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PREZ. SADATAS ĮSPĖJO TERORO 
ORGANIZATORIUS EGIPTE
PALESTINIEČIAI PLANUOJA ŽUDYTI 

EGIPTO PAREIGŪNUS

KAIRAS, Egiptas.* — Prezi
dentas Sadatas įspėjo visus te
roristus, pirmon eilėn palesti- 
nečius, kad nebandytų ardyti 
Egipto visuomeninės gyvenimo 
tvarkos.

Prezidentas Sadatas pareiškė, 
kad jis netoleruos jokių orga
nizacijų, slaptų ar viešų, kurios 
planuotų ir bandytų pradėti te
roro veiksmus prieš Egipto pa
reigūnus. Egipto vyriausybė im
sis priemonių tiems teroristams 
suvaldyti.

Egiptui yra žinomos Bagdade 
pasakytos kalbos ir žinomi' pa- • 
lestiniėčių užsimojimai keršyti 
prezidentui Sadatui. Egiptas ne
lauks, kol teroristai įsitaisys. 
Egipto teritorijoje ir bandys 
mesti bombą prieš valstybės pa
reigūnus. Egipto vyriausybė su
ims visus įtariamus palestinie
čius, nelęgąlifc atsiradusius

mis. Šitą klausimą Beginąs tu
rės svarstyti su Sadatu ir kitais 
taikos komisijos nariais.

KOLONISTUS GABENS 
Į SAMARIJĄ

Izraelio vyriausybė paskelbė, 
kad netolimoje ateityje ji steigs 
kelias kolonijas kairiajame Jor
dano upės krante esančiose Jor
danijos žemėse.

Kolonijų ministeris Ariel Sa
ron pareiškė, kad bus įsteigta 20 
naujų kolonijų. Dabar aiškėja, 
kad Izraelis planuoja Sinajuje 
iki šio meto buvusias izraelitų 
kolonijas permesti į Samariją. 
Izraelitai neima arabų žemių. 
Jie steigs kolonijas dirvonuose, 
stovėjusiuose šimtmečius. Į Sa
mariją jau suvežė visą medžia
gą moderniems namams statyti, 
su vandentiekiu ir elektra.

Beginąs bandys įtikinti Sina-

juos teismui. Policijai įsakyta 
sekti palestiniečių judėjimą ir 
pranešimus. Egipto vyriausybė 
nelauks, , kaip tai darė Jordani
jos karalius, kol palestiniečiai 
drįso, suruošti perversmą. Gerai,
kad Jordanijos kariuomenė bu-

priešintų .ir vyktų į .Samariją. 
Ten Izraelio vyriausybė juos 
perveš ir padės įsitaisyti ūkius. 
TČurie norės pasilikti Sinajuje, 
turės prašyti Egipto vyriausy
bės. Vienas kolonistas užklausė 
Begino, ar Izraelio vyriausybė
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vo ištikima karaliui ir sukilėlius iškels juos ir iš Samarijos, kai 
suvaldė. Vadai vietoje buvo su- bus pasirašyta taika su Jorda- 
šaudjdi,;o:kiti;išXraryti-.į^iją ir į nija. Beginąs nežinojo, ką šiam 
kitas žemes. Jeigu- palestlhiečiai šeimos tėvui, izraelitui, atsakyti, 
bandytų . ardyti tvarką .̂ tai visi 
eitų į stovyklas. .

BEGINĄS RAMINA '
SINAJAUS ŽYDUS

TEL. AVIVAS,- ■ Izraelis. — 
Premjeras Beginąs,, ligoninėje 
gavęs kelis švirkštus, penkta- žinoti kiek energijos telpa dina- 
dienio rytą išskrido į. Sinajų,'mitu pakrautame sunkvežimyje, 
kur ryžosi aplankyti Sinajuje J reikia tokį sunkvežimį uždegti, 
iki šio meto tebegyvenančias Kai Vakarinės Virginijos pilie- 
Izraelio kolonijas. Kolonistai la- i čiai sužinojo, jie per AP iš Key- 
bai gražiai įsitaisė, turi savo na- - stone pranešė:
melius ir derlingus ūkius. Da-j Netoli nuo čia ketvirtadienį 
bar jie turės viską palikti egip- dinamitu pakrautas sunkveži- 
tiečiams.

KOLONISTAI
PAMILO ŽEMĘ

Izraelio kolonistai, išarę

Jis net nedrįso tvirtinti, kad 
taip negali atsitikti.

Kiek telpa energijos 
sunkvežimyje dinamito
KEYSTONE, W.Va. — Norint

dir-

mis pagavo ugnies ir sprogo, su- 
Jžeisdamas 13 žmonių, sunaikin
damas 4 namus ir pusės mylios 
ratu sužalodamas pastatus.

“Žmonės savo kiemuose kniū-
vonus, įdėję trąšų ir pasistatę pojo apsvaigę, isteriški ir labai 
namus,, yra pasiryžę pasilikti Si- rimtai kraujuodami... T 
najaus pusiasalyje, bet Egipto j sunkvežimis stačiai išnyko ore, 
vyriausybė tokių kolonistų ne-j tik vien ratai liko”, pasakė Key- 
nori. Egiptas bijo, kad kolonis- j stone policijos seržantas.
tai netaptų šnipais ir mformuo-l ------------------
tų Izraelį apie Egipto karo jėgų; ENERGIJA ŽVAIGŽDĖSE 
judėjimus. Beginąs padarė ke | V;enos sekundės užtektų 
lias nuolaidas Egiptui. Manoma,; 
kad prašys leisti pasilikti bent 
keliems kolonistams su šeimo-

kraujuodami... Pats

ENTEBĖS AERODROMĄ UŽĖMĖ 
SUKILĘ UGANDOS KARIAI

PAKISTANE NUŽUDYTI DAR KETURI PROTESTUO
TOJAI PRIEŠ ZULFIKAR BHUTTO MIRTI V

NAIROBI, Kenija. — Sukilę 
Ugandos kariai,. Tanzanijos 
aviacijos padedami, vakar už
ėmė visą Entebės aerodromą. 
Entebėje buvusieji Libijos ka
riai priešinosi Ugandos sukilė
liams, bet jie iškėlė rankas, kai 
Tanzanijos aviacija smarkiai 
bombardavo pozicijas Entebės 
aerodrome. Aviacija puolė En
tebę trečiadienio popietę. Ugan
dos kariai įsiveržė į strategines 
aerodromo vietas. Dalis Libijos 
karių žuvo bombardavimo me
tu, o kiti pasidavė nelaisvėn 
ketvirtadienį.

IDI AMIN SU MAR
ŠALO LAZDA

KALENDORfiUS

bilijonui metų
CAPE CANAVERAL, Fla. — 

Satelitas (nepasakyta kuris nei 
kur), skraidydamas, “atrado” 
Visatos tolybėje kvasarus (qua
sars), esančius per daugiau kaip 
10 bilijonų šviesos metų atstu
mu nuo mūsų žemės. Mokslinin
kai tiki, kad tai pasiekta toli-

liuoja svarbesnes Pakistano 
miestų gatves.' Visame krašte 
niekas nedirba,- nes gyventojų 
dauguma labai liūdnai nusitei
kusi. Premjeras Buto buvo vie
nintelis premjeras, kuris sten
gėsi -pagerinti Pakistano darbi
ninkų būklę. Pagyvenęs Angli
joje, jis susižavėjo darbiečių 
partija ir stengėsi pritaikyti 
tuos pačius principus Pakista
ne. Jis turėjo progą nubausti 
Pakistano karo vadus, pralaimė
jusius Bengaliją, bet jų nebau
dė. Karo ministerio pareigoms 
pasikvietž Pakistano kariuome
nės štabo viršininką gen. M. Zia. 
Du metus jis ištikimai ėjo kraš
to apsaugos ministerio pareigas, 
o vėliau padarė perversmą, pra
džioje pats tapo premjeru, o vė
liau ir Pakistano prezidentu. 
Jis turėjo teisę dovanoti baus
mę premjerui Buto, bet to nepa
darė. Jis įsakė korikams tuojau 
telefonu jam pranešti, kai Buto 
bus pakartas. Jis turėjo skelbti 
rinkimus praeitą rudenį ir išva
žiuoti į užsienį, bet bijojo, kad 
Buto rinkimų nelaimėtų ir jo 
nepatrauktų teisman už vyriau
sybės nuvertimą. Ne visi kari

Praeita savaite Entebę pasie
kė diktatorius Idi Amin. Jis at
vyko vyriausio Ugandos karo 
vado uniformoje. Jis pasakė bū
reliui kareivių “svarbią kalbą”, 
mosikuodamas Ugandos maršalo 
lazda. Jis tikėjosi, kad lazda pa
veiks Entebę gynusius karius. 
Pats maršalas jiems atrodė la
ba ijau storas ir karo veiksmams 
visai netinkamas. Pasibaigus 
bombardavimui, seržantai liepė 
likusiems kariams bėgti į slėp
tuves, o ketvirtadienio rytą i ninkai pritaria diktatoriui. Jis 
pasidavė.

Iš Eentebės kariai persiorga- 
jnizavo ir iškeliavo j Kampalą, 

' “ 1 rasti rimtų 
distancija, reikia žinoti, kad^pj-ješų.

• šviesa per vienus metus nu-> 
Įskrenda 5,880,000,000,000 mylių.

Balandžio 7: Uršė, Albas, Zad- mjauSįa distancija, 
gailė, Minvydas, Namgaila. Norint gauti supratimą, kaip

tikisi kraštą apraminti ir toliau 
valdyti.

Balandžio 8: Verbų sekmadie- V™ 10 bil^onų šy?es®s j irioje nesitiki 

nis, Julė, Dionyzas, Žadgailė,-;
Girtautas.; 4 __ - ___ -

Saulė teka 5:25, leidžiasi 6:21.;Norint žinoti kiek per l.ČI bilijo
nų metų, reikia pndeti atitipka- 

5-Oras* vėjuotas, -- ‘

PAKISTANE NERAMUS 
‘PENKTADIENIS

RAWALPINDI, Pakistanas.—
Pakistano kareiviai tebepatru

— Vežikai skelbė, kad jie 
lengvai susitars dėl naujos su
tarties, o dabar patys pasakoja, 
kad nesusitaria.

-Atomas pigiau pagamina 
elektrą. -nėsgu anglis.

WASHINGTON, D.C. — Visi 
privalome taupyti energiją au
tomobiliams, namu šildymui ir 
pramonei, — ketvirtadienį vaka
re pareiškė prezidentas Carte
ris į visus krašto gyventojus pa
sakytoje kalboje, 

t
1 'Preziderrtas prašys kongresą 
įleisti jam panaikinti Amerikoje 
gaminamų degalų kainų kon
trolę. Jis yra įsitikinęs, kad 
kontrolės panaikinimas išlygins 

(ne tik pačioje Amerikoje, bet ir 
(tarptautinėje rinkoje, esančias 
j kainas. Pradžioje tos kainos pa* 
I kils keliais centais, bet vėliau 
jos turės nukristi ir išsilyginti.

Prezidentas nenori įvesti di
delės valstybinės kontrolės, nes 
pačiai valstybei, o kartu ir gy
ventojams ta kontrolė brangiai 
kainuoja. Pirmon eilėn jis pata
ria visiems krašto gyventojams 
pardėti taupyti enermįją. Paaiš
kinęs, kad anierikiečiai vieni' 
šiandien daugiausia naudoja 
energijos, pažymėjo, kad pats 
didžiausias jos naudojimas eina 
automobiliams. Prezidentas ne
mano. kad racionavimas labai 
daug padėtų, nes jo įvedimas ir 
priežiūra labai brangiai kainuo
ja. Reikia tikrinti, bausti nusi- 

: kaltelius; Visa tai brangu, nevi- 
suomet protinga. Jis prašė vi-

Floridq
.—,dčj mOOp ję.pu Kėėdik'
MIAMI. Fla. — Nepaprasta 

vėjo iš druskino jūrų vandensrir 
dulkių sumaišyta ir po Floridą 
blogame ore išnešiota emulsija 
visoje Pietų Floridoje apteršė 
transmisijos laidus ir nutraukė 
energiją. Visą ketvirtadienį Flo
ridos Power & Light kompanija 
ir gaisrininkai turėjo darbo, kol 
vandens švirkštais anvalė pur
vinu druskos ir dulkių kevalu 
apsikrėtusius transmisijos lai
dus. Dėl tos priežasties mažiau
sia 100.000 rezidencijų Miami 
apylinkėse jau trečiadienį nete
ko elektros ir šviesos; 70.000 re
zidencijų Fort Lauderdale. Belle 
Glade, Tampa ir St. Petersburg 
be. šviesos buvo iki ketvirta
dienio. .

1980 metu biudžetas
WASHINGTON. — Atstovų 

Rūmų Biudžeto Komitetas ket
virtadienį priėmė fiskalių 1980 sus gyventojus taupyti gazoliną, 
metų biudžetą, kuris yra $3.5 bi- bereikalingai nevažinėti. Ame- 
lijono mažesnis už prezidento rikiečiai važiuoja automobiliais 
Carterio pasiūlytą, galutinoje kramtomos 
sumoje $532.7 su $24.9; bil. defi-ikada jie galėtų pėsti į krautuvę 
eito. Fiskaliai 1980 metai prasi- nueiti.■’Gali nusipirkti ne tik 
deda šių metų spalio 1 dieną.

gumos nusipirkti.

