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gauna naftos iš Irano, bet 
moka' sfenomis kainomis.

SOVIETŲ SKRIEJIKAI NETURI ERDVĖS 
SKRIEJIMAMS REIKALINGŲ INSTRUMENTŲ

— Nužudžius Buto, santykiai 
tarp Pakistano ir JAV gerokai 
atvėso.

— Vakar Izraelio maldyklose 
pradėjo melstis Izraelio, katali
kų ir arabų dvasiškiai.

— Sadataš leis Naserio isvy 
tiems žydams grįžti į Egiptą.

Gali pakelti 
naftos kainas

nutarta reorgani

vieta su laiku 
vėdinimo siste-

Viesulas išmetė labai daug 
lietaus Mississippi deltoje ir Vi
durio Vakaruose. Pačioje Chi-

j r t-.-Irano gyventojai laukia 
momento, kada mula Chomeini 
susipeš su komunistų kontro
liuojamu “revoliuciniu komite- 
tu’S'Jie gal nežino. kad Chomei
ni komitetui vadovauja.

kitų lavonai rasti namų laižė# 
Vieni buvo užversti jų pačių na
muose, o kiti kartu su .namais 
numesti už bloko ir ten viesulo 
užmušti.

PLANUOJA PRAVESTI RINKIMUS I UGANDOS PARLAMENTA
WICHITA FALLS, Texas. — 

Audros ir perkūnijos metu la
biausiai nukentėjo Wichita Falls 
miesto rentras, sako paskutiniai 
statistikos daviniai. Vėjo, kru
šos ir lietaus verpetas pradėjo 
į šiaurę nuo Wichita Falls mies
to ir pamažu artėjo į miesto 
centrą. Juodžiausias debesys už
dengė padanges, užtemdė švie
są, o -smailas jo liežuvis pradėjo 
leistis žemyn. Kaį smagalys pa
siekė žemę, jis pradėjo versti 
namus, plėšyti jų _ stogus ir 
griauti pačius stipriausius na
mus.

— Egipte sprogus pirmai 
bombai, valdžia sukis į stovyk
las visus palestiniečius.

savanoriškos organ ižacrjos pro
gramoms planuoti.?? ( .

— Turkmėnai pataria savo 
giminės kariams išstoti iš ka
riuomenės.

UJIENŲ” SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS.

biznieriams ir rėmėjams

NACIONALINĖ GVARDIJA
SAUGO LAUŽĄS

Teksas valstijos, gubematc
fiuš pasiuntė nacionalinę gvar
... /Cii.- . V. • —

prisijungti prie sovietinio erd
vėlaivio, nępamatę -sovietinėj 
prijungties, Rusai labai nenorė
jo rodyti, bet buvo priversti, 
nes būtų reikėję, atšaukti visą 
propagandinį prisijungimą. Kai 

I, .tąį aoĮepkięČiąi .-davė

Parku distrikto globėju
CHICAGO. — Cook Apskri

ties Tarybos prezidentas George 
W. Dunne pasakė sutinkąs pa
būti darbų patronu Chicagos 
Parkų distrikte ir perimti tas 
pareigas iš dabartinio Parkų 
distrikto superintendento Ed; 
mund Kelly, kaip to pageidauja 
Chicagos išrinkta majore Jane 
Byrne.

• -H^tGenėrolas- Zia įsakė karo 
vadovybei sustiprinti visas amu
nicijos sandėlių sargybas, kad 
neįvyktų jokių sproginėjimų.

ĮSAKYTA ĮVESTI DEMOKRATINĘ RESPUBLIKĄ 
SUIMTI DIKTATORIŲ IDI AMIN___

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
kosmonautai, pirmadienį pakilę 
į erdvę, pasiekė ten jau treti 
metai skriejančią sovietų erd
vės laboratoriją, bet nepajėgė 
prie jos prisijungti. Kosmonau
tams, pavyko skriejančią sovietų 
laboratoriją pastebėti ir surasti, 
bet jiems nepavyko prie jos 
prisijungti. Jie bandė porą kar
tų, bet nepataikė. Vieną kartą 
praskriejo truputį žemiau labo
ratorijos, o kitą kartą praskriejo 
per josios viršų. Kosmonautus 
kontroliuojąs centras įsakė 
jiems daugiau nebandyti, bet 
grįžti atgal į Sibirą.

RUSAI NETURI TIKSLIŲ 
INSTRUMENTŲ

Iš visko matyti, kad rusai kos
monautai dar neturi tikslių inst
rumentų erdvės skriejimams. 
Sovietų matematikai dar nepa
jėgė padaryti tikslių apskaičia
vimų, o pramonė nepajėgė;pa
gaminti tikslių instrumentų. Su
sidaro įspūdis, kad rusai kos
monautai turi vadovauįis^ aki- j 
mis, kurios - dideliems grei
čiams nebetinka. ,. .,.-1.

Sovietų, kosmonautai neturi 
.tiksliu instrumentų,, užtat du

me 
dega 

vėl gap pakelti kai-

Šiandien ryte atokiau nuo 
miesto sprogo dideli Pakistano 
amunicijos sandėliai. Vakar ant 
durų buvo užrašyta Buto, šian
dien rytą užmušti 33 kariai ir 
sunkiai sužeista 70 sargų, dieną 
ir naktį saugojusių sandėlius. 
Valstybei padaryti milijoniniai 
nuostoliai. Kariuomenės prane
šimo pabaigoje paminėtas Buto 
vardas. Diktatorius mano, kad 
ir čia buvo Buto šešėlio darbas.

Paaiškėjo, kad Pakistano ka
riuomenėje, net ir karininkų 
tarpe, yra Buto šalininkų, kurie 
patarę diktatoriui jo nekarti.

Pakistane sprogo 
parako sandėlis

RAWALPINDI, Pakistanas.— 
Sostinėje pasakojama, kad dik
tatorius Zia savo artimiesiems 
pasiskundė, kad jis, pakoręs 
buvusį premjerą Buto, visą lai
ką yra persekiojamas jo šešėlio. 
Jį nuolat persekiojęs Buto gy
vas, o dabar ramybės neduoda 
Buto šešėlis. '

Punsko lietuvių bažnyčia, kurioje lietuviai ne tik Dievą 
garbina, bet ir kitus lietuviškus reikalus aptaria. Bažny

čioje praeitą vasarą buvo Naujienų bendradarbis 
Viktoras Galeckas.

neleistų vagiliauti. Pasirodo, 
kad trečiadiėnį tūkstančiai žmo
nių nuėjo, apžiūrinėti' viesulo 
padarytos žalos. Jie nenorėjo 
tikėti; kžd viesulas būtų galėjęs 
būti toks galingas ir pakelti ne 
tik stogus, bet ir dviejų aukštų 
mūro namus.

Viesulo sritį apžiūrinėjan- 
tiems žmonėms buvo uždrausta 
liesti namuose buvusius ir vie
sulo nuneštus daiktus. Savo 
daiktus galės gelbėti tik specia
lius leidimus turintieji nukentė
jusios srities gyventojai.

Wichita Falls ir visos sritys, 
kuriomis viesulas ėjo iš šiaurės 
Teksas valstijos į Oklahomą ir 
šiaurę, padarė m i 1 i joninius 
nuostolius. Wichita Falls bus 
paskelbta nelaimės ištikta sri
timi. Nukentėjusieji turės gali
mybės gauti paskolas labai leng
vais nuošimčiais. Apskaičiuoja
ma, kad reikės' bent 20 metų 
nukentėjusiam miestui atstatyti.

IŠKRITO LABAI DAUG 
LIETAUS

Seni generolai 
nepasitiki rusais

WASHINGTON. D.C.— Buvę 
JAV karo vadai, dabar išėję at
sargom buvo atsiklausti apie il
gai ruošiamą, bet iki šio meto 
dar nebaigtą strateginių ginklų 
kontrolės sutarti. Buvę karo va- 
dai turėjo progos susipažinti su 
ruošiamos sutarties projektu ir 
aptartais ar neaptartais apribo
jimais. Veik visi pasisakė prieš 
dabartinį projektą ir pritaria 
sekretoriaus C. Vance pozicijai, 
kad JAV nepasirašys sutarties, 
jei Brežnevas nemažins užsispy
rimo ir nepadarys reikalingų 
nuolaidu.

Buvusių karo vadų patirtis 
veržtis rodo, kad rusai laikosi tik tų 
atlikti susitarimų, kurie jiems yra nau

dingi. Jie pritaria sekretoriaus 
Vance pozicijai ir pataria nesi- 

jokios sutarties, jeigu 
rusai nenusileis.

LONDONAS, Anglija. — 
limas daiktas, kad birželio 
nėšio pradžioje rafto 
Iv kertei 
po- praneša gerai informuota 
UPI agentūra, šeichas Jamani 
nepajėgė pristabdyti kartelio 
narius nuo žymiai didesnio kai
nų pakėlimo, bet niekas nežino, 
ar kartelio nariai norės sutartos 
kainos laikytis.

Iranas, kuris nepardavinėja 
užsieniams tinkamos naftos, ke
lia vieniems kainas, o rusams 
palieka senas, šeichas mano, 
kad kartelis gali iširti, jei Ame
rika pajėgs rasti kitas priemo
nes energijai.

Kur eina doleriai?
WASHINGTON.

Rūmai 220 balsų prieš 173 pri
ėmė ir pasiuntė Senatui $4.1 bi
lijono biliaus svetimoms valsty
bėms šelpti. Iš tų bilijonų po 
pusantro bilijono dolerių gauna 
Izraelis ir Egiptas, bet 5% gaus 
mažiau kai kurioms progra
moms. Panamai ekonomine šal
pa sumažinta iki $11.5 milijono 
ię. svarstyta. Sirijai jnukirsti 
$45 mil*., bet paliktaprėfedentui 
nuspręsti.

■ Kipro salon atplaukė daug 
palestiniečių. Jie nori gauti 
darbo.

KAMPALA, Uganda. — Prieš 
Ugandos diktatorių sukilusi 
Ugandos kariuomenė, tremtinių 
padėdama, užėmė Kampala, 
Ugandos sostinę, ir paruošė pla
nus tolimesniems valstybės rei
kalams tvarkyti .

Iki šio meto kovai prieš dik- į 
tatorių vadovavo kariai. Nušo
vus Ugandos aviacijos vadą, 
rimtesnieji Ugandos kariai pra
dėjo planuoti perversmą: Dalis 
karininkų, pabėgusi į Tanzani
ją. sudarė batalioną kovotojų, 
pasiryžusių pašalinti diktatorių • 
Idi Amin ir įvesti visame krašte 
demokratinę tvarką. Kovą pa-' 
stūmėjo pirmyn pats diktato
rius. Įsakęs Įsiveržti Į Tanzaniją ' 
ir sunaikinti tremtinių karių 
mokyklą, bet jam nepavyko. ■ 
Įsiveržusieji nepajėgė 
Tanzanijos gilumon i 
jiems pavestų uždavinių. Su
pykęs diktatorius Idi Amin įsa 
kė karo policijai išžudyti tikslo, rašyti 
nepasiekusius vadus. Jie kulko
svaidžiais buvo išžudyti Tanza
nijos pasienyje, šis diktatoriaus, G. Dunne apsiėmė pabūti 
įsakymas pastūmėjo karius su-' 
kilti prieš Aminą ir Įvesti de
mokratinę santvarką.

Kampaloje Ugandos karo va
dovybė- sukvietė politikus ir 
Įsakė sudaryti naują vyriausy
bę, kuri turės pirmon eilėn rū
pintis, šiais dalykais: ‘

1) Išlaisvinti visą Ugandos te
ritoriją. Dabar sukilėliai turi 
tiktai trečdalį Ugandos terito
rijos. Sukilėliai kontroliuoja 
Kampalą ir visas ministerijas. 
Sukilėlių kontrolėje yra ir vie
nintelis tarptautinis Ugandos 
aerdoromas;

2) pravesti laisvus visų Ugan
dos piliečių rinkimus Į krašto 
parlamentą;

3) Priimti Ugandos Konstitu
ciją su pagrindinėmis žmogaus 
ir piliečio teisėmis, ir atsista
tydinti.

