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SVARSTĖ ALTOS IR GECIO BENDRUO
MENĖS SANTYKIUS

Amerikos Lietuvių Taryba yra nusistačiusi palaikyti artimus 
santykius su visomis patriotinėmis organizacijomis, grupėmis ir 
laisvinimo veiksniais. Balandžio 18 d. Chicagoje, ALTos būsti
nėje, įvyko Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos posėdis, kurį i 
pravedė pirm. dr. Kazys Šidlauskas. Visuomeninių reikalų komi
sijos pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas painformavo apie pla
nuojamą politinių studijų savaitę ir apie numatomą simpoziumą 
tema “Lietuvos laisvinimas ateities perspektyvoje”.

Yates (dem., Hl.), J. Buchanan 
(resp., Ala.) ir M. Fenwick 
(resp., N.J.).

(ALTos informacija)

Toliau visas posėdis buvo 
skirtas aiškinimui ALTos ir 
Liet Bendruomenės santykių. 
Reikalą buvo stengiamasi svars
tyti pagrindinai. Buvo pabrėž
ta, kad ALTa norį gero sutari
mo su Lietuvių Bendruomene. 
Priimtas Rochesterio. pasitari
muose numatytas nuostatas, 
kad ALTa ir LB, siekdamos lais
vinimo veiklos derinimo^ pasi
sako už glaudesnį šių dviejų 
veiksnių bendra darbiavimą, 
tarp organizacinę informaciją,
darbų koordinaciją ir ateities j ir prez. Fordu. . Jis turėjo kant- 
žygių planavimą. Tam tikslui ■ rybės išklausyti Amerikos Lie- 
abieju veiksnių valdybos pasi-'.tuvių Tarybos valdybos narius

' apie Lietuvos pavergimą ir pa
sidalinimą tarp Hitlerio ir Sta-

Mirė respublikonas 
Rogers Morton

BALTIMORE, Md. — Rogers 
C. B. Morton, gabus biznierius 
ir veiklus respublikonų partijos 
narys, mirė sulaukęs 65 metų 
amžiaus. Jis glaudžiai bendra
darbiavo su prezidentu Niksonu
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žmogumi), pradeda aprimti ir 
pradėjo kalbėtis su kitais “šven
tais žmonėmis”.
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Žmogžudys Chomeini 
pradeda aprimti
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Penktadienio rytą Romoje sprogo galinga bomba. Ji turėjo išgriauti 
savivaldybės namus. Tai tūrėjo būti protestas prieš komunistą merą. 

Bet bomba išgriovė M. Angelo pastatytą statulą.

POLICIJA TVIRTAI PASIRYŽUSI SURASTI 
IR TRAUKTI TEISMAN GRIOVIKUS

BOMBA TAIKYTA KOMUNISTINIAM ROMOS MERUI, 
NUKENTĖJO MIKELANGELO KŪRINIAI

. ROM Al, Italija. — Penktadie
nio rytą galinga bomba, taikyta 
komunistiniam Romos merui ir 

i miesto savivaldybei, nugriovė
TEHERANAS, Iranas. — Pas- ' menininko Michael Angelo prie 

kutinių dienų įvykiai Irane ro- Į savivaldybės rūmų pastatytą 
do, kad mula Chomeini, neno- Į statulų grupę ir gerokai ap- 
rėjęs kalbėti su šachu, kuris jo J griautas aikštėje to paties me- 
nepavaizdavo “ajatolia” (šventu ’ nininko ir achitekto suplanuo- 

. tas ir pastatytas namas.
M. Angelo kūrinio sprogdin

tojai galingą bombą taikė Ro- 
! mos merui ir miesto savivaldy- 
j bei. kurią dabar valdo daugiau- 
i šia balsų gavusieji 
munistai.

keičia ryšininkais.

kad glaudesniam bendradarbia
vimui ir veiklos derinimui nu
matoma kasmet šaukti ALTos 
ir JAV LB-nės atstovų pasita
rimus. Nuspręsta, kad ALTa 
artimiausiu laiku sudarys spe
cialią komisiją, kuri, aiškins ki
tus abudu veiksniu liečiančius 
klausimus.

