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OMOZOUGANDOS PREZIDENTO PAREIGOMS PRISAIKDINTAS J. K. LULE GRIAUNA KIEKVIENĄ NAMA IR ŽUDO VISUS VYRUS
KARIAI SKUBA PASKUI BĖGANTĮ IDI AMINĄ,

* PASIRYŽĘ JĮ PAIMTI GYVĄ

žinti naujai, sudarytą Ugandos 
vyriausybę, bet turi būti infor
muota apie, pagrindinius krašto 
valdymo elementus. JAV nori 
žinoti krašto prezidento, prem- 

i jero ir įtakingesnių Ugandos ka
ro vadų vardus.

Aptvarkius kovų metu nu- 
kentėjusį Entebės aerodromą, 
Amerikos lėktuvai galėtų nu
vežti būtiniausią, Kampala! rei
kalingą maistą.

NENORI, KAD AMINAS 
IŠTRŪKTŲ

Naujai išrinktas Ugandos pre
zidentas Lule prašė visus kraš-

KAMPALA, Uganda. — šeš
tadienį. Ugandos prezidento pa
reigoms buvo prisaikdintas vi
suomenės veikėjas Jamin K. 
(Youssef) Lule. Prisaikdinimo 

'—ceremonijose dalyvavo Ugando'S 
karo vadovybė, vyriausybė ir 
visuomenės veikėjų atstovai. 
Karo vadai, vyriausybė ir visuo
menės veikėjai pasjžadėjo bend
radarbiauti su valstybės galva, 
išrinkti visų, krašto piliečių par
lamentą, paruošti konstituciją ir 
būtiniausius įstatymus. .

IDI AMINO JĖGOS 
NESPĖJO PABĖGTI'""

Kraujo apytaka nustato 
temperatūra

prie miesto pakraščių, griauna

. I
Ugandos diktatorius Idi Amin to gyventojus suimti Idi Aminą 

keliais automobiliais pasiekė! gyvą. Naujai sudarytoji yyriau- 
Jinja miestelį, iš kurio jis dar J sybė; nori sudaryti jam teismą 
bando valdyti likusią Ugandos už pačius didžiausius nusikal- 
dalį, bet Kampaloje buvęs karo , timus.
policijos, dalinys netoli tepabė-: — Nei vienas kolonijų valdy- 
go Sukilusios kariuomenės žval-rtojas nebuvo toks žiaurus su

IjgandQS gyventojais, koks buvo 
puskarininkis Idi Ąmin. — pa-

pasiekė I gyvą. Naujai sudarytoji vyriau-

gai vieną dalinį rado tiktai 20 
mylių nuo KampalbS. Jlems bu-

bet jie atsisakė. Jie pasipriešino 
į šiaurę važiavusiam, žvalgų bū
riui. Susišaudymo metu buvo 
aukų iš abiejų pusių;

Kad pasitraukusi diktatoriaus 
karo policija būtų nuginkluota, 
josios dalinys ^atidžiai... sekamas 
ir tikimasi, kad bus visai nu
ginkluotas. .

LAKŪNAI SEKA IDI 
AMINO KELIONĘ:

Tanzanijos lakūnai atidžiai 
seka Idi Amino keturių auto
mobilių karavaną. Pradžioje ma; 
nyta, kad jis bandys bėgti į Ke
niją arba Sudaną, bet vėliau pa
aiškėjo, kad jis gali bėgti į Zam
biją.

v -
Idi Amm liko be aviacijos, be 

' artilerijos, 6 dabar ir be karo 
policijos, kuri jį laikė Ugandos 
valstybės priešakyje. Karo poli
cija vykdė visus Idi Amino įsa
kymus prieš karo vądovybę, po
litinius veikėjus ir dvasiškius.

AMERIKA TEIKS EKO
NOMINĘ PARAMĄ

JAV vyriausybė pranešė ka
ro vadams ir vyriausybei, kad ji 
teiksianti ekonominę paramą 
naujai sudarytai Ugandos vy
riausybei, kad krašto gyventojų 
neištiktų badas. Prieš penkis 
metus JAV sustabdė bet kokią 
paramą Idi Amino valdomam 
kraštui, kai -diktatorius įsakė at
šaukti iš Ugandos JAV mari
nus, saugojusius Kampaloje bu
vusią JAV atstovybę.

JAV yra pasiruošusios pripa-

tas Lule." — Jis pats pasirašė 
įstatymą, kuris .paskyrė jį patį 
krašto valdytoju, iki. gyvos gal
vos. Prezidentas nori, kad visi 
Ugandos gyventojai žinotų apie 
Idi Amino- nusikaltimus..

Kampala:.rengiasL žygiui -visai 
Ugandai išlaisvinti. Savanoriai 
šimtais stoja kovon prieš Tdi 
Amino jėgasi j -

Irano šachas stebisi 
žiaurumais

MIAMI, Fla. — Irano Ša
chas, atskridęs ■ į Bermudą pra
nešė, kad skris į Braziliją, o vė
liau apsigyvens Argentinoje, bet 
susirado saugią vietą Floridoje.

Šachas nustebęs mulos Cho
meini žiaurumu, įsakymais su
šaudyti tiek daug valstybės tar
nautojų ir Mahometui tarnavu
siu iraniečiu.

— Pašto vadovybė nutarė su
naikinti 20 tonų laiškų, kurie 
siuntimo metu sušlapo ir nusi
dažė.

Nusibodus mergaitei žaisti lėlėmis, ji maitina visuomet išalkusi šeimos šunį.KARIBŲ JŪROS SALOJE PRASIVERŽĖ .
c tris kartus

N - ” JAV VYRIAUSYBĖ ĮSAKĖ DVIEMDPIETŲ -
AFRIKOS TARNAUTOJAMS IŠVAŽIUOTI

KINGSTON, Karibų salos. — doleriu. Uždirba viešbučiai /K. U ir 
šeštadienio rytą prasiveržė ug- -maisto gamintojai. Prasiveržęs 
nikalnis’ nedidelėje vietos salo- ugnikalnis gali vasarotojus išva- 
je. Visiems vietos .gyventojams ryti ilgesniam laikui. Pakilę sie- 
ir atostogaujantiems. įsakyta ros dūmai veržiasi į šiaurės va-

KINGt'ION, Karibų jūra. — 
St. V; .vent ugnikalnis^ tylėjęs 
ilgus dešimtmečius, '•^tadienf 
prasiveržė tris kar- kiekvieną 
kartą išversdamas daugiau la
vos ir didesnius sieros garu '4* 
besis.

Vyriausybė, specialistų pala 
riama, šeštadienio vidurdieni

tuojau pasitraukti 10 mylių at- karus. Jie kris kitose salose ir įsakė visiems salos gyventojams 
stumon nuo ugnikalnio viršū- jūroje.
nes. Besiveržianti lava, jau pra
dėjo slinkti pašlaitėmis. Visa 
padangė uždengta dujomis ir 
pavojingais pelenais. I- <

Pagal . turimus apskaičiavi
mus. specialistai mano, kad bus 
dar svarbesnių’ prasiveržimų. 
Ūžesys žemės gilumoje pasako, 
kokio stiprumo, gali, būti prasi
veržimas. Yra pagrindo manyti, 
kad gali tekti išvežti visus sa
los gyventojus.

PAKENKS VASAROTO
JAMS, BIZNIUI . , ’

Visi mato, kad Karibų jūroje 
prasiveržęs ugnikalnis pakenks 
ne tik atvykusioms vasaroto
jams, bet ir vietos bizniui. ’At
vykusieji poilsiautojai’ atveža

KALENTX)R«LIS

Balandžio 17: Stefa, Anicetas, 
Sigita, Dravenis, Ugaudas, Vy-

Sąulė tęka 5.; 1Ų leidžiasi 6:26.
Oras'VėsuK'S.'t ;

IŠSIUNČIA DU PIETŲ 
AFRIKOS TARNAUTOJUS
WASHINGTON, D.C. — JAV 

vyriausybė Įsakė dviem Pietų 
Afrikos tarnautojams, priskir
tiems prie Pietų Afrikos atsto
vybės Washingtone, pasitraukti. 
Praeitą ketvirtadienį Pietų Af
rikos vyriausybė Įsakė išva
žiuoti dviėm Amerikos amba
sados tarnautojams ir vienam 
armijos seržantui. Vyriausybė 
išsiųstuosius apkaltino šnipi
nėjimu.

. Valstybės departamentas tvir
tina, kad Pietų Afrikos vyriau
sybės kaltinimas neturi pagrin
do, nes Amerikai Pietų Afriko
je nėra ko šnipinėti. Pietų Afri
kos vyriausybės nariai įsivėlė i 
piniginį skandalą, o dabar ieš
ko būdų visuomenės nuomonei 
kitur nukreipti.

. — Chicagos- miesto taryba 
krauna tokius -pačius mokesčius 
juodžių apgyventiems namams, 
kokius uždeda?ir baltaodžių Įsi
gytiems nariams. Juodžiai pro
testuoja.

1 — Amerikoje vietomis, įskai
tant ir Chicagą,'.dar galima nu
sipirkti galoną gazolino už 65 
centus, o už geresnį reikia mo
kėti po vieną dolerį.

— Chicagoje-sniegas jau iš
tirpo, o Winnipegas per Vely
kas ' dar uždengtas 25 colių 
sniego klodu. Ten sniegas taip 
greitai nebetirpsta.

3ameš Tuck' Torelto, gangs-

paskubomis išvažiuoti iš salos. 
Galima laukti dar didesnio pra
siveržimo. kuris gali pastoti ke
lią iš salos pabėgti. Jeigu išvers 
daugiau garuojančios lavos arba 
pažemių pasklis sieros dujos, 
tai žmonės nespės pabėgti. Žus 
ir salos gyvūnija.

Huseinas nepatenkintas 
JAV taika

AMMAN, Jordanija.— Jorda
nijos karalius, iki šio meta ne
padaręs jokio pareiškimo apie 
JAV pastangas siekti taikos, 
šeštadienį pareiškė, kad jis ne
patenkintas 
Įvesti taiką 
J is nenoj i 
su Izraeliu.

JAV pastangomis 
Artimuose Rytuose, 
pradėti pasitarimų 
nes iš anksto žino.

SUKILĖLIAI KVIEČIA KITAS PROVINCIJAS 
SUKILTI, BET JOS NEATSILIEPIA

ESTELI. Nikaragva. — Nika
ragvos sukilėliai, užėmę provin
ciją ir sostinę Esteli, nepajėgė 
pasipriešinti Somozos nacionali-

WASHINGTON, D.C. — Su- nei gvardijai, kai šarvuoti jos 
dėtinga, bet tuo pačiu metu la- daliniai priartėjo prie Esteli 
bai paprasta kraujo apytakos (miesto. Nacionalinės gvardijos 
sistema nustato žmogaus ir kitų , artilerija ir šarvuočiai priartėjo 
žinduolių temperaturtį.

Visą kūno temperatūrą nusta- kiekvieną namą ir vietoje šaudo 
to žmogaus smegenyse esantis ’ visus vyrus, prisidėjusius prie 
centras, kuris iš viso organizmo sukilėlių.
gauna pranešimus ir nutaria, ar ■ Sukilėliai dar tebelaiko Esteli 
reikia pakelti ar; nuleisti kūno kareivines, įrengtas k-alnų ap* 
temperatūrą. j suptoje senoje pilyje, bet nepa-

Žinduolių kūno temperatūrą jėgia ten esančio dalimo nu- 
nustato iš 
vietų i smegenų mazgelį einan- ’ -- - 
tieji pranešimai nervais ir krau-J karnaį 
ju. Avies, beždžionės, triušio ir 
katės sistemos labai panašios,1 
tik vienų didesnės, o kitų ma- Nikaragv, 
žesnės. šunies ir avies sistemos i ’ “ ’ 
labai panašios, nes svarbiausieji dovaujamą Nacionahnę gvardi- 
pranešimus siunčiantieji nervai ją. Maištininkai per radiją ki- 
yra nosies viršuje. Tuo tarpu toms provincijoms primena pa- 
bezdžionės ir katės nervai yra sižadėjima sukilti, bet sukilimo 
mažesni, jų informacijos žymiai žymių nesimato, kai jos labiau- 
mazesnes. ■ Siaj rejkalingos baigiamiems ap-

Iš viso kūno kiekviena gysie- ■ supti Esteli sukilėliams. . 
lė siunčia pranešimus į smegenų1 Somozos jėgos pirmiausia ap- 
mazgą. nuolat plaujama iš šir- šaudo aviacijos bombomis stip- 
dies ateinančiu krauju, žinios resnes sukilėlių pozicijas, laiko- 
ateina iš uoslės, akių, pilvo, ga-' mas miesto pakraščiuose, o vė- 
lūnių, klausos ir žandikaulių bau baigia jas išgriauti sunkve- 

' liaukų. Smegenys esantis maz-, žirniais atvilkta artilerija. Na
gas, kuris gavęs visas žinias nu- ■ cionalinė gvardija praeitais me- 
taria, kas daryti su temperatū-; tais panąšiai užėmė Esteli. kaip 
ra. pakelti ją ar nuleisti. j tai daro ir šį kartą. Ji griauna

įvairių organizmo ginkluoti-.
* Kad sukilėliai nepajėgė tin- 
---------i susiorganizuoti, rodo 
, silpnos Esteli radijo stotelės 
pranešimai, kviečiantieji kitas 

•os provincijas sukilti 
prieš Anastasio Somozą ir jo va-

toms provincijoms primena pa-

x VA J” HUIC lull. > ~ UŲU o Į. gi AGU11U

Dar ne viską mokslininkai J kiekvieną namą, moterims lie- 
nustatė, bet kiekvieną dieną. pia bėgti krašto vidun, o jie pa- 
nauji patyrimai rodo, kaip visų i D’5 šaudo kiekvieną nelaisvėn 
žinduolių temperatūra pakyla ir i Pa’mtą maištininką, 
nusileidžia. Mokslininkai yra* 
įsitikinę, kad jiems pavyks iš
aiškinti, kaip smegenų mazgas 
daro sprendimus.

Amerikos lėktuvai 
saugiausi

LOS ANGELES. Cal. — Visi 
aviacijos specialistai pripažįsta.: 
kad Amerikos aviacija kelei
viams ir prekėms pervežti yra 
pati saugiausia, sparčiausia ir j

kad jam Izraelis negrąžins v’s0 į oigiausia. Visi keleiviniai lėktų
kairiojo Jordano upės kranto, j 
Izraelis nori padaryti autonomi
nę Palestinos respubliką. Kara
lius mano, kad žemė turėtų būti 
atiduota jam, o jis jau tartųsi 
su palestiniečiais. Amerika, gir
di, nepri vertųsi Izraelio politi* 
kų atiduoti pagrobtas žemes. Jis 
nepastebėjo, kad Jordanija pa
skelbė ir pradėjo įsiveržimą į 
Izraelį, to pasėkoje netekdama 
Jeruzalės ir Samarijos.

l Sukilėliai manė, kad Mana- 
• guos nepatenkintieji pastos na* 
. cionalinei gvardijai kelią ir ne- 
, leis pasiekti Esteli apylinkės. 
> Atrodo, kad tai neturėtu būti la- ’ . *■ — Į bai sunku. Bet nacionalinė gvar- 
; d i ja pirmiausia užėmė strategi- 
' nes pozicijas sostinėje, prie 
■ svarbesnių tiltų, o vėliau pal? 
’ siuntė į Esteli artileriją, kuri at
lieka svarbiausia darba. Tuo 
tarpu dar neaišku, kaip ilgai 
sukilėliai laikvsis Esteli mieste, 
bet jų pozicijos penktadienį ge- 

i rokai pablogėjo. Nepaėmus na- 
j cionalinės gvardijos kareivinių, 
jų šovinių atsargos baigiasi.

Somozos kontroliuojamas ra- 
kad Esteli maišti* 

c.mą iš kaimy-

Mula sušaudė dar 
penkis pareigūnus 

TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini šeštadienio rytą 
įsakė revoliuciniam komitetui 
sušaudyti dar penkis buvusius 
Irano vyriausybės narius. Mula 
Chomeini save vadina “šventu 
žmogumi”, bet jo žiaurumas ly
ginamas Stalino žaurumams. 
Irano šachas V 
no mulos, tuo 
m ei n i suiaudi

©sušaudė nė vie- 
tarpu mula Cho- 
ipi« 200 žmonių.

vai apsimoka pirkti. Galima ■ 
gauti reikalingas pakeisti dalis! 
ir galima išaiškinti nelaimės*? 
priežastis.