Chicago plake
70 myliu vėjas

CHICAGO, Ill. — Praeito ket
virtadienio vakarą Chicaga pla- 
kė 70 mylių vėjas, užmušdamas; 
du darbininkus ir padarydamas 
daug žalos namams, sodams, sto
gams, langams ir žmonėms.

Michigan ežere siautė 90 my- j 
lių vėjas, sukeldamas 15 pėdų • 
bangas »r padarydamas žalos 
uostams, laivams ir paežerio gy- 
ve^+ojams. saitas oras iš šiaurės ! 
ritosi į pietus.

gumos, bet ir kitų būtinų prekių 
parsinešti.

j kontrolės, prezidentas pataria 
; kiekvienam

Vietoj valstybinės

Chicaga gaus pinigu 
už sniegą

CHICAGO. III. — Dabar aiš
kėja. kai sąskaitos baigiamos su
vesti, tai manoma, kad federa
linė valdžia paskirs stambią su
mą Chicagai už sniego pašalini
mą. Meras Bilandic. nustatęs 
kiek nukrito sniego, tuojau 
kreipėsi į prezidentą Carterį. 
prašydamas pagalbos. Preziden
tas prižadėjo. Buvo paleista 
įvairiausių gandų apie sukčiavi
mą sniego išvežimo metu, bet 
revizoriai rado viską tvarkoje, 
o kai Baltieji Rūmai patkrins 
sąskaitas, tai atsiųs pinigus.

.kontroliuoti save ir 
parodyti visam pasauliui, kad 
amerikiečiai supranta reikalą ir 

I patys gali susikontroliuoti. Jis 
Į pripažįsta, kad reikia naudoti 
; automobilius darbovietei pa- 
j siekti, bet pataria naudoti auto- 
jbusus ir kitas greito susisiekimo 
į priemones nuvykti į darbą.

— Jeigu kiekvienas automo
bilistas į savaitę nuvažiuotų 15 

įmyliu mažiau, tai padėtų iš- 
I spręsti dabartinę krizę. — pa
reiškė savo kalboje prezidentas 

• Carteris.

nau jiems išradimams ir pageri
nimams. JAV padarė didelę pa
žangą kelionių į erdvę metu, bet 
negalima tais pasiekimais ten
kintis. Besinaudojant naujausio
mis mokslo 
ryti naujus 
praktiškam 
nimui.

žiniomis, reikia da- 
išradimus. pritaikyti. 
kasdieniniam gyve-

fondo pinigai turė-Iš minėto
tų eiti greitam, tvarkingam ir 
tiksliam susisiekimui, kuris ga
lėtų dideles žmonių minias nu
vežti i prekybos ir pramonės 
centrus.

Prezidentas žino, kad gazoli
no kainų kontrolės panaikini
mas atsilieps į kainas, bet jis yra 

Dabartinėje Chicagos miesto i įsitikinęs, kad tos kainos pra
tarytoje yra 49 demokratai ir 
vienas respublikonas. Naujojoje 
tarytoje bus 9 npriklausomi al- 
dermanai ir 41 demokratas. Ta
ryba turi teisę skirti policijos 
vadą, bet manoma, kad J. Byrne 
pasirinks pašalinį žmogui. Vrdo- 
liak tam pritaria.

nepriklausomi
pasiūlymams, ku- 

■ ■ savaitę jis pla- 
„.siūiyti Kongresui ir 

reikalingų įstatymų.
ap- 
va- 
pa- 
pa-

dės kristi. Prezidentas žino, kad 
kainų kontrolės panaikinimas 
kai kurioms bendrovėms atneš 
didelį ir netikėtą pelną, bet jis 
nori tą pelną iš bendrovių pa
imti. Tam tikrą pelno dalį jos 
galės pasilikti, bet vadinamą 
netikėtą pelną jos turės sumo
kėti valstybei. Prezidentas ne
nori to pelno griebti. Jis siūlys 
sudaryti nepriklausomą fondą, 
kuris būtų naudojamas būti- 
niausiems susisiekimo ir kitiems 
reikalams Jis prašys kongresą

— Ligoninėse atostogas leidu- sudaryti specialią to fondo ko- 
ąieji žmonės persikelia į viešbu- misiją, kuri kontroliuotų ir skir- 
čius, nes ten viskas žymiai tų pinigus būtiniems reikalams.
pigiau. '* ■ To fondo: pinigai turtftį eiti anglių ir kitas sritis.

— Aukščiausiojo teismo teisė
jas W. Rehnquist atidėjo mir
ties bausmės vykdymą nusikal
tėliui John Louis Evans.

Demokratai pritarė preziden
to Cartoon 
riuos ateinam, 
nuori 
prai; '
Klausimą prezidentas buvo 
taręs su demokratų partijos 
dais. Jie pritaria prezidento 
siūlymams ir yra pasiryžę
dėti prezidento projektą apvilk
ti įstatymų forma. Tuo tarpu 
visa eilė respublikonų nebetiki 
tokiomis lengvomis priemonė
mis suvaldyti infliaciją. Ne visi 
demokratai pritaria prezidento 
projektams.

Prezidentas Carteris prašys 
Kongresą duoti jam teisę tvar 
kyti visas energijos sritis, kad 
Amerika nepriklausytų nuo už- 
sienii&rifttpnao,-.-saulėj degalų.
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lueoicare aparauaos Illinois vaisujoje
, svarbus pakeitimai

Nauja Medicare įstaiga yra yra praenšta. Kad įsteigta nau- 
pan tkta tvarkyti Medicare me ja įstaiga, tai jie arua jos
d.cii.'t s apUi-audą u'arl B) pre sąsKimos siųsti tiesiog tai nau. 
tenzija (Claims) cook apskrit. 
lull is.

111 mtMi Balandžio 7, 1979 $Įę. 14 (74) j
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Kteujiuiuj M ill. čuo32 (

> 
jstuigi vadinasi.

t , u ral Corporation.

Nuo balandžio 1, 1979, jūs 
turite siųsti del .Medicare Part 
B. claims (pretenzijų) dėl me_ 
dikališko apdraudos patarna
vimo Cook County aphkrities, > 
šiuo adresu:

E.D.S. Federal Corporation, 
Medicare Claims, Post office, 
Box 66'184, Chicago, Ui, 60666

Taip pat, pradedant nuo ba
landžio 1 d., jūs turi kreiptis Į 
EDS Federal Corporation, jei
gu turite bet kokių klausimų 
del apmokėjimo ar statuso dėl 
Part B Medical Insurance (ap
draudos) claim (pretenzijų. 
Jūs gahte kreiptis į tų įstaigų 
raštu šiuo adresu:

jiil

Jeigu jus turite bet kurių 
Klausimų uei .ueuicare naujos 
t s taigos ar jei jums reikalinga 
pagania užpildy u lomius nie- 
vl—a.uusKvs a.pdrauJos preteiizis 
jos tmedicai insurance claim), 
meipiuies į jūsų arcimiaiušią 
ioiaci Security Įstaigų, pr. /o.

P. b. lokius pranesnnUs ga
vo visi Illinois gyvenantieji pen 
sHiniKai, kurte turi Medicare 
upurauuą. tų leidinį isieisdo 
iipamneut oi Heaitn, Educa
tion ,and Welfare, HSFa, Me
dicare Bureau, l/o W. Jack- 
sont Si., Hm. A8p4, Chicago, 
iii. 6UbO4.

E.D.S. Federal Corporation, 
Medicare Claims, Post office, 
Box 6618ft, Chicago, IU, 60666

Arba jūs galite paskambin
ti (Toll-Free) telefonu: 800— 
912-9760.

Jeigu jūs pageidaujate as« 
meniškai pretenzijos reikalu 
pasikalbėti su įstaigos atstovu, 
ateikite į E.D.iLF. Chicagos įs
taigą, kurios adresas ra:

Suit 350, Slandardt Oil Buil
ding, 200 E. Randolph Drive, 
Chicago, Ill. 60601.

Ofiso darbo valandos yra —■■ 
nuo 9:00 a.m. iki 5:00 p. m., 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio. ' '

Naujoji įstaiga praneša’, kad 
toje įstaiga" neparuošia jūsų 
pareiškimų 5 pfeteiazijų for
mų. Jūs' privalote' naudoti 
“Request— for Medicare Bąy- 
męnt”' (Forma JLČFĄ4390) b 
pridėti detalizuotas, sąskaitas 
(itemized bills), kurias gauna
te iš savo gydytojo ar medic, 
priemonėmis aprūpintojo.

Jūsų gydytojams taip pat

PREVENTYVKĖ 
SVEIKATOS APSAUGA

• -ka. i. - -• M* į.

Medicinos autoritetai šiame 
kraite yra nustebiu kad pasku
tinieji tyrinėjimai sudarė ge 
resnes sąlygas daugumai ame. 
■"rikiečių pasiekti ilgesnį am
žių, L yra ilgiau gyventi.

Vyresnio amžiaus žmonės, 
pasitarę su medicinos gydy
tojais pakeičia savo gyvehimo 
būdą, pradeda fizines praty
bas. Tos. fizinės kūno pratybos 
gali padėti'jums geriau jaus
tis, numesti svorį ir būti svei
kesnių.

‘ Daugelis'žmonių, dabar re
guliariai užsiiminėja būtino
mis fizinėmis pratybomis. Sta
tistika pabrėžia, kad paskuti
niais metais 31 milijonas ame
rikiečių nustojo rūkyti.

Seniorai gauha gydytojų pa 
tarinius, kaip apsisaugoti nuo 
įvarių susirgimų ir jiems nu
rodoma, kas reikia daryti,kad 
išvengtų susirgimų.

Maitinimosi papročiai 
pakeičiami, pvz.. 
pavojinga vartoj •‘-'r * ’ * *-

savaime buvo atšauktas 
voker) tuų pą^ąį vęiksmu les- 
tamemąs savaimę pasmaiKi- 
do. . ..

♦

į£‘

vedybas pauare tęsiameųtą. 
Po Kelių veaymmu-ntebA giuic 
vaikas. Ar ioks UStaiuemas, 
padarytas prieš veuybas yra 
ganojantis? M. V.

ATS. 
gafios. 
vėliau 
bučiai
Angliškai tiktų išsiręiskimąs— 
“absolutely revokes tne will 
or testament pr. š.

Toks testamentas n«- 
\ ėdy Dos Kai po jų 
gims vaikas, abso- 
panaikina testamemą
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I

I 
I 
'i
I

I
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I

I
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Trumpai
♦ Ko toliau eisite į vakarus, 

tuo daugiau rasite regijonų, 
kur bujoja gerovė. Studijos tei 
gia, kad penki iš 11 bu jojančių 
miestų yra vakaruose; Las Ve 
gas, Phoenix, San Diego, Tus* 
con, Saspąr. Keturi yra centri
niame regione: Dalas — Fort 
Worth, Cincinnatu, Houston ir 
Oclahoma City, Tiktai du mie
stai yra rytuose, būtent, nąri. 
fort ir Miami.

yra 
įspėti, kad 

daug gyvu.
lipių riebalų, kas iššaukia ne- į 

Ir to įspėjimo, re
zultatai yra geri, širdies įigo- (Apynys)

mis susirgimų skaičius visame 
Krašte sumažėjo.

Kita studija rodo, kad aukš
toj kraujo spaudimas senjorų 
tarpe, padidėjo nuo 30 iki 5/ 
proc. per pasKUtimus penke
rius metus, v

Sekantis neigiamai veikiąs 
į žmonių sveiKaią i aktorius, 
tai percudelis druskos dietoje 
vartojimas, Kas iššaukia hyper 
tensiją (aukšto kraujo spaudi
mą) . i okių susirgimų skaičius 
šiame klastė beveik dvigubai 
padidėjo — nuo 37 iki 61 proc.

Svarbu pažymėti, kad ameri 
ikeciai periodiškai tikrmą sa 
vo kraujo spaudimą kas 6 me
nesius ir toKių žinomų skaičius 
dabar yra 05 proc. ŽijlonėSjjti- 
ncoanu, kad' jų kraujo, spau
dimas yra didesnis, .pagal gy
dytojų patarimus, imasi prie
monių spaudimą sumažinti.

(Paimta iš Bridgeport News” 
“Helpful Ideas tor Succesful 
retirement”) p. pet.

JUS klausiate, 
- MES AIKAKOME

įjungti į mūsų biznį po mo
kyklos pamokų ir savaitga
liais. Ar mes galime taip pa
daryti, ir kokius formalumus 
mudu turime atlikti? F. ir Z.

galavimus. Ir to
G Vytinis, Kaaianti.us, aukš

tyn lėkuamus, Kiaušinius deda?