Be suminėtųjų posėdyje da
lyvavo dr. J. Valaitis, T.’ Blinst- 
rubas, dr. VI. Šimaitis, V. Kut- 
kus (atvykęs iš Detroito), kun.
A. Stašys, J. Skorubskas, P. Bu
čas, Gr. Lazauskas, O. Barške- 
tytė, K P. Dirkis, J. Pakalka, 
J. Talandis, E. Vilimaitė, Alg. 
Modestas, I. Blinstrubienė, kun. 
dr. J. Prunskis.

SIŪLO PAGERBTI LIE
TUVIUS DISIDENTUS

JAV Kongreso komisijos Eu
ropos saugumui ir bendradar
biavimui nariai pakartotinai pa
siūlė Helsinkio grupes už gele
žinės uždangos apdovanoti No
belio premija. Tarp premijai 
pasiūlytų yra ir lietuviai Balys 
Gajauskas ir Viktoras Petkus. 
Tą pasiūlymą-nominaciją dabar 
pasirašė Kongreso komisijos 
pirm. D. B. Fascell (dem., Fla.), 
senatorius Cl. Pell (resp., R.I.), 
kuris yra komisijos Co-chair
man, sen. P. J. Leahy (dem. 
Vt.), R Stone (dem., Fla.), sen. 
R. Dole (resp., Kan.), kong. J.
B. Bingham (dem., NY), kongr. 
P. Simon (dem., UI.), kongr. S.

KALENDORfiLIS

Balandžio 21: Oportuna, An
zelmas, Argela, Skalvė, Milge- 
das, Uogintas.

Balandžio 22: Tarbula, Sote- 
ras, Narūne, Eikė, Jasbutas, 
Viligailis.

Saulė teka 5:04, leidžiasi 6:34.
Lis, atšils.

KINIJA PADĖS SEKTI RUSU VEDA
MUS ATOMO SPROGINĖJIMUS

gima i Sovietų Sąjunga ir sim- ^ra Kongreso at-
patizavo Ūętuviams, vieningai stovai- Kiekvienas jų yra užsi- 
siekusiems laisvės ir: nepriklau- , JAV ir
somybės.

girną į Sovietų Sąjungą ir sim

— Somozos nacionalinė gvar
dija užėmė visą. Esteli miestelį 
ir išlaisvino'kareivinėse buvu
sius karius.

— Labai• -' maža Nikaragvos 
sukilėlių dalis / sugebėjo - pabėgti 
į kalnus. Dauguma ; žuvo ko
vu metu, v •

—Springfielde ruošiamas įsta
tymo projektas vyresnio am
žiaus žmonėms sumažinti vals
tybės mokesčius.

— Kai kurie plaukų džiovin
tuvu modeliai turės būti pakeis
ti, išimtos asbesto plokštelės. 
Jos gali sukelti vėžį.

— Byme pavarė iš Chicagos 
miesto savivaldybės vartoto
jams būtinų prekių kainų pra
nešėją. Būk, ji šiame darbe tin
kamai nesiorientavo.

jai reikia mažiausia 20 metų 
pramonės pamatams padėti. Jis 

i yra įsitikinęs, kad pasivys Ja- 
• poniją ir Ameriką, nes kiniečiai 
pasiryžę dirbti, mokytis - ir 
mokslo žinias taikyti kasdieni
niam gyvenimui.

Tengas aiškino apie santykius 
’ pietinėje ’ d-jkinijoje. Pabrėžė,

Paaiškėjo, kad Irano mulų 
tarpe yra keli kiti “ajatolai”. i 
kuriuos tokiais pripažino maho- j 
metonų maldyklos, tuo tarpu 
Chomeini tokio pripažinimo ne
turi. Jis pats, kalbėdamas ga
lingomis Irano radijo bangomis, 
pasivadino “šventu žmogumi” 
ir reikalauja, kad visi jį taip 
vadintų.

