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reguliuoti .komisija) .Chicagoje 
tariasi su Edison kompanija.

Edison Co. Ulinojuje turi sep
tynias nuosavas atomines jėgai
nes, tai yra septynis reaktorius, 
bet visi yra kitokios konstrukci
jos, negu tas Trijų Mylių Saloje.

Irano premjeras 
nesitars su kurdą

kad krašte bus neramumų. jeigu 
jį" nužudys. Neramumai tięriš kol 
diktatūra- nebus pahaikmta ir 
diktantus patrauktas teisman

TIKRINIMAS PARODĖ, KAD NESILAIKĖ 
NURODYTOS- PEČIAUS PRIEŽIŪROS

TRAUKIA JĖGAS Į KAMPALOS CENTRA, KUR 
DAR LAIKOSI DIKTATORIAUS KARIAI

— Evanstono mokytojai pa
skelbė streiką. Nori lengvesnių 
darbo sąlygų.

ESU NEKALTAS, NIEKO NENUŽUDŽIAU, - PRIEŠ MIRTĮ PASAKĖ Z. BHUTTO

Balandžio 6: Platone, Vili
mas, Zinte, Dangfrutis, Dudutis.

Saulė teka 5:31, leidžiasi 6:17. 
”'tJ)ras vėsus,

— Meksika neskuba gręžti 
naftos versmių, nes- mašinos la-

— Ugandos sukilėliai noriai 
priėmė kelis, Tanzanijos karius 
specialistus. kovos lauko pata
rėjais. .

’ — Turkų kariai ši kartą nesi- 
prielihs savd foukfrns.

Rusai neapgaus 
sako Brzezinski;

Tuo tarpu dar neriutarta. kas 
bus daroma su supleišėjusiu’ pe
čiumi, bet atsakingi pareigūnai 
dar ilgai seks Middletown radia
ciją ir informuos gyventojus 
apie josios eigą. Califano nori, 
kad žmonės būtų tiksliai infor
muot iapie galimus ir nesamus 
pavojus.

— Sunkvežimių streikas pa
liko be darbo daugelį transpor
to darbininkų, kurie neįvelti į 
unijos streiką.

— Turkus labai paveikė tur
ku kariuomenės nepajėgumas 
pasipriešinti muloms.

premjerui pakarti, 
sargams buvo aišku, 
pasigailėjimo nebus, 
nužudytas. Diktato-

Middletown gyventojų nuo
taika jau aprimusi, bet nuodin
gu dujų pavojus nėščioms mo
terims ir vaikams dar nepraėjęs.

Apie pusė Middletown vyres
nio amžiaus žmonių buvo išva
žiavę anie 30-50 mvlių nuo ato
mo pečiaus. Svarbu, kad visi 
būtų persikėle kiton kalnų pu
sėn, kur nepasiekia besiveržian- 
tieji aktvvūs snmduliai ir pavo
jingos dujos. Pasirodo, kad di
deli pavojų sudaro jodo dujos, 
galinčios įsibrauti į žmogaus or
ganizmą. Suskaldyto atomo jo
do dalelytės pavojingos visiems, 
bet jos nepaprastai pavojingos 
kūdikiams: " ,

dys karo vadų su kurdais pada
rytus susitarimus, bet kurdams 
neduos daugiau teisių, negu turi 
Irano piliečiai.

RADIACIJOS PAVOJUS 
v UŽSITĘS 

WASHINGTON. D.C 
katos sekretorius- Califano, per
skaitęs specialistų pranešimus iš 
Harrisburgo, pareiškė, kad ra
diacijos pavoius taip pat lengvai 
nedings. Skaldomas atomas taip 
lengvai neužgęsta. Yra medžia
gų. kurios ilgus metus leidžia 
pavojingus _ spindulius, kuriais 
žmonės ^aįį užsikrėsti. Sveiku 
tai neturėtų būti?pavojingi. Bet-

J---- iėgos i sostinės sriti.
Diktatorius Amin prieš 

dienu bandė pasiekti Entebės 
karius, bet jam nepavvko. Teko 
nugirsti, kad diktatoriaus vie
nintelė viltis yra Kubos smogi
kai, padėjusieji komunistams 
įsistiprinti Angoloje ir Abisini
joje, bet nežinia, ar jie sutiks pa
dėti Ugandos diktatoriui. Jeigu 
Ugandos kariai šiomis dienomis 
užims Kampalą, tai vargu ar 
diktatorius Amin pajėgs pasi
priešinti krašto daugumai, kuri 
yra priešinga jo savavalei.

HARRISBURG, Pa. — Praei- 
eitą savaitę nustatyta, kad ato
mo energija varomi pečiai ne
turėjo būtinai reikalingos prie
žiūros. Nustatyta, kad Middle
town trys pečiai nebuvo prižiū
rimi taip, kaip atomo nečių prie
žiūros taisyklės reikalavo. Pro-, 
kuratūrai pareiškimus padarė Į 
ne tik iš Washington© atvažia- Į 
vusieji mokslininkai, bet ir ato
mo energijos administratoriai. I

TRYS PEČIAI VEIKĖ 
TVARKINGAI

Kalifornijoje surado naują naftos šaltinį ir bando pritaikyti 
priemones naftai pilti į statines ir vežti Į rinką.

Partizanai griebs 
Rodezijos valdžią

Į SALISBURY, Rodezija.— Ro- 
dezijos partizanai buvo prižadė
ję dalyvauti rinkimuose, bet 
paskutiniu metu atsisakė. Parti- 

Izanų vadai yra įsitikinę, kad 
. jiems teks kovoti dėl valdžios. 
•Premjero Smith sudaryta koali- 
Įcija nepajėgs atsispirti partiza- 
jnams, kurie vienu metu atvyks 
I ne tik iš Mozambiko, bet ir iš 
j Angolos bei kitų netolimų Ro- 
j dezijos vietų. Iki šio meto par- 
• tizanams kelią pastojo Rodezijos 
aviacija, bet ilgai ji negalės 
gintis.

Rodezijos. partizanų vadai pa
reiškė, kad jie nekreips jokio 
dėmesio . į dabartinę koaliciją. 
Jie nori perimti visą Rodezijos 
vyriausybę ir tada pravesti sa
vo rinkimus.

pavojus ne visiems vienodas. 
Vieniems jie gali būti visai ne
pavojingi. o kitiems jie gali pa
kenkti.
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Atsirado Maskvos "ne
klausantieji" komunistai
ROMA Italija. — Italijos ko

munistų partijos vadas Enrico 
BerFnguer trečiadienį pareiškė, 
kad j:s valdo v’są partiją. Pirma 
buvo ats’radus;os įvairios komu
nistu prunes, kurios neklausy
davo CK įsakymų. Dabar visa 
tai pasibarė.

Ketvirtadieni tas pats Berlin- 
guer paskelbė, kad Italijos 
komunistai atsipalaidavo nuo 
Maskvos. Jie neims įsakymų 
iš Maskvos.

Šis nutarimas Italijos komu
nistams buvo reikalingas, kad 
jie galėtų įeiti į kabinetą. Italai 
nepriima žmonių, kurie dirba 
kitoms valstybėms.

Berlinguer mano, kad šio pa
reiškimo užtenka. Italai nori 
įrodymų. Jie patikės, kai bus 
tikri, kad Italijos komunistai 
neims pinigų iš Maskvos. Be 
Maskvos piniginės paramos Ita
lijos komunistų judėjimas su
žlugs.

TEHERANAS. Iranas. — Mu
la Chomeini paskelbė, kad dide
lė krašto gyventojų dauguma 

Buto advokato pasisakė už “Islamo respubliką”. 
Dabar oficialiai paskelbta, kad 
už tokią respubliką pasisakė 
99.6'7 balsavusių. Nepaskelbė, 
kiek iraniečių pasisakė prieš 
Islamo respubliką. Balsuota be 
balsuotojų sąrašų, todėl tokio 
balsavimo daviniais yra pagrin- 

premjero nužudymo dar- do abejoti.
i Paskelbus davinius, kurdu va- 
, dai pareiškė, kad jie visai ne- 
1 balsavo. Jeigu būtų turėję pro- 
j gos balsuoti, tai jie būtų pasi- 
i sakę prieš. Manoma, kad prieš 
į būtų pasisakę ir turkmėnai, ku
rie tokiuose balsavimuose neda
lyvavo. Irane yra daugiau negu 
du. milijonai kurdų ir turkmėnų.

Irano premjeras Bazarganas 
pareiškė, kad nesirengia tartis 
su kurdų ir kitų genčių vadais 
svarbesniais valstybės reikalais. 
Irano valdžia yra pasiryžusi pri
pažinti kurdams šacho duotas

už jo nužudymą ir išrinktos Pa
kistano vyriausybės nuvertimą.

Visuose didesniuose Pakistano 
miestuose ruošiamos demonstra
cijos, kuriose reikalaujama grą
žinti demokratinę santvarką vi
soje valstvbėic oatraukti teis
man auruošusius per-
vc. ’T. Vien tik trečiadienį žu
vo septyniolika žmonių, susirė
musių su valstybės turtą saugo
jusiais kariais.

Gen. Zia pirmas pasiuntė svei
kinimo telegramą, kai mula 
Chomeini pareiškė “Islamo res
publikos” įvedimo planą. Gene
rolas Zia susikirto su premjeru, 
kai Buto atsisakė daryti pakai
tas Pakistano įstatymuose. Ge
nerolas Zia siūlė vagims kapoti 
pirštus ir rankas, badyti akis, 
kaip senovėje darydavo.
.Trečiadienį kareiviai šaudė į 
minią, o ketvirtadienį jau kraš
to gyventojų daugumą smerkia 
Buto nužudymą . jįr. reikalauja 
pavaryti Zia.

NAIROBI. Kenija. — Ugan
dos kariai. Tanzanijos patarėjų 
padedami, vakar įsiveržė į En
tebės aerodromą ir nuginklavo 
ten dar buvusius Libijos smogi
kus. Pasirodo, kad Libijos dik
tatorius pasiuntė batalioną smo
giku Entebės aerodromui ginti. 
Jie wki>s:?; gynėsi iki trečia
dienio. Atgabenta artilerija pa
laužė L’btios bataliono pasiprie
šinimą ir ketvirtadienio rytą įsi
veržė į Entebės aerodromą. 
Dauguma gynėjų žuvo nuo ar- 
tileriios. o gyvi likusieji 
nuginkluoti.

TRAUKIA JĖGAS 
Į KAMPALĄ

- Svarbiausius Entebės aerodro
mo punktus užėmusieji kariai! 
persiorganizavo • -ir patraukė į 
Kampalą: Sostinė pradėta supti 
praeftta -.savaitės pradžioje, bet] 
•til dabar permetamos' didesnė®:

LIBIJOS SMOGIKAI UGANDOJ NEPAJĖGĖ APGINTI ENTEBĖS AERODROMO

PROKURORAS TRAUKS TEISMAN ATOMO PEČKURIUS
į x did®ia

WASHINGTON. — Paskuti
niojo JAV cenzo duomenys Įro
do, kad turtingieji žr 
visą laiką turtėja, k i. įuo tarpu I 
skurdžiai skuideja.

Kongresmanas H. S. P.euss 
(D.. Wis.) tvirtina, ’.aa nauji j 
daviniai įrodo, jog praraja tarpi 
skurdo ir turto JAV-bėse darosi 
platesnė: 1977 metu statistika 
parodo, kad skurdžiausiu šeimų i 
dviejų penktadaliu metinės pa-, 
iamos iš 
.16.8 nuoš, 
jų penktadaliu metinės pajamos ,mą. 
padidėjo iš- 65.2'7 iki 65.7 nuoš. ryti

Buto buvo pakartas trečiadie- 
AV,nio rytą, o pranešimas paskelb

tas žymiai vėliau, kai sostinėje. 
Hyberabade ir kituose miestuo
se jau pradėjo rinktis minios. 
Diktatorius pranešė per radiją 
ir laikraščius žinią apie Buto 
pakorimą, bet laikraščiai ir ra
dijas sugebėjo įterpti žinią, kad 
be to. prie kaltės neprisipažino. 
Į gatves pasipylė moterys, vai- 

17.2 nuoš. nukrito iki (kai, jaunimas ir vyrai, kurie 
, o aukštesniųjų dvie- į protestavo prieš Buto nužudy- 

Atsirado ant greitųjų pada- 
plakatai. reikalaujantys 

__ ________ diktatorių ir Buto žudikus pa-
— Atsirado sukčių:grupė, ku- traukti teisman.’ 

ri pardavinėjo klastotas vizas 
įvažiuoti 
aiškinasi teisme

SOSTINĖJE KILO PROTESTAI. DEMONSTRACIJOS 
17 UŽMUŠTŲ, SUKĖLĖ GAISRĄ

RAWALPINDI, Pakistanas.- 
’■ Esu nekaltas, nieko nenužu 
džiau ir niekam neįsakiau žudy- 

! ti, — prie kartuvių pareiškė bu
vęs premjeras Zulfikar Butą.