V:

JEI J.ŲS NOKITE SIUSTISIUNTINĮ-DOVANI Į UhTUVl W USSR DALIS
NAUDOKITĖS l'A l AUNA Vl.'li BLAC1A1

ŽINOMOS FIRMOSt * 4 C r

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED, EseęSYLTOKG; 

V1R1ALS1A įSTAlGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.; 581-6590-^1-7X29
Siuntiniai, siunčiami per musų firmą, pąskyrimo vietą pasiek.a trumpiausiu tai

ku. Siuntimų pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami musų įstaigose, gu\e-. 
jas NIEKO NEMOKĄ.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kilų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki (i valandos vakaro, 
madiemais nuo 9 valandos ryto iki I valandos popiet.

MŪSŲ SAIKIAI:
ALLENTOWN, r-A. — 126 Tilghman Street ...
BALTIMORE 31, MO. — 1828 Fleet Street .... .......
BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. <>0629 
CHICAGO, ILL. 60609
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue-------------
DETROIT 12, M«cn. — 11601 Jos Cepipąu Ąyfnue.....— --
HĄMTRAMCK, Mich. — 11339 Jo» CęnĮpau Ąyenuf
L Ag E WOOD, N. J. 08^01 — 234 Second Št.. ... ....... .................
LO$ ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ......
HERKIMER, N. Y. MckENNAN RD....... .......1............. ................
miaMi BtACH, He. 33139 120147 St ........... ...............

YORK 3, N. Y. — 78 Second Ąve^ue ... 
WtW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. _______ ____ ... ......................
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal St. 
~*ŠD0MIX, Arli. 85027 —- 22047 N. Black Cenyo; Hwy 

■XNWAY, N, J. _ 47 East Milton AvAnue —.......
SOUTH Rives. N. J. — 4* White;ie<d Ave««w^ ...............
SiLl/^R SPRING. Md. — 1002 Kennebec Ąve............ -
SYRACUSE, N. Y. 13204 _ 51$ Naręelly* Street

485 M c poną Id Avenue 
701 FilĮmore Avenue ........

1241 No. Ashland Avenue  —• 
— 2ou8 West 69 Street -----

— U55 West 47 Street —

— ----

— 435-1654
— 342-4240
— 9-p-OgXO 
— OTSmJ/OJ

— 486-2818 
_ vis-vaz.
— 4/6-6755
— ?/J-0$96
— 3^5^780
— 365-6749

— 363-0494—
— 385 6550

- 3)5-866 3939
— jus-b/4-8220

— 6/4 »49
— 8/5/430

21S-WA-5-8878 .
- 602-9424770

— 331-8800
— 2576320
— 509-4464
— 475-9746 

212*2681594

skityta iš išmokamų U. I. iš. 
mokų sumos.
Jeigu šiuo reikalu turite klau 

simų, rašykite: Workwise, Illi
nois Dept, of Labor, 100 North 
First St. (5th fl. North),Spring 
field, IB. 
socialiniais 
mokesčių 
klausimais
Soc. Klubo ižd. A. Čepulį, 3261 
Š. Halsted Str., -Chicago, Ill., 
testamentų reikaalis skambin- 

r* kite (vakaaris) CL 4-7965. f b, 
mokykloje. * * *

KL. Neseniai man ligoninėje 
r____ i širdies operaciją, už

per mekykios Jr darbo dienų. prisiuntė man sąskaills

ATS. Kad 14-metis sūnus 
gaiętų dirbti jūsų biznyje, pa
gal Illinois Cmld Labor Law, 
jūs pirmiausia turite gauti iš- 
nuęsto superintendento certifi- 
kątą. Gavus tokį darbo certify

62706. Lietuviškai 
reikaalis ir pajamų 
formų užpildymo 
galite kreipti į LB

tų amžiaus, yra produktingiau- 
si darbininkai, jie daugiausia 
perka namus, automobifius, iš 
leidžia daugiausia pinigų. Kai 
kurios valstijos gali turėti auk 
ščiausią proporciją šitokį pįr- 
mauj ančių darbininkų; įbėgu 
kitos valstijos. Ąląjyląhjt’r. val-

Ar galimą apsieiti be 
Probate tasmo2

KL. Mes gyvename Nębęąs- 
Kos vaisujoje ir būtume nųste- 
oę,. Kad toks .. pats - įsta- 
mas veiktų ir Galu orui j oje. Alų 
ou dirbame. Ar mudviem jrą
Dūlinąs reikalas nudaryti tęsta- katą, vaikas gales dirbti tik 3 
meilias dar prieš- pirmo vaiko valandas dienoje (nuo 7 
gymihią? Savo uždaibms. mu- iki < v, y), kai 
au žadame įdėti.-bankas į bėn} vyksta pamokos ir darbo va-1 
arą santaupų knygelę su pąli-1 landos negali viršyti 8 valandų
Kuomo teise, angliškai vadina
ma •“with the right of survivor 
ship.

Jeigu ištįkllltį -Yįėnų. 
mudyiejų koma jnirt,i.nia neiai» 
niė^ ar . Danko mūsų..sąskaitos 
baiaiišas tektų pasilikusiam gy 
vam. be ProDate teismo admi« 
mstravimo, kaip -.G^iiįprnijos 
įstatymas nustato? -. •

Anelė ir Aleksas

ATS. Kaip Califomijos, taip 
ir Nebraskos valstijos Statutas 
(See; 8-136> nustato-; “įjy-iejų- 
asmenų depozitai, tiksliai ban
ke rekorduoti, kad santaupos 
išmokėiinos kiekvienam ar pa
likuoniui, gali būti išmokami 
pąsibkųsiani g>;vąm asnięniųi 
be .Pyobąte teismo. ą4nunjstęąT 
uijoK’.. Ivon.krečių. šiuo, ręiįįajų 
patarimų galite gąųtį pas hetu- 
v,i; ■'^voką.tą, gyYUWLH 
Fraąjcįsęo^ niięste».^pr. ju4ų 
įiųųįątčs. . PE.-s.-

■ /• * - - 
į^ąklą, turto dalį'tpflną mąjtfą: 

gaįi gaii^?-
KL. Po mano ųiočiutės inir. 

ties, mano senelis-’ iš Indianos 
persikėlė gyventi į Illinois val
stiją, ' km- antrą kartą apsive
dė. Iš pirmųjų senelio vedybų 
yraAviena mergaitėj kuri yra 
mano motina, iš antrųjų sene
lio vedybų vaikų nebuvo. Pa
galiau mano senelis mirė .ne
palikęs testanientjo* tik pasili
ko įhva antroji jo žniona.

Nforiu paklausti, ąr ihano 
motina, senelio iš pirmųjų ve- 
dybų vienintelė. .’ (rakte gali 
tei^pie įraręikšti ''pretenziją į 
Sepeljo pąlikimą? J- P.tĘ

Ąl'Su Ulinoi.s l»ęriiūJ-ėtasr(Re- 
v-isėd) Sutųtas. vįd. escent aini

IS

KL. Mane privertė išeiti poil 
sin nuo 65 nietųz,amž. -Aš dabar 
gaunu'kompaiujos (kurioj esu 
išdirbis 35- metus) -pensiją, bet
as noriu" tęsti’ darbą ir aš ieš
kau mano specialybėje naują 
pilno laiko darbą, nes esu svei 

: kas bei darbingas. Aš noriu 
žinoti, ar aš turiu teisę gauti 
nedarbo pašalpą (Unemploy
ment Insurance benefits)? Jei 
taip, tai kaip atsilieps mano 

► peši jos išmoka į U. L pašalpos 
išmokos didumą?. Motiejus K.

$852. Gi Medicare apmokėjo 
tik ^414. Man kaip 'senibrui, 
sunku iš pensijos čekio pragy, 
verti ’ o čia’ jaučių skriaudą, 
kad Medicare neapmokėjo pil- 
pąi už. operaciją sąskaitą.

\villiamas H.
. ■ •* *

ATS. Medicare įstaiga per
žiūrėjo jūsų pretenziją ir ją 
atmetė, sakydama, kad Medi
care moka jų pačių nustatytą 
kainą (“reasonable).

Jeigu jūs nesutinkate su tuo 
sprendimu, tai galite paduoti 
nustatutu pranešime laiku ope 
liaciją, kad dar kartą jūsų pra 
šviną peržiūrėtų.

* *

Testamentą reikalu

KL. MaĮonėkilę pąąiškinti 
man ar galioja toks testameų- 
tąs, kai tęstątorius paįieką’ąą- 
vo namą broliui. Prieš keliąs 
savaites prieš sayo įpirU, jįs 
pardavė tą ųąmą trečiam ak
meniui; Ar gali nirOlU pareiję-

ATSr lūs gąJėstite gauti ne
darbu pąšalpųs iąmokas, jei 
uždirbsite pakankamą sumą 
pilną'laiką dirbdami bazės pe
riode (per 18 mėnesių), kai 
būsite užpildęs pretenzijos pa
reiškimą (claim). Tada jūs tu
rėsite teisę gauti U. I. išmokas. 
Tačiau, kadangi jūs gaunate 
pensijos išmokas iš savo darb
davio, tai 100 proc. tos penisi; 
jos sumas bus iškaityta iš jū-1 
sų nędarbo apdraudos išmo
kų, Jeigu jūs esate mokėję į 
įmonės pensijos fondą 50% jps į tą nanią negali pareikštų 
mokesčių, tai . 50 prco. iš jūsų Ęąį tęstątorius pardavę namą, 
įųioųės penijos išmokų bus at- lai tuo. metu tas tesląmentąs

sti pretenziją į tą namą?- p. Ž.

AT’S. Brolis jokios pretenzi-

procentų. Kitos vąfštį|<Įs su. 
daugiau negu vidurkio)- proęeh 
tu yra šios valsijĮ^č^^ida^ 
Conn., Colo, Cąiįf., Migbigan,

Jersey, Mass;, Yorky No. 
Carolina, DelaCąre, Georgia, 
Oregon^ NV- 
sjn ir Wypm.ing. . ;■

Šio krašto iš viso federal!' 
nių darbininkų skaičius yrą 
maždaug toks pats, kaip buvo 
1975 metais, bet darbininkams 
reikia daugiau patalpų/ Pasku 
tiniaiiš apskaičiavimo ’duome
nimis, JAV fęd. valdžia valdo 
403,105 namų turinčių 2.5 bil. 
kv. pėdų ploto. Jų slaįtjb^ kai 
n^Yo. 40 bil. dųL ' ' ?

<DMė Šamas ųuoiųpją. ų4,_ 
74§ Damų sų 219 mįl. Xv. . Pčr 
dų; metinė nuoma — 700 mil. 
dol. Iš viso ofisų plotas yra d i. 
dessnis, negu huvo 1975 m. 
Gal ntų’^e jiųopA kįęį; jais 
užimtą žeiųęs plp.tų? U’ąb-ginus 
su Chicagos Sears Tower, auk
ščiausiu pasaulyje pastatu, J. 
A.w. dabar naudoja tiek že
mės ploto fed. pastatams, kad 
galėtų 613 Sears Towers užpil. 
dydi. Pažymėtina, kad. fed. vai 
džia visą laiką stato daugiau 
savo įstaigoms palatų, pr. f.

f. Tėvą? negįmęoj o sūnus pa
sikorė? (žydintys rugiai^

9 Kada rugiai panašūs lai
vui? (Kada plaukia}

mato: Jeigu nėfaį surašyto les. 
tamėniiL kaip iib*ų Dątvėįjoje 
tai vrciiaš trcčdnHa 
Iro likusia (nd •tufto
tenka* likusiai Jjy'fai žmdnai 
(pakonei) ir hhl^4ikutis ire- 
inaindeij lenką ja dukrai, t. y. 
jūsų motinai. pr. š.

danjež; naują Insnt mūsų namuO( 
sc, ^Mjidu i
ir iŪ;m.aiuzl kų

M

i

Vilnius dar iA šiandien akiai yra patrauklust
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its amazing
Dienraštis pirmadienio laido

ERWIN J.

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Turime po kelias

Martinių Restorane
2500 W. 94th St

DAINOS $50.00

$10.00

BANKETĄ RUOŠIA
S10.00

VISI L1BTUV1AI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

SVEIKINIMAI
VAKARIENE
IR ŠOKIAI

Minkšti viršeliai

4:30 vai. po piety

Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol

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

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-tos)

VELTUI ĮVERTINAME 
JŪSŲ NAMĄ 

KALBAME LIETUVIŠKAI

o? -ote ccvj's •

IhL ha o YO & OPFMfO

A rtfi. 5"? cf a utter 
OF 5—. Sos* vtnk
A HUMBER 5 CM it’s. Slt£’.

'ilAYWE. HEB.

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 S0. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

k i arba telefonu HA 1 - 6100

A. Lalio LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Naujas ..................  -......

— Kinai pirma veikia, pas
kiau kalba.

— Lietuviai visą laiką tik kal
ba, bet niekuomet ne veikia. 
Nuo savęs galėčiau pridėti, kad 
lietuviai savi prieš savus taip 
veikia, kad net iš vandens ugnį 
išskelia. Iš šio nelemto papro
čio lietuviams vieną syk reiktų 
išeiti. Pabandykim! Toronto 
Lietuvių Namai būkit pirmieji, 
jums bus GARBE!