Sukilėlių kariuomenės 
ninkas, sužeistas kovoje 
bės aerodromo srityje, 
kariams ruoštis Į šiaurę ir suimti 
bėgantį diktatorių Idi Amin.

Sukilėliai turi žinių, kad dik
tatorius Idi Am 
valstybės turto, išvažiavo į šiau 
rę. Diktatorius apsistojęs Jinjs 
miestelyje. Ten silpnu savo ra
dijo bangų siųstuvėliu pranešė žinti naujai 
visiems krašto gyventojams, kad 
Tanzanijos karo jėgos įsiveržė i 
Ugandą ir užėmė sostinę. Jis 
priminė visiems, kad jis atėmęs 
Ugandą iš britų, tapęs preziden
tu ir kariuomenės vadu iki gy-

TIKRINA ATOMINIŲ 
JĖGAINIŲ SAUGUMĄ

CHICAGO?— NRC (Nuclear 
Regulatory Commission — Fe
deralinė branduolių reguliavi
mo komisija) rekomendavo, kad 
visos 34 JAV-bėse veikiančios 
branduolinės (atominėsj jėgai
nės būtų intensyviai patikrintos 
ir aprūpintos papildomomis 
saugumo priemonėnrs. Dvi to
kios, Commonwealth Edison 
kompanijos statytos jėgainės 
yra paežeryje prie Zion mieste
lio netoli nuo Chicagos ir kelia 
p;lieč:ų nerimą. Kitos penkios 
Edison jėgainės yra kitokios Į 
konstrukcijos. Jos yra Ilinojaus 
šiaurėje prie Dresden© ir Quad 
Cities, ir NRC potvarkis jų ne
liečia. Jėgainės prie Ziono pa
tikrinimas daromas iš pačių pa
grindų. Tik vienur būtų galėję 
kokia silpnesnė 
išsivystyti, tai 
moję.'

savas priekabas.. Reikėjo jas 
pritaisyti, kad prisijungimas 
pavyktų. Tuo tarpu nežinoma, 
ar erdvės orbitoje buvę kosmo
nautai laimingai nusileido, bet 
prie skriejančios laboratorijos 
jie nepajėgė prisijungti.

Minėtoje laboratorijoje du so
vietų kosmonautai pasiekė pa
saulinį rekordą — ilgiausiai iš
buvę erdvėje, bet naujo prijun
gimo nepajėgė suorganizuoti, ši 
kartą erdvėn buvo išmestas bul
garas, kad pamatytų, kaip so
vietų mechanikai ir profesoriai 
nepajėgia duoti kosmonautams 
reikalingų priemonių rizikin
giems darbams atlikti.

KUWAIT, sostinė. — Kuvei
to vyriausybė uždėjo didelius 
mokesčius išvežamiems dega
lams. Iki šio meto Kuveito vy
riausybė neimdavo mokesčių už 
išvežamus degalus ir naftą. Ji 
atsiimdavo pelną iš bendrovių, 
tvarkančių naftos ir degalų eks
portą. Nuo vakarykščios dienos, 
balandžio. 11-tos, visi.- turės dar 
primokėti po $1.80 už kiekvieną 
statinę naftos ar degalų. Ameri
kiečiai perka didelius kiekius 
degalų Kuveite.

Irano vyriausybė taip pat pa
kėlė degalų kainas, bet vakar 
uždėjo tokį pati muitą, kokį už
dėjo Kuveitas. Visa bėda, kad 
Iranas dar negali gaminti dega-

SAUGO LAUŽĄS
| NUO VAGILIŲ

Pradžioje buvo paskelbta, kad 
audra ir perkūnas užmušė 48 
žmones, o • į ligoninės išvežta 
850. . Ketvirtadienio pranešimas 
sako, kad užmuštų skaičius jau 
pasiekė 70, o ligoninėse dar te
bėra 800. Keli žmonės nuo sun-

Somozcs gvoF.'i|a 
puola Esfeli

MANAGUA. Nikaragva. — 
Prezidento Somozos nacionalinė 
gvardija ir vėl puola Nikarag
vos maištininkus, pajėgusius ap
supti Esteli pilyje Įsistiprinusius 
karius. Nacionalinės gvardijos 
kariai įsistiprino kalnų apsup
toje pilyje, šiandien Somozos 
ayiacija puolė sukilėlius, supan
čius pili. Be to, kiti nacionali
nės gvardijos daliniai iš Mana- 
guos šarvuotais sunkvežimiais 
atsargiai važiuoja į Esteli, kad 
pakelėje nebūtų užklupti. Na
cionalinė gvardija vežasi ir arti
leriją. kad galėtų pulti 
lėlius.

KALENDORfiMS

Balandžio 13: Didysis penk
tadienis, Algaudė, Tautmylė, 
Mantvidas. . ų ;

Saulė teka 5:18, leidžiasi 6:25.
Oras šiltasrK‘liąU >■

— Sovietų valdžia iškėlė į 
ėrdvę, kartu su rusu, Vieną bul
garų kftčffęaMtoM Jtbmunirtą. įpąr-odė,

WICHITA FALLS MIESTUI ATSTATYTI REIKĖS 
BENT DVIDEŠIMT METŲ

cagoje lijo visą trečiadienį, už 
tvindė patiltes, o šiaurėje užlie
jo rūsis.

Susirūpinusių 
sauliečių organizacijos vidur- 
vakariuose ofisas kreipėsi Į pre
zidentą Carterį, gubernatorių 
Thompson 7 ir Kongresą, pra
šant paoKeibti penkerių metų 
morat^iiūmą, tai yra per tą lai- 

•*ka nebedarvti su avom-^ jokiu 
eksperimentų ir y* u ’ jioinimų 
ginklų nebege-'ihni.

vos galvos. Dabartiniu metu jis 
pabrėžė, kad yra Ugandos karo 
jėgų vadas ir Įsakė visiems ka
riams klausyti jo. o ne svetimų 
karo vadų.

Nauja Kampalos vyriausybe, 
patyrusi apie pabėgusį Idi Ami
ną. įsakė kariams jį suimti..ir 
teisti už jo padarytus nusikalti
mus prieš Ugandos karius, "vy
riausybės narius ir paprastus 
krašto gvventojus.

Naujai sudarytoji vyriausybė 
pirmiausia kreipėsi i JAV pre
zidentą Carterį. kad pripažintų 
naujai sudarytą Ugandos, vy
riausybę ir sutiktų padėti Ugan- 

prisikrovęs dai atsistatyti ir sutvarkyti 
švietimą ir mokvklas. Valsty
bės departamentas atsakęs, kad 
jis patarsiąs prezidentui pripa- 

rcdarytą Ugandos 
vyria- Prezidentas klausi
me ; arstys ir painformuos 
Ugandos vyriausybę. Manoma, 
kad Anglija. Vokietija ir kitos 
valstybės pripažins naują Ugan
dos vyriausybę.

M - ■ Tie first and Greatest
LtihaoBian DaUy in America
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JUSTIN MACKIEWICH, Jr.

įamžinti

ir pažįstamiems

Cities/Nights

^f Eft to^AKAL’SkAS, Prezidentas

Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
vtittius

JERRY X A BOROWSKI 
Tour* Manager ?

UNION TOURS, INC. 
6 East 36th Street 
MeW Ywt-k, N.Y. 1MU 
(212) 679 7873

žolino ■- taupymą, t JAV akcijos 
.prądėjb;kilti.: :H;I •$■■■:*■ ■

Tbtal Cost 
including 

GIT Air Fare
Ch'go/k Y.

S1003/8876 
S1053/S926 
$1529/$142O

SVEIKINA CHICAGOS IR 
JOS APYLINKĖS LIETUVIUS

MARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE 
VYTAUTAS VALANTINAS, Savininkas

Ar lėktuvu pilotai žaidžia 
keleivių gyvybėmis?

WASHINGTON.

SCANDINAVIAN AIRLINES

MRS. ZOHA SZYMANSKI 
Manager. E. Europe Dep$t

laisvės ir nepriklausomybės at
gavimo.

Tą patį siūlyčiau padaryti ir
ALTai. A. Pleikys

May 00
J une 13
July 04

'' " STASYS DAPKUS, SavifL —
AUTOMOBILIU TAISYMO DIRBTUVĖ

(SPECIAL AUDIENCE WITH POPE JOHN PAUL II — JULV I AN t) 
AUGUST Ū DEPARTURES. DOTH GROUPS WILL BE SPECIFICALLY 
MENTIONED AND GREETED BY THE HOLY FATHER. ARRANGED 
COURTESY LITHUANIAN COLLEGE. ROME, WHO HIGHLY RECOM
MENDED LADIES WEAR LITHUANIAN NATIONAL COSTUME);

pradžią.. Krautuvei ir: 
kraštui - padaryti > didėli
toliai.) ;. H’Z

5. Moscow 2
5, Moscow 2
5. Moscow 2. Rome 3
5. Moscow 2, Rome 6 $f529/$1420
3. Moscow 21 31003/S376

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savvegulartyl

BALZEKAS MOTOR’S
4030 ArcherAve., Tel. VI 7-1515

'■’? ' Seniausias automobili ų pardavėjas lietuvir

Dr. Domas Krivickas,, kuris 
anksčiau vadovavo žmogaus tei
siu komisijai, kurioje yra atsto
vai iš visų didžiųjų JAV lietuvių 
organizacijų, taip pat sutiko ir 
toliau tai komisijai vadovauti.

- Maloni ir džiuginanti žinia, 
kad nesenai miręs vienas gar
bingas patriotas lietuvis savo 
testamente “Tautos Fondui”, 
VLIKo veiklai remti paliko 18 
tūkst. dolerių”.

Būtų gerai, kad to garbingo,, 
kilnaus patrioto lietuvio pavardė, 
būtų viešai paskelbta ir įrašy
ta į VLIKo garbingųjų asmenų 
sąrašą, tuomi Įamžinant jo var
dą. Tai būtų paskatinimas ir ki
tiems patriotams lietuviams sa
vo testamentine ar ne testamen
tinė stambesne auka Įamžinti‘ į j 'isavo?vardą kovoje dėl Lietuvos

navimais. Mažutė taupymo ir 
skolinimo kasa, kurią Justinas 
Mackevičius (Mackiewich) Sr. 
įsteigė bažnyčios rūsyje Chica- 
gos vakarinėje dalyje, pradėjo 
veikti su $1,280 kapitalų. Šian
dien ta organizacija,. Justinui 
Mackiewich Jr.. vadovaujant,

Didelis gaisras . 
rumunų sostinėje

BUKARESTĄS, Rumunija.— 
Sostinės centre esančioje pačio
je didžiausioje Rumunijos krau
tuvėje kilo didelis gaisras, labai 
sparčiai pfaplitęs. Gaisras taip, 
smarkiai plito, kad ne visi žmo
nės suspėjo ’ pabėgti” iš ’krautų- 
vės. Policija nežino,* kak galėjo 
sukelti tokį ’* didelį -‘gaisrą.-’

Policija, atidžiai tardo tarnau
tojus, nes nori išaiškinti gaisro 

višarh 
hūos*

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki draugams, ir klientams <

Volare.Premier Coupe .