Tuo tarpu kiti mulos jį pra
dėjo vadinti “šventu žmogžu
džiu-k Nei vienas mula tiek ne- 
nužudė žmonių, kiek jų įsakė 
nūžudyti mulą Chomeini. Jis 

Laoso j buvo įsakęs priešus žudyti ko-

Romos ko-

Sprogusi galinga 
kėlė ant kojų visą 
cijos ir politiniu partijų 
skubėjo į saxnvaldybe, norėda- 

> mi išaiškinti sprogdintojus, bet 
; niekas neturėjo jokių duomenų. 
Niekas negalėjo suprasti, ku
riems tikslams būtu sprogdina
mi meno kūriniai. Romos bur
mistras pirmiausia telefonavo 

; komunistų partijos vadams, 
j bandydamas išaiškinti, kas ga
lėjo sprogdinti statulas.

Apie pusiaurytį viena nepa- 
įžistama moteris paskambino te- 
j lefonų centralinei, pranešdama, 
kad bombas pagamino ir iš
sprogdino naujai sudaryta “de
šiniųjų kovotojų” grupė, kuri 
yra pasiryžusi išvyti komunis
tus iš Romos savivaldybės. Ta 
grupė ima visą atsakomybę už 
sprogimą, kuris įvyko truputį 
anksčiau, negu buvo numatyta. 

! Bombos nešėjai buvo priversti 
J palaukti, o vėliau nespėjo bom
bos mesti į savivaldybės mero 
įstaigą. Ją paliko prie Michael 
Angelo darbo, kuris labiausiai 
ir nukentėjo. Nukentėjo ir ki
tas senas Romos namas, esąs 
toje pačioje aikštėje. Namą su
planavo ir statybos darbus pri
žiūrėjo, jam pagražinimus darė 
tas pats menininkas ir architek
tas Michael Angelo.

Miesto meras komunistas, be
sivaduodamas pranešimu tele
fonu, įsakė policijai imtis prie
monių sprogdintojams išaiškin
ti ir patraukti teisman, o teisė
jams įsakė nubausti pasikėsin- 
tojus ir išreikalauti iš jų pinigų 
statuloms atstatyti ir nuplėštam 
namo kraštui atremontuoti.

Visa R spauda. įskaitant 
ir komunistine .-.merkia šitokias 
poli*’ kovos priemones. Ji 
pabrėžė, kad Italijos komunis
tai reikalauja reformų, kurios 
nieko bendro neturi su Maskva. 
Italai reikalauja, kad komunis
tai atsisakytų priimti finansinę 
Maskvos paramą, bet šiuo klau
simu komunistai atsisako kal
bėti.

Miesto savivaldybė yra pasi
ryžusi atnaujinti išgriautas M. 
.Angelo statulas ir supleišėjusį 
namą.

bomba su-
Romą. Poli- 

adai

TENGAS NEPATENKINTAS JAV PASTANGOMIS 
GERAI APGINKLUOTI TAIVANI

PEKINAS, Kinija. — Dabar- strateginių iginklų sutarties 
tiniu metu komunistinėje Kini: įvykdymą. Kf^iems* senatoriams ; \ - - .. _. , - -kad Kr^irj sjefcia taikos-su Viet-sie dalykai buvo nauji. Jie buvo 

patenkinti, kad vicepremjeras 
Tengas juos noriai informavo.

INFORMAVO APIE TAI- 
VANO GINKLUS

Viceprezidentas- Tengas pra
nešė Kongreso atstovams, kad 
jis nepatenkintas Amerikos i 
pastangomis moderniais ginklais ’ AUGUSTA. Maine. — Vienin- 
apginkluoti Taivaną. Jeigu JAV ; telės atominės jėgainės prie 
pripažįsta Taivaną' Kinijos dali- Į Wiscasset (vienintelė visoje 
mi, tai negali salos gyventojų • valstijoje) praėjusi mė-
ginkluoti kovai prieš Kinuos nesį jšjungimas šiandien'skai