Nesudegama ir nesunaikina
ma dėžė, užregistruojanti visusidijas skribė 
kapitono duotus ir gautus įsa-'ninkai gauna n 
kymus, yra vertingiausia būsi-iniu - < ybių. bet tuo tarpu tos 
moms nelaimėms išvengti. Ame-1 paramos nesimato. Jeigu nacio- 
rikos lėktuvai turi mažiausia j nalinė gvardija užimtų Esteli, 
nelaimių, jei lakūnai prisilaiko; tai sukilimas prieš Somozos dik- 
nurodymų. j tatūrą galėtų būti baigtas. Mo

Saugumo sumetimais aviaci- į dėmių ginklų neturintieji dik- 
jos specialistai mano, kad cepe
linas gali būti labai saugus ke
leiviams ir prekėms pervežti, jei 
bus prisilaikoma veikiančių sau
gumo taisyklių.

tatoriąus priešai nepajėgs atsi
spirti priešu nacionalinę gvar
diją. .JĮ* . ■■■

Mantęno gydytojai. 1975 
į metais neturėję teisės daryti

— 24 New Yorko moterys, iš-1 galvbs operacijų, dabar turės 
sikovojusios lygias teises, suda- aiškintis teisme.
rė ištikimų 'moterų draugiją; ------------------
narkotikams pardavinėti. Viena —JAV iždo sekretorius Blu- 
moteris, nusipirkusi brangių’ menitial tvirtina; kad JAV yra 
prekių, pranešė policijai. © ši toli nuo bankroto?itaūp -Ameri- 
visa» patupdė už grotų. * Jkos priešai tvirtina.
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Reorganizacinės Lietuvių Bendruomenės;
penkmečio veiklos apžvalgę?" J. Į

Politikierių politika tokia: no
ri valdyti — okupuok ir nedel
siant išvalyk priešus! L. Bend
ruomenėje frontininkai šia poli
tine išmintimi ir metodika tvar
kosi, kaip tinkami. Tikslu įsi
tvirtinti L. Bendruomenėje, 
frontininkai ir susuko LB šeš
tosios tarybos rinkimus 1974 m. 
Suprantama, opozicija netylėjo, 
siekė ieškoti tiesos LB garbės 
teisme,- bet ir ten jau sėdėjo tie

. '’’' i? į z

jį žodi. Tikslu reikalą dram^th 
zuoti, mitingo vacfavįi, paltį-

BėgameTaike ir jo nuotolius 
matuojame laiko metais, Įpras
tai nubėgę tam tikrą kelio tarps
nį, staptelėjame ir pasitikrina
me, kaip toli nubėgome, kur pa
likome spragas ir kaip jas teks 
užpildyti. Reorganizacinė L 
B-nė jau yra nubėgusi penkme
čio gyvenimo nuotolį, yra įsteig
ta 1974 m. balandžio 21 dieną 
Vyčių salėje, Chicagoje. Šia su
kaktuvine proga tebūna leista,
pažvelgti į nueitą, organizacinį patys bičiuliai ir patikėtiniai: 
kelią, pasisakyti apie atliktus byla “iš esmės” tapo visai ne- 
darbus, patirtus sunkumus. spręsta."

PIRMASIS 'KLAUSIMAS,
KAS MES ESAME IR " - . . . ....
KO MES SIEKIAME? ' taip S^voi^us, visus partinei

t politinė! frontininkų linijai ne-
Visų pirma/ prieš pasakojant pritariančius; (Nežiūrint šių aiš- 

apie' nueitą keHą,1 jaučiama ?jia- ^ių faktų* ti- frontininkų parti- 
reiga pasisakyti/kas "mes esame ^o viešpatavimo Bendruome- 
ir ko mes iš tikrųjų siekiame? "Įnėję, jie be jokio skrupulo vis

Esame tie. kurie bekomprę- ■ skelbia L. Bendruomenės visuo- 
misiniai "pasisakome prieš visus,finumo mitą! Tai yra tik dema- 
tuos, kurie siekia 1 švelninti ar ; gogija, tik visuotinumo mitas j 
nutylėti mūsų" tautos pavergi- į ■ 
mą; kurie giria pavergtoje Lie- { 
tuvoje išaugusią didingą kuitū- menes, yalymą vykdė planingai.

_ _ * t ir* i ’Dirminncin iii

tautinės:’ ir-- r-įiįinės j d°V3b anuo metinis , tB-nės 
centro valdybos pirmininkas J. 
Gaila ir ’visųomenįnių reikalų 
vadovas A Gečys gąsdino, rašė 
grasinančius laiškus partiniams 
neklaužadoms, davė diktatūri
nius įspėjimus telefonais, ,^ga-; 
liausiai patys ir atliko partinį 
politinį valymą. ChicagOj-, skan
dalingai nušalino teisėtai išrink- 

1 t^^apylinkių valdybas! Skan- 
UAdalas aiškiai skirias' visų kitu 

p

Visai j pagal-' planą, 
L. B-riėję pravedė partinį,, poli
tinį valymą: pašalino visus ki-

Frontininkai L. Bendruome-.

rą. bet nenori matyti ir nemato ilr metodiškai. Pirmiausia jų va- 
žiauriosi tautinės: --ir—religinės j metinis ^LB-nės
priespaudos;: Lietuvos koloniza
vimo, tautos rusinimo.

Mes esame tie, kurie visomis ’ 
išgalėmis giname ir remiame 
mūsų" pavergtos; ’ Tėvynės ir 
okupanto ' priėvartauj amos tau- ' 
tos laisvinimo veiksnius.

Mes ėšamė1 tie,■'kurie' kviečia
me visus'įsijungti į lietuvybės 
išlaikymo veiklą" ir-"vieną benSJ" 
rą Lietuvos^ laisvinimo .darbą j neklaužadų Įbauginimui. Na, ir

Esame tie, kurie siekiame vie- skandalino, baugino! Pavyz- 
nos, tvirtos, patriotinės ir demo- į jįi^j • Cicere, apylinkės valdy- 
kratinės, plačiąją lietuvių išei- nušalinti buvo suorganizuo- 
mją apjungiančios — ne vien- tas net-tas garsusis Verbų sek- 
partinės — vieningos Lietuvių ma<iieni0 mitingas, plačios vi

suomenės pavadintas ir vadina
mas “Gėdingų Verbų sekmadie
nio mitingu”, š’s mitingas ir 
^vyko politinio . mitingo ženkle, 
sū visais politiniam mitingui 
būdingais fanfarais: kojų trypi
mu, -"iš vietos šaukimu, garsiu 
replikavimu. Trūko tik iškeltų 
ir sugniaužtų kumščių ir būtų 

t buvęs visai pilnas komunistų 
mitingo vaižd&s, Lietuvos oku
pacijos metu... '

Į šį mitingą buvo sukviesti, 
suvežti frontininkai ir jų sim- 
patikai ne tik iš Chicagos, bet 
ir iš toliausių jos priemiesčių. 
Mitingui vadovavo Ad. Merke
lis. St. Ingaunis, ateitininkų va
das ir L. Bendruomenės tarybos 
narys dr. P. Kisielius. Jis net 
savo asmenišku čekiu apmokėjo 
ir už išnuomotą Roosevelto sa
lę, nes vietos lietuvių parapijos 
klebonas J. Stankevičius, pajų-, 
tęs frontininkų užmačias, šiam 
mitingui salės nedavė, pabūgo 
suskaldyti parapijiečius...

Mitingo vadovų vyriausias 
autoritetą? buvo pats J. Gaila, 
anuometinis LB-nės centro ,vaL 
dybos pirmininkas. Jis viš kur 
tik kada reikėjo, .nedelsiant tarė 
savo “autoritetingą” kaltinamą-

viją apjungiančios — ne vien-

Bendruomenės.
Esame tie, kurie.aiškiai ir gar

siai sakome, piktinamės, kad 
frontininkų valdoma L. Bend
ruomenė dar iki’šibl nėra pasi
sakiusi prieš, kultūrinį- bendra
darbiavimą, vaikų vežimą į. pio-

tinaą.’į propagandinius komunis
tų Organizuojamus kursus Vil
niuje,' okupanto atsiųsties’emš 
koncertų organizavimą, parodų 
rengimą ir 1.1.

(Reikia žinoti, kad komunis
tams” menas yra tik politinės 
propagandos priemonė ir tik Ši
taip tenka jį vertinti, traktuoti.)

Esame tie, kurie garsiai pro
testuojame prieš frontininkų 
partinę diktatūrą L. Bendruo
menėje ir šios pat Bendruome
nės, vardu jų sieki diktuoti vi
sai išeivijai.

Esame ir dalis tų, kurie buvo
me tiesiogiai paliesti frontinin
kų aktyvo — iš LB-nės atskelti, 
pašalinti. LB-nės partinio, poli
tinio valymo metu 1974 metais. 
Pašalinti dėl to. kad nepakluso- 
me jų partiniam diktatui.

FRONTININKŲ AKTYVO 
PARTINIS POLITINIS SIAU-

Esndničmenčs kcnft^RJl'v:

bizūnu išplakę, nušalino ttųb 
eitų pareigų apylinkės vaiz
boje. Pirmieji ir Stipriausi de’ 
magoginiai smūgiai teko apylin
kės valdybos pirmininkui A. 
Juškevičiui ir vicepirm. J. Šve
dui. nežiūrint, kad jie abu buvo 
ilgamečiai ir pasišventę LB-nės 
darbuotojai, joje ėję įvairias pa
reigas nuo pat LB-nės įsteigimo 
meto, šitokiu pat demagoginiu-,' 
mitinginiu metodu buvo nuša
linti iš pareigų ir kiti valdybos 
nariai, nepaklusę frontininkų 
diktatui; Liet. Bendruomenėje. 
J: Arštikys';ir Milūnas, .abu 
'apyl. valdybos-įmanai,, stovėjo. 
kaltintojų pusėje. -Tai yra ne 
kokia nors pasaka,, bet istorinis 
faktas ir dokumentuotas, juos
toje įrašytas. Įvykis .visos eilės 
liudininkų paliudytas,. Be. to, gi 
buvo viešas reikalas, daug kas. 
matė ir girdėjoj .asmeniškai mį-i 
tinge dalyvavo..; r ■" -- -s>- •. ■■

Tą pačią dieną. Verbų sek
madienį ir tuo pat Cicero mi
tingo metu, vyko.ti.Marquette 
Parko apylinkės valymas nuo. 
nepaklusnių ir nepatikimų, par
tijai. Buvo naudojamas įritąs 

_ pats mitingipis demagoginis 
1 metodas. ’Šitaip tapo nušalinta, 

ir Marquette . Parko ( ąpyiinkės 
valdyba, su jos pirmininkų. J.. 
Vaičiūnu priešakyje. Šiai, ope
racijai vadovavo. pąts.įPa^iiĮjo. 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Br. Nainys, nors oficia
liai ir slėpėsi, vaidino tik ėilinio 
apylinkes nario vaidmenį. Tai 
šitaip vyko frontininkų partinis 
politinis LB-nės valymas. Su
prantama, šitokios irontininkų 
surežisuotos žiaurios mitinginės, 
demagoginės scenos nejuokais 
išgąsdino daugelį geros ir jaut
rios sielos beridruomenminkų: 

■daugelis tyPai iš-Bendruomenės 
pasitrauke-ir ąpie -ją treko dau
giau hėi zifioti" Tiėnori. /." " -

Betgi nežiūrint šitokių fronti
ninkų tragikomiškų išdaigą, jie 
vis vien akiplėšiškai, rrtelagmgai 

■ skelbia, pučia LB-nės visuotinu
mo mitą. Aišku kaip diena. L. 
B-nė yra frontininkų uzurpuota 
žiauriausiu būdu ir ji vykdo tik 
frontininkų pateiktą programą. 
Šiandieną L. B-nėje nėra ir ne
gali būti dviejų nuomonių, skir
tingų politinių įsitikmimų: L. 
B-nėje demokratinis principas 
neegzistuoja, vyksta tik fronti
ninkų partinė, politinė diktatū
ra. šiandieninė, frontininkų 
uzurpuota L. B-r.ė nusigrįžo 
nuo' tiesioginio kultūros - švieti
mo uždavinio ir ėmėsi politi
kuoti, siek' a panaikinti ne tik 
ALTą. bet ir VLlKą. Tad kas, 
koks mintijantis žmogus gali iš
drįsti patikėti išeivijos misijos 
vadovavimo vairą šitokių gadi
nančių. diktatūrinių užmačių 
fronto žmonių saujelei? Kuris 
galvojantis ir laurus ^patriotas 
gali išdrįsti Tif^ėiIi T jiĮ skelbia
mus L. B-nės tarybos rinkimus, 
be baimės ir be rizikos būti iš- 
p rašyta m, b-išvalytam & Bend-
ruomenės?' ‘Pagaffaū TČuris am
bicingas, galvojantis žmogus 
gali savaime pasiduoti į dikta
tūrines reples?...

REORGANIZUOTOS L. B-NĖS
ORGANIZACINĖ STRUK

TŪRA IR VEIKLA

Reorganizacinės L. Bendruo
menės pradininkai, frontininkų 
^iškelti, ii L Bendruomenės iŠ-

Chicagoje lietuviai turi keletą 
meno' ansamblių. Juose dainuo- / 
ja- ir mūsų jaunimas, ir vyres
nieji dainininkai. Taš Visai pui
ku. Bet ne visiems prieinama, ,, ,. 
ne visi1 gali didėlių cnorų nū- ‘ 
statytu laiku lankyti repeticijas.

Prieš metus p. T. berapmie- . 
nei kilo mintis suorganizuoti 
nedidelį vyresniųjų dainininkų 
būrelį. Mažesniam narių skai
čiui lengviau rasti visiems tin-

Reorganizuotos Bendruomenės, dainininkų budelis, vadovaujamas p. Serapinie-- 
nės, dalyvauja ruošiamuose Bendruomenės ir kitų draugijų: renginiuose. :

Valyti, susiorganizavo. į opozici
ją . ir pradėjo atskirai vystyti 
L. Bendruomenės veiklą. .Pir- . “ • *■ .V. . ą. > b fįmausi a parengė, išleidę naujus 
L. Bendruomenės įstatus, at- 
remtus į . demokratini organiza
cinį principą ir‘ tvirtą tautinį 
pagrindą. Sudarė tarybą, centro 
valdybą, įsteigė sesias apylinkes, 
kurias jungia Vidurio vakarų 
apygarda, vadovaujama "jauno, 
.pasišventiisio L.' Bendruoriiėnės 
idėjai pirmininko inž. St? Du
bausko; Centro valdybai vado
vauja dinamiškos prigimties"dr. 
V. Dargis, jam talkina keli vice-- 
pirmininkai ir visa, eilė .skyrių 
.vadovų, kaip talpSpaų^os-infor-. vė;—d 
macijos, Švietimą,, .Orgapizaci- p R, LB-nė leidžia m savo biule- r sidėtj, siekti Lietuvai laisvės, 
niū..reikalų, ip ttyTąęybf®įpt^r. 
zidiumą sudaro šie’. asmenys, 
patyrę bendruomėnipinkai:- A. 
Juškevičius — pįrrfur.-kaių< V. 
Zakarauskas . —. vicepirm., dn 
V. Plioplys — vicepirm., A. Rep
šienė — sekr. R. LB-nės garbes 
pirmininkas — dr. Ž, Danilevi
čius. Jie visi yra patyrę bend- 
ruomenininkai, nuoširdūs pat
riotai ir demokratinio principo 
šalininkai, gerbėjai. _Tėnką pa
sakyti, jog Reorganizacinė L. 
Bendruomenė turi ir . puošir- 
džių rėmėjų, talkininkų,, kurie 
reikalui esant visada visur tal- 
kina<Vieni jų, tai inž; I). Ado- 
maitis ir teis. P. Stravinskas.

k Tenka konstatutoti faktą, jog 
šiame veiklos penkmetyje teko 
daug laiko sugaišti ir darbo pa
dėti pačiam organizavimosi 
vyksmui, organizacinei statybai. 
Be to, veiklą kliudė, sunkino 
frontininku ir iš šalies keliamas 
piktas erzelis, šmeižtai ir jų' už
vesta byla civiiiniame teisme 
prieš Reorganizacinę LB ir bė 
jokios atodairos tęsiama jau ke
linti -metai; Tat frontininkų 
gudraus advokatu gudri bylos 
tęsimo politika, aiškiai paremta 
fihdnsin io žlugdymOr ir erzelio 
kėlimo pagrindu... Tad - šitokiai
situacijai

as if; buvo s galima pėdą-

dėlių kliuvinių, nepalankių vei- 
ktino sąlygų; - Reofggni»cšaėTx 
Bendruomenės vis dėlto atliko 
if, gana Svarbiu reikšmingų 
darbų. Pavyzdžiui, surengė ke- 
lių? tautai nusipelniusių,,kol lūri- 
nhikų Į iskilmiftįuĄ2.1imiaėjimus)i 
rengė paskaitą, oqpguzayo. ji* 
x^t'as i ^mų. hūtėa^eudė-Jife 
ttrtri prie i lietuvi6. asriūiint J**,

Taip, ly/tf m. sausio 14 dieną, 
tas ponios Serapmienes daini
ninkų būrelis praaejo repetici
jas. virbo intensyviai. Per me
tus laiko turėjo devynis pasi
rodymus . įvairiuose parengi- ■ • 

i'muose. Kiekvienam parengi-’ -! 
j mui, pagal jo poouui, pncauiym

tenka atiduoti pagarbą Cicero 
apylinkės valdybai, St. Prancke- 
vičiaus vadovaujamai, ši pati 
Cicero apylinkė kasmet suren
gia ir Jaunimo talentų pasiro
dymą, skirtą burti ir artinti lie
tuvišką jaunimą ir jį skatinti 
siekti laimėjimo kultūros srity
je. L. Bendruomenė globoja tau
tinių šokių ratelį, vad. Z. Palio
nienės. Puoselėja vokalinį me-

L. Bendruomenės idėjos puose
lėtojus, idealistus pasišventė
lius, kad ir mažesnes, bet reikš
mingas pareigas einančius ar 
atsakingus uždavinius vykdan
čius, kaip tai:" Ig. Serapinas, A. 
Pleškys, J. Vaičiūnas, A. ©ren
tas, J. Bagdžius, čiurinskas, 
L. Dubauskienė, A. Abraitis, 
Tikušis, A Kačinskienė, D.. Tri- 
čienė, D. Liepienė ir kiti pana-

ną: yra įsteigtas-ir veikia-vy- šaus pasišventimo, bendriioipe- 
.Iii j ninio nusiteikimo žmonės, ant' 

rėlis; kuris jau yra viešai atli- 'kurių ir remiasi didysis Reorga-; 
kęs net kelias programas, jam nizacijos pastatąs — organizacį- 

" vadovauja-, bu v. teatro- aktorė nė veikla, skirta tautinei kultu?' 
T. Serapinienė, -muzikinė., vado- rai puoselėti ir prie Lietuyps

- jauna muzįkė K. Griniūtė. leisvinimo veiksnių veiklos pri- 

tenL turi, savo .spaudos langą, i ■ ;y.
spaudosipformacijos skyrių; A .......Naūjįeųų. dienraštyje, . R. L. BJ : Amenkiemai per metus i ]
VAGOS.- Yra.atlikta ir daugiau ?J.C^.,.aple 10 bdlj°nil .9^- 
apčiuopiamų^ reikšmingų darbų. į 1 Jont^ ūoierių sumai.
Be to, yra daug kas reikšmingo j ’ 
užplanuota ir ateičiai; I

Vieną itin reikšmingą, didelės į 
istorinės reikšmės kultūrinį ūž-1 
davinį atliko Reorganizacinės Į 
L. Bendruomenės žmonės, tai 
surengė simfoninį koncertą Chi- 
cagos miesto McCormick patak-. 
posę, koncertų salėje, kur daly
vavo keli tūkstančiai žmonių. į 
Garsusis, pasaulinio masto sim- ! 
foninis Chicagos orkestras grojo I 
musu iškilaus muziko J. Jaku- 
bėno sukurtą simfoniją. Kon
certas buvo skirtas. JAV dviejų 
šimtų metų sukakties atžymėji- 
muL Šio uždavinio iniciatoriai 
ir daugumoje jo vykdytojai yra 
A. Brusokiene ir dr. V. Balčiū- ’ 

J 

nes. jiems ir priklauso R LB-nės { 
vadovybės padėka ir plačios vi
suomenės pagarba. Rėorganiza- - 
cine LB-nė išleido ir ženklelį- 
JAV dviejų šimtų metų sukak
čiai atžymėti. Ženklelį sukūrė j 
daiL J. Tričys. ?' ; r. |.