Toronto Lietuvių 
Namu narys.

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

12X16 colių formato 27 ar 30 
puslapių anglų kalboje aukšto 
lygio mėnraštis “SPEAK UP”, 
kuris gražiai apie 'komunizmą 
informuoja angliškai kalban
čius žmones. Bet kąs/iš lietuvių 
teiravosi pas jį ar reikalinga ko
kia pagalba ir ar tą pagalbą pa
siūlė? ' Jį-

“Tėviškės žiburiai”'kovo’3 d. 
laidoje .papilnėjo, kad “THE. 
TORONTO.-$UN” -Jr'edakitc^ius 
W O RT HIN G T OjN; A S : apie 
“Speak Up” parašęs algą sirąipš-

BOSTON, MASS.
Seniausia lietuviška radijo 

programa Naujojoje Anglijoje 
atšventė savo 45 metų sukak
tuves kovo 25 d. su koncertu, 
juokų vakaru ir gražuolės “Miss 
Lithuania of N.E.” baliumi. '

Atsilankiusi publika praleido 
dieną ir vakarą geroje nuotai

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

• •-•c. AJsCiENT V (KINGS 
BuQ'ED TWEIQ KINGS and 

QUEENS IN TwEtR

H X BORN WWr 
/ a MOUTH, ft 
k VIUHU, CHINA, 
resident car .

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
- -' 9 vai. ryto ikr 10 vai. vakaro.

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

Tel. 476-2206

į/HE B^rrtE OF v**/ Oft'-EAMS......RXXSK’
MindT-t VJAR OF 1812. ..V/ASVJOi

8Y TACKSOm. BEHIND
a y/Avt of C&TT’&J B2lesI 1

laikraštis esąs ‘ sunkfėje gkoho- 
rninėje padėtyje ir jei nehtsira- 
sią .. pagalba, tai laiįrąštjs .jšią 
vasara, sustosiąs, Prįmiritą, kad 
Worthingtonas nurodo ir para
mai siųsti adresą, b. jis. 4dks: 
“SPEAK UP”,' R Ot BOX272 
STATION B, TORONTO,. Onta 
rio M5T 2W2, CANADA. Meti
nė prenumerata 57.50. “T. Ž.” 
nuo savęs nė pusę žodžio', atro
do kad komunizmas ir kova 
prieš jį lietuvių visai neliestų. 
Mano supratimu risi lietuvių 
kalboj laikraščiai turėtų Savo 
skaitytojus ragint kad visi 
šiam pasišventėliui ir jo' laikraš
čiui eitų į pagalbą. Dažnai gir
dimi raginimai aukot religinei 
šalpai, nes ji komunizmo perse
kiojama. Ar nebūtų tas pats, 
kad sykiu būt aukojama ir ko
munizmo silpninimui ir visiš
kam jo sunaikinimui, tai rėlifi-

be šalpos liktų laisva. 
•‘Speak. Up” . ta kryptimi yra 
padaręs didelį žingsnį ir reiktų 
jįy palaikyt, kad jis nesustotų. 
2000 prenumeratorių ne viri 
įięiuviški laikraščiai turi, o jei 
atsirado sugebantis tekį skaičių 
išplėšt kanadiečių tarpe, tai 
įjaktų eit į talką, kad tas skai
čius tūkstanteriopai padaugėtų, 
tai būt gražus angliškai kalban
čios visuomenės informavimas 
ir tuo pačiu jie pavergtuosius 
geriau suprastų ir užtartų. Ro
dos būt visai vietoj jei taip Ana
pilis ir Priskėlimas bent vieno 
.Sekmadienio aukas paskirtų 
;ifSpeak Up”, tai būt ženklas, 
kad einama prieš religijos per- 
iekietojus. Ar religijų vadovai 
taip padarysit? Ant stalo guli

ueri^teugiam. koje, pirmą kartą Bostone gir- 
pastraipoj pa-, dėdami “Vasaros garsų” trijulę 

197X m. namų iš Mississauga, Ont., taipgi akor- 
pelno liko *202,720. — deonistę Aldoną Biskytę, kuri 

Lituojanti. Iš irgi dainavo trijulėje. Publika 
$:i000. ir buvo linksminta “iki ašarų” my- 
’ kasą, maž- limo humoristo aktoriaus Vita- 
Urbonas prie lio Žukausko, kuris savo juokais 

ir vaidinimu užėmė žmonių dė- 
piniginės.1 mesi, duodamas progos nors lai

kinai užmiršti savo kasdieninius 
vargus ir skausmus.

šio vakaro rengėjai Steponas 
ir Valentina Minkai dėkoja atsi
lankiusiai publikai už jų daly
vavimą, už dovanas, rankdar
bius ir visokius skanumynus, 
šeimininkių sudovanotus. Ypač 
dėkoja vyriausiai šeimininkei 
Monikai Plevokienei, jos pagel- 
bininkėms ir visiems, kurie dir
bo šiame parengime, visiems, 
kurie vienu ar kitu būdu prisi
dėjo prie šio parengimo vyk
dymo.

Dėkojam inž. Juozui Stašai
čiui iš Dorchesterio už pasveiki
nimo kalbą šia proga ir už Jono 
Vanagaičio šaulių kuopos dova
ną 45 metų sukaktuvių proga. 
Taipgi dėkojame Bostono Mo-. 
terų Federacijos pirmininkei 
Elenai Vasyliūnienei už progra
mos pra vedimą. •

Dėkojam visoms organizacl* 
joms, biznieriams ir pavieniams, 
už sveikinimus koncerto pro-, 
gramos knygoje. Dėkojam iiž 
pinigines dovanas radijo pro-'; 
gramų parėmimui, gražius laiš-. 
kus ir linkėjimus sulaukti radi-, 

į jo programų auksinių sukaktu-, 
vių, kurias su Dievo pagalba' 
sveikatoje, gal ir sulauksime^ 
Dar kartą, mieli prieteliai, pri
imkite mūsų nuoširdžiausią ačiū.’;

Steponas ir Valentina.
Minkai NA

TEIRAUKITĖS
TELEFONU 

254-8500

MEMBERREL®
IMTER CITY RELOCATION SERVICE

antikomunistine veikla. Tiesa, 
ir prirašo,

ansamblio žmonių ne ukrainų Pasirašyta: Thę ^Freedom forija 
kilmės. Ukrainai nepriešingi ki-1' Vasentyn MOROZ;’-Committee, 
tų tautų ansambliams, kurie NIAGARA PENĮNŠI JA C1LAP- 
reprezentuotų filtrą ukrainų TER. ?
meną. Kaip pavyzdį nurodė Taip Ukrainai-rinž. prieš pa- 
prieš pora metų gastroliavusį vergėjus. Manau būt naudinga 
olandų vyrų “Bazilian” chorą, | sugrętint ir palygint su lietuvių 
korį Kanados ukrainų b-nė en
tuziastiškai priėmė. Dar toliau, ir lietuviai prikalba 
ansambliui naudot Shewchenko’ kad reiktų pasaūlį informuot 
vardą tiesiog priešinga jo pri
siminimui. Taras Shewchenko 
buvo didžiausias Ukrainos poe
tas, kuris taip mylėjo laisvę ir 
savo tautą ir kuris savo jioezi- 
ja taip supykdė savo' priešus 
nuo kurių persekiojimo ir mi
rė. šio ansamblio pasirodymas 
palaiko ir. 62 metų priespaudos 
sukaktį, kur komunistai panai
kino bet kokį žmoniškumą. 
19-32-35 m. komunistai Ukraino
je badu išmarino apie 7 milijo
nus žmonių. Jie vergiją neša ir 
kitoms tautoms, todėl ukrainų 
b-nė komunistų c į savo tarpą 
neįsileidžia. Prašom ir raginani 
visus kanadiečius palaikyt mū
sų ateities protestus ar boikotus 
tokių biaurių (flagranty) netei
singai pristatomų ansamblių 
kaip Shewchenko Ansamblis.

Kitoj biuletenio 
rašyta, kad iš 
gryno 
Sumelė labai imp 
jos lengva išimt 
įneš! į "Speak Up’ 
daug tiek, kiek (i. 
šio laikraščio leidinio per m< 
tus prideda iš savo 
Gavęs šią sumą laikraštis šiais 
metais nesustotų. Namų pavy?.- 
džiu pasektų kili ir laikraštis 
galėtų laikytis iki prenumerato
rių tokio padaugėjimo iš kurių 
pats išsilaikytų. Todėl pajudė- 
kim!

Užbaigai norisi pirminti maž
daug prieš 1(1 metų skaitytą 
aforizmą:

Vokiečiai pirma kalba, pas
kiau veikia.

Anglai kalba sykiu ir vei-

apie komunizmo . tikrovę, bet 
tos kalbos ir raštai Teka tik sa
vą tarpe. Jei tuo reikalu kas 
nors prakiša kelias eilutes Į ang
lų kalboj spaudą, tai savojoj 
keli lapai pasigyrimų. O kai tei
kia padadyt efektingesnį darbą, 
tai pamatai, kad jį atlieka visai 
nežinomi ir negirdėti asmenys. 
Vienas iš tokių Kanadoje vra 
GH JARDAS URBONAS. Jo’iki 
šiol būt niekas nežinojęs, jei ne ir’. TORONTO “LIETUVIŲ NA- 
jo’ leidžiamas prieškomųnistinis MŲ ŽINIOS” biuletenis. Vienoj 

pastraipoj taip parašyta:
£■_— Toronto dienraštis “SUN” 
gražiai paminėjo “Speak Up” 
fėdaktorių Giliardą URBONĄ. 
Mėnraštis yra aiškios antikc- 
munistinės linijos ir tačiau turi 
^nansinių problemų. Keistas pa- 
fadc'ksas. Visi dedamies esą di- 

-?®ęli komunizmo, priešai, bet 
įlenki antikomunistinių darbų 
Rėmėjai. Įsitikinimai nesiremia 
^vfen žodžiais. Reikia darbų ir

š. m. kova 8-9 dienomis THI-
ST. CATHARINES STANDARD je kovo 15 d. įdėjo demonstran 
dienraštyje buvo ukrainiečių tų paaiškinimą kas jie yra ii 
skelbimas, kad jau suėjo 62 me
tai kai naikinama ir degraduo
jama ukrainiečių tauta ir jų 
kultūra ir tas naikinimas tebe- 
tęsiamas. Kovo 10 <1. bus šio 
tragiško Holocausio prisimini
mas ir jungiamas su genei/ali- 
niu boikotu prieš priespaudos 
įdeologijc’s palaikytojus komu
nistus Shewchenko Ansamb-( 
lį, kurio koncertas įvyks šešta*1 
dieni, kovo 10 d. vakare “Shavvj 
Festival Teatre” Niagara on the{ 
Lake, On t. Kviečia ateiti depor
tuotųjų brolių ir sesių gimines 
ir laisve mvlincius žmones. 
Skelbimas užbaigiamas tokiais 
žodžiais:

Let the wide world I
Learn against its wishes 
What was dene in Ukraina.
— From a poem
by Td?as Shewchenko.

Susidarė vaizdas, kad šis an
samblis atvykęs iš Ukrainos, 
bet privataus ukrainiečio teigi
mu esąs iš Winipego.

Tas pats dienraštis pirmadie
nio, tai buvo kovo 12 d., laidoje 
Įdėjo fotografiją ir aprašymą 
apie ansamblio’ ir demonstran
tų susidūrimą, kuriame lai
kraščio fotografui net buvo iš 
rankų išmuštas ir sugadintas 
foto aparatas, o tvarkai palai
kyt turėjo Įsikišt policija. Par- 
inuštas deni onstra torius prašė 
neskelbi jo pavardės, nes bijo
jo keršto'.

dėl ko demonstravo. Ai grupė 
esanti sudaryta iš viso Niagaros 
Pussiasalio visų reprezentaty
vių ir didžiųjų organizacijų sky
rių atlikt ukranų bendruomenės 
viduje specifinėms funkcijoms. 
O jos yra sekančios:

— Palaikyt ir ugdyt tikrus ir 
nesuklastotus ukrainų meno, 
kultūros, muzikos ir šokių as
pektus, perduot juos Kanados 
ukrainų jaunimui ir ugdyt juo
se nepriklausomybės mintį it- 
demokratines vertybes, kad šis 
jaunimas eventualiu atveju būt 
pajėgus ir aktyvus ateiti į Ka
nados demokratinę sistemą, 
šios ukrainų organizacijos vi
suomet pasiruošę palaikyt finan
sinei ir moralinei bent kokią 
grupę ar ansamblį, kurie de
monstruoja bet kokią ukrainų 
kultūrą prieš Kanados publiką. 
Bet ši Shewchenko vardo’ grupė 
turėjo tiek dragos (audacity) 
bandyt per jų dainas ir šokius 
reprezentuot Kanados ukrainų 
bendruomenę, ši grupė nere
prezentuoja tikrų ukrainų dai
nų ir šokių, kuriuos mūsų ka
nadiečių ukrainų organizacijos 
ir ansambliai palaiko ir mūsų 
tėvynės, šitas ansamblis repre- 
žentucija ne tikrus ukrainu, bet 
rusų dainas ir šokius, kuriuos 
komunistai per 35 metus ukra- 
inams primetė prievarta. Jų 
kalba rusiška, kostiumai rusiš
ki ir šokiai rusiški. Daugumas

ANTIBOLšEVIKINĖS VEIKLOS TOKELĖS

KNOW YOUR HEART
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Juozas Žiugžda

praeitį. Jei okupantas būtų galėjęs, tai lietuviams jis 
! būtų primetęs rusišką praeitį, bet lietuviai perdaug ži- 
i nojo, kad iš jų padarytų nelietuvišką lietuvį. Tam tiks
lui reikėjo suklastoti viską, kas lietuvyje buvo lietuviš
ko. Iš Maskvos važinėjo įvairūs, sovietų agentai, bet 
Žiugždai reikėjo specialių “mokslo daktarų”. Jie valan
dų valandas kalbėjosi ir tarėsi su Žuigžda, kaip pakeis
ti Lietuvos praeitį, kaip lietuviams suklastoti 
istoriją.

