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galį Filadelfijoje, Harrisburge, 
Middletown ir kitur demonstra-

rodė, kad sproginėjimai padary
ti specialistų profesionalų.
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Žmones pribauginti 
atominiu jėgainiy

HARRISBURG,-Pa. — Fede-

IRANE LABAI ĮTEMPTISANTYKIAI TARP VALDŽIOS IR KURDU
KARIŲ ŽUDYMAS BE TEISMO/PADTDINO

____________ĮTAMPA VISAME KRAŠTE

pe stiprėja įsitikinimas, kad 
sverimų. kraštų agentai m at- 
sakingiuž eilę sprogimui-kuriars' 
buvo- sunaikinta Irakui pastaty
to atominio reaktoriaus pati

JI BUS LAIDOJAMA TREČIADIENĮ' 

(Naujienų korespondento S. šimoliūno pranešimas telefonu)
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Elzbieta Paūrazienė

DETROITAS, Nfich. — Praei
to sekmadienio rytą, visai nesir-
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Stašys, specialiai tam tikslui at
važiuojąs ;is Chicagos. Velionė 
bus laidojama trečiadienį. Ėjc 
76 metus’_________

Amerikos katalikai neteko 
protingos visuomenės veikėjos, 
o lietuviai neteko patriotės, visą 
laiką besirūpinusios Lietuvos 
laisvės reikalais.

-.Libija neteiks pagalbos 
diktatoriui

LONDONAS, Anglija. — Li
bijos diktatorius pareiškė, kad 
daugiau nenori padėti Ugandos 
diktatoriui Idi Amin. Libija pa
siuntė Į Ugandą vieną batalioną, 
kuris buvo paskirtas Entebės 
aerodromui saugoti. Idi Amin 
pasakė Libijos, kariams kalbą ir 
liepė gintis, nepristatydamas 
maisto ir amunicijos. Kariai gy
nėsi, kol^pajėgė. rr-.- ,z- : .

Libijos kariai neturėjo-kuo 
gintis nuo aviacijos galingų 
bombų. Daugelis žuvo nuo ne
tikėto bombardavimo, o kiti pa
sidavė nelaisvėn. Libijos dikta-

I

mirė. didelė Amėrikps' lietuvių
■ veikėja: zElzbifeTu-paurarimė.'

. <•. . , c-; •s''-,”*-' ' 'A ■ ,

Prieš 35 metus Paūrazienė.
buvo Detroito Lietuvių Organi
zacijų Komiteto steigėja ir ilga
metėj© pirmininkė, o paskuti-1
niais metais jį? buvo DLOC vice-j torius pareiškė, kad jis daugiau, 
pirmininkė. Ji dalyvavo, beveik! nesiųsiąs . Libijos kareivių į 
visose Amerikos Lietuvių Tary-! Ugandą. Ten vedama beprasmė 
bos konferencijose, rėmė Balfą, j kova. .
padėjo lietuviams. tremtiniams Iš Kampalos ateinančios ži- 
pasiekti Amerikos,, o afvyku- nios sako, kad Idi Amino vai-' 

džios policija suėmė keturis užrsiems į Ameriką lietuviams pa
dėjo gauti, darbus ir įsikurti, sienip žurnalistus. Vienas laik- 
Paurazienė buvo veikli krikščio
nių demokratų veikėja ir daly
vavo jų pasitarimuose. Paura- 
zienė glaudžiai, bendradarbiavo 
su Leonardu Simučiu, buvusiu 
ALTos pirmininku,, o paskuti
niais keliais metais buvo vice- 
pirmininkė.-Ji-visuomet~Detroi-

raštininkas pranešinėjo mato
mas ir gaunamas žinias. Jis bu
vo suareštuotas ir tuojau per
duotas policijai, kuri, gana ilgai 
tardė suimtuosius. Vieną tuojau 
sušaudė pagal paties diktato
riaus Idi Amin įsakymą, o kitus 

-tris—nužudė—vėliau.__ ________
to lietuvių Lietuvos laisvinimo Britai kreipėsi į -Idi Aminą, 
darbams sudėtas aukas atvežda- prašydami suteikti jiems žinias 
vo į ALTos konferenciją ir tvar- apje suimtus keturis laikrašti- 
kingai įteikdavo. Prieš dešimt- cinkus ir tolimesnį jų likimą, 
mėtį vienos ALTos konferenci
jos metu ji pasakė: “Detroito 
frontininkai norėjo, kad būtume 
jų paštas ir persiųstume jų auką 
Bendruomenei, tai aš jiems pa-

Idi Amin nesitrauks 
iš Kam palos

Pasirodo, kad diktatorius Idi
sakiau, nueikite į paštą ir pa- Amin dar tebėra ^ Kampaloje. 
tys persiųškite savo, bet nerei* Galimas daiktas, kad jis iš Kam- 
kalaukite, kad būtume jūsų pas- • palos nebuvo išvažiavęs aplan- 
tininkąis ir apmokėtume už per- j kyti fronto linijų, bet jis per tą 
siuntimą”. Jos pranešimai apie j pačią radijo stotį pareiškė, kad 
Detroito lietuvių gyvenimą AL- jis nesirtauksiąs iš Kampalos. 
tos konferencijai visuomet bu-j Jeigu Libijos kariai nepajėgė 
davo gyvi ir įdomūs.__  i apginti Entebės aerodromo, tai

Ji našarvota Charles Sten ® Par°dė menką jų gynybos Su* 
Ji pašarvota Charles Step f pareiškė Idi Amin. Jis

sisveikinimas įvyks. antradienį ' ^^trodo. kad šiomis 
bai 10 d., 8 vai. vakaro. ALTos " ir paties Idi
vardu atsisveikins kun. Adolfas u,c . .... u„e.■Į Amino likimas bus isspręsras.

tikisi, kad kitos valstybės ateis W • * i •
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KALĖNDORfiUS

Idi Amin vadovauja Kampalos 
policijai, o ne karo jėgoms.

— TdŪ Amin iššaudė daugelį 
Ugandos karių be didėsnės prie
žasties, bet dabar labai nusimi-

ySenos. ir šių -dienų Jeruzalės vaaSas. Šią savaitę-žmonės - 
į Jeruzalę iš visųpasaulio kraštų.--------------------

TEHERANAS, Iranas. — Pir- =^~
I madienio rytą Teherane buvo
j sušaudyta dar 10 Irano karinin-' 
kų ir vienas aukštas valstybės !

; pareigūnas; Visi buvo “revoliu-'
Umiorivomtreto^reislamrir netu- i rabnės valdžios pareigūnai ėmė- 
jrėjo teisės turėti advokatą ar''si priemoliu.pašalinti iš aplin- 
kviesti liudininkus. ' | kos jodino radiaciją aplink-Trijų

Prieš dešimt dienu buvo pa-; Salos sugedusią atominę 
skelbta, kad - “komiteto“ ruošia- i Jegain?- Nors radiacijos grėsmė 

I ’ mi “teismai” jau baigti ir bvlos ■ skaitoma žymiai sumažėjusi, ta- 
perduotos valstybės prokuratū- čiau nėščioms moterims ir prieš-

Erie ežere riiisKendo 
160,000 buš. kukurūzų 

CLEVELANDAS. — Sekma- 
- v dienio naktį nepaprastai smar-

Maryland universiteto prof. . Kongrese gina Lietuvos ! k'°ie audroje nugrimzdo Erie 
' 'ežere, Kanados pusėje, per 20

mvliu i šiaurės rvtus nuo San
dusky 315 pėdų ilgumo laivas 
Labradoc. pakrautas 160.000 bu
šeliu kukurūzu.

Laivo 20 vyrų įgulą malūn
sparniais išgelbėjo JAV Pakraš
čių Sargyba. Bangos, su kurio
mis Labradoc per 8 valandas 
kovojo, siekė 20 pėdų aukščio. 
Laivas dabar guli 30 pėdų gilu
mo ežero dugne.

dr. Jonas B. Genys “Journal of , 
Baltic Studies”. Vol. IX No. 3 
parašė išsamų straipsnį apie 
Bendro Amerikiečių pabaltiečių ' mybės atkūrimo sukaktį.

jo/"' ’° ’ J ‘ T‘komi teto suorganizavimą, 
veiklą siekiant palankumo JAV 
užsienio politikoje, apie pabal
tiečių delegacijos išgyvenimus 
Helsinkyje, kontaktus Baltuo
siuose Rūmuose ir Valstybės de
partamente bei su kitomis JAV 
centrinėmis institucijomis, apta
riama "Kongreso parama Balti- 
jos. valstybių reikalu. Straipsnis 
dokumentuotas ir išsamus.

* *
Plečiant ryšius 

su kongresmanais

Amerikos etninių grupių 
deracijos pirmininko dr. Jono 
Genio rūpesčiu Washingtone 
buvo suorganizuotas priėmimas 
naujai Į kongresą išrinktiems 
nariams. Dalyvavo svečiai ir iš 
tautiniu grupių: lietuvių, lenkų, 
ukrainiečių,, vengrų ir kt. Daly
vavo Kataliku univ. prof. R. 
Kolm, biologė S. Golembiewski. 
o taip pat ir šiai organizacijai 
rodą daug palankumo sen. Ch. 
Percy (resp., TU.), kongresma- 
nas B. Gilman (deni., N.Y.) ir 
dar kiti.

* * *
Vertina Lietuvos atstovo 

pranešimus ,

Kon.gresmanas J. P. Hammer- 
schmidt, kalbėdamas Atstovų’ 
rūmuose apie Lietuvą, pažymėk 
jo, kad Lietuvos Charge d’Af-

laisvę
Minint Lietuvos nepriklauso- 

vien 
iki kovo 12 d., gindami Lietuvos 
laisvę ir iškeldami priespaudą 
okupacijoje, kalbas pasakė 76 
kongresmanai ir 13 senatorių, 
daugelis jų primindami kalina
mus lietuvius disidentus.

Dar apie telegrama

fe-

Balandžio l(h Kleopė, Makari-1 nęs, kai dalgė pradėjo apie jo ;faires Washingtone dr. St. Bač- 

jus, Kilnutė, - Dygunė, Min- 
tautas.

"Saulė teka 5:21, leidžiasi 6:18.

Oras šiltesnis,'Ha; ■ 1' j

kaklą sukinėtis. Tvirtinama, kad jfcis .“parūpina mums > vertingų 
jis ir savo šešėlio bijo.. - /įžvalgių informacijų, kurias mes 
r..... ---------------- m*. galime palyginti su Sov. Sąjun

gos pažadais Helsinkyje ir. jų el- 
patenkintos, kąd į Ameriką. įve- gegių. Lietuvoje bei- kitosę Bal- 

. tijoa valftybėse’L r-.-,

Tengui

Buvo iškilę priekaištų dėl dr. 
K. Bobelio ir dr. K. 'Šidlausko 
pasiųstos telegramos Kinijos 
vicepremjerui Tengui. Daugiau
sia nepasitenkinimo rodė tie, 
kurie nežinojo telegramos turi
nio. Telegramos tekstas buvo 
tik padėka už Tengo stiprų pa
smerkimą Sovietų Sąjungos ag
resijos ir imperializmo. Telegra
mos tekstas lietuviškame verti 
me taip skambėtų: “Atvykus į 
JAV-bes sveikiname. Jūsų pa
stabos praėjusią naktį Washing
tone apie Sovietų Sąjungos sie
kimus dominuoti pasaulyje ir 
apie jos hegemoninio plėtimosi 
intencijas yra tinkamos ir tik
ros. Tai parodo Jūsų gilią iš
mintį ir Sovietų Sąjungos poli
tikos supratimą. Sovietų Sąjun
ga yra ne tik viso pasaulio są
myšių priežastis, bet taip pat per 
30 metų pavergė laisvus ir ne
priklausomus kraštus kaip Lie
tuva, Latvija. Estija. Mes nuo
širdžiai tikime. kad tinkamu lai
ku Jūs iškelsite šių trijų nelai
mingų pavergtų tautų likimą”. 

• : . (ALTos informacija)

Ir Turkijoje neramu

Turgutlu provincijos radijo 
pranešimu, grupė miesto parti
zanu sekmadienį, siekiant išva
duoti areštuotus savo draugus, 
užpuolė Turgutlu policijos stoti 
ir automatiniais ginklais du po
licijos valdininkus nušovė, o 
trečią sužeidė.

Turkijos naminiame kare su 
teroristais nepagautas teroristas 
Islambulo gatvėje pašovė Tur
kijos darbininkų- marksistų par
tijos pirmininką Mihri Belli, bet 
ligoninėje nustatyta, kad sužei
dimas nepavojingas.

