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IZRAELIO PASIENIO SARGAI ATMUŠĖ 
PALESTINIEČIUS PAČIAME PASIENYJE

KOMUNISTAMS LABAI BRANGIAI KAINUOJA 
TRANSPORTAS, BANDYS PREKES PARSIVEŽTI

bus 
vei-

PIRU KOMIiNISTINLAIVAS IŠPLAUKĖ Į AMERIKĄ

Ugandoje kovos 
pasibaigė

— Jane Byrne buvo labai pa
tenkinta, kai meras Bilandic jai 
atidavė plaktuką posėdžių tvar 
kai vesti.

suimti ir rasti
Jiems gresia

KAMPALA, Uganda.— Ugan
dos kariuomenė ir policija turi 
įsakymą suimti bėgantį dikta
torių Idi Amin gyvą, jeigu ga
lima; sužeistą, jeigu jis nenorės 
pasiduoti, ir negyvą, jei kitų 
priemonių nebus. Idi Amin bėgo 
4 automobiliais į šiaurės vaka
rus ir dingo, kai įvažiavo į miš
kais apaugusias šiaurės Ugan
dos pašlaites. Jeigu jis būtų 
buvęs Libijos lėktuvo paimtas, 
tai būtų rasti, automobiliai, o 
pats Libijos diktatorius būtų 
pasigyręs apie Amino išgelbėji
mą, bet iki šio meto nieko Libi
jos radijas nepranešė. Manoma, 
kad Idi Amin galėjo išsivežti 
aukso ir brangenybių.

naują Ugandos vyriausybę, ko
vos Ugandoje pasibaigė. Idi 
Amino bendradarbiai, karo po
licijos nariai stengiasi pasislėpti 
ir pabėgti į užsienį, bet kovoti 
prieš vyriausybės jėgas niekas 
nebando.

Bankete 
įtakingu visuomenės v O v

MR

KALENDORELIS

Balandžio 19: Galata, Simo
nas, Nuomė, Nomgaila, Alvydas.

Saulė teka 5:07, leidžiasi 6:24.
Orės vėjuotas, matohui.

autobusai važiuotų 
mylias ir keistus’ 
yra tik pop’^riujė. 
koje nepatikrintas.

— Jane Byme rc’ 
kyti visas miestu

epasi aplan- 
pylinkes ir 

pasitarti su vietos gyventojais, 
ką reikės daryli, kad apylinkės 
gražiau atrodytu.

Keršijo už pastangas 
pereiti sienas

Izraelio pasienio sargai paste

Idi Amin gali būti 
sugautas

Diktatorius Idi Amin dar 
gali būti suimtas, kartu su visais 
bėgančiais tarnais ir sargais. Idi 
Amin gali dar slapstytis Ugan
dos pašlaičių^ miškuose ir artėti 
prie sienos. Karo vadovybė nau
doja visas priemones kariams 
permesti prie, .sienos, kad ne tik 
automobiliai, bet ir pėstieji ne
galėtų pabėgti į Zaire ar Ke
niją. Taip pat saugomi pasienio 
ežerai, kad niekas vandenimis 
neprfartėtų prie sienos.

Valdžios radijas prašo gyven
tojus suimti Idi Aminą ir ati
duoti jį teismui. Jei negali su
imti, tai prašo pranešti, kur jis 
buvo matytas ir kur nuvažiavo.

raelio pasieni.

Vakar iš Jordanijos Įsibrovė V w

šeši palestiniečiai, bet visi buvo 
užmušti. Jie būtų galėję pasi
duoti nelaisvėn, bet nepajėgė.

PEKINAS, Kinija. — Patikri
nus visus pranešimus apie gali
mybes Kiniją sumoderninti, tam 
atsiekti reikės mažiausia 20 me
tų. Specialistai apskaičiavo vice
premjero Tengo Hsiao-pingo 
pranešimus apie prėz. - Carterio 
pažadus, Kinijos turimas prie
mones, j aunu vyrų apmokymą 
ir žinių pritaikymą, ir priėjo: iš
vados, kad Kinijai visa tai Įgy
vendinti gali- užtrukti 'ilgai.

na ir įsiveržti į Izraelio, kariuo- 
menesj Vietnamas bandė menės užnugarį. Pasienio sargai 

pra

curity mokesčiai nuo pajamų 
jei Kon

gresas nenori arba sumažinti 
benefisus {pensijos čekius) arba 
rasti kitas pajamų versmes.

Savo metiniame raporte pati
kėtiniai (trustees) perspėja, kad 
Social Security sistema gali su
silaukti problemos išmokant se
natvės pensijos benefisus pra
dedant 1983 metais, jei JAV-se 
recesija prasidės šiais metais.

kad 
plaukų

Prezidentui reika 
lingas poilsis

WASHINGTON, D.C. - 
ridentas Carteris labai paten
kintas, kad gavo progos pailsėti 
nedidelėje Georgia pakraščių 
saloje. Praeitą sekmadienį jis 
turėjo progos pasimelsti nedide
lėje salos bažnytėlėje, o vėliau 
kartu su parapijos nariais už
kąsti.

Prezidentas Carteris kiekvie
ną dieną pasirašo bent 20 svar
bių valstybės dokumentų, bet 
šiaip jis ilsisi, guli saulėje ir 
ir vaikščioja Į vandenyno pa
kraščius. Bet geriausiai pailsi, 
kai nereikia susitikti su sveti
mais ir nepažįstamais žmonėmis.

— Daugelis čikagiečių nori 
patekti į Naujienų 65 metų su
kakties minėjimą 
daug

Nutrūkus elektros srovei žmonės nepajėgia užlipti 
kelių aukštų, tuo tarpu senovėje kopėčios buvo 

naudojamos jaunų ir senų.

ris, pradėjęs pasitarimus su Pe
kinu, turėjęs informuoti Taiva- 
no vyriausybę, bet jis to ne
padarė. .• '

šliaužė namo.
Izraelio artileriją Joūtų galėju

si partizanus sunaikinti.’ ’bet to 
nepadarė. Izraelio kariai norėjo, 
kad partizanai grįžtų Į Libaną 
ir pasakytu kitiems palestinie- 

sargamš užimti -turėjusias Ičiams apie stropiai saugomą Iz- 
>, tuo tarpu Kinija pa- 
kad josios karo jėgų 

nesą. Nustatyta, kad— Pirkliai tvirtina, kad šį ru
denį gali pritrūkti gazolino ir 
pramonei reikalingos alyvos.

— Fedc aįinės valdžios taupy
tojai tvi tina, kad bendrovės su- 

’Fr -gazohno, jei 
tris 

šis reikalas 
b*21 prakti-

Naujoji Ugandos vyriausybė, 
bendradarbiaudama su karo va
dovybe, paskelbė aplinkybes, 
kaip Idi Amin, karo policijos 
padedamas,. išžudė įtakingiau
sius kariuomenės vadus, šis pra
nešimas eis į teismą. Turės aiš
kintis ne tik pats diktatorius, 
jei bus sučiuptas, bet ir arti
miausieji jo bendradarbiai.

First and Greatest \
Lithuanian Daily m America

Idi Amin nepasinaudojo 
maršalo lazda

KAMPALA, Uganda. — Pra 
eitą mėnesį Idi Amin dar sukel

davo baimės, kai reikalaudavo 
■iš karių klausyti tik jo įsakymų 
visuose karo daliniuose, bet kai 
išvažiavo į Jinja miestelį, iškėlė 
maršalo lazdą ir liepė visiems 
jo klausyti, tai parodė, kad ta 
lazda stebuklų nepadarė. Kol 
karo vadai lazdos klauso,- taĮ ji. 
labai galinga, bet kai kariai at
sisako lazdos klausyti, tai ji ste
buklų jau nedaro.

Idi Amin, įsitikinęs, kad lazda 
be stebuklų, ją užsikišo už dir
žo ir išvažiavo į kalnus. Ten jis 
jau turės pats gintis nuo tų pa
čių kareivių, kurie anksčiau jo 
klausydavo;-.-, -y: .».«į

Pekinas pardavinėja 
narkotikus

HONG KONGAS, Britų kolo
nija. — Iš Laoso ateinančios ži
nios sako, kad Kinijos komu
nistai apsčiai aprūpina narkoti
kais Laoso ir Tailando pasienio 
gyventojus. Kinijos kariai nar
kotikų nepardavinėja, bet spe
cialūs Pekino agentai narkoti
kais aprūpina Vietnamo, Laoso, 
odabar ir Tailando pasienius, 
kad gyventojai prie jų priprastų 
11 įnoriai su narkotikų agentais

Recesija gresia 
Social Security

WASHINGTON. — Social 
Security sistemos patikėtiniai 
pasakė, kad recesija apsunkintų 
Socialinės Apsaugos (Social Se
curity) sistemai laiku išmokėti 
senatvės pensijas pradedant 
1983 metais. Be to, patikėtiniai 
perspėjo, kad finansavimo siste
ma vis dar tebėra kebli ir sunki.

— FBI agentai suėmė visus 
keturis vagilius, kurie nušovė 
tris banko sargus ir išsinešė pus
antro milijono dolerių. Vagys 
nespėjo dar pasidalyti pavogtų 
pinigu, kai buvo 
išvežti pinigai, 
mirties bausmė.
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Specialistai nustatė,
eilė gaminamu * F V

turi būti išimti išRusai leidžia žydams 
išvažiuoti

SEATTLE, Wash. .— Pirmas 
komunistinės Kinijos laivas su 
prekėmis išplaukė iš Kinijos į 
Ameriką. Laivas pranešė, kad 
jis plaukia į Seattle, Wash., uos
tą, kur iškraus atvežtas^ prekes 
ir pasiims Kinijos vyriausybės 
Amerikoje nupirktus javus. Ki
nija- nupirko Amerikoje gana 
didelį kiekį, javų, bet neturi, kur 
jų iškrauti. Iki šio meto Ameri
koje pirktus javus į Kiniją vež- 
davo Amerikos laivais, bet da
bar javus bandys pasiimti patys 
kiniečiai.

Kinijos prekybos laivai plau
kioja’ Kinijos pakraščių'-vande
nimis ir Indonezijos vandenyse. 
Anksčiau Kinijos transporto lai
vai dažnai lankydavo V. Ame
rikos uostus, bet paskutiniais 30 
metų Kinijos transporto laivai 
neįplaukdavo į Amerikos uos
tus. Po 30 metų pirmas Kinijos 
laivas pranešė, kad .jis^rengiasi 
įplaukti j Seattle^ Wash., uostą 
ir iškrauti prekes. - j

REIKS 20 METŲ KINIJAI 
SUMODERNINTI

— Prezidentas 
ma užmezgė ryšius su Pekinu, 
negu prez. Carteris. Pekinan 
pirmiausia nuskrido sekr. Hen
ry Kissinger.

— Karibų jūros ugnikalnis 
tebeverčia lavą ir nuodingų du
jų debesis. Paskutinį kartą jis 
vertė lava 1902 metais.

Čade tikėjimas veda 
į skerdynes

PARYŽIUS. Pr. — Iš Čado 
respublikos grįžusieji diploma
tai tvirtina, kad skirtingas tikė
jimas Čado piliečių tarpe nuve
dė šią nedidelę Afrikos valsty- 

jbę prie nepaprastai žiaurių žu
dynių. Viena ne tokia juoda 
Čado gyventojų grupė priklauso 
vienai mahometono tikėjimo 
grupei, o ar.: re-v pati juodžiau
sios ^nah’os čudo gyventojų 
gr nė ,r.klauso Afrikos tikėji
mo grupei. Neapykanta gelton- 
odžiams- cokia didelė, kad Čade 
jau nužudyta tūkstančiai žmo
nių. Čado neaukšto ūgio juoda
odžiai jau išžudė 10.000 gelsva- 
odžių. Pykčio metu žudo- vyrus, 
moteris ir vaikus. ‘Diplomatai 
bandė sustabdyti žudynes, bet 
jie nieko nepajėgią padaryti.

Sovietų valdžia, nežiūrint į 
Izraelio pablogėjusius santykius 
su ja, kiekvieną mėnesį išlei
džia po 300 Rusijos žydų į Iz- 

•raelį. Jie lėktuvu nuvežami į 
Austriją, iš kur Izraelio lėktu
vas juos nusiveža į Tel Avivą. 
Iš Rusijos išleisti žydai Izrae
lyje nuodugniai apklausinėjami, 
nustatomas jų amatas ir svei
kata, o vėliau -jie įjungiami į 
vietos žydų gyvenimą. Ne visus 
žydus rusai išleidžia, bet daugu
ma, palaukusi eilės kelis metus, 
vis dėlto išvažiuoja.