Niekas nesutiko rusams padaryti tokio patarnavi
mo. Stasys Matulaitis Lietuvės praeitį geriau pažino, 
negu Žiugžda, bet jis buvo jau senas. JBe to> jis jau tapo 
rusiško komunizmo priešas. Tam darbui būtų tikęs 
Zigmas Angarietis, bet jis Maskvoje buvo sušaudytas. 
Žiugžda okupantą suprato,, rusinti Lietuvą sutiko ir 
ėmėsi Lietuvos praeities klastojimo darbo.

Prie Vilniaus universiteto buvo sudarytas specia
lus institutas Lietuvos praeičiais tirti. Žiugžda buvo 
paskirtas to instituto vedėju. Žiugžda skaitė paskaitas 
apie Lietuvos praeitį, santykius su rusais ir apie lietu-

;■ f."-*?’
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Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

Laiškai iš pavergtos Lietuvos praneša, kad šių 
metų kovo 27 dieną, Vilniuje mirė Juozas Žiugžda, ei
damas 87-tus metus.

Žiugžda gimė Suvalkijoje, Marijampolės apskrity
je, Dovinės kaime. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 
kurios nebaigė. Mokėsi Veiverių mokytojų kursuose, 
kurių nebaigė. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje išvy
ko į Rusiją, kur baigė gimnaziją ir įstojo į Maskvos uni
versitetą, kurio nebaigė- Grįžo į nepriklausomą Lietu
vą, mokėsi Kauno universitete, kuriame išlaikė egza
minus ir gavo humanitarinių.mokslų diplomą. Mokyto
javo Marijampolės realistinėje gimnazijoje, dėstė lietu
vių kalbą, ir du kartu Įsavaitę: važinėjo į Kauną paskai
tų klausyti ir paskirtiems darbams medžiagos pasirink
ti.. Gerai pažino lietuvių kalbą, gerai ją dėstė, rašinėjo, 
ir vertė, daugiausia iš rusų kalbos. Taisė kalbą ir spau
dai paruošdavo, kitų raštus.

Jaunas Žiugžda priklausė aušrininkams, Rusijoje 
ir nepriklausomybės pradžioje dirbo su socialistais re
voliucionieriais, o kai Dr. K. Grinius tapo krašto pre

vių susidomėjimą komunizmu. Jokios medžiagos nebu-lmet JAV Lietuvių Bendr. cen- 
vo, dokumentų okupantas neturėjo. JJetuvoje nebuvo 1 vald- Pirm- Gečys ir česonis 

lankėsi pas JAV atstovą Andrew 
Young Jungtinėse Tautose su 
prašymu Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių pavergimo reika
lą iškelti Jungtinėse Tautose, 
tai “Darbininkas” ir “Draugas” 
šį neapgalvotą ir pragaištingą 
žygį iškėlė savo puslapiuose 
kaip didžiausią Liet. Bendr. po
litinį laimėjimą. Kita lietuviš
koji spauda, ypač “Naujienos” 
ir “Laisvoji Lietuva” tą žygį 
pasmerkė kaip visai pragaištin
gą visam Pabaltijui.

(Adv. Liudas Šmulkštys, š.m.

komunistų, tai negalėjo būti ir istorinės medžiagos.. 
Bet medžiagos nebuvimas nebuvo kliūtimi žiugždai- 
Ko nebuvo, tai Žiugžda sutiko paruošti. Prie universi
teto tokios medžiagos paruošimas būtų sudaręs kliūčių. 
Net ir komunistas Kušneris būtų protestavęs prieš 
klastojimą. Žiugždai pasiūlius, prie komunistų partijos 
centro komiteto buvo sudarytas -specialus institutas, 
kurio priešakyje atsistojo mokyčiausias to meto komu
nistas Juozas Žiugžda. Jis surado' kiekvieną lietuvių 
komunistų išleistą lapelį ir proklamaciją, kurią lietu
viai komunistai išleido ar planavo išleisti nebuvusieji 
komunistai neplanavo, tai pats Žiugžda juos suplanavo, 
oaruošė spaudai, o vėliau vadovavo istorijos kląstoto-

lankėsi pas JAV atstovą Andrew

jų grupei, kuri išleido septynis didelius tomus nebuvu- ik®v0 2o d; kalb_ėdamas Per s°
sies komunistų partijos istorijos dokumentus, o vėliau 
lietuvių tautos istorijos klastotus ir rusiškai interpre
tuojamus Įvykius.

Kelias partijas perbėgęs oportunistas, ilgiausiai 
dirbo komunistas, išleidęs kelias rusiškas ir gudiškas

zidentu ir VI. Požėla^-rį vidaus reikalų "ministeriu, Juo- į knygas, Antakalnio kapinėse bus pastatytas pamink- — A . • *T I / wzas Žiugžda tapo socialdemokratu ir dirbo tuo metu 
ėjusioje Lietuvoje demokratinės vyriausybės oficioze, 
Lietuva redakcijoje iki 1926 m- gruodžio 17 d. pervers
mo Tautininkų partijos žmonėms perėmus Lietuvą, 
Žiugžda iš redakcijos buvo atleistas, bet jo ryšiai su tuo 
dienraščiu ir jo darbą žinojusiais tautininkais — nenu
trūko. Jis ir toliau rašinėjo Lietuvos Aidui, kuris 
kilo iš Lietuvos, dažniausiai recenzijas, nurodinėda
mas lietuvių kalbos trūkumus ir labai jau nelietuviškus 
žodžius ir sakinius. Slapyvardžiais pasirašinėdamas sa
vo rašinius, bendradarbiavo tautininkų spaudoj, gauda
mas už savo darbus riebų atlyginimą. .

Rusų karo jėgoms okupavus Lietuvą, Žiugžda la
bai lengvai persiorientavo ir prisitaikė prie valdančių
jų sluoksnių, kaip jis prisitaikė prie visų valdžią turė
jusių politinių partijų.

Žiugždai įstojus Į komunistų partiją, jis buvo vie
nintelis aukštuosius mokslus baigęs komunistas. Orą-

las, ant kurio tiktų toks Įrašas:
“Juozas Žiugžda — didžiausias Lietuvos darbinin

kų judėjimo, lietuvių tautos ir Lietuvos istorijos klas
totojas”.

i A. PLFAKYS

State Departmento atstovai 
buvo labai priešingi, kai kurių 
mūsų organizacijų (Lietuviui 
Bendruomenės A. PI.) bandymu 
kelti Pabaltijo klausimą Jung
tinėse Tautose, nes jie galvoja, 
kad Jungtinėse Tautose nėra
tinkamas forumas mūsų klau-|mas forumas šios problemos 
simui diskutuoti, ypatingai, kad kėlimui. (Reikia pastebėti, kuo-

Sovietų S-ga tenai turi didesnę 
daugumą balsų. Iš visai kitos 
perspektyvos žiūrėjo šio klausi
mo diskutavimui Eufropos sau
gumo konferencijoje, ir ten jie 
davė savo principinį sutikimą 
ir galvoja, kad tai būtų tinka-

fija Barkus radijo programą, ši 
Liet. Bendr. žygį pas JAV am
basadorių Jungt. Tautose pri
skyrė prie didžiųjų LB politinių 
laimėjimų. Tas pats adv. “Sė
joje” 1977 Nr. 2, psl. 143 išėjo

nariai, bet yra per prievartą 
įjungti. Taip pat Estų atstovas 
iškėlė protestą, kad Sovietų 
S-ga šiais metais olimpiados 
ženkle, viduryje, kaip jūs žino
te, Olimpiados ženklą sudaro 5 
ratai ir to viršutinio' 5-to rato 
viduje yra įkėlę raudoną žvaig
ždę. Iki šio laiko niekad jokio 
pakeitimo, dėl oficialaus olim
piados ženklo niekur nėra buvę. 
Taip pat buvo paminėta, kad 
1936 metais, kuomet olimpiada 
įvyko’ Berline, Hitlerio nacių 
laikais, ten taiį.- pat svastikos 
nebuvo įrašyta, o šiais metais 
Sovietų S-ga įrašė be jokio at- 
siklausimo raudonos žvaigždės 
ženklą į. tą vidurinį, viršutinį 
ratą. State Depart, pareigūnai 
pasakė, kad tuo reikalu jie pa
darys atitinkamą intervenciją.

Taip pat buvo kalbama apie 
radio “Liberty” ir “Free Euro:

^Wbrh-dg^W ’prd-SbVfeti. ji>e” finansavimą.-TcA^progra, 
nės pfopagaridc’s romaną’“Sau- T10^5 State pritaria.
ja skatikų”, sušvelnintai pava
dindamas “jaunojo rašytojo ro
manu” pasisakydamas prieš 
tuos, kurie tą romaną peikė ir.. 
smerkė. A. PI.).

Taip pat Estų atstovai iškė
lė gan stipriai ateinančių 1980 
m. Sovietų S-oje olimpiados rei-j 
kalą ir ypatingai toje srityje, 
kur dalis Olimpiados, ypatingai 
regatos — laivų lenktynės vyks 
Estijoje, Talino mieste. Todėl 
buvo įteikti tam tikri pareiški
mai Valstybės Depart., kad jie 
paruoštų tam tikras brošiūras, 
kurios informuotų Amerikos 
lengvaatletus apie tikrąjį Pabal
tijo valstybių statusą ir kad tie’. 
kraštai yra Sdvietų S*os nelega-1 centavomę, kad tvirtiname tą 
liai okupuoti ir kad jie nėra '^čią mūsų poziciją, kurią pra* 
tikrieji Sovietų S-gos respublikų eitais ir užpraeitais metais bu

; Joms yra paskiriami .tam tikri 
biudžetai, kad jos galėtų stipriai 
veikti ir nėra jokių intencijų, 
kad tos programos būtų sustab
dytos.

Žmogaus teisių klausimu bu
vo pasisakyta, kad Lietuvoje 

'yra daug disidentų, kuriuos ne
galima vadinti vien tiktai kaip 
žmogaus teisių klausimų kėlė
jai, bet jie taip pat kelia tauti
nes teises — national rights, ka
dangi kas liečia Lietuvą, Lat
viją, Estiją, mūsų tautiečiams 
ten yra atimtos ne tik pagrin
dinės žmogaus teisės, bėt taip 
pat atimtos ir tautinės teisės. 
Ir ta klausima mes vėl užak*

vome pareiškę Statę priart- I 
iuiutui, kad keliant Pabaltijo 
alstybių vykstant} disidentų ju- , 

L j imą reikia būtinai pabrėžti, 
kad jie visą tą judėjimą veda 
ne vien dėl žmogaus teisių, re- , 
Lginių teisių, bet taip pat ir la

ri konkrečiai, griežtai'cfel Lie- 
uvos tautinių teisią, kurios yra 
aa metu paneigus. Vjsas pa- 
->.a.bėjimas užtruko apie 3 va- 

andas ir aš asmeniškai išsinc- f 
au gan gerą Įspūdį. Susidarė | 
>pūdis, kad Amerikos politika | 
abaltijo valstybių atžvilg u į 
ik tiek keičiasi geresne link- f 
.e ir rėkia tikėti, kad ateitis 4 
aos mums stipresnių vilčių, / 

ausų klausimų kėlimui tarp-1 
-utinėse arenose”.
Kleiva: “Yra antras aktuali" j 

Jausimas į Jus, kaip j VL^K 
jirmininką. Turime žinių> ka: 
Jūs kovo 24 d. buvote nuvykę 

New Yorką ir bendrame pasi
tarime su buvusios VLIKo val- 
iybc’s nariais perėmėte iš buvu
sios valdybos, naujai valdybai 
visas pareigas, tat būtų malonu 
ir šiuo klausimu Jūsų informa
ciją turėti.

