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Balandžio 11: Gema, Stanis
lovas, Daugailė, Vykintas, Gy- 

deikis.

• -Saulė teka 5:29,' leidžiasi 8:25.

Šiltėja.

keli su nulaužtais kaulais turė
jo ligoninėje pasilikti.

Sekmadienį tornadas, nusilei
dęs prie Mount Olive, La., su
ardė namus ant ratų ir sužeidė 
gyventojus. Tornadų straubliai 
pastebėti Mississippi, o audrų su 
lietumi ir perkūnija buvo visa
me plote nuo N. Carolines ir 
Arkansas iki Ohio Valley, taip 
pat tolimuose vakaruose 
rinėje Kalifornijoje 
rių Oregone.

— Čade eina labai žiauri kova 
tarp dviejų genčių. Tvirtinama, 
kad paskutinėm trim savaitėm 
ten jau išžudyta 10 tūkstančių 
genties narių. Niekas skerdynių 
negali sustabdvti. O v

SKALDOMO ATOMO 
-KONTROLĖ siau 

pietvaka

Abejojama, kad prezidentas 
Zia dabartiniu metu bandytų 
sukelti maištą Afganistane, kai 
jis turi didelį nepasitenkinimą 
pačiame Pakistane. Pasipiktini
mas ir protestai dar nepasibai
gė. Galimas daiktas, kad gen. 
Zia, norėdamas apraminti nepa
tenkintus karius, siuntė juos iš 
vienos pasienio vietos Į antrą,ir 
pakelyje kariai galėjo peržengti 
sieną, bet niekas nemano, kad

Tnd 
kairės

REIKALINGI NAUJI 
PEČIAI

Tris skautes nužudžiusiam 
Charles

— Marinas R. Garwood pa 
reiškė, kad jis prievarta buvo mirtininkui Charles Sylvant 
laikomas šiaurės Vietname ir. mirtiesbausmės vykdymas ir 
negalėjęs pabėgtu • ? * « ’ • — - ! H vėl atidėtas.'' ’' ’ ’’ ’

DIKTATORIUS ATVIRAI ATSISAKĖ TARTIS 
PILIETINIAM KARUI IŠVENGTI

— Be premjero vadovaujamos 
Krikščionių Centro partijos, 
daugiausia balsų gavo Ispanijos 
Socialistai demokratai.

— Gen. Haig. buvęs Baltųjų 
Rūmų kanceliarijos viršininkas, 
•pritarė amnestuoti prez Nixoną. 
ir viską užmiršti.

nistaną. Jeigu jie butų Įsiveržę, 
kai Kabule buvo maištas, tas 
būtų suprantama, bet maištas 
rusų vadovaujamos policijos ir 
karių bataliono buvo numalšin
tas, o keli maišto vadai aikšte
lėje sušaudyti. Sušaudyta dau
giau, negu vadovavo

Indijos vyriausybė 
džiai seka įvykius 
Indijos santykiai su 
buvo labai- -geri premjero Buto 
laikais, bet dabar jie yra itin 
įtempti.

Pakistaniečiai įsiveržė 
į Afganistaną

NEW DELHI, Indija. — Iš 
Kabulo ateinančios žinios sako, 
kad pakistaniečiai kariai vakar 
Įsiveržė Į Arganistano teritoriją 
įr kursto gyventojus ir vietos 
policiją pasipriešinti “liaudies 
valdžiai-’.

pramonei, krizė atsilieptų ki
tuose kraštuose
atomo pečius teks pakeisti nau 
jais, daug saugesniais 
neužmiršti, kad atomo energija j ligoninėje suteikta pagalba 
yra pati pigiausioji ir švariau
sioji, jeigu atomo skaldymas 
gerai prižiūrimas, šiandien nau
dojami atomo energijos pečiai 
jau turėjo apsimokėti.

Mokslininkai tvirtina, kad 
šiandien galima lengvai kontro
liuoti visas dujas, kurias suke
lia suskaldytas atomas. Ameri
kos- jėgainės" naudoja atomo 
energiją elektrai--gaminti, šian
dien amerikiečiai atomą

— Turkijos gerbūvis priklau 
so nuo Amerikos, — 
turkų finansų ministeris.
kams reikalinga Amerikos pa 
rama. -

— Kovokite^ jei nenorite būti 
sušaudyti,- -kaip bailiai, • —- tarė 
Idi -Aminas Entebę . ginantiems 
kariams. Kariai t Entębės negy- 
ja^betTpaaidavė Belaisvėm -

ir bandys ieškoti kurdų vadų, 
vadovaujamas ' tai sekančioje pašlaitėje jiems 

oficia- bus pastotas kelias.

WASHINGTON, D.C. — Bert 
Lance. buvęs prezidento Carte- 
"rio-biudžeto direktorius, turėt- 
aiškintis teismui dėl pusantro 
milijono dolerių naftos bendro
vių kyšio. Lance manė, kad jo 
rūpesčiai pasibaigė, kai jis atsi
statydino iš biudžeto direkto
riaus pareigų. Prezidentas Car- 
teris gavo didelę rinkiminę pa
ramą iš Lancės, prezidentas ne
norėjo, kad jis atsistatydintų, 
bet prokuroras Bell patarė pre
zidentui jį atleisti. Lance turės 
plačiai teismui aiškintis..—

Pirmoji prezidento kalba dau
gelio neįtikino, bet antroji kal
ba, paremta tiksliais“ duomeni
mis, paveikė kelis senatorius. 
Pradžioje jie nemanė, kad pre
zidento pasiūlymas galėtų pa
dėti, bet dabar jie. keičia savo 
nuomonę. Jie rengiasi pritarti 
prezidento planui ir sutaupyti 
didoką dolerių skaičių. Prezi
dentas yra įsitikinęs, kad ir 
tarptautinis degalų kartelis pa
juk. Amerikiečiai daugiausia ga
zolino nuperka. Amerikiečiams 
pradėjus mažiau pirkti, kartelis 
iri pakilęs kainas gaus mažiau 
doleriu.

Begino įsakymas 
palestiniečiams

TEL AVIVAS, Izraelis.— Be
ginąs oficialiai pareiškė visiems 
okupuotų sričių arabams, kad 
šių metų gegužės mėnesį bus 
sprendžiamas palestiniečių au
tonomijos klausimas. Jis prašė 
visus to klausimo svarstyme da
lyvauti.

— Izraelis nepripažįsta Arafa
to. vadovaujamo komiteto ir su 
jų atstovais nesitars. Jeigu..oku
puotų sričių gyventojai neiš
rinks atstovų palestiniečiams 
atstovauti, tai jokių pasitarimų 
palestiniečių- reikalu nebus.

Aire Jo, kad- vyriausybė neži
nojo apie sekmadieni prasidė
jusį sukilimą. Jie nebuvo pasi
ruošusi. todėl sukilėliams pa
vyko užimti beveik visą pro
vinciją įr Esteli miestą.

Pilyje, užsidarę gvardijos na
riai gali gintis. -bet ne taip ilgai. 
Sukilėliai apsupo pilį jš visų pu
sių ir apšaudo sargus.

Sukilėliai ’’skelbia. kad ši kar
tą jie turi daugiau jėgų ir yra 
pasiryžę maršuoti į Managua. 
Jie tvirtina, kad Į Nikaragvos 
sostinę nusileis ginkluoti Vyrai 
iš , visų provincijų ii" privers 
diktatorių pasitraukt; Įš ,Nika
ragvos.

CAMDEN. Ark. — šį miestą 
i ir sritį sekmadienio naktį nu- t
siautę tornadai paliko platų 
penkių mylių ilgumo nuniokotą 
rėžį, kuriame pridaryta milijo- 

kad! niniai nuostoliai ir 27 žmonės 
tik ‘ sužeisti, o šimtai žmonių liko 

be pastogės.
Sniegas, apledėjimas ir šlap- 

driba visa sekmadienį krito 
nuo Ohio šiaurvakarių ir Pen
silvanijos pietvakarių iki pieti
nės Naujosios Anglijos ir visa
me vakariniame New Yorko 
steite ir iki žemutinio Michiga- 
no buvo iškelti žiemos audru

Vasario 16-osios minėjime kalba kongresmanas Adam Benjamin 
deš.: A. Vinikas, meras R. Hatcher, dr. L. Kriąučeliūnas.

NEPAMIRŠTAMA ŽIEMA 
Ar ji jau atsisveikino?
DETROITAS. — Keliems pie

tiniams steitams (valstijoms) 
pirmadieni pradėjus valytis nuo 
destrukcijos ir žalos, kokią pri
darė visa '.įle piktų tornadų pra
eitą saT~-itgalįr per Detroito sritį- 
pirmadiern prasiaūtusi ledų 
audra paliko 125,00^ . -u. 
elektros ir del " • aciusių 
chigano keli., mažų mažiausia 
įvyko trys fatališkos ne
laimės.

veikia Irano karo jėgas.'Prem- 
• j eras Bazarganas buvo-prižadė
jęs nežudyti karininkų, bet tie 
žudymai tęsiami. Karo vadovy
bė nepasitiki ne tik “revoliuci
niu komitetu”, bet ir pačiu 
premjeru Bazar ganu. Kariai įsi
tikino, kad jis yra bejėgis su
valdyti mulos Chomeini vado
vaujamą komitetą. Kelias savai
tes kariai buvo palikti ramybė
je ir buvo pristabdyti karo teis
mai, bet praeitą savaitę partiza

nai pradėjo, naujus areštus, teis
mus ir mirties bausmių vyk
dymus.,

AREŠTAI TĘSIAMI 
SOSTINĖJE

Aukštesnių valstybės parei
gūnų areštai tęsiami visame 
krašte. Pirmon eilėn dar tebe- 
gaudomi aukštesnieji šacho ka
riuomenės kariai, o vėliau seka 
aukštesnieji policijos pareigū
nai. Trys aukšti policijos parei
gūnai buvo suimti, nuvežti į 
komiteto kambarį, apklausinėti 
ir sekančios dienos ryte sušau
dyti. Nesuimtas aukštas parei
gūnas mano, kad pavojus jam 
jau esąs praėjęs. Už poros dienų 
jie patiria, kad tas pareigūnas 
jau sušaudytas._ Tokie dalykai
kelia baimę geriausių nervų vy
rų tarpe. Kariai apgailestauja, 
kad jie pačioje pradžioje nepa
sipriešino. Pasiryžta keršyti 
kurdų vadams už nutarimą ne
įsileisti partizanų Į kurdų apgy
ventas vietas. O tuo tarpu kur
dai laukia taikos ir ramybės. Jie 
nori, kad susitarimai su karo 
vadais būtų vykdomi. Jeigu 
partizanai bandys lipti į kalnus

Mokslininkai tvirtina, 
reikalingi nauji pečiai ne 
atomui skaldyti, bet ir nuodin
goms dujoms kontroliuoti. Nuo- 
dingos dujos pradėjo veržtis dėl 
netinkamos pečiaus (vadinamo 
reaktoriaus) priežiūros. Atvykę 
mokslininkai nurodė. kokių 
priemonių reikia imtis, kad 
prakiuręs pečius saugiai bū
tų atšaldytas . ir sustabdytas. 
Jis jau neišleidžia pavojingų perspėjimo signalai, 
hidrogeno ir jodo dujų. Apylin-; _ __.T . _ . T . ,v , 
kese gaminamame piene dar ... . , . .
yra iodo dulkelių, bet ju skai-* . : , , . __ .
cius toks mažas, kad jos tampa i ■ ;r. v. , . ; lamdė prekvbos centra, mokvk-nepavojingos. Pečius prakiuro. r ' A ,J , . i la ir dar apie tiek pat namu. Koldel netinkamos pneziuros. ... ,i valdžios pareigūnai atskubėjo.