Rašant, . verčiant Reorganiza
cinės L. B-nės gyvenimo istori
jos lapą, negalima nutylėti, pra
leisti ir kitur Reorganizacinės

1

ir programa, ravyzuziui, 
lamos" minėjimui - rimta,1 ‘tanv11 ,u 
momentui luiKama programa, o : 
vakarienei ’ ar piknikui tai ' ■ 
lengva, linksma, nuieuo mtiiu '' 
vaaove yra jauna "muzike‘Kris- 11 
tina Grmiuie. Ji oaigosi ’Jt. ; ’ 
JuOuis "konservatoriją. • 
' Pagrindinis bureuo tikslas • 
propaguou lietuvių Laumes dar
nas. .būrelio narių skaičius per"'1' 
tuos metus- kiėk * uabur’' : 
yra. 11 aainmiiiKų. -

Būrelio 'metimų proga, š.m.

Coašt svetainėje Tėngiama va
karienė.; :Va£griejięs' metu bus 
ir' Būrelio krikštynos,, .byeęiųo 
būrelis.- linksmins’.-Hauja truiH- 
pa’programa., šokiams gros K. 

•Vėhskaus orkestras.
i Viši -kviečiai^"tą vakarą alsr 

įankyti-ir .ęų mūšų -dam'miiikįus 
linksmai praleisti laiką, nmeiūs 
užsisakyti j 'rfeikia:' škanibintii 
737-128b.ąti6a 656-2550. /

Ignus Petrauskas

REORGANIZUOTOS BENDOMO - 
KONFERENCIJA

JAV (R) L.B. Vidurio Vakarų Apygardos Ta
rybos suvažiavimo, Įvykstančio &79 m. balandžio 
men. 28 d. šaulių Namuose (2417W. 43rd Šfc Chi- 
cagoUH.) ; V. m , . -9

1.
2.

3.

DARBOTVA^kl. J

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

-----a); Amerikos Himnas
Darbo prezidiumo' sudarymas...
Invokacija — kan. V. Zakarauskas, t -

5. Mirusių narių pagerbimas.
K Sveikini m a i.
7. Komisijų pristatymas.

registracijos r >
b) rezolijicijų
c) mandatų

i'/'■ ■*' ’ d) spaudos
• d nominacija. •"

K JAV R. LB-nės Vidurio Vakaru Apygardos Tarybos pereito s a- 
važiavimo protokolo skaitymas; ;

9: Paskaita: IB-nės tikslai ir uždaviniai’’ - dr. Bronė MoluŠienė.
10. Pranešimai: < ’ usiene-

a) Apygardos.vaMyboą. t
b) Kontrolės k-jos ir

uC) Ajiylinkių valdybų.

U. Pnkh.ushitti^lėl Valdytoje Kontrolės k-jospranešimų.
,2- Apygarekis Taryba, Valdybos ir Kontrolės__

komisijos rinkmwi/ <
13. Rezoliucijų priėmimas.
11. Klausimai ir samdymai.
15. Šuvąiiavimo ir

p a k t a i¥ ftt ‘v* iMaK-i

4

{«l . 4
- v ? 4^ V * A * r

RcgNiractjos mokestis Tr priešpiečiai__w.w MUI.
Priešpiečiai taip 2 vai. dieną.
Banketas 7 vai 30 m in. vakaro, toje pačioje *alėje

Valdyba

JiAUjlEHOK CHICAGO-4 4U.



ANTANAS DIRŽYS

hrm« eecoeo€D. Yurt

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Martinių Restorane
2500 W. 94th St

DAINOS $10.00

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai

$10.00

Čeki reikia išrašyti

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

—

SVEIKINIMAI
VAKARIENE

<• Teisingumo ministro skyri. 
mu šį komitetą sudarė: genera-

patą* 
labai

5U2c-CU8f I' 
FOff STOMACH 

9HMENTS i

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.

g Orangutangas vardu Char, 
tek pramoko' ženklu kalbą ir tn

-— Protingi teisininkai 
ria valstybininkams būti 
tolerantingais.

'DocToes OF
RURAL 
prescribe

Ištraukos iš neparašytu 
kūriniu

human WGhws
150-ves contains 113-LBS. 
CX WCTTElg And OAilv

SUSTENANCE". ErrUEC AS Ą 
L'O(j:D OQ QdmBikjED 
FOCO 54 -LBS OF WES!

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

ą jŲls- įėjo spaudis k£nferenci|ą

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

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

Šiuo įstatymu buvo įvedama 
nauja valstybės teismu sistema 
ir būtent tekią: 1) apylinkės 
teismai, 2) apygardos teismai, 
3) Apeliaciniai Rūmai ir 4) Vy
riausias Tribunolas.

Apygardos teisinai, Apeliaci
niai 
nolas turėjo prokuratūras, o 
tardytojai buvo: ypatingieji, 
apygardų ir apylinkių.

Šiuo įstatymu taip pat yra re
glamentuojama ir davokatūra, 
kuriai buvo numatytas jcs tvar
kymasis jos pačios paruoštu ir 
teisingumo ministro patvirtintu 
statutu.

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

nivAC’ arba telefonu HA 1 - 6100

f(isrc»Aws
ROM AH PoeT ViRGH., SPEnY JIOOO tH <?<XD 
. Yc Buev Hrs P£T FiN I Yh£ RN W33 
\ PLACED W A Tewgu-snjot>ei5 COTYOti 
t\YbFf ano was ce<?€ mon»ou$i.y / 
//\ interbed, amiq basBariam / 
r. x sAemdor » X*

Tuo metu Teisingumo minis
terija mažosios apimties (cent
ras) turėjo 27 etatus, imtinai su 
3 nuolatiniais ministro tarybos

— Britų konservatorių parti
jos vadovė M. Tathcher priža
dėjo sumažinti valstybės mo
kesčius.

4. A. šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

5. Teisingumo ministerijos 
generalinis sekretorius,

6. vienas Apygardos teismo 
pirmininkas ir

7. vienas Taikos teisėjas (du 
pastarieji skiriami Teisingumu 
ministro).

Šiai ministro tarybai buvo pa
vesti tokie darbai: 1) įstatymų 
kodifikacijos plano paruošimas, 
22) teisingumo ministro įneštų 
į tarybą naujų įstatymų, įsta
tų, statutų projektų peržiūrėji
mas, 3) dėl kiti] Teisingumo 
ministro įneštų klausimų nuo
monės pareiškimas. (V. ž. Nr.

Piranhu pavojus

The Beaked cwaet&x*/ fish 
OF 1NO>A USES ITS EU3HGATEO 
muzzle as A gun ft Shoot AT 
imSECTS U5U4G DįCPS Of 
WETTER AS Bullets 'šiuose naujuose, etatuose yra 

matomi nauji — viceministro, 
teisių patarėjo ir dyiejų ypatin
giems reikalams valdininkų — 
etatai.

1924 m. sausio 10 buvo pa
skelbti jau Seimo priimti nauji 
miniąterijos-.:etatai;>(V.- ž. Nr. 
147)/ čia. jau matomas Teisin
gumo ministerijos centro per
tvarkymas: panaikinti visi trys 
buvę departamentai, vieton vi
ceministro įvestas generalinis 
sekretorius ir namų suimtie
siems reikalų tvarkymui Įves
tas kalėjimų inspektorius. O be 
viso to buvo įvesta dar viena 
naujc'vė — tai ministro taryba

Sunkvežimis užmušė vai- 
kqr minia primušė šoferį

L . 2-
CHICAGO. — Ketvirtadienį 

apie 40 įpykusių žmonių būtų 
Užmušę šoferį Francisco Aguas, 
39 m., kurio sunkvežimis mirti
nai pervažiavo 6 metų amžiaus 
vaiką Ralph Solis prie pat jo tė
vu namu. 1309 S. Rockwell St. 
Nors visiems buvo aišku, kad 
nelaimė neišvengiama, kuomet 
šoferiui pravažiuojant berniu
kas iš tarp dviejų stovinčių au
tomobilių pataikė sunkvežimiui 
po ratu, bet susirinkęs apie 40 
publikos būrys beisbolo brūk
liais, pagaliais ir kumščiais pra
dėjo šoferiui tvoti, šoferis išliko 
gyvas policijos dėka, kuri mu
šamąjį pagrobė ir nuvežė į li
gonine.

Pasiekta Lietuvos valstybinė 
pažanga, .padaugėjusios ir susi
kaupusios bylos teismuose ir to 
pasėkojo atsiradęs akivaizdus' 
reikalas teismų sistemą bei dar-/ 
bą patobulinti vedė prie refor
mos. Pirmoje eilėje buvo reika
lingas naujas pagrindinis, t. y. 
teismų santvarkos įstatymas ir 
toks įstatymas buvo Valstybės 
Prezidento Antano . Smetonos 
paskelbtas 1933 m. liepos 1 (V. 
ž. Nr. 419). šio įstatymo pasku-

Boca Raton (Floridoje) mau
dykloje, vadinamoje Swimming 
Hole, pagauta pora plėšriausių 
žuvų piranhų, kurių “tėvynė” 
yra Amazonės upė Brazilijoje. 
Kokiu būdu jų atsirado Flori
doje, dar neišaiškinta. Viena iš 
jų pabėgo. Floridoje laikyti gy
vas piranhas draudžiama.

Piranhos užauga iki vienos 
pėdos (12 colių), laikosi dide
liais būriais, minta mėsa, turi 
skutamo peilio aštrumo dantis 
ir sunaikina daug naminių gy
vulių ir laukinių žvėrių, atėju
sių vandens atsigerti. Pavyz
džiui, iš arklio ar karvės mi
nučių bėgyje belieka vieni 
griaučiai.

čia tenka atkreipti dėmesį į 
Alberto Geručio' straipsnį “Pir
mieji nepriklausomos Lietuvos 
metai (Naujoji Viltis 1976, Nr. 
9.) Ten autorius sako: “Laiki
nosios Vyriausybės Žinios’’ pas
kelbė Valstybės Tarybos priim
tą Lietuvos teismų sutvarkymo 
įstatymą, kuris įvedė Lietuvoje 
teismo santvarką, veikusią su 
kai kuriais pakeitimais per vi
sa nepriklausomybės laikotar
pį.” (Žiūr. puslapį 4, pbr. ma
no). Iš tikrųjų, Valstybės Tąry- 

jl bos 1918 metais paskelbtas Lai
kinas teismų sutvarkymo. Įsta
tymas baigė savo dienas su pas
kelbimu naujo ir didelio Teis
mų santvarkos įstatymo 1933 
m., su kuriuo buvo nubrauktas 
svetimų imperijų palikimas ir 
buvo įvesta Lietuvos savita teis
mų sistema, pritaikyta savam 
gyvenimui.

Su šia teismų sistemos refor
ma mažosios apimties Teisingu
mo ministerija padidėjo. 1934 
metų etatuose buvo jau 58 val
dininkai ir tarnautojai, o’ 1938 
metų etatų pertvarkymu jųjų 
skaičius pakilo iki 65.

1939 metais pilnosios apim
ties Teis, ministerijai priklausė: 
164 teisėjai, 7 prokurorai, 37 
prokuroro padėjėjai, 3 ypatin
gieji tardytojai, 12 apygardos 
tardytojų, 40 apylinkės tardy
tojų, 48 notarai, 20 ipotekos 
knygų vedėjų, 70 anstolių, 1/

nu atveju 
inžinierius, kaip technišką pa
galbą.

šio komiteto' pirmas uždavi
nys buvo užbaigti 192.“] inetais 

Į pradėtus statyti’ Teisingumo 
J ministerijos rūmus Kaune, L. 
j Sapiegos ir Ožeškienės- gatvių 
j susikirtime. Rūntaf buvo štato- 
Į mi pagal inž.. E. Friko planą- 
brėžinį ir statyba -baigri' 1929 
metais. Į šiuos rūmus persikėlė 
ne* tik Teisingumo ministerija 
niažosios apimties bet taip' pat 
Vyriausiasis Tribunolas su jo 
prokuratūra. Vyresnysis nota
ras, vėliau atsiradę Apeliaciniai 
teisino rūmai su prokuratūra ir 
Seimas.

(Iš “Naujosios Vilties”) 
(Bus daugiau)

: Namuose suimtiesiems nu
baustųjų metinis vidurkis buvo 
3,800 asmenų, o mažamečių 
drausmės auklėjimo įstaigose 
550 mažamečių (nuo 11 iki 18 
metų amžiaus).
i 1939 metų sąmatoje Teisin
gumo ministerija turėjo papras
tų numatytų išlaidų 12,419,300 
litų ir' nepaprastų' išlaidų 13,- 
350 litų.
• šį trumpą Teisingumo minis
terijos vystymąsi reikia papil
dyti šioje ministerijoje nuo 
1926 m. buvusiu komitetu sta
tybos reikalams, vadintu.

ty STATYBOS KOMITETAS.

— .Jis mylėjo visą žmoniją, 
išskyrus savo draugus, su ku. 
riais gyveno viename bute. Ji
nai vis skųsdavosi tai žaliu il
gesiu, tai juoda melancholija, 
nes labai mėgo keisti spalvas.

— Geometrinė figūra: apva
lus durnius kvadrate.

— Gyvenimiškos dramc’s .pa
prastai vyksta be repeticijų. .

ryta įstatymu. Dabar Teisingu- 3. Vyriausiojo Tribūno vals 
mo ministerijos centras turėjo | lybės gynėjas^
37 etatus ir pati ministerija pa-( * Prisiekusių Advokatų tary 
dalinta į tris departamentus: I.bos pirmininkas,
— bendrųjų reikalų, II — teisių
ir III — kalėjimų (L. V. ž. Nr.

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. That’s common sense. That’s Anacin,
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TEISINGUMAS LIETUVOS NEPUIKIAU 
SOMYBĖS 1918-1940 METAIS

Imis M.kfc4>.yiu^
pektorius ir vivMiš ihlnisieHjos paraštė norą būti prezidentu, 
sekretorių, šiame komitete taip tik nežinojo kokiai partijai pri- 

J pat nuolatiniu nariu buvo Vals- klausyti h- kandidatuoti, todėl 
i lybės kontrolės ątstovas ir daž- klausimas atidėtas tolimesniam 

komitetas kviesdavo laikui, ko! sugebės atskirti asilą 
nuo dramblio.

nariais:
Jei prisiminsim, kad Vilniaus, ta tymas veikia nuo 1933 m. rug 

Kauno ir Suvalkų teismų apy-i sėjo 15. d., išskyrus tuos jo nuo- 
gardes buvo įsteigtos Teisingu-; status,, kuriems įiradėti veikti 
mJ ministro įsakymais Vilniuje nustatytas kitas laikas”.
1918 metais, Šiaulių teismų apy
garda jau įstatymu 1922 m. ko
vo 1 (V. ž. Nr. 81) ir Panevėžio 
Apygardos teismas 1925 m. ba
landžio 3, tai su pastarosios apy
gardos įsteigimu Lietuvos vais- 
tybje buvo išbaigta ta teismų 
sistema, kuri truko iki 1933 me
tų. Tuo būdu Laikine' Lietuvos 
teismų ir jų darbo sutvarkymo 
Įstatymo laikinumas tęsėsi net 
11 metu.
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i tinis straipsnis nustatė: “Šis įs- kalėjimo viršininkų, 2 mažame
čių drausmės auklėjimo įstaigų 
vedėjai. Be to, dar buvo 1,733 
kiti valdininkai ir tarnautojai 
dirbę teismų, prokuratūrų, Ipo
tekos ir namų suimtiesiems įs
taigose, tarp kurių 894 valdinin
kai ir tarnautojai pri klausė pe
ni tenciarinei tamvbai ir 57 ma
žamečių drausmės auklėjimo 
įstaigoms. Viso' pilnosios apim
ties Teisingumo ministerijai 

Rūmai ir Vyriausias Tribu- priklausė 2,220 valdininkų ir 
tarnautojų. Tuo pačiu metu bu
vo 222 advokatai ir 97 privati
niai gynėjai.