Chrysler - Plymouth ArtoW mašinos ir 
Station Wagoft’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotoš ffiašitioš— urmo kainomis) 

Gėridūsi rriėėfiafiit&j tai'syiiid ir priežiūros dfepartamentė

Jš KANADOS' 
HAMILTON, ONTARIO 

>.SLA-”.72 KUOPOS' VEIKLA ' 
•’ SLA 72 kuopos visuotinis su
sirinkamas įvyko š.m. wow 24 d. 
ponų'V. -ir K Triponų patalpo
se.' Susirinkime buys>ip/avesti 
balsavimai į Ceatjy gildo 
■nąją Tarybą PtiHipausWs 
šrinktas antru ligonių lankyto-

žiemos laikui praėjus nepamirškite apsilankyti šioje 
prekyboje, čia rasite gausiai nauju if vartotų ailtomobijių. 
Lietuvius šioje įmonėje mielai apUHtaUja Edmuftdaš 
Vengianskas .

ki 8 vai. vakaro, o šeštacnėfiiati 
bei sekmadieniais nuo 8 vai. iyto 
iki 7 vai vakaro visose Jewels 
krautuvės^ viaęje metropolinėje 
Chicsjje^ sfity^bu- Į > •< <’

- see us for 
financinfl 

U bdR low RATS

22U WEST CE&MAK ROAD CH1CAGQ, ttUNCKS fiXOl
Prm Kaiaxavskai. Hawi YVgfnlt

boursi Mon.Tua»n 1.9-4 Thur»9*ft Sat. 9^1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE IMS

EDMUNDAS VENGIANSKAS Iš* -

HOLLINGSHEAD OLDSMOBILE 
PREKYBOS įMONĖS <

5370 So. Western Ave. Tele£A 476*7000

Quart er I 

OUR SAVINGS 
CEUtinCATES ' ’ 

EARN UP TO 7%a%

B«u»tr+ Keturo
ChU*0«/N. York Chicafo, N-. York

Mutual Federal Savings
C. AXp . LOAN ASSOCIATION

Domeika. V. Bagdonas ir A. Xa- 
recldėnė. Šiuo,mėtų visįijąu pa
sveiko. Vist ligoniai buvo ligo
nių lankytojų aplankyti ir įteik
tos dovanėlės. . .

.. . ’ ■''■ -

Į SLA 60-ąjĮ seimą, kuris 
Įvyks Klevelande ž. m. birželio 
29 d. — liepos 3-d., delegatu at
stovauti SLA -72; kuopai seime 
■išrinktas. L-šafapniekas.

SLA 72 kp. gegužinė įvyks 
liepos 15 d. A. Padolskio sody
boje Poris, Ontario.

FAA (Fe
deralinė Aviacijos Administra
cija) paskelbė, kad praėjusio 
savaitgalio “stebuklas”, kai vie
nas- TWA keleivinis lėktuvas su 
87 žmonėmis skrisdamas* pėr 
Michiganą staiga; "kaip statinė 
vandens srovėje, dukart apsisu
ko ore ir už garsą spartesniu 
greičiu pradėjo kristi' žemėn,- 
bet paskutinių momentu, kai vi
si buvo pasiruošę mirti, lakūnas 
spėjo lėktuvą išlyginti ir jį gra
žiausiai nutupdyti žemėn.

Pradėjus tyrinėjimą pasirodė, 
kad magnetinėje juostelėje, kur 
įregistruojami visi garsai kabi
noje, buvo “demagnetizuota” ta 
dalis, kur buvo įregistruotas 
kritimo momentas. Lėktuvo 
“stebukladariui” . gresia rimta 
bausmė.............. ... ... , <

turi virš $465 milijonų turto dieniu kasdien nuo 8 vai. ryto 
(assetų) ir laiko devynis savo 
ofisus Chicagoje, Hickory Hills 
Downers Grove, Lombard ii 
Auroroje.

Savo tarnybos. _ amžiuje, ši 
bendrovė stengėsi augti ir stip
rėti, stiprindama savo įsiparei
gojimus savo patronams (kustu- 
meriams). Siekiant patenkinti 
įstaigos didėjančius- ;teikalus, 
prie pagrindinio; - ofiso pamo 
4192 Archer- Ave.-'praejusią žie
mą buvo pastatytas naujas prie
statas. Padidinti parankamai 
padaugino ofisams plotą dides
niam skaičiui •.ka^ininki/, (teller^) 
ir dabar nieko netrunkant gali
ma bet kuriuo metu patarnauti 
žmogui per 64 valandas kiekvie
ną savaitę, įskaitant ir itrėčia- 
dienių bei šeštadienių pavaka
res. Per paskutirtfus dvejus me
tus dauguma ofįsų<buvd atnau
jinta ir pagerinta, kad būtų 
patenkinti visi Standard Fed
eral bendrovės pageidavimai.

šįmet įvestas dar vienas pa
togus patarnavimas, tai. Stan-. 
dard Plus Account, kuris padės. 
Standard Federal kostumeriams- 
atlikti finansinio biznio transak
cijas Jewel Food Stores daly
vaujant. Greitoje ateityje tau
pytojai, turės dar vieną patogu
mą — galės padaryti transakci
jas nuo pirmadienio iki penkta-

Reservations—In formation
VEGA INTERNAL TRAVEL SVCE. INC 
2.'1 N. Welk St. 
Ch o^o. III. 6O6CA 
(312 > 332-7211

Ketvirtadienį kovo mėnesio imtimi, taip ir teikiamais patar- 
23 dieną, buvo Standard Federal 
Savings 70 metų sukaktuvės. 
Pagelbėti Asociacijai celebriioti 
buvo pakviesti atsigaivinti kai
mynai iš visų ofisų.

Nuo savo -kuklios pradžios 
1909 metais Standard Federal 
neišpasakytai padidėjo kaip ap-

gegužinės ųjtstaĮš
■ Lietuvos laisvės kovotojo Vikto

ro Petkaus vardį. Kąnados Lie-

S
j tuvių Fondan jo vardu bus įneš- 
j ta Į 00 dolerių. Tam reikalui lėšų 
sutelkimui bus platinama lote
rija. r. '■

ji - -ri,- •
', . Susirinkimas . praėję •' labai 
< sklandžiai ir visi reikšlai buvo 
} apsvarstyti per 1*4 vai Po su- 
Isirinkimo Elvyra ir Vytautas 

Triponai visus pakvietė prie 
j vaišių maistu apkrauto stalo.
i Po' vaišių kuopos pirmininkas 
IĮ Šarapnickas šeimininkams už 

vaisių suruošimą pareiškė .pa: 
dėką, ir visi SLA Bariai’ geroje 
nuotaikoje skirstėsi į.namus. ;

" . SLA Narys ~

May T.
June 21
•T u ri 18
August 29 -
S09t. X--K -

C<Mt |iw pvrsdn. double occupancy; based irt) (il l Air Fare — Subject I 
change aud/torgrjycrnnieht approval; add $3. departure tax; tour .dim-to 
wilRpCtonrphny each tour yriUi minimum 30 |»articipanls; parlicipiht 
from West Coast and (ariady welbOiiid.

t f•• " 
ilEri ■ - ws

“Taip pat buvo nutarta arti- 
valdybos na-.moje ateityje valdybą papildyti, 

J kaip buvo VLIKo tarybos posė
dyje suteikta teisė, dviem ar 
trimis nariais.

Š. m. kovo 11 <1 Chicagoje specialiems reikalams, ypatingu 
VLIKo tarybos posėdyje, balsų įgaliotiniu ir atstovų tinklo iš- 
dauguma, buvo išrinktas VLIKo’plėtimui p. Jonas Daugėla ir 7. 
valdybos pirmininku Dr. Kazys teisinė patarėja Dr. Elena Ar 

’Bdbelis, buvęs ilgametis ALTos monienė. ..
valdybos pirm, ir dabartinis gar
bės pirm. ir kiti 
riai.

š. m. kovo 31 d; Washingto
ne Įvyko pirmas VLIKo valdy
bos posėdis, kuriame naujoji 
yaldyba pasiskirstė pareigomis.

Pagal “Lietuvos Aidai” š. m. 
balandžio 7 d. 7 vai. v. radio’ va* 
JandėJės pranešimą iš pasikal
bėjimo su VLIKo vald. pirm. 
Dr. K Bobeliu, kuris papasako
jo kokie valdybos nariai kokias 
pareigas pasiėmė eiti Vliko val
dyboje ir būtent;

1. vice pirm, spaudos ir infor
macijos reikalams Dr. Jobas 
Balys, 2. tarp organizaciniams 
ir visuomeniniams .reikalams 
inž. Liūtas Grinius, 3> politi
niams, reikalams Dr. Kostas Jur- 
g^a,; 4. ryšių palaikymui su 
amerikiečių .spauda, televizija, 
.radio stotimis Dr. Jokūbas Stu- 
kas eis ir iždininko pareigas, 5. 
valdybos sekretorius Dr. Jonas 
Stiklorius, 6. valdybos narys

r’.įę". u ’.. .
_ ’ '-S'-'-

“ JuRK tu ’ MOi'
W‘ A. *



GRASINIMAS K BERLYNO

I

Matyt, nedaug kas pastebėjo' 
Snieguolės Zalatoriūtės repor. 
tažą, atspausdintą Drauge, ko
vo mėm 21 d. Ji aprašo Vasario 
16-sios. miįriėjimą, Vasario še
šioliktosios gimnazijoje.

Ji rašo, kad pamaldose daly
vavo pilnutėlė bažnytėlė žmonių, 
ir kad kun- Bernatonis pasakė 
pamokslą. Pamokslininkas su 
liūdesiu ^pastebėjo, kad yra mū
sų tarpe Jokių mokinių, kurie 
jaučia nepaprastą baimę, pa
vyzdžiui^ praeitų melų gruodžio 
mėn. 1Q dieną vyko žmogaus' 
teisių demonstracija Bonoje, į 
ją norėjo su nepaprastu, užside
gimu važiuoti Ir trisdešimts

agentų grasinimus? Kitaip pėr-

INDIAN MAHA RATĄ H 
ORDERED A WING ADDED

varžovės.
(Iš “Naujos Vilties”)
(Bus daugiau)

(vėliau Lietuvos ries pakeistų nebetinkančius 
ministerijos rei- teisynų nuostatus ii tuo pritai-

HOUSE HIS ENORMOUS 
collection of VESTS J

Lt

IT’S AMAZING!

How Will
YOU HAVE

nius? Ar šios gimnazijos vado
vybė, ar iš Berlyno komunisti
niai agentai? Tai būtina pareiga 
žinoti gimnazijos vadovybei ir 
jos globėjams, kas tokius gra- ( 
sinimus atsiunčia. Jeigu jie to 
nežinc, tai yra jų nedovanotinas 
apsileidimas. Jeigu jau pamoks
lininkas kun. Bemątonis rado 
reikalą net bažnyčioje tai pas
kelbti, tai faktas nėra taip sau, 
kuris būt nevertas dėmesio. Iš 
jo pareiškimo atrodo, kad mo
kinius tvarko ne gimnazijos di
rektorius, o kažkas iš Berlyno.

Kodėl tyli gimnazijos vadovy
bė ir jos globėjai? Kodėl nepas
kelbia visuomenęi, kokių prie-

mokinių, bet atėjus pranešimui monių ėmėsi prieš Berlyno 
iš Berlyno’, kad dalyvaujantie- agentų grasinimus? Kitaip per- 
ji demonstracijoje, nebus pri-|šasi galvon mintis, kad Vasario 
imti Lietuvon pavasari su eks- šešioliktosios gimnazija, veda 

plačiu mastu bendradarbiavi
mą su “Rodinos” draugija, ku
rios agentai iš Berlyno grasina 
mokiniams nedalyvauti demon
stracijoje Bonoje.

Bet jei toks faktas būtų kun. 
Bernatonio tik iš piršto išlauž
tas, tai gimnazijoj vadovybės 
pareiga nedelsiant dementuoti, 
kad tai netiesa, taip nebuvo.

O gal gimnazijos vadovybė 
mano taip, kad ne jos reikalas 
įsikišti į'Tnokinių vcžimą į oku
puotą Lietuvą ir “Tėviškės“ 
drau^jos jų ten globojimą. Tai 
būtų nepasiteisini m as. Nebent 
tik tokiu atveju galėtų vadc’vy- 
Lė rankas nusiplauti, jei atosto
gų metu tėvai vykdamai bku- 
puoton Lietuvon, pasiima ir sa.’

kursija, daugiau kaip pusė mo
kinių pakeitė nuomonę ir neva
žiavo demonstruoti, nors kelio
nė i Bona nieko nekainavo’ ir 
mokiniai galėjo važiuoti dyka .

šitoks pamokslininko pareiš
kimas turėtų sukrėsti kiekvie
ną nebendradarbiautojo, ne vien 
dideliu nusistebėjimu, bet ir di
deliu pasipiktinimu.' Kas paga
liau yra su šia gimnazija?