Aukščiausiam Pakistano teis
mui atmetus 
prašymą peržiūrėti bylą, at 
kreipti dėmesį į buvusio prem
jero pareiškimus ir neleisti nu 

Į žudyti nuteisto įtakingo politi
ko. pats gen. Zia, prezidento pa
reigas einantis diktatorius, as
meniškai perėmė tolimesnį bu
vusio 
bą. Jis pats kalėjimo viršininkui 
įsakė pervesti Buto į specialią 
vienutę, liepė sustiprinti kalėji
mo apsaugas ir parinko žmones 
buvusiam 
Kalėjimo 
kad jokio 
Buto bus 
rius įsakė apie pasiruošimus ne
kalbėti, bet žinia tuojau pasie
kė visa miestą ir krašta.

penkis ' E<Ęson kompanija paskelbė, kad
kuri tik gili policijos, ji organizuoja iš savo pareigūnų 

nes grupę, kuri peržiūrės Illmojuje 
veikiančių atominiu jėgainių 
saugumo sistemas, šiuo metu 

ryšininkai ir

Darbiečių vadas Buto buvo iš- 
Ameriką. Jie dabar Į rinktas didele gyventojų dau

guma. Diktatorius Zia praeitų 
metų pradžioje paskelbė, kad už

— CTA baigia taisyti sniego j aštuonių mėnesių praves teisin-
metu padarytą transportui di- gus ir bešališkus rinkimus, bet 
dėlę žalą. -rinkimų jis neleido pravesti. Jis

nujautė, kad Buto vadovaujama 
darbiečių partija gaus dar di
desnį parlamento atstovų skai
čių. Vietoj rinkimų, gen. Zia 
pradėjo ruošti antrą bylą, pa
remtą klastotais policininkų pa
reiškimais. Pirmiausia karo teis
mas paskyrė mirties bausmę 
5 policininkams. Tris sušaudė, o 
paliko du. sutikusius liudyti 

P°r?! prieš buvusį premjerą Buto. Du 
policininkai tvirtino, kad Buto 
įsakęs jiems nušauti politinio 
darbiečių priešo giminaitį. Buto 
policininkų niekad nebuvo suti
kęs. jų nepažino ir negalėjo ir 
neturėjo teisės tokį įsakymą 
skelbti ir jo niekad neskalbė.

Didelės demonstracijos vyko 
Hyderabad© ir R a w a 1 pindi 
miestuose. Diktatorius Zia skel
bė. kad demonstracijos uždraus
tos, bet minios rinkosi ir protes
tavo. Keli kalbėtojai reikalavo, 
kad gen. Zia būtų pašalintas iš 
prezidentūros ir patrauktas 
teisman už premjero Buto vy
riausybės pašalinimą.

Buto atsisakė rašyti prašymą
— Keli aukšti Irano kariai at-, diktatoriui Zia. bet jis pareiškė^ 

bėgo į Turkiją

narius, 
superintendentą išrinkti, 
ligšiolinės tarybos terminas jau 
yra pasibaigęs. Negana to, poli
tikos reikalai yra debatuojami gubernatoriaus 
ir šibks ar toks Miesto Tarybos NRC. (federalinė atominei jėgai 
pritarimas ’reikalingas.

Laimėjusi stebinanti pirminių 
rinkimų pasisekimą, ji pelnytai 
atsigerino visai eilei nepriklau
somųjų (nepartinių), rekrutuo
dama į savo “pertvarkymo bri
gadą'’ (transition team), pavyz
džiui, buvusius aldermanus L. 
Despres ir W. Singer, bet būda
ma indorsuota kaip Demokratų 
partijos kandidatė, ji bene pri
žadėjo ištikimybę ir partijai. 
Dabar ji turės greičiausiai imtis 
dar vienos pareigos — 
talka tarp ’‘reguliarių 
priklausomų” partiečių.

Dar prieš savo inauguraciją 
Jane Byme nori su savo vyru 
Jay McMullen važiuoti į Kali
forniją atostogų, bet draugai pa
taria kartu pasiimti dalį darbo.

Valdžia neleidžia 
kabinti plakatus

PEKINAS, Kinija. — Kinijos 
vyriausybė savo planus ir nuo- j 

Nebergž- j taikas praneša gyventojams ant i 
sienų prikaltais plakatais. Mies
to centro aikštėje yra pritaisy
tos- kelios lentos, ant kurių kiek
vieną rytą atsiranda naujas pla
katas. Dažniausiai tai esanti ka
rikatūra, pasakanti vyriausybės 
nuomonę kai kuriais klausimais.

Tais plakatais buvo kelis kar
tus . pasmerktas Tengas Hsiao- 
pingas, įtakingiausias šių dienų 
Kinijos valdovas. Plakate buvo 
nurodyta, kad ir Mao Cetungas 
nebuvo be klaidų. Visa tai darė 
valdžios paskirti specialistai.

Dabar reikalai pradėjo keistis. 
Atsirado keli jaunuoliai, kurie 
paruošė ir norėjo pakabinti sa
vo plakatus, bet jie buvo suim
ti, ilgai tardyti ir laikomi kalė
jime. Jie norėjo kištis ne į savo 
reikalą Pasirodo, kad komunis
tinėje Kinijoje, feip-ir komunis
tinėje Rusijoje, plakatus gali - 
kabinti tik valdžios žmonės. 
Pekino plakato ruošėjai tupi 
kalėjime.

WASHINGTON. D.C. — Z. 
Brzezinski, prezidento Carterio 
natarėjas. tvirtina, kad Sovietu 
Sąjunga, pasirašydama dabar 
oaruoštą strateginiu ginklų su
tartį. Amerikos negalės apgauti. 
Brzezinskis yra įsitikinęs, kad 
amerikiečiai žinos apie kiekvie
ną strateginių ginklų sprogimą 
Sovietų Sąjungoje ir galės imtis 
priemonių nuo sovietų apgaulės 
aosisaugoti. Manoma, kad ame
rikiečiai turi pakankamai naujų 
uriemonių silpniausiam atomo 
snrogimui užregistruoti ir nusta
tyti. kur ir kada tas sprogimas 
ivvko.

LENGVA BUVO LAIMĖTI, SUNKIAU BUS IŠTESĖTI

CHICAGO. — Geriau yra iš 
anksto žinoti tavęs laukiančias 
problemas, hegu būti jų ištik
tam netikėtai. Rekordine pilie
čių balsų dauguma išrinktoji 
pirmoji moteris majore Jane 
Byme, pasirodo, žino 
džiai tuziną metų tarnavo mies
to valdyboje. Tos problemos yra 
finansai, personalas ir politika.

Sunkiausia, atrodo, bus kam 
nutraukt, kam pridėti pagal biu
džetą perkilnojant fondus, kaip 
sudaryti mažiausia $50 milijonų 
“didžiojo sniego” bėdos sąskai
toms išlyginti. Negana to, pati 
Byme sakėsi įtarianti, kad mies
tas turi $100 milijonų biudžeti
nio deficito. Ji. prižade jo peržiū
rėti miesto knygas ir' sužinoti, 
ar tai tiesa. Kai tie faktai bus 
žinonii, Byrhei teks bendrai su 
Miesto Taryba tas sąskaitas su
tvarkyti.

Per rinkimų kampaniją Byrne 
prižadėjo — deficitas ar ne de- 
■ficitas — pahaikipti tą $3 pagal
vinę (3 doleriu galvos iftokestį), 
Išmesti iš biudžeto perviršį “tau
kų” (jos pačios pažadas) ir pa
daryti, kad miestas atrodytų 
kreditingas.

Ji jau dairosi kur rasti naują 
policijos viršininką, kuris būtų 
ne iš Chicagos miesto, kuris nie-[ Edison Co. pati tikrins 
ko bendrą nebūtų turėjęs su j jėgainių saugumo 
Chicagos-“politine masina”. Bet < - - -
pirmiau ji turės* rasti ir_ išrinkti ■ CHICAGO. — Commonwealth



JIMAS GARY, INDIANA
Vasario mėnuu l>uvp šaltas,r sity in Russia was established 

vėjuotu,; gatvės sniegu nuklo- 2C0 years later, in 1775. 
tos, o automobiliai stori užpus
tyti. Nežiūrint to, radijo progra
mos išpildylojai ponia Birutė, man language. 
Vitatienė. 'studentė Dalia Aukš-‘ A _ Lithuanial,s 
tuolytė ir ponas Jonas dants of Indo.Kllr()pcans, whosc

\asano . rt :i vy o j,ances,ors settled on the south-
Hammond, Ind. radijo stoti, 
km u Liu’.č nulijo komentato-
i as
(l a s jii-H' Į’eikč. f.nglų kalba 
j j pat <•., paneštus klausimų ir 
i.Lakyniu lapus, kurie buvo la- 
tai naudingi pravesti radijo 
bangomis turiningą Lietuvos 
klausimais pasikalbėjimą. Ly
giai 8 v. 5 min. ryto suskambė
jo Lietuvos Himno garsai, o po: 
jų Mr. H. LEVIN prabilo į sa
vo 200.000 radijo klausytojus, 
sakydamas, kad dabar jis pra
ves pasikalbėjimą su dviem lie-i 
tuvaitėm apie komunistę pa
vergtą Lietuvą, kuri buvo ir jo 
tėvų mylima tėvymė ir kurios 
nepriklausomybės minėjimą, 
vasario 16 d., šiandien pjrisimfr.- 
sime.

eastern shores of the Baltic Sea 
during the great migration of 
3,000 B.C. The Lithuanian lang
uage is one of the oldest living 
languages in the world and 

i therefore, for linguistic pur
poses, is studied in numerous 
univd.’S’ties of the world. The 
language is completely different 

. from German and the Slavic 
languages, related only to’ Lat
vian.

Q — We just listened to the 
Lithuanian National Anthem. 
What can you tell us about Li
thuania?

A — Lithuania is a small 
country — only about 26,000- 
square miles, with a papula-

* ❖ *

Q — When was Lithuania 
established as a state?

A — About the year of 1236, 
Mindaugas the only crowned 
king in Lithuanian history, de
feated German religios order 
called the Teutonic Knights and 
established Lithuanian empire. 
About a century later, grand 
dulce V y ta u t a s the Great, 
through conquests, made Lithu- 
aha one c’f the largest European 
states of the period. It’s boun- 
dries reached from Baltic to the 
Black Sea.

* * *
Q - Tell us about the Lithua-

1
I

nia became a part of Russia and this Communist terrorism? 
a small part of Prussia. Lithua
nians became completely sub
ject people. They strove 
maintain their identity and 
cited large scale nationalist 
surrectičns against Russia.

❖ 4C 4=

Q — When did Lithuania 
gain its independesce again?

AMWC--J:-w:. •

*

tich of about 3 mil. Lithuanian 
is bound on the north by Lat-f 
via, on the south by Poland and 
Russia and on the west by the 
Baltic Sea. The capital city is- 
Vilnius, which for centuries, 
was the Lithuanian nation’s 
cultural and scientific center’ 
The University of Vilnius is the 
secc’nd oldest university of East
ern Europe established in 1579. 
In comparison, the first univer-

_ When did Lithuania lose 
its independence?