” ■ ” ‘ (Tęsinys).
Taigi, ministerija augo, bet su trimis nuolatiniais nariais, 

augo vis dar "reikalingumu ad Pagal Seimo priimtą 1924 m. 
hoc, esamu paties ministro in;- kovo 28 šios tarybos statutą, pii- 
ciatyvoje su pritarimu viso Mi- teisingumo ministro tarybą 
ntstro Kabineto, ar Vien finansų su<]ar0:

trys nuolatiniai nariai
Respublikos Prezi-

ministro (jei “act Tide” buvo rei
kalingas papildomų lėšų). Ir tik skiriami 
1920 gegužės 22 šios minis- Jento
terijos etatai buvo' nustatyti) 2. Vyriausiojo Tribunclo pir 
Steigiamojo seimo ir tai pada-1 ni minkąs
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Reorganizacines Lietuvių Bendruorneįieš® 
penkmečio veiklos apžvalgaBėgame- laike ir jo nuotolius matuojame laiko metais, Įprastai nubėgę tam tikrą kelio tarpsnį, staptelėjame ir pasitikriname, kaip toli nubėgome, kur palikome spragas ir kaip jas teks užpildyti. Reorganizacinė L. B-nė jau yra nubėgusi penkmečio gyvenimo nuotolį, yra įsteigta 1974 m. balandžio 21 dieną Vyčių salėje, Chicagoje. Šia sukaktuvine proga tebūna leista | pažvelgti1 į nueitą, organizacinį patys bičiuliai ir patikėtiniai: kelią, pasisakyti' apie atliktus byla “iš esmės” tapo' visai ne- darbus, patirtus sunkumus. spręsta.' Visai pagal ; planą,

Politikierių politika tokia: np-: ri valdyti — okupuok ir nedelsiant išvalyk priešus! ,L. Bendruomenėje frontininkai; šia poli*, tine išmintimi ir metodika tvarkosi, kaip tinkami. Tikslu įsitvirtinti L. Bendruomenėje, frontininkai ir susuko LB šeštosios tarybos rinkimus 1974 m. Suprantama, opozicija netylėjo, siekė ieškoti tiesos LB- garbės teisine,- bet ir ten jau sėdėjo tie
PIRMASIS 'KLAUSIMASKO MES SIEKIAME?

L. B-nėje pravedė partinį,, poli- Įtinį valymą: pašalino visus kitaip galvojančius, visus partinei j politinei frontininkų linijai ne- Visų pirma,c prieš pasakojant pritariančius; (Nežiūrint šių aiš-apie' nueitą keEą; '‘ jaučiama kių faktųfronfinirikų parti- reiga pasisakyti’, kas 'mes esame nj0 viešpatavimo Bendruome- ir ko mes iš tikrųjų siekiame? nėję, jie be jokio skrupulo vis Esame tie, kurie bekompro-' skelbia L. Bendruomenės visuo- misiniai' pasisakome prieš visus itįnump mitą! Tai yra tik dėmėtuos, kurie siekia‘švelninti ar: gogjjk;'tik visuotinumo-mitasi) nutylėti mūsų' tautos pavergi-j -mą; kurie giria pavergtoje Lie- .tuvoje išaugusią didingą kultu- menes vykdė planingai,rą, bet nenori matyti ir nemato ^ metodiškai. Pirmiausia, jų. va- žiauriosi tautūiėsivir-religinėsi^ anuometinis į.;LB-nės priespaudos; -.Lietuvos kolonizavimo, tautos rusinimo. .Mes esame 'tie, kurie visomis išgalėmis giname, ir remiame mūsų pavergtos; ‘ Tėvynės ir okupanto1' priė vartau j am'os tautos laisvinimo veiksnius.Mes ėšamėitiė,-'kurie kviečiame visus’ įsijungti’ į tietuvybės ''^ylinkių valdybas! Skan- išlaikymo veiklą ir vieną aiškiai skirias;- visų kitųrą Lietuvos^ laisvinimo darbą. J neklaužadų įbauginimui. Na, ir Esame tie; ikbri^iekiatae 'riė-■ ^atidalino, baugino! Pavyz- nos, tvirtos, patriotinės ir demo- dįiūi, ' Cicere, apyErikės valdy kratinės, plačiąją lietuvių išei- bai nušalinti, bu^’o suorganizuo- . . .. r . tas net tas garsusis Verbų* sek-partinės — vieningos Lietuvių majįenįo mitingas, plačios visuomenės pavadintas ir vadinamas “Gėdingų Verbų sekmadienio mitingu”, šis mitingas ir .vyko politinio , mitingo ženkle, su visais politiniam mitingui būdingais fanfaraisi kojų trypi-J vietos šaukimu, garsiu replikavimu. Trūko tik iškeltų ir sugniaužtų kumščių ir būtų buvęs visai pilnas komunistų; mitingo vaizdas, Lietuvos oku- pacijfcs metu.». ; v ' sĮ šį mitingą buvo sukviesti, suvežti frontininkai ir jų sim- patikai ne tik iš Chicagos, bet ir iŠ toliausių jos priemiesčių. Mitingui vadovavo Ad. Merkelis, St. Ingaunis, ateitininkų vadas ir L. Bendruomenės tarybos narys dr. F. Kisielius. Jis net! savo asmenišku čekiu apmokėjo ir už išnuomotą Roosevelto salę, nes vietos lietuvių parapijos klebonas J.. Stankevičius, pajų-, tęs frontininkų užmačias, šiam; mitingui salės nedavė, pabūgo' suskaldyti parapijiečius..,Mitingo vadovų vyriausias autoritetas buvo pats J. Gaila, anuometinis LB-nės centro .valdybės pirmininkas. Jis vis kur tik kada reikėjo, nedelsiant tarė savo “autoritetingą” kaltinamą-

Frontininkai L. Bendruome;ir metodiškai. Pirmiausia jų va- anuo, metinis į-:,Į^-nės centro valdybos pirmininkas. J. Gaila ir visuomeninių reikalų vadovas A. Gečys gąsdino, rašė grasinančius laiškus partiniams neklaužadoms, davė diktatūri- :niūs įspėjimus telefonais, :ga-,. liausiai patys ir atliko partinį politinį valymą. Chicagoj.-; skandalingai nušalino teisėtai išrink-
rą Lietuvos laisvinimo .darbą.
viją apjungiančios —- ne vien-Bendruomeriės.Esame tie, kurie aiškiai ir gar šiai sakome, piktinamės, kad frontininkų valdoma L. Bendruomenė dar ikišibl nėra pasisakiusi prie! kultūrinį bendra- darbiąyiiną,vaikų vežimą į. pio- n i erių stovyklas, jaunimo siuntinį. į propagandinius komunistų Organizuojamus kursus Vilniuje,' okupanto atsiųstiesiems koncertų organizavimą, parodų rengimą ir 1.1.(Reikia žinoti, kad komunis- tafriš" menas yra tik politinės propagandos priemonė ir tik Šitaiptenka jį vertinti, traktuoti.)Esame tie. kurie garsiai protestuojame prieš frontininkų partinę diktatūrą L. Bendruomenėje ir šios pat Bendruomenės: vardu jų siekį diktuoti visai 'išeivijai.Esame ir dalis tų, kurie buvome tiesiogiai paliesti frontininkų aktyvo — iš LB-nės atskelti, pašalinti, LB-nės partinio, politinio Valymo mėtų 1974 metais. Pašalinti dėl to. kad nepakluso- me jų partiniam diktatui.FRONTININKŲ AKTYVO PARTINIS POLITINIS SIAUTĖJIMAS LIET. B-NĖJE

RetHhnrnr'Uoteš Bendniūmenės kcn&reu-i

jį žodį. Tikslu - reikalą dfam^tir zuoti, mitingo vajai nusikaltėlius iššaukė pguaf-, . dėmis, pavieniu iž demagoginiu . bizūnu išplakę, hušaliho ' eitų pareigų apylinkės valdyboje. Pirmieji ir Stipriausi de? magoginiai smūgiai teko apylinkės valdybos pirmininkui .A. Juškevičiui ir vicepirm. J. švedui, nežiūrint, kad jie j abu buvo ilgamečiai ir pasišventę- LB-nės darbuotojai, joje ėję įvairias pareigas nuo pat LB-nės įsteigimo meto, šitokiu 'pat demagoginiu-,' mitinginiu metodu buvo nušalinti iš pareigų ir kiti Valdybos nariai, nepaklusę frontininkų diktatui; Liet. Bendruomenėje. J. Arštįkys' -ir :. Milūnas, -abu 'apyl. valdybos - mariai,. stovėjo. 
kaltintojiĮ pusėje. Tai yra ne kokia nors pasaka,; bet istorinis faktas ir dokumentuotas, juostoje įrašytas. Įvykis . visos eilės liudininkų paliudytas,. Be. to, gi buvo viešas .-reikalas^ daug: kas. matė ir girdėjoj,asmeniškai mį-i tinge dalyvavo.,; c •. ‘:•_-<Tą pačią dieną, Verbų sekmadienį ir tuo pat Cicero mitingo. metu, vyko:,ir_ Marąuętte Parko apylinkės valymas nuo. nepaklusnių ir nepatikimų. par- - tijai. Buvo naudojamas irlį;tas pats; mitinginis< dem.ągpąįms metodas, 'šitaip tapo mųšąlĮnta. ir ■ Marquette.: Parko . ąpyįinkės valdyba, su jos pirmininkų. J.. Vaičiūnu priešakyje* šiai, .operacijai yadoyąvo. pats į Pasaulio Lietuvių' Bendruomenės pirmininkas Br. Nainys, nors oficialiai ir slėpėsi, Vaidino tik eilinio apylinkės nario, vaidmenį. Tai šitaip vyko frontininkų partinis politinis LB-nės valymas. Suprantama, šitokios frontininkų surežisuotos žiaurios mitinginės, demagoginės scenos nejuokais išgąsdino daugelį geros ir jautrios sielos beridruomenininkų-. -daugelis tyi;ai iš -Bendruomenės pasitraukėrir-ųpie - ją nieko dau- giaū nei žifidti' nenori.Betgi nežiūrint šitokių frontininkų tragikomiškų išdaigų, jie vis vien akiplėšiškai, melagmgai skelbia, pučia LB-nės visuotinumo mitą. Aišku kaip diena. L. B-nė yra frontininkų uzurpuota žiauriausiu būdu ir ji vykdo tik frontininkų pateiktą programą. Šiandieną L. B-nėje nėra ir negali būti dviejų nuomonių, skirtingų politinių įsitikinimų! L. B-nėje demokratinis principas neegzistuoja, vyksta tik frontininkų partinė, politinė diktatūra. šiandieninė, frontininkų uzurpuota L. B-nė nusigrįžo nuo' tiesioginio kultūros - švietimo uždavinio ir ėmėsi politikuoti, siek; a panaikinti ne tik ALTą. bet ir VLlKą, Tad kas, koks mintijantis žmogus gali išdrįsti patikėti išeivijos misijos vadovavimo vairą šitokių gąsdinančių, diktatūrinių užmačių fronto žmonių saujelei? Kuris galvojantis ir taurus .patriotas gali išdrįsti'Ef eiti Į jų skelbiamus L. B-nės tarybos rinkimus, be baimės ir be rizikos būti iš- ' prašytam,, išvalytam iš Bend-

Reorganizuotos Bendruomenės, dainininkų būrelis, vadovaujamas p. Serapinie
nės, dalyvauja ruošiamuose Bendruomenės ir kitų draugijų renginiuose. ; :

valyti, susiorganizavo, į opoziciją . ir pradėjo atskirai vystyti L. Bendruomenės veiklą.y;Pirmiausia parengė, išleido naiijus Ii. Bendruomenės įstatus, atremtus į demokratinį organizacinį principą ir; tvirtą tkutinį pagrindą. Sudarė tarybą, centro valdybą, įsteigė šešias apylinkes, kurias jungia Vidurio vakarų* apygarda, vadovaujama. jauiio, pasišventusio L. Bendruomenės idė j ai p i f mininko' inž. St! ’ Du- bauško; Centro valdybai vadovauja dinamiškos prigimties dr. V. Dangis, jam talkina keli vicė^

tenka atiduoti pagarbą' Cicero apylinkės valdybai, St. Pnancke- vičiaus vadovaujamai, ši pati Cicero apylinkė kasmet surengia ir jaunimo talentų pasirodymą, skirtą 'biiirti ir artinti lietuvišką jaunimą ir jį skatinti siekti laimėjimo kultūros srityje. L. Bendruomenė globoja tau-

L. Bendruomenės idėjos puoselėtojus, idealistus pasišventėlius, kad ir mažesnes, bet reikšmingas pareigas einančius ar atsakingus uždavinius vykdančius, kaip tai: Ig. Serapinas, A. Pleškys, J. Vaičiūnas, A. Oren- tas, J. Bagdžius, ciurinskas, L. Dubauskienė, A. Abraitis,

nuomonės?' 'Pagaliau Kuris ambicingas, galvojantis žmogus gali savaime pasiduoti į diktatūrines reples?...REORGANIZUOTOS L. B-NĖS ORUAMZACINĖ STRUK-
- TĖRA IR VEIKLAReorganizacinės L. Bendruo- j menės pradininkai, frontininkų 
^įskelti, iŠ L. Bendruomenės iŠ*

tinių šokių ratelį, vad. Z. Palio- į Tikušis, A. Kačinskienė, D. Tri- nienės. Puoselėja vokalinį me- čienė, D. Liepienė ir kiti pana- rią: yra įsteigtas ir veikia vy- • šaus pasišventimo, bendriuorųe-. resnio amžiaus Dainininkų bū- , ninio nusiteikimo ' žmonės," ant rėlis, kuris jau-yra. viešai atli- 'kurių ir remiasi didysis Reorga-; kęs net kelias programas, jam nizaęijos pastatąs — organizacį-_ . vadovauja , buv. j teatro- aktorė nė veikla, skirta tautinei.-ktdtMpirmininkai ir -visa, eilė ..įskyrių j T. Serapinienė, -muzikinė, vado- rai. puoselėti ir prie Lietuvos .vadovų, kaip, taip.Bpaųdos-infor- yfe L_ .jauna, muzįkė K. Griniūtė...Teišvinimo veiksniu veiklos' bri- macijos, Švietimą,. .Organizaci- niį ^reikalų. ir, tit^ TąiybP?' pr^r, zidiumą sudaro šie' ,asmenys, patyrę bendruomęniųinkai:- A. Juškevičius — pįrA,.-kmiį/V.. Zakarauskas . —.. Vicepirm., dn V. Plioplys — vicepirm., A. Repšienė — sekri R. LB-nės garbės pirmininkas — dr. Z,. Danilevičius. Jie visi yra patyrę bend- ruomenininkai. nuoširdūs pat-. riotai ir demokratinio principo šalininkai, gerbėjai. Tėnką .pasakyti, jog . Reorganizacinė L. Bendruomenė turi ir Ajnuošir- džių rėmėjų, talkininkų,, kurie reikalui esant visada visur tal- kina. Vieni jų, tai inž; £). .Ado- ihaitis ir teis. P. Stravinskas.Tenka konstatutoti fektą, jog same veiklos penkmetyje teko daug laiko sugaišti ir darbo pameti pačiam organizavimosi vyksmui, organizacinei statybai. Be to, veiklą kliudė, sunkino frontininkų ir iš šalies keliamas piktas erzelis, šmeižtai ir jų užvesta byla civiliniame teisme 
prieš Reorganizacinę LB ir bė jokios atodairos tęsiama jau kd<i filiti metai;; Tat frontininkų gudraus advokato, gudri bylos 
tęsimo politika., aiškiai- paremta * fihdnsinio žlugdymo-'.it erzelio kėlimo pagrindu.. . Tad-Šitokiai situacijai esant, ne taip jau 
daug^kas.'tr • buvo < galima pėda- tįrfi. Betgi^nežiūrint Sų,visų dL 
dehu ’kliuvinių, nepalankių vei- 
kteio sąlygą Reof^ittcš^’ls; 
Bendruomenės vis dėlta attiko ifgana svarbiu/. reikšmingų c&rbų. Pavyzdžiui, surengė kelį^ tautai nusipelniusių K.kultūri- rthikų Į iskilmiAguą...,iminėjimusf j 
rpiigė paękait^, otg«uza.yd,.ji- j t^tės į gamtą, ^tėji4taudėrJife j tij0rį priėilietttyU. .BStiSirint Jot, ’rią i skirtybių^. Parašėr-^šsiunfė | 
Mintus _ laiškų'‘ j,AV v&THzfoš' Į zmohėtns, prašė gelbėti iš kalė- , jthįo Lietuvos", bidden tu s: Pet-