Raketa Jeruzalėje
JERUZALE. — Izraelio poli

cija laiku pastebėjo ir nugink
lavo (išmontavo) sovietų darbo 
stiprią raketą (“katiušą”), kuri 
buvo padėta to miesto žydų gy
venamame sektoriuje ir nutai
kyta į kelią, kuriuo keletą va
landų vėliau turėjo praeiti Ver
bų procesija.

Plieno bendrovęs labai ne

žarna Jąbai daug, jaliepo, ,

? Teroras Ispanijoje

.7 SAN SEBASTIAN. — Trys 
auri»mirthii*ri kulkosvaidžiais

ginkluoti vyrai San Sebastian 
priemiesty, pravažiuodami tak
si, tris pėsčiomis einančius poli
cininkus- nušovę, patys pabėgo 
pasigrobtu taksi automobiliu. 
Banditams gaudyti apstatyti 
visi provincijos keliai.-

raL Tokį parejškimąp>adarė.Ba- mokyklinio amžiaus vaikams 
zarganas. Praeitos savaitės vi-^WaSama^dar^asHiktiTre ~ar- 
duje paskelbtos ir įvykdytos.čiau penkių mylfrhu*'atetūmo 
bausmės įrodo, kad pačių “isla- nuo jėgainės. Priešatominių ak- 
miečių” tarpe eina Įtemptos ko- tyyistU ^UP^S Praėjusį savait- 
vos. Savaitės pabaigoje to pa
ties Bazargano pranešimas apie 
nenorą tartis su kurdais bei •vo- reikalaudami pašalinti iš jų 
turkmėnais rodo, kad premjeras | ^arP° .atominę rykštę.
savo pozicijas prarado. “Irano ; :
Islamo resplblikos” paskelbimas! PARYŽIUS. — Prancūzų tar- 
pakeitė premjero vyriausybės 
valdymo formos pagrindus. 
Premjero Baza'fgancr paskirti 
kariai susitarė su kurdais ir iš
vengė • kraujo praliejimo, tuo 
tarpu “revoliucinio komiteto” centrinė dalis. Tyrinėjimai pa- 
vadovybė pareikalavo kontro
liuoti visą Kurdistaną. Bazarga
no atstovai ' išvengė- didesnio 
kraujo praliejimo, o dabar pats 
premjeras atsisako tvirtinti ka
rių padarytą susitarimą ne tik 
Sunandai garnizone, bet visoje 
kurdų apgyventoje srityje. Kur
dai labai nepatenkinti tokiu 
premjero pareiškimu, bet jie 
labai gerai supranta, kad teks 
kovoti su mulos Chomeini pa
tvarkymais. Tuo tarpu dar nėra 
patvarkymų siųsti didesnius 
partizanų dalinius į kurdų ap-' 
gyventus plotus, bet “revoliuci
nio komiteto” kontroliuojamas 
radijas reikalauja, kad būtų su
imti ir teisiami visi kurdu va~ 
dai, kurie pastojo kelią į kalnus 
siunčiamam partizanų daliniui. 
Irano kariuomenės vadai, atsisa
kiusieji ‘ pradėti. pilietinį karą 
dėl kurdų nutarimo nepriimti 
mulos Chomeini Korano inter
pretacijos. privertė premjerą 
keisti vyriausybės poziciją ka
riuomenės klausimu. Dabar pa- 
grindan turės būti dedami Cho- 
meinio dar nepaskelbti “Islamo 
respublikos” pagrindai, o ne 
valstybės įstatymai, kaip to rei
kalavo premjeras Bazarganas.

Kurdu ir turkmėnu mula Cho
meini nelaiko Irano piliečiais, 
bet tiktai Irano svečiais, gavu
siais prieglobstį. Kurdai nepri
valėjo balsuoti, kai buvo spren
džiamas Islamo respublikos 
klausimas. Tą klausimą gali 
spręsti tik iraniečiai, o ne pa
stogę gavusieji kurdai. Mano
ma, kad panašiai Chomeini gal
voja ir apie turkmėnus, kurie 
viešai pareiškė, kad jie nepri
taria mulos Chomeini skelbia
mai Korano interpretacijai.

Mula Chomeini ir kiti mulos 
daro didelį spaudimą į premje
rą. kad jis pripažintų ant greitų
jų pravarytą “Islamus respubli
kos” balsavimą ir sutiktų priim 
ti kittrš • pagrindus Ifantii Val-

— Palestiniečiai norėtu iš Jor
danijos padaryti Palestiną, bet 
jie padarė klaidą. Amane norė
jo nuversti dabartinį karalių, 
kuris jų nekenčia.

— Praėjus rinkimams. Rode- 
ziją valdys juodžiai ir atneš ne
turtą. pranašauja patys juodžiai.

— Egipto prezidentas Sadatas. 
pasirašęs taikos sutartį su Iz
raeliu. leis gyventojams balsuo
ti, ar patvirtinti taikos sutarti.

ne
to-
ve- 
ka-

dyti. Iki šio meto Bazarganas' 
. atsisakė tai daryti, bet jis jau 
išvežė į užsienį didoką skaičių 
Įtariamų asmenų. Jis yra susita
ręs su kariais, kad jie tarnautu 
jo vadovaujamai vyriausybei. 
Priėmus “Islamo respubliką”, 
visas pagrindas keičiasi. Mula 
Chomeini prižadėjo karių 
šaudyti, bet dabar kariai ir 
liau paskubomis “teisiami”, 
darni iš kalėjimo ir čia pat
Įėjimo kieme partizanų mirties 
būrio sušaudomi. Vėliau ateina 
du “Islamo” partizanai, apsirėdę 
karininkų ur:"--*momis. pradu
ria n’ ‘''’■tąjį ir sukryžiuoja kar- 
drr h' .ekas-nežino, ką tas_su
kryžiavimas reiškia, bet tai 
skaitoma mulos Chomeini žudo
mų valstybės pareigūnų atsi
sveikinimo ceremonija. Du kari
ninkai yra prie partizanu gnr 
pės,. vykdančios karininkų ir 
aukštų pareigūnų nužudymus.

Visos šios pakaitos, padarytos 
be jokio premjero Bazargano 
pareiškimo, sukėlė dideli susi
rūpinimą krašto gyventojų tar
pe. Karininkai, net patys jau 
nesnieji. bėga iš kariuomenės, 
nes mato, kad vyriausybe negali 
duoti jokios garantijos. Kariai 
negali apsiginti nyp^eraiįgink
luotų partizanų gaujų.

v
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Lietuvių, latvių ir estų pastangos

JAV vyriausybės įstaigos 
daugiau įvertina, kai kreipiasi j 
jas kelių tautų grupės. Tai su
prasdama Ajuerikos Lietuviu 
Taryba ėmėsi iniciatyvos Wa
shingtone suoganizuoti Bendrą 
Amerikiečių Pabaltiečių komi
tetą. Pradžia tam buvo padary
ta I in. bal. 23-29 d. kai Al- 
t s vykdomojo komiteto nariai 
k.nkėsi Wa'hingtore ir turėjo 
prisitarinųis su . laįyjų ir .estų, 
atstova s. Jau iQ61 m. šio lietu
vių, latvių, estų komiteto nariai, 
nuvykę į Valstybės departamen
tą, įteikė Valstybės sekretoriui 
memorandumą Pabaltijo kraš
tų laisvinimo reikalu. Nuo to 
laiko Bendro Amerikiečių Pa
baltiečių kc'miteto nariai rūpes
tingai palaiko ryšius su Valsty
bės departamentu, Baltaisiais

manais, budėdami kada tik koks 
Baltijos valstybes liečiantis 
klausimas iškyla ir atitinkamai 
perduodami informacijas bei 
stengdamiesi laimėti vyriausy-

j

į

2.

3.
4.

Lietuvos nepriklausomybės laikais Ukmergės amaty mokyklą pastatyta 1940 metais

I

Paskutiniu metu komiteto na-' 
riai ypač daro' daug pastangų, 
kad kongresas priimtų rezoliu
ciją, kuria JAV prezidentas 
pradėtų-diplomatinius pasitari
mus su Sovietų Sąjunga, sie
kiant, kad iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos būtų išvestos Maskvos 
įgulos bei svetimas politinis, ad
ministracinis ir žvalgybos per-, 
scnalas, — kad būtų išleisti pa- 
baltiečiai politiniai kaliniai, — 
kad Madrido konferencijoje 
būtų iškeltas neteisėtas Baltijos 
kraštu kolonizavimo klausimas 
ir kad būtų leista Baltijos vals
tybėms pasinaudoti laisvo ap
sisprendimo teise.

Iš lietuviu Šiame komitete 
yra ypatingai aktyvus dr. J. Get 
nys, o taip pat, kad lik būna 
Washingtone, su komitetų na- 
riais turi pasitarimus ir palaiko

•1-^

Įaustas.
Sovietų protestas 

JAV-bėms

~Išvhmgtmių Tautų įstaigų pa- 
tirta, kad Sovietų Sąjunga pa
reiškė JAVbėms oficialų protes- pusnynų, kurie laikė sukaustę 
tą dėl penkių tautinių grupių, 
jų tarpe ir lietuvių, veikimo 
Amerikoje.--------------- ■■------ -----

“JAV-se yra 1,650,000 
Lietuvių”, skelbia 

. almanachas

prielankumą Baltijos valsty
bėms. Komitetui pirmininkauja 
kasmet kitos- tautybės žmogus. 
Anksčiau komiteto reikalų ve- 
dėju buvo lietuvis E. Šumanas^ 
dabar — latvis JL Bolslęinas,‘pa
rodydami" daug energijos ginant 
visų šių trijų tautybių reikalus. 
Visos trys tautybės komiteto 
veiklą finansuoja ir jam šiemet 
Altą poskyrė 6000 dol.

Bendras Amerikiečių Pabaltie- 
ci ų"komitetai-palaiko ryšį su; ki- 
lomis“TytQ~Etūį>poš-tautomis ir 
jų organizacijomis, Washingto- 
no Įstaigose stengiasi rasti para
mą Baltijos - valstybių disiden- bolševikų prievartą, iškelia lie- 
tanis, kaliilarn-ienis okupantų. tuvių protestus bei demonstaci-

Nauja 
People’s 
straipsnį

“The
turi

1978 m. laida 
Almanac No. 2: 
apie Amerikos lietu

vius; pažymi, kad dabar JAV-
sė yra 1,650,000 lietuvių. Alma
nachas gana objektyviai rašo 
apie Lietuvą, pabrėžia okupantų

Linksmų Velykų Švenčių linki visiems 
savo kostumeriams.ir draugams.

i? ir Bosinė
NAMU GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 

ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav.

2433 W. 69 St. Chicago, III. 60629
. " Tel.: 436-6888

Linksmų pavasario Velykų švenčių 
ijnkiu visiems-savo klientams ir draugams

KAZIO ERINGIO
Charles Auto Repair 

4824 S. CALIFORNIA AVE
Tel. Virginia 7-9327

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo kostumeriams 

draugami ir pažįstamiems

BRIDGEPORT DELICATESSEN
- F :

Velykos — tai. naujo . 
gyvenimo pradžia.....Į

Velykos tai ypatingas 
______  laikotarpis.
Po žiemos šalčių ir sniego

gamtos gyvybę, saulės ritiniui 
pasirodžius toli horizonte, pa- 
mažii rytas nušvinta nauja švie- 
sa. Pro lango užuolaidą skver
biasi galingas šviesos spindulė
lis, naikinąs tamsius kambario 
šešėlius; net žvirblis šokinėda
mas p a 1 a n g ė j e sučirška iš 
džiaugsmo, lyg norėdamas gar
siai paskelbti: “Jau pavasario 
pradžia!” Tai vienas iš keturų 
metų laikų Visagalio' Dievo kū
rinių.

Gamta pradeda busti, štai, iš 
pO nutirpinto sniego skraistės, 
matosi žalsvi žolės pluošteliai. 
Medžiai "taip pat neatsilieka, 

i pradeda dengtis mažais lapelais,

REORGANIZUOTOS BENDRUOMENĖS
. KONFERENCIJA

JAV (R) L.B. Vidurio Vakarų Apygardos Ta
rybos suvažiavimo, įvykstančio 1979 iii. balandžio 
mėn. 28 d. Šaulių Namuose (2417 W. 43rd St, Chi
cago, HL)

DARBOTVARKE.
9.00— 10.00 vai. atstovų ir svečių registracija.
10.00 vai. suvažiavimo atidarymas — inž. Stasys Dubauskas

a) Amerikos Himnas
Darbo prezidiumo sudarymas.
Invokacija — kan. V. Zakarauskas.
Mirusių narių pagerbimas.
Sveikinimai.6.

7. Komisijų pristatymas. L . . , _

a) registracijos
b) rezoliucijų
c) mandatų
d) spaudos 
c) nominaciiu.