Brežnevas pildo Goldai Meir 
duotą pažadą: išleidžia žydus 
be pasigyrimo. Arabai labai ne
patenkinti žydų išleidimu.

visa 
džiovintuv 
apyvartos dėl turimo sveikatai 
pavojingo asbesto.

— 'Dabar aiškėja, kad ne tik 
Libijos diktatorius pasiuntė ba
talioną geriausių karių Entebės 
aerodromui ginti, bet ir Arafa
tas pasiuntė 50 palestiniečių į 
Ugandą Idi Aminui padėti, bet 
palestiniečiai dingo. Jie dezer
tyravo.

— Liūdniausias likimas ištiko 
L'bijos smogikus, patekusius į 
U^ndos karių nelaisvę. Jie bijo pasienį, 
grįžti į Libiją.

— Naujoji Ugandos karo va
dovybė eina tvarkos palaikytojų 
pareigas. Jie daboja, kad niekas 
nevagiliautų ir neužpuldinėtų.

— Be Idi Amino, vyriausybė 
įsakė suimti buvusį karo poli
cijos viršininką ir jo pavaduo
tojus.

— Kinijoje gamintais narko
tikais aprūpinti visi Indokinijos 
didesni centrai, Jemenas, So
malis. Libija, Čadas ir kitos vie
tos. Turkai aprūpina Graikiją, 
Albaniją, Italiją ir net Pran- 
CUZ1J^' j atšaukti savo karo jėgas iš! basadorius saugumo tarybo je.

— Taivano vyriausybės vadai, Kambodijos. Kinija yra pasiry- ■ Kinija nekreipia dėmesio i Su
tvirtina, kad prezidentas Carte- 'žūsi visus Kambodijos. Laoso,ir vietų veto, nes dabartiniu metu

~ Vietnamo klausimus spręsti S. Sąjunga dar nepasiruošusi 
kartu. Toks yra Jungtinių Tau- karuL Kinija manb. kad šiandien 
tų <saugumo tarybos pasiūly-' geras .laikąs, statyti jokius nei
mąs, nors jį vetsve Sovietų anr* jkalavimus.

U. vo:;g;ess Gr.
Penodieal Dhfeion
Washinoton, D. C. 20540

TEL AVIVAS, Izraelis.
lios Izraelio karo eskadrilės 
trečiadienio ankstyvą rytą gero
kai nugąsdino kelias Libane 
esančias palestiniečių pozicijas, 
sako oficialus pranešimas, šian
dien ryte Izraelio lakūnai bom
bų neišmetė, bet jie pasiekė pa
lestiniečių apmokymo centrus ir 
visu smarkumu nėrė į kareivi
nes. Sprausminiai lėktuvai’ jau 
kelia didelį triukšmą, bet kai jie 
neria su bombomis, tai tas- 
triukšmas esti dar garsesnis.. 
Lėktuvas staugia, besileisdamas 
tiesiai į kareivines, bet dar la
biau staugia, kai bando vėl 
pakilti.

GALI UŽDARYTI SUEZO 
KANALĄ

- TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio ir Egipto’ įgaliotiniai jau 
antra diena tariasi Sinajaus 
pusiasalyje apie ten Izraelio iš
gręžtas naftos versmes. Susida
ro įspūdis, kad Sinajaus versmių 
naftos gali užtekti ne tik Egip
tui, bet ir Izraeliui.

. Kuveite padaryti nutarimai' 
gali būti beprasmiai. Arabai ne
gali nugąsdinti Egipto naftos 
nėpardavimu, jeigu pats Egiptas 
turi pakankamai savo naftos?

Be to, arabai privalo neuž
miršti vieno dalyko: Egiptas 
kontroliuoja S u ei'o kanalą. 
Egiptas pasižadėjo nekontro
liuoti. laivų, bet arabai neturi- 
teisės nepardavinėti naftos vie
noms valstybėms- ir.pardavinėtį 
kitoms. Egiptas turit teisę- imti*

; VIETNAMAS ATSISAKĖ NUO BET KOKIŲ 
SĄLYGŲ PASITARIMAMS VESTI

HANOJUS, Vietnamas.— Ki
nijos ir Vietnamo ministerių 
pasitarimai pasienio inciden
tams išvengti turėjo prasidėti 
praeitą pirmadienį, bet į Hano
jų atskridusio Kinijos "lėktuvo bėjo septynis palestiniečius, i: 
nelaimė, derybų pradžią- atidėjo j Libano bandžiusius _pereiti šie 
trečiadieniui

Visą 
statyti Kinijai pasitarimų pra- ilaiku pastebėjo įsibrovėlius i: 
džios sąlygas, bet paskutinėmis ■ bandė juos sulaikyti, bet jie nu- 
savaitėmis pareiškė, kad sutin
ka tartis be jokių iš anksto nu
statytų sąlygų. Vietnamas visą 
mėnesį reikalavo, kad Kinija 
atšauktų savo karo jėgas iš 
Vietnamo., ir leistų Vietnamo pa
sienio 
pozicijas, 
reiškė, 
Vietname
Kinijos karo jėgos buvo Kinijos 
teritorijoje, bet jos neprileido 
Vietnamo karo jėgų prie pačios 
sienos. Vietnamo kariai du kar
tu apšaudė besitraukiančias Ki
nijos karo jėgas, todėl kiniečiai 
nutarė arčiau jų neprisileisti, 
kad ir vėl nepradėtų pulti Kini
jos karių.

Vietnamo pastangos nedavė 
vaisių, prie buvusių pasienio 
pozicijų vietnamiečiai nepriėjo. 
Laoso klausimas taip pat neiš
spręstas. Kinijos kariai tebesto
vi Vietnamo laikytose žemėse. 
Padėtis neaiški ir Kambodijoje. kad naujai padidinti Social Se- 
Vietomis Kambodiją valdo bu 
vusios Kambodijos pareigūnai, į negali būti sumažinti 
o Tailando, pasienyje eina susi- • 
rėmimai tarp Kambodijos ir. 
Vietnamo karių.

Prieš dvi savaites paaiškėjo, 
kad Sovietų Sąjunga patarė 
Vietnamo valdžiai sutikti su ’ 
Kinijos pasiūlymais ir pradėti • 
ministerių pasitarimus be jokių ’ 
iš anksto nustatytų sąlygų. Pa-j 
tarė net nekelti Kinijos pasie-; 
nio klausimo, bet bandyti jį ap-; 
tarti ministerių pasitarimų me- J 
tu. Iš Sovietų patarimų buvo į 
aišku, kad rusai buvo nepasi- Į 
ruošę pradėti karą prieš Kiniją, i 
nors keliais atvejais Kinijai !' 
grasino. ;

Manoma, kad Kinija pareika- j 
lauš demilitarizuoti visą Kinijos 

pasienio zoną turės 
teisę įeiti beginkliai Vietnamo 
muitininkai ir sargai, bet sienos 
negalės paliesti ginkluoti Viet
namo kariai. Vietnamo kariai 
neturėjo teisės šaudyti į besi-j 
traukiančius Kinijos karius, bet i 
jie vis dėlto šaudė. Kiniečiai 
turi pagrindo manyti, kad jie 
gali paleisti kulkas ir pačiame 
pasienio pakraštyje. Be to, Ki- j 
nija reikalaus, kad Vietnamas Į 
neleistų rusams steigti karo lai
vyno bazės. Jeigu rusų karo lai
vai bus Danange. tai Kinijos 
karo jėgos turės gauti panašią 
bazę bet kurioje Vietnamo vie
toje. Vietnamas taip pat turės 
atšaukti savo

Ke-> priemonių prieš neteisėtai Egip
tą boikotuoiančius arabus.

K



Vladas Rasčiauskas

Vladas Rasčiauskas pats važi
nėja po pasaulį ir kitus vežioja. 
Aplinkui pasaulį jis jau apva
žiavo 12 kartų, o bus tokių vie
tų, kuris jis lankė net 20 ir

laiškus, informuodama apie ke
liones. .

Pirmais metais kelionių biu
ras atnešė kelis šimtus dolerių 
nuostolių bet vėliau kiekvie
nais metais kelionių biuras augo 
ir stiprėjo. Dabar kelionių biu
ras jau yra plačiai žinomas, juo 
naudojasi amerikiečiai. Prieš 
penkerius metus į biuro darbą 
įsitraukė ir apdraudų agentas 
Aleksas Lauraitis. Dabar Lau
raitis jau yra kelionių biuro 
pusininkas.

Anksčiau lietuvių kelionių 
biuro Amerikoje nebuvo. Jeigu 
kas norėjo kur važiuoti, turėjo 
keiptis pas kitataučius, anksčiau 
drįsusius įsteigti savo kelionių 
biurą ir vežiojusius nė tik savo 
tautiečius, bet ir kitataučius. 
Kad kurie mūsų tautiečiai tiek 
priprato prie svetimtaučių, kad 
jie visą laiką naudodavosi kita
taučių partanavimais net ir tuo 
metu, kai apdairesnieji kitatau
čiai naudojasi Rasčiausko biuro 
patarnavimais. Gyvename lais
vame krašte ir kiekvienas gali 
naudotis pasirinktais patarnavi
mais. -■

• s '

.Dvidešimties metų bendrovės 
veiklos proga nutarėme pa
klausti paties Vlado Rasčiausko, 
bendrovės, steigėjo, kaip- einasi 
biznis ir kur jis sekantį'.kartą 
rėigia^ skristi. .
. — Biznis einą geraiyį^ atsakė' 
nuolat gyvas ir apdairus Vladas 
RasčiąUskas. — Kai; prisimenu 
žmones, kurie man patarė kojos 
nekelti į šios rūšies' bižrų, nes jis 
labai /sudėtingas* ir rizikingas, 
tai šiandien^man norisi pasakyti 
kiekvienam lietuviui, kad jis 
nebijotų ir rizikuotų. Įsteigiau 
kelionių ibiurą, įrengiau-ofisą ir

- , TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

Dr. K. Bobelis buvo Washingtone
1979 metų kovo 31 dieną,Bobelis perėmė iš latvio dr. H- 

Rockville, Maryland^ "įvyko piri įfvarš dSpifirers’iį ^pirin|Djnkavi-

Naujienų skaitytojai apie tas 
keliones žino iš įdomių jo kelio
nių aprašymų. Jis buvo Šiaurės 
ir pietų ašigaliuose, buvo kelis 
kartus nuvažiavęs į Afriką, bu
vo Indijoje, Filipinų salose, In
donezijoje, Aliaskoje ir gražioje 
Bali saloje. Visi atsimename, 
kaip gražiai jis aprašė Jeruzalę. 
Betanijos sodą, sunkias naštas 
nešančius asiliukus, Arktikoje 
spalvotų pingvinų ieškančius 
mokslininkus ir Mageliano ke
liones Ramiojo vandenyno ban
gomis.