Krašto pramonė sulėtėtų, jei-1 plėšikai prekybos centre spėjo 
gu skaldomas atomas negamin-; nemažai nuostoliu nadarvti. 
tų elektros. Sulėtėjus Amerikes ’ Daugiausia-nukentėjo 16 tūkst.

gyventojų Camden miestas Ar- 
Dabartinius i kansas valstijoj, kuriam paža

dėta federalinė pagalba. Dido- 
Reikia kam skaičiui tornado sužeistu

VISAME IRANE NUOTAIKA LABAI ĮTEMPTA
TEHERANAS, Iranas 

los Chomeini 
“revoliucinis komitetas 
liar praneša, kdd šiandien ryte 
vėl buvo ’ sušaudyti šeši Irano 
kariuomenės karininkai. Jie ap
kaltinti įsakymais šauti į pro-, 
testuojančias gyventojų minias.

Pirmą kartą Oficialus praneši- i 
mas sako,' kad-ne visL teisia-T 
mieji .sušaudyti. Teisiamieji šį 
kartą gavo įvairias bausmes. 
Trys suimtieji pripažinti nekal
tais ir išleisti, tuo tarpu kiti ka
riai gavo po du, dešimt ir dau
gi aurnetų būti kalėjime.’Prane
šama, kad sušaudytųjų i tarpe 
yra keli aviacijds karininkai, ne
ramumų metu aktyviai prieši
nęsi maištininkams.

ŠAUDYMAI BLOGAI 
VEIKIA KARIUS

Nuolatinis aukštesniųjų kari-
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Prezidentas.-Carteris--dar:kartą; jų turėjo pri0 20 ar 10. metų, 
aiškino krašto gyventojams, kad ’ šiandien mokslininkai gali pa- 
pats tikriausias ir geriausias ruošti tokius atomui skaldyti 
naftos ir įvairių degalų taupy- pečius, kad neįvyktų tokios tra
mas yra galimai retesnis auto- gedi jos. kurią buvo ištikusi 
mobilių naudojimas. Middletown. Pa., gyventojus.

_ , - . Pavojus šiandien jau praėjo irPrezidentas turi duomenis . . nnn , .. , . | visi 900 moterų ir vaikuapie karo metu ivestas^ įvairiu .... .f v. , , - . , - - grįžti i savo namus,rusių kontrolės. Tie' duomenys 
rodo, kad bet kuri kontrolė la
bai brangiai kainuoja valstybei 
ir krašto gyventojams, nes jie 
turi apmokėti visas valstybės 
padarytas išlaidas. Jeigu visi 
naudotų mažiau gazolino berei- 
Jkalingiems važinėjimams ir pa- 
sivažinėjimams, tai būtų labai 
daug sutaupyta. Į darbą žmo
nėms reikia važiuoti, bet’ mažų 
pirkinių jie galėtų ir pėsti įsi
gyti. Jei kiekvienas automobi
listas kiekvieną savaitę nuva
žiuotų 15 mylių mažiau, tai visi 
pajustų. Reikia turėti galvoje, 
kiek krašte yra automobilių. 
Viena mylia daug reiškia, o 15 
mylių reikštų dar daugiau.

SENATORIAI KREIPIA 
' DĖMESĮ

Esteli buvo paskutinis mies
tas, kurį gvardijos nariai atėmė 
iš maištininkų, o dabar tame 

..pačiame mieste ir vėl eina kru- 
vinos kovos. Nacionalinės \gvar- 

Oejdijos—kariams, aviacijos pade- 
. dant, pavyko sunaikinti sukilė

lius. griežčiausiai pasipriešinu
sius diktatoriui Somozai ir jį gi
nantiems kariams. Vasara buvo 

.: karšta ir kovos buvo žūtbūtinės.
Kovoms pasibaigus, gvardijos 
kariai vedė į gatvę visus vyrus 
ir juos kulkosvaidžiais šaudė. 
Žmonos ir seserys norėjo atpa
žinti ir palaidoti savuosius, bet 
gvardijos .vadovybė nieko ne-: 
prileido prie nužudytųjų. Vaka
re, kai lavonai karštyje pradėjo 
dvokti, tai apleido juos gazoli- 
nu. ir sudegino. Niekas tiksliai 
nenustatė, kas buvo sušaudytas 
Esteli mieste, provincijos sos
tinėje.

Dabar vėl eina kovos Esteli 
mieste ir provincijoje. Gvardi
jos kariai bandė sustabdyti be
siveržiančius sukilėlius. bet 
jiems nepavyko. Jie užsidarė 
kalne esančioje pilyje.

Sukilėliai reikalauja, kad Ni
karagvos diktatorius Somoza 
pasitrauktų ir krašte būtų pra
vesti rinkimai, bet iš to nieko 
neišėjo. Buvo sudaryta trijų 
ambasadorių komisija, kuri, iš
tyrusi reikalą, bandytų rasti bū
dą, kaip rasti išeiti labai nera
mioje valstybėje. Ambasadoriai 
keliais atvejais tarėsi su sukilė
liu ir valdžios atstovais, bet iš 
tų pasitarimų nieko neišėjo. Su
kilėliai nenori priimti Somozos 
sąlygų. Jis principe sutikęs pra
vesti rinkimus, bet sukilėliai 
reikalauja, kad jis nagų nepri
kištų prie rinkimų. Jeigu rinki
mams vadovaus Somoza arba jo 
skirti ministerial, tai iš tokių 
rinkimų nieko nebus. Somoza 
klastojo visus rinkimus, vyku
sius iki šiol Nikaragvoj, jis su
gebės klastoti ir šiuos rinkimus. 

/ Opozicijos vadai nori rinkimų. 
| bet jie privalo būti pravesti be 
’ Somozos ar jo šeimas narių in
tervencijos. Sorrtoza tokių sąly
gų nepriėmė Jam atrodo, kad 
jis. kaip valstybės prezidentas, 
privslb tvarkyti ritikiitnj V įsi

rašyti Įsakymus rinkimams’pra; 
vesti.

Prezidentui atsisakius nesi
kišti į rinkimus, pasitarimai 
tarp vyriausybės ir opozicijos 
visai nutrūko. Amerikos amba
sadorius prašė prezidentą Car
ter} nutraukti ekonomine para- 
mą Nikaragvai. Tas padaryta 
praeitais metais. Somoza buvo 
paleidęs dalį politinių kalinių, 
bet praritą •.:-’*5nį vėl pradėję 
areštimti

Idi Amino kariai 
priešinasi

NAIROBI, Kenija. — Dikta
toriaus Idi Amino karo jėgos, 
sutrauktos Kampalos srityje, 
bando pastoti kelią artėjantiems 
sukilėliu daliniams.

Prarastas Entebės aerodromas 
ir jame buvę Libijos kariai 
smarkiai paveikė Idi Amino di
dybės planus. Jis žino, kad jam 
bus laba isunku atsispirti suki
lėliams, bet jis pakartotinai pa
reiškė per radiją, kad jis nesi
rengia bėgti iš Kampalos. Pas
kutinis jo Įsakymas kariams lie
pia kovoti, jeigu jie nenori būti 
sušaudyti kaip bailiai. Grasini
mas kariams buvo didžiausioji 
Idi Amino nelaimė. Jis buvo su
daręs specialų batalioną kariams 
nubausti, šie smogikai be jokio 
reikalo suimdavo karininką, jį 
ištardydavo ir vietoje nušauda
vo. Amin sušaudė didoką skai
čių karo vadų, kurie suabejoda
vo jo įsakymais ar kuriuos jis 
įtardavo galima neištikimybe.

MANAGUA, Nicaragua. — 
Sekmadienį radijo pranešimai 
sakė, kad Nikaragvos pietuose 
įvyko kruvini susirėmimai tarp 
Somozos kontroliuojamos nacio
nalinės gvardijos karių ir dikta
tūra nepatenkintų krašto gy
ventojų. Pranešimas buvo ne
aiškus, todėl niekas tiksliai ne
žinojo, kas toje neramioje vals
tybėje darėsi. Pirmadienio pra
nešimas sakė, kad Esteli pro
vincijoje vyko keli labai kru
vini susirėmimai.
‘ šiandien ryte oficialus prane

šimas sako, kad jau beveik visa 
Esteli yra maištininkų rankose. 
Esteli-iniestą gynusiej i gvardi
jos kariai ūž’sidarė savo pilyje 
ir bando gintis nuo puolančių 
sukilėliu.

? ’L 
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K. Petrckaitis

Vedamojo pabaigdjĮę taip rašo-

434fc So. California Atė. Phone LAfayette 3-3572

gų | didėliu- pš&išvėhtižnia ir 'mil- 
žiniškomis-pastangoi^s.
lis iniūšų -laikraščių:^ paminėda-’
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mo, bet vakar spaudos atsto
vams jis išdėstė savo nuomonę 
Jis tvirtina, kad kunigas Bažny-

5948 ARCHER'AVENGE 
Kintas Arcfiefiff Majbr 

Tėl.-?^7-8g07'

čiai yra daug naudingesnis, kai 
jis laikosi celibato. Jis pašvenčia 
savo gyvenimą bažnyčiai, tai 
privalo laikytis bažnyčios pa
tvarkymų. .._.. . /

per Bendruomenę”.

Įspėjimą rašantis žmogus taip 
yra smarkiai paliestas baimės 
ar pataikavimo bendruomenei, 
kad “be jos VLIKas liks besėdįs 
aukštame strkliniariie bokšte”. 
Toliau jau baugina ir duoda įsa*, 
kymą, kad “tat tūrėtų mėtyti ir 
dabartinis VLIKas, kurio nelai
mė yra ta, jog. didžiausiu rūpes
čiu tapo ne pavergtos Lietuvos 
problemos, o vidinės intrigos, 
kuriose mirksta posėdžių posė
džiai ...” . . .

iŠ rašto galima suprasti, kad tik 
viėįaa Bendruomenės “partiją’ 
gali išgelbėti VLIKą, nės ji yra 
“gyvoji”, kitos jau yra miru
sios” ir jų vieta neVlike, bet 
kapinėse.

Labai graži pasaka ir dar gra
žesnė fantazija 
ir laidotuvių maršo meliodijoje 
rašto autorius atidavę ar pada
rė nekrologinį paminėjimą, Ifad 
“VLIKAS, kaip praeityje, taip 
ir dabartyje, yra reikalingas” 
Ir toliau, skaičiuodamas nuopel
nus, rašo: Būdamas politinės 
rezistencijos viršūne bei turėda
mas daugiau kaip trijų dešimt
mečių tradiciją, VLIKas ir to
liau lieka politinės mūsų tautos 
valios reiškėju, jos laisvės šauk-

“Įdom^*' kūd Urboh'o pareiš
kimu (ii džiausiąs skaitytojų

Turės atiduoti Golari ' 
aukštumas

TEL AVIVAS,- Izraelis— Da
bar aiškėja; kad E^iptąs rėika- 
laYo ne tik gr^riti Jordaniją 
karo metu okupuotą kairįjį Jor-

Marinęs, surašęs kaltinamąjį 
aktą, davęs pasiūlymą VLIKui 
prašyti atramos Bendruomenė
je, vedamojo autorius savo yė- 
jų viršūnėse pakelia sūkurinę 
audrą ir A‘l^®b^tinėję
būklėje, kai 'Damoklo kardas 
yra sovietinėje^ rankoje, mūšų 
politinės vinSųąės veikėjai n£tu- 
retų užmiršti,t kad kovos fron
tas yra ne Čikagoje, o prie. Bal. 
ticjs jūros, kur,^monėą:huĮu3 
vieningos Įaisvųjų' kip-os'." .

Mes visi gerai(’ko
kio lizdo toji.vieniga kovą<Įręk- 
doma ir kokiame >Įi/de«jęjĮfp^’ 
tę yra tie veiklą.’ trukdą “veikė-.

PMfte YArds 7-1911

skaičius yra anglo-saksų, o' ne < 
rytų europiečių kilmės. Urbo
nas šiuo dalyku yra patenkin- 

i tas, nes jiems ręįkia žinoti.
Daugelis išbėgusių ir UŠŠR 

I dabar yra užimti kurti naują 
gyvenimą, perka po dvi maši
nas ir vasarnamius provincijo
je, kad net pamiršo, dėl kO jie 
tikrumoje čia atbėgo ir visai 
nesirūpina savo naujosios tėvy
nės ateitimi.. .