A — Lithuania’s grandeur and 
prestige lasted for over 200 
years. Provinces of Litruanian 
empire were being constantly 
attacked and conquered by Rus
sia, 'Germany >,and .^Prussia. In 
year 1795, during the division 
c’f the Eastern European states 
between the big powers of Rus
sia, Austria and Prussia, Lithua

I
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tireledd in his fight for Lithua-^ftJTMĄ IR Už LIETUVOS LAI- 
ma’s cause, the esteedcd, hon- SVĘ, O MES ČIONAI, GYXEN 
cYed and beloved Mr. Al Vinick. DAMI LAISVĖJE, ŽŪSTAME

LIETUVAI NU° PERSIVAL-

I Q — I understand, jou, 
celebrating Lithuania's Inde
pendence Declaration Day to
day, XVhat cerempny is being 
planned?

1 A — By kind permission of 
■East Chicago’s Mayc/r Mr.' Ro- 
; bert Pastrick, this yęar, as in 
the many years past, there will 
be flag raising ceremony at the 
East Chicago City Hall park Sa
turday the 17th at 9 a. m. -His 
Honor the Mayor, American Le- 
gic'n Vytautas Post Nr. 289 
among others will participate. 
In continuation if this comme
moration there will be a civic 
program Sunday, the 18th of 
this month. It will start with 
a mass for the fallen patriots 
and fighters for Lithuania’s in
dependence, which will be said 
in St. Frances, St Casimir and 
other churches. Later gH, there 
will be a banquet at St. Casi
mirs parrish hall in Gary.

4: * *

??. ChonS Iiūd4.“Tėve 
Mūsų’” o’ po V> ir solistės balsas 
skamba “Avę Maria”, žodžiai 

ora pro nobis peccatoribus 
. . . giliairjsmigo į protą,h? f • 
vertė pagalvoti, ar mes patys, 
jau pralobę, nenutolstame nuo 
Lietuvos, ieškodami išnimties 
sau ir veiksniams pas. Irano 
barzdotus mulus, kad jie pasa
kytų kokius paslaptingus dan
gaus ar pragaro spindulius iš 
po savo ilgų barzdų paleido, kad 
Irano; visa karuiomenė, jų tan
kai ir aviacija sustingo vietoje, 
o jų stabas ir generolai tvirto 
ant gatvių lavonais . . . Gal ta
da ir mes, pasimokinę iš mulų, 
galėsime sunaikinti sovietų di
vizijas, ir atskirdusias bombo
nešių exskadriles paversti čirš
kiančiais zvirbtais . . . Tada ir 
LIETUVA hus laisva ir męs grį
šime herojais apšaukti! ‘B’et 
mes prasti žmonės, nusikakę 
triukšmandariai, suklaupę ant 
kelių, šaukte šaukiame iš visos 
sielos gelmių . . . Sancta Mari
ja! Sahctissima Madona!. Orą 
et ora pro nobis peccatoribus”...

Pavakare vėl grįžome į šy. 
Kazimiero parapijose salę, kur 
vyko tolimesnis šventės minėji
mas ir banketas. Minėjimą ati
darė ALTos skyriaus"pirminin- 
kas A. Vinįkas. Le^jonieriai 
įnešė Amerikos ir tieiuvos vė
liavas ir sugiedotą-abu himnai, 
kuriuos pravedė jauna studentė 
Linda Ruzgaitė. Trumpus svei
kinimus ir Lietuvai laisvės lin
kėjimus pasakė GARY įmesto 
majoras R. Ratcher, Hammon- 
do — J Roskowsky ir East Čhi 
cagos mero vardu J. Krupę, • 

ilgiausiai jmįhėjoi Jtbngr^įin'a- 
nas A. Benjamin; Praris pasisa
kė esąs gerai susipažinęs su Lie
tuvos istorija ir dabartine sovie
tų okupacija. Jis yra armėnas 
ir žinąs Lietuvos ir Armėnijos 
laisvės kovas. Kaip Lietuva po 
piruiqjo pasaulinių kąrp 19Į8 m. 
vasario Į 6 dienos aktu pasiskel
bė nepriklauscYna valstybė su . 
sostine Vilnius ir tą nepriklau
somybę apgynė su ginklu,’ taip

(Nukelta Į 5 psl.)

Q — How does the free world 
get information about the situ
ation behind the Iron Curtain?

A — The best source of inf or-

A — O, yes. Resistance move
ments were going on in the form 
of guerilla warfare. They 
fought, heedless of the barbaric mation is underground press! Q — One more question. What 
treatment of captured guerillas 
or their relatives, more precise
ly — mothers. The Russians 
rarely were able to capture gue
rilla alive. He committed sui-

A — During XXrorld War I, cide rather than be taken by 
the Germans occupied all of Russian soldiers. Then the body 
Lithuania. On Fehr. 16, 1918 was laid in the town market- 
Lithuanian nationalists pre- place for public viewing where 
claimed their independence from! friends and relatives were forc- 
Russia and from 
fought wars of 
against Russians, 
iPoles.

to f 
in- 
in-

re-

1918 to 1920' ed to view and identify the bo- 
independence ' dy. Mothers, who betrayed

Germans and' their pain upon recognizing 
their sons, were tortured, in
carcerated and shot as traitois 
or deported to. Siberia labor 
camps.

Q — How long did Lithua
nians enjoy their independence?

A — Only 22 yedrs. On June i . j
15th, 1940 Russian troops eros-' Q XVhat happened during 
sed the frontier, Occupied the | th® war I^tween the Soviet 
country and against the peoples' Union and Germany? 
wishes incorporated it in the

*
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J BALZEKAS MOTOR’S |
4030 Archer Ave., ' Tel. VI 7-1515 »

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi? s

Volare Premier Coupe

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

irerintix. frirchanikai taiMVirro ir priežiūros departamente

Q — "What ’ can.,.you tell us 
about life in Litfittamian under 
communistic regime?

A — One of the first acts was 
the sequestration of every bit 
of personal property, and rebin
ding up political dissidents, im
prisoning them and terrorizing 
the rest Šf’the population. About 
400,000 Lithuanians either died 
in prisons of were exiled to Si
beria under inhuman condi* 
tictis as slaves at hard labor 

| camps, where thousands died 
[of starvation or untreated ill- 
! nesses.

Q — Didn’t the people resist

VISIT LITHUANIA AND ROME
(SPECIAL AUDIENCE XX^TH POPE JOHN PALL 11 — JULY 1 AND 
AUGUST ‘15 DEPAimiRllŠ. DOTH GROUPS WILL BE SPECIFICALLY 
MENTIONED AND GHEElW YiY THE HOLY FATHER. ARRANGED 
COURTESY LITHUANIAN COLLEGE, ROME, Wife HIGHLY RECOM
MENDED LADIES WEAR LITHUANIAN NATIONAL COSTUME).

Tour Director for August 15 departure - Prof. J. Stukas
Cities/ Nights

York

d
May 00
June 15
July 64
August li

Kefurit
Chicago/N. York Chicago/N.

ZOF1A SZYMANSKI , , , 
er. E. Europe Dopat.

SCANDINAVIAN AIRLINES

May 17 
june 21 
July 18 
A>r£Urt 20

Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius

5. Moscow
5, Moscow
5, Moscow
5, Moscow
5, Moscow

2
2
2, Rome
2, Rome
2

on GIT Air Fare(>)bt per pentdn. double occupancy; based
ciiange and/or government approval; add $3 departure lax; tour rlirecla.- 
will ocedtnpmy rttdi ’l6hf oimilham 30 participants; pcrlicipanti 
from West Coast and Caubcly welcome.

VEGA INTERNAL TRAVEL 5VCE. JNC 
2?i N. Wells St.
Chicago. III. 60606
(312 > 332-7211

Reservations—Information:
UNION TOURS. INC. 
6 E»»t 26lh Street 
New York, N.Y. 10016 
(212) 679-7873

JERRY ZABOROWSKI
Tojr Manager

A — At the beginning of the 
war between tbfe Soviet Union 
and Germany, -a spontaneous 
revolt against the Communists 
erupted, in Lithuania. On June 
23, 1941, a provisional Lithua
nian government was formed. 
It functioned independently, 
working for the .freedom of Li
thuanian and against the 'Na
zis. The Nazis 'succeeded on 
August, 1941 in forcing it to 
cease functioning. Lithuanian, 
disregarding the pressure of the 
Nazis, refused to kerveYhiTitary 
units under their 'ddnlroi to 
fight against the Allies.

❖ * .4;

Q — What is the dominant 
religion of Lithuanians?

A — Mere thali-90-% are Ro
man Catholics. The Communist 
regime is trying hard td s-upi’ess 
it by dosing churches, impri
soning priests and banni all re
ligious holidays.' Many shrines 
ate converted to profane use or 
destroyed. The national shrine 
of the Ressurectioh in Kaunas 
was converted into a radio fac-

such as “The Chronicle of the 
catholic Church of Lithuania”. 
The Chronicle is translated into 
English, Italian, Spanish and 
other languages. ” *

* *

Q — To your knowledge, are 
there any pfriest seminaries 
left?

A — Yes, there is still one 
seminary left, but the function
ing of this-seminary is very re
stricted. Only 10 priests are or--1 want to say thank you, Mr. 
dainėd to replace about 26 thati Lewin, for being such a cham- 
have died. It is very difficult! pion for Lithuania’s cause, 
for a young man to get permis-| Yctir sincere efforts to help and 
sion to enter the seminary. | to keep hopes for Lithuania’s

«

Q — What is Lithuania’s pres
ent situation, according to In
ternational Law,

A — According to' Internatio
nal Law, Lithuania’s freedom 
is suspended, not yet destroyed. 
Many democratic -Countries do 
not1 recognize tlie'Ijecupation by 
the U.S.S.R. as” /being legal. 
United States is among them, 
yet Lithuania has been an ob
ject of secret trades and deals 
between XX’drld Powere many 
times and that is why Lithua
nians in the free world are very 
mistrustful of the so called de‘ 
tente.

are the colors of Lithuania’s 
flag and what do they repre
sent?

A — The colors horizontally 
are yellow, green and red. Yel
low means the amber at our 
Baltic seashc're, green — our 
felds and forests, and red — 
the blood spilled for our coun
try’s freedom.

On behalf of Lithuanian- 
American Council and myself,

freedom alive are deeply aco- 
recuated.

Q — XX’hat are Lithuanian 
people here in -America doing 
to further the cause for the 
-country’s independence?

A — People of Lithuanian 
decent h'aVe joined various corirr 
‘nWttees and ofgahizatic'hs tc 
kid in the fight to gkfii free- 
dom and iridei'JeAde'nce for Li
thuania. For this season the Li- 
thda'hian-AYiie'rica'h 'Council 
Established. IJie Eas't Chicago 
‘c'ha’ptdd was established m 194<>. 
From the very first day until! 
today, at its helm as the Coun- ■ 
cil’ President is the dedicated,

* ❖ 4=
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Pasibaigus radijo programai, 
visi skubėjo prie East Chicagos 
Miesto Rotušės, kur 9 v. ryto 
buvo iškilmingas vėliavų pakė
limas.. čia dalyvavo Gary Vy* 
iautocpostas ir amerikiečių 369 
legijonicrių postas ir ' moterų 
pagelbinis vienetas. Po’ trumpų 
ALT’o pirmininko A. Viniko ir 
Mr. John Krupa- kalbų, visi su
sirinko Į 369 legionierių posto 
salę pasišildyti ir gerus pusry
čius suvalgyti. Legijonicrių mo
terys visus skaniai pavaišino ir 
net “stipriosios”' nepagailėjo. 
Užtat visų balsai gerai-skambė
jo, giedant Amerikos ir Lietu
vos himnus. Buvo vėl kalbėtasi 
,apie Lietuvos surusinimą ir fi
zinį bei dvasinį genocidą. Ponas 
Pečiulis džiaugėsi, • kad po di
delių jo pastangų 1966 m. pir 
mą kartą buvo iškelta prie mie
sto rotušės ir Lietuvos vėliava.