Dr. K. Bobelis:
“Ačiū, ponas Kleiva. Kevo 

24 d. aš buvau nuvykęs į New 
Yorką kartu su mano valdybos 
nariais — Dr. Stikloriumi ir Dr. 
Jokūbu S tuk u, kur turėjome pa
simatymą su senąja VLIKo val
dyba. Senosios VLIKo valdybos 
atstovais buvo Dr. Valiūnas, Dr. 
Nemickas, Jurgis Valaitis, po
nas Bieliukas, reikalų vedėja 
ponia Noreikienė, taip pat da
lyvavo Pasaulio Liet. Bendr. at- > 
stovas ponas Jankūnas. Dr, Va
liūnas atidarė bendj’ą posėdį, 
pristatė ir supažindino !miis su 
paskutiniaisiais VLIKo darbais 
ir Bendrai papasakojo apie 
VLIKo darbų procedūrą. Kiti 
valdybos nariai papildė Dr. Va
liūną, pridėjo iš savo veiklos 
sričių tam tikrus paaiškinamus 
ir patarimus, b visą administra
cinį, sekretoriato idarbą apibū- 
dinc'^ponia Noreikienė. Pasikal
bėjimas vyko labai nuoširdžio-

(Nukeita į 6 ps< :

V KAROSAS

TOMAS VENCLOVA
(Komentarai)

(Tęsinys)

Paskelbus Lietuvos valstybės atstatymą de
mokratiniais pagrindais, tautinių ir katalikiškų 
grupių atstovai atsimetė nuo 16 Vasario Akte pa 
reikštų demokratinių idealų ir pasikvietė į Lie
tuvos sostą kunig. Urachą, Mindaugo II titulu. 
Šią kombinaciją sugriovė iškilusi revoliucija pa
čioje Vokietijoje. Lietuvos demokratiniai veiks
niai, vadovaujami M- Sleževičiaus perėmė Lie
tuvos nepriklausomybės kovų vadovybę bei su
laukę aktyvios paramos iš Vakarų demokratijų, 
laimėjo kovą. Tačiau, kaip po 1905 metų revoliu
cijos, laimėtais vaisiais pasinaudojo tautinės ir 
katalikiškos srovės.

Nuo pat tautinio atgimimo pradžios mes tu- 
lėjome dešiniųjų sroves, kurios atatinka mūsų 
laikų rezistenciniams sąjūdžiams ir kairiųjų, ku
rių idėjas randame mūsų laikų disidentiniuose 
sąjūdžiuose. Dešiniųjų srovės, pagal savo konser

mokratiniai sąjūdžiai vadovaujasi principu: iš 
tamsios praeities į šviesią ateitį, yra savo esmėje 
revoliuciniai sąjūdžiai, nes griauna despotines 
ar diktatūrines santvarkas, atgyventas ideolo
gijas ir jų vieton kuria naujas.

Tarp šių dviejų priešingų stovyklų amžinai 
vyko ir vyksta vidujinės kovos, kurios apspren
džia istorinį vyksmą ir nusako pačią tautos is
toriją.

Taip reikalai atrodo normalioje tautoje, gy
venančią savo valstybėje. Visai kitaip susiklosto 
padėtis praradus tautai savo valstybingumą ir 
pavergėjas nepasitenkina vien krašto išnaudoji
mu. bet siekia sunaikinti tautos sąmoningumą. 
Tokią padėtį Lietuva pergyveno po Liublino uni-' 
jos, carų okupacijoje ir ypač dabar bolševikams 
okupavus kraštą.

, Atsidūrus tokioje padėtyje visa tauta tari 
gintis nuo sunaikinimo- Pagal rezistencinę .ar 
konservatyvią pažiūrą — visos tautos pajėgas, 
atmetus tam laikui turėtas skirtingas ideologi’ 
jas ar religijas, turi būti apjungtos vienoje hen-

kymą prie besikeičiančių sąlygų.. Tačiau, svar
biausia, tautoje turi būti sudaromos gynybos ir 
ofensyvinės jėgos, jei iš viso norime sėkmingai 
vesti kovą. \ «

Konservatyvios jėgos pagal savo idėjinį riū- 
sistatymą geriausiai tinka aktyviai ir pasyviai 
gynybai ir ant jų pečių krenta priešo smūgių at- 
laikymas. Už gynėjų pečių privalo susidaryti re
voliuciniai - demokratiniai sąjūdžiai, kurie su
daro tautos puolamąsias jėgas, be kuriu neįma
noma laimėti laisvės kovą.

Tokioje prasmėje susidaro ryšys tarp rezi- 
stentinių ir disidentinių jėgų. Besiformuojant 
Lietuvoje disidentiniam sąjūdžiui iš rezistenci
nių pozicijų kyla kritika, į kurią savo paskaitoje 
atsakė Tomas Venclova.

Vidujinė ar ideologinė kova yra neišvengia
ma, norint iškristalizuoti savo pažiūras ar iš
vengti daromų klaidų, bet pageidautina, kad bū
tų prisilaikoma kultūringų normų ir gilaus su
pratimo. kad rezistenciniai ir disidetinnial sąjū
džiai, nežiūrint savo idėjinių priešingumų, yra

droje organizacijoj, išlaikyti griežtą drausmę ir 
paklusti vienai vadovybei.

Visai kitaip žiūrima į vedamą tautos laisvės

kus. Jei šito revoliucinio proceso negali suvokti 
konsevatyvinė tautos dalis, tiek šiapus, tiek ana
pus Baltijos jūros, tai ateinančios kartos, ku
rioms atstovauja T. Venclova, pilnai tai su
pranta.

Jie mato ne vien vykstantį revoliucinį paki
timą, savajame krašte, nors ir Maskvos okupaci
jos sąlygose, bet jie tolygiai mato kas vyksta Va
karų Europoje ir bendrai visame likusiame pa
saulyje. Visur vykstą staigūs kitimai ir ieškoma 
sprendimų industrizacijoje, tuo pačiu laiku val
džios vairą iš dešiniųjų perims kairiosios 
partijos.

Šiame naujai susidarančiame pasaulyje lie
tuvių tauta turi surasti sau vietą, jei bendrai no
ri išlaikyti savo tautinį identitetą, šios istorinės 
sąlygos pagimdė disidentinį sąjūdį Lietuvoje, 
kurie jau nekalba apie grįžimą į praeitį, bet ieš
ko kelių į ateitį. Kolkas šis sąjūdis yra silpnas, 
vos pradedąs pirmousius žingsnius, bet jame 
reikia įžiūrėti lietuvių tautos gyvybingumą ir su 
pratimą savo paskirties.

Panašiai carinės okupacijos laikotarpyje, 
pradžioje pasireiškusios demokratinės ir revo-

xtatyCrj prigimtį vadovaujasi principu: iš praei
tie tavo sūnųte stiprybę semia, ir gina savo tu
rimą ar turėtą santvarką, kultūrą, religiją ir 

’.lendrei visą savo gyvenimo būdą. Tuo tarpu de-

kovą demokratinėje stovykloje. Visų pirm3, kaip 
įrodė lietuvių tautos vedama kovų patirtis, pliu* 
ralistinė ir ideologinė struktūra užtikrino tau* 
tai žymiai didesnį lankstumą ir geresnį prisitai-

būtinybė, o ne jėgų skaldymas
Palyginus istoriniai su lenkų ar carine oku

pacija — bolševikinės okupacijos eigoje tapo iš- 
1 pagrindų sugriauta visa buvusią soęial-ękono-1 politiniai nesubrendusius, bet jos ženklino tou- 
minė struktūra ir jos vieton statoma nauja. Vie- tos vertimąsi į laisvę, savistovumą ir pa- 
ton- agrarinio krašto išaugo industrinė visuome-.jžangų- , % •
nė, kuri jau nesugrąžintina į prieškarinius lai- (Bus daugiau)

liucinės srovės irgi buvo silpnos, dar idėjiniai ir
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Mažeika Evans

EUDEIKIS
DA1M1.D

Telefonas 523-04.4(1

Licensed by VNES^HPOSYLTO^G

Laidotuvių
Direktorių

Tel.: OLympic 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE,

3354 So. HALSTED STREET

pseudopoliti- 
daug patar- 
begriaudami 
Kiek rašalo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS* 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pagal susitarimą

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIĘšTę AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI

Chicagos
Lietuviu

AMBULANSO 

PĄfĄRNĄVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 73.7r.860Q
TeL 737-8601

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MOVING
Apdrausta* perkwustyrna* 

iš lY? *.P.V 
ANTANAS." VILIMAS 

T«k 37£ W arba 37£5?96

Chicago, Illinois 60629 
Telef- 778-5374

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKINIMai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

‘Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRĄZDŽIONYTĖ

Mūsų laisvės, kpyos veiksnių vieną menkiausią grūdelį mūsų 
sudarymas turėtų būti dideliu laisvojo apsisprendimo staty- 
rūpesčių kiekvienam lietuviui, bai. Turime pasirodyti sugebą

•st Broadway
taview
ėst Chicago Avąnua, 
ėst 69 Street

Jei tinote asmenis, kur>- 
galėtų užsisakyti Naujienas, >re 
kome atsiųsti jų adresus. Met 
jiems siusime Naujienas dvi sa 
yahea nęęno^DMt

TH ItfKOf THE T-RKEY 
as "HOLL day FOOD/ ' 
ALTHOUGH THETOUGHj 
GAMEY WILD TURKEY 
OF THE PIL6RIM5 ’ 
WOULDN'T APPEALTO 
MOST OF US TODAY.

GAVR.IAS NIEKO NEMOKA.
T€KSTANY4Ą1 K-UJĘNTų’ PĄQ£NWNfĮ 
VjsT APDRAUSTI.
(iARANWiVSA^ SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.

ERANKLIN StlU. 
WANTED THE TURKEY 
TO BE OUR NATIONAL 
BIRD, RATHE R.THAN 
THE 'COWARDLY’ BALD

raL ryto.

Vedėja Aldona Deukua

Tolofų HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVI 

CHICAGO. ILL

SOPHIE BĄĘCŲS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vl*n PTogrunoe Ii WOPA, 
1490 HL A. M.

612-432-7033 
263-0068 

203-367-2863 
’ BR 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 
- - 374-6446 

246-9473 
Ftf 18569 

$18-^89-6742 
ĄN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
AL 4-5458 
CH 3 2583 
OR 2-6387 

v PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

914-997-0261 
756 1 668 

$W 8-2868 
Rl 3-0440

VSIKINKIMD
S M i M A i

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

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

slenksčio, ir tenai vergijos pan
čiuose pavergtiems broliams, 
nes toji kelionė ii yra priešin
gybė tiltų statytojams, kurie ir-j 
gi ieško mainikavimo bei pasi
pelnymo galimybių.

Midas brolau, -artėjai prie bai?.x - * - - . Į
stos tamsumos. Ką tu gali ati
duoti
Nebent savo lietuvio sąžinę ar 
prižadėti dezertyruoti ir palikti 
viengenčius 
nacijai, ar

Ofisas 2652 WEST 5tih S*1 RGET 
Tol. PR 8-1223

IF1SO VAL.: pirm.. ąntrad., trečiam

^uTINFACT, 
BRST IHDU5TRYWAS 
<ųę DRYING OF F15 
ES^ClALLYTHESNĮftLL 
HERRING,’ TO BE SENT 
BAGETO ENGLAND* 5hD THE PROTElVHAT 
SUSTAINED THE PIL
GRIMS

pried HERRING THAN 
ANYTHING ELS.E.

DR, c. K. ROBELIS 
genjto-urinary surgery

BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVE.

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

L.AIDA3
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S. Mpnhoūn Rd„ Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.

“'■Ai gyvasis, byvau numiręs ir štai esu gyvas per amžiy amžius*. 
Ajpr. 1:18.

Svarbiausia^ Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėję, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jg.io14:19?. Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina njus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktai Tūkstantmetinė, diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu- 
Šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio, ir jo klausančio žmogaus" 
maldąvimas už mūsų nuodėmes.

7626 
3«9 ' 
<880 
2222 
2501 
5879 
18^7 
63ė-3g^Bri(ige St? S. W 
111 Mįin St.
1082 Springfield Ava.
5.1 k, Pirk St.
74V Fpūrih 'Street 
Route t3A ’ * "
960 S. Atlant'c Blvd. 
1379 Boulevard 
698 'Sanford Ave.

41 M. 
1M4 
4925 
1307

$N PRE-COLONIAL DAYS THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
Today as sardines were 
SOTHICK IN THE SEA, A MAN 
might WALK ACROSS THE 
HARBOUR ON THEIR BACKS- 
350 YEARS LATER. SARDINES 
FROM MA|HE ARE STILL A 
Perfect source of low- 
cost high Quality prot-f^, 
VITAMINS MINERAL^- 
SHIPPED FRpM MAINE To ALL 
POINTS INTRE NKTioN.PERHAPS 
THE SILVERY SARDINE SHOULD 

our national fish/

BUTKUS VASAITIS
1446 So. 50th Ayę., Cicero, I1L

()R.LEUx\aS seibutis 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. ąntrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 5—7 vai. vak 
Ofise, bąfef.: 7-76-2880

. Rezidencijos telef.: 448-5545

PERKRAUSTYMAl “

<QYING
Leidimą! — Mina apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel’927-1741 ^-1742

YUųo^ę rųųsų skyriuose, rasite didęlj kiekį įvairių auko
tos kokybės prekių p neinamo njis kainomis.