Kyla Jdausimas_ir kuris tu
rėtų būt nedelsiant išsamiai at
sakytas. Kas tie iš Berlyno, ku
rie pasiuntė tokį grasinimą mo
kiniams, kad jie nebus įleisti

Books sound viitw 
■ras SKIRS OF-THSiR ;

yJERE use>
AMONG SOME KTB

JHE COR8 (DRumHSH) ■ '
GrRlJKTS JUST, J-j 'AEOY SUSSEX, • 

'kSJ? ENGLAND, FARMER ESTABLISHED 
’ v*1 ąTRust FUND FOR ire exclusive-

efttwm 
APPEARS 
on A
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ENGLFiMO. h'1"

it Sir?

i i i 
MĄKEIT '—s.

įtus .TWomes >
Aho fifties.mV

know Your heart

ANTANAS DIRŽYS
~ > -Senovės, jgra i kų padavimuose

dalyvaus demonstracijoje?—-—-
Su šiuo klausimu rišasi dar h 

kitas klausimas, kas tvarko še
šioliktosios gimnazijos mok:- vo vaikus. Tai jau tėvų reika-

T :

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
*■r i1^ *

stovįnčią, kaspinu užrištomis 
akimis, vienoj e ranko'j e aukštai 
iškėlusią svarstykles, o kitoje gus su aukštuoju teisių moks- 
— į žemę atremtą kalaviją.

Ka kiti rašo

TEISINGUMAS LIETUVOS NEPRIKLAU-
gumo ministerijos gimimo da
ta, tiek formalia, tiek ir tikro
vės prasme, nes, kaip vėliau 
matoma, tada prisimto darbo 
buvo griebiamasi tuoj ir viso
mis jėgomis.

: Ši pirmoji Lietuvos istorijoje 
Teisingumo ministerija gimė 
Lietuvos valstybės sostinėje Vil
niuje, tada vadintuose ‘teismo

irią okupanto viešojo gyvenimo
Pirmieji ministro skyrimui tvarką, reikėjo neatidėliotinai 

mmlslcrijoje buvo šie: Vaclovo ir tiems teisynams novelų, ku- 
Sidzikausko 
diplomato)
kalų vedėju ir Petro Šniukštos kintų tuos teisynus naujam gy- 
(vėliau Lietuvos kariuomenės venimui, Kuriame jau buvo pas- 
generolo) — Vilniaus taikos tei- kelbti IJetuvos laikinosios kon- 
sėju. Kiek vėliau V. Sidžikaus-'stitucijos pamatiniai dėsniai ir 
kas buvo paskirtas teisių depar- juosė aiškiai buvo’ pasakyta: 
lamento direktorium, o dar vė- visi - piliečiai prieš įstatyim s 
liau jam buvo pavestos ir namų yra lygūs.
suimtiesiems (kalėjimų-arešti- 
nių) departamento direktoriaus 
pareigos ir abiejdse jis buvo iki 
1919 m. spalio 17.

V. Sidzikauskas, buvęs Lietu
vos Laisvės Komiteto pirminin
kas New Yorke, (mtyęs 1973. 
XII. 2.), buvo dar vienintelis liu
dininkas, žinojęs Teisingumo 
ministerijos kūrimo sąlygas bei 
aplinkybes pirmose šios mini
sterijos atsiradimo dienose. \’ie- 
name laiške nian, paprašytas 
patalkininkauti ketintam išleis
ti ‘Teisės Metraščiui’, jis rašė:

‘Teisingumo ministerija pra
dėjo savo darbą nepaprastai 
sunkiomis aplinkyliėmis. Tų lai
kų Lietuvos valstybės žemėse 
veikė trvs civiliniai teisvnai ir 
visi trys su luominio gyvenimo 
atspindžiais. Naikinant buvu-

TuC pat metu nebuvo lietu
viškų teisinių terminų ir trūku
mą reikėjo išlyginti paskubom, 
pradedant paprasčiausiais, sa
kysim, ‘šaukimais’, iki sudėtin
gųjų teisinių ir teisminių sąvo
kų. Tai buvo didelis ir daugelio 
darbas, o tuo tarpu buvo maža 
žmonių, išėjusių teisių mokslus. 
O ir tuos pačius dar graibstė ki
tos ministerijos, kurių tarpe Vi
daus reikalų ir Krašto’ apsaugos 
ministerijos buvo pačios rimto
sios

— Idi Amin valdomoje šiau- 
rėš Ugandoje siaučia netvarka, 
badas ir vagiliavimas. Vagys ne
ša, kas jiems patinka.

JAY 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 ual. vakaro.

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

Tel. 476-2206

las ir jų atsakomybė. Bet gi, Za-j dievai Uraus ir Gaea, arba lie- muje,- wwa-vAuuiunrac_ wmuiv 
latoriūtė rašo, kad tokia eks- tuviškai — Dangus ir Žemė, tu-1 rūmuo’se’ prie Lukiškių aikštes, 
kursija yra rengiama pavasarį.'rėjo dukrą Themis, teisingumo įžymios 1863 metų Lietuvos su- 
Reiškia mokslo metu. Už tokias dievaitę! Graikai ją vaizdavo,kilėlių aukų dvasia.

Pirmasis Teisingumo minist
ras Petras Leonas buvo žmo-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KLIENTAMS 

IR DRAUGAMS

ekskursijas yra atsakomingas 
gimnazijos direktorius ir šios 
gimnazijos globėjai. Tokios eks
kursijos į okupuotą Lietuvą, 
mokslo metu ir tai, berods, gim
nazijos mokytojams vadovau
jant yra skandalas.

COLLISION EXPERT
COMPLETE MOTOR-BODY-FENDER REPAIRING 

WASHING-GREASING-PAINTING

JONAS STANEVIČIUS, Savininkas
— į žemę atremtą kalaviją. lu. Dirbęs Rusijos imperijoje 

Ši padavimų dievaitė vakarų tardytoju ir teisėju, ten pasie- 
kultūroje amžiams slenktant ta-,kęs apygardos teisėjo pareigas, 
po reikšminga daugelyje valsty-, o vėliau išėjęs advokatūro’n ir 

Man rodos, atėjo laikas, kadįbilJ’ P buvo populiari ir Lietu-Į dirbęs Lietuvoje (dar prieš I 
toks nelemtas faktas turėtų būtI v°jeŲ JeiJai Paįiai nesuteikė-,pasaulinį karą), turėjo platų ir 
visuomenei atskleistas, kas to
kias ir kieno lėšoTnis ekskursi- 
sijos rengiamos ityįjas joms va
dovauja ir kas jas tvarko iš 
Berlyno? Kitaiptyaįrbdytų, kad 
komunistiniai agentai yra tota
liai užgožę Vasario šešiolikto
sios gimnaziją, tą lietuvybės ži
dinį. A. Svl.

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadieni š. m. balandžio 29 dieną
* . t ■ '7W • f ’.'I' ” :■ C

Martinique 'Restorane
2500 W. 94th St

• DAINOS

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE

Evergreen Park, Illinois

me ‘pilietinių teisių’, tai tikrai 
pasisavinome ir.įteisinome jos 
simbolinius ženklus: svarstyk
les ir kalaviją. - Tųd naudojosi 
1918-40 metų Lietuvos- valsty
bė, kurioje tiesioginė ir išimti
nė tų ženklų, turėtoja buvo ta 
valstybinė įstaiga, kurios var
das — Teisingumo ministerija.

Šio šimtmečio pradžioje, lie
tuviu tautos didžiajame pasiry
žime atstatyti savą nuo •• kitų 
nepriklausomą valstybe, Tėisin-

I guihd ministerijos genezė yra
tokia. .■ .

i917tynetų .VĮlniaus; konferen
ciją sudarė JLSetuyos Tarybą, 
šioji paskelbė 1918 metų vasa
rio 16-sios nutarimą, kuriame 
pasakyta” . . atstatanti nepri
klausomą demokratiniais pama
tais sudarkytą Lietuvos valsty
bę su sostine Vilniuje”. Po to
kio nutarimo' Lietuvos Taryba 
keičia savo vardą, skelbdamas! 
Lietuvos Valstybės Taryba, šio
ji pavedė pirmam ministrui pir
mininkui Augustinui Voldema
rui sudaryti laikiną Lietuvos 
vyriausybę. Ir 1918 m. lapkričio
II d. buvo sudarytas bei Lietu
vos Vasltybės Tarybos patvir
tintas pirmasis Ministrų Kabi
netas, kuriame tarp 7*ių minis
trų buvo ir pirmasis Teisingu
mo ministras. Jud buvo’ Petras 
Leonas.

Pirmojo Teisingumo ministro 
atsiradimą reikia laikyti Teisin-

gilų gyvenimo, o taip pat ir tei- rf 
sinį patyrimą savo 54 metų am
žiuje.
. Dabar Teisingumo ministro 
pareigybėje jis žinojo, nuo ko 
ir kaip pradėti. Jam gi pradė
jus, jo darbo’ sėkmingumą dau
giau lėmė ta jo ypatybė, kad 
gebėjo pačią sunkiąją darbo da
lį pats alikti ir buvo valingas 
prieš bet kurias kliūtis, bet ku
riuose sunkumuose. O sunkumų 
liūtą. Vieni jų buvo būdingi Tei
singumo ministerijai, kiti — 
bendri visai atstatomai Lietu-

2637 West 47th Street 
Chicago, Illinois 60632

Tele f.: BUsiness
523-1249

J

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

_ ty T. * " L—. _

- .arba telefonu HA 1 - 6100

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems savo klientams ir draugams

NATALIJOS DELIKATESŲ KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI MAISTO GAMINIAI IŠSINEŠIMUI IR 

GRUPIŲ POKYLIAMS.

3313 So. Halsted St. Tel. 254-8140
Natalija ir Antanas Bilatavičiar 

Savininkai į

$10.00

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

$10.00

Oekj reikia išrašyti:

Pritirti dolerį pašto išlaidoms.
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1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl.

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

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai ..................... .......... .. $15.0(1

4. A. šerno ETNOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
■ Chicago, III., 60608
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| Ką visuomeninių reikalų komitetas, praeitais me-1 
tais vadovautas to paties pirmininko būtų nutaręs, šian
dien sunku, pasakyti. Komiteto nariai žinojo, kad Ro- 
chesterin važiavusieji du ALTos atstovai, vyko tiktai 
informaciniais tikslais, Dr. Kriaučeliūno iniciatyva.

__ iJeigu nuvažiavusieji neturėjo teisės tartis, tai jie 
negalėjo ir susitarti. Jie turėjo Dr, Gečį ir kitus išklau
sinėti, kuriais sumetimais jis niekina visą kovą už Lie
tuvos ląįsvę vedusias lietuvių politines partijas, kuriais 
sumetimais jis skleidžia netiesą apie. Altą,- ir kodėl jis 
stengiasi palaužti ekonominius ALTos pagrindus, kad 
ALTa pinigais padėjusi ir kitais būdais padėjo Ben
druomenei įsikurti Amerikoje.

Išaiškinus šiuos klausimus, reikėjo Dr, Gečį pa-

$16.00
$ 9.00 
t 3.00

$18.00$ $so

sĮaooi klausti, kada :Bendruomenės vadovybė sustabdys dvi- 
ė- > 14.00 Į gubp Amerikos lietuvių atstovavimo pastangas, Wą-i

Naujienoe eina kaadien. IWdriant 
sefanadieniui Leidžia Naujienų Beo 
drove. 1739 Šo. Halated St. Chicago 
BL 60608 felef- 451-6100.