Sekančia 'diena, sekmadieni, 
vasaiio 18 d., dvejose lietuvių 
parapijų bažnyčiose vyko iškil
mingos mišios hž mirusius lie
tuvius, už žuvusius partizanus 
ir už pavergtą ir \-erkiančią lie
tuvių tautą. Kunigės Ighas Ur
bonas peft- savo pamokslą su 
virpančiu balsu ištarė labai 
reikšmingus žodžius . . . TENAI 
i^VYNPJE LIETUW1S ’BA
DAUDAMAS Miršta Už ii-

i
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Gyvenimas keičiasimis

JAY DRUGS VAISTINĖ

NAUJIENŲ 65 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI

RestoraneMartinių
2500 W. 94th St

DAINOS -550.00Naujas

$10.00

$10.00

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

Every hour your 
heart puts forth 
enough energy 
to hoist a 1504b. 

to she ?oof

ENERGY 
WISE

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.

Lknlt use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don't be a Bom Loeerl

Dr. K. Šidlausko atsakymas 
advokatui S. P. Žumbakiui

— Izraelis sutiktų atiduoti Si
rijai visas Golan aukštumas, jei 
Sirijos prezidentas atiduotų Iz
raeliui vieną strateginę aukš
tuma.

Minkšti viršeliai

Apgailestaudamas dėl tok’o 
Jūsų pareiškimo, pasitraukiant 
iš Altos valdybos, noriu pažy
mėti, kad problemos sprendžia- 

ne pabėgimais, o jungtinė-, 
jėgomis bendrame darbe. į 

Su pagarba,
Dr. Kazys š'dlauskas 
Amerikos Lietuvių į 
Tarybos pirmininkas .

ii’ovė. kuriai uluck 
kata ikų- dvusininki 
lito klausimu “Vai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Ill., 60608

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

— Izraelis ir Egiptas susitarė 
leisti keleiviniams lėktuvams iš 
Tel Avivo skristi tiesiai į Kairo 
aerodromą. Egipto lėktuvai 
skris tiesiai i Izraelio sostinę.

mėsų, tai mes irg 
gvidavciiM.*, kad san 
Lietuvos ir šv. Sos-’suk 
”e“ iausi

Nc'riu atsakyti į Jūsų laišką, 
kurį paskelbėte spaudoje (žiūr. 
“Draugas” 1979 kovo mėn. 10 
d.) išeidamas iš Amer. Lietu
vių Tarybos valdybos. Tiesa, 
Jūsų toks išėjimas Jums nėra 
naujiena, nes pasitraukėte ir iš 
Lietuvių Bendruomenės 'Kary
bos. Ar tokie pabėgimai iš pa
reigų turi būti atliekami su pa- 
sigarsinimu spaudoje, lai jau 
kitas klausimas.

5 Nėra jokio dokumentinio 
įrodymo, kad Prancūzijos kara
lius Liukvikas XIV pasakytų 
“Valstybė tai esu aš” (L’etas- 
c’st m oi ). Spėjama, kad tą po
sakį sugalvojo Volteras ir jį pri
metė karaliui. Posakį pakartojo 

Napoleonas 1814 m., sakyda
mas kalba senatui.

alas svarstė 
is su aukšio- 
atvmu. Dide-

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ..................... -..........  $15.0d

Juozas F. Gribauskas, prieš 40 metų pradėjęs vadovauti Šv. 
Antano Taupymo ir Skolinimo Bendrovei Ciceroje, išaugino ją 
Į 34 milijonų dolerių finansinę instituciją. Toje apylinkėje 
gimęs, mokėsi Šv. Antano parapijos mokykloje, baigė St. 
Mary’s kolegiją Minnesotoje, studijavo De Paul universitete, 
nuo 1939 m. kovo 19 d. vadovauja minimai bendrovei. Jis yra 
daug nusipelnęs lietuvybei ir lietuviškumui, gausiai rėmė ir 

remia lietuviškas organizacijas, bendruosius jų darbus 
ir lietuvišką spaudą.

Argi bloga pagirti už pasmer
kimą Maskvos imperializmo? Ar 
nusikaltimas, nors ir kinams 
priminti apie pavergtus Baltijos 
kraštus? JAV- LB Krašto valdy
bos atstovas Wasliingtone Alg.

ISTORIJA, I ir II dalis
Minkšti viršeliai.........

Spauda iškėlė mintį, kad rei
kia patikrinti įmonių darbinin
kus, nes yra ir lokių darbinin
kų, kurie turi ūkius, namus, 
prekybas ir jie tik bereikalingai 
užima tokius darbus. Ypač 
Kauno fabrikuose yra nemaža 
tokių pasiturinčių darbininkų, 
kurie savo darbo vietas galėtų 
užleisti besdarbiams ir iš Klaipė
dos pabėgusiems darbininkams. 
Reikia atsiminti, kad ir valdi
ninkų tarpe yra nemažai turin
čių po dvi ir daugiau tarnybas. 
Ypač aukštesniųjų kategorijų, 
kurie ima po dvi algas, palikda
mi daug net geriau pasiruošiu- 
sių žmonių be darbo. Lietuvoie

kšte-jo mcss.Ų te siu įstatymo 
p • keitimas. Juo remiantis Švie
timo ministrui leidžiama be eg
zaminų suteikti aukštojo mo
kslo teises užsienio ankstąsias 
mokyklas baigusiems asmenims. 
Senatas pageidavo, kad tokių 
asmenų teisių pripažinimas ir 
aprūpinimas diplomais eitų per 
universitetą.

P. Gureckus, kalbėdamas Vaka
rio lt> minėjime Philadelphijo- 
je, pajiasakojo apie Lietuvių 
Bendruomenės kontaktų palai
kymą su Kinijos laiudies re-pi- 
blikos pareigūnais. Kontaktai 
palaikomi nuo ibio m. ir ši aks- 
cija pagyvėjo. A. Gureckas pa
žymėjo, kad “šiais metais vice
premjerui T'eng lankantis Wa
shingtons buvo kontaktuoti 
aukšti Kinijos pareigūnai”. Ko
dėl Jūs dėl t<> nesijaudinate? 
Man rodos, kad gerai darėte 
šiuc atveju Liet. Bendruome
nės nesmerkdamas, nes mums 
reikia iš visur Lietuvos laisvei 
paramos ieškoti. Bet kam tada 
taikyti viena mąstą vienai insti
tucijai, o kitą kitai vis tuo pa
čiu klausimu?

Motyvuodamas savo pasi 
traukimą, Jūs visų pirma su
minite dr. K. Bobelio’ išrinkimą 
ALTbs garbės pirmininku su 
teise balsuoti. Garbės pirminin
ko postas Altoje nėra naujas- 
juo buvo išrinktas a. a. Leonar
das šimutis, kodėl Altą negalėtų 
ir vėl kito išrinkti? O kai dėl 
basavįino teisės, tai juk kolega 
buvote tame Altc's suvažiavime 
Kodėl tada nepareiškėte kitos 
nuomonės, kai suvažiavimo at
stovai vienbalsiai pritarė sutei
kimui dr. Bobeliui balsavimo 
teisės? .Malonu, kad Jūs pripa
žįstate, jog dr. Bobelis taktiškai 
ta balsavimo teise nepasinau- j Maskvos grobuoniškumą, 
dojo.

Minite antrą pasitraukimo 
priežastį — Altos ^santykius su 
Lietuvių Bendruomene. Kaip 
tik, naujoji valdyba pasirūpino 
nedelsiant nusiųsti rasta JAV

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 vaL ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

— Ar įvyko kokios nors per
mainos jūsų vedybiniame gyve
nime?

— Kaip ir ne. Nebent tas, kad 
prieš vedybas aš kalbėjau, o ji 
klausės. Po vedybų ji kalbėjo, o 
aš klausiaus. Dabar kalbame 
abudu, o kaimynai klausosi.

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

arba telefonu HA 1 - 6100 ~

mas .
šiandien tenka tik skaniai nu

sijuokti, prisiminus kaip kuni
gai Lietuvoje platino katalikiš 
ką spaudą ir baugino žinone: 
pomirtinėmis pragaro bausmė 
mis.

Pasirodė Lietuvos ir užsienių 
spaudoje straipsnių, kuriuose 
buvo rašoma, kad pagerėjo Lie
tuvos ir Vatikano santykiai. Tas 
iškilo ryšium su mūsų naujų 

I diplomatų paskyriumu prie Va- 
o algas į tikano. Ypač džiūgavo viena vi- 

mėnesių.! ____________________________
nėra.

“Kaip kasmet, taip ir šįmet 
mūsų vietos dvasininkija raga
na užsisakyti vad. katalikiškus 
laikraščius. Girdi, užsisakyti 
kat. laikraštį, esanti kiekvieno 
kataliko pareiga, ir kas jos ne
vykdo, tas nusižengiąs prieš 
Dievą, ir todėl visa tai atsilie
psią pomirtiniame gyvenime. 
Kaip žiūrėti į tekius grasini
mus?”.

Jam redakcija (žr. 1939 m. 
Nr. 46) atsakė taip:

neturėtų būti jc'kių privilegijuo
tų luomų ir teikiamų lengvatų 
jiems pralobti.

Bendrumoenei, pareikšdama pa
siryžimą duoti eigą svarsty
mams punktų, kuriuos Altos ir 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vai suformulaVo Rochesterio' 
pasitarimuose. Altą siekia visų 
lietuviškų grupių vieningos vei
klos ir vienu iš dabartinių val
dybos uždavinių kaip tik yra šis 
reikalas. Jeigu Jūs nuoširdžiai 
tų santykių pagerinimo siekiate, 
ar nebūtų buvę geriau pasilikti 
Altos valdyboje ir prisidėti 
prie greitesnio šios problemos 
išsprendimo? Metimas Aliai iš 
piršto išlaužtų kaltinimų kad 
“ne Brežnevas, o Lietuvių Bend
ruomenė yra mūsų priešas” ro
do tik, kad Jūs tą laišką rašėte 
be šalto, objektyvaus apsigalvo
jimo. šitoks teigimas jau yra 
pasidaręs gana banalus ir nuval
kiotas posakis.

Pažymite, kad pagrindinė Jū
sų sprendimo priežastis buvo, 
mano pavedimu, dr. K. Bobelio 
išsiųsta telegrama Kinijos vice
premjerui Teng. Bet ar Jūs ge
rai susipažinote su telegramos 
turiniu? Juk tai buvo tik padė- 

i ka už Tengo pasisakymą prieš

Spausdiname ALTos pirmininko dr. K. Šidlausko atsakymą 
advokatui S. P. Žumbakiui

Mūsų tautai reikalinga pa
siaukojančių darbininkų, o ne 
tokiu, kurie tik lobius kraunasi 
ir dar save apsišaukia dideliais 
patriotais.

.*1 “š-’s vad LatiJikiškų lu.kraš- 
• ėių patinimo būdas nėra nau* 
- jas. Bet vartojamas tada, kada 
ė dar žmonės nemokėjo atskirti 

į dvasinių reikalų nuo tikėjimo 
i dalykų, gal ir galėjo duoti ko- 
-jkių vaisių, šiandien šis būdas 

nusistt-bf j;mą dėl tos 
nuomonės, kokią turi aroa nu

turi kai kurie kai. dva
sininkai apie Bažnyčios narius. 
Į grasinimus pragaro bausmė
mis už kat. laikraščio neužsisa- 
kymą reikia žiūrėti linksmomis 
akimis, suprantant, kas yra 
krikščioniniška politika” ir 
as y.a grynasis kat. tikėji-

Iš švietimo srities yra pasi
traukę 230 asmenų ir susiradę 
kitokį darbą. Šįmet- iš Klaipėdos 
pasitraukė apie 100 mokytojų, 
kurio gaus darbo Lietuvoje. Bus 
organizuojami vasaros kursai 
trūkstamiems mokytojams pa
ruošti ir mokyklų statybai ski
riama pinigų. Taip pat bus su
sirūpinta suaugusiųjų švietimu. 
Valstybės teatras daug kuo ne
galuoja, nes jis neturi nei pro
gramos, nei darbo sistemos. Yra 
tokių artistų, kurie gauna pasi
rodyti po 1 - 2 kartus, 
gauna per visus 12 
Niekur pasauly šitaip

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. Thafs common sense. That’s Anacin.

Vienas “Vaire”' skaitytojas iš 
Vilkaviškio, pasiuntė to laikraš
čio redakcijai tokio turinio 
klausima:

pas’eb; Ii, kid iš tikrųjų du 
an tykius gadino ne nuc- 
-kbtiiiiiai, pvz., dėl kat-u 

.ciįū'. bei aiškūs mūsų ir 
monių .-kirtimai dėl kie
mo. šiušų nuomone, kle- 
nuiS negali nieko bendro 
nei su religiniu apašiaia- 
nei geru santykiu su Šv. 
nustatvmu’.