tomas pranašingu, nes nė mė- 
. nėšio netrukus (antradienį, ba- 
. landžio 17 d. naktį) toje srityje 
.■ įvyko žemės drebėjimas su epi- i 
! centru vos 9 mylių atstumo 
Į nuo Wiscasset, kur yra ta Maine 
Į Yankee Atomic Power Co. jė- 
Įgainė. Ją galutinai uždarė NRC 
Nuclear Regulatory Commis- 

j sion. remiantis daviniais, kad ’ 
i to drebėjimo pasėkoje įvyko 

Drėbė j i- 
i mas ir šeši pavieniai smūgiai 
I buvo jaučiam-’ visoje Naujojoje
• Anglijoje, žmonių auku ne’ou- Į
• vo ir medžiaginiai nuostoliai j 
'> nežymūs. Pagal Richterio skalę 1 
‘drebėjimas buvo dviejų laipsnių j 
; pajėgumo.
J Peter Thompson, vienas iš 
1 Maine Yankee Atomic Power 
! kompanijos, pažymėjo, kad re- 
i aktorius yra pastatytas ant po- 
Į žemio uolos ir gali atlaikyti iki 
[6 laipsnių žemės drebėjimą.

Kiniją liečiančius klausimus. 
Visi norėjo ir nori pasimatyti su 
vicepremjeru Tengu Hsiaopinf 
gu, kuris šiandien yra pats įta
kingiausias dabartinės Kinijos 
valdovas. Visi, įskaitant ir Hua 
Kuofengą. partijos -pirmininką; 
noriai su juo bendradarbiaują.

Veik visi Kongreso .atstovai 
norėjo pasimatyti su viceprem
jeru Tengu. Jis pakvietė visus, 
kurie galėjo atvykti, pokalbiui. 
Pirmiausia jis informavo Kon
greso atstovus, kad Kinija pa
dės Amerikai vykdyti ruošiamos 
strateginių ginklų sutarties prie
žiūrą. Vicepremjeras Tengas 
pareiškė, kad Kinija turi gali
mybės sekti strateginių ginklų 
sproginėjimus Sovietų Sąjun
goje. Kinija, amerikiečių nepra
šoma, pasisiūlė padėti amerikie
čiams prižiūrėti, kad naujos 
strateginių ginklų sutarties pa
ragrafai būtų vykdomi. Prezi
dentas Carteris, neprašomas, 
pasižadėjo padėti kiniečiams įsi
gyti pačias pagrindines žinias 
apie atomo energijos naudoji
mą, tai Kinija laisvu noru pasi-

namr ir kitomis valstybėmis, 
j bet ji negali -leisti- "" 
; griebti Kambodv -Ulj 
; ir nenorėti '.u Kraštu pasi- 
i traukti.

Atominėms jėgainėms 
pavojai tebedaugėja

— First Federal taupymo 
bendrovė pakėlė namams pirkti 
paskolų nuošimčius iki lO’/s%, žada padėti Amerikai prižiūrėti j

gyventojų daugumos valią. Ki
nija pasižadėjo JAV nevartoti 
karo jėgos prieš taikos siekian- . 
čius salos gyventojus, bet mo- ‘ 
dėmūs ginklai nereikalingi tai- j 
kai siekti. Šis klausimas sena
toriams buvo netikėtas, bet jie 
turėjo pripažinti, kad Tengo 
skundas buvo racionalus. Vėliau 
Tengas aiškino kitus Kinijos gy- į 
venimo klausimus.

TENGAS SKUNDĖSI ATSI- j geologinių pakitimų.
LIKUSIA KINIJA I mas ir šeši pavieniai 

i 
Vicepremjeras Tengas aiškino 

senatoriams kokia atsilikusi yra ■ 
Kinija. Jis kaltino buvusias vy
riausybes. įskaitant ir Mao Ce- 
tungo bei jo politikuojančios 
žmonos. Jis pareiškė, kad Kini- •

— Mula Chomeini prižadėjo 
premjerui nesikišti į vyriausy- 

jbės vedamą politiką. Kiekvienu 
i svarbesniu reikalu jis sutiko 
pirma pasitarti su premjeru.