8. JAV R. LB-nės Vidurio Vakarų Apygardos Tarybos pereito su-mirtie tavoji pergalė? Kurgi, 
mirtie, tavasis geluo'ms.” klau- “ 
šia Povilas. “Mirties geluonis 
yra nuodėmė, o nuodėmės jėga 
— Įstatymas. Bet ačiū Dievui, 
kuris duoda mums pergalę per 
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų”.

Brangus broli, sese lietuvi,“ar
tavo gyvenimas pražydo nauju] 11. Paklausimai dėl Valdybos .ir Kontrolės 
gyvenimu, ar turi pergalę prieš j2. Apygardos Tarybc's, Valdybos ir Kontrolės 
nuodėmę; Ar numirei, kad gy

dys; kad gailestingas Dievas ne- su Kristumi piEąTraj
mybės ir džiaugsmo gyvenimą?:
Jei dar nepatyrei tikrojo Vely- tT. Klausimai ir sumanymai.
kų džiaugsmo’, tikros pergalės, 15. Suvažiavimo uždarymas ir Lietuvos1 Himnas

ir tai sau pagalvoja — “lyg nau
jo gyVenimd pradžia!”

Taip tikrai yra! Velykos — 
tai naujo gyvenimo pradžia. Ne 
todėl^ kad“ pavasaris sugrįžta 
budindamas užmingusią gamtą, 
bet Lik Visagalio Kūrėjo meilei 
suprasti -gražus mums pavyz-

kurie, judinami vėjo lyg plotų 
rankohiis. Pa^asąj-is pražysta 
nauja gyvybe. Pamatęs palan
gėje šokinėjanti iš džiaugsmo 
žvirblį prispaustas gyvenimo rū
pesčių, nusišypso net ir žmogus

jas siekiant laisvės. Almanachą 
redagavo D. Wallechinsky ir L 
Wallace, išleido W. Mooro &

ALT INFORMACIJA

apleido nusidėjusių žmonių.-----
Kristus turėjo mirti už mūsų 

nuodėmes, kaip sako Šv. Raštas, 
juk jomis mes nukryžiavdme 
Jį. Tuomet Jis buvo palaidotas 
ir trečiąją dieną, kaip sako Šv. 
Raštai, Jis buvo prikeltas iš nu
mirusių. Ir Lukas aprašo visa 
kaip tas jvykor “Pirmąją savai
tės dieną, rytui brėkšant, mote
rys atėjo prie kapo, nešdamosi 
paruoštus tepalus. Jcš rado ak
menį nuritintą nuo kapo, o įėju
sios vidun, neberado Viešpaties 
Jėzaus kūno. Jos sutriko ir ne
žinojo ką daryti, bet štai prisi
artino du vyrai spindinčiais dra
bužiais. Moterys išsigando ir 
nuleido žemyn ąjiis, o tie vyrai 
prabilo: ‘Kam ieškote gyvojo 
tarp mirusiųjų? Jo čia nėra. Jis 
yra jums sakęs, būdamas Gali
lėjoje’! žmogaus Sūnus turi 
būti atiduota į nusidėjėlių ran
kas ir nukryžiuotas, o trečią die
ną prisikels!” Tuščias kapas!

Tuščias kapas skelbia mums 
visišką įnirtęs pergalę. “Kurgi

i

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
Enki visiems savo klientams ir draugams

ItOŽĖ DIDŽGALVIENE.

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU 
linki visiems savo klientams ir draugams

JUOZAS ANKUS

Hatatcd St., Chicago, Ill. 60608
Phone CA 5-6696

ROMUALDAS URBUNAH.^Sąt.

v- A v

1627 So. Hermitage Ave.
IR ANTRA KRAUTUVĖ

Te). LA 3-1510

2616 W. 69 Si. TeJ. 737-6781

A-Į M

9: Paskaita: LB-nės tikslai ir uždaviniai” - dr. Bronė Motušienė.
10. Pranešimai:

a) Apygardos valdybos
b) Kontrolės k-jos ir, .

------ .____ __ __ c) Apylinkių valdybų,

___ komisijos rinkimai,__ 
13.Rezoliucijų priėmimas

J

tai skaitydamas šitas eilutes, pa- ?
lenk galvą ir, atidaręs savo šir-Į * b 1 A- B A. . . . .. . .
dį Jėzui, pakviesk Jį vidun pa- Registracijos mokestis ir priešpiečiai—,5.00 dol.
tikėjęs, kad Jis mirė vietoje ta- pHešniečiai tam 1 ir 2 vai. diena?’ ‘ ?
vęs, prisiimdamas sau kaltę už
tave, kad tu patirt umei nauj ą r 
gyvenimą ir sektumei prisikė-t 
lusį ‘Kristų pergalėje. Padaryki] 
šituos žodžius savais: “Viešpa-1- 
tie Jėzau, tikiu, kad mirei už

BL-

_L_L___

•h*3 h

Priešpiečiai tarp 1 ir 2 vai. dieną. * ,... įp /
Banketas.. 7 vai. 30 min. vakaro toje pačioje salėje.

^Valdyba
I

____  60608, ar pas Mr^jP.lNorkaitis, doleri^. -M$zete pe- 
man'o nuodėmes ir pergalėjai 5249 S. Albany Ave., Chicago,
mirtį Ateik i mano širdį ir pa
tapki mano-gyvenimo Viešpa
čiu! Amen”

O dabar pradėkite naują ti-| ■ Silpna prekyba
su Kinija “ > • * s

WASHINGTON, D.C.— Kini
jos viceprezidentui Tengui at
vykus į Ameriką, pasklido įvai
riausių gandų apie galimą pre
kybą . su Kinija. Gen. Tengas 
nieko neužsakė, bet Kinijos vy
riausybė padidino duonai rei- 
galingų javų užsakymus. Javams 
pasiekus Kinijos uostus, kinie
čiai paprašė važmą pristatyti, 
nes kiniečiai neturi sandėlių ja
vams iškrauti. Užsakytas pre
kes kiniečiai moka aūksu, bet, 
labai mažai ką užsako.. Didokas ” 
JAV pirklių skaičius važinėjo į 
Kiniją, bet užsakymų prekėms 
jie neparsivežė. Kiniečiai neturi 
kuo mokėti už prekes.

kinčiojo gyvenimą su prisikėlu
siu Kristumi, nes Velykos, tai 
naujo gyvenimo pradžia! Veky- 
kos tai pergalė!

Lithuanian -Ministries,
P.O. Box 321,
Oak Lawn, Hl., 60454.

Gen. Zia nedarys 
pakaitų

ISLAMABAD, Pakistanas. — 
Gen. Zia, Pakistano prezidentas, 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
nesirengia iš Pakistano padaryti 
“Islamo respublikos”. Praeitą 
savaitę jis įsakė pakarti buvusį 
premjerą Buto ir iki šio meto 
nepajėgęs įtikinti gyventojų, 
kad pakorimas buvęs reikalin
gas. Iš viso, gen. Zia įsakė Buto 
pakarti, bet po pakorimo nė žo
džio niekam netarė. Praeitą 

I sekmadienį buvo dideli protesto 
mitingai, viename buvo pasaky- 
ta, kad gen. Zia, pirmas pasvei
kinęs mulą Chomeinį, gali ban
dyti iš Pakistano padaryti isla
mišką respubliką. Paaiškėjo, 
kad jis taip nedarys, nes maho- 
metoniškas jo tikėjimas skiriasi 
nuo mahometoniško Chomeinio 
tikėjimo. Apie demonstracijas 
gen. Zia nieko neužsiminė.

— Dabartinė Mažosios Lietu' 
vos padėtis tai Damoklo kardas, 
pakibęs ant lietuvių tautos atei
ties. Kiekvieno lietuvio pareiga 
tuo susirūpinti ir pažinti 4.000 
metų šios mūsų tautos dalies 
tragišką likimą. Apie tai rašo 
rasų etnologas prof. dr. Povilas 
Kušneris savo studijoje “Piet
ryčių Pabaltijo etninė praeitis”, 
išleistoje Sovietų Mokslų Aka
demijos (Maskvoje). Vertė AL 
Tenisonas. Gausiai iliustruota 
su keletu žemėlapių. Istoriko 
Sauliaus Girniaus plati anglų 
kalba santrauka (Summary). 
224psl., kietais viršeliais, atspaus' 
d in ta M. Morkūno spaust. Išlei
do: Liet. Miškininkų Sąjunga 
Išeivijoj. Kaina $10 (su pasiun
timu). Illinois valst. gyventojai 
prirtioka 50 centų taksų. Įsi gyti t 
Naujienų administracijoje, 1739 
£o. Halsted Street. Chicago, IL

talog-Card-Nb. 77-9240.

— 65 %- JAV piliečių taksais 
sumokėtų mokesčių eina kraš
to apsaugai ir kitiems karo rei
kalams.

— Niksonas ir Fordas mokes
čių mokėtojams kainavo 800,000

2

numatytos išlaidos.
>>> /y V.£(•

• J X- -užsienie
čiams - aplankyti paskutinės im- 
peratorienės. kapą. -'Lankytojai 
jiems atveža doleriu. i!

&
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: SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

fXPKfSSMy DMMfG
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES

L
L

yOU'LU RUN INTO TROUBLE IF 
there's a sudden Stop wUile 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY. _

A

HttMA

- na^jienosCChicago t, iu,.' *

IF YOU DRIVE AT THE 
Af/A Vt/Z/A/ SPEED STAY IN 
THE R/G^r LANE
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KULTŪRINE PAKILIMAS IR POLI- 
TINIS SUBRUZDIMAS

(Tęsinys)

Xa, ir sakykite, mieli skuity-i abejoti, kad; šie jaunuoliai ten 
lioi ii- L'lin /Ii* I 1elri 1-nirJ irirVn v-izCkVxzN cnvn 'zimAQ irtojai ir kun. dr. J. Prunski, kaip 

galima pateisinti studentą ver
bavimą if-ją siuntimą į Vilniaus 
universitetą, neva tai lietuvių 
kalbos mokytis? Gi tikrumoje 
jie ten studijuoja tik marksiz
mu' teorijas ir komunistines idė
jas.

Kaip visiems gerai žinoma, 
šiuos lituanistinius kursus or
ganizuoja tėviškės draugijos 
pirmininkas, gen. Petronis, oku
panto statytinis, tad jis ir vyg- 
do okupanto valią nukreiptą 
prieš tautos interesą. Praeita 
vasarą tokius kursus lankė ir 
tokius mokslus ėjo įtakingų 
frontininkų vadų ir aukštų 1

|l

__ CAN BG MADE
ItsĮTO So FINE TLtAT

TriAM IOO MiL-ES •

VHVY c XST OCiiTTteS
|N ■! LF4O,

iT:S ZOBUG!

*1

B-nės vadovų vaikai — Dr? P. 
Kisieliaus, Girniaus ir kitų to
kių sūnūs. Dr. P. Kisieliaus sū
nus net ir okupanto spaudoje 
pasigyrė, kad jis ten buvo su- 

__ tiktas, priimtas kaip koks mi- 
nisteris! Tik gaila, kad nepasi
sakė už keno nuo'pelnus — tėvo, 
ar savo? Pats, dar lik jaunas 
studentas, tad neatrodo, kad

• vyko nebe savo tėvų žinios ir 
jų palaiminimo.

Tad šie ir kiti panašūs faktai 
liudija, jog frontininkai yra už
ėmę aiškią bendradarbiavimo ■ 
su okupantu politiką.

Kadangi šie politikieriai gerai, 
žino daugumos išeivijos aiškiai 
priešingą nusistatymą šiai jų 
tautžudiskai politikai, tad norė
dami slėptis ir griebiasi klastos, 
melo ir apgaulės išeiviją susi
varyti į vieną didelį būrį — L. 
Bendruomenę ir visus varytis 
rytų politikos kryptimi.

O kai Įžvalgūs ir taurūs lietu- 
1 viai demaskuoja šią jų tautžu
dišką politiką ir jai viešai orga- 
mižuotai - pastoja kelią, tai_ jię_
dangstydamiesi gerų katalikų ir 
dorų lietuvių skraistėmis ir šau
kia, ir rėkia, ir savo oponentus 
visaip kolioja, niek ina.

ossiuzeo of Hose
mopops. imoedc*

Cm Kocks of tue carboniferous
fexocuhpve B*zen discovered in 

CAM BE SEEN AT J
The SRtTiSM !

te knygos. Jis manė, kad aš at-, dintą knygą apie lietuvį austra- 
važiavau tiesiai iš Lietuvos, bet. Heėiai išpirko, tai man norėjosi 
aš jam paaiškinau, kad aš esu tą knygą pamatyti. Noras buvo 
Amerikos lietuvis, bet užtat la- didesnis,

* bai norėčiau ir tą knygą gauti, knygą parašė ne lietuviai, bet 
L'etuviai yra darbštūs žmonės, 
bet jie nemoka pasižymėti. Tru-

į chanas buvo išimtis. Jis pasižy-

kai sužinojau, kad

džiosios nelaimės — skaldymosi 
priežastys ir rietenos. Tad kas 
|iuos niekdarius gali pateisinti 
ar išteisinti? Be to, netenka abe-

2MERS HftHG P) PIG'S FOOT ON 
Branch of tree, because it 

Supposed to ERino Bcffei? haryesI

/>

S

Ra*j) VLADAS RaSČIAUSKAS

r coMPig-rew cr
CURDLED MlLfC.