-jauna mūzįkė K. Griniūtė..; leišvinimo veiksnių veiklos pri-■ R. LB-nė l^džia i^savo biule- . sidėįi, siekti Lietuvai laisvės:'” tęūfe turi, savo spaudos langą, i ’ ...spaudos. - informacijos skyrių;. A ...Naujienų,.dienraštyje, R. L. ^Amerikiečiai per metus i- .VAGOS; Yrą.atlikta ir daugiau įj.C^,.apie 10 būlionil eękiųJ apčiuopiamų. .reikšmingų darbų, i 1 dolerių sumai.Be to, yra daug kas reikšmingo i užplanuota ir ateičiai;' Vieną itin reikšmingą, didelės istorinės reikšmės kultūrinį uždavinį atliko Reorganizacinės J L, Bendruomenės žmonės, tai surengė simfoninį koncertą Chi- čagos miesto McCormick patalpose, koncertų saloje, kur dalyvavo keli tūkstančiai žmonių, j Garsusis, pasaulinio masto simfoninis Chicagos orkestras grojo mūsų iškilaus muziko J. Jaku- bėno sukurtą simfoniją. Kon-7 nertas buvo skirtas- JAV dviejų šimtų metų sukakties atžymėji- mui« Šio uždavinio iniciatoriai ir daugumoje jo vykdytojai yra' A. Brusokienė ir dr. V. Balčiūnas, jiems ir priklauso R LB-nės vadovybės padėka ir plačios visuomenės pagarba. Reorganizacinė LB-nė išleido ir ženklelį JAV dviejų šimtų metų sukakčiai atžymėti. Ženklelį sukūrė j dail. J. Tričys. |Rašant, .verčiant Reorganizacinės L. B-nės gyvenimo istorijos lapą, negalima nutylėti, praleisti ir kitur Reorganizacinės

Chicagoje lietuviai turi keletą meno ’ ansambliui Juose dainuo- /■ -ja- ir musų jaunimas, ir vyresnieji dainininkai. Tas visai puiku. Bet ne visiems prieinama^ ,, ’, ne visi gali didėlių cnorų hu- ’ statytu laiku lankyti repeticijas.'■ Prieš metus p. T. berapmie- . nei kilo mintis suorganizuoti nedidelį vyresniųjų dainininkų būrelį. Mažesniam narių skaičiui lengviau rasti visiems tm-• karną laiką repeticijoms.Taip, la/tf m. sausio 14 dieną, . . tas ponios Berapmienes dainininkų būrelis prauejo repeticijas. uirbo. intensyviai. Per metus laiko turėjo aevynis pasl- •’ rodymus. . įvairiuose: paiėngt-’ • • i muose. Kiekvienam parengi-■'! j mui, pagal jo poouai, pmamyiu -■ ir programa. Pavyzuziui, iia- • L- lantok minejūnuž ——; ruimą,* momentui tinkama programą, d vakarienei*ar piknikui tai * : lengva, linksma, ruueiio hitiiu ' Vauove yra j auna muzike Kns- ' tina r Grmiuie. j i oaigusi ’’ ’ dt. ■1 ’ IjOuiš ? konservatoriją. ■ •”* P agnndmis bureuo tikslas - propaguoti lietuvių Laumės darnas. Būrelio narių skaičius per . tuos metus- kibk: keitėsi, uadar’i ' "' yra. 11 dainininkų.-Būrelio ‘metimų proga, š.m. ► gegužea ,mėn. fĮži.j^ieną, Uoia ' Coašt Svetainėj ė ‘Tėngiama va- kąrieąė.. iVa^ricji^ metu bus ir' būrelio krikštynos,. .Jiyepiųs . būrelis ? linksmnfe-HJuja7 ‘tiuin- pa' programa7_ šokiams gros K. ■ Vėhskaūs oEžėŠtras.> Visi -kviečiai^ "tą vakarą alsi- lankytr-ir ^ų mūšų-dainmiiikais linksmai praleisti laiką, tsmetus Užsisakyti- •• 'rėikia' ’ škahibinti'. 737-12811: arba 656-2550.
Ignas Petrauskas

•if

šio ųždą-vinia^vyj^lyn^^už,

!MW

wH >    REORGANIZUOTOS BENDRUOMENĖS KONFERENCIJA
JAV (R) L.B. Vidurio Vakarų Apygardos Ta

rybos suvažiavimo, įvykstančio X^79 m. balandžio 
mėn. 28 d. Šauliu Nariiuoše (2417 W. 43rd Št Chi- 
cagoKIil.) : ’

darbotvarke

2.
9.00— lo.oo vai. atstovu ir svečių registracija.10.00 vai. suvažiavimo ^tidai^ak^^'Sfąb^ubauskas a) Amerikos Himnas"’Darbo prezidiumo? sudarymas.■ . .. .Invokacija —kan. V. Zakarauskas. -Mirusių narių pagerbimas. ' ’e _- - r

•O.'d Sveikini m a i.7. Komisijų pristatymas.<a) registracijos - >b) rezoliucijų ~ ■c) mandatų .bį T d) spaudosc) nominadia,8. JAV R. I^-nės Vidurio Vakarų Apygardos Tarybos pereito su- važiavimo protokolo skaitymas. ?Paskaita: LB-nės tikslai ir uždaviniai“ - dr. Bronė Motušieiiė.9: 1
10. Pranešimai:

a)
b) 

n®)

z t'C* - * fApygardos, VšMyboą. Kontrolės įėjės ir Apylinkių valdybų.11. Itaktausiiuai Vaidybos įp Kontrolės k<jt>k pranešimų.12. Apygardos Tarybds, Valdybos ir Kontrolės__komisijos rinkmiafj > r į Ą T3
Rezoliucijų priėmimas.Klausįmai.ir sųmąpymai. .

U. Suvažiavimo uostymai; ir
i*asta rfAr f 11

Regislractjos mokestis Yr pries^ečim — ^xfaVdol.Priešpiečiai tarp 1-ir 2 vaL dieną. . , . ... .
I Banketas 7 vah 30 mln. vakaęo,.toje pačioje sajėie.

Į V V.‘AptgardosOOlri Valdyba

12.

I 13. i

J.
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prescribe

linis s4?k|el»'riusįrektorius ir vieMii uMhistėRjos pareiškė norą: būti prezidentu, sekretorių, šiame komitete taip tik nežinojo kokiai partijai pri- pat nuolatiniu nariu buvo Vals- klausyti ir kandi<tatuoli, todėl lybės kontrolės ątstovas ir daž- klausimas atidėtas tolimesniam dvejų komitetas kviesdavo laikui, ko! sugebės atskirti asilą nuo dramblio.SOMYBĖS 1918-1940 METAIS
ANTANAS DIRŽYS

3. Vyriausiojo Tribūno vals-

šis įs* kalėjimo viršininku, 2 mažame

ti

tKVIEČIAME J NAUJIENŲ
"NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Z Sekmadienį, š. m. balandžio 29 dieną
3

Martinique Restorane
Evergreen Park, Illinois2500 W. 94th St
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KNOW YOUR HEART

!į
.1!'

g Orangutangas vardu Char.- tek pramokė ženklu kalbą ir tu-

5U25'CURVl' 
FOR
AILMENTS J

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.

Tuo metu Teisingumo ministerija mažosios apimties (centras) turėjo 27 etatus, imtinai su 3 nuolatiniais ministro tarybos

Beaked CHtt&xw r. s* 

of usfs rrs elo^ateo 
MUZZLE AS A GUN lb SKCOT AT 
INSECTS ..UŠ*HG Cf

WATER AS 8W-FT$ »

TfrlLS** *n-■ Li >

--— Protingi teisininkai patą* ria valstybininkams būti labai ->• tolerantingais. 1 ■

1920 jm gegužės 22 šios minis-1 dento, terijds etatai buvo' nustatyt^ ;Steigiamojo seimo ir tai pada-1 alininkas

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. That’s common sense. That’s Anacin.

Histc»a>js wnve cecoeoėD.THSY
Romm PotT ViRgk.. SPfwY JtOOO w <54XC> 
įTo Buev Hrs pet Fly i iwt fct

Pirc® io o Teweu-sn»oeo cott'ce 
Tuft fiNO wps ce<?€ MQNioosuy 

iNTęecEO, flMio BAfigPRipM 
SPiEwooe»

mo ministerijos centras turėjo j fvbės gynėjas*37 etatus ir pati ministerija pa-( Prisiekusių Advokatų tary- dalinta į tris departamentus: l.bos pirmininkas,— bendrųjų reikalų, II — teisių 5. Teisingumo ministerijos

Tf k NAUJIENOS, CHICAGO l« ILL Juesday, AjgrU 17, 1J79

(Tęsinys).Taigi, ministerija augo, ber su trimis nuolatiniais nariais, augo vis dar'reikalingumu ad Pagal Seimo priimtą 1924 m. hoc, esamu paties ministro in;- fcovo 28 šios tarybos statutą, pil-l ciatyvoje su pritarimu viso Mi* ną teisingumo ministro iarybti! nistro Kabineto, ar Vien finansų sudaro: 'ministro (jei “a<ITioc” buvo rei-' l trysJ nuolatiniai nariai - kalingas papildomų lėšų). Ir tik skiriami Respublikos Prezi- šios minis-1 dento,j 2. Vyriausiojo Tribunolo pir.

ir III - kalėjimų (L. V. ž. Nr. generalinis sekretorius, 33).šiuose naujuose, etatuose yra matomi nauji — viceministro, teisių patarėjo ir dviejų ypatingiems reikalams valdininkų — etatai.1924 m. sausio 10 buvo paskelbti jau Seimo priimti nauji ministerijos.=etatai . ž. Nr; 147)/ čia. jau matomas Teisingumo ministerijos centro pertvarkymas: panaikinti visi trys buvę departamentai, vieton viceministro Įvestas generalinis sekretorius ir namų suimtiesiems reikalų tvarkymui Įvestas kalėjimų inspektorius. O be viso to buvo Įvesta dar viena naujc'vė — tai ministro taryba

6. vienas Apygardos teismo pirmininkas ir7. vienas Taikos teisėjas (du pastarieji skiriami Teisingumu ministro). .Šiai ministro tarybai buvo pavesti tokie darbai: 1) įstatymų kodifikacijos plano paruošimas, 2) - teisingumo ministro Įneštų į tarybą naujų įstatymų, įsta- !tų, statutų projektų peržiūrėjimas, 3) dėl kitų Teisingumo ministro įneštų klausimų nuomonės pareiškimas. (V. ž. Nr.

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

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

Atdarą šiokiadieniais nuo 
.9 vai. ryto iki 10 vai; vakaro.

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

Tel. 476-2206

nariais-. • - į finis straipsnis, nustatė:Jei prisiminsim, kad Vilniaus, ta tymas veikia nuo 1933 m. rug Kauno ir Suvalkų teismų apy- j sėjo 1.5. d., išskyrus tuos jo nuo- gardcs buvo įsteigtos Teisingu-! status, kuriems pradėti veikti mj ministro įsakymais Vilniuje nustatytas kitas laikas”. 1918 metais, Šiaulių teismų apygarda jau Įstatymui 1922 m. kovo 1 (V. ž. Nr. 81) ir Panevėžio Apygardos teismas 1925 m. balandžio 3, tai su pastarosios apygardos įsteigimu Lietuvos vais- tybje buvo išbaigta ta teismų sistema, kuri truko iki 1933 metų. Tuo būdu Laikine’ Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo Įstatymo laikinumas tęsėsi net 11 metų.Pasiekta Lietuvos valstybinė pažanga, padaugėjusios ir susikaupusios bylos teismuose ir to pasėkoj o atsiradęs akivaizdus reikalas teismų sistemą bei dar-į bą patobulinti vedė prie reformos. Pirmoje eilėje -buvo reikalingas naujas pagrindinis, t. y. teismų santvarkos įstatymas ir toks įstatymas buvo Valstybės Prezidento Antano . Smetonos paskelbtas 1933 m. liepos 1 (V. ž. Nr. 419). šio įstatymo paskw

• DAINOS
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE

4:30 vai. po pietų

Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 doi

BANKETĄ RUOŠIA

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

arba telefonu HA 1 - 6100

VrSl UIKTUYIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

nu inžinierius, kaip technišką pagalbą.šio komi (etc; pirmas užda\i- nys buvo u/Jangti 1925 ncetais pradėtus stalyti’ Teisingumo ministerijos rūmus Kaune, L. Sapiegos ir Ožeškipųės- galvių susikirtime. Kūmai buvo statomi pagal inž. E. Eriko planą- brėžini ir statyba baigri 1929 metai*. Į šiuos rūmus persikėlė ne tik Teisingumo ministerija mažosios apimties bet taip' pat Vyriausiasis Tribunolas su jo prokuratūra, Vyresnysis notaras, vėliau atsiradę Apeliaciniai teisino rūmai su prokuratūra Seimas.(Iš “Naujosios Vilties”) (Bus daugiau)
čių drausmės auklėjimo Įstaigų vedėjai. Be to, dar buvo 1,733 kiti valdininkai ir tarnautojai dirbę teismų, prokuratūrų, Ipotekos ir namų suimtiesiems įstaigose, tarp kurių 894 valdininkai ir tarnautojai pri klausė peni tenciarinei tarnybai ir 57 mažamečių drausmės auklėjimo Įstaigoms. Viso' pilnosios apim- m misterijai

Šiuo įstatymu buvo įvedama nauja valstybės teismų sistema ir būtent tč'kią: 1) apylinkės teismai, 2) apygardos teismai, 3) Apeliaciniai Rūmai ir 4) Vyriausias Tribunolas.Apygardos teismai, Apeliaci- ties Teisingumo niai Rūmai ir Vyriausias Tribu- priklausė 2,220 valdininkų ir nolas turėjo prokuratūras, o tardytojai buvo: ypatingieji, apygardų ir apylinkių.Šiuo Įstatymu taip pat yra reglamentuojama ir davokatūra, , kuriai buvo numatytas jos tvar- 
. ... . rKymasis jos pačios paruošiu ir . .

l . .. , drausmes auklėjimo įstaigosteisingumo ministro patvirtintu Hv y. , *statutu. ..7 1
! ■ •• J. Ąčia tenka -atkreipti dėmėsi į Alberto Geručio’ straipsnį “Pirmieji nepriklausomos Lietuvos metai (Naujoji Viltis 1976, Nr. 9.) Ten autorius sako: “Laiki- nešios Vyriausybės Žinios” paskelbė Valstybės Tarybos priimtą Lietuvos teismų sutvarkymo įstatymą, kuris įvedė Lietuvoje teismo santvarką, veikusią su kai kuriais pakeitimais per visą nepriklausomybės laikotarpį.” (Žiūr. puslapį 4, pbr. mano). Iš tikrųjų, Valstybės Tąry-I bos 1918 metais paskelbtas Laikinas teismų sutvarkymo, įstatymas baigė savo dienas su paskelbimu naujo ir didelio Teismų santvarkoj įstatymo 1933 m., su kuriuo buvo nubrauktas svetimų imperijų; palikimas ir buvo įvesta Lietuvos savita teismų sistema, pritaikyta savam gyvenimui.Su šia teismų sistemos reforma mažosios apimties Teisingumo ministerija padidėjo. 1934 metų etatuose buvo jau 58 valdininkai ir tarnautojai, d 1938 metų etatų pertvarkymu jųjų skaičius pakilo iki 65.1939 metais pilnosios apimties Teis, ministerijai priklausė: 164 teisėjai, 7 prokurorai, 37 prokuroro padėjėjai, 3 ypatingieji tardytojai, 12 apygardos tardytojų, 40 apylinkės tardytojų, 48 notarui, .20 ipotekos knygų vedėjų, 70 anstolių, lį

tarnautojų. Tuo pačiu metu buvo 222 advokatai ir 97 privatiniai gynėjai.: Namuose suimtiesiems nubaustųjų metinis vidurkis buvo , . . ,. 3,800 asmenų, o mažamečiukymasis jos pačios paruostu ir.:’ . . .550 mažamečių (nuo 11 iki 18 metų amžiaus)., T 1939 metų sąmatoje Teisingumo ministerija turėjo paprastų numatytų išlaidų 12,419,300 litų ir nepaprastų' išlaidų 13,- 350 litų.' ŠĮ trumpą Teisingumo ministerijos vystymąsi reikia papil- 'dydi šioje ministerijoje nuo 1926 m. buvusiu komitetu statybos reikalams, vadintu.STATYBOS KOMITETAS.('Teisingumo ministro skyrimu šį komitetą sudarė: genera-

Sunkvežimis užmušė vai- 
kqr minia primušė šoferį CHICAGO. — Ketvirtadienį apie 40 įpykusių žmonių būtų užmušę šoferį Francisco Aguas, 39 m., kurio sunkvežimis mirtinai pervažiavo 6 metų amžiaus vaiką Ralph Solis prie pat jo tė- I vu namu. 1309 S. Rockwell St. V t7Nors visiems buvo aišku, kad nelaimė neišvengiama, kuomet šoferiui pravažiuojant berniukas iš tarp dviejų stovinčių automobilių pataikė sunkvežimiui po ratu, bet susirinkęs apie 40 publikos būrys beisbolo brūk

liais, pagaliais ir kumščiais pradėjo šoferiui tvoti, šoferis išliko gyvas policijos dėka, kuri mušamąjį pagrobė ir nuvežė į ligoninę.Piranhu pavojus 
Floridoje?Boca Raton (Floridoje) maudykloje, vadinamoje Swimming Hole, pagauta pora plėšriausių žuvų piranhų, kurių “tėvynė” yra Amazonės upė Brazilijoje. Kokiu būdu jų atsirado Floridoje, dar neišaiškinta. Viena iš jų pabėgo. Floridoje laikyti gyvas piranhas draudžiama.Piranhos užauga iki vienos pėdos (12 colių), laikosi dideliais būriais, minta mėsa, turi skutamo peilio aštrumo dantis ir sunaikina daug naminių gy

vuliu. ir laukinių žvėrių, atėjusių vandens atsigerti. Pavyzdžiui, iš arklio ar karvės minučių bėgyje belieka vieni griaučiai.

i
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Ištraukos iš neparašytų kūrinių— Jis mylėjo visą žmoniją, išskyrus savo draugus, su ku- .. riais gyveno viename bute. Ji- ,. nai vis skųsdavosi tai žaliu -ilgesiu, tai juoda melancholija, nes labai mėgo keisti spalvas.— Geometrinė figūra: apva-'r lūs durnius kvadrate.— Gyvenimiškos dramc's paprastai vyksta be repeticijų. .