Urbonas buvo kreipęsis į dau-

BUTKUS -VASAITIS ?
1446 So. 50th Avė., Cicero. It!. Phone: OLybipit 2-1003

munis' Velykos bus daug links 
mesnes. - ............ -

Jos į centra ‘-L' informūaš apie 
’komūnizmą/ir^ apie. .pavergtas' 
tautas, Čikagoje buvd^ plačiai' 
kaliiama^jjid, tmap' leisti anglų 

Ikalba laikraštį, kuris’ kultu*'pa
vertų taūlų ’rėnižluš* ir būjų 
prjėškoiliuiiištžiės Š-ėilddš ’šyy-; 
tufių. Be abejo šis. reikalas-Irai 
yo' 1kilur' ^tarfamą ’̂, .thčiaū 
nepnŽithr prie’ 'kėnkręčių'jdarbų.
' Pjieš ’ 3' m^iis -tokį ’ laiįrai tį,1 

'paya^&ht^'' “Speak:' įsteigė 
Toronte ;0iiiarą5^. Urbonas, ta-

žinti Sirijai Golano- aukštumas. 
Izraelis norėtų ,pąts susitarti. su 
.Siriją^dėl .Golano aukštumu,Jbet 
Egiptas jęeikalaująypildyti David 
stovyklos sųsitarimą.ir atiduoti 
viską, kaip pasižadėjo. Izraelis 
norėtų pasilikti vieną, strateginę 
aukštumą, iš kurios .Sirijos. ka'- 
riaf pui>le Izt-ąelp. 4zra^is jau 
atidavę Sirijai' didoką dali Siri- 
jcėįchįėt| ėųkštum%;n6ri pasilikti, 
kad su jau daugiau nepultų Iz- 
raeiicU ? .'Ti .- .....'d

1124 6$ih ŠtfcEfeT hfepbblic 7-1213
231 HVĖŠt 2Šrd W ACE - Vbfcittia
iioB soUtHwest hVgh\vay, faAosfinfc, ui. o-i-nin

Sen. Jackson priešinsis 
Cdrterio pianams

Sen. Henry Jackson pareiškė,

G. E RiibMiNAS
3*19 So. Lituanica Avė. Tel. YArd.« 7-1138-1139

Carterio planams sumažinti po-
............ ma

no, .kad naftos kainų kontrolės

Gal Kanadoje yra kitaip, ji 
gali tuo didžiuotis ir ją viso pa-- 
šaulio laisvieji lietuviai bei pa
vergtosios Lietuvos broliai ir se
sės sveikina,, bęt. ?JAV _ toki^$T 
vienybės. ię brffiikp;solidaruni6t 
nėra. Reikia -tikėti,: kad; ^Tįž” 
vedamasis “Vėjai riršūnėse” 
buvo' atspaųzdin^a.’.ji®rai įrib®

l.lNKSMt VELYkU ŠVENČIU 
? . _ įsiems z liėtttfiaihs. m y 
RAYMONDAS ANDERZUNASĮ į Z' T' £ ’ v*, 4“^

Direktorius

NAUJI ENOS, '<HK AGO t,

Nejuokingų juokų tethbmiš
Savaitraštis' 7‘T2”~ Liėfuvbs 

laisvinimo veiVshių apolitinės 
didenybės” sūkuriuose laikėsi 
santūrumo ir neutralumo. Be
veik vienintelis lietuviškas lai
kraštis, kuris negaudė vėjus, ne
sirėmė gandais; hepataikavo ir 
nebezdžioniavo. ’Bet, atrodo, kad 
tokį teigimą jau reikia laikyti 
praeitimi. Kovo mėn. 29 d. ve- 
dunrsis, užvardintas “Vėjai 
viršūnėse”, skaudžiai apkan
džioja VLIKų ir skelbia jam 
mii ties sprendimą. VLIKą suda
rančias partijas laiko mirusio
mis ir jų . vieta tik kapinėse? 
Vienintelis nuo mirties išsigel
bėjimas, nieko nelaukiant, 
klauptis prieš Bendruomenę ir 
“atrama. į visuomenę turi biti

Bet jau toliau randa, kad 
VLIKas neturi risuomenėje at- 

mamGS,_ji sudarančius partijos 
irgi nestiprios, bet prileidžia, 
kad demokratiniame gyvenime 
partijų buvimas yra neišven
giamas. nekrologą b&igia pasiū- 
lytriu, kad VLIKAS ieškotų at
ramos Bendruomenėij e.

Dar toliau randa rieiią silp
nybę. VLIKE, kad ‘‘Nudarant 
nh'ują vadovy-bę neieškbūia as
menų, kurie pajėgtų būfe visų 
jungtimi”. Čia jau pritariama 
Dubininkui ir Draugui, hės ir 
anie tokią litaniją giedojo ir net 
asmeniškai nurodė; kas per 
žmonės “bereikalingai ' aštrina 
yidhus įtampą, kiirie rrekoftsdli- 
duoja'trapios mūsų visuomenės 
sluokšnių”.' . ’ '.1

Apie “trapią visuomėnę” vi-
Tačiau ne. visi , yra pavyduo

liai.-G. .Urbonas susilaukė, dė
mesio, -iri moralinės. paramos iš 
"kur-mažiausiai tikėjosi. The To- 
T'dnto Sun vyr. redaktorius - Pe- j kadS jis pasipriešins" prežidfento 
‘tėrį Worthington parašė, veda-} r v.r.-
UĮųjE; ^^Ųė^paper that Speaks lįtiųę įtampą. Sen.; Jackson 
ttp’k Jamie aprašė to laikraščio 
Mlmę,^ Tėikiąmą ’ informaciją 
Apie, ^pmųnizmą,“ komunistų 
pavergiąs .tautas ir pavojų laįs- 

• ypmsiLtąųfpnįš. bei yialstybėms.

Savo kritikoje ar įspėjime 
autorius neišvardina ir nenure 
do dėl kieno kaitės taip buvo da
roma-, -kašmr- dėUko VLlKo Iiiš-j 
viniino koordinacijos ąirbuš pą? 
vertė “posėdžių posėdžiais ir in
trigomis”. Iš kritikos ir dėšty, 
•no torio matomi- “gj'vdji partija 
y ra-iiagrindin'ATF ^y-rdFBehd- 
ruomenė, kūnai kitŪs VLIKą 
sudarančios partijos turi “re
dukuotis į pagrindines’ 
viena-Bendru'omeriė — tehurp- 
doma. Kas yra-ar kokioš yra dšr' rito jo autorius labai gerai 
VLIKą sudarančios politinės tik pražygiuoja užsimerkęs ii 
partijbš gyvos, štraipšnid ar įs- sąmoningai nutyli, tarytum bū- 
pėjimo autoriui nenurodo, bet tų nukritęs7 tik ką iš mėnulio,

Kunigai turės būti 
viengungiai

ROMA, Italija. — Popiežius 
Jonas Povilas Antrasis vakėr 
pareiškė, kad kunigai turės pa
silikti viengungiai. Kiekviena
me kontinente yra grupė jaunų 
kunigų, kurie prašo bažnyčios 
vadovybę leisti jiems vėsti, kaip 
veda kelių kitų tikėjimų kuni
gai. Popiežius šiuo klausimu

kia mažytė grupelė, kad visuc- 
menes vardu, riiirtos iŠ tėism- 

kurių gos kritikos prašinėję, negali- 
ma būtų pavadinti. I?-tai vėda- 

žirio,

panaikinimas įvestų didelę ma
kalynę, kainos labai pabrangtų, 
o vėliau nebus įmanoma kovoti 
su; infliacija.’- * r, ♦ į

Kongresas neduoą prez. Car- 
teriui pinigų degalų kainų 
kontrolei panaikinti. Be pinigų 
Carteris nepanaikins naftos kai
nų kontrolės, apskaičiuoja sena
torius Henry Jackson.

ūs ų spau doj e
jni- Speak Up, niekuomet savo Į 
skaitytojams nehurddė jo adre-j „so į bei prenumeratos'Rainos, gi* auia #re umerataUbei klika ir 
vėl pakartotinai rašyiįami apie 
reikalą informuot! svetimuosius 
bei ’savuosius . . '' ' - -

' - T-

žiūrėjimą z < m -;- į į
. Tokiais ■ r&itaiš^ *TŽ”Į 
vienas iš Fririičiąifeąį'ifi^ 
laikraščių,?*''nėtmėfų’ * a 
“didžiuotis” ir beždžioniauti 
viemišaliskūiriu.' -j

" Irena Kybartienė

ANTANAS M: PHILLIPS 
tomas i# I.aKrynAŠ LabAnAuškaš 

Lituanica Avenue Phone Y Ards

šių iš sovietų kontroliuojamų 
kraštų. Kiekvienas galėtų pa
manyti, kad jie tikrai galėtų pa
gelbėti leidiniui, kuriame atsi
spindi daugelio norai ir pageida
vimai. Deja neūutiriai taip yra. 
Urbonas nėra pinigų teikėjas ir 
turi per mažai paramos. Speak 
Up gali eiti prie savo' laidotu
vių^ jei du ar trys tūkstančiai 
dolerių per metus neatsiras.

Jei kas yra suinteresuotas šiuo 
leidiniu, turėtų pasiųsti $7,50 
metirifeT-prenumeratai šiuo ad
resu:

SPEAK UP '
Box 272, Station B 
Toronto, Ont., CANADA ' 
M5T 2W2 .

Jei kas nors norėtų pasiųsti 
auką arba paaukoti laisvalaikį 
ekspedijuojant šį leidinį arba 
ieškant jam skelbimų, tesikrei
pia j džehtelmenšiką kovotoją 
Gil Urboną, vyr. redaktorių virš 
nurodytu kdresū.

Pasveikinirim Giliarą Urboną 
su švęntoniis Velykomis ir su

ę ;Lai^''spėta^žgį5m|i.;;;FMa^ėAa B; stankQ™enė
GOLDEN, ■ Colo,-s-- šeštadienį 

mažas gaisras buvo prasidėjęs 
Rocky Flats-' atominėjeųriibnėjeį 
bet skubiai būVbmžgerintksUda- 
kios’--kenksmingos -dujos 'nefišsjr; 
veržė' 'laukan. - įmonės pamainų 
bareigūnas Kerti! • Miller nusta-J 
te, kad- -ugnis-1 buvo kilusi dilt-: 
ruošoj Vartojamuose panąuddi 
tam - vandeniui' perkošti. /; Grein 
čiausia, kad ugnis kilusi filt
rams perkaitus.- - Įmonės ugnia- ■ 
gesių departamęptas..gąisrą?.už-: 
gesino. Nuostolių būsi|. -tik j keli 
tūkstančiai ’ dolerių.' '1' ’

t
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AW1S TRUCHANAS
Rašo VLADAS RaSČIAUSKAS

mmu.

Martinių Restorane
2500 W. 94th St

DAINOS $50.00

$10.00

$15.00Minkšti viršeliai

$10.00

Pridėti dolerį pašto' išlaidoms.

VfiVUABLf HEDtCmfS, SU*M»O?L 
/?ios £nd eyfu VIOLOJ stmęs 
pre MftoE from Some of iRe 
VlTfiu organs of the cow

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

pasakė, kad ruošiama šios kny- 
"kurti jis pradėjo, j gos trečioji laida. Tokiadolenų

dar kitoks jis atrodė judraus 
kelionių biuro priešakyje arba 
“Concorde”, kai pavyko iškilti 
pačioje aukščiausioje padangėje.

kis Truchanas, praleido Tasma- 
nijoje kelias savaites ir parodė 
ne tik australiečiams. bet ir vi
sam pasauliui Tasmanijos gro-

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

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

Kaip man pavykorfiomis die
nomis pasakysiu. ?' '

(Bus daugiau)

namuose
Ję kituose -Jaunimo na- 
ir papusryčiavę, Vašu 
gimnazijos moksleivi?, 
vadovais leidosi autobu

In pacts of 
TMt O'&EHY &iGS 
CONSTrTyTE THE 
ONV* BCuiPmEmT 
ĄMV ADORWEMENT 
OF The HOer&ES.’ 
-FLOCCS. CElUHgB..
ptVANS AnD

Ceve^ED By 
.TfcNT

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

R\( NEW ENGIMO TRAWLERS FREQuBWLT 
CONTAIN SMALL hake , H TO 5 WCHES LONG 
—i one F*sv» PER scallop.......... .