Pinljua reiki* rimt) ūaJtr
00.001 Orderiu kartu m dUakyatu

NAUJIENŲ raštinė atdaia kasdien išskyrus sakmadiepjųĮ. 
a v»] ryto ’>■ 5, va) vakaro Šeštadieniai*. — iki 15

Nelegalus susitarimas
Praeitų metų rudenį Dr. Leonas Kriaučeliūnas, pa

sikvietęs Dr. Joną Valaitį, nuskrido į Rochester!, .kad 
galėtų išaiškinti ko Dr. A. Gečio vadovaujama Ben
druomenė nori iš Amerikos Lietuvių Tarybos. Kultūri- 
niems lietuvių reikalams sukurta organipąeiją, turėjo 
rūpintis Amerikos lietuvių reikalais, šviesti jaunimą, 
mokyti lietuvių kalbos ir supažindinti jaunimą su lietu
vių tautos praeitimi, . bet neatlikus! savo įsipareigoji
mų, ji metėsi į politinę veiklą-

_ Amerikos Lietuvių Tarybą dar. nebuvo informuota 
ąpie Rochęsteryje, N. Y., vvkusius pasitarimus, o Dr. 
Gečys ;-jau paskelbė, kad JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba buvo informuota apie dviejų atstovų 
pasitarimą,. įvykusį -Rochestery,. jį apsvarstė ir patvir
tino. Savo pranešimo gale jis dar pridėjo, kad Bendruo
menės centro valdyba laukia to susitarimo patvirtini
mo. Paleisti gandai apie Rochešteryje vykusį pasitari
mą ALTos. žmonių tarpe sukėlė susidomėjimą, bet Dr. 
Gečio paskelbtas pranešimas apie susitarimą buvo 
daug plačiau komentuojamas.

ALTos pareigūnai žinojo, kad nuvažiavusieji ne
buvę 1 įgalioti tartis arensi tarti.Jie buvo-įgalioti* pasi
teirauti ~ko iš tikrųjų Bendruomenės centro valdyba no
rį iš ALTos, kad kliudo ALTos vedamą darbą ir stengia? 
si paliesti. ALTos finansus,

Dr- Kriaučeliūnas turėjo informuoti visuomeninių 
reikalų komitetą apie kelionę į Rochestęrį ir ten pada? 
yytą “susitarimą” o komitetas, įvertinęs kelionės tiks? 
įųs ir duotus Įpareigojimus, turėjo TLTos valdybai pra
nešti komiteto nutarimą, bet jis to nepadarė. Jis infor? 
mavo tuometinį ALTos pirmininką apie “susitarimą* 
ir laukė ALTos sprendimo šiuo reikalu.

'Stebėjosi Dt, Gečys, kad ALTa taip, ilgai “susita? 
yimo” nepatvirtino. Apie tą reikalą pridūrė ir pats Dr. 
Kriaučeliūnas, informuodamas ALTos, konferenciją.

Dr. Bobelis, tuometinis ĄLTos. pįrmiaiTk.HS, suva
liavusiems atstovams pareiškė, kad Į}t. Kriaučeliūnas

I chingtono įstaigose ?
Susidąro. įspūdis, kad nuvažiavusieji atstovai iŠ 

Dr. Gečio ne žinių gavo, bet instrukciją. Jie neprane- 
kuriais sumetimais Dr. Gečio vadovaujama organizaci
ja ruošė puolimus prieš ALTa, bet išklausė jo instruk
cijas, kaip ALTos narių tarpe sukeltu bereikalingus 
vaidus. :*

Vietoje išaiškinimo ir susitarimo, jis jiems padik
tavo, ko jis norėtų, kad ALta Įeitų į jo kontrolę. Liūd
niausia, kad tokią Dr. Gečio instrukciją parvažiavusie- Stiprius, atkaklius, suberbėju- 
ji vadina “susitarimu” ir nori, kad ALTa jį pa
tvirtintų. ...............

'J)r. Gečys jau paskelbė, kad jo diktatą ir instruk
cijas JAV LB centro valdyba jau priėmė.

Visa tai atrodo juokinga, jeigu 
liūdna-

Mes nežinome ALTos visuomeninių reikalų komi- 
to. narių nuomonės šiuo “susitarimo” reikalu. Minėtas 
komitetas klausimo nesvarstė ir savo nuomonės nepa? 
reiškė. Jeigu parvežtas “susitarimas” būtų svarstytas, 
tai jis būtų pripažintas nesvarstytinas. Jeigu nuvažia- 
žįąvusįęji neturėjo įgaliojimo tartis, tai jie negalėjo 
susitarti, .

Dr. Bobelis galėjo Dr. Kriaučeliūną išklausyti, bet 
kol į ALTos posėdį neatėjo visuomeninių reikalų- komi
teto nuomonė apie “susitarimą’” su Dr, Gėčių, tai 
klausimas nesvarstytas.

Kas, neturėdamas ALTos įgaliojimo,' tarėsi, tai ne? 
gąlėjo susitarti. Dr. Gečys ir jo vadovaujamą Bendrup-

bet ne j^AVAK (slapiosios policijos)
■ pareigūnai įj 15 metų išbuvęs 
Iraną parlamento pirmininkąs. 
Nuo dienos, kai mulą Khomęini 
pasisavino revoliucinę valdžią, 
per tą porą mėnesių revąĮiugį? 
mąi teismai sušąudę 109 pa? 
męrk-tps. asmenis.

Paties mulos Khomeini pa? 
skirtoji “civilinė” valdžia patei

ksim savo neutralumą, pasiaiš
kindama, kad religiniai reikalai 
ąėra jos kompetencijoje. Nors 
spauda antradienį skelbė, esą 
patys teisėjai pradėjo švelninti 
sprendimus, trečiadienio., prane- 
šįmais dar daug suimtųjų kalė
jimuose tebelaukia savo nelem
tą likimo.

nebūtų

menė patvirtino dviejų žmonių “gerus norus”, 
’’susitarimą” su ALTa-

Dr. Kriaučeliūnas, neduodamas komįtetui pąsisą-. 
kytį pą.ts tą susitarimą “susįtąrimą’’ anuliavo.t

ra, Reikia pradėti iš pradžių.

ŠILTAS ORAS LIETUVOJE 
BUVO PRIEŠ 100 METU 

■ * “ - , 4-

(Iš vysk. Valančiaus “Antano .
Tretininko Pasakojimų”)

1872 metais po žiemos būtinai 
nešaltos lig laiku išaušo didžiai 
šiltas pavasaris. Kovo, mėnuo 

, jau buvo, karštas, gegužės — 
karštesnis. Lijo tankiai, žolė su 
rugiais kiust-kiust regimai augo.

Jo nę-

dąvą dębesiąi, dvįejų per? 
kūnų genami. Perkūnai spardė
si it išpenėti, nesuvaldomi ark?

prancūzai su geležies kulkomis 
iš savo, naujų krušinių. Baą Vil
kiją, Raudondvary, Pabaiske ir 
kitur išmušė jau. išplaukusius 
rugius. Pas Varnius, Vąštakių 
dvarely keturis kartus spyrę 
perkūnijos ir be kokio ręįkalo su?

žmonės tai regėdami vėpsojo, it trobesius, ę.ąuru
1 - - --- - — - I buvo ir vęizdetL Kąrtenos pa,?

ui? raP’i°i trejus, b, Kražių dvejus, 
^ ‘ Tauragės aštuonerius, Vendžro-

žemaitis geležėlę radęs. Tuo tik
tai negerai, jogei gegužės mę? 
nuo labai buvo audrotas. _ _
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vaikiną beakėjantį paukšt nu
daužė, o arkliai sveiki paliko.

Idi Amin nesitikėjo valyti visas ęhįcagos apylinkes, 
laimėti | — Planųojainą pravalyti^ JAV

NAIROBI, Kenija. — Dikta- didži^U ežerU dugną.
torius Idi Amin nesitikėjo lai- — Mulos Chomeini partizanai 
mėti, nes nepajėgė niekur pasi? dar nedrįstą įžengti į kurdų

1 sius medžius triokšritriokšt su-
i laužė, kitus it girtus iš kojų iš-
! vertė, žemiems karklams pląu-. _ _ _______ ___
kųs audra gerai iškeduliavo, bet priešinti. Nelaisvėn paimti Libi- valdomas sritis, 
pačių neišvertė. Jei mažus gy- ■ jos kariai buvo badu marinami.
vulėlius — ėraičius, žąsis — lau- Aminas negynė pasienio pozici- — Aliaskos teisėjas uždraudė
ke užlenkė, gyvų nepaliko.

Ąr Khomeini dar 
neprisotintas?

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no radijo pranešimu, anksti tre
čiadienio ryte sušaudyta dar ii 
aukštų kariuomenės, policijos 
ir kitų buv. monarchinės val
džios pareigūnų.

jų negynė Entebės ir nepajėgė 
ginti Kampalos, o kitur nėra

TRUMP'/ IŠ ViSV

Trečiadienis! — Egipto parlamentas patvir- 
skaitomąs viena iš kruviniausių ‘ tino Egipto ir Izraelio, pasirašy-
revoliucijos dienų po šacho nu
vertimo prieš 2 ■ mėnesius ir 
Iraną paskelbus “Islamo res
publika”-.- Tų- Į Į sušaudytųjų 
tarpę būvą dų buvę aukšti

— Woolworth bendrovės ver
tė siekia vieną bjįįjęną, ĮQ0 mi-

bereikalingai Šį klausimą kėlė, nes jis nebuvo spren- karštos dienos vos ne kiekvieną <ąlos vienerius namus, ęęrkūni? lįjonų dolerių Savininkai, plą- 
ūžiamas ir nebuvo išspręstas vakarą iš palangiškės jūros kil- ją sudegino, Nętoįį nųų Ųtęn.ęs nuo j a krautuves parduotu

tai darydavę vakaruose. Teisė
jas mano, kad ir Aliaskoje že
mę turėtų pirkti. . .

— Federalinė vyriausybė pa
reikalavo,. kad teisėjas, vedęs 
prokuroro Sco^t bylą, iš jos pa
sitrauktų. Labai gerai pažįsta

- « , \ V. ■- *

prokurorą. : ;
" ' • ■ . ■ S?-*' - . . t - • ■*

—• Chicagos smulkūs politikė! 
bijo, kad Jane Byrne nepradėtų 
valyti’ mažus politikus iš miesto. 
‘ u*.: .-s.-į.'i,.^ : ./ j

— Mokesčių,inspekcija įsakė- 
padėti visiems, kurie nepajėgia 
laiku paruošti mokesčių lakštų.

— Gen. Zia -įsakė valstybės 
tarnautojams nuvalyti “Buto” 
vąrdą nuo valdžios įstaigų pa-į 
statų. Beveik visos valdžios na-* 
mų durys apteptos nužudyto 
premjero vardu. ' '

— Federalinė vyriausybė nori 
tiksliai nustatyti, ąr užsienio 
studentai tikrai studijuoja Ame
rikoje. Nestudijuojantieji turės 
važiuoti namo.

— Visi nestudijuojantieji Ira- ; 
no studentai turės važiuoti na
mo savo lėšomis.. Pirma kelio
nes jiems mokėję šachas, o mu
la Chomeini nenori leisti pinigų. ■

— Nąųjas teisėjas paskirtas 
nustatyti kaltininkus; Michigano ‘ 
Pontiac kalėjimo žudynių metu.

— Peru žurnalistai, pabadavę■ 
geliąs dienas, baigė streiką, ir 
reikalauja, kad Limos valdžia Į

tą taikos sutartį. ■ ' i~ ■

— Aukščiausias teismas rėi? 
kalauja sustabdyti mokinių ve
žiojimą valdžios apmokamais 
autobusais.

— Naftos bendrovių ir val
džios atstovų ginčai dėl p pirm 
tęsiasi. Prez. Carteris yra tik
ras, kad praves įstatymą dide? 
liąm pelnui nusavintu
j

— Prezidentas Carteris pasi
rašė įstatymą prekybai su Taį- 
vanų tvarkyti.

Mula. Chomeini įsakė su? 
šaudyti buvusį Irano žvalgybos 
viršininką, pareikšdamas, kad 
dėl to kraštui nebus nuostolių.

— Sukilėliai Nikaragvoj- 
ėmę Ęsteli provinciją, žygiuoja 
į Mąųąguą, sostinę.

— Atomo energijos komisiją' 
išsiuntinėjo naujas instrukcijas 
pečių priežiūrai, kad nesusida-

Pavojus.

Jane Byme pasižadėjo iš- juos išleistų iki teismo.