CHEESE PAio
UNS.LRKQ^

nepavyko frontininkus_ rehahi-
litoti Cieroje, lai tegul jis žino 
kodėl ir dėl ko.

jau būtų suspėjęs tiek daug pąJ joti, jog ateities istorikai mes 
tarnauti okupantui, kad jau 
tokį pagarbų, ministerišką priė
mimą butų užsitarnavęs . . . 
Su jaunuoju Petru Kisieliumi 
tokius mokslus Vilniuje ėjo ir 
keli kiti L. B-nės tarybos narių 
ir kitų šios pat Bendruomenės 
vadovų sūnūs ir netenka net nei

tamsų šešėlį ne tik klystantiems, 
bet ir tylinčiajai išeivijos dau
gumai, kad šiuo kritišku laiku 
nebuvo reikiamai suorganizuota 
ir nebuvo reikiamai pastotas ke
lias į klystkelius besukantiems.

Tad, jeigu šiam tauriam lie
tuviui, kun. dr. J. Prunskiui ir

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St., Chicago, Ill.

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

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

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

šitokiai pavojingai politinei i 
situacijai susidarius išeivijoje, Į 
iš tikrųjų įtikėtų nedelsiant 
dairytis, ieškoti efektyvių būdų 
ir priemonių kaip nors greičiau

ALGIS TRUCHANAS
(Tęsinys)

Clevelando šokėjai, gražiai tu galėtum tas knygas pa-
užbaigti šią tautžudišką, tragi- pagarsinę Lietuvą Australijoje,' graužti.
komišką politiką: baigti išeivi-. išskrido į Ameriką, o aš patrau- '-pas krautuvės “knygų kirmė- 
jos erzinimo ir skaldymo poli-į kiau į Tasmaniją. Jau minėjau, jjus” huvo apie 60 metų am- 
tiką. Taip pat tenka pasakyti, i kad ten skridau ne be reikalo> ir i žiaus. Matyti, kad jam knygos 
jog aiškiai nėra jokių galimybių. ne tuščiomis. Norėjau daugiau patjho, jas pažino ir apie jas 
susodinti už vieno stalo dviejų 
dieametraliaLskirtingų politinių 
ideologijų žmones: vienus su 
tautos laisvės viltimi žengian
čius į vakarus, aiškiai pasisakan
čius. už demokratinius princi
pus, kitus — žengiančius į ry
tus, jų žodžiais tariant, su “žmo-

. miške jančių” komunizmu.
Atrodo, kad esamą padėtį ga

lėtų išgelbėti tik, šių politinių 
pasiklydėlių rezignacija, arba, 
nepažeidžiant demokratinio prin 
•cipo, juos nušalinant nuo vado
vaujamų organizacinių vietų. 
Į šį uždavinį ir galėtų jungtis 
visi geros valios, visi tautiniai

mėjo Australijoje, todėl man ir 
norėjosi sužinoti, ką jis padarė 
ir kuo pasižymėjo. - : -

1 — Jis buvo žymus žmogus, — 
man pasakė knygų žinovas. ■— 
Apie australieėius labai mažai Į 
knygų atspausdinta, bet apie į 
Truchaną buvo išleista labai ; 
graži knyga. Jis mums atidengė 
Tasmaniją. Australija seniai 
turėjo Tasmanijąj bet nieko 
apie ją nežinojo. Jie manė, kad 
Tasmanija buvo nuo Australi
jos atskilusi nereikalinga sala. 
Tokia menka buvo ta Tasmani-

australiečiai.
Kiek girdėjau, patys lietuviai ■ 

savų knygų neperka. Daugelis 
spausdina, bet retas parduoda. — 
Tuo tarpu australiečių parašyta 
knyga apie lietuvį buvo išpar
duota. (Bus daugiau)

Jimmy Hoffa palaikai 
sušerti krokodilams?

CHICAGO. — Pagarsėjęs sa
vo santykiais su gangsterių ele
mentu buvęs šoferių (teamsters) 
unijos prezidentas Jimmy Hoffa 
1975 m. liepos mėnesi Detroite 
eidamas iš restorano prie savo 
automobilio dingo be žinios ir

ja. kad net kengūros į Tasma- j vįsos pastangos jį surasti nepa- 
niją nenorėjo šokti, kai Tasma- j sjsekė. Tik praėjusį ketvirtadie- 
nija atskilo nuo Australijos. Ji j nį The Philadelphia Bulletin ••• 
buvo tokia menkavertė, JcaxUacir 
tai, paėmę iš Indijos Australiją, 
į Tasmaniją vežė tiktai kalinius.

smogiko Charles Allen pasako
jimus, kokius jis girdėjęs iš po- —-

Iš kalėjimų pabėgusieji kaliniai žemių figūrų kalbant apie Hof-
stengėsi pasiektLAustraliją, kad. 
tik nereikėtų pasilikti saloje.

— Tai kaip Truchanas Tasma
nia atidengė? — paklausiau.

— Mes visi žiūrėjome ir Tas
manijos grožio nematėme, tuo 
tarpu Truchanas, tuojau po ka— 
Tcrj-uAustraliją -atvažiavęs, ati
dengė visam pasauliui Tasmani
jos grožį — didžiausią salos 
turtą...

— Tai kaip jis atidengė? — 
dar toliau paklausiau. . ...

— Žiūrėdamas, — atsakė. — 
Dešimtys tūkstančių buvo Tas- 
manijoje ir nieko nematė. Kai 
ten nuvažiavo Truchanas, tai 
grožį pastebėjo. Ne tik pastebė
jo, bet mums visiems parodė.

Tokie “knygų kirmėliaus” žo
džiai mane dar labiau sužavėjo. 
Būtinai turėjau tą knygą suras
ti. Jeigu prieš 15 metų spaus-

fos_pabaTgąr^
Būk jis Detroite beisbrūklio 

smūgiu per galvą užmuštas, nu
vežtas į New Jersey, kur suka
potas Į smulkius gabalus ir pa
galiau išmestas Floridos rais- 
-tuose. FBI—inyestigatoriai atsi- 
sakė—to—Filadelfijos—laikraščio, 
pranešimą komentuoti.

— Pakistanas negaus javų iš 
Amerikos.

— JAV _ mokslininkai ieško 
naujų būdų saulės šilumai pa
gaminti ir konservuoti.

patirti apie Algį Truchaną. Va
žiavau ne tuščiomis, nes turė
jau nusipirkęs knygą apie Algį, tuojau pasakė, kad 1965 m. kny- 
Truchaną. 

' -r

Turėjau .pusėtinai pavažinėti 
po Sydnėjų, kad galėčiau knygą 
nusipirkti, nes pačios didžiosios 
Australijos knygų parduotuvės 
tos knygos jau nebeturi. Viena
me dideliame knygą centre pa-

: prašiau, kad man žiotų Trucha
no knygą. Pasakė, kad tokio au
toriaus knygos neturi ir nieko 
nežino. Jauna pardavėja, patik
rinusi jos žinioje esančias kny
gų lentynas, jos nerado, nieko 
apie ją nebuvo girdėjusi, todėl 
ir nubėgo pas savo viršininką 
paklausti, ar tokia-knyga yra 
buvusi.

Jis jai atsakė, kad tokios kny
gos neturi, bet patarė nuvažiuo
ti į kitą knygų pardavinėjimo 
vietą ir paklausti, gal jie kar
tais galėtų turėti. Didžiausiame 
knygyne jos nebuvo.

Pasiėmiau naujos knygų par
duotuvės adresą ir nuvažiavau.

(Pasirodo, kad ir ten tokio auto
riaus knygos nebuvo. Bet knygų 
pardavėjas nėjo pas krautuvės 
vedėją, kuris tiek žinojo, kiek ir 
jis. Jis mane nusivedė pas “kny- 
gų kirmėlių” — “book worm”, 
kaip australiečiai tarp savęs va
dina.- Nepamanykite, kad jis 
knygas ėstų, kaip kartais tai 
daro mažos kirmėlaitės ar vabz
džiai, bet kuris moka išknisti, 
kur tos knygos galėtų būti, kad

turėjo žinių, kurių kiti knygų 
pardavėjai neturėjo; Jis man

Į ga buvo ne Truchano parašyta, 
• bet apie Truchana. Jis neatsi- 

minė, kas tą knygą parašė, bet 
žinojo, kad knyga buvusi labai 
graži, įdomi ir buvo pardavinė
jama visoje Australijoje. Knygų 
žinovas pasakė, kad ir jų kny
gynas pardavė didoką knygų 
pluoštą, bet dabar jau neturi nė 
vieno egzemplioriaus, nes kny
gų apie Truchana jau nebuvo. 
Jis prisiminė, kad knyga buvo 
išleista prieš kokius penkiolika 
metų, ir kad jos knygynuose jau 
neberasiu. Bet jis man vilčių vis 
dėlto neatėmė. Ašjam pasa
kiau, kad esu lietuvis, kad atva
žiavau specialiai į jo krautuvę 
knygos ieškoti, o dabar po to
kios kelionės negaliu išvažiuoti

— Įtakingas vokiečių genero
las pareiškė, kad sovietų karo 
jėgos tinka tik krašto apsaugai; 
Puolimams rusai neturi priemo
nių. Amerikos karo sistema pa
ruošta puolimams.

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. __ __f tablet. Gives you safety you

Like ah leading headache expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

D

gyvi lietuviai, visi tautiniai mi- 
sijonieriai, su kun. dr. J. Pruns- 
kiu priešakyje. Reikalas yra 
rimtas ir tenka ji rimtai spręsti.

A. Pilėnas

tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. Thafs common sense. Thafs Anacin

If
1 —• NAUJIBNQ«, CHICAGO 8, ILL Tuesday, Ągrii 10, 1979

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

' Sekmadieni, š. m. balandžio 29 diena

Martinique Restorane
Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. A. Lalio LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Naujas . . $50.00

• VAKARIENE
IR ŠOKIAI

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

BANKETĄ RUOŠIA

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

- arba telefonu HA 1 - 6100 i

KNOW YOUR HEART

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

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai ..................................  -VI 5.0d

4. A. šerno ETNOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri pašto' išlaidoms.

$10.00
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la Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six montha, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year, 
other countries $34.00 per year.

pusei metu...................... $16.00
trinu mėnesiams _____ $ 9.00
vienam menesiui ________ t 3.0C

Kanadoje:
metams ----------- - -----:------ L $33.00
pusei, metu _—3_____$18.00
vienam mėnesiui_______ I a w

cents oopj. Užsieniuose: 
metama ----------- - ---- $34.00
pusei metu----------- : r - p $18.00
vienam mėnesiui . $ 4.00 j

Nw« truodfic alrmoa <L 
■ 4 ' DiearaKl* kainos:

Chicagoje fr- priemieafiuoee: 
metams_________________$33.00
pusei metu ________  $18.00
trims mėnesiams ________ $10.00
vtanani mėnesiui ________ $ 3JS0

Naujienos eina kasdien, tiaktrian: 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Hoisted St, Chicago 
Hl. 60808 Telef. 421-8100.

Kitose JAV vietose: 
metams _____

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
8 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. šeštadieniais —iki U vaL

Pinigus reikta durti našta <«’*’ 
Orderiu karta m dbakyrat

tinis Draugo redaktorius. Jis ilgus metus pirmininkavo 
ALTos centro valdybai. ALTai pirmininkavo ir Anta
nas Rudis. Dar sėkmingiau ALTai vadovavo katalikų 
veikėjas Dr. Kazys Bobelis.

Frontininkams nepatiko Dr- Bobelis todėl, kad 
frontininkai jam atrodė modernaus gyvenimo atgyve
na. Negalima primesti žmonėms vadizmo principo, kad 
vadai ne tik Lietuvoje, bet Vokietijoje, Italijoje padarė 
labai didelių ir nepateisinamų klaidų.