KNOW YOUR HEART

HELP ¥OUR HEART FUND

HELP YOUR HEART
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Beginąs galės telefo- 
nuoti Sadatui

TEL AVIVAS, Izraelis. — Be
ginąs pasigyrė, kad jis net svar
besniais abiejų valstybių reika
lais galės telefonuoti Egipto pre
zidentui Sadatui. Beginąs pa
siūlė paspartinti karo pabaigos 
likvidavimo reikalus. Jeigu kil
tų koks abiejų valstybių klausi
mas, susipynęs dėl neaiškaus 
sutarties teksto, tai abu valsty
bės vadai klausimus galės iš
spręsti telefonu.
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Būtų buvę gražiausia, jei lietuviai nesusipratimus 
tarp savęs būtų išsprendė- Lietuviai kartais daug kal
ba, bet kai išsikalba, tai tiesa prieina, tiksliau ją nusta
to ir baigia ginčus.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto tary« 
ba klausimą svarstė tris mėnesius. Tarybos nariai, ro
dos buvo priešingų pažiūrų keliais klausimais, teko il
gai ginčytis, dalykus pakartoti, bet visdėlto VLIKo ta
ryba išaiškino. Teisybė, kalbos užtruko tris mėnesius, 
bet jos privedė prie teisingo kelio- VLIKo taryba visas 
pažiūras išklausė, jas aptarė, pasiūlymus apsvarstė, 
kiekvieno tikslus išaiškino ir padarė visiems priimti
nus nutarimus., Svarbiausia — nustatyti tikslius faktus. 
0 kai tai padaryta, tada sprendimai eina greitai ir 
sklandžiau šiuo atveju svarbiausia, kad VLIKas ne tik 
viską aptarė, bet dabar vieningai 
atstovai sako bendrą kalbą, nes 
darbas.

Jeigu Bendruomenės atstovai

dirba, 
visus

Visų pažiūrų 
riša bendras

būtų ėję tuo pačiu 
pasitarimo ir aiškinimo keliu, kuriuo ėjo VLIKas, tai 
šiandien būtume turėję-vieną Bendruomenę ir būtume j rinko, 
dirbę bendrą darbą.

Vietoje išsikalbėti, Barzduko suorganizuotos Ben
druomenės vadai karščiavosi. Jeigu Bendruomenės vir
šūnėje sėdėjusieji nebūtų pradėję mėtyti rinktų Ben
druomenės atstovų, tai šiandien tie nesusipratimai bū
tų užmiršti ir apie dvi Bendruomenės nieko 
girdėję

Negana, kad barzdukinės Bendruomenės 
išmetė rinktus atstovus, ji padavė Į teismą, 
kad teisme amerikietis geriau supras lietuvių nesusi
pratimus ir paskelbs teisingesnį iš debesų sprendimą. 
Pasirodo, kad taip nėra- Kai lietuviai nesusikalba, tai 
teisėjui dar sunkiau juos suprasti.

Gečio vadovaujama Bendruomenė nusisamdę ap
dairų advokatą, kuris tos Bendruomenės vardu 
užvedė- JAV teisme bylą, bet iki šio meto jos neišpren- 
dė. Patyręs Amerikos teisėjas jau buvo sušaukęs 40 po
sėdžių, bet iki šio meto sprendimo dar nepaskelbė

Prieš mėnesį jis davė 30 dienų laiko dokumentams at
nešti ir pareiškimams padaryti, bet gabus adveka r 
rado būdų bylai toliau užvilkinti. Jis paprašė teisėj

• leisti abiem pusėms išsikalbėti, kad būtų galima grei
čiau klausimą baigti Jis susirinkusiems pareiškė, kad 
inž. A Gečys norįs asmeniškai susitikti su Dr. V. P. 
Dargiu, kad asmeniškai galėtų klausimą antart’ r 
spręsti- Teisėjas davė 30 dienų laiko susitikimu' 
sikalbėjimui.

Bet pasirodė, kad inž. Gečys asmeniškai su Pr 
Dargiu nesiryžo kalbėtis. Nei jam neparašė, nei 'o te
lefonu nešaukė, bet ryžosi kalbėti per savo advokatą 
Dr. Bylaitis net nepaaiškino, kodėl Gečys, 
norą kalbėtis nepasinaudojo proga išdėstyti savo min
čių bylos iškėlimo ir aiškinimo reikalu.

Būtume šiandien nieko nerašę šiuo reikalu,, jei 
šios dienos Drauge B.Nainys nebūtų-rašęs tokio “infor
macinio’’ straipsnio apie tą nelemtą bylą. Teišeini'bus 
labai sunku šį aiškų klausimą išnarpalioti, jeigu bus 

Skleidžiami toki gandai, kurie šiomis dienomis pasklei
sti Chieagoje ir bus rašomi toki rašiniai, kokius parašė 
R- Nainys.

Gandai pasakoja, kad bylą iškėlė “ana pusė”, tuo 
■arpu visi lietuviai, skaitantieji Naujienas, žino, k ad 
bylą užvedė Gėčio vadovaujamos Bendruomenės sam
dytas adv. V. Bylaitis. Bylą užvedė tie, kurie dabar by
los pradžią nori primesti kitiems.

Nainys labai jau neteisingai kaltina “kitos pusės” 
advokatą, kad be pagrindo bylą atidėjo 30 dienų. Tvir
tinti, kad kitos pusės advokatai bylą atidėjo, nenuro
džius tikrų duomenų, kas ir kiek kartų prašė bylą ati
dėti, yra labai nerimtas reportavimas. Kam'- byla rū
pėjo ir ėjo į teismą, tai nusivoks kas bylą atidėjo. Gali
ma suprasti, kuriais sumetimais tas buvo daroma. Kai 
byla pasibaigs, tai kuris nors lankytojas bylą aprašys. 
Tada visi lietuviai žinos, kas bylą atidėliojo ir kas pra
šė teisėją baigti atidėliojimus ir skelbti teisingą spren
dimą-

Labai keistai skamba p. Nainio buvusiems Ben
druomenės pareigūnams. Jis gąsdina visus net 500.00 
dolerių bauda, tarytum jis būtų pats teisėjas. Tokius 
įsakymus ir baudas gali skelbti tik teisėjas, o ne Nai
nys. Jo galia būtų didesnė,, jeigu jis būtų bent PLB pir
mininkas, bet jis ir tokios Įsivaizduojamos -galios netu
ri. Kol jis važinėjo po Pietų Ameriką, * tai pirmininko 
pareigoms “nominacinė komisija” jį nominavo ir iš-

nebūtume

vadovybė
Ji manė,

V KAROSAS

TOMAS VENCLOVA
(Komentarai)

(Tęsinys)
Tame istoriniame procese išryškėjo po

litinė ir teisinė nekatalikiškos bajorijos padėtis, 
kuriai pagal Kriavos ir Horodlės sutartis nebu
vo pripažintos lygios teisės su katalikų bajo
rija-

Kunig. M. Radvila Juodasis 1563 m- Vilniaus 
seime pravedė “Religinės laisvės privilegiją”, 
kuri buvo patvirtinta Varšuvos konvokaciniame 
seime ir Įrašyta Į Pactą conventą bei į III Lietu
vos statutą. Privilegijoje nieko nesakoma apie 
teisę išpažinti ar skelbti tą ar kitą . religiją, bet 
nustatoma, kad bajoras išpažįstąs protestantiš
ką ar pravoslavų tikėjimą nepraranda jokių ba
jorams suteiktų teisių. Dėl šios konstitucinės tei
sės vyko kieta kova tarp reformacijos ir kontr
reformacijos stovyklų. Pasisakę ir kovoję už šią 
konstitucinę teisę, kaip pagrindinių pilietinių 
laisvių principą — buvo vadinami disidentais.

Disidentų politinėms kovoms visoje Rzecz- 
įMJspcętoj? vadovavo Biržų linijos kūnig. Radvi- 

U©ft.iki-pal.jų. išmirimo. V. Trumpa turėtų žinoti, 
kad politinės partijos ar ideologi^ėr-'srovės' teah

Kai lietuvių Bendruomenės pareigūnai traukiami 
teisman ir privalo samdytis advokatus, kad apsigintų 
savo Bendruomenę, tai jie privalo klausyti savo advo
katų, o ne Nainio.

Mums atrodo, kad labai negražiai padarė tie, ku
rie nutarė traukti lietuvius amerikiečių teisman, kada 
buvo galima klausimą išspręsti be teismo.

4. PLEIKYS

PASIKALBĖJIMAS SU VLIKO PIRMI
NINKU DR. KAZIU BOBELIU

I Dpt. pravedė “Lietuvos Aidų” 
; radijo valandėlės komiteto pirm. 
Kleiva, St. Petersburg. Tas pa- 
sikalbėįimas buvo parduotas 
per “Lietuvos Aidų” radijo pro
gramą š.m. kovo.31 d. 7 vai. v.

To pasikalbėjimo perdavimo 
užrašymui nebuvau pasirengęs, 
tai kelis pirmuosius sakinius 
praleidau.

Pasikalbėjimo tąsa.
Kalba Dr. K. Bobelis:
“Pasimatyme taipgi buvo la

bai giliai nagrinėjamas mūsų 
pasiuntinybių tęstinumo klau
simas, mūsų pasiuntinybių JAV 
finansavimas, žmogaus teisių 
klausimas, ateinanti Madrido 
konferencija, 1980 m. įvykstan
ti Olimpiada Sovietų S-oje ir 

! taip

Š. m. kovo 23 d. Pabaltiečių 
Komitetas (Lietuvių, Latvių, 
Estų) lankėsi Valstybės De- 
partm. (State Department) 
Washington D. C. Lietuvius at
stovavo ALTos pirm. Dr. K.

Šidlauskas, Chicago ir ALTgs 
garbės pirm. — VLIKo valdy
bos pirm. Dr. K. Bobelis, St. Pe
tersburg, Florida.

Pasikalbėjimą su Dr. K. Bo
beliu apie jų apsilankymą State

jinės kovos vyko Įvairių religijų interpretacijų 
priedangoje. Kunig. Radvilo Juodojo Įkurta baž
nyčia buvo pavadinta reikšmingu vardu “Unitas. 
Lituaniea”, kuri apjungė bajoriją ir didikus ko
vai už DLK savarankumą, iškovotas žmogaus lei- 
sves ir pažangą.

Kalbėti apie disidentizmą istorine prasme, 
kaip apie atskalūnišką ar eretišką sąjūdį, kaip 
tai nusako mūsų lietuviški obskurantai, nuo ku
rių neatsilieka,save laikąs ilberriines minties at- 
vu, V. Trumpa, yra tikrai liūdnas reiškinys!

Grįžtant prie disidentų istorinės sąvokos nu 
statymo, reikia atminti, kad Rzeczpospolitoje 
dar būta žydų, muzulmonų, karaimų ir kitų re
liginių bendruomenių. Visos, didesniame ar ma
žesniame laipsnyje, buvo valdančios Katalikų 
Bažnyčios persekiojamos, bet netapo disiden
tais, kas sugriauna pakartotinai V. Trumppg 
tvirtinimą, ir dar jo paties didelėmis raidėmis 
išrašytą — DISIDENTAS YRA KITAIP TI
KINTIS.