Jis surado knygą apie Tru- 
iana. naėmė .35 dolerius ir man

4. A. Šerno ETNOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

t Jas didelis ir turtingas miestas' 
kaip Kulnas, čia sistemingai ir 
skoningai išdėstyti buitiniai, 
karo, meno ir mokslo rodiniai. 
Miniatūroje atstatytos miesto 
mūro sienos ir bokštai. Jei kar
tais kam tenka Koine ilgiau 
laukti traukinio, patartina tu
rimą laiką sunaudoti apžiūrėji
mui šio muziejaus, esančio prie 
pat stoties.

Vidurdieni atvykę į tėviškės 
(Freiluft) muziejų Kommeme, 
keleiviai tuojau- paistiprino 
iš--gimnazijos pasiimtais_sunuiš- 
tiniais ir arbata. Žiūrėti čia bu
vo kas. Didžiuliame parke šiau
dais dengtuose trobesiuose gali
ma matyti, kaip senovėj e. gyve
no ir dirbo -kaimo* žmonės. Yrą 
net dūminė pirkia, tebekvepian
ti dūmais, čia daug kas prime
na Lietuvos, kaimą: panašios 
duonkepės, girnos, sviestui muš
ti statinės, šuliniai, mediniai ki
birai, šiaudiniai stogai ir t. L 
Jaunimui visa tai sunkiai su
prantama, svetima, bet kartu

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

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

arba telefonu HA 1 - 6100 -Af

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

Tel. 476-2206

Jaunimo pažintinė keliavusi per KO metų senutė vis
i i. - aiškino: ir mes namuose tai, ir

tai, ir tai turėjome. I ik vynuo- 
Po iškilmingų pamaldų Kol- gėms spausti medinės mašinos, 

r.o katedroje už persekiojamą tai tikrai Lietuvoje niekas nc- 
Lietuvos Bažnyčią,; po iškilmių turėjo’.
Jaunimo namuose prie Reino

, pernaiv
1 muose 
rio 16 
su save 
su kelionėn namo, kuri truko vi
są spalio X dieną. Oras puikiau
sias. Pirmiausia Koine dar kar
tą aplankyta katedra ir pasimel
sta, Apžiūrėtas katedros pašo
nėje esantis, miesto išlaikomas 
ir administruojamas romėnų
muziejus. Jis gali būti pavyz
džiu, kaip reikia konservuoti 
tvarkvti ir rodvlLsenovėš lieka

kinti, kaip Truchanas sugebėjo Sydnor, 25 
paveikti Australijos gyventojus. 
Jis paveikė taip, kaip nepajėgė 
paveikti kiti lietuviai. Australi
joje yra keliasdešimt tūkstan
čių lietuvių — senų ateivių ir 
naujų,— bet Truchanas buvo 

kurinę— susižavėjo 
australiečiai. Norėjau patirti, 
kur buvo Truchano akies ar 
plunksnos paslaptis. Jis buvo 
vienintelis. Nepažįstamą vienin
teli pažinti buvo įdomu.

Apie jį parašė knygą goriau
sieji Australijos žurnalistai, bet

I knygos man neužteko. AŠ no- 
[ rėjau. susitikti su Truchano’žmo
nėmis, kad galėčiau geriau , jį 
pažinti. Žinojau, kad T'ruchanas 
dirbo pietų Tasmanijdje, tai ten 
ir išskridau. Nusipirkau bilietą 
į Hobart miestą, yTąąmahijos

For your headache get 
extra strength and safety, too,

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. Thafs common sense. That’s Anacin

Jehovos liudininky 
tikėjimo kietumas

7 ELGIN, Ill. — Mrs. Nancy 
*1 m., gyvenusi 4236 S.

1 Indiana Ave., kovo 29 d. Elgin 
ligoninėje pagimdė dvynukus. 
'Kadangi kūdikiai buvo stambūs 
(large babies)," gimdymui’buvo 
pavartotas Caesarean operacijos 
metodas. Kūdikiaisveiki,-bet 
motinai_būtmai buyo reikalinga 

■ kraujo transfuzija. Būdama Je- 
.hbvos Liudininkų tikėjimo, ku
ris draudžia bet kokiu atveju ir 
hėt kokiu reikalu kraujo trans- 
jfųziją, Mrs. Sydnor ir jos gi- 
■minės transfuzijos atsisakė ir 
^gimdyvė, penktadienį nugaben
ta į ligoninė, sekmadienį mirė 
^nukraujavimu.

tvirtino, kad Gacy esąs turėjęs 
kada ją parodyti' širdies priepuolį, bet būsią da- 

pasauliui. Aparato jam romą daugiau medicinos tikri-

Iš čia namo važiuota ketvertą 
valandų su viršum. Kitu laiku 
tą kelią buvo galima per porą. 
\alandu sukarti. Beveik visi 
kaimai ir miesteliai, per ku
riuos teko važiuoti, tą sekma
dienį šventė vynuogių derliaus 
nuėmimo šventę. Popiet visi ke
liai ir keleliai buvo taip užkimš
ti kad pėsčiam būtų buvę grei
čiau, negu autobusu. Visur gro
jo c’rkestrai, iškabinėtos girlian
dos^ vyno reklamos su Įman- 
triausiais šūkiais.

Visur spūstis. Prasimušti au
tobusu per tokias žmonių minias 
reikia daug kantrybės ir laiko. 
Ir vieno, ir kito jauniems žmo
nėms pakanka. Jiems viskas 
Įdomu, ypač iš užjūrių atvykų- 
siems. --

Keliauninkai Romuvą pasiekė 
jau pradėjus temti, bet virėjos 
dar laukė su šiltais pietumis, 
kurie buvo kartu ir vakarienė.

Antrą—siirtonmd vietą ra
dijo </>servatorija Efel.slx.Tge su 
stipriausiu pasaulyje radijo te
leskopu žvaigždėms ir kitiems 
dangaus kūnams steiiėti Ikū tir
ti. Milžiniška antena, įmontuo
ta šlaite toli ruo didesnių kelių 
ir gyvenamųjų vietų, ši vieta 
visoje Europoje rasta tinka
miausia tokiai observatorijai. 
Prie jos arti net privažiuoti ne- 
leidžiama: reikia apie porą km 
lauku pėsčiam eiti. Autobuse 
Įta;sytas ekranas (stųdįj<)s_.na- 

..—... mas prieš keletą mėnesiu sude- ah sau. leisti hk i_____ ' . .___ :_ .gė) teikia paaiškinimus, kaip 
observatorija dirba.

CHICAGO.
ties kalėjimo katalikų kapelio
nas kun. Joseph Bennett prane
šė spaudai, kad kaltinamas ma
sinėmis žmogžudystėmis John 
W. Gacy radęs “daug paguo
dos” skaitydamas Senojo Testa
mento Psalmių knygas. “Jis

turėjo matyti tai, ko kiti ne
matė.

Knyga didelė, bet labai leng
va skaityti. Aš ją perskaičiau 
vieną naktį. Didėlę josios dalį 

chaną. Tai nustebino kiekvienąspėjau pakartoti. Kas knygoje 
Australijos lietuvį. Pirmoji tos' pasakyta apie tą Šiauliuose gi- 
knygos laida pasirodė 1975 me-.' mUsį mūsų pilietį, nepasakyta 
tais, o dabar jau išparduota ir. niekur apie bet kuri lietuvį. Ge- 
antroji laida. Matyt, kad lietu- ( riausieji Australijos žurnalistai, 
viai, negalėdami suprasti, kaip mėgstantieji ir mokantieji pra- 
kpyga apie Truchaną būtų ga-1 nešti įvykius, parašė ir apie gro- 
lėjust taip greitai būti išparduo- žįr kuris-šim±usr .o_gal_ir tūks- 
ti, sąmoningai ją ignoravo. Jie tančius metų augo jų panosėje, 
patys knygas rašo ir turi bėdos bet jie nematė. Atvyko šiauliš- 
j as parduoti, o čia-australiečiai 
apie lietuvį rašo ir baigia par
duoti antrą laidą.

Kada knyga baigiama parduo-

bemų ištvirkinimū ir 33 tokių 
nužudymu, kurių 29 lavonai 
buvo rasti po paties Gacy gyve
namųjų namų grindimis, o dar 
kelis paleidęs pavandeniui Dės 
Plaines upe...

Gacy, 37 metų amžiaus, gerai 
jaučiasi Cook Apskrities ligoni
nėje, kur buvo atvežtas, kai 

Truchanas tūrėjo erelio" Ūkis, nusiskundė skausmu krūtinėje, 
kai jis nuvyko į Tasmaniją. Tai Patikrinus jo sveikatą, nepasi- 
erelio akimis visą permatė ir ži
nojo, kaip ir 
visam 
nereikėjo. Akyli akis rodė, kas 
Tasmanijoje gražu ir ko žmonės 
nematė. Truchanas mokėjo pa
rodyti žmonėms visa tai, ko jie 
nematė.

Man rūpėjo du dalykus iSaiš-

rnan dar pasisakė mėgstąs kas
dien skaityti Bibliją lt kasdien 
melstis”.

Gacy yra kaltinamas 33 jaunų

žį. Jo būdas ir gabumai tą grožį miškų kirsti.’ Supratau, ką rėiš- 
taip pavaizduoti buvo tokie, kad kia šaltis ir šutinėjau, ką reiš- 
australiečiai pirmąją knygos kia miške susitikti su meška 
laidą išpirko į metus. Antroji akis į akį. Kitoks pasaulis man 
laida išėjo tokia pačia kalba, atrodė Čhicagos tuneliuose, o 
kaip ir pirmoji. Man teko ant
ros laidos likutis, pabrangęs 
apie 40 nuoš.
—Važiuodamas į Tasmaniją, aš 
jau žinojau, ko aš ten važiavau. 
Pirmon eilėn man rūpėjo dau
giau patirti apie tą retą mūsų 
žemėje išaugusį žmogų, ir apie 
jo pasaulį. Knyga pavadinta 
“The World of Algis Trucha
nas”. Lietuviškai man atrodo, 
kad turėtų būti “Algio Trucha
no pasaulis”.

Visi žinome, kad pasaulis yra 
vienas visiems žmonėms. Mes 
galime sukinėtis, kaip norime, 
bet pasaulis yra tiktai vienas. 
Bet kiekvienas iš mūsų kitaip 
tą pasaulį mato. Man pasaulis 
vienaip atrodė, kai gyvenau Pa
nevėžyje ir su vaikais mau
džiausi pačioje didžiausioje—“vienintelis,- 
mano pasaulio upėje — Nevė
žyje. Kitas pasaulis man atsida
rė, kai nuvažiavau Kanados

(Tęsinys)
Gavęs iš Sydnėjaus knygų_^ti ir leidėjas jau negali paten- 

kirmėlės trečio knygyno tikslų kinti knygų parduotuvių užsa- 
adresą, pasiėmiau taksi ir nuva- kymų, tai leidėjas parduoda li- 
žiavau nurodytu adresu. Šį kar- kusias knygas specialioms, to
tą jau pasakiau, kad ieškau ne kiomis prekėmis užsiimančioms 
Truchano knygos, bet knygos krautuvėms. Patekau į knygy- 
apie Truchaną. į na, kuris pas leidėją nuperka

Vargšas Truchanas knygos nenaudotos knygos egzemplio- 
pats "neparašė, kiti knygą apie rius, juos aptvarko, dulkes nu- 
jį parašė, nes jis pats neturėjo šluosto, pakelia kainą ir parda- 
laiko knygai parašyti. Pradžio-' vinėja. Nauja knyga kainavo 
je jis ipokėsi ir baigė Šiaulių 25 dolerius, o likučių knygyne 
gimnaziją, o vėliau jam reikėjo man teko jau mokėti 35 dol. 
kovoti dėl laisvės. Jam rūpėjo 
Lietuvos laisvėto vėliau: teko 
labai rūpintis savo asmens lais- 
vėriGyventi 
kai ištrūko iš kultūringo pašau-Į suma yra nemažas pinigas, bet 
lio nekultūringų veiksmų. Savo kai pavarčiau knygą, tai nuste- 
gabumus jis išvystė ir parodė,' bau Algio Truchano akimis. Jis 
kai pateko į Australiją ir nu
vyko į Tasmaniją gamtos gro
žio atidengti.