—■ Britų konservatorių parti- ' - jos vadovė M. Tathcher priža-. dėjo sumažinti valstybės mo* kesčius.

Turime po kelias
IETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITISKieti viršeliai, 214 psl .. $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir Ų dalis.Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJAMinkšti viršeliai ............    — $15.0d
4. A. šerno GEOGRAFIJA.Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį pažtd išlaidoms.

$10.00
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tiau ten esantį Nainį paaiškinti, kaip iš tikro LB įstą- 
'' tai turėtų iūti interpretuojami. Nainys bailiai manoj? r 

klausimą ignoravo, leido įtampai tiek pakilti, kad Kiši* 1 
rinkimas ūžė, kaip bičių avilys, o mahę atžvilgiu paši- 

•e- girdo tokios žiaurios Nainio sėbrų pastabos, kad as tu* 
_ rėjau salę apleisti. Čia pat ir to meto legalus apylinkės j 
<*- pirmininkas, Jonas Vaičiūnas, paskelbė, kad susirinki-

■-------=inią uždaro ir taip pat paliko salę. Su juo išėjo virš šim-
H8.00 nariųųjrotestuodami prieš betvarkę.Nainys gi liko,ir su 

dideliu entuziazmu pagelbėjo teisėtą Vaičiūno valdybą 
nuversti; jis nesipriešino, kad susirinkimas buvo veda
mas nepaisant net JAV LB įstatų, ųei parlamentarinės 
tvarkos taisyklių. Savo Įžūlia šališką elgsena jis, tuo 
.met aukščiausias LB pareigūnas, suskaldė Marquette 
Parko LB apylinkę! | ? r.

Kaipo pavyzdį Barzdukui, kaip opozicija buyp jau 
senai persekiojama,- duosiu kitą, asmeniniai pergyven
tą, faktą Kai Reorganizuota Bendruomenė kūrėsi,, aš 
nedalyvavau, ir visai tuo metu nebuvau Chicagoje# Tu
riu dokumentinius Įrodymus ,kad visą tą savaitę buvau 
tarnybos reikalais išvykęs į Torontą. Vis dėlto, po po
ros mėnesių, JAV LB vadinamas “garbės teismas”, vi
sai manęs neapklausinėjęs, mane nubaudė už Reorg. 
Bendruomenės steigimą pašalinimu šešiems mėne
siams iš LB narių. Ar tai nėra politinis persekiojimas? 
Tur būt niekas nesistebės, kad aš Į tą “Bendruomenę” 

Na, ir pabiro DRAUGO puslapiuose" žemčiūgai! ir negrįžau! Tarp kitko ,galėjau aš tada tą LB “teismą” 
Dešimties dienų bėgyje net trys JAV LB šūlai, kurie traukti tikro Amerikos teismo atsakomybėn, bet aš to 

nedariau, nes dar nesu tiek žemai puolęs, kad savo brolį 
lietuvį po svetimus teismus dėl vidinio nesusipratimo, žymėtas. Autorius turi “copy-1 kad tas tikėjimas’ yra grynas, tikėjimą^ .kilniu-, ^autorius- taip 
tampyčiau- \ 4. —

Dar žodis dėl Gailos straipsnio. Jo svaičiojimai kaiP 
yra tokie biaurūs, kad aš nenoriu jų nagrinėti. Gal kas 
kitas tą padarys. Tačiau rimti Cicero apylinkės “nesa- 

LB vardo pasisavinimo bylos eigą)-. Juozas Gaila balan- į mos opozicijos’’ narių liudijimai rodo, kad Gaila sus- 
džio 10 dienos DRAUGE porina (Ar reorgų. dvasia tin*ikaldė Cicero LB apylinkę. .Ten irgi apie šimtas narių 

, ka Lietuvių Bendruomenei) ,o paskutinis savo? miglą už; turėjo susirinkimo salę apleisti, kai jų teisės bei LB Įs
tatai buvo Juozo Gailos paminti!

A« D*cMnb«< L 1*^7 
S«b*«rtption ktm: -i-

In Chicago >32.00 par year, >18.00 per 
six month*, >10.00 per 3 month*. In 
other USA localities >30.00 per year, 
>16jOO ; per six - months. .18-00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

20 cents per copy-

DleeraUie kaina*:

'hicaxoje ir priemieščiuooe: 
metams-----------------------

pusei metu
trinu mėnežianu 

'euam nenešiu*

putei metų
trims mėae*iam»„ •  $ fl.00
vieaam menesiui  2.00

Naujiena* eina kttdlen, išakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove. 1739 So. Halsted St. Chicago 
01 60608 Telef. 421-6100.

’ t X

Pinigus reikti durti oaite

Kanadoje;
metama ___ 
puaei metu ___ L.
vienam mėnsdui

------------ ..$33.00
___’ . ■ $18.00
_______ * . 9 M0

Lfeieniuoee:
metams __ ;_____
pusei metu —
vienam me&echif ,

__ ____4 >34.00
__ ___I1S.OO
.... t 4.00

Orderiu ksH: - ilsakrav

118.00 
>10.00 
t 3.50

NAUJIENŲ raštini atdui kasdien, išskyrai sekmadienis*, noc 
o va) ryto iki 5 vai vikaro, šeštadieniai* — iki 13 »tl

I

Prabilo skaldytojai!

Bendruomenę valdė jos skilimo metais ir poškiliminio 
chaoso periode, pateikė visuomenei naudingą medžią- 

. gą,.pagal,kurią skaitytojai gali apspręsti tą vadų pi
lietinę moralę, "sąžinę ir visuomeninės veiklos principų 
supratimą.

B. Nainys rašo balandžio 5 dienos numeryje (JAV

right” teises. Tad naudinga pa- j neiškraipytas, -turiningas.’ Mes apibūdina .savo santykį su kry- 
‘ teisių • juk žinom, kad senovės lietuviai žium: “kilni lietuvių šeima ne- 

: autorius stengiasi talkinti išlai- neišpažino tokio tikėjimo, koks 
kyti tautos gyvybę, kada ,oku- ' jis yra dabartinių jo išpažihėjų 
pantas mūsų tauta kankina ir versijoj. Daljar siūlomas “seno- 
niekina, kada Lietuvoj Katalikų vės lietuvių tikėjimas” yra pa-
pantas mūsų tauta kankina ir

Bažnyčios Kronika! jau plačiai 
žinoma laisvuose užsieniuose, 
tapo tikra lasivės ir asmens tei
sių gynybos tvirtove.

Mantas Aukštuolis, kaip kiek
vienos sektos steigėjas, tvirtina, 
kad tam tikras autoritetas, čia 
tai “mano senelis, prūsų Krivai
čio palikuonis”, suteikęs jam 
tautinį Manto vardą ir “įparei
gojo grąžinti mūsų tautai patį 
kibiausią lietuvių praeities tikė
jimą”.

, Laisvame kfaštė ir toks skėT 
Tad štai, dabar pamatėme, kaip tie/ kurie JAV LBį bithas iiėdaūg’ ką nustebtus. Ir 

khldę, vis dar mumis “mušdami^, patys garsiai laisvoj Lietuvoj buvo pastangų

pilą Stasys Barzdukas (Vis dėlto ardomasis darbas)..
• ' Nainys dėsto ,kaip Reorganizacinę Bendruomenę ~ Tarp kitko, Gaila Reorganizacinės Bendruomenės

<! reikia “nubausti”,?ir imasi teisininko rolės (nežinau, ar narius palygina su Ku Klux Klanu ir su Amerikos 
technikos mokykloje buvo dėstoma teisė) f. komentuoda- 'ciais- Gal Juozas Gaila pats yra labai gerai su tomis or- 
mas eigą bylos, kurią JAV LB “valdžia” iškėlė Deorga- ganizacijomis susipažinęs, kad jų mąstą kitiems taiko?

■nizuotai Bendruomenei Amerikos teisme (turbut iš Betkas to lengvai padaryti negalėtų! 0 gal tai yra'tik 
___ __ __  ______ , Nainys grasina tei- Gailos “liežuvio paslydimas”? Bet kaipgi DRAUGO 

kunigai redaktoriai, ir dar didžiosios kančios ir atgai
los savaitėje, toki šmeižtų šlamštą praleido ir at- 
spauzdino? - - ■ .

na-

’ meilės broliams lietuviams.
smaiš, advokatais ir žiauriomis bausmėmis!

■ - Stasys-Barzdukas tuo pačiu metu ginasi, kad nie
kas opozicijos neniekinęs; jis.sako: “Tokie tvirtinimai 
nereimiami jokiais faktais”.—Reiškia, Bendruomenė sa
vo opozicijos'jokiais Būdais nepersekioja!

. Juozas Gaila, gi mano, kad “.-.teigti, kad vadinami 
Chicagos reorgai yra LB opozicija, yra kažkoks nesusi
pratimas. Kaip gi galima keletą žmonių, ...vadinti reor
ganizuota bendruomene ar opozicija Lietuvių Bendruo-' 
menei?” — Vadinasi ,anot Gailos, Reorganizacinė Ben
druomenė visai neegzistuoja!

Nainys grasina teismų baudomis, Barzdukas 
no, !
net abejoja, ar Reorganizacinė Bendruomenė iš, viso eg
zistuoja. Kur gi yra tų “vadų” logika?. Ar tai ne Brėmų 

•miešto muzikantai?
LB Marquette Parko apylinkės susirinkime, -kuria- 

«me ta apylinkė skilo, dalyvavo ir Bronius Nainys. Pir
mininkaujančiam nepajėgiant palaikyti susirinkime 

; tvarkos, ir Įvedus abejotino teisėtumo” pasiūlymą per
rinkti visą valdybą, o ne darinkti pusę valdybos narių,* dino. Tad prisiunčiu miniffią Sfamforde, Mase. Autorius — 
fkaip LB Įstatuose numatyta,, aš .pats mandagiai papra- kritiką ir tą straipsnį, prašyda- M. Aukštuolis. Leidėjžš hėpą-

rėkia!
U J ■’ - •

• ■■■-—— ■ ■ -
Dr. Z. Dafti'įerič^s

UŽPUOLĖ D1 NELEIDŽIA/GINTIS
Esu parašęs ir išleidęs Mani- 

ma* festa — Amžini dėsniai lietuviu . ------ - - <; z J ’ r . . " 
kad LB opozicija visai nėra persekiojama,’' o Gaila, tautos gyvybei išlaikyti. Jo kri-

- ' . . . _ . .... . tiką paraše M. Martautas, o
Darbininkas ją atspausdino va
sario 2 Sn ta vienašališka ir 
klaidinga kritika nesutinku, to
dėl parašiau ir pasiunčiau Dar- i 
bininką leidžiantiems vientio- 
liams straipsni “Mūsų tautos j d8klar4.ciJas S(ulu 
vybė”, bet iki šiol jį neatspaus* fe^s* Brošiūra išteista

atsteigti ‘'šėnovės lietuvių tikė- 
jiffią#,J bet nebuvo tam sūfhany- 
iriui nei bažėš, nei pakankamo 
ičfėj'ų arsenalo. Tai’ buvo tada 
kažin kokios pasakos ribose, kil- 

f ' I nūs, keistokas- galvojimas. Gy-
mas atspausdinti Naujienose. venimo tikrovė- nusistovėjusi 

Inž. Mantai Aukštitoliš tvarka, milžiniškas krikščionis-

. MANTO AUKŠTUOLIO

(‘'Darbininkas”' vas. 2 d.j
Prieš mus trisdešimt dviejų 

puslapių brošiūra. Tai “amžini 
dėsniai lietuvių tautos gyvybei 

; išlaikyti’’’', po daug sakančiu Vie-

į kosios filosofijos palikinąs it 
I tradicingumas — visa tai yra 
milžiniškas žingsnis pirmyn nuo 
primityvaus pasitikėjimo anti
kiniais dievais.

Antra vertus, senovės lietuvių

gali laikyti šio pasibaisėtino, 
vien nelaimę nešančio — pra- 
keitimo ženklo savo namuose ir 
gerbti žydų lavoną, > išmestą 
žmonių patyčiai”. K

Kai kur užkabindamas K 
Marksą, lenkus ir kryžiuočius*

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES fflGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys) 7

Petrapilio — Vilniaus — Varšuvos geležinke
lis buvo atidarytas 1864 metais. Jo valdybos bu
veinė buvo Vilniaus mieste. Varėnos geležinkelio 
stotis stovi už 6 verstų nuo mieštėKo. Tas geležin
kelis yra 1046 verstų ilgumo. IŠ Varėnos geležin
kelio stoties iki Petrapilio 731 ir iki Varšuvos 
.315 verstų- ?

Varėnos geležinkelio srities rajone gyveno 50 
asmenų, iš.kurių 19 pravoslavų^ 10 katalikų, 10

riškais plentais: Kaunas — Alytus -"- Varėna it 
Suvalkai, Merkinė — Varėna.

Rusų kariuomenės stovyklavietėje buvo aps* 
čiai medinių pastatų ir net privačių vilų. Varėnos 
upės posūkyje tarp poligono ir Stovyklavietės 
dunksojo dviejų aukštų mūriniai iffiOzantišk’f 
XIX amž- stiliaus karininkų klubo ; rūmai, o prie 
jų, aukšteiems pareigūnams gyventi mediniai rui
mingi pastatai.

1881 m. gegužės mėn. 5 d. Varėnos miestelį 
sunaikino gaisras. Tai buvęs pats didžiausias 
gaisras gyventojų atmintyje. Po gaisro ūkininkai 
kūrėsi smiltynuose, už balų ir praminė savo nau
ją gyvenvietę Naujaulyčio kaimu. 'Crkiliinkų sody
bas miestelyje nuomavosi žydai ir statė puikius 
mūrus. ■

evangelikų ir 11 žydų. ? /
Iš Suvalkų per Alytų buvo atvestas Į Varėną 

kitas geležinkelis ir sujungtas su Petrapilio — 
Varšuvos geležinkeliu. Kariuomenės stovyklavie
tėje ties Varėna tame geležinkelyje 1897 m. buvo 
pastatyta Artilerijos stotis. Artilerijos stoties 
peronas pritaikytas patrankų ir arklių pasikro
vimams-,. Kasmet pratimams į Varėnos poligoną 
atvyk(ia\ ? nuo gegužės 1 dienos 54 artilerijos ba- 
.tarejos au.22? pabūklais. .... /. ... .

Varėnoj pv- igonas bei kariuomenės^ stovylo* 
Išvietė su kraštu sujungti dviem strateginiais ka-

Buvo įsteigta valstybinės degtinės pilstytuvė 
Varėnoje apie 1900 m. Pastatyti ketini mūriniai 
trobesiai: didelis dviejų aukštų namas administr 
racijai, raštinei ir kt, antras pusantro aukšto na. 
mas pilstytuvei ir du kiti vienaaukščiai pastatai 
įvairiai paskirčiai.

Varėnės ir Merkio upių vanduo rastas netin
kamu dėl šarmingumo. PilstytuvėS kieme buvo iš
gręžtas artezinis šulinys apie 200 metrų gylio. Jo 
sūrus vanduo savo sąstatu atitiko Druskininkų 
kurorto gydomų šaltinių vandens sąstatui.

Pilstytuvė buvo uždaryta ir josios pastatuose

tetiškais pareiškimais apsagsty
ta modernaus žmogaus sugalvo
ta fikcija. Ir kaip dabar atrody
tų žmonija, moderniose gyveni- sunkiausiai . atakuoja autorius 
mo sąlygose, grįžus į tikrovę, krikščionybę,. N u k r yžiuotąjį. 
kurios nesaisto nei dekalogo per Dėdamasis “jiidvyriu”;- Mantas 

Aukštuolis, kovodamas su “Va
tikano juoduoju* internacionalu” 
.(psl. 26), skelbia, kad lietuviai 
kunigai ir vienuoliai (psl. 13) 
esą: “patys žalingiausi tautos 
išnaudotojai ir kenksmingiausi 
tautos atskalūnai”.