IpforrpacijŲ ir nempkamu katalogų
Y\rūtųsV jslaųmie įr visuose mūsų skyriuose.

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

Telef. 476-2345

GEORGE E. RUDWAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

- ... (Tęsinys)

EniiĮjj ą (Linkeyičiutė) ir lės užimti. Jų laukia stiprūs ru* 
Stųoka (atrįųiaiĮis) ^inuoja su k ariuomenės tįaliniav 
patriotinęs arijai raginadami A5tąi|a iš krūųių atsiranda 
1 otuvius j kovą su rusais pri- uktjgi^ faliniai ir niąąy^ąmi, 
siaudėjais. Čia Emilija ir Stuo- kad kap. Kirilas tik rusas, nu- 
ka pąsircišĮūą VaHn^ai nųsitei- auna, ivapitonas Kirilas mirda- 
kę. Puikiai danuo ją ir vaidina, mis sako, kad jis lietuvis. Emi- 
Renkasi j sikiiėiiŲ eiles inteli- Ii ja mirusį Kirįlcs ląy •“>?, anklo- 
gentai, kaimiečiai, ^ moterys, ja savo apsiaustu ir klūpodama 
mergaitės ir pąugliai. Aps;gm- aainuoja, ayga’lėdama jo mir- 
ktavę kardais, pi^taliętais, me- 
diioklinia’s šautuvais ir kito
kiais “gnkla:s”-. Minia nusitei
kusi karingai. Dainuoja karin
gas d linas, daro priesaiką ko
voti iki pergalės., ^a^uodami

4S8 Mad:sw Avenue (tarp- 51 >r 52 g-vęs) 
FLOOR. 21sį

NEW YORK, N. Y. 10 ’22.
Te).: (212) 158-11.50/1

iroe St. 
. Sth Street 
M York Rd. 

. Carson Street 
Hollow Apts. 

SSJ Cook Street 
144 Mllbury Street 
309 W. Fedora! Steee*

Sykį man ir pasigyrė čikagię- 
tis tardamas: “Ryt su dukra iš
skrendu į Lietuvą”. “Tai pui- 

.. .. . _ą”, tariau, “bet daug kainuos”, 
praktikuoja sveti- Į “jųe taip daug”, sako, “tik $500 

nigm....žejųęna -..mainikavimais.’abiem”. Nustebau. Matote, rei-
Tiems biznieriams net buvo pri- į^įa kombinuoti! Supratau, kad 

įr-.J^iuĮĮ^ienę Čekosįųvą-: lietuvi, jau esi praradęs sa- 
kijos ąt’d^yįmąs, kad noęą ųię-r į Vąjį ar nesi, pagalvojau, 
tųs užyilkintį ild. karo pradžios.1 v.įenas iš tų tiltų statytojų. Tad 

Bet reikia • apgailestauti, kad svarbu padaryti analizę, iš ku- 
P§^u49PQjitįHieriU atsiranda, ir rj0 fronto tie pseudopolitikieriai 

-nępęrųaątų1 ateina plečia mūsų tarpe de- 
kelionės at-. fetizmą ir rezignaciją.

Klemensas Čeputis

Mūsų veiksniuose sukti parti
nius lizdus neturi būti vietos. 
Turime atsisakyti bet kurio 
siauro fanatizmo, kuris veda

Apple-Valtey. Miną. $5124 
«-> į-.l',7 '
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, ill. 60622 “ 
Chicano, l'l. 6R429 
Cleveland, Oh*6 44’31 
Fort VVąynel Ir.d. 46806 
Qrawl Rapčds, Mjcfc. 49594. 
lacken-ąck. N. X 07601 
'rving’-on. N A •

Lexington, Y. 12452 
.os A’ 
*9W Hąvęm Conn. 0651J 
Newa-V. N. J. 
New Yark? N Y. 1*003 
\|tw Yack, Y ’.Oftll 

M J. 07055 
Philadelphia, Pa. 19122 ' 
Philadelphia; Pa. 19141 
Pittsburgh, Pf- 1SŽC3 
Wappingers F<H«, N. V. 1259 
VAktė'h'J'V, VOnq, 
Worchester, "Ktaaš- ^41# 
Youngstown, 6FI6 44503

Gerai pažjsiųųia firma, kuri per dąugęįį dubiai 
tiksiįaį savo skaitlingą kliientūrą. siunčiant

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

STEPONAS Ct LĄCK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

ORTHOPEDA.S-PROTFZJ SO'AS 
Aparatai - Protezai. M»S5. ban- 
dažai. Specie K pagalba toloms! 
'Aren SuBPorts) įj t U 

i? 6=^8, šeštadieniais 9—1

SV. KmFTO tyrinėtojai
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland. N Y 10303 

VWAV/.VA-AW<V«V.V ’

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
PAŠALPAS. KxLŲBO eilinis narių su
sirinkimas“ įvyks sek'madieni,‘*'baląn- 

, dzio 8 d. 12 vai. dienos Taike. 'Ane-
perleisti okupantui. į|s salėje, 4500 S.o. Talman. Avė. SJą- 
*-••■• —* riai prašomi' atsilankyti', ' nes yra

svarbių reikalų. Tirėsime būti laiku, 
nes salė užimta kitam reikalui. Tai 

okupanto eksternai-' libai svarbus, '^siriiįldmas,' būkite 

pradėti- griauti tuos ‘ Rožė Dtd^aivięnę, rašL

DR. VYTi TAURAS
GYDYTęjįĄS JR ųąjRŲRGĄS

i^ndra praktika, $p^. MOTERŲ ilges., nes tų institucijų veiksmai turi savo likimą kalti ir sugebėti pa
derantis su lietuviška išmintimi sireiškusias blogybes pašalinti, 
ir tautos valstybingumo idėja. 
Kiekvienas esame lietuviškojo 
skruzdėlyno saugotojas, tad ju- 
dėkime darniai, lyg tos darbš
čios skruzdėlės neškime nors po prie dviveidiškos veiklos

uatnuoja 
tį, nes jig buvęs ir kilme ir dva
sia lietuvis. Jis norėjęs įspėti 
sukilėlius apie gresiantį pavojų.

Antras paveikslas po mūšiu

Sukilėliai nugalėti ir išblaš- 
Tėvynę ąąųkįa ųiųs j ko\ą ų4 kyti. Pamiškėje p^ie kryžiaus, 

laisvę žeiųšs ęnyl moą”. Ir įai.^, ąusirenka Stuoka, Cezaris, Enii- 
sucrgąnįzųojamą 8.00 sukilėlių lija ir keli sužeisti sukilėliai, 
grupę (istorinis įvykis). Dai- ^ųnl ją SĮųųlįiąi į krutinę 
nuodami išeiną užimti Dąugpj- ąta ka ščiuoja ir, pagriebusi 
lio tvirtovės. Mat Em |’ja buvo -tardą, lyg rusus kapodama, 
Daugpilio tvirtoAė.e suorgani- švaistosi. Emilija nusnpsta ir 
zavusi 16 kariūnų, kurie suki- įniršta. Renkasi sukilėlių dva- 
lėLains priartėjus puie įvirto- ą-os, suki.ėlių likučiai ir galin- 
vės, turėjo padaryti sukilimą, gą, graudžia dąiną apdainuoja 
š ame veiksme dainoj, arijos ir išnėsdama karžygės Emilijos 
vaidyba pasigėrėtina. iąvųną. ^s veiksnias taip pat

m veiksmas J0““ vi^ %Ufc-
tas. Dauguma lietuvių, teko 

Sukilėliai laimingai sutriuš- girdėti pageidavimų, kad tokių 
kiną pakeliuje sutiktus rusus, patriotinių — lietuviškų veika- 

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree. Zarasai pasiduoda be mūšio, lų dar daugiau pasirodytų. Apie 
lažkur prie Zarasų atsiranda muziką nesuprantu, tai ir- ne- 
...pitonas _ariias ir praneša rašau. Sėkmės Dainavai ir vi

ri. .liiijai, kad kariūnų sąmok- sam jų kolektyvui.
slas išaiškintas. Jie ištremti į Stasys Juškėnas
Sibirą. Sukilėlai tvirtovės nega- (Pabaiga)

DR. FRANK PLECKAS 
optometristas 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26į< W 71 St. Tel. 737-5145 

rikriną akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

mu
sų ląisvės kova — sprogdiųti 
VLIKą ir ALTą.

Lietuvi, saugok savo širdyje 
tautinį suverenumą: pajusi iš
didumo ir pareigos jausmą ir tas 
taye apsaugos nuo klystkelių ir 

ypač veiksniuose, nes tai nekul- klaidžiojimų. Tie 
turingumo. - nesubrendimo sim- kieriai yra padarę 
bolis. Fanatiko horizontas siau- navimų satrapui 
ras. Jis negali pakelti aukščiau mūsų institucijas.
grupinio biznio, jis negali su- liejo tie politikieriai, niekinda- 
prasti žalos prievarta varant mi taip svarbų, gerai suplanuo- 
visus lietuvius į vieną gardą, tą žygį į Helsinkį, kur dalyviai 
Tebūnie ateityje kiekvienam parodė didžios dvasios pasiryži- 
patriotui lietuviškų organų su- mui ir rizikos tą sunkią de- 
darymas didelė šventė, nes čia monstraciją pravesti tenai už 
apjungiamo^ aukščiausios tole-; tautų laisvę. O kiek prirašyta is- 
rancijos pajėgos, kurios aukoja- terijos ir niekinančių posakių 
si didžiuosius laisvės idealus (R) B-nės taurių ir garbingų 
įgyyę^dintti,- kaip tai reikalauja vyrų patriotų atžvilgiu, 
nežinomas; • -gąę^zanąs.

Naujų kėUų 'ieškojimas nėra 
šių dienų reiškinys. Jau seniai 
libęyąląį - radikalai, negarbingi

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJĄ 

6449 So. Pulcsfci Rd. (Crawford 
Medical Building Tąl. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

bai kenksmingas broliškam su- stulpus, ant kurių remiasi 
gyvenimui.

Netolima praeitis rodo, kad 
fanatikas negali pripažinti ir 
gerbti to, kas visai tautai ir lie
tuviškam suverenumo idealui 
šventa,. Saugokimės fanatikų,
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P*1™- yfą Įrw.. 
jonas Jurkūnas, namų šeiuii- 
ntLkSs B. Kasakaitis, B. Paplė' 
niehfe — sekr., J. Andrašiūnas 
— ižd. Naujai išrinkti bei per
rinkti direktoriai: dr. Vytautas 
D. Dargis, B. Kasakaitis, C. Mo
destas, M. Valiukėnas if A. Vi
sockis. Vieton išvykusibs B. 
Paplėnienės išrinkta V. Mažei
kienė. i

' * — Kazimieras ir Vlados Skrip- 
kus, Lockport, Ill., kiekviena.

j proga paremia Naujienų leidi
mą aukomis, taip pat dalyvau
dami dienraščio renginiuose. Dė
kui už ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą, sveikinimus bei ge
rus linkėjimus ir už trylikos do- 

-lerių auką.
— Antanas Urbaitė iš East' Gečiauskas ir Antanas Kuprys

— vicepirm., Adolfas Mąslaus-1 
kas — sekr., Vaclovas Nenortas
— ižd., Jurgis Petkaitis ir Fari
das Maslauskas — parengi
mams. Kontrolės komisijon iš
rinkti: Juozas Beniūnas, Justi
nas Guntulis ir Vyt. Strazdas.

— A.a. Juozas Kartonas, Lie- 
tuvos kariuomenes kūrėjas sa
vanoris ir pulkininkas leitenan
tas, mirė 1979 m. kovo 31 dieną 
Omahoje, sulaukęs 85 metų am-

— Petras Simanauskas išrink- „ 
tas LKVS Ramovė Hartfordo 
skyriaus pirmininku, Mykolas

Chicago, Imi., mus pasveikino 
asmenišku tautinių spalvų vely 
kiniu atviruku. Dėkui už jį ir 
už sveikinimus bei gerus linkė
jimus. Taip pat dėkui už anks
tyvą prenumeratos pratęsimą ir 
dešimt dolerių auką.