Keli Australijos žurnalistai 
surinko knygą apie Algį Tru-

KNOW YOUR HEART
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gyventi ir veikti, tačiau vieną ji yral tikrai pralošusr 
opoziciją po teismus tampydama, Bendruomenė 
inustojo inandato būti visuotine l'ie- 
, tuvių organizacija

ŠLANDIEN Bendruomenė bėra viena tarpe daugelio 
politinio atspalvio susibūrimų, kurių naudą ir pasitar- 
navimus lietuviškiems reikalams galės nuspręsti tik is-
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JAV LB nebėra visuotinė organizacija
Artinantis JAV LB rinkimams darosi vis svarbiau 

apsispręsti, kas yra L. Bendruomenė ir kas esame mes, 
pavieniai Amerikos lietuviai.

Buvo laikai, kada JAV LB dar laikėsi savo, įstatų ir 
savo, kūrėjų numatytų veiklos barų ir veiklos metodų. Ji 
buvo numatyta išsivystyti į visuotinę, visą tremtį Ame
rikoje apimančią, kultūrinę organizaciją. To gi jau se
nai nebėra. ~

Svarbūs faktoriai, kurie nulėmė LB nukrypimą nuo 
jos pirminės paskirties yra: 1) Frontininkų infįltravi- 
-mas į vadovaujančius LB postus ir pavertimas Bendruo-. 
menės į frontininkams palankią politinę mašiną,. 2) Ben-: 
druomenės nukrypimas nuo kultūrinės veiklos^ stipriai 

'vienašališką politinę' veiklą, ir 3) persimetimas į nelega
lias machinacijas politinei frontininkų opozJčijos prie
spaudai, kuri vykdoma atsisakant įstatų, falsifikuojant 
kaltinimus, niekinant opozicijoje atsiradusius' asmenis, 
nesiskaitant su bet kokia LB vadukų veiklos kri
tika. ... ■ .. . ..

Atkrito didelė narių dalis, kai LB vadukai privedė' 
prie skilimo, išvarydami Tegalins, atstovus/ į ir n * ' ~

Aišku, kad visi tie, kurie save skaito dabartinės 
J AB-LB rėmėjais ir sąmoningais nariais, privalo eiti į 
LB rinkimus ir balsuoti- Lygiai taip pat, visi kiti 
lietuviai, kurie mato Bendruomenės klaidas, kurie 
negali sutikti su LB vadukų vienapartine, autokratiška 
politika, turėtų nuo LB ir nuo jos rinki
mų n u sisukti.

Kas randa, kad LB nebėra toji jėga lietuviškoje 
veikloje, kuria ji turėjo būti jos kūrėjų pramatymu, kas 
mato ,kad LB nebėra kultūrinė, bet tik siaura politinė

tinka,, n e p r i v a 1 ė t ų_n e š t i_ savo balsą lyg 
a n t s p a u dą L B iškrypimams pa tvir
tinti. ~ ‘ : -------------- ė—--

LB rinkimai nėra visuotini lietuvių rinkimai- LB

VeneraTITANAS

valkis, “įrodydamas” dabartinių 
LB rinkimų “demokratišku
mą”, pavyzdžiu paima nėt da
bartinius Čikagos miesto mero’ 
rinkimus, duodamas skaityto- 
jams suprasti, kad ir LB rinki
mai bus tokie pat demokratiški 
ir teisingi Bet čia pat j tokį 

Juodvalkio sugretinimą tenka 
statyti didelį klai^stukįą. Juod
valkis turbūt sąmoningai nuty
li, o Kutkus net ir neužsimena, 
kad Čikagos miesto mero’ rin
kikų sarašai buvo sudraytr iš 
anksto, viešai atskleisti ir ’kad 
buvo duota pakankamai laiko 
juos patikrinti ne tik rinkiniuo
se dalyvaujančioms' pajtįjoiųs, 
jų kandidatams, bet ir eiliniui 
piliečiui, kurs laisvai galėjo 
tuos rinkikų sąrašus tikrinti ir 
parekšti protestą, jei surado 
klaidą ar suktybę.- €> kur teisiu* -j 
gi rinkikų sąrašai renkant LB

rinkimai, dabartinėje formoje, yra tik bandymas prisi- j 
gaudyti balsų ne vien iš atsidavusių LB politikierių, bet 
ir iš nesusigaudančių, — bet LB idėjoms nebepriešta- j 
raujančių' — lietuvių , . i

i Tad turime būai atsargūs Jei matote, ko LB siekia l______________ ________________________________
ir kas ją tvarko, apsispręskite, ar galite tai gi upei pri-.^-gyįg valstietis užbaigdavo kai-balsų priėmėjas galės žinoti ir 

patikrinti, kad paštu gauta bal
savimo kertelė nėra fiktyvi? 
Kas užtikrins, kad paštu siųsda
mas koks nors frontininkas sa
vo ar sugalvotą balsą, arba ir

1 tarti Jeigu negalite, pasitraukite ir nepridėkite savo 
rankos prie tolesnės apgaulės,

bą, kai kas suktai arba ir nerim
tai įsismaginęs nušnekėdavo.

LB rinkimaLyra tik jos politiniai įsitikinusiems na- Toks mūsų prosenių posakis
riams. Jų teisių mes nematome varžyti Bet kas mato reikėtų taikyti ir rimtiems, bet 

gerokai suktiems, apgaulę, sle-

menama, kad mero rinkimuose, 
rinkimų būstinėse, teisėtai daly- 
vavo priešingų partijų atstovai, 
teisės įstaigų paskirti rinkimų 
prižiūrėtojai su teise suimti 
kiekvieną pastebėtą ■ rinkimus 
klastojantį asmenį ir tt, ir tt., O 
ar ta rinkimų tvarka ir teisėtu
mas yra įvestas LB rinkimuose? 
Ar galima jais pasitikėti, kai 
praeities patirtis mums sako; ir 
įsakmiai parodo ką kitą? Kai 
paduotas skundas į garbės tei
smą dėl rinkimų klastojimo’ ir 
sukčiavimų nebuvo daleista net 
svarstyti, Todėl visiškai teisin-padėtį ir baisius nukrypimus nuo_LB PaskĮ£faes> piąmiems. A_^advalkiQjciLVy-lJ^^^epadarys ^itQje,j{>yIin- 

tegul"savo rankų jų rinkimais nesutepą! t-;tauto Katkaus strapšniamš, til-j,k»je arba net ir' kitame Ąmeri;
= Kai Bendruomenėje išnyks melas, skai išnyks oppzi- pusiems š.m. kovo 15 d. ir kovoj kęs kampe. Kaip galima užtį- 

Cljos niekinimas ir priespauda, kai LB liausis neteisiu-į 29 d. tautinės minties lietuvių krinti ir garantuoti, jogei taip
-5 . .. - - ’ ...... I “tv™.,” nebus, jogei šį kartą visi fron

tininkai, bičiuliai ir jų “pačįsta- 
į. ... i ; . mi” bus tokie geri ir sąžiningi

lietuviams,--tada gal ir-bus laikas balsuoti ir rinkti- va- p lietuvio tautinius jausmus jgj nedaryt• sotybių kaip ankstv- 
net tautinę pareigą, raginant . v

'gausiai dalyvauti LB Tarybos 
rinkimuose, - pasistengiant suk
viesti galimai daugiau balsuoto
jų, kadangi, kaip abu straipsnių 
autoriai lyg susitarę tvirtina, 
kad “JAV LB Tarybos rinkimai 
yra visuotiniai, slapti ir demo
kratiniai”.

teguldavo rankų jų rinkimais nesutepa!

gai/opoziciją net po amerikiečių teismus tampiusi, kai ji j Jaikra$tyje Dirva”.
grįš prie struktūros ir veiklos metodų, priimtinų visiems Abu tie straipsniai apeliuoja

vodaujančius postus
Ar jūs mafote bent- vieną opozicijos.kandidatą rin

kimų sąrašuose? Ar LB bent pažadėjo tartis dėl visų lie
tuvių Bendruomenėje suvienijimo? Ar Bendruomenė par 
reiškė, kad ji yra pasiryžusi eiti į darnų sugyvenimą su 
kitais veiksniais? Tikrai — NE!
> ■ Kada ateityje Bendruomenė savo kelius ištaisys, 

prie skilimo, išyąyydaii^Jęgaliųs. atstovų^; ir narius ls-|kaį jj mums visiems bus prieinama, tadą mes kalbėsime, 
savo organizacinės veiklos^ ir priversdami opozicijoje kaįp jr kokiu būdu tos Bendruomenės Tarybą ir kitus- 
-atsiradusius sūsiburti-naujoje Reorganizacinėje Ben- organus-Sudaryt^GaHi^metodus”tam-rasime-geresniusp 
druomenėje.. : kitokius, negu dabartiniai “rinkimai” į

Faktinai atkrito ir daug kitų narių, kurie nega
li prisidėti prie vienašališkos Bendruomenės politikos, ir 
kurie priklauso kitaip (demokratiškiau) nusiteikusioms > ”• 
lietuviškoms politinėms grupėms.. J į.

Šiandien jokiu būdu negalima LB laikyti visą lietu-. - 
višką visuomenę atstovaujančia organizacija. Mano nuo- -• 
mone, LB išsivystė į siaurą politinę grupę, kuri jau išė- į

druomenėje.
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Per prievartą mums jungo dėti neprivalo nei smur
tu, pseudo-visuotiniais rinkimais

Dr. Z. Danilevičius

Pelnydamiesi sau pragyveni- reikšdavo, nežiūrint, jog prie*

vesniuose “demc'kratiškuosę” 
riidciniuose kad buvo daroma? 
Nejaugi jų sąžinė jau pasidarė 
tyra, o prc'tas prablaivėjo?

__Pasak Kutkaus, rinkimai yra 
visuotiniai todėl, jogei juose 
galės dalyvauti visi, kas tik pa“ 
norės ir kas tik savo balsą pri
sius paštu, per draugą ar per 
pažįstamą. Taigi, rinkimams 
sudarytos labai palankios sąly
gos ne tik balsą atdiuoti, bet ir 
jį daugeriopai padauginti as* 
meniškai, paštu ir per pažįsta
mus, įteikiant devynias galybes 
fiktyvių kortelių, prirašant įvai-

Bet jeigu taip būtų, tai kodėl 
rinkimų komisijos sudarytos 
jsakymo būdu, visiškai ignoruo
jant ir nesitariant su reorgani
zuota ir teisėtai registruota 
tiėtTTJendromene? Kudėl įiebu-

gai “Dirvos” š. m. kovo 29 d. 
straipsnyje -‘Dėl- Juodvalkio ra
ginimų” D. Adomaitis padarė 
-švadą, jogei “demokratiŠkiau.- 
siais rinkimais” LB-nė yrą'per 
daug sužalota, kad jdsu rinka
muose dalyvautų^ - sąmoningas 
aetuvįs nefrontininkas. Reikėtų 
darpridėti ir save gerbiąs.’ “

Tiesa V. Kutkus dar tvirti
na, kad rinkimai bus ne tik de
mokratiški, bet ir slapti. Kad 
jie bus “slapti” ir labai “slap
ti”, tai su tuo pilniausiai tenka- 
oe prieštaravimų sutikti.