WW-

Nepatenkinti italai pradėjo sprogdinti senus Romos paminklus. Vakar jie 
išgriovė prie savivaldybės rūmų stovėjusią Michael Angelo statytą 

statulų grupę.

vos lauke, o paskutiniu mėnesiu 
Įsakymus šaudyti duodavo par
tizanams.

Labiausiai jį pradėjo kan
kinti badas. Jis pats nebadauja, 
bet sostinės ir Irano miestų gy
ventojai palikti be duonos ir rie
balų. Jis nežino, ką jiems pa
siūlyti ir nežino kaip “Irano is
lamišką respubliką” pateisinti. 
Vyriausybė kreipiasi į Ameriką 
javų ir miltų, tuo tarpu Cho
meini. Ameriką niekino, dolerio 
nevertino, o dabar nieko užsie
nyje nebegali pirkti.

At-

Padidins didelio 
pelno mokesčius

WASHINGTON. D.C. — 
rodo, kad prezidento Carterio
pasiūlymas apkrauti didesniais 
mokesčiais didelį pelną daran
čias naftos bendroves randa 
pritarimo Kongreso atstovų tar
pe. Prezidentas žino, kad dega- 

į lų ir naftos kainų kontrolės pa- 
I naikinimas atneš labai didelį 
pelną pasipinigauti siekiančioms 
bendrovėms. Dabar veikiantieji 
Įstatymai to pelno paimti nepa
jėgs. Prezidentas siūlo sudaryti 
specialią komisiją naujiems 
mokslo tyrimams Įvairiose sri
tyse, bet jis nori, kad tas pel
nas būtų sunaudotas visai žmo
nijai, o ne vien tiktai mažai pa- 
sipelnytojų grupelei.

Sugedęs reaktorius 
dar leidžia radiacijos

HARRISBURG, Pa.—Nuclear 
Regulatory Commission ketvir
tadienį paskelbė, kad Trijų My
lių Salos reaktorius, nors nuri
mo ir žmonės grįžta, bet radio
aktyvus jodinas kad ir mažiau
siais kiekiais vis išgaruoja į orą. 
Mokslininkai ieško nustatyti 

_ _____ o < .. kaip tos dujos prasiveržia. Ko- 
Į galės skaityti knygas ir laikraš- misijos narys Karl Abraham 

sako, kad dar nenustatyta, ar 
tas išgaravimas (radiacija) yra 
didesnis negu federaliniais nu-

— JAV vyriausybė jautienos 
pirkimą užsieniuose sumažino 
25 nuoš. Vakar geresnės rūšies 

I jautiena pabrango 20*r . 
I
Į — Optikos bendrovės gamina 
! naują sudėtingą mašiną, kuri

j čius akliesiems. Galės skaityti 
lėčiau ir greičiau, tyliau ir 

'garthru. * '' -

rodymais skaitomas sveikatai 
kenksmingas. Tyrimų rezultatai 
būsią paskelbti kiek vėliau. .Tik
rinimai rodo, kad radiacija kas
dien mažėja.
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IV. Amžina ugnis
Dabar ženkite su manim laiptais žemyn 

į pragaro koridorius. Eikite gilyn, žemiau ir ‘ *' *•--- -• TT/^

ANTANAS DIRŽYS 

(Tęsinys)

valstybės ', politinį gyyc-[ 
greilai griovė ir socialinį-

Ir su Tci- 
atsitiko 
jos sc- 

sava leisin-
i Ixtuvos nepri
buvo taip pat su-

Tas inžinieriaus R. Johnsono 
paaiškinimas, suprantama, su
kėlė kitam Johnsonui, Illinois 
Technologijos Instituto profeso
riui, kai kurių abejonių.

“Jei suleisite arti branduolius 
(nuclei), jie sutirps, bet tai 
reikštų tūkstančiai tūkstančių 
elektros energijos voltų”, pasa
kė prof. Porter Johnson. “Tai ne 
ant stalo atliekama operacija. 
Bet jei jo motoras veikia kaip 
išradėjas tvirtina, tai jis bus iš
sprendęs problemą, dėl kurios 
esame išleidę bilijonus, kuri ne
sidavė geriausiems' žmonių pro
tams išsprendžiama per 20, 30 
metų”, baigė profesorius.