Priešingai renesansui ir humanizmui, refor
macija buvo revoliucinė jėga, nukreipta ne vien 
prieš Romos Bažnyčią, bet ir prieš visą viduram
žinę federalinę santvarką, su visomis jos institu
cijomis, mokslais ir tradicijomis: Iš Čia supran
tama, kodėl reformacija, nežiūrint savo susiskal-
dymo ir tarpusaviu kovų, galėjo išvystyti milžL 

sirado Apšvietos amžiuje. Iki tol politinės ir idė- nišką ofenzyvinę galią ir laimėjo mūšius prieš

pat JAV-ėse lietuvių poli- 
Pabaltijo valstybių okupa- 

nepripažinimo klausimu, 
yra labai malonu painfor-

ei jos
Man 
muoti, kad šis pasimatymas su 
Valstybės 
reigūnais 
dziuje ir 
dvasioje.
no, kad Amerikos politika *Pa-

ir kitų depart, pa
vyko labai nuošir- 
atviro pasikalbėjimo 

State Depart, užtikri-

balti jo valstybių klausimu yrą 
visiškai nepasikeitusi -ir nėra 
jokių intencijų tą nepripažini
mo politiką pakeisti. Jie pabtė- 
žė, kad okupacijos nepripažįsta 
nuo Roosevelto laikų ir, kad 
tas nepripažinimas tebesitęsia. 
Kiek sunkiau yra išspręsti nau
jų atstovų paskyrimo klausimą, 
bet tas irgi atrodo bus išspręs
tas mum palankia kryptimi.

“Šiuo momentu diskusijos 
dėl atstovų tęstinumo klausimo 
yra dar tebetęsiamos ir kuomet 
galutinis šiuo klausimu spren
dimas bus padarytas, mes mie
lai jus, mieli lietuviai, painfor
muosime”.

Ir tą diskutavimą, kaip mi
nėjau, mūsų atstovybių finan
savimo ir rėmimo klausimus, 
apie tai konkrečių davinių dar 
.legaliu suteikti, bet irgi yra 
diskusinėje stadijoje. Tikiu, 
kad artimoje ateityje šis klau
simas bus mums teigiamai iš
spręstas. Ilgesnį laiką sustojo
me prie ' ateinančios Madrido 
konferencijos ir buvo' prašoma 
JAV, kad į Madrido konferen-

anuometinius pasaulio galiūnus. ,
Visos vėlesnių amžių tautų ar žmonių išsilais

vinimo kovos buvo nužymėtos didžiųjų ar ma
žųjų revoliucijų. Ar tai buvo Cromwelio revo
liucija Anglijoje, JAV revoliucija Amerikoje, Di
džioji revoliucija Prancūzijoje su sekusiais revo
liuciniais Napoleono karais, 1848 metų tautų pa
vasaris Vak. Europoje, ar pagaliau Rusijoje 
1905 ir 1917 metų revoliucijos, kurios lėmė ir Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymą.

Ne popiežiai ar karaliai suteikė tautoms ir 
žmonėms laisvę, bet revoliucinės kovos nukreip
tos prieš despotizmą ir imperializmą užtikrin
davo pergales ir laimėjimus. Todėl pradinė di
sidento sąvoką vėlesniame amžiuje Įgavo revo
liucionieriaus terminą, kurie Įsigiję didelį mo
ralinį, idėjinį ir mokslinį pranašumą dar būdami 
senoje sistemoje, iš kur sėmė savo revoliucinę ir 
ofenzyvinę galią, nugalėdavo sustingusias ir at
gyvenusias savo amžių despotines ir dįktątūri- 
nes santvarkas.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS '
Istorikas V. Trumpa, viename savo rašinyje 

yrą pareiškęs — atstatyta Lietuvos valstybė ne
buvo DLK tąsa. Neprisimenu kuriame straips- Į 
nyje šis tvirtinimas buvo parašyta, ir kokiais tik 
sliaiš' žodžiai išreikšta, bet gerai fsidėmėjau pa

čią mintį, nes tiksliai buvo pagauta istorinė tie

bių klausimas jr, kad Pąbai.tĮ 
jo klausimas būtų stipriau p it 
statytas, negu kad jis buvo prk> 
statytas Belgrade. SiUG k^ausit 
mu buvo pasikeistą įvairiom i A’ 
nuomonėmis, šį klausimą taip 
pat stipriai rėmė Latviai ir Es| 
tai. Ir iš. State Depart, buvo' 
gautas principinis sutikimas, 
kad jie šį klausimą panagrinės 
State Depart, ir mes turėsime 
daugiau pasikalbėjimų, kaip šį 
klausimą būtų geriau išspręsti j. 
Mūsų buvo labai stiprus reikai 
lavimas, kad šioje konferenci
joje Pabaltijo valstybių klausi
mas būtų plačiau iškeltas.

(Bus daugiau)

Miškininkai išleido 
Kušnerio knyga

CHICAGO, UI. — Lietuviai 
miškininkai išleido Kušnerio 
knygą apie Pabaltijo kraštų et
ninę praeitį. Knyga labai vertin
ga norint susipažinti su Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kraštų pra
eitį. Knygą redagavo V. Žemai
tis. Kaina §10, kieti viršeliai, 
214. puslapi^.* Galima gauti 
Naujienose.

Turkijoje mulos 
kelia galvą

ANKARA, Turkija., — I Pa
saulinio karo pabaigoje Turki
jos mulos labai atkakliai prie
šinosi bet kokiam progresui ir 
reikalavo atmesti pažangą ir 
grįžti prie Mahometo. Atatur- 
kas, sudaręs stiprią kariuomenę, 
juos suvaldė, didoką jų skaičių 
uždarydamas kalėjime. Keli bu
vo sušaudyti.

Turkų mulas paveikė faktas, 
kad Irano mula Chomeini taip 
lengvai paėmė valdžią ir visam 
kraštui, įskaitant ir kariams, 
primetė niekam nežinomą Isla
mo respubliką.

— Kipro saloje nežinomi as
menys padėjo bombas ties Egip
to atstovybe.

— Irano “revoliuciniai parti
zanai” neišleidžia Turkijon pa
bėgusių žmonų ir vaikų.

sa. Jei V Trumpa būtų sugebėjęs toje dvasioje 
parašyti lietuvių tautos atgimimo ir laisvinimo ? 
istoriją, tai neturėtume didelių sunkumų supra
sti dabar pasireiškiusio disidentinio sąjūdžio Lie- 
tuvoje.

Oficialioje mūsų rašytinėje istorijoje atžy
mėta,kad “Aušra”, ’’Varpas” ir ‘Tėvynės Sargas” 
buvo tautinio atgimimo pradininkai, bet nutylė
ta, kad socialistai ir kairieji demokratai pirmie
ji iškėlė demokratinės ir savistovios Lietuvos idė
ją. Nedasakoma, kad kairiųjų sąjūdžiai Įsijungė Į 
Rusijos revoliuciją ir vadovavo 1905 metų Lietu
vos revoliucijai. Nors pati revoliucija neprasi
veržė aštrioje formoje, bet buvo laimėtos dalinos 
laisvės ir teisės, kuriomis pasinaudojo pirmon 
eilėn tautiniai ir katalikiški sąjūdžiai, kai tuo 
trpu Lietuvos revoliucionieriai nukeliavo Į Si
biro tremtį. '* •

Kuriantis Lietuvos valstybei visai nutylėta 
kad 1917 metų Rusijos Vasario revoliucija, ku
rioje aktyviai dalyvavo iš Lietuvos kilę demok
ratiniai ir revoliuciniai sąjūdžiai, bei Vakarų 
demokratijų laimėjimai prieš kaizerinę Vokieti
ją, sudarė sąlygas Lietuvos Tarybai paskelbti 16 
Vasario Aktą. ,

(Bus dąugfoū)
> *<■ į- • r w - T i * "

— WIST BTZNTTOTAl 
GARS1NKITĖS NAUJIENOSE

NAUJIENOS, CHICAGO t, I1L Bridau. April 6. 1679
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Mažeika & Evans
DAINAVOS ANSAMBLIS

UDEIKIS
DAIMID

Telefonas 523-0440

I Veiksmasj—

7 Metu Mirties Sukakti

.JULIJA AUGUSTIENE

am

AMBUtANCi 
PATARNAVk 
MAS DIENA 

IR NAKTL

An accounts com 
pounded daily — 
Passbook Savings.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West I03rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

900
ser-

gyvenimas. Pranyko gyvenimas* 
jos mirties atsiminimas.

m MODERNIŠKO* KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

‘Lietuvos Aidai’ 
KAZĖ BRAZD2IONYTĖ

TURIMI 
KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

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

1 Year* Savinas 
Certificate 

(Minimum $5,000).

v AKIAI: 
Chiaųof 

Utivfę

« a. k orią

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tei. 376-1862 arba 376-5996

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKINIMAi 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

liaudies dainas: Baltijos vėje
lis, Pirmos žybuoklės, Ant Ne
muno kranto' ir Jaunystė. Publi
kai ilgai plojant, Linda dar pa
dainavo Laiskit Į tėvynę.

PHILLIPS - LABANAUSKAS

4424 WEST 6Mh STKKF] O-puMk 7-1X11
M14 WEST 2Srd PLAO Vlirink 7-M7T
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot Hilta, UL >74-4411

ir ilgus plojimus.
Buvo paprašytas atsistoti die- 

narščio “Gary Post-Tribune 
žurnalistas Ernie Hermandez,

Juozas Lau
žia rolę" turėjo atlikti

iv. kaTYo ttrinėTOJAI
J. Muzikant, 193 Van Pelt Avenue, Staten bland, N.Y. 10303

Jei tinote asmenis, kuru 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiem* siusime Naujienas dvi m 
ysiiaa^DemokainaL - . v-.- U

Liksnos dvaro kiemas. Dva
ro merginos dainuodamos pina 
vainikus, Emilija darže šaudo 
rusų erelį. Į dvarą buvo pakvie
stas lietuvių sukilimui palankus 
Daugpilio tvitovės komendanto 
ajutantas kapitonas Kirilas, ku
rio’ tėvas buvo rusas, motina

Kasdien and pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.
Šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
„GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski’ Rd. (Crawford 
Medicel Building) Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL
VALANDOS: 3—9 d«rbo dienomis ii 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR zHĮRŲRGAŠ 

praktika, įp*-. MOTERŲ ligos. 
Ofisas 2652 .WEST Svth SiRGET

JF1SO VAL.; pirm., antiad, trečiad. 
ir penkt. 2-4 & 6-8 vaL vak. Sfežtadie- 
liais 2-4 vaL pobiet h- kitu laitu 

nagai susitarimą.

1914metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkes. Dėkojame 
jums ui mums pa r oaylą 
paliuke j imą. Mes norė
tume ouu Jums naudingi 
ir ateityje.

>ęiXaiTos apdraustos iki 
->40,000

2657 W. 69 STREET
Chicago, IL 60U29

Tel. 915-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview. Illinois 60455

Tel 598-9400

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apefrauds 
ŽEMĄ KAINA

ft. iEfcftkAS
Tel. WA 5-8063

BUTKUS - VASARIS
144s So. 50th Ave, Cicero, OL Phona: OLympic Z-liMK

Š. m. kovo 31 d. Marijos Au
ditorijoje įvyko Lietuvių Meno 
Ansamblio Dainava pastatytas 
“Emilija Platerytė”. Libretą 
patriotine tema parašė Anato
lijus Kairys, muzika-Aloyzas 
Jurgutis, režisavo! - Živilė Num- 
gaadaitė, rezisorės padėjėja- 
Lilija Nastonaitė, dekoracijos - 
Jurgis Daugvila, scenos reikalų 
vadovas Česlovas Rukuiža, 
akompaniatorė — Živilė Modes- 
tienė.

Emilija atvyksta pas savo 
pusbrolį Cezari Platelį į Dus’ėtų 
dvarą. Pamiškė, auga liekni 
berželiai. Kalvis ant priekalo 
gamina ginklus. O O

Stasys Juškėhas
(Bus daugiau)

lietuvė. Įvyko klaida kvietimą 
gavo ir Daugpilio tvirtovės ko
mendantas generolas Ivanas 
Ivahovičius. Kapitonas Kirilas 
atvyksta su keliais kedetais. Ka
detai aprengti puikiausiomis 
paradinėmis uniformomis. Auk
štos su rusų ereliais papuoštos 
kepurės, ant krūtinių išsiuvinė- 
jimai, raudoni mundurai, auli
niai batai kelnėse lompasai, ąp- 
siginlavę kalrdais, tik trūko dar 
ir pentinų. Vėliau atisranda dar 
puošnesniais rūbais, įvairiais 
medaliais apsikabinęs genero
las. Peršasi Emilijai Platerytei. 
Emilija griežtai atmeta jo pir* 
šimąsi pareikšdama: “Tu rusas, 
aš lietuvė”, apie vedybas jokios 
kalbos.