Antra vertus, iš teisinio taško
žvelgiant, kyla abejonė, -jb^j 

nės visoje Amerikoje skelbiami 
rinkimai teisėti, kai jo bendruo
menė yra įsiregistravusi, ir tai 
gerokai pavėluotai, tik vienoje 
Connecticut valstijoje. Tai kaž
kas panašu į svetimą sodą obuo. 
lauti lendantį tinedžerį.

•JO-I konkurenciją Sll -nusistovėjusiais -veiksniais, 4ęaip prakaitu-ir krauju-aplaisty- šininkas rinitai,.. Juokais ar rių pavardžių iš abonentinių te-
ALTa ir VLIKas. Niekas, kas tvirtai palaiko 'tas dvi. toje iš tėvų paveldėtoje lietuvis- apimtas kalbėdavę. Kiekvienu ■ lefono knygų, kaip ankstyves- 
svarbias institucijas, regis, negalėtų save sutapatinti su koje žemėje, mūsų tėvai nebuvo 
ąįauru LB politikavimu._______ įapsnūdėliai bei _

Pripažinkime, kad LB yra nemažai padariusi kultu- AnaiPto1’ susivokimai, h

ros baruose, dar ir šiandien Ji remia, mokyklasll kultu- rej§ĮQmaį buvo solidūs, rimti,!, priklausomoj e Lietuvoje tekda- pavardės bus balsų priėmėjo
rjnius pasireiškimus, bet ši veikla jau nebeliko pirminė gilūs.Kiekvienu atveju jieįvo nugirsti sakant: “juokų juo- rinkimų būstinėje įtrauktos į
LB užduotis, LB dar turi gerų savybių, ji turi ir teisę trumpai, bet gilia. mintimi išsi- kelių iki pat kelių” . . . Tuo lie- balsavusiųjų sąrašą.' Bet kaip

bukapročiai
pykčio atveju jie ramiausiai mc niuose LB rinkimuose kad buvo 
kėdavo pritaikyti daug reiškį- daroma. Bet apie tai Kutkus vi- 
anČią—gilins ; riMta' patarle, siškai neužsimena. Tiesa, jis 
priežodi, posakį- Pavyzdžiui, ne* primena, kad visų balsavusiųjų

vai dalyvautų ir teisėtai galėtų 
stebėti rinkimus, skaičiuoti bal
sus ? Arba kodėl, mažiausią nuo
laidą darant ir ieškant vieny
bės, nebuvo sudaryta rinkimų 
komisija bent iš neutralių ir be
šališkų organizacijų’ atstovų, 
paprašant jas ar juds, kad jie 
padėtų pravesti visu 100% tei
singus ir be suktybių/ balsavi
mus, balsų skaičiavimus? - —/

Ir taip tų klausimų kode! ga
limą aibės prirašyti, turint ome- 
nyje praeitų rinkimų suktumus 
ir dabartinių rinkimų “demo* 
kratiškumą”, apie kurį Kutkus* —- Tyrinėjimai parodo, kad 
ir Juodvalkis rašo, ątrpdo, vi- Amerikoje mažumos prie vai? 
siškai neraudonuodami. Juod- džios neprieina.

— Is Baikalo* gilųjįioš^kartais 
galvą pąviršiuų iškelia labai re
ta žuvis, sako kiniečiai.

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys)

Profesorius Eretas priskaičiuoja net tris 
Lietuvas: 2) Istorinė Lietuva iki 1569 metų Liu- 
blino unijos, 2) Lietuva nuo Liublino unijos iki 
Rusijos okupacijos 1795 m., 3) Nepriklausoma 
Lietuva 1918 — 1940 metais.

Pastaroji Lietuva pasirodė ne romantikų su 
kurtu rojum. Kilmingųjų luomų joje nebuvo, bet 
žmonės, baigę mokslus ir įsigyję technikinę pa
tirtį bei gavę profesinį pasiruošimą, užimdavo 
aukštesnes vietas valstybėje ir gaudavo geresnį 
atlyginimą.

Žemės reforma dvarų centruose paliko po 
80 ha.Mūsų gyvenamoje epochoje stambesnių že
mės ūkių buvimas Lietuvoje liaudies tarpe ne
buvo populiarus dalykas. Nes nuolatiniai bernų 
ir mergų samdymai ūkio darbams sukeldavo vai
dus ir nesantaikas ūkininkų ir samdinių tarpe. 
Žemės reformos gilinimas buvo pribrendęs Lie- 
tuvo.įt>

Atvykau i Lietuvą 1923 m. rudenį ir gyve
nau joje iki 1SJ4 m. liepos mėn. Tai. nemažai. 
Daug kas pakito mano atmintyje.

Po pirmojo pasaulinio karo, vokieių okupa
cijos ir . kovų su lenkai, Sovietų Sąjunga bei ber
montininkais, Lietuva atrodė pilka, niūri ir var
gana. Bet poetų ir rašytojų romantika žadino 
tautą ryžto, veiklos ir idealizmo. Pavyzdžiui 
Maironis savo “Pavasario balsuose!’, dainavo; 
‘Paimkim arklą, knygą, lyrą ir eikim- Lietuvos 
keliu”. Maža kas buvo belikę iš Istorinės Lietu
vos didybės garbės ir erdvės. NeUpilių griuvė
siai jau spėjo sutrūnyti, kurie dar buvo užsilikę 
nuo rusų okupantų sunaikinimo.

Bet saulėlydžiai ir saulėtekiai, Nemunas ir 
Baltijos jūra liko tokie, kokius matė Lietuvos 
kunigaikšiai ir mūsų protėviai. To užteko tėvy* 
nės meilei sužadinti tautoje. f,

r Po baudžiavos panaikinimo Lietuvoje lais
vės dvasia liaudyje nebuvo! mirusi. Po 1863 L* 
1864 mį sukilimo prieš rusus, nors ir pralaimėjo; 
lietuviai buvo nusiteikę romantiškai. Jie svajojo, 
matyti Lietuvą laisvą, lietuvišką aplinką, lietu
viškus miestus, lietuviškas mokyklas, lietuvių 
kalbą girdėti valsčiuje, bažnyčioje-

Nepriklausomos Lietuvos būdingas istorines 
bruožas, kad ją atkūrė pilnoje žodžio prasmėje 
lietuviškoji liaudis. Ta liaudis pribendino lietu
viškąjį elitą ir tapo tauta- Lietuvos naujoji val
stybė ne rūgo, bet fermentavosi, kristalizavosi, 
žiežirbavo ir putojo' • kultūrinėmis apraiškomis, 
kaip jaunas vynas.

, - Dzūkijos lakuose matydavau gojelius,’ kal
veles, ežerėlius, upokšnius, sodybas. Tas Dzūki
jos peizažas paliko artimas ir brangus. Vokiečių 
ordino puldinėjimai viską sunaikino Dzūkijoje, 
tepalikdami tik 'daugybę istorinių vietovardžių. 
Dzūkijos gamtos grožis, atrodo, įsiurbė senųjų 
kartų dvasinius žygdarbius ir gamta įgavo kaž
kokią jėgą žmonių poveikiams.

Tarp mūsų lietuvių gyveno tautinės mažu
mos Lietuvoje. Palyginus jų gyvenimo lygį su 
Sovietų Sąjungos standartiniu gyvenimu, kokį 
aš mačiau (buvau grįžęs iš ten 1923 m., rudenį) 
visį Lietuyos gyventojai gyveno neblogai. Lietu
viai sugyveno su visomis tautinėmis mažumo
mis, jų neignoravo, ir nesidėjo jųjų “vyresniais 
broliais’^ kaip tai daro didrusiai Lietuvoje.

i i Tautinės mažumos gyveno Lietuvoje neblo
gai, bet tai nereiškia, kad jos. buvo patenkintos. 
Pagaliau, kam gyvenosi Lietuvoje gerai. Vy
riausybė buvo nepatenkinta opozicija, o opozici
ja vyriausybe- Pramonininkai ir verslininkai de
javo mokesčių naštos slegiami, ūkininkai nepa
tenkinti žemės ūkio produktų žemomis kaino
mis, darbininkai nepatenkinti uždarbiais, o val
dininkai algomis, liberalai ’ nepatęnkinti kuni
gais ir civilinės metrikacijos nebuvimu (pasta
roji veikė tik Klaipėdos krašte), religingieji fa
natikai ir politikieriai nenorėjo skaitytis su val

stybės forma. Priežasčių nepasitenkinimui kiek 
tik nori. Aš irgi buvau nepatenkintas, . bet lai
mingas, kad gyvenau Lietuvoje. .

Lenkai dvarininkai nepatenkintu ^etnės re- 
forma, nors gyveno neblogai, bet norėjo gyventi 
geriau ir arčiau lenkiškos kultūros centrų.

Žydai, per amžius būdami prekybininkai ir 
amatininkai, laikė tai savo paskirtimi. Bet po 
1930 m pasaulinės ųkio krizės, krašte pradėjo 
kurtis kooperacija. Žydai norėjo gyventi didelėje 
valstybėje, vystyti savo tautos dinamiką, vado, 
vauti daugtautės didelės valstybės ekonomikai ir 
nustatinėti joje politines gaires. Žydai buvo nepa
tenkinti kooperacijos klestėjimu, lietuvių tauti
nio susipratimo stiprėjimu ir kultūros augimu. 
Rusų mažuma žiūrėjo į Lietuvą pro didrusių aki
nius, kaip į nedalomos magiškos Rusijos pa
kraštį ir buvo priešiška, bet kokioms kultūros ap
raiškoms

Iš Maskvos Kremliaus komunistinis centras 
žiūrėjo į Lietuvą šnairiai. Mat, Leninas paskelbė 
dekretą 1918 m. gruodžio mėn- 16 d., kad Lietuva 
ir Baltarusija yra suvienyta valstybė, vardu Lit- 
beteka ja” respublika su sostine Vilniuje. Litbels- 

Ikaja respublika turėjo apie 15 komisinį daųgu. 
įmoje didrusių.
1 (Bus daugiau)
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Juozas Aurėnas

DAlMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

YArds 7-34013307 So. LITUANICA AVĖ.

4348 So. CALIFORNIA AVE

Tet: ŪEmlock 4-2413

Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

“LifetUvoS Aidaf
„KAZĖ BRAŽDŽIOllYTt

Chicagos
Lietuviu

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairip atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996

— John Connally laimėjo pir
mą prizą Concord, N.D., galvi-

Sainte Adresse (Impresionistine a.^ua, .laudo Menat

Kadaise.Naujienose dr. šankus 
rasė apie bendradarbiautojus ir

Kašaieft And pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.
Šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

t Pitertbnrg, Fh- 5:30 vai. p.p. 
š WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71sl Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

VISOS SOPHIE BArCUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS Iš WOPA 1490 kil. AM.

DR; VYT. TAURAS 
-■ GYDYTOJAS IR ZHIRURGAS 

iandrapraktiki, MOTERŲ lig

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Minheim Rd.; Wesicnester, Ik 
t *. r

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 
kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TŪ: 562-2727 arba 562-2728

— Gen. Franco diktatūrai pri- 
. tarė labai maža krašto gyven- 

Lietuvoje. J įojų dalis, todėl netenka stebė-
Todėl Petrą Gudelį verta Už ^a<j dabar diktatūros šali

ai nė tik pagerbti, bet ir nuo- ninkai gauna labai nedideu be
širdžiai pasveikinti. sų.skaičių, nors -jie gali laisvai

; ; Tol. PR 8-1223
OilSb VAL.: pirm- ahfticL, trėšad. 
ir penkt; 2-4 ir 6-8 vai. rak. Stataoie 
liail 2-4 vaL; popiet ir kitu laiku 

oagal susitarimą.

7159 South Maplewood Avenue
CHICAGO. ILLINOIS 60629

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

ALDONA DAUKUS IR DUKRA SOFIJA 
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS

Linksmu ir Laimingų Velykų Švenčių

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523*0440

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avė.. Cicero, III. Tel.: OLympic 2-1003

INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 7 vau vak.
Ofiso tabf.i 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

GEORGE F. RUDMINAS ~
53319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: Y Arils 7-1138-113$

palygino juos su babūnais,
— 54 Chicagos studentai lai- mėgstančiais kaboti ant medžio 

mėjo pinigines dovanas už įvai- šakos galva žemyn ir matyti at- 
rius mokslinius projektus. virkščios vaizdus.