Tariamai piršdamas tautai ne
suvokiamo*. “kilnaus” senovės 
tikėjimo- fikciją,- M. Aukštuolis 
pačiais neestetiškiausiais pa
reiškimais ’griauna dabartinę 
lietuvių tautos išsilaikymo ba
zę, krikščionybę, netiesiogiai tuo 
pritardamas komunistinių oku
pantų koyai prieš krikščionybę.

Prisidengęs neva šovinistiškai 
traktuojama patriotizmo teori
ja, kiekviename savo “manifes
to” puslapy autorius .nepralei-*. 
džia progų niekinti krikščiony
bę. “Krikščionybė - ir marksiz
mas turi būti visiškai, iš mūsų 
tautos buities išguiti, ’ir abu ne-,

tūkstantmečius puoselėta mora-; 
lė, nei dekalogo imperatyvai?

Nesivargindamas savo “mani
festo” pranašumo įrodymais, au
torius rodo, kad jo atrastas ti
kėjimas įgalina, jį... dergti 
krikščionių tikėjimą. Savo “ma
nifeste” jis taip dažnai grįžta 
prie krikščionių niekinirrio,; kad 
atrodo, tam reikalui • ir ' visas 
“manifestas” sugalvotas!

“Kunigai ir vienuoliai turi 
būti išskirti iš mūsų tautos bend
ruomenės”, rašo “manifesto” 
autorius. Ir toliau: “vienuoliai 
ir kunigai yra labai žiaurūs mū
sų tautos kenkėjai” (psl. 13).

Kaip tai gėrai suderinta su 
Rūgienio-Tumėno budelių už
mačiomis, skirtomis naikinti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios

“Lietuvių tautai kryžius* yfa
__ _____ _____________ sVėtiinas ir didsausias mūsų 

tikėjimas modernioj jo “ūtradė- kilnaus būdo pažeminimo zenk- 
jų” interprėtAcijOj tėra sūVulga- les”, rašo M. Aukštuolis (pšl.15), 
rinta kitų primityvių tikėjimų tuo smerkdamas asmens laisvių 
versija. Juk neužtenka apeliuoti kovų simbolį pavergtoj LieUr

(Bus dSttefati)

—Kinija sumažino nuošimčius 
riariitį statybos paskoloms. Ten-

ir jų tikėjimui: reikia įrodyti, Vadindamas savb skelbiamą gas tai patyrė Amerikoje. '•-*
-' * y * & * ~

________________________________________ :—i------------------------------------------- i—“------------------------------- ----------------- >

apgyvendinta kariuomenės kuopa, skirta Varė
nos karinės stovyklavietės apsaugai.

'Nepriklausomos Lietuvos laikais “Adminisri 
raciniame name laiptuosi Varėnos pradžios ftio-- 
kyklos 4 komplektai apatiniame aukšte ir antra
me aukšte trijų mokytojų kambariai ir Varėnos 
valsčiaus savivaldybės įstaiga,

šiaurės kare XVIII amžiuje švedai prie Va
rėnos priemiesčio, kur dabar katalikų kapinės, 
turėjo savo stovyklavietę — Redutą- Švedai ap
kasdavo lygioje vietoje aikštelę apie hektaro 
plotą groviu ir supildavo apie metro aukščio že
mių pylimą, pagrioviui sargybos stovėjo pylimo 
viduje, tai jų Redutas. Kareiviai talpinosi redu- 
to viduje palapinėse.

’ t -» ■ *■..*’'*’*.

To priemiesčio ūkininkai, kasdami bulvėms
doubes prieš žiemą dažnai atkasa savo sodybose 
žmonių katilus, ginklų, antpečių ir vilnonių rūbų 
likučius-

Vyko atkaklios Vokietijos ir Rusijos karino 
menių 1915 m. Varėnoje kautynės. Visas mieste
lio centras išdegė.

VISUOMENINĖS APRAIŠKOS

valsčius f? parapija Merkio upės buvo padalinta-, 
i dvi dalis. Dešinioji pusė priklausė N. Lietuvai’ 
su administracijos centru Varėnoje, o kairioje' 
pusėje lankai sudarė kitą valsčių ir parapiją su 
Centru Varėnos geležinkelio stoties rfijdne. Ne
priklausomos Lietuvos administracija ,1939 m., 
po Vilniaus grįžimo prie Lietuvos, senąją Varė
ną pavadino Varėna I (pirmoji) ir miestelį prie 
Varėnos geležinkelio Stoties pavadino Varėna 
II (antroji). Ten dabar yra rajono centras-

NepriklaUSomoš Lietuvos laikais Varėnos; 
valsčiuje priskaičiuodavo apie 7500 gyventojų, iš 
jų: 260 žydų, 20 rusų, 8 gudai, 26 lenkai, 1 y0< 
kietis, kiti lietuviai. Valsčiaus ribose veikė: Va
rėnos, Perlojos, Akmenio pilnos ir Nedzingės., 
puse katalikų parapijų. Visur pamaldos buvai
lietuviškas. Varėnos miestelyje buvo žydų sina* 
gogą, pradžios mokslas visame Vaičiuje buvo 
privalomas ir veikė: Varėnos 5 komplektų 6 sky
rių pradžios mokyklą kitos mokyklos buvo ke- 
furių skyrių: Perto jas 2 komplektų, Nedzingės 2 
komplektų, Druckūnų 2 komplektų, Pavarėnio 2 
komplektų, Jokėnų 3 komplektų ir Miletonių 1 
komplektas. Išskyrus Varėnos, Nedzingės ir MD

Po Lietuvos neprikluasomybės kovų 1920 m. į Stonių visos kitos mokyklos turėjo Nopriklaušo- 
tarp Nepriklausomos Lietuvos tr lenkų okupūo- į tiętuyos laikais statytus mediniuą 
tosios Lietuvos dalies buvo išvesta Merkio ūpe j _ .
‘Administracijos linija”. Tokiu būdu Varėnos Us au^iau^
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Mažeika ?? Evans
BE 3*5893

M. ŠILEIKIS Poilsis (Tapyba

admr

K. Petrokaitis

DaIMšE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

YArds 7-34013307 So. LITUANICA AVĖ.

1446 So. 50th Avė., Cicero, III OLympic 2-1003

Tek: LAfayette 3-35724348 So. CALIFORNIA AVE

Programos vedi i g

3319 So. LITUANICA AVE.

(LACKAWICZ)

3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

naujienos, CHICAGO 8. H.U Tuesday. April 17, 137?

teikia
30 St.,

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

‘Lietuvos AidaT
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN

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

tup shortening
eup sugar
cup maple <yfup

cup applesauce

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

GENITO-URINARY SURGERY 
BNDD No. AS 3878711 ’ 
5025 CENTRAL AVĖ.

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

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MOVING;
Apdraustas perkraustymas 

IĮ j va iri y atstump.
' ANTANAS VILIMAS

Tel. 476-1882 arba 376-5996

» Iki $800 vertės namų re
monto darbus atlieka mažų pa 
i amu seniorams,

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

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

OH

Convenient! Break fast-on-the-rVn is a delicious hot muffin 
that tastes like maple syrup and applesauce. Make a double 
.batch on the weekend for Sunday's breakfast and freeze the 
rest. Reheating muffins is fast ■an 4 simple -7 it takes about the 
same tifhe aS whipping up a side order of bacon.

Economical! Bring one to work and save the $.35 you may 
have to spend for a sweet roll duriftg coffee break.

Nutritious! Maple Applesauce Muffins have a natural 
sweetener of maple syrup for a quick nutritious start in the 
rooming. Enriched flour has the essential B-vitaffnns plus the 
rthhrral* iron. Another bonus is the fnuk Add bacon or pork 
Sausage. " ' '

bout the 
Mouse

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

Visos laidos ii W0PA stoties, 
banga 1400 AM. ,

St Petersburg. Fla„ 5:30 v*L p.p.
U WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street
Chicago, Illinois 60629

• Telef- 778-5374

t SiJuLiliklS. O. P.
ORTHOPEDa*-PR0TEZJSTAS 

* Aparatai - Protezai. M4G. ban
dažai. Speciali pagalba fe j|otns. 

Suonorts) ir tst
' u A J? %»s+adienuus 9- -1 

W»ti 6Jrd St, Chicago. VL 60629 
Tatof.. P Roapect 6*5084

iv. RaTTO tyrinėtojai
J. Muzikant, 193 Van Pelt Avenue, Staten bland. N.Y. 10303

saikos nedavę šauliai kandida
tai, dainuos sesė I. Petraus
kienė.

Kvieęiami visi kuopos nariai 
susirinkime ir minėjime būtinai 
dalyvauti. Turintieji uniformą 
dalyvauja uniformuoti. Po 
nėjimo — bendri minėjimo 
lyvių užkandžiai.

JT E NO S KLUBO susirinkimas Įvyks 
ntradierų, baiandž o: 17 d., 6:00 vai. 
ak. Joanos salėj, 4258’S. Maplewood, 
'o susirinkimo bus vaišės.

A. Brokevičius, rast.

atrado, kad bakterijos 
išgaišusios.

Austin. Ji yra Naujienų 
nistratorė.

Informacijas taip pat 
SLA Centras:. 307 \V. 
New York, NY 10001. SLA Sei 
mas prasidės birželio 30 d. Kle 
velande. • Peniciliną atrado visai at

sitiktinai Sir Alexander Flem
ing 1928 m. Į bakterijų kultū
ros indą atsitiktinai įkrito žalė
sių grybelis. Flemingas jau no
rėjo tą indą išmesti, bet patik
rino ir 
yra

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 

Yl»e» pregmmet || WORA, 

1490 idk A. M.

Lietuviu kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniaia nu<> 8:30 Iki 9:30 

vai. ryto.

Ved»|« Aldona Deukua 

Talaf«i HEmlock 4-241J 

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL 60629

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Waatchaater Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S. Manheim Rd., Westchuatar, Ik 
VALANDOS: 3—S darbo dienomis ir 

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

GEORGE F. RUDMINAS
Td.; YArds 7-113S . 1139

Viso amžiaus apdrauda — 
(Class V-1).

20 metų mokama Viso Am
žiaus apdrauda — (Class V - 2).

10 metų Taupomoji apdrauda
— (Class V-X).

20 metų Taupomoji apdrauda
— (Class V-3).

Tačiau 20 metų Taupomąja 
apdrauda (Class V-3) gali ap
sidrausti tik iki 64 metų.

3. Turi būti užpildytos specia- 
Losios Non-Medical aplikacijos. 
(Reikia atsakyti tik į tuos klau- 
s mus.
..rėti ratukais.)

Pirmųjų metų metiniai mo
kesčiai turi būti atsiųsti kartu 
su aplikacija.

4. -Apsidraudžiant pagal Va
jaus Tasykles už pirmuosius 
metus duodama didelė — net 
10% nuolaida nuo pirmųjų me
tu metiniu mokesčių.”

"Vl»kį darykite su meile*. — 1 Kor. 16:14.'
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Šventajame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė Į pasauli 
savo viengimĮ Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

žemaičiu Kultūros klube eilinis 
narių susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, balandžio 19 d., 1 vai. popiet, 
Anelės Kojak Salėje, 4500 So. Tal
mas Ave. Nariai prašomi atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti, ir 
jau laikas užsimokėti nario duokles. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgaivis, raštininkė

——  ■■ .......................... . '"’SyM. K. Lem, N.H.FX. tol

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

Perk Up The Kitchen For Holiday Entertaining

★ 99 metų amžiaus miręs 
tralietis John Meiple buvo 
komas ilgiusiai gyvenugiu žmo
gumi pasaulyje. Iš savo beveik 
100 metų ilgo gyvenimo, jis 
buvo du kartus nuodingos gvr. 
vatės įkąstas, tris kartus pa
teko po automobilio ratais, ke
turis kartus jį pervažiavo mo- 
tcciklas ir septynis kartu part 
renkė jį dviratininkas. Mirė jis 
nuo bitės įkandimo, atnešusios 
infekciją.

jėt cuu>m «u»roeni*, kūne 
gaietu Užsisakyti Naujienas, Ki
lome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvd sa
vaites nemokamai’^

PERKRAU3TYMA1

M 0 VING
Leidimai — Pilna apdrauda 

- č- ŽEMA KAINA 
-s R.- Šerėnas

Tel. WA 5-8063

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

cotta tone of the cushioned 
GAF sheet vinyl floor. Then, 
the textured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit ©f country 
warfnth with streamlined con* 
temporary, a natural look wm 
further emphasized with atraw 
baskets, rusb-seated chairt and 
butcher-block countertops.' 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
comers. Extra seating te a 
comfortable bench eushioiwd 
in easycare polished ©Otto© 
in chocolate, with blue and 
terra-cotta stripes. The sleek 
rto-wax vinyl floor covering ii 
GAF’s new “Belmont” from 
the GAFSTAR Softred line, 
featuring a diagonal geometric 
against a pleasingly textured 
background. Easy to maintain, 
there arė five eolotwaye atyled 
to complement or coordinate 
with the latest appliance 
colors.

With minimal effort and 
lots of Imagination, tod 
can achieve a decorator look 
in your kitchen. Just add a 
patterned floor and lota of 
color and you're ready for 
holiday entertaining

With the holiday season 
upon us, you're sure to be 
enjoying festive activities with 
family and friends. You’ll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why not perk it up?

Since more entertaining 
takes place’ centered around 
the cozy kitchen, you can 
start there. Guests love to 
gravitate th ertf When a meal is 
being prepared^ so make it 
dual purpose: a place to serve 
a meal and to visit with 
friends.

Your kitchen must be func
tional but you Want it pretty, 
too, not just for guests, but 
for yourself aS Well. Nothing 
boosts your morale like beau
tiful colors and a play of 
different textures. Let your 
imagination soar hnd youTl 
be delighted with your own 
creation.

In the contemporary kitch
enette shown here, note how 
the color keynote lies in the 
vibrant geometric-patterned 
floor coveHngu Using the 
floor as a starting point, the 
creamy apricot paint on the 
cabinets and <^oor were done 
in a Softer hue of the terra*

DR.LE0NAS SEIBUTl
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

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

’. ketvirto. .5—7 vai vak 
.Ofiso felef.: 776-2880 

Rezidencijoj teist.: 448-5545

D R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

rikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agax susitarimą. Uždaryta tree.

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

Telef. 476-2345

DR; VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR ^MIRURGAS 

Jendr* praktika, MOTE R J liBc±.
Of>»» 2652 WEST 5rth S'! PUST.

T»l p R 8-1223
VAI. . <ntiatL, rrpVmn 

r pęnkL 2-4 .iv vai vak. ŠUtadie 
uais 2-4 vai. popiet ir kitu, leirn 

naga r .■•^•tarimą.

Gen. T. Daukanto Jūrų 
Šauliy kp. susirinkimas
Š. fti. balandžio mėn. 22 d., 

sekmadienį, i vai. popiet, Vyčių 
salėje, įvyks svarbus gen. Teo
doro Daukanto jūrų šaulių 
kuopos . narių informacinis ir 

kurie aplikacijos paiy- kuopos atstovams, Į LŠST dali
nių atstovų suvažiavimą išsi
rinkti, SUSIRINKIMAS. '

Po susirinkimo, ten pat, 3 vai. 
popiet,, dalyvaujant ir Cicero 
“Klaipėdos’’ jūrų šaulių kuopos 
nariams bei svečiams, įvyks Lie
tuvos šaulių Sąjungos 60-ties 
metų įsikūrimo Ir Sąjungos įkū
rėjo Vlado Pūtvio 50-ties metų 
mirties sukakties iškūmingas 
paminėjimas. ■

Programoj e: of: dalioj i - iškil 
mingoji dalis, trumpa meninė 
programa. Pagrindinį žodį tars 
LŠST pirmininkas K. Milkovai- 
tis, bus priSaikd'nti šaulių prie-

• Žmogaus kūne yra 206 kau
lai. Beveik pusė jų yra kojose 
ir rankose.

» LB Socialinio klubo rei
kalų vedėjas A. Čepulis nuo 
š. m. balandžio 1 d. persikėlė 
gyventi į 3261 So. Hals ted St., 
II aukšt. (Spaitig Rooming 
Home). Tel. 225-8275.

ti savo gyvybę SLA organizacr 
joje. Atkreiptinas dėmesys į ge
ras ądpraudis.. sąlygs , vaikams 
ir jaunimui, taip pat į taupomo- 
1 as: apdraudas.

Prie kiekvienos SLA kupos 
yra organizatorius, kuris rūpi
nasi naujų narių bei vajaus rei
kalais. Reikia kreiptis į j j arba 
į bet kurį valdybos ar SLA narį.

9 metų Čikagos ir apylinkių tautiečiai 
gali kreiptis į 134 Moterų kuo- 

SLA Pildo- 
kančius a;:di-audos planus: rAosios TaiĄbos narę Kristiną

Maple AppIesauM Muffin* 
(18 muffins)

2 cups enriched flour
1 tablespoon baking 

powder
1 teaspoon salt

M teaspoon ground
-cinnamon

Stir together flour, baking powder, kalt and cinnamon. 
Ctiram shortening and sugar until fluffy ..Add maple syrup. Stir 
in eggs and spplesauee. Mixture tends to curdle. Stir in flour 
mixture. Fill greased muffin cups 2/8 full. Bake in preheated 
875° F. oven 20 minutei.

♦Spoon flour into measuring cup; leveL Or follow 
Erections'on bag. ' « .