Balandžio mėnesį suėjo lygiai 
20 metų, kai -Rasčiauskas atida
rė American Travel Service 
Bureau, esantį S. Western Ave. 
Pradžioje dirbo vienas, atlieka
mu nuo motelio priežiūros lai
ku. Pirmiausia į kelionių biuro 
darbą įsitraukė Josephine Mil
ler, kuri ir šiandien dirba Ras
čiausko kelionių bendrovėje. 
Sniego audros metu ji nukrito 
ir nusilaužė kulšies kaulą, bet 
vis tiek darbo nemeta. Ligoni*1 
nėję būdama parašė turistams visą 10,000 keleivių. Gerai pri-

rodžiau, kad lietuvis, gali ne tik 
įsteigti, Bet ir sėkmingai vado
vauti Amerikos kelionių biurui. 
Ne tik aš pats pasinaudoju biu
ro patarnavimais, bet sėkmin
gai nuvežiau į paskyrimo vietas

žiūrimas kelionių biuras . buvo 
ne tik pelningas, bet kiekvie
nais metais jis augo.

vietas. Žiūrint kas ir kur nori Čiai jį 
pamatyti, Velykų sala yra ge
riausia poilsiui Ramiojo vande-

— Ne tik parodžiau, kad. lie- nyiiO; vėjelis migdo ir gaivina, 
tuvio vadovaujamas biuras gali Indonezijos vardenys rodo kitą 
būti, sėkmingas,, bet .aš norėjau, j , kurio mes nepažinome

ir apie kurį negirdėjome. Maltai 
Egiptas ir Turkijos uolos' prime-1 
na senas hitieaų gyvenimo vie
tas ir kovas, su įvairiais priešais.

mas Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo KcTniteto Valdybos po
sėdis. Valdyba taip pasiskirstė 
pareigomis: pirminnkas — dr. 
Kazys Bobelis. Vicepirmininkai: 
politiniams reikalams — dr. 
Kostas Jurgėla; tarp-organiza- 
ciniams ir visuomenės reika
lams — inž. Liūtas Grinius; in- 
formacijos-spaudos reikalams 
dr. Jonas Balys; amerikiečių 
spaudos, TV, radijo reikalams 
ir laikinai einąs VLIKo iždinin
ko pareigas —■ dr. Jokūbas Stu- 
kas; sekretorius — dr. Jonas 
Stiklorius; narys VLIKo įga
liotinių tinklo išplėtimui ir spe- 
daliems reikalams — agrono
mas Jonas Daugėla. Teisinė pa
tarėja dr. Elena Armanienė.

Pirmininkas dr. Bobelis pain
formavo posėdį apie savo lan
kymąsi Valstybės Departamen
te. Buvęs VLIKo Valdybes sek-, 

j retortos Bronius Bieliukas pain-

mą Pasaulinei- Baltų Santalkai 
(Baltic World Conference). 
Santalkai rotacijos keliu vie
niems metams pirmininkauja 
estų, latvių ar lietuvių pasauli
nių organizacijų pirmininkai..

zys Bobelis balandžio 1 d. Wa“ 
shingteine turėjo pasitarima .su 
dr. Domu Krivicku, ir VLIKo , 
Valdybos vardu pakvietė: jį ir > 
toliau .vadovauti Lietuvių žmo
gaus Teisių Komisijai. Dr. Kri
vickas maloniai sutiko tas pa- 
reigas toliau eiti. Buvo sutarta 
išplėsti žmogaus Teisių Komisi
jos darbą. VLIKo Valdyba paža
dėjo, kaip ir praeityje remti 
Komisijos darbus.

Etta

kad.šis biuras būtų lietuviškas, 
kai išskrisim pačion tolimiau- 

. sion kelionėn. Pirmiausia į dar-. 
bą įtraukiau Josephine. Mile- 
riūtę, Amerikoje gimusią .lietu-: 
vių dukrą, kalbančią ir rašan
čią ne tik. angliškai, bet ir .lietu
viškai. Pradėjau su ja viena, o 
šiandien pas. , mus. dirba net 7 
moterys. Jų tarpe yra šios lietu
vaitės: Laima Lųneckienė, Ni
jolė Vengrienė, OnaPaulikienė 
ir kitos. Reikalas dar labiau pa
gyvėjo, kai Lauraitis prirėmė 
savo petį , prie , kelionių biznio. 
Ruošiame ekskursi  jas į Hava
jus, Meksiką, Pietų Ameriką,: 
Afriką, o dabar planuojame vie
ną į Ispaniją. ■: j t >-•

— Mes niekad nesiuričiame 
žmonių į nežinomą^ srįū^ A; to
liau aiškino Rasčiąuskas, Į — Aš 
pats panaudoju pirmiausią pro
gą ir nuvažiuoju apžiūrėti vieš
bučius ir įdomesnė^-’ praeities

važiuos į Indiją žodžių kilmės ir 
vietų vardų studijuoti; Mes 
planuojame pląčią ekskursiją

iai paminėjo, o mūsų 
tautiečiai jį- užmiršo. Jis visą 
laiką tvirtino, kad buvo lietu
vis, p Tasmanijojė mokėjo pa-lformaco apįe VLIKo biudžeto 
skęsti į “savo pasaulį”,-Bandy- Į apimt- sttdarym -. . , ..; 
siu pamatyti, koks tas Algio 1 D__  _____ _ _ ,•>.
“pasaulis” buvo. Viską apžiūrė- 

r j ęs,: pasidalysiu savo - įspūdžiais, 
— baigė Rasčiauskas, minėda
mas savo įsteigtos bendrovės 
20 metų sukaktį.

Per 20 mėtų daugelį aptarna
vome ir nei vieno keleivio nenu- 
skriaudėme. Buvo ir mums pa
sitaikęs vienas nelaimingas-atsi
tikimas. Savo keleivius siuntėm 
per kitą bendrovę, kuri bankru-

Mūsų spaudoje
Algimantas Tašo 

bendradarbiavimo temomis

-Keisti tie mūsų bendradar-

Buvo aptartos ateities veik
los gairės.

Sekantis VLIKo Valdybos po
sėdis bus 1979 m. balahdžii 28 d. 
Čikagoje. ®* *

VLIKo pirmininkas dr. Kazys

Pacientas, užėjęs pas žinomą •- 
gydytoją, nusiskundė, kad pas jį • 
ne viskas tvarkoj krūtinėje. Gy- , 
dytojas apžiūrėjo irsurado, jog , 
tai esama chroniško , bronchito, 
tačiau toji liga lengvai išgy
doma. ’ Įf ’

— Jūs tur būt iėsate 'turėję 
nemaža patyrimo $u-panašiom 
ligom? — paklausė'-pacientas.

Iii likti pasyviais stebėtojais 
i dirbtinoje situacijoje.

Įdomu, kad straipsnis iliu
struotas E šulaičio nuotrauka,

keleivių negalėjo: nuvežti į-įpaė «...
skyrimo vietą/ Mes keleiviams Algimantas savo skiltyje m-

oiautojąj;. jie dažnais atvejais po kuria taip rašesri:
neikia Amerikos politikus už] ““ k^etuvOS Kamerinio Orkes- 
letentės politiką, o patys lendaį J2*0 Saulįus S»ndec'
ien, kur save bent kiek gerbian* 
is lietuvis nelįstų.

Nepriklausomos' Lietuvos 13

turėjęs bronchitą daugiau kaip. 
penkiolika metų.... 

. ■ L ■ . i -. ■’'f - w JT-
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—Iš mero pareigų pąritraukęs 
Michael Bilan die, versis teisi
ninko amatu. ’ .'ii1

orinupją* skaitytojus apie Vįl- 
riaus kamerinio orkestro kon- 
certusj?Amerikdje’-ir apgąilesį- 
;auja,^ -fed tie' koncertai buvė 
-iroviųįcijos salėse, o ne didmies-

rovėje. Keleiviai išvažiavo',kitą 
dieną, nieko neprarasdami, tuo 
tarpu męs turėjome užvesti' by
lą ir laukti, kol bankrotas laivo 
apskaičiuotas. Męs pralaimėjo
me dalį Įmokėtųpinigu, bet triū
sų j klientai nem^EėĘ^eja Jie net' 

. nežinojo, kad mūsų bendrovė i oendrądarbiavHTio, "kuris, deja, 
nukentėjo. Mes nuostolius' Ap
mokėjome iš bendroves pelnė.

Mums žinoma, kad hė: v^os 
bendrovės ' panašiai ' pasielgia; 
Dauguma bendrovių laikosi 
tarptautinių taisyklių, -teikia 
teisingus it tikslus patarnavi
mus, kad kartą važiavęs1 turistas 
ir vėl grįžtų kitais metais. Dau
gelis mūsų klientų patenkinti 
patarnavimais ir jais naudojasi 
iš metų į metusi * - ' 3 > ‘

— Truputį sunkiau atsakyti į. 
antrą klausimą,- kur ąš sekantį 
kartą keliausiu. Norėčiau- pabūti 
keliose salose, Artimuose Ry
tuose, Pietų Amerikoje ir kitur, 
bet dat tikslaus įiaršfuto' netu-

kas (dešinėje) per šio orkestro 
priėiriipią^Jaunimi Centro ka
vinėje Chicagoje. šalia priėmi
mo iniciatorius — skautų 'ir 
sporto organizacijų veikėjas 
Rimas Dirvenis.

ENERGY
WISE

Pabaigoje autorius žvelgia i 
kimesnes galimybes kultūrinių

yra mimis politinis, nes reiškia 
ir išreiškia Šonnenfeldto dėk-j 
triną. Jisai nekreipdamas į jų! 
dėmesio Algimantas savo skiltį 
taip užbaigia:

— Ir,, daugiau stpirių ir .įdo-. 
mitį meninių vienetų iš tenai 

r (berniukų choras Ąžuoliukas, 
mergaičių ansamblis Liepaitės) 
norėtų aplankyti Vakarų pasau
lį. Tačiau vienu atveju, jų neiš
leidžia tenykščiai pusiau savi — 
pusiau svetimi atttoritetai, kitu 
atveju išeivija, nors ir norėtų, 
bet nedrįsta “sponsoriais” būti. 
Tuomet telieka vienintelis, ne
būtinai lengvas ar garantuotas 
kelias, tai pasikliauti kuria 
amerikine ar kanadine profe
sionalia koncertų ruošimo agen
tūra. Bet ir tokiu atveju visa 
liekasi ir priklauso nuo pačių 
rengėjų įnorių, įsitikinimų ar 
-geresnio biznio” supratime, 

nas. Rūpi todėl, kad australie- Išeivijos lietuviai ir toliau tega*

F« if

g Rmdi pv 5’111 vrhar h*»id te
mrtcrfty < f W rrmtS* (4*7 th* tn< 

Boorfr ar» rwpUaed if Knlm. e •

ruošiu. Pirmiausia paskaitau pa
čias naujausias žinias apie pasi
rinktą vietą, o taip pat ir išaiš
kinu įdomesnius žmones? šįkart 
man vis dar rūpi; Algis frucha-

PRAEIVIAI IR ŠUNYS

-■yy

rUMnca it the place that is mada 
cot of dream*. And, UK Saving* 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Bonds mature in less than 
six year* That means your dreams 
can come true faster than ever before. 

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
'avings Plan where yon work, or the 
Jaod-a-MontL plan where you bank. 

Before you know it, your Amerxcun 
wdl ho a reality.

Bičiuliai d® -r--— > ;
Jau vakarį? Taiku

Sau ėjo 
ir svarbi) reikalą aptarinėjo. 
Staiga, iššokęs iš už vartų, 
šunelis ėmė juosius loti. * : 
Bematant iŠ visų kiemų 
Subėgo pUskhpi* čieta ją. 
ITaaivią.’ vienas griebė akmenį jiems tvoti.

“Bičiuli

Visų pirma Algimantas, ,E. 
Šulaitis ir Nepriklausomos Lie
tuvos savaitraščio redaktorius 
turėtų gerai žinoti, kad Lietuva 
yra okupuota. Jie taip; turėtų 
ir parašyti, nešunuodegiaudami 
okupantui. Dirvenis yra menkas 
skautų ii- sporto organizacijų 
veikėjas, tik, svetimųjų inspi- 

jruotas, kartu su dr. Remeikiu 
ruošė sportininkų ekskursiją Į 
okupuotą Lietuvą.

Tiesa, Chicagos Lituanica klu
bo kai kurie nariai Dirvohį pa
žįsta ir jį susitikę sako:

— Tai ko tū, Dirvchi. eini kut 
arklius kausto?

K. Petrokaitis

Buy t e«f no larger t*’ 
ii^ powerful then you

bo<l te a Bom Lown

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
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. Th>fs common sense. That’s Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. Bnt Anacin gtves you 
more pain reliever than any 
regularsfre-tigfo headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength yen 
want. Read and' follow label 
directions. • 4'
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f SOME CHICAGO MOTOR CLUB Tips ON '

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF. . . 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY..;

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

antras sako, — liaukimės gerilu!
iinci jiįjų neįveiksim.

Tik dar laimiu įširsti jubs nuteiksi m,
J/iva pinnjn? būdą aš žinau”.
Iš tikro, žifigšhių 2j5ie kapą tik paėjo,

/ Šunų lojimas pamažu silpnėjo,
į Galop praeiviai jų nebegirdėjo.

! f ką iKžvclgto pavyduoliai, l '
Stikels jie amžinai lojimą; •
0 lu keliauk kaip ėjęs iki šiolei.
Palos, polo's ir liautis ima. ■■

103 pasakėčių rinkinys, vertė

IF VOU flRive AT THE 
SPEED STAY IN

THE LANE.