Kapitonas atveda kadetus su
rikiavęs į eilutę išeinant ir vėl 
surikiuc'ja į eilutę ir pasiunčia 
namo, pats pasilikdamas. Gene
rolo klupčiavimas, gulščiavi- 
mas perdaug sušaržuotas .Kade
tai atrodė lyg mediniai kareivė
liai, judesiai suvaržyti, elgesys 
prilygo kaimo bernužėliams. 

’ šiup atveju kadetų komandavi
mas ir rikiavimas buvo visai ne 
vietoje. Išskyrus kadetų pui- 

‘ kiai sudainuotas dainas, kitkas 
• gerokai t aiškina.

II veiksmas

"Ieškokit* sero, ne pikto, kid būtumėt* gyvi". — Amo»o 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

draugystės. Norint Įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikią tąip pat pripažinti, kad Jėzus yrą Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar- 
nę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi javo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti.

niais rūbais ir tautine vėliava 
studentės Kristinos Tavaraitės 
nuotrauką. Jam buvo ilgai ir 
karštai paplota. Taip ir baigėsi 
mūsų minėjimai, tik širdy liko 
liūdesys, nes jau esame ir mes 
senatvės balaužti . . .

Juozas Tautvilą

2 seserys — Edith Rimkus

— .ORTHOĮ’ĘDaįs-PROT.EZJSTAS 
aparatai - Protezai, Mud. bah- 
dažai. Speciali pagalba kjfoms. 

Br- -'Area SuuDorts) ir L t 
vai.; 9—4 ir 6—8. ?e*tadieniais 9—1 
2®C9 W»st 6Šrd Sh, Chicago. KL 60629 

TaEaf.į PRospoct 6-5084

PETRAS BIELIŪNAS
ov. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfnyetU 3-3571

uEORGE K RUDMINAS
So. LITUANTCA AVK Tri.: YAris 7-1138-1137

emu 
sti rukiai)

Tautinių šokių grupė “Ra
munė “pašoko keturis šokius: 
šiaudelę, jonkelį, šustą, ir vėda
rą. Akordeonu grojo Jonas Vai- 
čeliūnas. Ramunės grupei vado
vauja mokytoja K. Pečkaitiene.

I Pasibaigus meninei prc'gra- 
, mai, vusi buvo pavaišinti svei- 
į kais ir skaniais Valgiais, paga- 
Į mintais parapijos ponių: Uršu
lė Tavarienė, Birutė Ruzgienė, 
T. Navikienė, Vladė Kleinienė, 
Marytė Ruzgienė, Albina ZOOK, 
ir kitų vyrų.

Aukų buvo surinkta virš 
dol. Buvo atskirai padėkota 
gančiam Jonui Klimui už 
dok auką praėjusiais metais ir 
dabar už 100 dol. Klebonas Ur
bonas šiltais žodžiais padėkojo 
Gary miesto merui R. Hatcher 
už sniego nuvalymą aplink visą 
bjažnycią ir parkinimo aikštę. 
Juodis meras buvo sujaudintas

SENIAUSIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

(Atkelta iš 2 psl.)

ir Armėnijos viena dalis tais 
pačiais 1918 metais pasiskelbė 
nepriklausoma respublika su 
sostine ERIVANIU, nugalėjusi 
okupantus turkus ir ant laisvės 
aukuro paklojusi virš vieno mi
lijono gyvybių. Bet neilgam te
ko džiaugtis ir laisvėj ę gyven-’ 
ti. 1921 metais bolševikinė Ru
sija jėga įsibrovė į Armėniją, 
panaikino respubliką ir žiauriai 
išžudė laisvės kovotojus. Pana
šiai Maskva pasielgė ir su Lie
tuva, kai sovietų kariuomenė 
įsiveržė 1940 m. birželio 14-15 
dienomis. Jis esąs lietuvių drau-1 
gas ir kongrese kovojąs už Lie-i 
tu vos ir Armenijc’s respublikų 

‘išlaisvinimą iš po rusų jungo. 
Jis tikįs, kad Lietuva ir Arme-j 
nija vėl bus laisvos ir — nepri
klausomos valstybės.

Jo kalba buvo karštais ploji- 
Įnias palydėta, o atsistojusi pu- 
I blika dar ilgai jam plojo.

I>r. ' Leonas Kriaučialiūnas, 
ALT’c’s centro vicepirmininkas, 
iš rašto paskaitė savo pagrindi
nę šventės ' kalbą. Jis kalbėjo' išgirdęs lietuvių tokius karštus 
apie mūsų susiskaldymą ir kvie
tė surasti vienybės kelią kovo
je dėl Lietuvos laisvės. Bet jo 
kių receptų jis nepasiūlė. i žurnalistas Ernie

Meninę dalį išpildė studentė kuris parašė ilgą straipsnį apie 
Linda Ruzgaitė. Gitarai pritar- Lietuvą ir pirmame puslapyje 
ant, ji solo padainavo keturias įdėjo' didelę spalvuotą su tauti-

Mū.UiOiNAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

, ketvirtu. 5—7 vai, vak 
Ofisu Wl*f.; 776-2880 

ReąįdąBcijįij-talef.: 448-5545

Pagal tėvus Griniūtė (Green)
Mirė 1972 m. balandžio mėn. 6 dieną, sulaukusi 6G metų 

žiaus. Gimusi Virden, Illinois.
Palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse.
Žmogaus gyvenimas pranyksta, kaip į krantą nublokštos bangos 

tekštelėjimas, kaip naktį nykus garsas miško glūdumoje-
Taip pranyko ir velionės Julijos 

bet nepranyko atsiminimas: liūdnas
Nuliūdę: *

Vyras Kostas Augustas, 
Mary Farber bei 4dtj giminės.

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEMOS VALANDOS
Viso# programoj Ii WOPA

1490 HI. A M.
Liatuvlg kalbi: kasdien nuo pir

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

V*d*|» Aldona Daukvt
••• Smfoek 4-241J

EWOOD AVB 
AL 40629

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
PAŠALPOS KLUBO eilinis narių su
sirinkimas įvyks sekmadieni, balan
džio 8 d. 12 vai. dienos laike. Ane
lės salėje. 4500 So. Talman Ave. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbiu reikalų. Tirėsime būti laiku, 
nes salė užimta kitam reikalui- Tai 
labai svarbus susirinkimas, būkite 
risi.

Rožė Didžgalvienė, rast.

GENlTO-URlNARY SURGERY
BNDD No. -1B 3878711 
5025 CENTRAL AVE. 

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

Veikėjai

Emilija Platęrylė, sukilimo 
c'rganizatorė, Liksnos dvaro sa- 
vininkė-Nerija Linkevičiūtė, Ce
zaris Flateris, Dusetų dvaro sa
vininkas, Emilijos pusbrolis — 
Valentinas Liorentas. Antanas 
Stuoka, sukilėlių vadas, Emili
jos draugas ir bendradarbis — 
Rimas Strimaitis. Marija Pru- 
šinskaitė, Emilijos adjutante, 
•Cezario sužadėtinė — Audrone 
Simonaitytė Gaižiūnienė. Kiri
las kapitonas, generolo adjutan
tas — Bronius Jančys. Ivan Iva- 
nc’vičius. rusų generolas, Daug
pilio tvirtovės komendantas, įsi
mylėjęs Emiliją 
rušonis,
V. Radys, bet dėl ligos negalėjo. 
Julita, Marijos giminaitė ir pa- 
Ivdovė — Nelia Paulauskaite. 
Teofilė, Emilijos kambarinė — 
Julita šermukšnytė — Burgess. 
Be to, choras ir simfoninis or
kestras.

DR. PRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71 St. Tel. 737-514$ 

fikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’” 

VaL agai susitarimą. Uždaryta
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■mas" 12'3617 Pakvietimai gauųj^*"

‘‘G niuose, 2511 W. 69th St. Prašo
ma -dalyvauti- vakarienėje * ir 
remti šią jauną programą. Vri 
sais Reikalais — fėL 778-’5374. > f

■ - Muzikos ttKtlį "3~ ir 4 nr.
praeitą savaitę pasiekė,.skqRy- 
tojus. Jame paminėta kompožl

1 Broniaus. Budriūno 50 metų mu,- 
zikinės veiklos sukaktis. Įdėta 
nuotraukos ir kompoz. * Giedrės 
Gudauskienės paskaita apie jut 
lįliatą ir. jo;kūryįįą, Muz, Stasys 
Sližys aptaria V Dainų šventę,’ 
paminėta muzikos“" mėgėjo ir 
kompozitoriaus kun. Lado Bud- 
recko 50 m. kunigystės sukak- 

... . T j . „ tis, taip pat muzikos mecenato’Kultūros centre. Į paroda atve- ’ •rkun. Jono Pakalniškio- 40 metų. 
, kunigystės sukaktis. Muz. J.• Ži

levičius rašo apie choro pionie
rę Amerikoje, muzikę ir muzi
kos pedagogę Aliciją Stephens. 
Plati muzikų veiklos kronika,

■ kuria tvarko-J. Stankūnas. “Mu
zikos žinias” redaguoja Vytau-

1 tas Kerbelis, 63-23 Wetherole 
St., Rego Park, NY 11374. Prie 
šio numerio yra labai vertingas 

- priedas. Tai Šv. Kazimiero vie-

— Lietuviams gerai pažjsta- 
t mos kongreso atstovas Henry J. 
, Hyde (D., III.) įnešė Įstatymo 
, projektą mažinti valdžios sko

las. Dabar mokesčių mokėtojai 
privalo remti rinkiminę kampa
niją vieno dolerio auka. Jie ga- 

- lėtų tą dolerį, mokamą kartu su 
mokesčiais, paskirti skolų ma
žinimui. • i- ;

— Dail. Vytauto Igno paroda 
-bus atidaryta balandžio 7 dieną 
- (šeštadienį) 7:30 vai. vak. Det

roito Dievo Apvaizdos parapijos

žarna aliejaus, acrilic ir grafikos 
darbų. Paroda bus tęsiama ir 
sekmadienį tuojau po pamaldų 
iki 3 vai. popiet.

— “Lietuvos Aidų” radijo pro
gramos trejų metų sukaktuvinė

- vakarienė įvyks balandžio' 21 d.
7:30 vai. vak. Jaunimo Centro 

’kavinėje. Gros Stelmokas ir dai
nuos Bilitavičiūtės. Skanūs val
giai ir kitokios Įdomybės. Įėji-

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

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

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

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

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vieta; 
S anksto— prieš 45 - 60 dienų.

Kaujienq vadovybė ir Platinimo vajatts komisija kreipiasi t visus šiai" 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti ksygnegę bei lietnvfikos spau 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraStį 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-

'^4 -■■■j-'. y

kisrįo r. :Alph©n4< f -> 
etl*• fieršrflreta,1 “Sūduvoj’ j’l’ '“1*/- 

išltinla kuygaF.Ao legališkomh; | 
■Jėktiiotnis. ’ * • sol

Knyga su foriuoiiiis gauna 
ma Naujienų adniunslrucijoje 
1739 duutli liaisied SI., ChicA 
Cgo, IL 6U6U8 Kaina $3.<K 
su lomiomis
’ Pašto išlaidoms pridėti 90c.

• Ar žinote, Ttad viduram? 
žiais į stiklo langus turėjo teise

-
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pinuti“ 1
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N«m«l, Žemė — P«rd*vlmwl 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

■ - '' DĖL visų informacijų kreiptis i
i £- ' —

nuolyno sesers M. Bernardos įvyks š.m. balandžio 6 d. 7 vai. 
vak. Marquette Fieldhouse salė
je, esančioje ęrįe 67-tos ir Kėd- 
zie gatv.q sankryžos. Ęus įdomi 
paskaita gyva lietuviško gyve
nimo tema. Prašome atsilan
kyti. i-. Valdyba

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME
NŲ. Mokame ‘$6.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or better 
condition). Mokame aukščiau-

(Venckutės) sukurtos 13 gies
mių Šv. Kazimiero garbei, žo
džiai kun. dr. St. Žilio' Sesuo M. 
Bernarda yra žymi kompozito- 
rė, sukūrusi Lietuvišką Rapso
diją, kurią praeitą sekmadienį 
išpildė Chicagos Simfoninis or
kestras. Muzikos Žinių metinė 
prenumerata yra $5.