Nei toks marijonas Rimšelis, nei Garšva lietuvių 
tautos kovos už laisvę nesuprato ir nesupranta. Jie net 
Amerikos lietuvių katalikų nepažįsta. Apie tarptautinę 
politiką jie nieko nenusimano. Jiedu pasisamdė B. Kvik
lį politinių reikalų patarėju. Šis patarė lietuviams ka- 
taliakms sekti Brežnevo Helsinkio aktų interpretaciją, 
bet ne prezidento Fordo ir prezidento Carterio. Net ir 
po Belgrado konferencijos, kurioje ALTos atstovas bu
vo delegacijos patarėjas, Kviklys kartais primena lie
tuviams brežnevinę aktų interpretaciją. Jis nuėjo tiek 
toli, kad nedėdavo ALTos pranešimų, arba nepalankiai 
juos interpretuodavo- Baigė tuo, "kacT Kviklyš-pašišakė 
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galėsime laisvai -mt: tėvų kapų 
aplankyti, tol nebus santykių 
palaikymas su tėvynė. Palaiky
ti santykius, tai dar nereiškia 
pasimatymą su savaisiais. Turi 
būti leista jiems ten nuvežti

daknygę. •
Aiški šids apžvalgos išvada, 

kad tie yra nusikaltėliai, kurie 
neleidžia “bendrauti” įsu tėvy
ne. Tai jau demgogija! Matyt, 
jis mano, kad ir tie prasikalsta, 
kurie griežtai pasisako'-' prieš 
jaunimo siuntimą į kapšukinius 
kursus. į

O kas gi pagaliau, dar įkartą 
prisiminus Vasario 16-sio^. mi
nėjimo dprną ardė ? Ar siauro 
patriolį/nio galvos, ar. ne LB- 
-nės Vadukai? Kam tokia kul
tūros žurnalo apžvalgininko 
skleidžiama klaidinanti netie
sa? L_ ___

Kodėl Aidų apžvalgininkas 
rado reikalą pasiremti tokiaiprieš Amerikos Lietuvių Tarybą. ___

-—Panašiai Kviklys—pasielgėrir su Vyriausiu Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetu. Jis patarė nekreipti dėme
sio Į ALTą ir VLIKą. Šių dviejų organizacijų funkcijas 
jis siūlo pavesti Gečio vadovaujamai Bendruomenei. 
Bendruomenė nepajėgė suorganizuoti visų lietuvių, ne
pažįsta Amerikos politikos ir nežino, ką Ameriką yra 
padariusi pavergtų lietuvių teisėms ginti, nori perimti 
visą lietuvių politinę atstovybę. Jie nori—kalbėti—visų 
dietuvių vardu^nors-dietuviai—Bendruomenei nedavė- 
jokio įgaliojimo kalbėti jų vardu.

Nei kun. Garšvos, nei Kviklio šios dvi organizaci
jos nepaklausė. Jos nesutiko atiduoti teisę atstovauti 
lietuvius Amerikoje ir Washingtone. Abudu Draugo 
redaktoriai pranašavo visokias nelaimes, jei ALTos ir 
VLIKo reikalai nebus pavesti neregistruotai Bendruo
menei- Nei viena organizacija šių patarimų, nepaklau
sė. ALTos ir VLIKo konferenuijos išrinko kitus vadus, 
persiorganizavo ir ryžosi tęsti darbą dar su didesniu 
pasiryžimu. ’ _. -- į

Norime atkreipti dėmesį Į tai, kad lietuviškos ka
talikų organizacijos nutarė nekreipti jokio dėmesio į 
vienuolio Garšvos ir Kviklio pasiūlymus. Kaip ALToie, 
taip ir VLIKe katalikų organizacijos nutarė glaudžiai 
tęsti darbą su visomis politinėmis partijomis ir grupė
mis, kurios siekia Lietuvos laisvės ir kovoja už panai* 
kinimą vergijos.

įvažiavo į akligatvj M
Amerikos lietuviai katalikai padarė didėlę klaidą, 

kai savo sukurtą ir išaugintą spaudą patikėjo vienuo
liams, Kol vienuoliai, nesikišdami į lietuvių- tautos po« 
litinę kovą, dienraščių ir savaitraščių priešakyje paliko 
katalikus demokratus, tai'ta spauda vis dar rūpinosi 
LietuvosTaisvės, lietuvių vienybės ir kovos už paverg
tos tautos išlaisvinimo reiklais, tai dienraštyje ir sa
vaitraščiuose galėjo pasisakyti lietuviai katalikai ir 
krikščionys demokratai, bet kai. spaudos, priešakin bu
vo pastatyti vienuoliai, lietuvių tautos laisvės kovos vi- 

-sai- nepažįstantieji, pradėjo' eiti kontūzija ne tik pačių 
kataliku, bet ir visų lietuvių tarpe.

Laikraščiai leidžiami informacijos tikslams. Juo 
teisingesnė ir tikslesnė informacija, tuo plačiau tas laik 
rastis skaitomas. . ... , .. y. j.

Katalikų įsteigti laikralčiai turėjo teikti katali
kams galimai tikslesnes ir objektyvines žinias ne tik apie 
katalikų daugumą, bet ir apie atskiras katalikij paskirų 
veikėjų ar didesnių grupių "žinias, ne tik grynai tikybi
niais, bet ir šiaip visuomeniniais klausimais-.

Apmaudas, apėmė htetuvius^katalikus- kaL.^ienuoly- 
nų generolai pradėjo lietuvių katalikų^ spaudos/” vadovy- 
bėn statyti frontininkus, nedidelę katalikų visuomenės 
veikėjų grupę. ____________ ;

Diktatūros^laikais” išdygę frontininkai turėjo ding
ti, kai gyventojų daugumajpavarė diktatorius, bet lie
tuvių tarpe jie vis dar tebeveikia- Jie ne tik bando pri-; 
mesti savo valią katalikų daugumai, bet jie nori prime
sti ją ir kitų tikėjimų šalininkams, arba visai.prie tiky-- 
binės organizacijos nepriklausontiems žmonėms. Jie y 
net iš Draugo ~ ’paaiškinamo titulo išbraukė kataliko, 
vadą. Bando sudaryti, Jspūdį, kad tai esąs visų lietuvių r mažiau jų klausys katalikų organizacijos, atsipalaida- kymą kalinių reikia užmokėt? visi žinome, kad okupantas pa

i

i

AIDŲ REDAKTORIAUS KURSTOMA 
“PEKLA” NEGŲSTA .

.. . ; _ -(Tęsinys) .. y—

RLB-nės pirmininkas fronti- daktotrius iki šiol tyli? Juk jis i 
ninku spaudoje pasisakė.. dėl ten, tame kalėjime, pats buvojo 
Reicho tamybc's. Bet kodėT tyli kelias savaites? Jonas Aničas 
Aidų redaktorius dr. J. Girnius, patenkintas, kad mūsų lankyto- 
ąpie savo vizitų pas “Rodinos” jai ten- būdami pasitarnavo sa- 
primininką okupuoje Lietuvoje vo palankiais pareiškimais, O 
irlen buvojimų kelias savaites? tokiais pasitarnavusiais buvo 
Jo pasipasakojimas būtų Įdo- prof. J. Pikūnas, buvęs Ateiti- 
nus. Jj skaitytų ne tik Aidų ninku Federacijos vadas, dabar- 
kiltytojai, bet ir kiti. Ko jis ,'inis RK Federacijos pirminin- 
yli? Juk jau praėjo' keli mene-> kas, kun. K. Balčys, kun. J. Urd- 
’ ai kai jis'sugrįžo. zė, kun. A. Perkumas, prel f.
Aidų redaktorius nesmerkia Ragažinskas, A. Greimas, A. 

tų, kurie apsilankę okupuotoje (Avižienis, B. Jasielskis, A. Sa. 
Lietuvoje, ten bendravo su oku-Gys, arch. A. Kulpa_=.Kulpavi-

. Katalikų visuomenės veikėjai paAate, - &d Kvik- TanW Jta^BHaT--mūsų tau- Sius dail v. K Jonynas, V. Ig- 
t V X X-._, jrJcTn I'd w HTtI- -r-> o crft lr/^ TIOC V Vi'zrfTrHn

lys su vienuoliu Garšva norėjo nuvestrikatalikus į akli- 
gatvį. Jie nuėjo su ALTa ir VLIKu. "

tos išdavikais. Tik tiek pasako, nas, V. Vizgirda, kurio asmens 
kad kaikurie ten būdami yra! foto puošia Aidų puslapį, J. 
per daug atvėrę burną. Jis net Rimša, A. Krivickas, dr. G. Ka- 

“Darbininkas”i Akligatvyje pasiliko Kviklys ir vienuolis Garšva, Gesina, kd leidimui gauti aplan- zokienė (žiūr. 
visą laiką aklai sekęs abejotinos vertės patarėjų. Gra- kyti kaliniu^ reikia praeiti per kovo mėn 16 d.)r . . 
žiausia būtų, jeigu pasitrauktų, ne tik nevykęs pata-, kalejlmo rąštmę. Naivus patei- . —----------
rėjas, bet ir ji sekęs moderatorius. Didžiausios lietuvių k nimas’ ge5a1.’.j.el U J3 aikyp ryšius su tėv\

J ’ 4 .. J:. -i-.- . . . -ii .• r, ktų pareiti per kalėjimo rasti-; ne. Kas gi is musų nenorėtų pa-
?orgsnizacijos jų nepaklausė ir nesirengia klausyti. Dar ge^. jjs nutyii, ug aplan-j laikyti ryšio su tėvyne? Bet gi

Aidų apžvalgininkas. kelia

organas- Nespausdina katalikų demokratų minčių, bet yusios vadizmo frontininkų vadovybės- 
bando kalbėti visų lietuvių nedemokratų vardu. _—

Amerikos lietuviai" katalikai daug prisidėjo prie hjHHllH H'riiniHt HTTTįmnm] 
Amerikos Lietuvių Tarybos organizaviom.-ALTos kon- > \ X
stituciją painiose Dr. Pijus Grigtaitis, o ALTos pirmąją 
konferenciją sušaukė Povilas P. Dargis, bet paruosia^-A^^^W^yW^^M-zVW^^ 
muose^darbūose dalyvavo ir Leonardas Šimutis, tuome- mimiMfiHiiiiiniiiiiniHiiiiuimiiiHiHiiiii

propagandiniu paliaupsįnimu laikyti su tžvyne ryšių, nelei- 
Įapie okupanto atneštą "kultūrą,1 ūžia. Bendravimas ar bendra- 
kolchozinę gerovę. Būdinga, kad darbiavimas su koupanto sam-

neobjektyviai apžvalgai rusu 
i Šaltikovu — ščedrinu? Tai bū- 
| dingą! Juk be rusų, mes gana 
! turime Vilniuje savųjų lietuvių 
šaltikovu — ščedrinu, kurie 
mūsų laisvės kovotojus, patrio
tus, tuos kurie rezistuoja prieš 
tiltininkus, bendra darbiau tėjus, 
koncertų rengėjus, priež_ 

_kurie . dėl nežinomų—nuopėlnų- 
okupantas suteikia “malonę” 
buvoti okupuotoje Lietuvoje ne 
dvi tris dienas Vilniuje, ištisas 
savaites, mėnesius,-juos dergia 
ir niekiną? Tuo tarpu, Aidų ap
žvalgininkas kartoja ruso nieki
nantį epitetą-bukaprotįškumą 
ir jį taiko mūsų kovotojams, 
patriotams. Jo logikc’s Taikantis 
reikėtų laikyti ir mūsų- laisvės 
kovotoj us —- partį^ąnusJbuka- 
pročiais, nes jie vedė žūtbūtinę 
t.kovą^prieš^pavergėją-rusą.—-----

Kc'dėl Aidų redaktorius neli
ko bukapročiais tuos mūsų pro* 
fesorius, menininkus, rašytu ..s, 
redaktorius, kurie kabinasi kaip 
žuvytės ant okupanto meške
rės? Bet* j is* tai taiko” tiems, ku
rie skelbia ir įspėjau prieik oku
panto klastą. Tokį įspėjimą' jis 
pavadino isterišku puolimu'.

Jis rėkia, kad reikia bendram 
darbui susitarti. Taip reikia 1

Bet negali būt susitarimo su 
tais, kurie jau suigyveiię su da
bartine pavergtosios Lietuves 
būkle. Toks susitarimas su jais, 
būtų išdavystė. Tokių išdavikų 
mes turime pakankamai oku
puotoje Lietuvoj ė,*’jų turime ir 
išeivijoje.

Baigdamas šias pastabas, mr 
riu aiškiai pabrėžti, kad Ak ;į 

. redaktorius tokia neobjektyvm
’ iš tų lankytojų nė vienas nepa- diniais, tai dar nėra santykių polemika, tokia tendencija kal-
• rašo ne tik bolševikinėj o, bet palaikymas su tėvyne. Kol mes tinti kitus, tikrai nepnogąleją

grįžę laisvoje-spaudoje apie ap~ negalėsime ten laisvai nuvežti ’ ‘ ’
4 lankytų kalinių gyvenimo bū- savo kultūrinių ir religinių ver- sto jo minima “peklą”
J klę, jų vergystę. Kodėl Aidų re- tykių, kol mes ten nuvykę ne-

vienybės, bet dar karščiu kur-

(Pabaiga)

V KAROSAS v j

TOMAS VENCLOVA
(Komentarai)

- r ’ < (Tęsinys) > .