If



IT’S AMAZING!

Antacid-Anti-Gas

RestoraneMartiniq
2500 W. 94th St

DAINOS $10.00

Minkšti viršeliai $10.00

Minkšti viršeliai $15.0d

$10.00Minkšti viršeliai

Pridėti dolerf pašto išlaidoms.

t Karo karo karikas, tupi tu
pi tupikas, kad karikas nekarč
ių, nė tupikas netupėtų. (Dešra 
ir katė)

dideli 
nužu- 
pava- 
dingo

F FAVORITE '<■.
native cheese- 

CF MAOAGASCAQ MADF 
OF MUK AHO OSTRICH egss 
B-JT ONtV ”WE V/tAC&iT 
CAM AFFORD IT \

SVEIKINIMAI 
VAKARIENE 
IR ŠOKIAI

THE 
bargain !

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues ----
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation 77?. No 
prescription is needed. Prepa
ration H; Ointment and sup
positories. Use only as directed.

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

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

4:30 vai. po piety

Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol

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

—........  arba telefonu HA 1-6100 v

tūkst. mylių pravažiuoto kelio.
• Motoras pajėgumu pralen

kia visus dabar vartojamus mo
torus žemės keliams, aviacijai 
ir kitokiai mašinerijai.

Johnson pats nujaučia, kad jo 
■motoras, kuris jau yra išbandy
tas jo dirbtuvėje, bet dar ne vie
šai publikoje, mokslininkų ir 
automotoristų bus sutiktas su

Rony Johnson 13 metų dirbo 
Gynybos departamente Tyrinė
jimų ir išradimų srityje. Jis ti
kisi pirmą viešą savo motoro 
parodą suruošti šių metų liepos 
1 dieną.

BeiucHisWi, 
WHEN A BARGAIN 
IS MADE, BOTH 

. MEN EXHWGE h 
XPlECE OF BREW.

Įtampa padidėjo, kai į tikybi
nius interpretacijos skirtumus 
Įsivėlė ..politinės kovos atbalsiai.

Pasirodo, kad Indijoje Indira 
Gandhi dar turi įtakos, nes

|X>litikavimas. Jei seniau buvo 
skundžiamasi, kad bereikalo pi
nigai išmėtomi važinėjant i Wa
shington?, šiandien tokių važi
nėjimu padaugėjo, nes jau ir 
KITI ’ PRADĖJO VAŽINĖJI 

Tačiau neda- 
kad pusryčiai, kuriuose 

dalyvavo virš 20 lietuvių, ištuš- 
ino jų kišenes bendrai bent 30- 
40 tūkstančių sumelę. Al. B. tik
rai naudingai būtų pasitarna^ 
vęs, jei būtų čia nurodęs, kad jei 
Bendruomenė įsijungtų į Altą, 
išnyktų bent 80% JAV lietuvių 
nesutarimo priežasčių. Išnyktų 
ne tik skilimai, bet ir varžybos 
dėl pinigėlio. Svarbiausia, lietu
vių orumas būtų atstatytas.

Tat; ar ne-geriau Al. B. būtų 
padaręs, jei apie tų “juokų’’-įsi
šokimus būtų nutylėjęs?

Petras šilas

> HAVč B6FN TO g 
įkNCVhJ AND ĮSA y p- 
ičMlOSČD & WW 
MAN For TmF 'AtffcA 

PRST 2000 ! VI

First madF trfmi

Naujienų priede 1974IV-7 d. 
buvo aprašytas senas . Lietuvos 
komunistas ir Maskvai parsida
vęs Juozas Žiugžda.

Virš minėtą apie J^ Žiugždą 
aprašymą aš norėčiau,^ dar pa
pildyti. Pilnos Žiugždų šeimų; 
sudėties aš nežinau, bet kiek ži
nau, tai ir supažindinsiu.

J. Žiugžda turėjo seserį, ište
kėjusią už Lietūnyko ir gyveno

krovė.— faktais, bent įrodinėji
mą:
Ii būti laikomapkitaip manan
čiojo ar. darančiojo kritika. Ta
čiau, . kaį rašoma; “. .- . vadai, 
kurie nesiorientuoja . .... kliudo 
kitiems vadams” (Drauge, Pr. 
Gr.). “be jokių Įrodymų teigi
mą paremiančių, yra jau as
mens niekinimas- — šmeištas. 
(anot Al. B. “šmeištas melagin
gai kaltina”). Ir Alį. B. savo 
rašinyje nepatiekia; įrodymų^ 
“. . . juokuose’’ tik kritika. “ . , 

Į Juokuose” rašoma priekaištau
jant ir apie 38 Altos suvažiavi- : 
mą. Suvažiavime dalyvavau. ; 
Pirmininkaudamas Dr. K. Bobe
lis vieną kalbėtoją įspėjo ir su
laikė, kai šis nukrypo į ne sa
vos organizacijos darbų verti
nimą. Mano pasiūlyta rezoliuci
ja — pakviesti J.A.V. Lietuvių 
Bendruomenės Visuomeninių 
Reikalų Tarybą įsijungti į Altą, 
nors ir priekaištaujant kodėl ir 
ne Reorganizacinę, buvo tvar
kingai priimta balsų dauguma. 
Tai kur čia galima įžiūrėti, kaip 
teigiama Darbininke, nenorą 
lietuviškas jėgas konsoliduoti, 
ar pasireiškimą skaldymo?

“ . . juokuose’’ rašoma, kad: 
“Čia pasirodė, kad buvęs Altos 
pirmininkas pasišovęs per f as et 
nefas tapti Vliko pirmininku”. 
Na; ar yra žinomi kurie nors' 
įrodymai, kai pasišovė? Ar jis 
amerikonišku papročiu pąsi-

Piety Indijoje baisios 
žudynės

NEW DELHI, Indija. — Pra
eitą sekmadienį pietų Indijoje 
Įvyko dviejų tikybinių sektų 
kruvinos žudynės. Nei policija, 
nei politinių grupių vadai nie
ko negalėjo padaryti. Apskai
čiuojama, kad abiejose pusėse 
žuvo po šimtą ar daugiau vyrų, 
moterų ir vaiku.

ELGIN, Ill. — .
Johnson ’ tikru keliu važiuoja, 
tai anksčiau ar vėliau neišven
giama^ yra laukiama didelė re
voliucija mūsų modernioje in
dustrinėje visuomenėje, 
ne — Iii kokiam tikslui jis-švais- ! 
tytų- tiek pinigų (arti $7 mili-1 
jonų) ir eikvotų tiek laiko' (11 
metų), stebisi tos informacijos 
pranešėjas Gary Wisby laikraš
čiui Chicago Sun-Times iš Elgin.

Savo dirbtuvėje pats Johnson 
ir septyni jo bendradarbiai bai
gia statyti ir išbandyti motorą, 
kuris “išvarys iš biznio visus 
pistoninius motorus”.

Paties R.. Jonhson teigimu, jo 
motoras, pavadintas Magnatrbn 
Drive Motor, štai ką žada pa
daryti: i

£ Varys (duos jėgą) automo-1 
bilį 100,000 mylių be kuro pa
pildymo ir be alyvos pakeitimo;

e Kurui naudos ne gazoliną, 
bet .specialų, jau gaunamą, de- 
galą po $400 už pilną auto anką.

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

e RŪPESTINGAI IŠPILDO Nū RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

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

Tel. 476-2206

užvardytą mJkina. Tai tikrai vertingas įna- 
apibūdinantis ne tik me- 

Primena apie kritikos bai- ne priekabiautojus, bet ir visuo- 
me- Į meninėj veikloj. Iš tiesų, dau

giausia - kitus kritikuoja tie, 
kurie jokios visuomeninės veik
los patys neparodo.

Tačiau,, tokiomis įžangomis 
pradėjęs, Al. B. savo rašiniu no
ri įrodyti, 'kad Dr. K. Bobelis 
Darbinnike ir- Drauge tais “Ne-; 
juokingais: juokais “yra tik kri
tikuojamas-,, ome Įžeidžiamas — 
-žeminama&L-^- . _1—i; £

bent žeminančius “juokuose 
pare’škimus ir jut’s pasmerkti. 
Priešingai, viską Į miglas įsupęs 
dargi prisideda prie neapdairių 
skaitytojų neigiamų pažiūrų 
stiprinimo vietoj paraginimo 
spiestis apie išrinktąjį ir parem
ti bent moraliai.

O vis-gi. Al. B. savo rašinyje 
šiek tiek ir tiesos Įterpė: “Dide- kos parapijos. Jiedu apsivedė, 
lę lietuvių veiklos dalį užima tik rodos, jau rusams okupavus 

Lietuvą. 1941 m. pavasarį susi
laukė kūdikio. K. Žiugžda buvo 
okupantui nepatikimas, kaip 
tada ir mes visi nekentėm oku
panto ir buvom persekiojami, 
paruošti sunaikinimui.

1941 m. birželio mėn. nakties 
metu komunistai suėmė Karolį 
Žiugždą pirmam transportui ir 
išvežė Į Marijampolę be maisto, 
drabužių ir kitų reikmenų, už
darė Į gyvulinius vagonus. Jo 
žmona Miliutė su mažu kūdikiu 
iš sadistų nagų tuo laiku par
bėgo į Beržinių kaimą pas savo 
gimines Mickevičius ir pasislė
pė kluone, bet milicininkas Juo
zas Rudvalis ir milicijos virši
ninkas Juozas Kavaliauskas su 
rusais sadistais, nulėkę pas Mic
kevičius, padarė kratą ir M. 
žiugždienę su mažu kūdikiu 
suradę šiauduose suėmė ir tie
siai nuvežė plikus Į Marijam
polę ir užrakino vagone bado 
mirčiai. Visus ^įimtuosius be 
maisto, be vandens ir kitų reik
menų išvežė Į Sibirą mirčiai.

K. Žiugžda, nesulaukęs iš sa
vo brolio Juozo pagalbos, Sibire 
badu mirė, o jo žmona Miliutė 
su kūdikiu, sulaukę Kruščiovo 
pasigailėjimo, sugrįžo Į Lietuvą.

Dovynėlis

PRANEŠIMAS APIE DIDELĘ REVOLIUCIJĄ 
AUTOMOBILIŲ INDUSTRIJOS SRITYJE

Jeigu Rony nepasitikėjimu. Jis dar pažymi: 
“Štai kodėl visas išlaidas apmo
ku patsai”. Irijis turi iš ko mo
kėti. Jis yra inžinierius, dakta
ratą iš fizikos gavęs Darmstadto

jeigu universitete, Vakarų Vokietijoj, 
kurį baigė tarnaudamas U.S. 
armijos Strateginės tarnybos 
ofise, o milijonieriumi jis pata
po, parduodamas 161 patentą 
nuo įvairiausių savo išradimų, 
atėjusių jo galvon begalvojant 
apie naująjį motorą Magnatron 
Drive.

ONA JWlEHT'S CHEST,I 
WAS COMSlDEfcED « GOOD 
CURE FO^ - ,
IHOlGESTOj a 
IU ANCIENT g 
CfiRTrifiGE f J

Aloizas Baronas ne pirmą Taikliai nurodo esant kritikų; 
kartą imasi išlyginti jc vienmin- literatūroj ar šiaip mene, kurie, | 
čių ar bendradarbių išsišoki* nors ir patys- nieko nesukuria/ 
mus. š. M. balandžio mėn. Drau- bet neatlaidžia-i ir aštriai kitus 
ge parašė įžanginį
“Kai sukelia erzelį kritikos bai- šas;
mė
mę diktatūrose, kūryboj — 
ne ir visuomeninėj veikloj

naudojo ir pats pasisiūlė, kandi- 
j datuoti?

Ar ne politinės grupės su juo 
derybas pradėjo? Ar Vliko par- (pabr. P. š.) 
tijos be nuovokos kas galėtų va- sakė, 
dovauti? Ir ar Vliko partijas su
daro bemoksliai, jei Darbinin
kas randa galimu tvirtinti: 
“. . . nesusilaukė pritarimo iš 
intelektualų”. Ar Altos 38 suva
žiavime dalyvavo beraščiai iš
rinkę Bobelį garbės pirmininku.

Taigi, ar Darbininko tvirtini
mai kuo nors paremti? Tat ir 
nestebėtina kad kilo protestai 
prieš tokius užsipuolimus.