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLU
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys)

Atvykęs krašto apsaugos viceministeris kvie
tė išsiskirstyti bei grįžti prie sąyp> p^reįgųt bet bu
vo nušvilptas- Po to pasirodė pas triukšmaujan
čius Krašto Apsaugos Komisijos p-kas S, Šilin
gas, bet ir jis buvo nušvilptas. Dingus šilingui, iš 
triukšmaująpčių karininkų tarpo, išėjiu pirmyn 
l^ąrininkas K. Škirpa ir pasakė, kad tokiu rimtu 
v^fetybi momentu tiktų vyriausybės galva pakvie
sti M. Sleževičių, Škirpa Įėjo Į gretimą kambarį ir 
grįžo su M. Šleževičium- Pastarasis gražiai'pat- 
liętinėje Ivasioje pakalbėjo ir karininkų buvo pa
kviestas stoti prie valstybės vairo. Jis kukliai pa- 
(įėkojo ir prašė palaukti atsakymo iki kitos die- 
ųos ryto. 1

Visi nepatenkintieji karininkai susirinko 1918 
m, gruodžio mėn. 16 d. ir šiltai sutiko atvykusį M- 
Šleževičių. Pastarasis, padėkojęs karininkams už 
pasitikėjimą, sutiko būti vyriausybės galva ir ža- 
«‘sėjo susitar i su valstybės taryba bei sudaryti 
nauja antrąjį niinisterių kabinetą koalicijos pa
grindais.

M. Šleževičius žadėjo pašalinti ru§ųa iš aukš
tų vietų valstybėje ir kvietė kaĮininkųs. grįžtį 
prie tiesioginių pareigų- Karininkai čia pat prieš 
išsiskifstant sudarė partijų koalicinę vyriausybę 
tokiame sąstate: prezidentas A. Smętęna,, minis,- 
tra pirmininkas ir krašto apsaugos mipj§trąs M-. 
Šleževičius, užsienio reikalų ministras Ąugųsįį? 
nas Voldemaras (kitų pavardžių neprisimenu). ls

į) J. Vileišis — vidaus; M. Biržišką — švietimo, J. 
TyJbelis — žemės ūkio, P. Leonas — įeisingumo, J. ši- 
nioliūnas — susisiekimo J Paknvs —? maitinimo, J. 
Šimkus — prekybos, M. Yčas — finansų, 
krašto apsaugos, fif’d. , , . . v .

M. Šleževičius energingai ėmėsi daybę; rašė 
tam momentui pritaikintus patrięįįniųs ateįsąu- 
kįmus, organizavo, kajiuomenę ir raginę lįetųyius 
stoti savanoriais į kariuomenę- < l- ,

Po gerokai užtrukusių derybų ia Beęįyno grį
žo A. Smetona su kitais vyriausybės nąriais. Jie 
ten gavo iš vokiečių vyriausybėą 10G milijonų 
markių paskolą, už kurią nupirko $u šarvuočius 
traukinius, artilerijos pabūklų in jų aptarnavj? 
rpųi pasamdė vokiečius artilerininkus, šįaip užpir
ko kitokių rūšių ginklų, amunicijoj ir Lietuvos 

jręĮęžinkeliams riedmenų. Artilerijos rusiškųjų 
pabūklų Lietuvoje nebuvo.

KĘJ£TA£ SVEIKINIMOSI PAPROTYS ,
Nuo 1924 np. rugpjūčio mėn. 15 d. gyvenau 

Perlojoje įr teų dirbau mokykĮoje. Pęę PęrĮęjos 
ai^M§ ėję rudenį, atląįdų dreną. BęrįojĮ^ją gąų. 
bįy& VĮŽįalfeiRO mane (jo vardo neprisimenu) ir 
teiravosi apie savo 8 metų sūnelį Taduką.

Visų žmonių temperamentus psięhoĮogįja 
skirsto į 4 rūšis, žmonių temepramentai dažniau
sia yra mišrūs. Tadukas buvo grynai choleriško 
temperamento vaikas. Perlojos bažnytkaimyje pa 
stebėjau, kad yra daug žmonių choleriško tempe- 
rarnęii.tę. Tokio temperamento vaikus auklėjant 
bęi ir santykiaujant su tokio tempera-
mefttę Imenėmis reikia imponuoti, nes choleriško 
temperamento žmonės pasiduoda tik dyasjŠkąi 
viršeaiiam. Tokiais atvejais vaiko auklėjimui 
reikia vartoti keletą gerai apgalvotų įspėjimų bei 
Įsakymų.

Taduke buvo jauniausias šeįmoję ir klau
sę ę su motina ir kitais namiškiais bei 
kaimynais nesiskaitė. Tėvas aiškino, kad dėl 

vaiko staigaus ir beatodairiško charakterio jį 
leido į mokyklą tik jam sulaukus* 8 metų ir da
bar esąs pątenkintas. Patarinėjau tėviją.Įspėti 
motinu, vaikui negirdint* kad ji’’Vartotų apgąjrt 
vętuę įspėjimus bei įsakymus, apeliuodama :įį 
vaiko išdidumą bei jo vertingumą Patariau j 
vaiko neerzinti, negadinti jam nervų ir neiš-

kreiptĮ būdo savybių Komplimentus tariant 
lietuviškai mokyklai, išgirdau . medžioklįąio > 
šuns stūgavimus žmogaus balsų už manę nuga-: 
ros ir maųo pękalbįnmkas pradėję šūkąųti iųe-: 
džioklės varovo balsu- Prie mūsų priėjo Varė- j 
nos miestelio • senas žmogus Jonas Jaskonis. 
Vėliau paaiškėjo, kad varėniečių-perlojiečių se
nosios kartos žmonių esąs toks sveikinimosi pa
protys iš senų laiku, kai Lietuvos kunigaikščiai 
medžioklės dvare kairėje Merkio upės pusėje 
Perlojos buvo medžioklinių šunų gaujos ir Va
rėnos žmonės tose kunigaikščių medžioklėse 
buvę žvėrių varovai. -

Jie kaip senesnės kartos žmonės prisilaiką 1 
senųjų papročių, čia pat stovėjęs Baublys lėtai I 

lietuvišką jatąplg; nežmoniškai, bet i 
kitoniškai”. »

19^4 gruodžių mėlt pradžioje buvau nu- i 
keltas į Varėną ir ten gyvenau ilgą laiką. '* :

VĄREflA • į

•^Alytaus apskrities ąiięstęli^ dešinėje Mer
kio upės pusėje, kur Varėnos upokšnis įteka į 
Merkio upę. Miestelis stovi 42 kilometre niio 
Alytaus ?6 kflwtee nuo Merkinės. .

! - M., tL ’ * i » >

GARSĮNKTTĘg ' NAUJIENOSE 
s, Chicago a nt. Friday," April 13, 1979'



Mažeika & Evans

EUDEi
DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

minis,

Amerikos Lietuviu Taryba

LaidOfuviu
Direktorių

Asociacijos
MM

PHILLIPS - LABANAUSKASAmerikos Lietuviu Taryba

YArds 7-3401

Tfel.: OLympic 2-1003

a. festive Tek: LAfayette 3-3572

Programoj vedėĮa

3319 So. LITUANICA AVĖ

33M So. HALSTED STREET

Chicagos
Lietuviu

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ.

“Lietuvos Aidaf
..KAZĖ BRAZDŽIONYTfc

teaspoon curry powder 
teaspoon ground finger 
tablespoons slivered 

almonds
tablespoons coconut

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
Tel. 737-8601

DR. C. K. BOBELIS 
wENlTO-URINARY SURGERY' 

BNDD No. AS 3378711 
5CU5 CENTRAL AVĖ. 

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

?INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656WEST 63rd STREET 
.-Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 5—7 vau vąk. 
’Ofiso fėlef.: 776-2880 

Retfderiiii^ . 448-5545

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii {vairip atstumų. 
antanaš Vilimas 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

TUKIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR P4AISKINIM
KIEKVIENA DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

i Yesr Sivin/* 

(MjftlMuhi S5.000)

jam vadovauja jaunas pe- Byrne nustatė, kad bus galima 
Už mokslą ir pragy- pakviesti tik keturis. Tarybos 

nariai nepatenkinti, nes jie bi-

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

5449. -So. -Pulaaki - Rd.. XCrawferd 
rtedicel Building) Tel. LU 5-6448 
Pisima ligonius pagal susitarimu, 

iei neatsdiepka, skambinti 374-8004

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

Palos Hills, Hl. 974-4416

DR. VYT. TAURAS 
GYDVtDJAS Ir iSlRURUAS

Bendra praktika,, spe^ MOTERŲ Ilges.
Ofisas 2652-WEST 5nh SYR5ST

. Taį PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treetao. 
tr penkt. 2-4 ir 3-8 vai Vafc Sfežtadie- 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu Irisu 

nagai gnąitartfn^

■ — Jei žinote aameni*, kurie 
galėtu užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS
Visas programos Ii WOPA,

WW HL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

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

Vedėja Aldona Daukue
Talefu HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVR. 
CHICAGO, ILL. 60629

jo sūnui - Amerikos Lietuvių Tarybos nariui Kazimie 
rui Oksui su šeima reiškiame gilią užuojautą.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

e Pesimistas tai žniog^ 
riam ilgą laiką teko gyventi 
optimistu.

Moro pagrobimą ir 
vėl prasidėjo bom- 
karštligė, šį kartą 
nė respublikonų.

etė mokytoja), Ame 
istor.jcs, matematikos ii 

vieno gamtos mokslų da- 
(biologijos, chemijos, fizi- 
iš amerikietiškų vadovė-

PERKRAUSTYMAl 

AMOVING 
. Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

turės specialią, mokytoją vokie
čių ka.bai. Net ir rusų kalba yra 
jos nJ.intiems dėstoma, taip 
pat ir prancūzųk. Privaloma 
ir tikyba, dailė kūno kultūra, 
našesniems mokiniams darbe-

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
,r ,, . (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE 
11028 SOUTHWEST HIGH

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

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

L Petemburg. b:30 vai. p.|. 
š WTtS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71rt Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Raudonoji brigada 
atnaujino šaudymus

ROMA. — Suareštavus vieną 
kariasparnj advokatą, įtariamą, 
kad jis suplanavo buvusio Itali
jos premjero, krikščionio demo
krato Aldo 
nužudymą, 
bardavimų 
nelenkiant

Bombos mestos į Rešpūbliko-

Ai- yi’a kur geresnė proga jau
nuoliui pažinti Europos kultū
rą, jos gyventojus ir gyvenimo 
būdą, kaip besimokant Vasario 
1C. gimnazijoje? Mokykla tam 
reikalui organizuoja ekskursi
jas ir trumpesnes keliones po 
.lūltenfeldo apylinkes. Per Ka
lėdų (3 savaitės), Velykų (2 sa
vaitės), vasaros (9 savaitės) at
ostogas mokiniai gali ekskur- 
ruoti po visą Europą, ir gan pi-‘ 
giai. i

Net ir didžiausi skeptikai jau 
liovėsi abejoti, jog lietuvių kal
bos gimnazijoje galima išmok
ti daugiau nei šeštadienio mo
kyklose Amerikoje. Aukštesnių 
klasių mokiniai čia turės gal 
vienintelę savo gj’venime progą 
ištisai perskaityti lietuvių kla
sikus ir jaunesniuo'sius auto
rius.

Gimnazijos bendrabutį iš da
ilės veda amerikiečiai auklėta

jame stengiamasi sudaryti 
pedagoginę atmosferą. 