O ką pasakęs dr. Kostas R. Jurgėla, pirma 
Draugo puslapiuose ir dabar Akiračiuose Įlipu
siame “atvirame laiške”: ’’Nereikia sekti mo
mento madų kitataučių spaudoje... Tautos didžiu
ma, -tikintieji-—katalikai ir evangelikai — nebu
vo ir negali būti komunistai ir jų kova už įgim
tas teises turi tautos pritarimą. Gi laisvajame 
pasaulyje atsiradę keli asmenys, pasivadinę ar 
vadinami “disidentais”, yra tariami prablaivėję 
komunistai ir ateistai” (Akiračiai, sausio mėn. 
1979 m ). -............

Į šį Jurgėlos pasisakymą Akiračių redakci
ja reagavo sekančiu prierašu: “Stebimės, kad p. 
Jurgėla, jausdamas tiek daug pagarbos kitų tau
tų disidentams, nė krislelio jos nepalieka savo 
tautiečiams. Visai be jokio pagrindo Jurgėla 
bando sutapatinti lietuvius disidentus su komu
nistais. Tai. mūsų nuomone, yra tiesiog šmeižtas 
tų žmonių; kurie tėvynėje gyvendami daug kuo 
rizikavo, siekdami laisvės sau ir savo kraštui”. 
(Akiraščiai, sausio, 1979 m.). —

Tiek pasakį; a redakcijos dėl Jurgelės pasi-

sakymo, bet jau antrame numeryje, kuriame til
po Venclovos paskaita, tilpo obskurantizmu ir ei 
nizmu persunktas V. Trumpos straipsnis ir dar 
ciniskesnis jo pasisakymas “atvirame laiške”, 
bet Akiračio redakcijos jau jokio prierašo ne
buvo. .

Taip pasitiko konservatyvioji lietuviška iš
eivija Tomą Venclovą, kuris jau suskubo atlikti 
lietuvių tautai didelius patarnavimus, dalyvau
damas europinio ar pasaulinio masto . intelektua
lų—suvažiavimuose, atstovaudamas kovojančiai 
tautai už žmogaus teises, ir gal arčiausiai priar
tėjęs prie Vakarų demokratijos elito sluoksnių.

ANTANAS RYLIšKIS - ' i

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 1 

^LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
_ (Tęsinys)

Lietuva ipažas kraštas, bet didelių proble
mų netrūko1 Vilniaus krašto grąžinimas, Klai
pėdos išlaikymąs, Suvalkų trikampio prijungi
mas ir Mažosios Lietuvos — Rytprūsių prob
lema. J t i

Vokiečiams su Rusija pykstantis prie dery-

IN

Kokiu skausmu ir vidujine tragedija turi pergy- bų stalo Brest-Litovsk mieste, Lietuvių Taryba 
venti Tomas Venclovą, kuomet laisvojo pasaulin 
lietuviai jį drabsto purvais ir laiko kokiu tai 
“iškritėliu” ar ’’pasimetėliu”? ; I(

Būtų dar didesnė tragedija, jeigu mūsų at
sakingi politiniai veiksniai nusigręžtų nuo T- 
Venclovos. Per paskutinius Prancūzijos dali
nius rinkimus politinė rodyklė pasuko keirėn, 
tuo paties laukiama Italijos rinkimuose, kaip ir 
visoje Europoje, nes didėjanti infliacijos ir ener
gijos krizė sugriauna esamą politinį stabilumą. 
Kas tuomet sudalys tą jungtį tarp kovojančios 
lietuvių tautos ir Vakarų demokratijų, jei nebsu 
Lietuvos disidentų?

Takia prasme yra rašomi’šie komentarai 
mo Venclovos asmenybei išryškinti ir ..bendrai

Vilniuje buvo budri- Lietuvos Tarybos būdravi
mas pasiekė įtempimo laipsnį, kai Rusijos dele
gacija priešakyje su Trockiu proklamavo, kad ji 
svarstomą klausimą palieka atviru: “Nei taika,

Lietuvos disidentų reikšmei iškeltu 
mas Venclova, kaip ir visi Lietuvos 
atsidūrę laisvajame pasaulyje ar likę tėvynėje, 
kad Amerikoje yra plati demokratinė išeivija, 
kuri su pasitikėjimu ar viltimi žiūri į Lietuvos 
disidentų sąjūdžius, nes jie liudija, kad lietuvių 
tauta nemano mirti drauge su atgyvenusia pra
eitimi, bet ieško sau vietos naujai besiformuo
jančiame pasaulyje.

t (Pabaiga)

Težino To- 
disidentai,

f

nei karas , Tas vokiečius įsiuntino ir jie planavo 
su atsarginių pulkų likučiais išlyginti Rytų fron
to liniją. Nors tikrovėje rusų karių paliktą tuš
čią frontą norėjo užgrobtirkad paliktus ginklus 
panaudotų, jei ne kovai, tai bent metalo laužui 
saviems fabrikams.

Pagaliau vokiečių jauni kariai buvo išsiųsti 
į Vakarų frontą, o čia sutraukti atsarginių pul- 
kų Rytų fronto linijai išlyginti. Tai buvo 1918 m. 
apie vasario mėn. vidurį.

Ta proga pasinaudojo Lietuvos Taryba Vil
niuje iri 1918 m. vasario mėn. 16 d- paskelbė “Nę- 
priklausomos Lietuvos atstatymo aktą”.

Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo paskel
bimas buvo lengviau pasiektas, nei josios apgy. 
nimas nuo priešų. Lietuva nebuvo rojum, bet ne
buvo ir pragaru. Gyveno joje šventieji ir nuodė
mingieji. Jie buvo |x>kie, kokius padarė Lietuvą. 
Todėl ja galima žavėtis arba kritikuoti. '.

Lietuva yra istorinių kelių pavojingoje san- 
kai’ Rytų fronto linijai išlyginti. Tai buvo 1918 m. 
jai lietuviai tikėjo savo tautos ir valstybės atei
tį. Lietuvių tautos ‘“tipingus” lietuviškus bruo
žus būtų sunku išryškinti- Lietuviai prie savo 
tautos ir tėvynės buvo prisirišę. Mokyklą 4r ka- 

’ riuomenė šituo atveju suvaidino didelį Myaid-

(Bus daugiau)
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TEI------- BE 3-5893

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2617 W 71 St. Tel. 737-514S 

Tikriną akis, 
“contact lenses’"'

TS^Ib

T»l.: 562-2727 Arba 562-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
< GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

GENITOURINARY SURGERY 

BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVE. .

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

■r

Werlelka su žmona, daug duk
terų ir sūnėnų. Daug giminų li- 

įko Massachusetts valstijoje ir 
! l.iotuvije. Laidotuvės savo tvar
kingumu -ir dalyvių gausumu 
v si :ms pa ik o gilų įspūdį.

t Per ankstiy^Elenute, iškeliavai 
j amžinybę. Ilsėkis ramybėje.

Jūratė

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

i
Pritaiko akiniu^ ir

IomcogP” i

raK

A.a. Elena Bagdžiuvienė-Vertelkaitė ■ STS
* KnrstancsiHis Buvo ssulia-i* P

A. a. Elena buvo gimusi Chi- }>ų smukioje, kaipo vyriausia ■ Agiinskas, P. Beinoras, P. Edgel
į cagoje, krikštyta lietuvių Bridg- finansinio skyriaus vedėja. Nuo'jįs, J. Jankus, P. Janusas ir P 

Stulga, šermeninėje ir bažny-Įeportc' apylinkės Šv. Jurgio baž- 1960 metų iki paskutiniųjų die- 
VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.I nyčioje. Mokslą__ėjo—Brighton! pų gyxeno Marquette Parko ■

___ , .... . - ... mkėje, Richmond gatvęjeiV^; o<XLt;iaj 
DR.LEONAS SEIBUTIS o vėliau — Kelly High School! Vyras Juozas tarnavo Chicagosį janušienė S

z . • • w~> • 1 -t v • • 1 • z-« • - . . .
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

Ofiso telef.: 776-2880
Rezidencijos telef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR ZMIRURGAS

paruoši stalą m>no akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa- 
aliejumi mano salvę. Mano taure sklidina. *—Psal. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami Įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalu padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnių pamokslai*’. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: “ Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

5V. KmSTO ttrinėtojai
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

tepi

g-

MĖSOS SŪRIS
(Head Cheese)

1 liežuvis, 2 inkstai, 200 
mėsėj liekanų 0,5 kg, kiaulės
galvos, 200 g. kiaules odos, 24 
pipirai, 5 gvazdikėliai, druskos 
pagal skonį.

Kiaulės liežuvį, inkstus, liegią 
galvos mėsą, sunki, mėsos lieka
nas, odą nup auti ir apvirti 1-1.5 
vai. prieskoninių daržovių ir 
prieskonių sultinyje. Liežuvį iš
virti atskirai, išėmus iš sultinio 
užpilti-jį šaltu-vandeniu ir tu o- 
jau nulupti odelę.-Atvėsmtą mė- 
są supjaustyti ne visai smulkiais 
gabalais (pc' 20-25 g svorio), 
pasūdyti, pabarstyti pipirais ir 
sukimšti j gerai išvalyta kiaulės 
pūslę, kurią užrišus dėti į tą 
pati sultini ir labai pamažu ja
me pavirinti vieną valandą. At
vėsintą mėsos sūri paslėgti sul
tinyje, o prieš duodant į stalą 
supiaustyti griežinėliais.

Vieloj pūslės galima vartoti : 
sūrmaišį qr norimos formos re
tą audinį.

Mažeika &" Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tei. 737-8600
TeL737-8601

I

Mčioje garbės sargybą nešė šan- 
• lės ir šauliai: E. Gabrienė, M. 

------------ , Mackonienė, S. 
(taip pat Brighton Parke). Bai- susisiekimo CTA įstaigoje elek- palekienė V. Petronienė J Sas- EUDEIKIS— New Yorko policijos vadasgė seserų Kazimieriečių veda-' tro-techniku. Sūnus Jonas bai-tnaysįjenė, p Aglinskas P Ei- 
mą Maria High School. Pažy- gė De Paul universitetą ir su-Įgeiis> j Gabrius, J. Gurevičius 
mėtina, kad ji rašė taisyklinga Jūrė savo Jeimą. 7 (vadovas), P. janii.šaš, K. Juš-
lietuvių kalba ir 'turėjo labai Elenutė 1976 metais susirgo kevičius P.Kantas P Peleckas 
gražią rašyseną. artritu, šiemet, po N. Metų p?-’jr j Pranaitis.

Priklausė prie Margučio radi- jitikrinusi sveikatą, vasario 5 d.
jo A. Vanagaičio vedamai jau- gydytojo buvo paguldyta Šv.
nimo grupei ir aktyviai daly- Kryžiaus ligoninėn.
vaudavo įvairiuose renginiuose.* Uamo nebegrįžo ir kovo 5 d. pa- kelis blokus nusitęsusi 80 auto

mobilių eilė. Diena pasitaikė
LAmerikos—Inetuvių—organizaci-^ Buvo pašarvota D. A. Petkaus 'j ypatingai šaltas ir vėjuota. Prie 

jai, kurioje išbuvo iki 1962 me- koplyčioje, kur kovo 9 d. Yaka-(kapo apeigas atliko kan. V. Ba-
karauskas. Sugiedota Lietuvos nininkė L. Ronstadt, medžiojau-
i T Z ' •• ' -ir  • _ A. r • • I,.,., V •

i

bo kelnes, kad galėtų lengvai 
perlipti tvoras ir gatvių ožius.

Bendra praktika, apes. MOTERŲ llgce. Taip pat priklausė Jaunuiu šimirė.
OACO u/rtT e*. »z-er- i . .. _ . ‘J.‘. • —Ofisas 2652 WEST Syth Si R2ET 

. . ■ —-------- Tei. PR g-1223--------~
OFISO VAL.; pirm- antrai, trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. Sfežtadle- 
aiais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

nagai susitarimą.

Į šv. Kaznniefo Lietuvių ka- 
,~iš kur jau’?“163 velionį palyd jo ilga, per

— Irano partizanų vadovybė 
tvirtina, kad dar teis 1,380 aukš
tų valdininkų.