Susivienijimo Lietuvių Ame-j 
rikoje Specialus Vajus pratęs-, 
tas iki Seimo.

Tėvynės 6 numeryje praneša
ma:

“Dabar vykdomasis Specia
lus.. Vajus yra toks sėkmingas, 
kad SLA Pildomoji Taryba ra
do galimu Vajų pratęsti iki se
kančio 60-ojo SLA Seimo įvyk
siančio birželio-June 30 Cleve
land, Ohio.

Vajuje kviečiami dalyvauti 
visi nariai, jų šeimos ir draugai, 
yra daug narių, kurie dar ne
pasinaudojo vykstančic'jo Va
jaus lengvatomis, pildomoji Ta
ryba ir vėl duoda- -jiems progą 
Vajaus lefigvatomis ii- privile
gijomis pasinaudoti ir apsi
drausti pridėtine apdrauda.

Visi Finansų Sekretoriai ir; 
Organizatoriai kviečiami šią ‘ 
gerą naujieną, paskleisti tarp 
s vo narių ir draugų, kad SLA 
eime delegatai galėtų SLA na-i 

rių augimu, pasidžaugt.i
Specialaus .Vajaus metu .vei- 

i-a. sekančic's- taisyklės.
1. Dabartiniai nariai ir nau

ji aplikantai, užpildę specialią 
šiam vajui pritaikytą Non-Me
dical aplikaciją, -gali apsidrąiis= 
ti sekančiom sumom:

(a) 1 iki 60 metų nuo $l;000j 
iki $5,000, (b) 61 Iki 
nuo $1,000 arba $2,000,

2. Aplikantai gali pasirinkti pos organizatorę
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| Yaksęli.-i, J. Okųrtis, J. Valaitis, 
| P. Žilionis, j. Retniūnas ir J.

Petrėnas
— Lietuvių 

važiavimas bus gegužės 5 dieiją
' -Jaurrimo- centre:
*" Burbta, j. JUrėnas ir R. Ručins

kienė išrinkti Montrealio-Lietu- 
vių Kredito Unijos “Litas” vai- 

■ d^bon.
■ i— Dali. Ri-mįOit^r'Zon'f^ne^ 

kūrybos paroda bus^ balandžio 
21 ir 22 dienomis Toronto Lie

tuvių namų-Gediminopibes-me- 
nėje. Ruošia LN Moterų skyrius.

—‘Čikagos L'.eiuvių Meno an
samblis Dainava pakviest'as-^vai- 
dintr muzikinę' dramą ^’Emilija 
Plątęrytė’’.. -Toronte.-, balandžio. 
28 d., 7 vai. vak., Central Tech, 
audįtorij oje.į* Kviečia^ Prisikeir-" 
mo parapija.

=• £* - į .* -į ir - Z ±

— Toronto lituanistinėjė mo
kykloje šįmet mokosi 219. moki
nių. Mokyklos vedėjas yra V. 
Bireta. . Mokslų metų užbaiga 
gegužės 13 dieną. Aukštesniuo
sius lituanistinius kursus lanko 
63 kursantais .... ...---- - - -

— Sudburio lietuvių .Medžio*- 
’tojų "ir meškeriotojų klubas .Ge
ležinis vilkas riiošją trądięįnį.ba-,

'lių balandžio 28 d. Suomių sa
lėje. -Bus- įteiktos- premijos" už 
geriausias žvejybos. ir medžiok^ 
lės pasekmes. Klubo pirminin-

„—Valteris-Vessex-iš Buenos 
Aires, Argentinoje, yra atvykęs 
Amerikon. Apsistojo Toledo 

^viešbutyje, Miami,.~'

(S) P^Q -^py- 
linkės Valdyba rengia JauninĮo 
meno talentų pasirodymo popie
tę, kuri Įvyks š., m. balandžio 
men. ’22 dieną Tl:45 vai. ryto 
šy Antano parapijos salėje, 
JaOO So;449th ęt,<-.Cięę-w>, IUaBus 
vaišės. Valdyba ■

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot ‘ Car cT Readings. Šatu f d ąy 
11 io 5 no appointment neceš.

ELINOR .JAKŠTO,' 41 N 
STATE Št., Rm. 1717. Mes kai- 
925-8392. Professional Męmbec 

1 American Federatiop. of Astro
logers. (Pr)

• Priimami asmenys, reika-
|ingi — globos.- - Bus- - rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis fel. 436- 
'6Z94; ’ (Pr) . ’

. /i-L-Kelionių-į Vilnių >1979 m 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-17I7/ 'XPf:f "

— VILNIAUS‘ŪNIVĖRSITE 
_TQ.^4fXLjnetų .sukakties -minėji
me, kurį rengia LST KorpLNeo- 
Lithuania, 1979 m. gegužės m.l 

■13 S: 3? vąl. p.p. jĮummo^' ICai- 
tre Chicago  j e. Paskaitas skai
tys prof. dr. V. Maciūnas ir prof, 
dr. J. F. Cadzow, įtąipuds^ Iza
belė Savickaitė - Žmuidzinienė 
rėcituos iš pr6f."‘ L Pažino ir 

Žukauskienė, A. Staknienė, A. prof. B. Sruogos raštu Vilniaus

.— A?ew Yprlįo. lietuviai 
jimu pagerbs -Vasario' Ifr akto 
signatarus — Steponą Kairį ir 
Petrą Klimą gegužės 13 dieną 
Kultūros židinyje. Kalbės J. Va-. 
laitis ir dr. S. Bačkis. Ruošos ko
mitetą- sudaro S.- Jasaitienė, ’Mr

lyto jus
doe pirmūną’ pavyzdžiais, platinant š£ sėn&tsią Amerikos Ifetorin djenražtį: 
irti juo susipažįstant.Ir. jf užsiprenumeruojant; fiksln sudaryti nfenutrak- 
stamą grandisę ne’ tfit lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir rišos išeivijos 
taip pat pavergtos .Lietuvos ir jos fanošią gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvps' nepriklausomybės atstatymo if- riaiotino lietgri&p. rei 
kalą'renesanso..' :. 1xy'{■ ■

* VIS ĮPLŠėiĄMTIĮ SĄJŪDŽIUI
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tenia. Į minėjimą; kviečiami vi- lengvatų sęniorams.- 
gi lietuviai, įėjimas laisvas.. ___ .----------
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Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

’ Namai, Žemi — Pardavlmuč 
| REAL ESTATE FOR SALI

Gen. T. Daukanto Jūrų
Šauliu kuopos eina- 

rmėįrŲroitčalai 
'1 j, ■f : ‘

Serga ir gydosi ligoninėje 
Stela šova, ir namuose — sesė 
Vanda Kulbokienė. Linkima .se
sėms greit pasveikti ir vėl įsi
jungti į aktyvią veiklą.

S Geri. T. Daukanto jūrų šau- . 
lių kuopos- laivo “Gen. T. DaU- j 
kantaš II” kapitono pareigoms 
pakviestas brol. Klaudijus Pum- ; 
pūtis šių metų sezonui. Perimą 
laivo vadovybę,, artimiausiu lai
ku sudarys laivo Įgulos tarnybą į PETKAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

; ir. pradės laivo paruošiamuosius f J212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia- 7-7747

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
a ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’ŠSIMOKEJIMAIS - 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

i„ darbus plaukiojimams.
^ Kuopos moterų sekcijos va- 

; i .davės pavaduoto jos pareigoms 
Moterų . vadovės M. Gidienės 
pranešimu pakviesta sesė U. 
Zinkienė. Nuo š. m. balandžio 
1 dienos pradėjo eiti pareigas.

e. Oficialus Anglijos aviacijos
• Socialihiar darbuotojai su pionieriui Samuel Cody pa

teikia nemokamai -įvairios rūi 
Jieg patarimus!,’ padeda išrū
pinti' Sod.' Sėc; pensijas, nedar 

p bingumo pašalpas; " atsako į 
klausimus dėl išmokų (benefi- 
tų), >-■• ••

Apie 854 mij. ' išleidžiama, 
sumą bėgamų • dviejų metų 
biudžetuose.'? Tą p a g aTb ą 
seni orams atlieka 3,500 vieti
niai savanoriai. Kas mėnesį 
apie 17,00 skirtingų' ^patarna- 

' Kas tųtr"teišęf Viši kiirie 
yra vyresni, negu 60 m. amž., 
nežiūrint jų pajamų, gali gau
ti,patarnavimą^ sveikatos skri 

vxjus I hnigą, “nutrition’’ patarnavi* 
WBlEl-md- -f

— Keliomis Chicagos gatvė
mis grupės tikinčių meksikiečių 
nešė kryžių gatvėmis ir giedojo

- ■ meksikietiškas giesmes. Chica
gos policija sustabdė trafiką i 
procesijai praeiti.

i __________
e Superc'ptimistas - tai žmo

gus, kuris veda savo sekretore, 
tikėdamasis ir toliau jai diktuok 
ti. ' i

minklas yra medis, prie kurio 
jis pririšdavo savo lėktuvą.

■' • Ardbiskis skaitlines Euro
poj e - įvedė-; italų matematikas 
Leonardo - Fibonacci 13-a j a me 
šimtmetyje. Iki tol buvo naudo
jami-romėnų skaitmenys.

ENERGY 
WISE

i
šhingtčikr'stėitė yra 546,000 re. 
ritfenbu VirŠrBQ metų <amžiaus} 
iš jų ■ .59% moterių Daugiau

17350 Gulf Blvd., St Petersburg, ft’ 33708, tel. 813—391-9753, pastyri 
tiijtj dienų atostogas .dviems asnecims./- Laimingieji turės progos būti

Mūsų bendradarbė it i'savaitinėssiil' Aplink mus ji .mūsą.antrur

JfflkįJiliB.;y.'.K

Vlsss fr visus kviečiame-' J dkffiaJa trik*.'
■ V? n ■ - iXB V

NAUJIKUOS
1719 SO. RALSTBD IT. 
CHICAGO, IL toW
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Farardė ir. nrdir>

Adresas

-

• Užatfctu' Kiujlenai kaip domų nvc 
rn naujas• skaitytojas. Priede • - i č
Pavardė Ir vardas ___ ______'

Adresas 4.

t

Spon Dorians pavardė, vardai tr vietovė

Registruokite * savo namus,' O GERIAUSIAI ČIA ’* 
biznius, sklypus pardavimui jau( 
26-tns metus veikiančio) įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St Tel 43F-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

įvairi apdrauda —INSURANCE 
1 BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.
1

j

HELP WANTED
Darbininkp Reikia

IhALE

LABAI ŠVARUS 2 butu namas tr 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke* $37,000.

S7,500 lengvu 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 liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $5J).000<

MODERNUS 2 aukštų mūro jiamas, 
apie $18,000 pajamų. Gerosr -sąlygos. 
Marquette Parke.

—.^-REAL ESTATE^.
2625 West 71st Street ;

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI - . ‘ -

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 "Sa. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

Itlllll

M

Buy B car nd larger or 
more powerful than you

3 MACHINISTS NEEDED

BURNING Machine Operator, for 
operator’s electric eye flame cutting 
machine or familiar with plate burn-, 
ing to learn operation. Some draft
ing experience preferred.

EXCELLENT SALARY
Call 666-1151

—- Ne, nutęsė vietinis gyven
tojas. — “Tose, vietose, kur ke- 
lias buvo blogas, mes padėjome 
ženklą “APVAŽIAVIMAS”-.^’ j

Rėkiamos laikraščiuose 
ir žurnaluose

,.Kodėl. Amerikos laikraščiuo
se.. ir. žurnaluose tiek daug skel
bimų ir kitokių reklamų, spaus
dinamų ištisais^ puslapiais?^K<r 
dėl -kas 2-3/ar 4<minutės per vi
sas radio ir televizijos stotis 
transliuojama nesibaigianti ga
lybė reklamų? Gi todėl, kad re
klama Amerikoje —r tai pati di
džiausia industri j a,. .turinti de
šimtis tūkstančių; agentų ir šim- 
tus.,. tūkstančių; ^tarnautojų,. su

nohyšį. ir-^5^ rhazu ^pajamų
•• senspraUy ' ,U:‘ ‘ :j' ; _ :’
viriių ar .įaVąTimų--gauna se- 
moral; A ;;

: Bęįšių’p.atUfeav&nų' valstija, daugelio šimtų milijonų dolerių 
; : Wdkėštinių\apyvaria.

V f

i

rtav

t

D«rt be a Bom LoMd

SERVICE TECHNICIAN i .. .
: Leading manufacturer e of business 
j machines needs men with electronic 

aptitude to train as Service Techni
ni cians. Applicant must be high school 

grad and neat appearing. Excel, com- 
3 pany benefits and working condi- 

tions. We will hire, men with pre
ll vious electronic exp. or train men 
?|mith electronic education.

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

623 S. Wabash ave.
EOE

■■
v

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND. AVE. 
523-8775 /

MARIJA NOREIKIENĖ \

2608 West 69th St., Chicago, m. 60629 « TeL WA 5-2787
• • ; t. -: ą - * ; \ w t' . 9

’DĮd^^^^rinkimas -geros 'rūšies įvairių prekių." ’
' ? ./ MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

(
 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Į 2501 W, 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ttebestwvyto

< see us for 
financing, 

AT OUR 10W MTS

TESTAMENTAI |
Tuo reikalų’'Jums gali dau į 

. padėti teisininko Prano šul į 
paruošta, — teisėjo AlphonsJ 
Wells peržiūrėta, “Sūduvo.- į 
išleista knyga su legališkomi; 

formomis. '
I Knyga su formomis gauna; 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsfed St., Chica 

• Cgo, IL 60608 Kaina $3.0( 
su formomis — $3,90.

i

i 4

Juozo šmotelioATSDHN1MŲ
Graži, lengvai skaitoma

JOURNEYMAN 

MECHANIC—TRAILER

Trailer repairs, outside work, 6 or 7 
days. O. T. available. Tools provided. 
Must be willing to work any_ shift. 
Call Mr. Davis between 9 A.M.-5 P.M.

485-0643

• ELECTRICAL DRAFTSMEN

needed in Western Suburbs. Petro 
Loading Terminals.. Good pay, good 
working conditions.

Call/Send Resume to:
CONSULTANTS & DESIGNERS, INC. 

350 W. Kinrie/ Chicago, III. 60610 
Phone 644-0444

ir

BAKER—EXPERIENCED

Hours: 6 PM to 11 PM or .11 PM to 
AM. Part or Full time.

MR. DO-NUT

354-2644, LaGrange
Call before noon or after 8 PM
EXPERIENCED KEY PUNCHERS

& SUPERVISOR
Immediate openings. Must speak

& understand English.
HORN OF PLENTY

263-0979

S

NIGHTS

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas •; 

2646 West 69th Street . 
Tel. REpublic 7-1941... 

'L

Siuntiniai i Lietuvą

P. NEDZINSKAS, «*5 Archer Av. 
Chicago, 111. 60631 Tai. YA 7-5980

Netary Public
INCOMB TAX IBRVICI 

4239 S. Mapfoweed. Tel. 254-7455 
Taip pat daromi vertiraai, giminiu 
likrletimat" pildomi pilietybėj pn- 

fymal ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN Urt

XI Frw& 24 poli t n*n fui

Pavardė Ir vardai

Adreso

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

* Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviška apaudė Ir Naujienų 
pastangai, prašau jas riuntinėti ui pridedamus

• Platinimo vajaun proga, prašau siuntinėti Naujienai dvi savaitėj rsripA. 
tinimui nemokamai be jokiu iripareigojimti.

Pavardė Ir vardai ■ ■ ' _ . .

Rarardė Ir vardas

Adrecu
2212 WEST CERMAK 1OAD CHICAGO, ILUNO0 (DSB

tmrOi tr vardas

krauta autoriaus troboje.
j Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

STENO—TYPIST

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

Fhat’s right . . . Victor has all type!
>f temporary job assignments.

We Currently Need: 
SECRETARIES TRANSCRIBERS

Adreso

. trema

i 3 n iv

* CoapmU
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

4-UM
X

State Ferm Life: Insurance Company

? OUR SAVINGS
' CERTIFICATE*
i EARN UP TO 7%%

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 
lish - 425-4432 or 59T7700

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

(Sub. of Walter Kidde Co.) 
ICO W. Monroe - 782-6244 
(Call Ra:ma Plechavičius) 

4013 N. Milwaukee - 68S-49O4

Equal opportunity employer M/F

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Assochtet , 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162 1

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12.v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip' 

40 metu, patarnaudama klientams.!

SEBTOiG CHICAGO AND SUBUBĄS SINCE 1905

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

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

MONTICELLO CONVALESCENT 
CENTER

600 W. Ogden Ave. 
Hinsdale f / 

Call 325-0830
f

,rlį-

EXPERIENCED MAIDS
deeded full or part time. Permanent 
xrsition. Top salary. Paid vacations, 

paid holidays, bonuses.
Call 337-5374 — McMAID, INC.

875 N. Michigan, Suite 1509
An equal opportunity employer

SKAITYK PATS IR PARAGINK

DIENRAŠTĮ ‘’NAĘfrlENOS’
j. » r **-SF%**ty ■ k A

The Di-Gel 
Difference
Di-Gdaddstoits

5 ’ *r

The Ąnfi-Gak Antacid
A į * t .’k/’* “

J J NAUMNO6, CHICAGB S, ILL AgriJ 17t W7t