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

Telef. 476-2345

TEL. — BE 3-5893 

M AB. GLE VECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS---
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Lietuviu k Albą: Kasdien nuo .pimišdienio iki penktadienio 3.00 
vai. popiet, šeštadieniai4 ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

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, Ill. 974-4410

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modical Buildinp) Tai. LU 5-6446 
Priimu ligonius pagal susitarimą-

Jei neatsiiiep.a, skambinti 374-8004

RADIJO šeimos valandos 
Vbot profnmot tš WOPA, 

1490 idL A. M.

8uy a'Čir no larįėr W 
■nore powerful than you 
n©cd

b* i sbrti tosart

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKINIMA> 
KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Panašiai atsitiko vienai gim
nazistei, gavusiai vasaros dar
bui parašyti, kaip ji praleido 
”^'aros atostogas. Savo rašinė
lyje ji tarp kita taip rašė:

Pro mano kambario langą ma
tėsi pieva ir pievoje ežerėlis. 
Rytais pievoje piemene melžda- 
vo karves, d ežero vandenyje 
atspindėdavd atvirkščiai...

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

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

Tikrina akis. Pritaiko, akinius 
/ ‘‘contact lenses’” 

VaL agai susitarimą. Uždaryta

"Iš tlkrvlv «š būsiu su tavim". — 2 Motės 3:12.
šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dalį Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymu ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
Išminyino akis į Tą. kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

IV. KaUO ttrinėtojai
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

durio, o šioje IFje dalyje ligi 
j 1919 m. lapkričio pabaigos, t y. 
j iki to meto, kai mūsų kariuome- 
: nė drauge su partizanais apva
lė Lietuvą nub ' svetimų jų_ įsi-' jų parodoj e. 
bfovėlių į mūsų kraštą, išski 
riant lenkus, užėmusius VIL-

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS, 

DIENA IR NAKTĮ.

DR. C. XX. BOBELIS
GENITO-UKIhARY surgery

BNDD No. AB 3878711 
50x5 CENTRAL AVĖ.

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

' ORTHOPĖŪAs-PROTEZISTAS
AjpSratai - Protezai. MŠm bL- 

gĮ» dažau Speciali pagalba ūmioms. 
16r> A (Area SuOTorts) ir t t. 
vai.; 9—4 ir 6—8. ?e?tadieniaia 9—1 
050 Wėst tSrd Sf, Chleago. ITL 60629 
į _Tatat^PR6sp6ctJ;5084 ..

LPERKRAUŠTYMAi

‘ MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS.
Tel. WĄ 5-8063

Joniškėlio apskrities lietuviai 
patriotai-civiliai ir kariai-labai 
plačiu mastu susiorganizavo ir 

i vedė kietas kovas'su įsibrovėliu' 
priešu. Knyga paruošta ne atsi
minimų forma, bet pagal ano 
meto dokumentus. Visas 'Eay- 
gos turinys susideda iš dcku- 

! menių orįgihalų ir ano meto 
1 tų kovų tuo pat metu aprašymų. 
I spaudoje. Gana 'daug tada yra'į 
rašęs pats Petras Gudelis ir kiti i 
autoriai tose kovose ir įvykiuo- 

. se aktyviai dalyvavę. Visa jau 
spaudoje buvusi medžiaga da- 
Har autoriaus perkošta ir sudė- 
ta į knygą.

ši knyga tai tikras to meto 
Lietuvai pasišventusios mūsų 
inteligentijos ii? kaimo jaunimo 
kovų su priešais veidrodis. O tų 
priešų, be bolševikų tuose pat 
kraštuose — Joniškėlio; Pane- 

j vėžio’, Vabaliiihkd; Pasvalio, 
Biržų, Kupiškio ir jų apylinkė
je, be iš ten išvarytų bolševikų, 
juos užplūdo bėrffibtninkai, at
sikraustę iš Latvijos. Tai v’okit- 
čių kariniai daliniai, nenorėję 
grįžti į karų pralošusią Vbfcfeti-Įl 

J ją, bet norėję įsikurti Latvijoje 1 
I ir Lietuvoje. Jie buvo gerai gm- > 
| kluc’ti, \ertėsi plėšiką Virbais ir 
I flekVižfcijbmi^.
J Tiems patieūiš Jbliiškčlio par- 

tizibaiiVš drauge su reguliaria: 
Lietuvos kariuomene teko ka
riaus ti šū debertirttbjdnčiais, 
stipriai ghikmoFūis vokiečių ba
talijomis. __ ■ ____

Tose, su tais ir antrais .prie
šais, kovose žuvo daug jaunime 
iki nuo priešų buvo apvalytas, 

I kad ir ne visas kraštas.
Be paties knygų autoriaus, 

labai aktyviai pasiteiškūšio to- 
še gei kitose kovose ir iš kariuo- 

A menės į atsargą išėjusio majo
re' laipsniu, verta paminėti nors 

’ Skeli tų pat kovų aktyvieji daly
viai, būtėrit: Jbhaš Navakas, 
Mykolas Marina, Antanas Ste-. 
ptilionis, Arttanas Kazilevičfus ir 
daug kitų kurių pavardės khy- 

( goję suminėtos.
Knygą atspaude Tėvų Pran

ciškonų s|>astuvė Brooklync 
j 1971) iii.- .11 itin 220 pliki., 
sudėti vykusių kotų byiižiniai, 
jos kaina 10 <idl. arba 20 vokiš
kų rtiafrkių. Kituose krtŽtucšc 
jų valiuta atitinkamu kursu.

_ . Knygos pagrindinis platintojas
_  Jei žinote omenį*, kurie J- 8epctt-.s, \V. ŠAVnntiah, 

galėhį Užsisakyti Naujienas, >ra- Detroit, Mi 18203. Gaufiamą ir 
tome atsiųsti jų adresus. Mes pas kitus platintojus.
jiems siusime Naujienai <M sa-l Tas pats autorius Gudelis iš- 
vaitfci nemokamai- leido tris dėkuins-ituotas kny

PaciCTiUŠ: — Aš ftofiu pama
tyti daktarą. Ar čia jn?a jo vieta?

Daktaras: 
kubju.

Pacientas 
kas nors praktikuotų ant 
nęš. Man reikalingas daktaras 
kuris mane pagydytų.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio ..iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL. popiet,. ;Seštadieniais 
ir sekinadiėniaia nuo 8:30 iki 9:30 
vaL rytd.

Vedila Aldona Daukva

Ttlaf.: HEmtoek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI, 
CHICAGO, ILL. 60629

— New Yorko valstijos kar
vių pienas—turi/truputį- atomo 
radiacijos spindulių.

—Petro Gudelio- paruošta-nese- gas-: “Bolševikų Valdžios Atsi- _______ ____
niai is.e’sta knyga - JONIŠKe- radimas Lietuvoje , ir Jonis- _  Prezidentas Carteris pasi-
LIO APSKRITIES PARTIZA- kelio Apskrities Partizaffai^dvi Įstatymą
NAI” II-ji dalis jau pasiekė pir- knygas. Šids trys knygos yra tos nįų ginklų kontrolei ir susilaukė 
iriuosius skaitytojus. Knygoje, pat v eit ės, kaip keturių tomų griežtų-protestu, 
dokumentuotai aprašomos Lie- “Iūetuvių Orchyvas”, kur įvai- 
tuvos partizanų kovos su bol-. rūs autoriai aprašo 19401941 

iševikų raudonąja kariuomenėj metų tų pačių bolševikų darbus 
1 įsibrovusia į Lietuvą, 1918-1919 

treč. Į metais.
----- 1 I-je šios knygos dalyje tos kc- 

DR.LE0NAS SEIBUTIS vos aprašomos ligi 1919 m. vi-

''' /jy O<y J "i; i y-; ’ i-' ’-': --



• - Dalia Sakaitė h Klevelan-
I do studijuoja Manhattan mu#-
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dalyvauja lietuvių ręngįnit 
gminose, akompanuodama 

Ralistam*..     ----- —į |
i

Klemensas Baltrr.sis, Rc- 
chester. N. Y’., iš vmksno be ra* 
ginimo sumokėjo prenumeratą, _______________
o savo velykinius^smk'iniinus nr. tilpo tokia žinutė 
ir gerus Linksimus, atlydėjo-de-Ktenroriieturtaf savbTalk 
šimt (lolerru auka. Mykolas džiugino vi '
Smelstorhis •atsiuntė T“ ifž kS- cTicraisfdalnų šventėmis ir papl 
lendorių. Po du dolerius alsiun- Ju darbo 4>lotą^udarė-penkiom 
tė: poma Elizabeth -lodinskas ]><•;. parapijos. Muz. Jono šaučl^ 
iš Detroito,,ponia Ono Kontau- yno
tas iš Marquette Parko, Anta- rai susijungę, bendromis jėgofj 
nas Shakenis iš Gage Parko^ jr mis .ęeųgė^-k^pcgrtp^ x^k<iruš 
J. Strodomskis iš 'Delhi, Oiit.pr dainų festivalius. Laikui bėfj 
Dėkui visiems. Visi skaitytojaifgant, Tie clTCTaf'šinuTEėjo, čTat-2- 
prašomi remti Naujienas ir jas.nininkų garsas ntąžėjo-ir-.beJ 

-platinti, darant pastangų suras- veik buvo visai nutilęs. Taėiaįt 
ti bent po vieną naują skaitytų- ’ “ »• -.-
ją. Visi lietuviai, kviečiami į jas 
atkreipti savo asmenišką dėme
sį, gerai su jcTniš susipažinti ir

REAL ESTATE
"WypI 

roriietimat savo laiku 
isuomenę jskaitlingail 
imi Qxrixiy tArnic non’

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žam4 — Pardavtmct 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentw

2?J2 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774?

vięųos-. taurios- lietuvaitės —j 
Anelės Bayoiriefi>s-TwttltevidifcJ <
lės sumanymu, ir .koordinaciją J mą i-eikės ir lietuvių kalba tekš- 
1976 m. ši lietuviška ugnelė at-.^ų išmokyti.”-, -- -----
gijo ir pradėjo vėLTinktiS senij -• ~~ ,—, j,' ~ .
dainos veteranai, atsivesdami Wus naH‘

vajaus, proga. Naujienos siun-lsavo vaikus. Laimei šioj,' apy-'^™15 nar,ams 1*^ ■r.nananK

-į tą. Jabi teks ne vien tifuzikiniai sėkmingai išaiškintą bylą ir už monės darbininkams taisykles 
choristus paruošti, bet. daugių sutaupymą Metropolitan Sard- sveikatai saugoti.

š-Jtary distriktui $11.5 milijono ti
kisi "iš Sanitarinio Distrikto KUKLI MOTERIŠKĖ

ti GERIAUSIAI ČIA
I LABAI ŠVARUS 2 butu namas f 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

$7,500 lengvu pajamų >š gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. .Gai
žu šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000. ■ . _______ L

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

ŠIMAITIS REALTY
________ Notary Public-------------

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

gautj $500,QQO honoraro, feet Djs- 
friktas atsisakė tiek mokėti. Ta 
byla prasidėjo 1977 metais pa

Jauna poniutė skundžiasi sa- 
1 vo prietelkai: ._ _____ ■

» -------- .7CLVW jauvuo. A^CXAAAi^X J1UJC UpV.h . i /, / .1. M y ACL ^LZL dCHU-CJ O 2.^11 metais pa- ' . . . V. • ’T-r

aamos^pažtaimuL^savaites linkėję .randasi, kampelentisgi^“1“?1^ ■ garsėjusiu .aumHopurY^skm-., “ W°gaį ;auauosl- Jas
nemokamai pagal gaunamus pa- mus. Varys Romanas, ilgametis.^ntupralęs^ras TETSOnSO: Htai-negeroyaphnk -mano- sktlvM

__:_____  ___ i i j- ____ . \Plmn »\ m' vriTY^Pno J , PocoVircm ofxnroi vrvrr mono 11D3

nionę jas užsisakant. Platininio

Wilkerftore 
siųstus galinių skaitytojų adre-Jiet^parap. vargonininkas, kuris 

sutiko nešti nėlen'gvų darbo

geidavimus arba platintoju al

sus.
June 30, HpUepden^Arie^Jutyje, 
Cleveland, Ohio. L ___
> ??f ?? r/j -
> — Lath. Nat.' Democratic klu-
-bd,-7iarrų Įvyks fre-

ilgametis patyrimas sąžiningas darbas
Jei. ruošiatės keliautikreipkitės į- Lietuvių-Įstaigą:-----

TrRy®! Bureau ’.dykinės vaišės.* Pranešė Bemice
r9727 S. Western Ave^ Chicago, .IIi.~60643 r ■ r^emgulis,' pfot. raštininkė.