— Kalifornijos gubernatorius 
Brown išskrido i Afriką me
džioti. Kartu su juo išvyko dai

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA .LAIDOJIMU ĮSTAIGA

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

tų. Buvo Amerikos Lietuvių R. Te įvyko su velione atsisveikini- 
Kat. Moterų S-gos 46-os kuopos Bias. Su a. a. Elenute atsisvei- 
(Marquette Parke) nare, ir pri- kinti susirinko apie 300 draugų,

— Įklausė Marquette Parke Liet, giminių, pažįstamų, kaimynų 
Į Namų Savininkų dr-jai. Pri- įv. organizacijų narių. Atvy- 

obthopeDas-PROTEZIST ‘ Reorganizuotos Lietuvių kc' ir pats garapijos klebonas, 
Aparatai - Bendruoment-s Marquette Par-, Įtnn. A. Zakarauskas._lVelionės
dažai. Spacial^iMflalba kojonu.

Himnas ir Marija, Marija.
Po laidotuvių visi dalyviai bu

vo pakviesti | Gold Coast Inn 
svetainę pietums, j kur atsilankė; lės šilimos šildymo sistemą, bet 
apie 200 asmenų.' Velionės vyras' ji neapsimoka.

t Juozas visiems Bdatuvių daly- ' — ■ ■■■—— ■■

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

ti didesnę žuvį.
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Baltieji Rūmai išsivedė sau-

viams nuoširdžiai? padėkojo.

PERKRAUSTYMAI

V

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Vitoj programos 11 W0PA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0’30

Vedėja Aldona Daukue

Telef.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL 40629

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
T»l. WA 5-8063

moving -
Apdraustas perkrausfymas 

iš jvairiv ■tstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 arba 376599A

Utb Wast-63rd St, Chicago. EL 50629 
Tatof.j FRospecf 8-5084 -

— Illinois policijai pavyko su- 
Nuliūdę tiko: vyras Juozas, čiupti nusikaltėlį, 1957 metais 

sunūs Jonas su žmona, brolis Al'nušovusi 5 asmenis.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
Tek: YArds 7-3401

Tek: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

Programos vedėja

Tei.: YArds 7-1138-1139

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
T" — ■v

AMBULAN5O
PATARNAVIMAS

DIENĄ IR NAKTĮ.

Kasdien nuo piriMdfenfo iki 
penktadienio 9 vaL vak.

tH eape w»*rr
2 peduuea (!• ml. e*cM 

4-minate—cook trozea

■ J«i Žinote Min«oi«, kurte 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

Prepere rtnfSng mix aa 
water. Gentty press toto a 
Meanwhile, prepare peas aa 
Combine turkey, eoup. pirnlen 
• Mocepan. Oook and «ttr n 
VOftoW atnfltoc ontoaerrtog ptote; spoon tarkey mixture aronnd

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71«t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

5 — naujienos, CHICAGO 8, ILL. Tuesday. April 10, 1979

A “Lietuvos Aidai’ 
„KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ko apylinkei ir Vytauto Didžio-Vai’stas skendo gėlėse. Atsisvei- 
jo Šaulių Rinktinei Chicagc^je. Un“n° kalbas pasakė: Moterų 
Reikia .pažymėti, kad priklau- vardu — Eve A. Lukas, 
sydsnia įv. organizacijoms, ji ^amų Sav. dr-jos vardu-vice- 
kartu įdėdavo labai daug darbo’: ^rni. Balys Brazdžionis; Reorg. 
pastangų ir pasišventimo. Buvo Let. Bendruomenės tarybos ii 
valdybų narė Jaunųjų Am. Lie- jaidybos vardy — mokytojas 
tuvių, Motdrų S-gos ir Namų fenas Serapinas. Alsisveikini- 
Savininkų organizacijų. pravedė ir Šaulių Rinktinės

Su savo būsimu vyru Juozu Vardu žodi tarė Juozas Macko- 
Bagdžium susipažino viename fes* Maldas už velionės sielą kal- 
Jaunųjų Am. Lietuvių vakare bėjo kanauninkas Vacį. Zaka- 
1950 m. Brighton Parke, kai š>š fauskas.
?uvc’ atvykęs iš New Yorko vai- P Sekančią 
stijos Clrcagon. Su Juozu suku- ^ovo 10 d. 
.ė šeimą 1952 m. rugpjūčio 16 d.
Po met ą g mė-sūnuc Jonasr

Pradžioje Elenutė tarnavo 
Hart-3chaf.nerM.irks vyr. rū-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

dreną, šeštadienį, 
velionė iš šermeni- 

s buvo atlydėta i šv. P. Mari* 
raptjos bažnyčią^ 

nlr godui ngas mišias atlaikė ir 
spudlngą išmoksią pasakė kan

Anything less thAn a 20-potnd. turkey vould be
your mother’s holiday feast. With tro favorite couples cocaine 
for dinner this weekend, be grfdteful for het gift package of left- 
•ver turkey. Stove Top chicken IHrcr stufflnr mix forms k rfot 
mold and creamy turkey a U king surrounds it Birds Eye 5- 
mlnute sweet <reen peas and a/ bottle of chilled vine *rt kU yo®

* TURKEY A LA KING 
1 ptekAce (C <a) ehfekan

TH STUFFING RING 
3 enpg diord turkey
1 e*n *a) condensed 

er«Mi vivfthrooca focy
1 tablespft+ni plmJpjoU vtrtpf
2 txblespo^ru iherry ’•'to* 

arnipf

Gyv. Oak Park, Illinois.
Mirė 1979 m. balandžio 7 d„ sulaukęs senatvės. Gimęs Lietuvoje. 

I Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuliūdę: žmona Sarah (Petrėnaitė), 2 dukterys — Albina, 

_jqs_vyras. Will larn Poška, ir Ereonor. jos \yras""A4bert Stacy, 3 anūkai 
r kiti gini nes. draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 So. 50 Ave., Cicero, UI.
Trečiadieni, balandžio 11 dieną 9.W vai. ryto bus lydimas iš kop 

zčios į šv. Asta r. o^ parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Queen of Heaven mauzolėjuj.

Visi a. a. Paul Atkinson giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, dukterys, žentai, anūkai.

* La'dotuviu Direktorė Jean Vance. - Tel. 652-5245.

2559 No. Parkside, Chicago, Id.
Mirė 1979 m. balandžio 7 <L, 5:30 vaL vak. sulaukusi 88 metu 

amžiais. Gimusi Raseinių parap., Dumsiškru km.
Amerikoje išgyveno 79 metus.
Paliko nuliūdę* sinti* Jonas, marti Anastasia. 2 anūkai — Diane 

Redd nx jos vyras Peter, ir Viktorias Moff su vyru Donlald. 3 proanū- 
kai — Donald, Jennifer ir Douglas Moff bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. •:f

Veiio nė bu' O Naujienų korespindentė, anksčiau priklausė Za- 
rasiškių ir žemaičių klubams.

Kūnas pašarvotas Casey-Laskowski koplyčioje, 4540 W. Diversey.
T:cč adienį. balandžio 11 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Litu vi ų tautines kapines.
Visi a. a. Onos Sudeikienės giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus,'rparti, anūkai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. TeL YA 7-1911.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

3307 So. LITUANICA AVĖ.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III.
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Jpat už auką Naujienoms 
: ptą i bu ’ i, 
į WHliafu,. Rusmskas, buvęs "
| yaujj^nų .tarnautojau piktąją

1 žiemužę praleido Miami Springs, ' 
Floridoje. Artėjant Velykoms, 
grįžo pas artimuosius Bridge
port© apylinkėj^ kartu su jais 
švęsti šią Pavasario šventę. Dėr 
kui už velykinius, sveikinimu: > 
ir gerus linkėjimus, ankstyvi, 
prenumeratos pratęsimą ir u:; 
$7 jauką, ;f ' į
— Dėkui J. Sainaičiui iš Mar

quette Parko už $7 auką, atsiųs 
tą pratęsiant prenumeratą. Taip 
pat dėkūi V. Zaikauskui ,• i; 
Washington, Ill., už1 atsiųstus $4

, , ^->7,^ •, * - -r- John KranJZranauskas ii
tų moksle, spote ir bar dar^i. Dėkui p. Julei Vait- Mich.,' ilgametis Nau-

jienų skaitytojas ir rėmėjas, mi-
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•Sri# W1 REAL ESTATE.
i* APUNK MUS IR MŪSŲ- NAMUS

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Yra galimybių paskiriems ties bei užvalkalus yna praktiš-

asmeiiini^. j^gyoli su imfliaeija. kos h!-nemėgsta■ekstrtrvaganzZį 
Vartotojų reikalams įstaiga su- savo aprangoje. Yra geros šeį- 

‘darė brošiūrą "A. >Ctfąg^rtfėryjHfftink.ėą^ir kį^k^iįy^, ^,<|įeną
•' Sopping List disinflation’Figbt- pradeda su naujais* tai dienai 
.^ing. Ideas’!.. Joje nurodonta bū--planais;-—■ * ?
,<lai, kaip pirkti maistą, gydvtis, ,r. , J
. nuomoti buto ir daiTgėlį įeitų da-‘” 7T'. ienos*' tanų
lyku. Joje nūnjdomcs orgaoua-. seros./T

; me&-linksma ir ®hionese iziun njos vcikiąn^os jines

svarbu, ar lovos -baHunai yra 
ružavos, geltonos, rusvos, žals
vos ar 'kitokios spalvos. .:;____________ - ; .< vo tėvus bei protėvius. ,7
- — Geomėtrihių"TIgurų'’i'r' isį-f, 

. giniu ar skęrsinjų_dęyžių^xiėgėt —
jos mėgsta vadovauti savo šei+ 
mai-ir- tosuc'menėjm—Jos’-būna , . - . . . . , -.į.. .
geros organizalorfe. dommasamu, or non būti sora

— Gėlių, medžių, pateškiujšius daiktus, visai - nekreipda-

_ formation Center^ Dept., 625G, 
Pueblo, CO’ AlMr1*’ ‘

a žmonių svarumą parodo 
muile; suvartojimas. Statistikos 
duomeninims per metus kiek
vienam amerikiečiui “fenka 
sva*rų muilo._ --------------------—

a Texas universiteto South
western -Medicinos mokyklos' 
profesorius Vert Mooney tvirti-, 
na, kad vyrai net 4h_knrfn ma- 
žiau už moteris operuoja kojų 
mazolius ir batelius, kurie ar 
būna:persiaūriir pęrankštfis.

& _Dt. .Jakie Boles iš Georgia 
^rversitętp;jigai stebėjo motė- 
Hš ir jų mėgstamas lovos balti-, 
nių "bei patalinės spalvas, tikslu 
nustatyti jų būdą bei pomėgius? 
Paskelbti tokie tyrinėjimo be? 
patirties. dad'&fėiiyf^'£;. IXZ

— Mėgstančios baltas p~aklo-

stengiasi, kad jų vaikaįj^rn^u-'busti ir nori žinoti, kas čia d’a-

bei visuomeninėje veikloje. įf kus už dėmesį Naujienoms
F I ...Jei baltiniai ,yra su apve- — Balus Klovas is Marquette rė atogtofi^udamas Floridoje. 

' džiojimais bei aptavonėmis,“ tai Parko kiekvienais metais stam- Liūdėti liko jo žmona Aldona. 
. jų savininkė gerbia’-praeitį ir sa- bėsne "auka paremia TNaujieiįų Reiškiame jai ir ; artimiesiems

leidimą. Dėkui už ankstyvą-prė- užuojautą^—————------ ——--
fr

— Pedagoginio Lituanistikos. - Satinos. baįtnius mėgstą ™^tos įr už sep- '
.. Seksualios, jautrios ir' jausmih-l Instituto absolventų išleistuvės

Jos. ^ks š,m* balandžio 28 d- (seš-” W^lusiam^^as t^ehį) Jaunimo Centro di,
i - saugios;--ęerka džiojoje galėję. , Bus diplomui

• • ■ ■ • ■ 7des praustam neskelbti. j. j ^enufe.' programaj
\ — Dr. Juozas Sidagis iš'Sebe- vaišės ir šokiai. -

~ VILNIAUS BNIVERSITE numeratą, Savo velykinius svęi--_~- , -------- ;------ <
MiTOiS.dr getus : linkėjimus metu, sukakiies minėju
lydėjo -de&nt. dolerių auka. ,?.'- kur? LST KorP! 
ratui jata.-A Į ,1979 “■ sesnžės m;

’.s— DėTcai'My^ui iįdzeikaiAs tre Chieagbje. Paskaitas skai- 
^7Joseph' *uF 'anlcsf^vą tysprof. dr. V. Maciūnas ir prdf.

ta sentimentalios ir romantiškos~ ; j\ >-• ' ~ Ta^ų. .spalvą jaklpę,,) 
Šimaite ,bmį

* - . sus dalykus priih rimtai.' Jei jūs
Grafiškus, ir modernių pie-, mėgsta te paklodės ar^ąntkĮūdęs 

,sHiių: >.paulinėsjisąymaiįė^? yra su panoraminiais vaizdais, tai 
rcYnantiškos ir neniisistovėju-Tjūš esate plačios orientacijos,'b 
sios asmenybės moterys. Josi'daT^pTateshių’“‘tfiuzi’fij ’ašnieny- 
siekia naujovių ir nenori’nieko^.Wf^engv'ai-nudftizTnoju atkak- 
bendra turėti su tradicijas geto: bama. 
bjančiaiš-asmenirais-.- • L

—Jiąyo^socialinį statusą geto^i- 

gramas savi skalbiniuose. Jos ’T

M. Miškinytė

r

tadienį) Jaunimo Centro di’

linkėjimus in .velykinius sveiki- -bele Savickaitė •žmuldzinienė 
nįmų^,. Wp pąt ųž dešimt do- rečituos iš prof.f J. Pųzino ir 

*lęnų .aukj v , « .. Ą (prof. B. Sruogos raštų Vilniaus
V:'n ' - ' tj-lj rt ’ ' •? Š į tema. Į minėjimą kviečiami vi-. — Poma Helen Prancik, gyy.«uoa-„- ; t... -*' .