Berniukų bendrabučio krizė,

sinoje, Sicilijos saloje. Vienam 
18-mečiui Romos mieste peršau
ta koja per keli (taip brigadie- 
riai keršija savo eiliniams prie
šams). Dar sprogo dvi bombos 
Genoa mieste ir Sardinijoje.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
W«sfchMt<r Community klinikoj 

Medicinos direktoriuj
1938 S. Manheim Rd., Westchester, tL.
V ALANUOS: 3 - & d^rbo dienomis ii 

kas aatrg šeštadienį 8r-3 vaL 
Feti 562-2727 arba 562-2728

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN aSSOSIaTION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS »ue32
PHONE 254.4470

2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Ave., Cicero 
TėlėL 47&-Ž345

. OR'THOPEBas-PROTEZJSTAS 
jgė Aparaiai - Protezai. JWS. bau- 
Cy- dažai. Speciali pagalba kJjoma. 
Ej4 .'Aren SuoDorta) :ir tr t. - -' ' 
vkj.; $4 ir 8--8. RęStadŽ^iajį s__i
deu West 63rd ŠL, Chicago. WL 60629

PRojpect 8-5084

per tą nū'U gimnazijoje pagrindinių 
dailykų mckomasi pagal Ame
rikos ‘‘b’gh seiiool” programas. 
M^kišys, pavyzdžiui, čia mo
kysis anglų k. (dėsto diplomuo
ta amer 
rikos 
bent

ilgametei Amerikos Lietuvių Tarybos narei mirus, sū- 
irir&š - - Stasiui ir DoVidiii SU šeimomis, ir seseriai Onai 
Patifazienei su šeima teiškiahiC gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Midtattd savings aptar 
liauja laupj’iuo u namų 
paakinu reikalus visos mu 
»U abjiinKėS. tlCSGjame 
juius u 4 .u u uis parodytą 
pa»iU.t-jnuą. iwre-

uuu Jum*, nauoinjy

"Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas Šlubuodamas ne
klystu". — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta; "Neapleisk mus gundy
muose". Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

SV. KmTTO tyrinėtojai
J. Muzikant, 196 Van Pelt Avenue, Staten Island. N Y. 10303

jgkAAi'ti* aporjuVoj iki 
-AC.UOO ’

k65; W. 69 stMEĖt 
Un.cago, lu OwU.v

YU 925-2409 
•429 ŠO. HARLEM AVE. 
Btidqe'',ew. Hli'iWS 6u455 

9 TSl 198-9400

kurį laiką neturint vedėjo, nuga- Į mero inauguraciją, bet Jane 
'lėtą
dagogas. 
venimą (maistą ir kambarį)
per metus reikia mokėti DM lietus jau išdalino 
2.604, (šiuo; melu 1 doleris 
yra maždaug DM 1.75).

Brangūs, tėveliai, pasinaudo- 
kit nepaprasta proga Jūsų sūnui 
ar dukrai geriat! išmokti lietu
viškai, paihsftytį Europą, pažin
ti jos kultūrą!'Tuo pačiu nelei
sit užgesti vienintelei laisvaja
me pasauly i Įiėtihiškai gimna
zijai, kuzi ugdo ir mokslina jau
nimą ateities Lietuvai.

Mokslas prasideda š. m. rug
sėjo 3, į bendrabutį reikia at-

1 lėkti rugsėjo 2 (paprastai skren- nu vyr. būstinę Romoje ir į 
i dama iki Frankfurto arba Lux- Krikšč. demokratų įstaigas Me- 
1 embufgo). Smukesnių infor
macijų duc'da: Lilauisches Gim 
našumų 68-10 Lampertheim 
Hūttenfėld, West Germany ii 
O. Zailskienė, 1931 S. 48th Ct.

i Cicero, III. 60650„ tel. 652-7066
Tėvas Alf. Bernatonis, 

! OFMCap Gmnazijos
Kurątdrjios pirmininkas
V. Natkevičius, M. A. 

į Direktorius
-r—------- ' g žvairi ir trumparegiai mo-

— Ghieagos aldermanaį ture- kiniai geriausiai mokosi, teigia 
jo bilietus 6 žmonėms pakviesti Amerikos optometristai.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 103rd Strtut
Valandos pagal susitarimą

Art »<4snih»< rotu- C
piiuM'M ttallv — 1^
P sfboęk Savinas

MMS. - iliM’AiaiCTi

Curried Pears are the perfect accompaniment to 
Easter entree of either.ham, turkey or lamb. Made with con* 
venient canned Bartlett pears, they’re guaranteed to bring 
admiring compliments for both appearance and savory flavor.

Canned pear halves are first brushed with a blend of butter, 
brown sugar and pear syrup, richly flavored w’ith curry powder 
and ginger. After glazing under the broiler, the pears ard 
sprinkled with almonds and coconut and toasted to a golden 
hue.

While canacd Bartlett pears are a favoritė for hisclotH 
desserts and refreshing salads, they can be presented in numer 
(Mis ways to erthahce everyday as well as gala holiday meals.

Curried Pears
1 can (29 oz.) Bartlett

pear habrea
2 tablespoons butter or

margariM
2 tablespoons brawn sugar
Drain pears, reserMng 1 Ubfespoon syrup. Melt butter 01 

margarine; stir in brown sugar, curry powder, ginger and*re
served pear syn0i Cook and stir oter medium heat for 1 minute. 
Place pear halves on broiler pan and brush with curry mixture. 
Broil 8 inches fyem heat 5 minutes. Combine almonds and 
coconut; sprinkle over hot pear halves. Return to broiler for 
1 minute or until topping is lightly toasted. Serve as an accom
paniment to poultry, hefn or lamb. Makes 6 to 8 servings.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W 71 St. Tel. 737-514$ 

Tikrina akis. - Pritaiko akinius 
“contact lenses’”.

VaL agai susitarimą. Uždaryta

VASARIO 16 GIMNAZIJA LAUKIA 
MftKMJ E AMWKOS...

Šių mėtų saudio fnėn. suė'o moltinys praleis šioje gininaz:- 
25 metai, kaip Vasalo 16 gini- joje, j.-5m bus įskaityti jo gim 
nazija egzistuoja Hūttenfelde sūz joje, grįžus į Ameriką Ma 
— Romuvoje. Išleido 
laiką daugiau kaip šimtą abitu 
rientų, kurių daugumas baigs 
aukštąjį mokslą, ne vienas pa 
siekė profesūros Vokietijoje ax 
Amerikoje. Jos nuopelnai emi- 
grantiniame. gyvenime dideli, 
nors ir esame linkę ..vis pajieš- 
koti dėmių ir šešėlių šioje vie
nintelėje lietuvių gimnazijoje (kos)
laisvajame pasaulyje. O kur jų’llų. Be abejo, šalia to jis turės 
mūsų emigracinėj veikloj nėra .^sistemingai mokytis lietuvių k. 
Ar verta todėl dėl vienos antros į ir Uteia^ūros*. L etuvos istorijos, 
klaidos, dėl vienokio ar kitokio 
priekaišto šiai mokyklai pagai
lėti į ją siųsti savo vaikus ir tuo 
net vesti ją prie likvidacijos?

Nepaslaptis, kad. paskutiniais 
dešimčia metų jos mokinių 
skaičius nėra didelis, tik apie 
70 - 60. Šį skaičių -reikia būtinai 
išlaikyti ir pakelti, jei norim 
būti vokiečių remiami. Jie duo
da gimnazijai 4/5 visų reikalin
gų išlaidų, reikalaudami bent 
1/5 lėšų iš pačių lietuvių. Šie ir 
aukoja tiek. Mokiiiių skaičiaus 
problema vis aštrėja: Vokietijo- 

treč. I je tėra jau tik mišrios (vokiš- 
----- 1 kos-lietuviškos) šeimos, ir tai 

DR.LE0NAS SE1BI. TIS ■’ Lietuvos atvykę jau po karo. 
Senųjų karo metų tremtinių la

ibai nedaug bepaįkio: jų vieni 
j išmirė, antri nutauto. Jau ke- 
: lėtas metų gimnazija gali pa
siekti minėtą mokinių skaičių 
tik Amerikos lietuvių dėka. 
(Pastaruoju metu mokinių iš už- 

: jūrių esti apie 20. Norėtume, 
kad mažiausiai tiek jų būtų ir 
ateinančiais 1979/80 mokslo 
metais. Dar gėriau, jei jų pad- 

i'vigubėtų, nes ir .mokytojų, ir 
patalpų užtektų..

Kodėl naudinga ir prasminga 
leisti mokinius į Vasario 16 jai, 

' gimnaziją iš Amerikos? Visų gerą 
J pirma mokslo metai, kuriuo

H



lybą prenumeratos pratęsimą 4r 
! už */ auką. Taip pat dėkui tos 

1 apylinkės tautietei, užsisakiu- 
isiai Naujienas 6 įnėn. ir atsių;

\ Žebertavičius, Detroit, šiušiai neskelbti.
I £2’Juliuš VeSa?i£t Spring ’ 

Ark., pratęsė,ibemidiunjo 
nuineratą, o savo velykimtfs

'i sveikinimus aliV^ėjo“ M auka.1

>Ueh
kestį atlydėjo £5 auka ir švenli-
hūris linkėjimais.* Ęh'kin." Taip 
pat dėkui tos apylinkę. tautie-
ėiui, užsisakiusiam '' Naujienas'] Andrikonis, Šia n c he s’®,' 
yienerienis metams, bet pavar- ~ . ■ <?
.dės prašiusiam neskelbti.

•; . . L7 jK 'ė
t. — Dėkui Stasiui J. Berkiel iš
Antioch* H]., už.ša auka, atsiųsi

■ tą kariu šu'pręųunierata. Taip
$)at dėkui Danutei E. Niteckie- 
įhei iš St. Francisco’, Cal., už $1 
auką. '

y i.i

— Zarasiškhį klubo pavasari
nis banketas įvyks balandžio 
21 d., šeštadieni, 7 vai .vakarop • -

J Vyčių salėje, <2455>;W. 47th St.'
j Bus. šalta, ir karšta vakarienė, 

“gero apetito”, muzika šokiams
■ gausu fantų. Rengėjai malo-;

■ niai kviečia atvykti. Tik bilietus 
reikia įsigyti iš anksto. Kaina

: $9 asmeniui. Telef.: HE 4-7916
arba 652-5531. V;ba

Na*nal, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

;•

£

I
I
I
i
i

i
I

I
I

■į.
£

%

Conn., atsiuntė $2 už kalendoipty 
Dėkui IF i skaitytojai pr^oiyi -N^- 

£*iį Menas ir jas jJfetihtilVvisi liėlu- ai hfc . J - 1 ...

— Jurgis TAuraitis iš Bridge* 
porto apylinkės-it jo’ šeihia inns 
pasveikino sei Velykų šventėmis.

, — P°pia Ir^oą.. J|imkūnaą> 
Nęw lltiKalo,^jįj^hy^artuĮ^u 
metine pernumerata ir velyki.

.. . - . , . f^T’misniais sveikinimais bei ger£a£
linkėjimais atsiuntė $7. K. ---- .v, . - -, .. .. .. L t ‘H- kant. -Platinimo vajaus progalinkus is Maruuette Parko atsi- . . •
ųnte Ęi2'Dz,faalendonų. Tos ajpys - 
linkės tautietis, užsisąkė Naujįr . -
hdš( i’^nėriėiiis5Brefeftns ir afei- -
untė 82 auką, bet pavardės pra^Pirm. DipL Tas/MARIJONAI?.

viai prašomi
asmeniškų dėmesį; gerai -su jo-

> r Dajfeta^s apie pacientus -
Gargus* anglų daktaras Vi|i- 

paięS. HJdHis laikydavosi labai 
" ’ ’ - - - ' i su jho

eną kaijta
asmenišką uu^ipnąJa^ų&įBL gi-upe jamrišeinaiit
kant. -Platininio • -vajaus proga jg- įatos vienas ligonis^, kurio' . -.1 B

|O prie
Tmui 2 savaites nemokama V V ^teMj&VBfcbas rytas, daktare!”
- — ,.Lš§T 2 GARBĖS TEiSMtr

ties Prisikėlimo sukaktyje Imki 
džiaugsmingo Aleliuja... ginimą r
MŽms^buHųliams, tekiams

’šesems ‘ šauliams,. or ypatingai 
Sąjungos "bei -Daliriių*O.^eisirtV 
įNARIAtyS — KOLEGOMS TEĖ

Prpfęsoriuk- Osbėrfe nieko neat- 
jie išėjo iš palatos, 

paMSųJpj>...įJstudentųs ir pasąkė: 
X4Saukokit&' pacientų, kurie ma- 
noniai 4 JUS kreipiasi, vadindami 
Jus , “daktąf e”. Tc^ie pa<?ęiitai 
reta'fTac&Sižmo^'a savo gy’dy- 
mo sąskaitas .

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šul’ 

- ’ f * v * - » -

paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomit 
formomis. į

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

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

N«m«l, Žemė — Pardevlmui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMl
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOK8JIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREXPHS j.