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

itių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus;

^yaįų.^pnip-sąJėją/4258- So.-Ma- 
.piewood. Po susirinkimo bus ve-

Chicago Park District- , 
ruošiasi kitai žiemai-, -

1 j Pasakysiu atvirai, jog mane ima 
nerimastis.

-4 Jakkodel neini pas gydyto- 
’ ją, kiuris- viską.nuodugniai ištirs?

Jaunoji poniutė nedrąsiai ėmė 
aiškintis:

— Žinai, kaip. su tais, gydyto- , 
jais..’. Lieps nusirengti... Mane 
tas labai suvaržo.

— Nebūk kvaila! Gydytojas 
yra toks pat vyras, kaip ir kiti, 
tai ko čia varžytis! i

macijas visais kelionių reikalais. • ■■ :
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vieta 

tš anksto — prieš 45 - SĮ __ _ savo posėdžio šio antra-NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS zoliuci ją^. kad. Jj>gtu,, paskelbtas

jrtojus ir I visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu beiUetuvfikaa span- 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant if- seniausia Amęrikos lietuvių dienraštį.
m Juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti neautrBk-i

— - - *♦ - — - < »vt - -_-2- < ♦ r —. o >v ‘ » -«.- r-r x u__ .

kalą renesanso.-
VIS PLEČIANTIS 5ĄJŪM1UL .

šaltyti Ir platinti Naujiem, atsirado Mecenatu, tūrfe prie Ke
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujienų skaitytoj am,

Mykolas Karaitis, sav. Grand Siores motelio ir Reidencinio vle&m&S, 
17350_ Gulf_Blvd_, St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, 
trijų dienų atostogas dviems asmenims.- Lemtingieji'tėtės ’jin 
sveėirisjuikian^motelyje^prie_pat_i^jflriOį_nattdotisLprh®&Lipa'  faidimn kambariu, TV, telefonu ir kitais -moderniais Irengiinaia;

Mūsų bendradarbė’.ir savaitinės skilties “Aplink mus ir ntils^ Hanras” 
iutorė M. Miškinytė paskyrė j$5G premiją. Be abejb, atsiras ' 
mecenatų, kurių: -vertingos dovanos W skelbiamo* fr' paAirstytes' riSieJ 
ainiame Naujienų piknike. ■ ■ '' - ’ ’ : ;7. i

7 ? i VA .

Mti

Visai Ir visus kviečiame.1 didžiąją talką

Prenumeratos pratęsimo,’- • 
jraioma pasinaudoti žemiau

NADJISMOS >
1739 SO. RALJT1D IT, 
CHICAGO, IL 60601

r 3 anksto be raginis

..

v..

i t t 4 ’ . >

Pavardė Lr virdaa

Adresas

• Užsakau Naujienai kaip dovaną savo __. 
yra naujas skaitytojas. Priede _______  doL

Pavardė ir vardas _______________ -

Adresas

Sponsorians pavardė, randa* ir vietovė

šubšfe' parattosė net Tadais bė
dos atvejais kaip praėjusią žie
mą “Didžiojo sniego” metu.
ArParkų- Dištriktd” Tarytas pre
zidentas' -Patrick Ct’Mallėy . pa
aiškino; ~ kad ' tokia-' rezoliucija 
yra ' -kakalmga ^ šašiipriftimui 
1975’* mėtaisi priimM nutanftit^ 
kuriuo ■ 'buvo.uždfausti Versti 
sniegą - itį; visokias šą^avas Vie-

— kuriaP

■■ - i

♦ Platinimo vajau* proga, palaikydamas UetuvUtį^aptudir lf Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ~ ~ doL •. ;

Pavardė ir vardas

Adresas

♦ Platinimo vajaus proga, 
tinimui nemokamai be jot

prašau riuntinėti Naujiena* dvi Mvaltea maipa. 
u Iripareifojimu.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė tr vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

. ireaas

buvo-nutęisti ir visi tebesulaukė 
nemažai'mėtų kalėjimo už ap- 
gaulingus kontraktus ir $1.3 mi
lijono kyšii^skęmą. Vięnąs iš jų 
yra multimilijonierius..; Frederic 
S.’ Ingram, to vardo kompanijos 
pirmininkas New Orleans‘ mies
te; . antras Valentine Janicki, 
buvęs Chicagos sanitarinio dišt- 
riktb prezidentas. . ;. i

Distrikto teismas praeitą tre
čiadienį patvirtino susitarimą, 
kuriuo Ingram sutiko sumokėti 
diririktui-^$8,250,000 ir neberėi- 
kalauti -jo .sumokėtų' Sanitari
niam Distriktuį $3.5 milijono už 
.neaųtorizuptus, transportus. į.

' .Belieka. advokatui D Weaver Bus šalta karšta vakarienė, 
gauti Akį. $460,937 sumažintą 
honorarą ir. $37,500 savo ąsis- 
tėntur,;:. j''_ '' \ ... .’ ~

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

[vairi aprirauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tcl,__767-0600.

2 AUKŠTŲ maro namas ir Ž auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $4Į,800.

MODEBNŪS 15 metų muro“namas: 
2 butai ir profesionalui 12uk$us^ ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybėr S§0.000,-

MODERNUS z aukštu, mūro namas, 
apie S18.000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke. - -

REAL ESTATE -
2S25 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534
- HELP WANTED — MALE 

Dcrbin inky. Reikia

— Zarosiškig" felū-bb ‘pavasari- 
nis banketas įvyks balandžio 
21 d., šeštadienį, 7 vai .vakaro 
Vyčių salėje, -2455 W. 47th St.

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

CORPORATION
6551 S. Lore!

Call J. Solek between 8-4 582-5154

. Yari° darbininkams 
: gresia vėžys
- NEW’ YCfeį' fe — Gydy
tojai niistatė/kad .vario kabyklų 
ir dirbtuvių darbininkams grę- 
šia vėžys, kaipjiš. sudaro pavojų 
ir asbesto' darbininkams. Į žino- 
^si^^piniicTtis h t'IjH. ~iict * gerklę 
/patekusios • asbesto - dalelės—gali 
sukelti-vėžį. ■-Tąks, mate .pavojus 
.susidato ir vario darbininkams, 
įtiktai žymiai mažesniame laips- 
,Ayjė.‘ Vario
kai’ privalo“ dirbti , gerai venti;

x , .liuojamoše dirbtuvėse. Gydyto-; 
CHICAvX).- —-Advokatas už, jai'ruošia vario.kasyklų ir pra-

praeitą” sayėotę'pafkĮfš "apvaža-
vęs.^ If- :radęš' “ttėpakėn-
čiąmą’VHT’.F5;!0.- ■

^Tikisiriefeaus’uždarbio
'H#
i’

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629,;# Tet wA 5-2787 i 
lyaifoį prekių . .—A-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
z ?Čosmos Parcels Express Corp. . . 
— MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
[ W. 69th St; Chicago^IlL 60629. —. Tel WA 5-2737

“ ■ *r

' LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ.
linki visiems savo klientams ir draugams

K ■' ' iii : ' >' ■Kur galima netik išgerti, bet ir gerai pavalgyti.

WALTER ir ELIZABETH MISEVICH, Sav.
CAROL MISEVICH - CARROLL, Mgr.

2200 West CermakRoad Chicago
Telef.: Virginia 7-8874

“gero apetito”,' muzika -šokiams 
ir gausu fantų. Rengėjai malo
niai kviečia atvykti. Trik bilietus 
reikia įsigyti iš anksto. Kaina Experienced on Lathes, Mills, Drills

. TT-c- 4 7QifilDays. Medical benefits. Northwest $9 asmeniui. Telef.. HE 1-7 s area. Call Monday through Friday, 
arba 652-5531. = V-ba 736-7500

MACHINIST

ENERGY 
WISE

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

Doni be a Bom Loeeri >

ENGINE LATHE
* •_ * - v - ~ " -—f 

Experienced. Day shift. Top wages. 
Full or part time. Good working 
conditions. Employees parking lot.

CHAS. F. L’HOMMEDIEU
-&-SONS—COMPANY------

4521 W. Ogden Ave.
Chicago, Illinois

521-3992

Man wanted to yearn glass and mir
ror trade. Experience preferred, but 
will train. Small shop.

Mon. thru Fri. 8 to 5.
J. FRANK GLASS CO.

1418 N. Wells St. 
642-9553

HELP WANTED-—FEMALE 
Darbininkly reikli

STENO—TYPIST

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

That’s right . . . Victor has all types 
of temporary job assignments.

We Currently Need: 
SECRETARIES TRANSCRIBERS

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATATSY^T——~7 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

N

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

Kreiptis: - -.
A. L A U R A 1 T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
. 523-8775 .......

A. T V ERAS 
Laikrodžiaiirbrangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<hh Street 
Tel. REpublic 7-1941 _________——------------ <

9 "1 "

Siuntiniai 1 IJetuvą 
h* kitus kraltus

F. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av.
Chicago, III. 60632. ToL YA 7-5980

. ~" ■■ - ’• " f

Naftry Public 
____ INCOM! TAX SBKVIC1 
ttJf S. MapluvMd, T»L 254-7454 
Taip pat darom! vertimai, giraintų 
iškvietimai, pildomi pilietybė! pra

šymai ir kitokį blankai.

■ KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau . 
padėti teisininko Prano š u 1 
paruošta, r- teisėjo Alphonsi 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 

11739 South Halsted St.. Chica 
Cgo. EL - 60608 Kaina $3.0( 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

ir

1i —----------
Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, H- 60629.

TYPIST

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

(Sub. of Walter Kidde Co.) 
100 W. Monroe - 782-6244 
(Call Raima Plechavičius) 

*7 4018 N. Milwaukee - 685-4904

Equal opportunity employer M/F

HOUSEKEEPER-COMPANION for in j 
valid lady. Prefer mature woman » 
Permanent live-in position. Room &l 
Board plus weekly pay. Own room,! 
Sundays off. Must speak English.
_ 1405 _S.CIinton, Berwyn._____ I

Call 522-2218

BOOKKEEPER

Experienced in accounts receivable 
and accounts payable posting. Daily 
deposits, some typing, also fill in forj 
switchboard operator and other gen-, 
erai clerical duties. Must speak Eng
lish.

376-9780 Ask for Mr. LEGNO

ioll Frank Zapelfa

GA 4-M54

»T*rt MJM

tMSV(AM<r> . .v
S?e!e Fami kife Insurance Company’

advokatas 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
'-------- T*l.776-5162--------- -

Trečiadieniais E anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. i 
Vakarais tek RE 7-5047. 1

Raštinė veikia jau daugiau kaipi 
40 metų, patarnaudama klientams.! 

ji 
______________________ 9

LIVE-IN BABY SITTER I
for 1 smell child,, room and board I 
plus salary. References required.. 
Weekendsr off. * i

Phone after 6 — 747-5348.

NAUJI INOS, CHKAtt », ILL Wednesday, April IL 197? , __ - w * *"•

v Di-GcL
The Anti-Gas Antacid.