' -STr^a * • ■ -Jfe S1 lietuviai, įėjimas laisvas.•7253-So.-“Western Ave., socięį- - , ... - ’
Fetpyiškpse draugijose ir privfi-j..hr- Homas Vaštokas kan--

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

• PASKOLQS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Š ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’ŠSIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prea'denUs ' (
<!212 W. Cermak Road Chicago, lit Virginia 7-7747

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau' 
26-tus metus veikiančio] jstai
gojo -kirkdamrpasiteiraukite.“

ŠIMAITIS REALTY
/ Notary Public

Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878 
i ——- -------------------- ---------- ----------

O GERIAUSIAI ČIA. ,

j LABAI SVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys. -atskiri ga-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariu ošė

BUDRAITIS REALTY

vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP, WANTED. — inALE 
Darbininku Reikia

Setup Men. Must read

?*■ i
. ■■ Į

Naujienų cadotybė to Platinime T^aua taUBisifa Kreipiasi' 
jrtojųs ir į visos lietuvius, to prašo pasekti kuwnMta bei ................. .
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią AmęrOc<» 
ša juo susipažįstant • to jį užsiprenumeruojant,—tikslu įi 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos ktest^Smšdj' bei 
taip pat pavergtos •-Lietuvos įfr jos žmonitL 
siekiant Lietuvos nepriklausomybė* itetatymn ~-šy' 
kalų renesanso, . c c

skaityti to platinti Nauiienas, ktrirido' mėeefiatž ktir

’ Julė Vaitkus, labai šimpa-, 
iiska ponia iš Oak' tiwil5 'ap^in-. 
jfėš, tapo-' Naujiėnų pręnumefa- 
tore, ’ užsimokėdama ' 'jaš’lvięnę-: 
įiems mėtairįš ^'perf irinwstira-

- / “I &>rę-

><

VELDING — Setup Men. Must read > 
blueprint, ,also layout man. Excellent 
alary. 10 hrs. a day, 4 days a week.

SUPERIOR TANK & FABRICATING 
r . - . CORPORATION f

6551 S. Lorel
Call J. Solek between 8-4 582-5154 

MACHINIST
Experienced on Lathes, Mills, Drills 

Northwest

' 736-7500 - I .

Btiiderianis ir utopiniams psęų- 
dointelektualams 'dalinai’pavy
ko išeivijoje

^imū?"žmdries- prad«3a'..atšT-

$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namoMarquette Parke. Ga
za šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina-$5T,W0. —-----"—;......... ........—

2 AUKSTĮL mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvyniu* aluminum .langai, ga
lite pirkti. už $41,800.

MODERNUS 15 metu mūro namas.
2 butai ir profesionalui" liuksus ofi
so pataIpar*T5aug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50.000. ’

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

REAL ESTATE

2625 West 71st. Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

-ELECTROS ĮRENGIMAI, 
,/ ^PATAISYMĄ!

Turiu phieagos miesto leidimą, j 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

’ garantuotai ir sąžiningai./
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

laikas dęl sveikatos niekur ne-; tų- Rinkimai bus gegužės 22 ,d. | 
išeiti. Namuose Aplanko. Rinkiminiam vajui paremti , su-1

kuris, pasiry. fe caU^MondartŽug^Fridly: 

’ jien^pr^mnėratą -it_|teike per. zęs rinkiminei kampanijai su-p 736-7500.
admin? Kri^i& Auęfei dešimt rinkti bent $5,000. Į komiteta i '' . ; ______
Žplenų^aųša^sveikindsunS.visus įeina šie Toronto lietuviai: dr.I ŪELP WANTED — L./ LZI “ 
pąž^mųs; '^I^v. 'ViįykonSs. j- Čiuplihskienė, K. Mangličas,* Reikia Darbininky ir Darbininkiy 

Helen? jr jos miręs vyras Ldiris V. 'Kulnys; j. Varanavičius, V.
Prdiicik buvo jįguš ih^iiš^itib- Bii-eta, V. Montvilas, A. Senkus 
mpbiznieriai, laikę taverną nu- ir S. Vastokas. Be to, Toronto 
foefyfu adresu, fiabaf' tti faver- ir Hamiltono- lietuvių kredito 
rią;valdo ir,svečiams patamau-' kooperatyvuose atidarytos eina- 
ja ijų; sūnus Įjdūis. M3ionu buvo. mosios sąskaitos.

ALTos Cicero skyrių Mr-.
željo -pėn. 10 d.. U vai. 30 min 

r ;• parapijos- salėje, 1500 So. 49th 
"į Court, rengia Sovietų Sąjungos 
J daromą lietuvių tautos nąikini- 

mo minėjimą.
.4 • "’■ _ j

-77 Kelionių į Vilnių 1979 m
; ’.jau paruoštas. .Marius Kiela: -
»i (312). 7374717. (Pr.) *

J — Horoscopes otoAstrologicB- 
Tarot Cafd'Rėadings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces

MALE-FEMALE

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

Kreiptis:

<1 j 4645 So. ASHLAND AVE.
Ve are looking for energetic indi
viduals to assume permanent full 
ime—positions as stockhandlers and 
shipping & -receiving clerks. "Alto 
ooking for . clerical orientated; i indi- 
ddual to he trained . as- unit control, 
dilerk. Exellent company benefits, 
ncluding merchandise; discount. Ap- 
>ly at: -

BASKIN CLOTHING
j;/ 716 West Kinzie-

Chicago, Hl — 421-0263

' 523-8775

•a

rude-

Mykolas Kairaitis, sav. Grand Shores
17350 Gulf Blvd.,' St. Petersburg,. Ft
trijų dienų atostogas dviena' asmenlfįs, 
svečiais puikiame motelyje prie pat. pajūrio, riandiyfa 
žaidimu kambariu/-TV, telefonu;to* kitais; moderiilali

Mūsą bendradarbė to- savaitinės skilties “Aplink i___ _________ ___ _
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją ■ Be- abejo, atsiras, to daugiau 
mecenatų, kuriu vertingos dovanos -bus 
niniame Naujienų j-.?' C'.’

Visas to visus kviečiame j didžiąja -tiThą

* 3 xnJfcrto be rxXtnlMe pratęstu nvo

Farardė to nrdax .

Adresai

Spot? goriam pavardė, virdJM ir vietovė

MADJIttNOl
1739 SO. HALST1D ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Užrakau- Naujienų kaip doram rare _
yra naujas skaitytojas. Priede ________ <5oL

Pavardė to vardu •.__ ______________ ■

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą to Naujfctnų 
pastangas, prašą j jas siuntinėti už pridedamu* ’ — dnl '

<^08 West ‘69th St,iUhic^o, Ill. 60629Jį Tek WA 5-2787 

■^delia pasirankimafi <erosrūšies Įražrių prekių. .

pavardė !r vardo

Adresai

—4.

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujiena# dvl .Mvalte* raalpa 
ttolmai nemokamai be jokiu iripfcreigojhftXL

/ • •.,. ”i ' t •• i
Pavardė ir vardo

Admu

Favardė ft, Tarda* i—x. L V. ’
Adre*u

farardė fr rtrdaa
' - t , - < . z if -4*

« •< V* i ''oi

• -urx 'tab*.

STATE St, Rm. 1717. Mes kai 
1925-8392. Professional Membe-
American Federation of Astro 

f i logei'3. ' (Pr )
X < • i

Cb^mpš JPątcels Express Corpi ? r
MARQUETTE GffT PARCELS SERVICE '

2501 W. ,69th St., Chicągo, HL 6062^ L Tek WA 5^2737 iJ

Velykos — naujas 
• gyvenimas

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
________ į linkini e
savo klientams, draugams ir pažįstamiems

•X

Kodėl galimas naujas' gyveni
mas?

■Kaip patirti ’riaują gyvenimą'
Išgirsite komentuojant šitais 

klausimais šiandien, antradieni 
i bal 10, “Gerosios Naujienos Lie. 

tuviams” radijo programoje 
banga 1490 AM, 9:15 vai. vak. 
per “Lietuvos Aidus”.,

Kviečiame mūsų. programos 
klausytojus balandžio mėnesį 
rašyti laiškus. Parašiusiems laiš
kutį ir pareikalavusiems Naujo
jo Testamento su Psalmėmis, 
prisiusime dovanai.

Rašykite šiuo adresu:
LITHUANIAN MINISTRIES.

P.O. Box 321,
Oak Lawn, IL 60454.

(Pr.)

*>

AUDYKLA" “JUOSTAIS;
STANISLOVAS 7 YTJRKUS

2448 West 71st Street

Chicago, Illinois, Tel. 737-5529

• Aukštas ąžuolėlis, ant vir 
šūnės burbulėlis? (Linai)

• Trijų sienų tvartas, vidų 
ryje baltas? (Grikis) »

• Vieni sako; “Eisim saulės 
žiūrėti”,, kiti sako: “eisim naš
laičių panėti”? (Šiaudai ir vai

x pus)
I

cs TELETYPE TECHNICIAN
"Experienced only. Electronic back
ground not" necessary, but helpful. 
Vork on teleprinters,. FDM & TDM 
ystems. Salary open.
‘all U.P.I., Charles Ziegler, 781-1600

HELP WANTED---- FEMALE
Darbininkių reiki*

REGISTERED NURSES*NEEDED

DAY SHIFT •' 1
■alary $5.75 to $6.25 hour. Contact: 
’ower Pavilion. .Nursing and Conva- 
escent Center. 5825 W. Cermak Rd., 
Jicero, Hl..Ms. Dembek.- 656-9120.

u-

• CLEANING LADY WANTED

4 Days/Week. 3-4 Hrs./Day 
Call Mornings Between 9 and 12

BONANZA STEAK HOUSE 

8150 S. Cicero, Burbank 
, ...424-5884^-
CALL IN ENGLISH,.

Ask For Jerry or .Eleanor

STEKO—TYRIST

Have We Got A Job For you . . . 
And You . . . and you!

That’s right . . . Victor has all types 
[ >f temporary job assignments.

We Currently Need: , 
SECRETARIES TRANSCRIBERS

ADDING MACH. OPRS. 
(Compare the Difference) 
VICTOR TEMPORARIES 

(Sub. of Welter Kfctde Co.) 
100 W. Monroe - 782-6244 
(Call Raima Plechavičius) 

4013. .N.. Milwaukee - 685-4904

Equal opportunity employer M/F

i

I

— KambpdijolĮ-twriizanaj "at- 
ėmė iš '{ Vietnamiečių Vieną | 
miestelį.

A. TVERAS 
Laikrodžiai ir brangenybės 

. Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6cth Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-5980 

toM; -—"r- ■■■,».>

'7 Netąrr Fublte
INCOME TAX 11RY1CI 

4257 I. WtoplevMd. Tel. 254-745* , 
Taip pat darond vertimai, glulniu 
Iškvietimii. pūdomi pilietybė pra- 

' tymai to kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

Uli Frtflk Zipolli

GA 44A54

JTATt FMM

INSUftAMCV

State Farm ee Insurance Company II
[1

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street, j-- 
Tel. 776-5162

Trečiadieniais iš anksto susite 
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams •

— Nikaragvoje partizanai nu
mušė du valdžios lėktuvus.

UV3—* if *4 *■

4OUSEKEEPER-COMPĄNION for in 
-alid ’lidy. Prefer mature woman' 
’ermsnent livė-1h position. Room &' 
loard plus weekly pay< Own room, 
Sundays off. Must speak English.

1405 S. Clinton, Berwyn. 1 
■" Call 5222218

Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

5 -» NAUJIINOS, CHICAGO s, ill. Tuwday, April 10, 1979

<