AL B. tvirtina: “Su asmeniu, 
DEMOKRATINIU KELIU (pabr. 
PA.) tapusiu vieno’ veiksnio 
garbės pirmininku ir kito pir
mininku reikia skaitytis, tačiau 

Kexviena skirtinga nuomonė <įar nereiškia!, kad postas jau 
/kuriuo nors klausimu būna ti- daro neklaidingu. Blogiausia, 

..... kad neskiriama kur kritika, nes
Is paremiama, tada jau ir ga- į, kritika jau vadinama šmeiš- 

įii” Jei demokratiniu keliu, tai 
kur čia per fas et nefas?
, Ir kaip, neturėdamas atsakin

gų lietuvių visuomenės veikėjų 
ir intelektualų, kaip tvirtina 
Darbininkas, galėjo demokratiš
kai pirmininkais Altos ir Vliko 
pasidaryti? Ar tai yra paveikli 
kritika? Taigi, jei Al. B. būtų 
:buvęs bent objektyvus, o ne 
yįen taikęs nudailinti neatsakin- 
'gus pareiškimus, turėjo įžiūrėti

Gandhį, paliesdamas tikybinius 
jausmus, nuvedė indus prie ne- 

daugumai aišku, kad advokatas priklausomybės.

^\.K) tOAHO FARMet? NCTTięeO < 
-rfvrr H'S cows vzeeę ewtthg
THF 9OAP09 OHft 8ABM.....
AN 'MVesviGATlON <>SCCO5ED ART 

-TME CCM/6' DIET LACKED PHO6PHCQjS 
, WHICH TME- VJOOO SuPPLfSb1.

Daukšių bažnytkaimio apylin 
kėje. Jos du sūnūs buvo 
patriotai. Vienas jų buvo 
dytas komunistų 1941 m. 
sarį. o antras Juozas irgi 
kovoje už Tėvynę.

Juozas Žiugžda turėjo dar 
brolį Karoli. Karolis Žiugžda %; 
buvo iš profesijos ilgametis Ig- 
liaukos bažnvtkaimio geras 
vaistininkas. Visų parapijiečių 
buvo mylimas ir gerbiamas pat- 
riotas lietuvis. Karolis buvo ve- 
dęs ir jo duktė buvo medicinos 
daktarė, gydytoja. Jis pasiliko 
našlys. Pagyvenęs kiek laiko 
vienišas, ir jau buvo nejaunas ->'■ 
ir su barzdele, atrodė senis, su- •z-- 
sipažino jauną merginą (apie • ' 
18-19 metų amžiaus) Milę Rad
vilaitę iš Klevinės km. Igliau- •*-

KNOW IOUR HEART

TheDi-Gel
Difference

The 
Anti*Gas 
Antacid.
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j cultural heritage of mankind throughout the 
the world”...

“We pledge ourselves to remain faithful to this 
belief after liberation. In this great country, where 
the idea of liberty is so closely bound to that of 
union, we pray God to give us the strength we need 
to bring to a succeful outcome the fight for the 
freedom and the union of our nations”. (Dirva, 

. 5. IV. 1979).
j Iš čia matome, kad Amerika numanydama galimų 
ikarų prieš Sovietus, paruošė aiškų politinį ir idėjinį 
planą išlaisvinti Europai, šiame plane buvo aiškiai at- 

, sisakyta nuo nepriklausomų valstybių atstatymo ir už 
j Europos Jungtinių Valstybių sudarymų, kur kiekviena 
tauta gautų valstijos (state) statutų su plačia kultūri-' 

,ne autonomija.
Nieko nuostabaus, kad nė vienas lietuvių veiksnys, 

nė viena lietuvių partija ar ideologinė grupė, nė vienas 
lietuviškas laikraštis — tokiam Amerikos planui ne
pritarė. Netgi Lietuvos. Laisvės Komiteto organas 
“Lietuva” šios idėjos nepropogavo lietuvių tarpe.

Pradinis LLK buvo sudarytas iš Lietuvos demok-l«įį 
ratinio seimo atstovų, kurie beveik visi įėjo į VLIKo 
sąstatą. Tokiu būdu susidarė keistas paradoksas. Tie 
patys atstovai VLIKe siekė nepriklausomybės atstaty-( 
mo, o LLK — įjungimo Lietuvos į Europos Jungtines 
valstvbes.

1 ŠĮ planą sugriovė prasidėjusios Rytų Europoje iš
silaisvinimo kovos, kurios buvo paskatintos Laisvos 
Europos Komiteto per Laisvės radijų. Ypačiai Veng
rijos sukilimas, nesulaukęs lauktos pagalbos iš Vak. 
demokratijų, įrodė tokios politikos beprasmiškumą.

Vakarų Europa pirmoji atsisakė padėti išsilaisvi
nimo kovoms, nes bijojo sukelti III Pas. karą, kuris nu-
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Pasirodžius Dirvos puslapiuose V.Sidzikausko me-j 
muarams, atsidengė pilnumoje Lietuvos Laisvės Komi-! 
teto paskirtis. Pačiame šaltojo karo Įkarštyje, grasi
nant Stalinui užimti likusią Europą, buvo 1949 m. New 
Yorke-'sudąrytas -Laisvosios'Europos Komitetas ^Free 
Europe Committee). ■

Komitetą sudarė žymūs Amerikos politikai ir vei
kėjai, jų tarpe gen. D. D. Eisenhoveris, kuris, paskelbė 
obalsi — Crusade for Freedom, kas lietuviškai reiškė — 
Kryžiaus Žygis dėl laisvės. Įsteigė Radio- Free Europe 
'ir sudarė Pavergtų tautų seimų. Vėliau, išrinkus Eisen- 
hovęrį prezidentu, buvo paskelbta Pavergtųjų tautų sa
vaite. Buvo siekiama pavergtų tautų išlaisvinimo iš ko
munistinės vergijos.,

P.žadeikis, V.Sidzikauskas ir kiti lietuvių politikai 
padėjo nemaža pastangų, kol nugalėję eilę klinčių, suda
rė Lietuvos Laisvės Komitetą. 1951 m. vasario 11 d. Pa
baltijo tautų Laisvės Komitetai buvo iškilmingai pri-, 
imti Amerikos Nepriklausomybės Namuose, Philadel- į išliko dar Pavergtųjų tautų savaite, bet su kiekvienu

srityje”.
Dr. Grigaitis kalbėjo virš va- 

j landos, čia pakartojau tik tai 
kas man iš jo kalbos smigte 

Gyveni ir mokiniesi. Tatai at- sumetimus, pasisakė, kad jis įsmigo. Išvadoje Dr. Grigaitis 
sitiko 1949 m., kai naujieji či- vienas negali dėl jų pasisakyti,, pasisakė, kad tokio projekto jis 
kagos ateiviai tebesi vadinom Į— esą, reikia išgirsti visų AL-įneSa^ls remti.
tremtiniais ir skaičiumi nepra-jTos vadovų nuomo'nes. Jis pa-’ Sekantis kalbėjo adv Anta- 
^ąkom 25-ių. Gavę iš VLIKo žadėjo tuo reikalu sušaukti spe- 01is# visą laiką studijavęs 
pavyzdinius L. B nės įstatus,.cialų Centro Tarybos posėdį, ‘organizacinės scheme's projek- 
mudu su veikliuoju Broniu Bud-^ Netrukus toks posėdis įvyko tą. Jis pastebėjo, kad "išplėsta 

,gmu juos pastudijavę, supra-1 ir mudu su Br. Budginu buvom ALTa apimtų beveik visas val-
siaubtų visą Europą, kai tuo tarpu Amerika liktų ne-j tom, kad _ ALTa ir siūldmoji;pakviesti jame išdėstyti 
paliesta. i iB-nės organizacija ateities,veik-‘siūlymus. Posėdyje dalyvavo

; Iššovus pirmąjį Sputnika, dramatiškai pasikeitė [loJe kryžiuotis ir susilaukti
lėCT pusiausvyra tarp Rytų ir’Vakarų, Amerikai tapus "«usiPras'j”«- V’“'1“ A- 01is-,sek'
\. . . . ' - . • 4.^ i 4-rtK.u,, woirA4-i-i +oilri į Čikagos ALTe sutarėm kalbėtis retonus Dr. Pijus Grigaitis ir

.. . _ . . pu ALTos Centro Pirmininku uždininkas M i k a S Vaidyla.
niu. Susidarius tokiai padėčiai Laisvos Europos Komi- Leonardu šimučiu.'' ’Pasikalbę- Jiems įteikėme po schemą ir
tiesioginiu. sovietinių tarpkomentalinių raketų taiki- ’ Centro Krmininku

Pirmininkas. L. šimutis, vice-

uždininkas Mikas Vaidyla.

tetas nustojo savo egzistavimo prasmės ir turėjo likvi-’jimui paruošiau “Praplėstos trumpus ALTos praplėtimo šu- 
Ko-• ALTos organizacinę schemą”, metimus raštu. Mums pakarto- 

kurioje šalia sėkmingai vykder jus žodžiu maždaug tai kas bu
rnos Lietuvos ir lietuvių gelbė- vo kalbėta su p. Šimučiu, pir- 
jimo — vadavimo veiklos, būtų masis prabilo Dr. Grigaitis. Jis 
rūpinami ir lietuvybės išlaiky- nupasakijo kaip lietuviai šiame 
mo bei kultūriniai uždaviniai, krašte pešėsi prieš 1940 metus.

duotis, drauge palaidojant Lietuvos Laisvės 
mitetą.

Pavergtų tautų seimas, kuriame V. Sidzikauskas
{vaidino nemažą rolę, irgi nustojo veikęs. Iš anų laikų

savo stybės funkcijas, taigi, esą, bū
tų Įkurta valstybė -valstybėje, 
kas niekur pasaulyje, net ir 
laisvės šalyje — Amerikoje, nė
ra galima. - ; ....

Mikas Vaidyla prisijėngė !pfie 
Dr. Grigaičio nuomonės ir Pir- 
mįnihkui Šimučiui neliko nieko 
kito kaip tik mūsų. ; projektą 
“padžiauti”.

Iš to posėdžio dalyvių gyvųjų 
tarpe esu tik vienas išlikęs. La
bai aiškiai prisimenu, kad sua miauki- j ™ ~ . . . •• t y • i • ■• * • • n • * -- ter • •• / *1><il <jabJtęictl piibimeuu, Kaa oU

philoje, kur pasirašė dokumentą .Declaration of Libera-1 momentu gali užbaigti savo egzistenciją^ Jau prez. J* įsakmiai nužymėti Bmės įsta- 'Lietuvos okupacija mus^suvie- projekto "padžiovimu” sutiko-
tion, lietuviškai tariantolšlaisvinimo deklaracija. Kennedy nenorėjęs pasirašyti proklamacijos, o po jo pL!l^e-_ .... nijo. Aš cicilikas” pasibučia- me be jokio, skausmo,-nes bu-

Pasirašymo iškilnos Tiuvo pravestos labai iškil-isekę prezidentai; bijodami sukelti Rytų .-Europos | L. sutarta Srba ben^^rb^r”“ kad b“dramdar-
mingai, dalyvaujant žymiems Amerikos politikams ir vių nepasitenkinimą bei nenorėdami prarasti- jų balsų, | kumų SmuIkiau supaariinę kol Lietuva vėl bus laisva. Mes srfygl

veikėjams. Pasirašyta Išlaisvinimo deklaracija buvo pasitenkindavo bendro turinio pareiškimu. . . _ su VLIKo paruoštu B-nės pro- ir dabar turime nudmonių skir- dovams iki ^ol esu dėkingas už

t 
t

■-

j

patalpinta drauge su Amerikos Nepriklausomybės Ak
to apsaugai, tuo pažymint dokumento istorinę svarbą.