— VILNIAUS KR. L. S'GOS

palociai? ITancūzai turėjo už. 
kiekvieną langą mokėti valdžiai 
mokesčius. Kad išvengti tų mo
kesčių, prancūzų architektai su* 
kombinavo aukštais'stogais na
mus su langais (monsardais) 
juose. .

Nuo 1697 iki 1851 m. anglai 
turėjo mokėti langų mokesčius, 
jei jų namas turėjo daugiau ne-į 
gu 6 langus. 16-ine šimtmetyje 
prieš Kristų stiklo gaminiai biri 
vo didžiausia egiptiečių pramo-; 
ne. i

PETRAS KAZANAUSKAS, Pre^dentaa

J212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7741

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax
;951 W. 63rd St Tri 436-787b

O GERIAUSIAI CIA

i

, LABAI SVARUS 2 butų namas ir 
I garažas, elektrinės durys, atskiri ga
ižu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

$7,500 lengvų 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 outai ir profesionalui Eukcus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50.000.

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

. w Sequoia Nacionaliniame
Chicagos skyriaus metinis narnėsiąs kainas už, sidabrines mone-. parke> California valstijoje, yra 
susirinkimas įvyks š.m. balam i tas. Perkame .pašto ženklus ir aukščiausias raudonmedis — Gi- 
džio mėn. 8 d. sekmadienį, 3 pinigų kolekcijas. 1
vai. p. p. Jaunimo Centre, kamb.
203.

Pranešimą padarys V.K.L. S- 
-gos Centro valdybos pirminin
kas Dr. J. šalna.

— Ona ir Vincas Kuliešius iš 
į Marquette Parko žiemos metui 
’buvo išvykę į Braziliją bei Pie-.
tų Ameriką. Reikia manyti, kad 
savo įspūdžius pasakos Lietu
vio sodybos gyventojams bei jų 
kultūrinių renginių mėgėjams. 
Vincas Kuliešius yra žinomas 
namų remonto kontraktorius ir 
jau pasiruošęs patarnauti savo 
tautiečiams.

— Mary Zalga iš Oak Lawn 
apylinkės, piktąją žiemą pralei
dusi Floridoje, grįžo į namus. 
Apie pusnis, pūgas ir šalčius.

ant Sequoia — net 272 pėdų 
' aukščio. Olimpic parke, Wash- 
j ingtc'n valstijoje. Douglas eglėp 

m yra 221 pėdų aukščio. Pandero-j!
sa veislės eglė 162 pėdų aukščioj 

i yra Lapine apylinkėje, Oregon.'
1 Amerikos vinkšna išaugo iki 160

• Priimami asmenys, reika- pėdų Trigonia, Tennessee. Toj 
tingi globos. Bus rūpestingai pat valstijoje yra kipro medis 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 122 pėdu aukščio.
6294. (Pr). j -------- --- .

4207 So. Sacramento,

— Kelionių į Vilnių 1979 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 7Š7-1717. (Pr.)

Gausus namę pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 

vairi apdrauda —INSURANCE 
ŠUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

i w

štamą grandisę ne til lietuviškos spaudos klestėjimui, bet . ir visos išeivijos | t « cnyinnHavn iš Nau- 
tain Mt nurimtos Lietuvos ir tos žmonių ceroveL bendromis tritomi? I dagoje Ji suzmoaavo is l\autaip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis _ 
riekiant Lietuvos nepriklausomybes atstatymo ir visuotino Metuviškurti hienų.
kahĮ raiesansa I

VIS PLtčiANTIS SĄJŪDŽIUI

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Retidendnio riešbašc 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, teL 813—391-9753, paskyri 
trijų dienų atostogas dviems asmenim*. •; Laimingieji, turės progos būt 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniai* Įrengimai*.

Mūsų bendradarbė Ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų njunuk 
iutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiai 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bu* skelbiamos ir paskirstyto* rude 
niniame Naujienų piknike.

— Delta Animal Hospital iš
sikėlė Į kitas patacas: . 2106 W“. 
Chicago Ave.
į.— Tradicinis Giesmių-Vaka
ras Tėviškės parapijos bažnyčio
je įvyks šį sekmadienį, balan
džio 8 d., tik-ne 8 vai., bet-.5 vai. 
Vakar dienos žinutėje nurodyta- 
valanda buvo netiksli. ’

- —Spaudos' klubo 'susirinkimas,

— Premjeras Beginąs labai; 
patenkintas kelione- į. Egiptą, į 
tik grįžo labai pervargęs. Jis eis Į 
tiesiai į ligoninę.

Juozo ŠmotelioATSIMINIMŲ- SKIRSNELIAI
Graži, lengvai Skaitoma ii!

įdomi 250 puslapių knyga su.
krauta autoriaus, troboje. =

Čikagos ir apylinkės lietuviai, ‘ ^Penenced only. Electronic back-Į .
s_ 1 ground not necessary, but helpful. į

skirsnelių mėgėjai, prašomi at } Work on teleprinters, FDM & TDM 
vykti ir knygą' pasiimti. Kitur; caueu!p ^Charh^z ’ -----------
gyvenantieji Aptašomi užsisa-1 

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

TELETYPE TECHNICIAN

PIGE5NI5 UŽ BARGENĄ 
TIK $14,900

■ Vlėgstančių lengvai ir gerai uždirbti 
I iėmesiui. Bargenų bargenas. Geriau- 
I nas šio šimtmečio Pirkinys. Pirkite 
I ą namą, pataisykite ir uždirbkite pi- 

ligų arba laikykite ji sau ir savo* 
•eimai. Nugalėkite infliaciją. Labais 
Įera vieta ir apylinkė prie 69-tos ir ■ 
Campbell. Būkite apsukrūs- ir apdai- 
nis, skambinkite tuojau 254-8500.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

- Knygos kaina — 5 doleriai. 
Autoriaus adresas:

■ 7114 S. Campbell Avė., 
Chicago; Hl 60629.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Marquette Parke, 2638 W 
. . i 39 St., parduodama linksma lie

Charles Ziegler, 781-16OC Į užeiga-taverna su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
ti pagerinimai.

Tel. 776-4959

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
' ' 523-8775

REGISTERED NURSES NEEDED

DAY SHIFT
Į Salary $5.75 to S6J5 hour. Contact 
[Tower Pavilion Nursing and Conva 

• lescent Center, 5825 W. Cermak Rd 
Cicero, Ill. Ms. Dembek - 656-9120.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia' TESTAMENTAI

Tub reikalu Jums gali dau 
padėti - teisininko * Prano š u 1

Vim ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymu. b*l rall-wa afcaitytojų reinizra 
mžom* pasinaudoti žemiau eeančiomi* atkarpom!*.

KAOJIBWQS 
1739 SO. HAL5TID ST. 
CHICAGO, IL MMS

■ H anksto be rafnlmo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamac laiką tr 
mažindamas sodrašinėjlmo ižlaldaa. Priede  dot

MARIJĄ NOREIKIENe . ę
2608 West 69th St, Chicago; Hį 60629 • Tel. “WA .5-2787 Į 

Dideli* pasirinkimai gero* rūšie* Įfairių prekių
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

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

SHIPPING AND RECEIVING

Experience Necessary. 
Must have good work 

references. 
HEAVY LIFTING 

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

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West Wh Street 
Tek REpūblic 7-1941

*

Pavardė Ir vardas

Adresas

• Užsakau- Naujiena* kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytoja*. Priede  doL

Pavardė Ir vardas __________________ —

kuris

Adresas

ia* lleturSką spaudą ir Naujienų 
dedamu*dol.

Pavardė ir vardas

Adresu

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites fuaipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė tr vardas

Adresas C^a

Pavardė ir vardas

, fPMM —
X o

------------------------

r-i------- *

v-r

S. RE5PONSIBLE WOMEN NEEDED 
A
1 to live-in and care for 2 children,!
* ages 2^2 and 4. Vicinity California | 

vy** and Touhy. Free room and board!
plus reasonable pay. Senior citizen 
welcome. References required.

a - Please call 761-2339

MACHINIST FOREMAN

522,500 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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus ~ 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ąv. 
Chicago, III. 60632. Tat YA 7-5980 

l-----------------------------*

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or- I 

ganizadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS * MILIJONUS * dolerio 
nariams.

t* . Ji , ' • e ' .-y ' t * ■ -
SLA *-apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA ndeikb petao, na- 

risma patarnaut tik savišalpos pagrindu, t *

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas 
Sushdenijitoe apsidrausti iki $10,000. <

SLA — apdr*ų<ffia ir Taupomąja apdrauda —
Insurance;-kuri ypač naudinga jaunimui, 
aukštojo mokslo* ir .jų gjfaniino pradžiai. ;

SLA—vaikus apdraudžia pigią“ terminuita apdrauda.* už 
$1,000jafidraudos sumą'temoką tik $3.00 metams.

SLA—kuopų yra viriai-'lietuvių kolonijose. Kreipkitės.

amL.

<4 Galite kreipti* Ir tiesMi i SLA Centrt:

LITHUANIAN ALLIANCE i 
' - Mm, Y*rir- M Vi*

BRKMHI

Tel fltUt 543 2210“ ' į 
■■■■■■■■■■■M

HOUSEKEEPER, live-in w/lge. active 
family, refs, required, days off, own 
room. Must speak English. Salary 
open. Permanent position.

Please Call 349-7818

PRINTING

°ress Operator, experienced with 
A B. Dick 360 and įtek platemaker. 
Clean suroundings, excellent com
pensation, Health insurance program.

KWIK COPY
500 SKOKIE BLVD., 

Northbrook, III. 
Call 564-1313

Netery Public

INCOME TAX SERVICE 
<299 S. Mapleweed. Tel. 154-7451 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
likvietimai. pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

GENERAL SECRETARY

plus. Salary open with good fringe 
benefits.

BERKSHIRE SOODS, INC.
4600 S. PACKERS AVE. 

CHICAGO, IL. 60609 
254-2424

An Equal Opportunity Employer

SMALL LAW FIRM seeks part-time 
Secretary. Hours can be flexible. 
Knowledge of Lithuanian language 
usefull. - Call 778-8000.

RESPONSIBLE PERSON

To Live in Winnetka home. Care of 
6 year old girl and house. Own large 
room bath and TV. References re- 
quired.

Call 835-2218

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia *-

WAREHOUSEMAN i' ' ’ f ’ *
for growing Elk Grove Co. Call 364 
6900, ask for Mr. Burr. Start immed. 
Good pay and benefits.

DAY SHIFT

AUTO BODY and FENDER MAN

needel in western suburbs. Must 
have 5 years exp. and own tools. Sal
ary open.

' Friday 8-5 p.m.
Ask for JOHN 529-6139

machinist
Lathe and mill operator, exp’d. only 
Growing company, good starting 
salary and benefits.

GYROMATIC MFG. CO. 
593-0910

-!

;■ . r
WELDING — Setup Men. Must read! 
blueprint, also layout man. Excellent! 
salary. 10 hrs. a day,-4 days a week.- 
SUPERIOR TANK &' FABRICATING

CORPORATION 
6551 S. Lorel

Call J, Solek between .8-4 582-5154

SUPERVISOR

Exprienced person ’nr air freight ex
port For supervisor position. Bonus 
Pla Call Mr., THEODORE 860-2333

3*4; Frank Zapollr 
rtMW W.VSfli *t.

GA 4-8454

run »»t*

State Farm Life Insurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Assodtte* 

2649 West 63rd Street, !,
Tel. 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. Į

TheDi-GeT
1

CARPENTERS DRYWALL HANGERS 
FINISHERS NEEDED for non-union

shop. Plehty of work. Must hate own 
tools, transportation, and experience.

Call ROD 274-0172

^LAYOUT MAN
For Structural Steel. Must tave 3 
years Experience.-^Salary Commen
surate with <M>®ri»nce. 'raj! '' 

VAUGHtfSINDUSTRIALS SALES.
840 Fiirwey Drive Bensenville 

766-6905 8:30 «.m to 5 p.m.

" • DbGela
The Anti-Gas Antacid. 1

MAUjiBNO*. CHICA«O ■> u-k Friday, April 6, 1979