— Juozas česna, žiemą pralei
dęs St. Petersburg, Fla., jau 
grįžo Į Beverly Shores, Ind. Dė
kui už auką, atsiųstą keičiant 

“adresą. Taip pat dėkui J. Diliui 
iš St. Catharines, Ont., už-$3.50 
rauką, likusią nuo lietuviškų 
knygų užsakymo, Juozui Skei
viui iš Marquette Parko už $2.50 
likutį nuo sąskaitos, taip pat L. 
Biknevičiui už $3 auką ir už 
ankstyvą prenumeratos pratę
sima. V

— Lietuvių Tautiniai Namai 
Čikagoje iš praeitu metų pelno 
paskyrė po 500 dolerių: Lietu
vos Atstovybei Washingtone, 
Gen. Lietuvos konsulatams Či
kagoje, New Yorke ir Los An
geles, Kr. Donelaičio lituanisti
nei mokyklai ir Alkos muziejui.

i j;

L. J. Č1APAS

INCOME TAX SERVICE

MIDLAND SAVINGS & LOAN

MISCELLANEOUS 
j vairui Dalykai

4040 S. Archer Avė.

TeL: 376-1522

4:

RENTING IN GENERAL 
Nuomoj

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių bu
tas, 3029 W. 41 Place. Tel. YA 7-3087.-

je įvyks šį sekmadienį, balan
džio 8 d., tik ne 8 vai., liet 5 vai. dųiauAp ou metu, dm- : \ v. .A ,

žiaus. Palaidotas šv. Maįdale- ’ Vakar d'CnO£ anu‘eJ,e I'“rody‘a 
nos kapinėse. Liūdėti liko žmo- valanda buv0 ne,lksh-
na Ona, sūnūs — Juozas ir Kon
radas, dukterys — Jūratė, Da- NŲ. Mokame -$6.4 už sidabri- 
nutė ir Lilė bei jų šeimos, taip nius dolerius (V. F. or better 
pat pusseserė Elena Raštikienė, condition). Mokame aųkščiau-

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto Lektorių Taryba š. m. 
kovo 24 d. posėdyje išrinko prof, 
dr. Joną RAČKAUSKĄ šio ins? 
tituto rektoriumi. Jis yra šio

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME-

sias kainas iiž sidabrines mone' 
tas. Perkame pašto ženklus 
pinigų kolekcijas.

ir

4207 So. Sacramento,

J. VENCKAUSKAS 

REMODELING 

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus.

Tek 582-7606

LIETUVIS

4612 S. Paulina St
(Town of Laki) į ■

Daže namui Ii layke ir Ii vldaū& 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS
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Kleiva,:. “Ačiū, gerbiamas 
VLIKo pirmininke, už šias gra
žias iniorinacijas. Jums linki
me geros ištvermės didžiuose 
uždaviniuose ir žinome, kad Jū
sų patyrimas ir Jūsų pasišven
timas ves ir visą VLIKo valdy- • 
bą į didįjį darbą sėkmingai”.

x (Pahuiga)

REAL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemi — Pardavimu# 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’SSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'denUs

2?12 W. Cermak Road Chicago, Di. Virginia 7-7747

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
i Reikia Darbininkų ir Darbininkių *Juozo šmotelio

ATSDŪN1MU 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje. __________ _

Čikagos ir apylinkės lietuviai, teletype technician 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at Experienced only. Electronic back 
vykti ir ' 
gyvenantieji prašomi uzsisa- systems. Salary open.

.Call U.P.I., Charles Ziegler, 781-1600

TEENAGERS

Live in with sub. family for summer.! 
Will have own room. Child care and 
lite rousekeeping. Good slfafy, 1 
day off. No fee to you. Joyce and 
Penny Services (private employment 
agency). 835-1176 OR 465-3627.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
3951 W. 63rd St Tel 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

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 2 autąA 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

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

knVSa nasiimti Ritnr ground not necessary, but helpful ! [vairi apdrauda —INSURANCE 
‘nžsisa- ™ BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

instituto pirmosios absolventui e Priimami asmenys, reika- 
laidos alumnas. Taigi, naujajam hingi globos. Bus rūpestingai 
rektoriui teks įteikti diplomus' prižiūrėti. Teirautis - teL 436. 
šių-metų diplomantams, kurių 6294. (Pr). • 
išleistuvės bus š. m. balandžio 
28 d. (šeštadienį) Jaunimo Cent-] 
ro rūmų didžiojoje salėje. ‘ L

— Illinois valstijos loterijoje 
balandžio 5 dienos Big Day Pay 
lošime laimėjo 753, 13, 2 ir 0368. 
Treasure Hunt losime laimėjo 
40, 05, 22, 24, 23 ir 29. >

Viešas supažindintas su ' . < I

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. 

:sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai- 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

kyti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE

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

REGISTERED NURSES NEEDED

DAY SHIFT
Salary $5.75 to S6.25 hour. Contact:
Tower Pavilion Nursing and Conva- 

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

PIGESNIS UŽ BARGENĄ 
TIK $14,900

Mėgstančių lengvai ir gerai uždirbti 
dėmesiui. Bargenų bargenas. Geriau
sias šio šimtmečio Pirkinys. Pirkite 
,ą namą, pataisykite ir uždirbkite pi
nigu arba laikykite ji sau ir savo 
šeimai. Nugalėkite infliaciją. Labai 
’era vieta ir apylinkė prie 69-tos irj- 
Campbell. Būkite apsukrūs ir apdai-v 
rūs, skambinkite tuojau 254-8500.

rS
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose g^eit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559CLEANING LADY WANTED

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

BONANZA STEAK HOUSE

8150 S. Cicero. Burbank 
424-5884

CALL IN ENGLISH

Ask For Jerry or Eleanor

12
BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste DĖMESIO

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

Kreiptis:

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

Tel. 776-4959

prof. dr. Kusnerio Povilo studi- KAIP SUDAROMI 
ja. Pietryčių Pabaltijo etmne| TPQT AMPTV7!1 AT 
praeitis’’ • (Mažoji Lietuva) įvyks* X I-jų X AJjlJu IN X Al 
j 22. 4 Ųsėk* Tub reikalu Jums geli dau

padėti teisininko Prano Šui 
paruošta, — teisėjo Alphons/ 
'W. e ii s peržiūrėta, ’ '’Sūduvos’ 
išleista knyga su. -legališkomii 
.formomis. -L • u'■v. < _
į „Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South - Haištęd. St.,; Chica, 
•Cgo, IL 60608 ^Kaitra .$3.0£ 
su formomis — $3&i>; A 

'Pašto- išlaidoms 'pridėti 90c. Sč\ ‘_ V- * < • .- r ši*

mųdiėny) į (13 vai.) p.? p. šau
lių namuose 2417 W. 43 str.‘ 
Praves Mažosios Lietuvos Draur

— Tradicinis -Giesmių Vaka-j 
raąTėvK&ęs:-parapijos bažnyčioj

RESPONSIBLE WOMEN NEEDED 

to live-in and care for 2 children, 
ages 2^4 *and 4. Vicinity California 
and Touhy. Free room and board 
plus reasonable pay. Senior citizen 
welcome. References reatpred.

Please call 761-2839

z

-**•>•.*

Kviečiame visus, kurie domisi Florida,

Gegužės 26,27 ir28 d.d.
Dėl informacijų.kręip^ijįės^;, a

V. Belecką, Sunny Hills — 904-773-533
R. Kezį, New Yoifc — 212—769-3300
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190
M. Kielą, Chicagoje 312—737.1717

s

x-

4645^5©. ASHLAND AVE, 
523-8775

2?

i
r K 
|
3

c

X 
X

... Advokatas . . o 
JONAS G1BAITIS 
6247 So. Kedzlę Avenue *

Tel. — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629

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

1 vai. p. p.

,3

S

Pasikalbėjimas su VLIKo 
pirm. dr. K. Bobeliu 

(Atkeltaūš 4 psl.)

je dvasioje. Mes turėjome labai 
daug klausimų ir jie buvo 
mums labai mielai atsakyti ir- 
paaiškinti. Ir taip pat iš pasi
kalbėjimo išėjo kai kurie labai 
svarbūs klausimai, kiek tai lie-' 
čia VLIKo finansavimą ir čia 
Jurgis Valaitis labai konkrečiai 
papasakojo VLIKo valdybos ir 
Tautos Fondo valdybos santyki 
ir kokiu būdu: jie bendradar
biauja ir kokiu būdu ir kokiais 
metodais Tautos Fondas finan
suoja VLIKo darbai- '

Posėdis užtruko apie dvi su HOUSEKEEPER, live-in w/lge. active 
pūšeu vai. • Senoji' 'valdyba mus family, refs, required, days off. own 

priėmė labai nuoširdžiai ir pa- open. Permanent position.
Žadėjo visokeriopą, pagalbą ir. Please Call 349-7818 
taip pat visus patarimus kokius--------------------------—----------
mes.ateityje turėsime. Taip pati general secretary 
senoji valdyba buvo painfor- steno necessary.' Figure aptitude a 
mupta,-kad pirmasis; naujosios 
VLIKo \ valdybos posėdis įvyks 
kovo -31 d. Washinglcftie. J šį 
posėdi - buvo pakviesti (reikalų 
vedėja ponia Noreįkienė ir buvo 
paprašytas ponas Bieliukas, kad 
jis atvyktų ir supažindintų nau
jąją' valdybą su VLIKo finansa
vimu ir VLIKo praeitais biudže
tais ir išaiškintų mums kai ku
rias VLIKo biudžeto pozicijas. 
Abudu sutiko dalyvauti”.

plus. Salary open with good fring' 
benefits.

BERKSHIRE SOODS, INC.
4600 S. PACKERS AVE. 

CHICAGO, IL. 60609 
254-2424

An Equal Opportunity Employer

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

44ELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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 6<hh Street į
Tel. REpublic 7-1941 A

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 
tr kitus kraštus ;

P. NEDZINSKAS, 40« Areher Av.
Chicago, III. MH Tel: Y A 7-59W

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

2. BIRŽELIO 26 — LIEPOS 5 D.
3. LIEPOS 34 — RUGPC 2 D.

4. RUGPICCIO 21 — RUGPC. 30 D.
5. SPALIO 2 — SPALIO 18 D.

1 ir 5 kelionės — 17 dienų čikeų* -— Luxembourg^ — Maskva 
(1) — Vilnius (5) — Ryga (7) ir atgal Maskva (1> — Luxembourgas (1) 
— Čikaga • Pilna kaina — $1195.00 » r

2, 3 ir 4 keliones 10 dieny —. Čikaga taxembourgas — Mask
va (1) — Vilnius (5) ir atgal — Maskva (1) — Luxembourgas (1) — 
Čikaga * Pilna kaina 51095.00 ,. - ’

Kelionėje galima Luxembourge atsiskirti nuo grupės ir pasilikti 
Europeje iki 45 d. ir grįžti tuo pdciu bilietu.

6557 So. Tolman Avė 
Chicago, UI. 60629 

312-737-1717

GORDON TRAVEL SERVICE 

Prudential Pieta 
sf Chicago, Iii. 60601 

312-644-3003

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

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

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

i SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A NOREIKIENfi »• ''

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 Tel WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairiį prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

Marquette gift parcels service 
2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737

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

COMMUNITY HEALTH NURSE Home 
health agency is searching for a 
staff nurse who understand and be
lieves in continuity of care and team
work. Will be working with team in 
homes or geriatric clients. Hospital 
exp. required, BSN preferred. Con
tact Kathy Janz, Director of Nursing 
Home Health, Service of Chicago- 
South, 312/836-0625.

HOUSEKEEPER-COMPANION for in
valid/ lady. Prefer mature woman. 
Permanent live-in position. Room & 
Board plus weekly pay. Own room, 
Sundavs off. Must speak English.

1405 S. Clinton, Berwyn.' 
Call 522-2218

HELP WANTED — MALE 
Darbininky reikia

WAREHOUSEMAN

for growing Elk Grove Co. Call 364 
6900, ask for Mr. Burr. Start immed. 
Good pay and benefits.

DAY SHIFT

PRINTING

Operator, experienced with 

suroundings, excellent jcom-

KWIK COPY 
500 SKOKIE BLVD., 

Northbrook, III.
Call 564-1313

°ress Operator, --------- -----
\. B. Dick 360 and įtek platemaker. 
Clean 
pensation. Health insurance program.

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

CARPENTERS DRYWALL HANGERS 
FINISHERS NEEDED for non-union

shop. Plenty of work. Must have own 
tools, transportation, and experience

Call ROD 274-0172

MACHINIST
Experienced on Lathes, Mills, Drills.
Days. Medical benefits. Northwest 
area. Cal! Monday through Friday.

7366-7500

Notary PoMte
INCOME TAX SIRVKH 

4239 S. Mapkvood. Tel. 254-7451 
Taip pat daromi vertimai. glnlnJu 
iškvietimai. pildomi pilietybė* pra- 

iymal ir kitokį blankai.

I

BEST THINGS IN LIFE

^ll Frank Zipdlį run

IWfVBAMei

State Farm life Insurance Company

VELDING — Setup Men. Must read 
blueprint, also layout man. Excellent) 
salary. 10 hrs. a day, 4 days a week. I] 
SUPERIOR TANK & FABRICATING

CORPORATION 
6551 S. Lore! 

Call J. Solek between 8-4 582-5154

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate 

2649 West 63rd Street, 

Tol. 776-5162 '
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. i 
Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. Į

TheDi-GelSUPERVISOR

Exprienced person in air freight ex
port For supervisor position. Bonus 
plan.

Call Mr. THEODORE 860-2333

LAYOUT MAN

For Structural Steel. Must have 3 
years Experience. Salary Commen
surate with experience. . • I

VAUGHN"‘INDUSTRIALS SALES..
840 Fairway Drive Bensenville 

766-6905 8:30 a.m. to 5 p.m.
Di-Gel.

The Anti-Gas Antacid
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