Apie šį istorinį Įvykį anuometinėje lietuvių spau-
doje buvo arba visai nutylėta arba pasisakyta bendri- iškilusių Sovietų Sąjungos galybę, drauge atpalaiduo- 
niais žodžiais. Dabar iš V. Sidzikausko memuarų paaiš- jant Ameriką nuo sunkios naštos.
kėjo, kodėl, patiekus jam Išlaisvinimo deklaracijos 10 r ~ 
punktų, anglų kalboje:

-t

eager to take their natural place in the great move-'
ment of free peoples toward better relationship mais pasirašė Išlaisvinimo deklaracija.
and closer union. They are desirous of establishing. Kyla klausimas, ar žlugus Europos Laisvės Komi- 
among themselves strong ties of a federal charac- tetui drauge su visais jo padaliniais, Amerika atsisakė 
ter and of joning in the formation of a United Euro- nuo Europos apjungimo politikos ar tik atsižvelgdama 
pe. Such a fraternal federation must prize and res- į- europiečių ideologini nusistatymą, pakeitė savo tak- 
pect the distributive value of each nation, for the tiku? Išsprendus šią mįslę, bus galima pagauti Ameri-

. . su VLQto paruoštu B-nės pro- ir dabar turime nuomonių skir- dovams iki šiol esu dėkingas už 
Europos JungtValstybių idėją itin smarkiai reme prez. jektu ALTos Pirmininką Šimu- tumų, bet tų klausimų dėl ku-i išmintingą veiklos pamoką:

Trumanas ir prez. Eisenhoveris, nes tokiu būdu tikėjo U įtikinom, kad tam tikro pa- rių nesutartam — mes neke-
Būtų gerai, kad ir dabartiniaisndarvti tvirta ekonomika ir militarine atsvarą prieš voiąus veikloms kryčiuotis gali liam, mes juos “padžiatmam”., . .. .v . -

- ‘ . būti. Tada padėjom aiškinti sa- Mes esam vieningi tik Lietuvos veIkejai išmoktų įjadžiauti*
vo projektą, įrodinėdami, kad gelbėjimo srityje. Jūs siūlote; tuos klausimus ir užmojus, kurie 

I ALTos veiklds praplėtimas už* ALTai prasiplėšti ir apimti švie- ar(t° bendrą darbą. Esu Įsitiki?
Europos apjungimo politikai griežtai pasiprieši- Į bėgtų už akių tam pavojui, sus- timą — mokyklas ir kultūrinę nęsj kad vieningam darbui kito 

no Charles de Gaule ir ši idėja nerado plataus pritari* tiprintų ALTą ir siūlmoji B-nės veiklą, čia mes nesutartam irikelid nera- Antra vertus, ypū- 
“The"peoples of Central and Eastern Europe'mo likusioje Europoje. Ypačiai tam priešingi buvo Ry- organizacija šiame krašte būtų nesutarsim, nes mes norėsim L at^k«iybė prieš

iri rtL- i-ab-tilrnc: iv nanrloi; «nmeti- įgyvendinta, tremtiniams dar jaumma auklėti cicihkais”, o lstorlJą» mano išmanymu, tekstų Europos egzilai, tame tik taktikos ir naudos sumeti nepa.udyus a Vovletijos kia Tuos tai išeivijos spaudai-,kuri palai-
stovyklų. Pirmininkas L. Šimu- mus mes turim “padžiauti”, jei v^enillgo darbo griovėjus, 
tis, palankiai išklausęs mūsę norim bendro daroo politinėje neva' siekiančius sukurti kaž-* 
- .... . .. - kokią “vieningą Super-organiza-
kos pasaulinės politikos kryptingumą ir nustatyti Lie- . 
tuvos laisvinimo politikos galimumus. ve sni'i*

tingai sunki atsakomybė prieš

ant sugriautų išeivijos

0

■ ANTANAS RYLIŠKIS

: IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE
’• LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE

2. “Dainavos sanatorija” talpinosi Artileri
jos geelžinkelio keliuose pastatuose. Ji buvo Įs
teigta 1932 m. čia gydėsi Kauno miesto ligonių 
kasų nariai, kurie turėjo silpnus plaučius, susil
pusių sveikata ir norėjo sustiprėti po perneštų 
ligų. Buvo perkelta prie Kauno 1939 m.

3- Valstybinis Bandymų ūkis, apie 100 ha, 
įsteigtas 1936 m. smėlyne, buvusiame rusų poli
gone. Bu'o pastatyti nauji trobesiai, apgyven
dinti 2 agronomai ir darbininkas. Ūkis buvo ap
rūpintas gyvuliais ir mašinomis.

Čia buvo daromi bandymai su augalais ir jų 
tręšimu įvairiomis mineralinėmsi trąšomis.

IŠ GILIOS PRAEITIES

Varėnės upė, apie 60 km. ilgio, ima pradžią 
iš pelkynų tarp Pivašiūnų miestelio ir Kolesnin- 
kų kaimo. Ji, gavusi iš kairės Dusmenų ežero 
vandeni- jau savo viduryje netoli Pavarėnio 
kaimo' suka ^amusio vandens malūną. Ypatin
gai vandeninga.! Varėnės upės dešinysis intakas 
Abista. išteka iš Daugų ežero. Ant

stovi Gaidukonių kaimo vandens malūnas. Ant deivės Mildos šventyklos aukuro prie Mildupio Senosios lietuvių kartos žmonių samprotoje 
Varėnės upės Varėnos miestelyje yra vandens. upokšnio, sustojo raitelių būrys. Pats valdovas žodis “varta” buvo kirčiuojamas, kaip vartai.

'ant balto žirgo, kunigaikščiai ant širmų riesta- Jie sakydavo, kad mediniai vartai saugo nud 
kukliu žirgų, o palyda ant bėrų. Nuo aukuro pra- gyvulių, o varta-sargyba nuo žmonių. Pagaliau 
dėjus kilti dūmams ir giesmėms aidėti, deivė Mil-! pats atsimenu, kai 1904—1905 metų revoliucinių 
d a užtraukė padanges debesėliais. Vyriausias sąmyšių laikais lietuvių gyvenami kaimai suda- 
Šventyklos žynys pakėlė akis ir iškėlė rankas į rydavo iš savųjų gyventojų panaktineš sargybas 
dahgų. Jis taip stovėjo laukdamas dievo Perkūno — vartas. . .. - -

turtinu varomas kartono fabrikas.
Vergakiemis, tai Varėnos valsčiaus Jukėnų 

seniūnijos kaimelis prie Narvydiškių dvaro ne
toli Puodžių ežero. Jame gyvena apie 15 ūkinin
kų, visi lietuviai ir katalikai. Vardo kilmė ne
žinoma.

SENOVĖS LEGENDOS

Voruta, Lietuvos istorinės pilies vietovė, 
liaudies tautosakos minima nuotrupose ir nuro-t 
domas Perlojos bevardis raistas 2 km. x 2 km. ir j 
jojo 1,5 ha. sala. Tas raistas yra tarp Varėnos’j e, kviesdami valdovų poilsiui, bet valdovas su 
mistelio ir Perlojos bažnytkaimio, maždaug pu- palyda leidosi paskui kariuomenę į vakarus, 
siaukelyje. Į jį dabar Įteka Vardaunios upokšnis 
ir išteka Varduva ir Mildupis. Varduvos viduru- dvi kalvos, i Viena arčiau Varėna — Merkinė 
pis užtvenktas ir sudarytas vandens tvenkinys’ 
Salo vartės vandens malūnui sukti.

Legenda, papasakota Miškinienės iš Dvarčių 
kaimo 1925 metais, tokia: kaimynai su pavydu 
žiūrėjo Į plačią Lietuvą. Kartų Lenkijos karalius 
su kariuomene puolė Lietuva. Lietuvos kariuo
menė jau tris dienas brido per Merkio upės bras
tą Perlojoje ir ėjo keliais bei takais į vakarus 
priešo atremti. Ketvirtos dienos rytą paukščiai 
suokė Mildupio krūmuose, medžiuose ir viever
siai traliavo padangėse. Nuo Varduvos upės trysĮstį Salovartė, Dvarčios kaimelis ir Vartava!a-j 

Abfstos trimitininkai devynis kartus- sutrimitavo ir prie kio kaimas.

ženklų. Štai tris kartus sugriaudė ir devyni ai
dai atsikartojo apylinkės miškuose. Žynys, atsi
sukęs į valdovų bei palydų tarė:

— Valdove, tai tau palaima ...
Vevyni ragai sugaudė V'oruto-

(Apie tų raistų dabar išsidėstę trys savotiš
kais vardais kaimai: Salovartė ‘salos varta’, Dvar- 
čių kaimelis “dvaro varta” ir Vartavalakis ‘Var
tos bridė” (dzūkiškai valakiotis — vaikščioti)'. 
Atseit apie tų senovės ežerų, o dabartinį raistų 
buvo išdėstytos trys vartos - sargybos (aukštais 
— varais užsmailintais rustais apsitvėrę sargy
bos, rusiškai ostrog, o lietuviškai varuta).

Dzūkijos senieji žmonės plačiai naudoja žoj 
dį “v o r” atžymejimui seniai buvusios upes va
gos ir šiaip vietovės pavyzdžiui: “vorupis”; ”vch 
rupė”, ’’vorkiemis”, “vorkapinaitės”. ’ ' >

Rūstį pilys — kremliai turėdavo po keletą 
sargybų, išdėstytų aplink kremlius, jos vadinosi 
“ostrogais” (sargybos būdavo apsitvėrę užsmai
lintais stačiais suglaustais rustais —varais). To- 

| kias apsitverusias varais argybas lietuviškai tlk- 
Savotiskais vardais gyvenvietės supa tą rai- j tų vadinti varutomis.

(Būs daugiau)

To bevardžio raisto vakarų pusėje stūkso

plento žmonių vadinama “Ašarinės kalnu”. Le
genda pasakoja, kad kai savieji lietuviai kuni
gaikščiai Vorutą degino ir griovė, tai deivė sto
vėdama ant kalno tiek verkusi, kad už kalno at- 
siihdęs “Ašarinis ežeras”. Kita kalva, tolėliau 
nuo plento ir aukštesnė, žmonių vadinama "Kar
tukių kalnas”. Legenda pasakoja, kad pats Vai
dotas teisdavęs Vorutos pilyje ir nusikaltėlius 
liepdavęs karti “Karturių kalne”. j

14, tat
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Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjimo

ANTANAS DIRŽYS

EUDEIK1STEISINGUMO MINISTRAS

DAIMID

PERKRAUSTYMAl

Chicagos
BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDAS.

Asociacijos

3307 So. LITUANICA AVĖ. YArds 7-3401

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

4348 So. CALIFORNIA AVE Tek: LAfayette 3-357.

P to gr»m d, v*d4|a

daryme, 
žemesnių

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5 6448 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ.
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pagal susitarimą

“Lietuvos Aidai*
-KAZĖ BRAZDilONYTĖ

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairi p atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

DR. C. K. BOBELIS 
GENITO-URINARY SURGERY 

BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ.

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

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

valdytojo išskyrimas nėra tie-

when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
I.

41o-0 pudding and pie filling — 
enriched with egg yolks and discreetly

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTS

BALF’o steigėjai, ilgametei 
veikėjai ir direktorei

yra svarbių reikalų aptarti, u 
laikas užsimokėti nario duokles, 
ir vaišės.

Rožė Didžgaivis, raštininkė

s: klausydamas savo' sąžinės ir 
įstatymų” (184 str.). Tai pir
minis pagrindas teismo nepri
klausomumo ir jo nepažeidžia 
nė Teisingumo ministrui duoto
ji teisė lankyti teismus, tikrin-

Ką kiti rašo

TEISINGUMAS LIETUVOS NEPUIKIAU
SOMYBĖS 1918-1940 METAIS

Sawn in half, they are beirę 
mounted on walls and door* 
as decorative elements, 
as plant holders or aa grfD* 
elements.

K A. Nord Ocu Everett, 
Wash., the world1® largest 
manufacturer of architectural 
spindles, prodoo® tbeae dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from TU 
inches to eight feet.

The spindle# are mada of 
selected western woods, fenced 
on hopper-fed lathea, tahded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear. proUcttw 
ptaetta. A brochure on spindle

•- DIL VYT. TAURAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, MOTERJ lla<- 
2652 WEST 59th S'! RO ET 

Tai. PR 8-1223
JFiSO VAL.: pirm.. anti ad., trečiao. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. štštadie- 
’iaig 2-4 vaL popiet ir kitu laivu 

pagal susitarimą.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Viw» programed U W0PA,

M90 ktt. Ar M.