• I ■ ■ ; 1
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prez'denUs ‘ ;; - s

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774?

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

* ___
ŠIMAITIS REALTY

Notary Pu blit

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

*
• Juozo šmotelio
I- ATSIMINIMŲ

r

rf

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės' j Lietuvių Įstaigą: '

AmericanJęrąvel Service Bureau ■& 
9727 S.j WesternĄve^, Chicago, jį, 60643 #1 

i':';cr'5Wet 312 238-9787’ ' ' ' SS
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų keikt- 

nlų (cruises), viešbučių 'ir-automobilių nuomavimo rezervacijas;’ Pardunda
me kelionių draudimus; --Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraftqi;- 
Sudarome iškvietimus ■: giminių apsijankymui Amerikoje ir telkiasie infer-

... macijas visais kelionių reikalais. ‘4” ' v
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti rietas

H anksto — prieš 45-"80 dienų. -L x"' !: :'i? ’ ’ ' " • 'l •
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems ųiūsų klientams

- j;. ų-.drąug-ams • -a G;! rini ’

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butų namas tr 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

$7,500 lengvų pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga- 
zu šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000. -

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

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

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

Gausus namų pasirinkimas
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY. parke.

’■' ’ ’’ Pokalbis apie kejius
.Vienas. ąutomdbįĮistias, 
žiobdamas nuošaliu keleliu, sus- r^ZLA e?^yai. s ai oma 1 ji 
toto pasikąlbėt: su vietiniu įyJ idcm> 2=0 Puslapių kn,ga su.
ventoju, kuris sėdėjo prie tvo- autorius troboje. BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

•’ ■ I Čikagos ir apylinkės lietuvfai'l kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

ya-
J Įvairi apdrauda —INSURANCE j

■ — Susivienijimo L įze t u vi ų 
Amerikoje 134-ji Moterų kuopa 
ruošia metinę žaidimų? popietę 
(Card antį Bųūco ;Party) įsęk< 
^a^e^,;^an^9^j'd„

.... .popiet Dąriaųs=-Uu‘^io salėją,
^F4£i0 So.~Weštęrn\Ave. Vertin

goj GdbvaĖSs’.% iifi vaišėm’-'Atik%
Y

■-<> . .. x<“-. /ri: .* _ ■’

^-DAUGIVAIRIŲPUOŠME^
NŲ. Mokame ” 86.4 už .sidfeb^' 
nius dolerius r-^Vi^F.- or better 
.condition: Mokame aukščiau? 
isjas Rainas uį Sidabrines nyoae- 
taš. Perkame- pašto ženklus bį

•|| jpinigū -kolekcijas'.
A;ii-z?-

’ “ ■ ' 'Tel: YA 7-1200
. - 'ill i A’ Vf- , > . . j-jj

l :If uu; rjy -;-

42tt7sSo. Sątfamehtd^^
6 . WIV" :
— Kelionių į Vilnių 1979 m 

paruostas. Marius Kiela:
į ' ■ (312) '37-1717; ’''

. Horoscopes or,Astrologių 
Tarot Cąfd headings. Saturday

Tel : YA 7-12(M) $ lijo 5.jro’Mępoin^^t nec^»

‘ STA-lE^į
P25-839?. Professional -Menjfeer 
Americąii:, Ęėdėfatibil oĮy^tro- 

Įlogers; ’ (Pr ) 
jf'- '-r-4', • Priimami . asmeny^. reika-

u t; /' .p>, v ■ A|>*. /į
. , o e . . / . 1 ' Z >,i. 3 j. '< i .“ » 'T z;

Linksmų Šv. Velykų švenčių

ros iri švilpiniavo*. ‘ v.' - . - a
feliii jiisiitrište'- skl,rs°eh’* mee^al- rrasomi at 

BaMaiišeJį.-- * . i'^ lr Mgą pasiimti. Kitu
3 Giri, Ą'Satsakė ..gyvijas.' :
į*- Messigut^rkėvma: visus blo- .? . *: • . .
KUS. keliu; musu apylinkėj... I fuygo, karna - 5 dolenai.ė 

Autoriaus adresas:
7114 S; Campbell Ave., j 

Chicago, IL. 60629.

gus’ keliusi; mūsų apylii^i^e;t 
tai geri”, — atsakė vai- 

Tikriausiai daug
dąrB6'iKuv^r"’ '

Aš
RENTING IN GENERAL

s o ui o n
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J MARQUETTE PARKE - ramiam gy-
Politikieriai

Dn nnlitinim ksmfianhn lc ramiam gy-- - - KąJįula^tai gą yentojui ar porai žmonių išnuomoja-
na gfipriai ^UsiginpjcL.viduryje mas. naujai dekoruotas butas 1-me 

Šgįį GaUma dabar su- 
suširitžtS' ’mmaa. Vienas politi- / Tel. 737-8534.
kierius ir- sako: “Yra šimtai bū- - 
dų, . įcaip gaminti pinigus, bet 
sąžiningas būdąs tiį; vienas?’, 
ptąs'tųpj. pašiaušė- “O koks vaiko priežiūra ir lengva 
tas. būdas?”',^rmaąis politikie. ' . NAMŲ apžiūra .
filis apsidžiaugė; .h1 Alia, as taip Gyventi vietoje^ privačiame kambary 
ir calvbiau k^tū nežinai kain je su vonia ir <TV, profesionalų poros 

K^,.|p nezmąi, Kaip šeiinoj6, Hyde Parko-Kenwood apy
Sąžiningą! pinigų . pasigąmin- linkėję... Reikia, kalbėti angliškai .

HELP WANTED — PĖMALE 
_ : pĄrbinjnkiŲ Reikia

REAL ESTATE --

2625 West 71st Street

Tek 737*7200 arba 737-8534

Skambinti angliškai. Tek 536 0380.

ST. MARY STAR OF THE SEA

Nevietinis savininkas verčia greitai 
parduoti puikų 6 kambarių namą 
plius 4 kambarių butą uošviams, 
plius sklypą, ant kurio galima pasta
tyti. Labai gražiai iškaltas, 2 maši
nų garažas, su Įėjimu į jį, didžiulė 
virtuvė su plytelėmis ir kabinetais, į 
pietus nuo 63-čios gatvės.
.. _Tel. 254-8500 ‘Z ' i

ELECTROS ĮRENGIMAI,., 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.' 
Dirbu ir užmiesčiuose 'greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS •' 

4358 So. Washtenaw Ave.
- Tel. 927-3555.:

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

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

Tel. 776-4959
\ v v » •

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE 
523-8775

HELP WANTED — MALE 
Darbininkv Reikia Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

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

CORPORATION
6551 S, Lorel

Call J. Solek between 8-4 582-5154

! >*. ų. .? ;■:: ■ LIVE IN COMPANION for older wo
'r_.: '■.;. : man in Northbrook. Lite housekeep

’ į ū ieškok Šėmo, kuris dirb- į?g and cooking own room and bath.
' v’ Non-smoker.. references required,
jtl ext. 201 Monday thru Fri
ižiai šoka, ’"\’*=ri ' ' ' ’ ■' j id^ 54!-6464 evenings.
■j . \ . v ; *• r '4T I . ■ ________ ’______ ' ______prižiūrėti.-.436.

6294. L

, Nonųt; turėtu draugiį.’turiv
'pats ?būrti draugiškas;

r

i!

L I r

1424 So. 50 th ;Ave
«-T •- *•<

OL 2-5245
HOUSEKEEPER— BABY SITTER

Experienced, mature woman wanted 
to live in private Oak Lawn home 
Includes laundry, lite housekeeping 
and care of 2 children ages 13 and 

— 18 months. Sundays off. Some Cook
ing. Salary Open. Must speak Eng- 

u Ifeh - 425-4432 or 599-7700

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

(Sub. of Walter Kidde Co.) 
t 100 W. Monroe - 782-4244 

(Call Raima Plechavičius) 
4013 N. Milwaukee - 485-4904

Equal opportunity employer M/F

Ciceroy Hlinois 60650
TO 3-9687

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

R. N. or LPN
7” full-time 3—11 p. m. or 7—3 p. 1

MONTICELLO CONVALESCENT 
, CENTER

600 W; Ogden . Ave.
Hinsdale 

Call 325-9630

STENO—TYPIST

Have We Got A Job For you . . . 
AndtYou < . . and you!

That'sr right . . . Victor has all type 
__ of -temporary job assignments.

r We Currently Need:
JI SECRETARIES TRANSCRIBERS

JEAN VANCE

Linksmų Velykų švenčių giminėms, 
draugams ir pažįstamiems 

linki,

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
,4 » H*1 \ l.

(LACKAWIGZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213

2314 WEST 23rd PLACE

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paid® Hills, Hl. 974-4410

Virginia 7-6672

V TA-' <■ i ' ’ EXPERIENCED MAIDĮ- e Daugelis Vaikų esti bied-
«aišh vipn tik lend aln- Ta live in’ References required. To?Įmais vien tiK uei to, Kad alų ^ages 5^^ living quarters
daris turtingas.' Green imigratiorr card required. Must

- speak English.
- - -’446-1418

. ------- .--------—tz-ijgyy

3 MACHINISTS NEEDED

BURNING Machine Operator, for 
operator’s electric eye flame cutting 
machine or familiar with plate burn
ing 
mg

Siimtmiai | Lietuvą
It kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4069 Arehar Ay.
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

to learn operation. Some draft
experience preferred.

EXCELLENT SALARY
Call 666-1151

SIUNTINIAI | UCTt:VA. :
'MARĮTA ^OREIKIENfi s; /. -j

. ’• *?.> V’ ‘ ’ • • ”$ ■ ' .' ■ f ■ t . i r -’ ’ 'r '■ ' ’’

26O8.We*t69th St.-, Chicago, HI. 60629 • TeL^A 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU5: ’ 1
 HOUSEKEEPER-COMPANION for in 

valid lady. Prefer mature woman 
. Permanent live-in position. RoomBoard plus weekly pay. Own room 
Sundays off. Must speak English.

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

SERVICE TECHNICIAN

Leading manufacturer of business 
machines needs men with electronic 
aptitude to train as Service Techni- 
ciaris. Applicant must be high school 
grad and neat appearing. Excel, com- 
3any benefits and working condi
tions. We will hire, men with pre
vious electronic exp. or train men 
mith electronic education.

Contact Mr. J. Tully 427-9253
MONROE THE CALCULATOR CO.

623 S. Wabash ave.
* EOE

■'■ •- Netery Public ------- 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. MapImroM. Tel. 254-7431 
Teip pat darosi vertimai, giminiu 
iikrietinud. pildomi pilietybė* pra-

Symai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN UFE

FfbjA Zap^it

GA 4-UM

A——

run uis

IM1UBANCI

Stale Farm Life. Insurance' Comoany

SIUNTINIAI J LIETUVĄ f
Cosirips Parcels Express Corp. e

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE . 1 
2501 W. 69th St^ Chicago, DL 60629. — TėL W A 5-2737 JL

e'N ’ . -r-

Linksmų Pavasario švenčių -į. Velykų , 
linkį Viąįėms lietuviams ^ 

MARIUS KIEL t
KELIONIŲ į LIETUVĖ IR KITUS

KRAŠTUS ATSTOVAS

6«557-So. -Talman Ave^ 
CMcagd, IL 60629 J

' *____
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EXPERIENCE HOUSEKEEPER

1 or 2 persons to care for house, 
laundry, and cooking for 2 adult ex 
ecutives. 2 dogs. No children. Mus1 
have recent references. Live-in quar 
ters. Lincoln Park area.

Call B71-O644

MACHINIST
Experienced on Lathes, Mills, Drills 
Days. Medical benefits. Northwest 
irea. Call Monday through Friday.

736-7500

ENGINE LATHE
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- 
•or trade. Experience preferred, but 

train. Small shop.
Mon. thru Fti. 8 to 5.
J. FRANK GLASS CO.>a 

1418 N.' W*ll« St- 
. 641-9553 u

vili

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Atsėdate# 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047*1 ;
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams.

. Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

TheDi-Gel*

. NAUJIpNOC CMKAM t, ILU fridaf, AmĮ