Lietuviu kalba: kasdien nno pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 .VĖL popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniai* nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedija Aldona Daukvt
Telef.: HEmlock 4-241J

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 60629

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchacter Community klinikoc 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchoator, Ik
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
tol.: 562-2727 arba 562-2728

* — Jei žinote asmenį*, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jienu siusime Naujienas dvi sa- 
vaiua

galima sugrupuoti į paprasluo- 
rutinos ir ypatinguosius, 

nes dalykai yra: valdi- 
r tarnautojų, eigų išmo

kėjimai, nuomų mokėjimai, 
įstaigų palaikymo išlakios, įstai
gą pajamų priežiūra, kelionpi- 
nigių-dienpinigių išmokėjimai, 
įstaigų darbų apyskaitų tikrini
mai ir visos ministerijas paja
mų ir išlaidų sąmatos paruoši
mas į bendrą valstybės biudže-

DR.LEONAS SEIBUTI
< .UNKSTV, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

\ VaT antrad. 1—4 popiet 
ketvirta &—7 vai. v*k 

telef.: 776-2880 
Rezidėncijos telef.: 448-5545

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL M? 1711 — 1712 ,Žemaičiu Kultūros klubo eilinis 

nariu susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, balandžio 19 d., 1 vai. popiet, 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Nariai prašomi atsilankyti, 
nes 
jau 
Bus

netikėtai mirus, sūnums STANLEY ir DAVID, seseriai 
Onai PAURAZIENEI, ir visiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

"Kalnai bui pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Vieipats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da

vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Jofc. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau* 
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin 
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

sv. Kapo tyrinėtojai
J. Muzikam>*35 Van Pelt Avenue. Staten Island NY 10303

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

.— Zarasišk-ių klubo pavasarinis 
banketas įvyks balandžio 21 d., šeš
tadieni, 7 vai. vakaro Vyčiu salėje, 
2455 W. 47th St Bus šalta ir karšia 

\ “gero apetito”, muzika 
šokiams ir gausu fantų.. Rengėjai 
matoniai kviečia atvykti. Tik bilietus 
reikia įsigyti iš anksto. Kaina $9’ as
meniui. Telef.: HE 4-7916 arba 652- 
5531. V-ba

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

Telef. 476-2345

. . ORTHOPEDa^PROTEZJSTAS 
j Aparatai - Protezai. ban- 

r® dažai. Speciali pagalba k Jį o m*. 
ST»* 'Area Supports) ir t t.
v*x>: ž— 4 ir 9—8. ?e?tadieiilais &—1 
2166 Wwt 63rd SU Chicago. EL 60629 

Taiaf.j PRo«p«ct 8-5084

ti jų darbą, reikalauti bylų ir 
teisėjų paaiškinimų (79 str.).

Teismą bylose, jas svarstant 
į ir jose ’darant sprendimus, tei
sėjui tėra du vyriausi autorite
tai: įstatymai ir paties teisėjo 
sąžinė. Čia Teisingumo minis
tras, būdamas tūrėtojas-savinin- 
kas ‘svarstyklių it kalavijo em
blemos’, perduoda tos emble
mos naudojimą teismams, be 
jokių rezervų sau, teismų spren
dimų ir nutarimu 

žinant- buvimą
■aukštesnių teismo instancijų ir 
apeliacijų galimybę į aukštesnę 
teismo instanciją, reikia pripa
žinti anuo' metu buvus nešališ
kumo, siek.ant-gyvenimiško tei
singumo. .

Tačiau po Išskyrimo teismų 
teisingumo daryme, visiems ki
tiems reikalams Teisingumo mi
nistras yra vyriausias valdyto
jas tiek mažosios apimties, tiek ' 

i ir pilnosios apimties ministe- 
į rijai.
Į Jo valdymas reiškiasi aprūpi
nimu jam priklausančių įstaigų 
įstatymais, lėšomis, {jatalpcmis vakarienė, 
ir priežiūra tų Įstaigų veiksmin
gumo bei darbų tikslumo.

Teisingumo ministro darbus

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

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

O ypatingieji reikalai yra to
kie: reikalingų ministerijai įsta
tymu statutų rūpinimas — jų 
projektų paruošimas, taisyklių 
ir aplinkraščių leidimas, ansto- 
liams ir notarams taksų nusta
tymas, prisiekusiems vertėjams 
atlyginamo nustatymas, Respub
likos Prezidentui siūlymai pa
skyrimų asmenims, skiriamie
siems Pęezidento aktu, ir taip 
pat siūlymai tekių pat asmenų 
atleidimui iš pareigų, skyrimai 
valdininkų ir tarnautojų, siūly
mai iškelti drausmės bylas, ma
lonės prašymų eiga, sutartys, 
gauti skundai, Įstaigų lankymas 
ir jų darbų tikrinimas, intere
santų priėmimas ir visi kiti, 
atsitiktinumu iškilę reikalai.

Suprantama, kad tų visų rei
kalų pats ministras aprėpti ne
galėjo. Vienintelis dalykas pasi
likdavo jo tiesioginėje žinioje 
— tai naujų įstatymų, statutų 
projektų paruošimas. Kitus rei
kalus tepaliesdavo atsitiktinai, 
kuo išimtinai jis pats susidomė
davo.

(Iš “Naujosios Vilties”) 
(Bus aaūgiaū)

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination
I ______________

deliciously different fcnd a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jello-0 pudding and pie filling — 
the cooked version — t ‘ ‘ ,
flavored with almond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping' and succulent slices of fresh peaches, 
H’s a dessert to savor on a sultry day. „ x

Almond Custard Cream
1/4 teaspoon almond 

extract
2 egg whites, stiffly 

beaten
Sweetened sliced fresh 
peaches

1 package (4-aerving size)
vanilla flavor pudding 
and pie filling 

T cups milk
2 egg yolks

Combine pudding mix and 1/4 cup of the milk in saucepan; 
Hend in egg yolks. Add remaining mflk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
beat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, stirring 
occasionally. Spoon into indnridual dessert glasses; top with 
peaches and garnish with prepared whipped topping, if desired 
Makes 3-1/3 cups oc 6 aervixupB. v

DR, PRANK PLECKAS 
0RTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
261? W 71 St. Td. 737-514J I

Tikrina akla.'.,. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.!

Jei Teisingumo ministro Įtei
sinimas konstitucijoje tik glūdi, 
tai Teismų santvarkos įstatyme 
(1933 m.) jis yra pasakytas la
bai aiškiai, šiame Įstatyme yra 
numatytos jo teisės ir pareigos, 
ir iš tb'aiškėja, kokios eigc's bū
ta teisingumo siekime nepri
klausomoje Lietuvos valstybėje 
ir kas tą teisingumą darė.

. Teisingumą darė Lietuves 
teismai jų sprendžiamose bylo
se, ir čia reikia pabrėžti, kad 
Teisingumo ministras yra iš
skirtas nuo tų visų teisėjo dar
bų, kurie baigiasi bylc'se “Lie
tuvos Respublikos vardu” spren
dimais ir nutarimais. Šis vy-

\ gi |

I Teisingumo ministro vaidmuo 
lyra trejopas: a) kaip Ministrų 
Kabineto, ar Ministrų Tarybos 
(pagal 1938 m. konstituciją) 
nario’, dalyvaujančio visos vals.-

I tybės ir bendro valdymo darbuo
se, b) kaip Vyriausio Respubli
kos prokuroro, savo valdoje tu
rinčio prokuratūras, tardytojus 
ir namus suimtiesiems, ir c) 

' kaip Teisingumo' ministerijos 
valdytojo, tvarkančio visą pil- 
nosios apimties Teisingumo mi
nisteriją su atsakomybe, kaip 

| vyriausio administratoriaus. 
į Pats pagrindinis Te:singumc 
[ministro Įteisinimas glūdi viso
se buvusiose Lietuvds valstybės riausio Teisingumo ministerijo, 
konstitucijose, kai . ten kalb 
ma apie valstybės valdžios pa-! stoginis jo teisių siaurinimas, o 
dalinimą ir nustatoma teismo' aiškėja iš teisėjų padėties, aiš- 
galia. Tuo būdu ši galia buvo; kiai pabrėžtos Teismų santvar- 
viena iš trijų (šalia Seimo ir;kos Įstatyme: Ten pasakyta: 
Vyriausybės) 1920, 1922 ir 1928'“Teisėjas daro sprendimus, te
metu konstitucijose ir viena iš 
keturių (šalia Valstybės Prezi
dento, Seimo ir Vyriausybės) 
1938 m. kdnstitucijoje. Teisin
gumo ministras y f ii kaip tik ry
šyje su teismo galia.

Tn today’s ‘"do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter. Is turning increasingly to 
“turnings’’—or architectural spindles as they’re known In the 
trade—to provide innovative and fmacinative toucher hx the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky's 
the limit when it comes to 
the decorat:ve uses to which 
theyYe new being put

Architect interior dtsignerr 
and •‘do-it-yourselfers* find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a Imdc or office, 
indoors or out.

Spindles are being Wd ai 
candle holders or lamp baeed, 
as room dividers, screene and 
valances, or as legs for aoOa
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— Marquette Parko Lietuviu 
Xa.nu Savininkų

balandžio *i0-d. Ttiifr’C'a 
vak. parapijos saį^įjĮ _ ;

— Rasa Lukoševičiutė, Gintai 
ro ansamblio Mcalrealyje vado
vė, dalyvavo Kanados Liaudies 
Meno Tarybos suruoštuose anl 
sambhų vadovams ’kiiršuoseT 
Otavoje.

Komp. Juliaus Gaidelio 70 
m. sukaktis bus paminėte ba’, 
ląndžio 29 d. Brocktone šią 
tvarka: 10 vai. ryto mišios šv;.

51 Kazimiero bažnyčioje, (iiedoš 
I parapijos choras, sol. Matytė*®?

A. Andrušaitis, Geneva, zinkauskaitė ir sol. Stasys UėĮ 
Ohio, pratęsdamas prenumera
tą, atsiuntė $5 auką už kalen
dorių. Bronė Galeckienė iš Mar
tinet te Parko ir Jenas Rėklaitis 
iš Gage Parko atsiuntė po .$2. 
Dėkui visiems. Visi skaitytojai 
prašomi remti Naujienas ir jas 
platinti. Visi lietuviai kviečia
mi į jas atkreipti savo asmeniš
ką dėmesį, gerai su jomis susi
pažinti ir pareikšti savo asme
nišką nuomonę jas užsisakant. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos siunčiamos susipažinimui 
2 savaites nemokamai.

— Algis Gelažius iš Cicero 
apsigy’veno Marquette Parke. 
Jonas žemaitaitis iš Brighton 
Parko vasaros metui išvyko į 
Paw. Paw, IVfigtu-ssw ——" -

—A. A. Leonas Bileris, gyve
nęs Valley Stream, N. Y., ilga
metis “Kario” administratorius, 
mirė balandžio 14 d. Liūdėti li
ko žmona Ona (Kisieliūtė) taip 
pat sūnūs Kęstutis ir Vladas su 
šeimomis.

Juozas Lapinskas iš Brigh
ton Parko kiekviena proga 
stambesnėmis aukomis pareima 
Naujienų leidimų. "Dėkui už

simą ir už 1(1 dolerių auką.

J. .Mačys iš New Haven, 
Conn., atskiru laišku atsiuntė 
>=5 auką. Dėkui. Taip pat dėkui 

’Tomui Miglmui iš St. Peters
burg Beach, Fla., už atsiųstus 
•$4 kalemldi’iui.

Namai, Žemė — Pardavimo! 
REAL ESTATE *OR SALI

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

- a-—  -------------------- ------- ---- ------ — .-Rae-., --- -
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM?

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 'SSIMOKEJIMAIĄ 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS PU-'Miž

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’denUs
2212.W. Cermak Road Chicago, M. Virginia' 7-774?

pas, smuiku grtfs Izidorius Va| 
syliūnas. 3 vai. popiet kompozi 
J. Gaidelio kūrinių koncertai 
Junior aukšt. mokyklos- salėje^ 
Oak St. Programoje dalyvauja^ 
šv. Kazimiero parap. choras^ v
Bostono Vyrų sekstetas, solistą?i,ks aukštesniosios * žemesmo- 
— Violeta Balčiūnienė, Marytė-. . -

-ir - f .
dienį, balandžio 22rdc, 3 vaUpo- 
piet Japniiųo centro didžiojoje 
salėję, šia proga programą at-

- Violeta Balčiūnienė, Marytė mokyklų mokiniai. Atito-( 
Bizinkauskaitė. Daiva MongiU kamai 'atžYraėti nr-MvBrturii 'Sausio^ kovo ntėn'. ’ 1979 m, 
daitė, Ben. Povilavičius ir Nor- JubllieN kviečiami dalyvauti Jie rusai buvo apdovanotj Lie, į. 
bertas Lingertaitis,' smuikinin^0^'tfivož TaH^ų Sodiafiriines Bes .garbės vardas

? publikos ' (LTSR) Prezidiumo| (kolzozų) statyboje, 
įsakais — pirmininko A. Bhr- 
jęlįo: praųe^ppas:

Goboroyui. Anatolijui Jį— 
suteiktas nusipelnusio žemės 
rikio1 darbuotojo garbės vardas

- ..
Męščeriakoyuį .Vasilijui—

kas Iz. Vasyliūnas. ir pianistai ?visa Chicagos .visuomenė., r
— Saulius Cibas ir dr. Vytenis?. _ Sol. Benedikto Povilavt- 
M. Vasyliūnas. 6 vai. vak. Chris- ( čiaus koncertas bus’gegužės-6 d? 
tos restorane bus iškilminga va- $o. Bostono . Lietuvių Piliečių 
karienė ir šokiai. Bilietus plati-.'d-jos salėje.
na choro nariai taip pat Liudą ? . -į ? ’.Z -
Šukiene ir Pranas Šimkus.

OKUPUOTOS LIETUVOS RUSINIMAS
OKUPUOTOS LIETUVOS KVTSLINGAI 

GARBINA RUSUS ENGĖJUS

7. Šėlom ui Aronui (žydui) 
— nusipelmrsio statybininko 

už nuopelnus

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tai 
2951 W. 63rd St Tel 43S-7878

— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 134-ji'Moterų kuopa 
ruošia nfetiilę žaidimų popietę! garį>ės vardas už aktyvų daly- 
(Card -and .Bunco Party) '-ssk-lvaviml** visuomeniniame dar- 
madienį, balandžio 22 d., 2 val.|jje.. kaip.- nusipeluusiain kultu- į 
-popiet Dariaus-Girėno salėje.1 - -
4416 So. Westeni Ave. Vertin, 
gos dovaifoš ir vaišės.

— Kristijono Donelaičio
kyklų 20-ties metų jubiliejinis 
minėjimas įvyks sekantį sekma-

— Kun. Ansas Trakis, pirmi
ninkaudamas- VLIKo tarybai; 
parodė daug kantrybės ir takto 
VLIKo vienybei išlaikyti. Jis 
mokėjo suderinti skirtingas 
nuomones.

L? ’

8. Guiskiui Antanui — gar
bės vardus už ilgametį, nepri-' 
kaištingą darbą statyboje švenį 
čionių rajone, ‘‘Vilijos” koni-j 
plekse santechnikų brigadinin-| įvairi apdrauda —INSURANCE 
L_:. j BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus 
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

kui.
9. Kokoškinui Anatolijui — 

garbės raštas, Švenčionių tarp 
kolūkinės (kolchozo) statybos 
vyresniam darbų vykdytojui. 
v 10. Skugarovai Marijai—gar

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

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

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

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

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

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE.
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

L .— DAUG ĮVAIRIŲ PŲOŠME- jui (T. ,Nt.-3o) 
NŲ. Mokame §6.4 už sidabri
nius 'dolerius (V. ^itetter 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines m one* 
tas. Perkame pašto Ženklus ir, 

;pmigu kolekcijas. ' ' -. L

3. Kąšjiickui Igoriųigačr- bėš vardas, Klaipėdos “Ginta 
Atiką- bės vardas “Sovietskaja Lit- 

įya” redaktoriaus pavaduoto

HELP WANTED — t.iALE 
Darbininku Reikia

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus liaT 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo’pasekti knygnešių bei lietuviškos spau- .. 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį..} P ATRIA
m juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-i ’
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos} 4207 So. Sacramento, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei bendromis jėgomisi ...
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso-—------- — ■ . ■ ■-<■—

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI U
. Iz - 1 - *- • J . - . '■ .<» X • '

skaityti Ir platinti Nanilenas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. ' “

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio riešbučfc. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims, ruimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiui 
žaidimų kambariu, TV, telefonų ir kitais moderniais Įrengimui*.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų pikniku

v — •lAV (R) Cicero ■Apy
linkės Valdyba rengia- Jaunimo 
meno- talentų pasirodymo popie?

iPasterniakui Evgenij.ui— 
garbės vardas^ Vilniaus Spalio 
rajono karinės priešgaisrinės 
leitenantui: •_ (T. Nr, * 33)..

5. Fakorevičiui t >. Vladimirui 
— garbės vardas, už drąsą gel
bėjant skęstantį vidurinės mo
kyklos 9 klasės mokinį.
’' 6. Žavardhokiii Pavelui ■, už

« . -• - v. -. . 2 — ! —" T -y * -

drąsų gelbėjant 33 vidurinės 
mokyklos-"’skęstantį mokiriį. 
(T. Nr 33). ;

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąja- talki. “ ~

Prenumeratos pratęsimo, nžsakymiĮ, bei faUmq įkaitytoji wmww 
prašoma pasinaudoti žemiau eatnčiomij atkarpomii.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60606

» 3 anksto be nglniiao praterin savo pranumaratą, taupyda-mM jy 
mžindarnaa anairašinėjiino išlaldaa. Priede  dot

Fayardė Ir rardaa

Adrem

• Užsakau- Naujienai kaip dovaną nvc 
yra naujas skaitytojaa. Priede  č

Pavardė ir vardas -

Adresą?

'Šv. . Antano-^ parapijos-<s^ėję,- 
1500 So. 49th Ct., Čiceroj DI. Bus 
vaišės. .. , <-• • • ■’Vaidt/ba

— Horoscūpėšį^iri Astrai ogica 
Tarot Card Readings. Saturday 

’ll " to 5 no ’ appointment r’nėčė»< 
i-—- v?r. v%vrijĖŽ -,r»'

ro” buitinio gvwentoju aptar
navimo siuvėjai.

11. Gadpvičiui. Ivanui — su
teikti .nusipelnusio kūno kultu 
ros ir sporto darbuotojo gar
bės vardą, už aukšto meistriš
kumo sportininkų paruošimą 
if; aktyvią visuomeninę veiklą, 
kaip treneriui.

12. Antipovui Aleksiejui — 
suteikti garbės raštą už aukš
tus ’ sportinius pasiekimus.

13. Chadzevič . Vilhelmui — 
suteikti garbės raštą, kaip nusi
pelniusio. žurnalisto,,“Komjauni
mo Tiesos” laikraščio redak-

• toriui?
14/Leibur Ninai — suteikti 

garbės raštą už ilgametį žurna
listinį -darbą, vyresniajai “Kom
jaunimo Tiesos” korektorei.

: .,.15. Bacmanui Aleksiejui — 
apdovanoti: medaliu “Už gerą ; 
tarnybą saugoj ant viešąją tvar- J. 
ką”, .“Pajūrio” žuvininkystės 
ūkio inžinieriui.

16. Merkulovui Piotrui — ap
dovanoti medaliu “Už gerą tar
nybą saugoj ant viešąją tvarką”, 
Vilniaus rajono tarybinio ūkio 
(sovehozo) vairuotojui.

T j 17. Nikojuką Aleksiejų — ap- 
| ' dovanoti medaliu “Už gerą tar- 

j nybą saugojant viešą tvarką”, 
j-i Vilniaus rajono Maišiogalos ta- 
.rVjn rybinio ūkio (sovehozo) vairuo-

i tofe-
| 18. — Vikulovą Ivaną — ap
dovanoti medaliu “Už gerą tar- 

inybą saugojant viešą tvarką”, 
Kapsuko TSRS 50-mečio maisto 
pramonės automatų gamyklos 
skyriaus viršininką.

19. Zaicevą Valentiną — ap
dovanoti medaliu “Už gerą tar
nyba saugojant viešąją tvarką”, 

Į Vakarų laivų remonto įmonės
• inžinierių konstruktorių.” (“Tie- 

1979-III-11 d., Nr. 59) 
(Okup. Lietuvos Inform.)

(Bus daugiau) '

3 MACHINISTS NEEDED
I 

3URNING Machine Operator, for 
operator’s electric eye flame cutting 
nachine or familiar with plate burn
ing to learn operation. Some draft

experience preferred.
EXCELLENT SALARY

Call 666-1151

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI į , .

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

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4358 So. Washtenaw Ave. į 
* Tel. 927-3559 t.

uz

ONE SHIPPING & RECEIVING 
CLERK 

ONE TOOL INSPECTOR

Salary open. Experienced only. 
Call Tom 871-3050

CUMMINS TOOL CORP.
2030, N. Clybourn, Chicago

D Ė ME J I O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: ;
A. LAU HAITIS 

4645 So. ASHLAND 'AVE. 
523-8775

STATE St, Rm. 1717, Mes kai- 
’925-8392. Professional Member 
American 'Federation of Astroj 
logęrs? (Pr-) " ; "
?/ ,• v . ,■

— Kelionių i V ilnių 1979 ;m • 
jau paruoštas.- -Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.) ;

MACHINIST
Wanted experienced Job shop 
?hmist.

CALL DAYS
533-5080

8 AM to 4:30 PM

ma Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street , 

į Tel. REpublic, 7-1941

. MAEDA NOREIKIENS • S
2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 « TeL WA 5-2787 1 

Didėlis pasirinkimas geros ruses,įvairių prekių.
' MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

MACHINIST
One man machine shop. 

Experienced in Bridgeport, 
Engine Lathe Surface Grinder. 

Top pay. Apply in person.
MAJOR ARMATURE CO. 

1250 W. 59th Sf.

Siuntiniai į Lietuva -

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-59M

kuris

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.. \ 

' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th SU Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

Bponsorlaru pavardė, vardas ir vietovė 

*-~ - — ■ —-- -........... —- - . . .... .

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviška spaudą ir 5tujlenq 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamua  doL

Pavardė ir vardas----------—_______________________ ________

Adresu _______________________ _______________ .____________  __  .

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites 
tinimui nemokamai b* jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas ———  ________ .______________________________ ,

Adresas----------------------------------------------------
' ZM * » i

Pavardė Ir vardas .---------------------------------- ------------ ------------------------- ___

Adresas - - ■ i i------------------------  . - ■ - - , ....... -

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MTT .LIPNUS doleriu 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali ,
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. . ♦ ’ Į’'

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

SLA —vaikus apdraudžia pigia tenninuita apdraudė: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopu yra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopn veikėjus, jie Jums • 
mielai pagelbės I SLA isfrsšytt 

sa

1
i Juozo

ir

šmotelioATSIMINIMŲ■ SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma

įdemi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsisa

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia ____

j ~ EXPERIENCED MAIDS ' ~
Needed full or part time. Permanent 
loosition. Top salary. Paid vacations, 

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

875 N. Michigan, Suite 1509
An equal opportunity employer

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

i Bridgeport^, 3548 So. Eme
rald Ave., išnuomojami butai 
is 5 ir 3 kambarių 1-me aukšte. 
Informuotis tel. LA 3-1387.

fi KAIP SUDAROMI i ■■ TESTAMENTAI j
Tuo reikalu Jums gali dau ; 

padėti teisininko Prano šulo 
aaruošta, — teisėjo Alphons/ 
Veils peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’j 
įleista knyga si’ Icgališkomis Į 
formomis. ’ •’

į Knyga su formomis gauna t 
Į na Naujienų administracijoje Į 

1739 South Halsted St., Chica į 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, į 
su formomis — $3.90. -į

Pašto išlaidoms pridėti 90c. i

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
tiHrri etiniai. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN UFE

XI Frank Zapolu

GA 4-U54

ITATl >M«

iNSURAMCf

Farm Ufe Insurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate 

2649 Wert 63rd Strevt, 
T»l. 776-5162 ,

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

40 metų, patarnaudama klientams. Į

Favardė ir vardas ———----------- - — - _

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
r ‘ . New York, N. Y. 10001

. J, . 367 W. 30th St Į
r ■ Tol. (212) 363-2210 ' '

.... ;j... - . 
e ’ a' s". 1 •2 f , ’’ į t

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas: t

■ 7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, TL- 60629.

< • ••
The Anti-Ga* Antacid.

NAtfJUNDi, CHICAM », ILL 19, l|Tt *

4 .