Atomine jėga varomi 
automobilių motorai?

ELGIN, UI 
inžinierius išradėjas, pardavęs 
161 savo išradimų patentą, R, 
Johnson, staiga pagarsėjo savo

monstracija naujo motoro, kurį 
savo dirbtuvėje Elgin, Ill., jis su 
septynių bendradarbių štabu 
per 11 metų išrado ir jau baigia 
pagaminti. Tas pagaminimas iš
radėjui atsiėjo arti $7 milijonų.

Nujausdamas, kad jo išradi
mas sukels gyvus komentarus 
mokslininkų tarpe ir ginčus 
tarp skeptikų, išradėjas Johnson 
pats savo lėšomis išmoka visas 
išlaidas ir, kad neįtartų darant 
kokią suktą “schemą”, jis neima

čiams, 1 sk. sako: “Jiems teks kentėti am
žiną pragaištį”. Ar jūs žinote, ką tai reiškia 
graikų kalba, būti įmestam į pragaišties duo-

I. Amžinas siaubas
Pirmoje vietoje jūs pamatysite amžino 

siaubo vietą. Kodėl amžino siaubo? Dėl trijų « *

įtintieji, tiesiog verkė
dam;- “Ačiū Dievui už Jo gailestingumą ši
tiems žmonėms. Labai dažnas įvykis, kąd 
randami celėse savižudžių lavonai. Nuteis
tieji ilgesniam laikui neišlaikydavo ir, bū
dami neatgimę, atimdavo savo gyvybę.” Bet 
nebus savižudžių pragare!

“Visi mano draugai bus ten”, jūs saky
site. Tačiau, kada jūs judėsite tame ugnies 
ežere, baisiausiose kančiose, jūs kovosite kitų 
tarpe, draskydami vienas kitą, kad galėtute 
iškišęs rankos pirštą ar kitą kūno dalį, atsi
vėsinti. Ir to draugo, kuris bus šalia, jūs ne-

amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Jė- J 
zuje Kristuje. ■

Tebūna šiandien jūsų nuosprendis pri- ? 
imti tikėjimu Jėzų Kristų kaip savo asine- Į 
nišką  ̂Viešpatį ir Išganytoją. Dabar kviečiu 
jus nuoširdžiai sukalbėti šią maldą: “Vieš
patie Jėzau, aš tikiu, kad tu mirei už mano 
nuodėmes, kaip tvirtina Raštai, kad buvai 
palaidotas ir kad buvai prikeltas trečiąją 
dieną, kaip tvirtina Raštai. Aš priimu tikė
jimu Tavo man duotą amžiną gyvenimą do
vanai ir nuo dabar būk mano gyvenimo Vieš
pačiu. Amen.” Jei taip meldėtės, tai pasi
tikėkite šiais. šv., Rašto žodžiais: “Kas tiki 
Sūnų, turi amžiną gyvenimą, o kas neklauso 
Sūnaus, neregės gyvenimo — tik Dievo rim
tybė pasilieka ant jo.” (Jono 3:36).

Parašykite laiškutį kad galėtume Išartu 
pasidžiaugti jūsų išganymu. Mūsų adresas: 
Lithuanian Ministries, P. O. Box 321, Oak 
Lawn, Illinois 60454.

Kiekvienam, kuris pareikalaus iki balan
džio 30 d. Naujojo Testamento su Psalmė
mis, prisiusime dovanai. Turintiems klausi
mų, liečiančių išganymą, mielai atsakysime.

aukštuosius mokslus, kaip gyayioj<u, 
katai. Daugelis, išgirdę, kad Kristus nunėrė 
už jų nuodėmes, kaip sako Raštai, buvo pa
laidotas ir trečiąją dieną buvo prikeltas iš 
numirusių, atsivertė. Ir tą dieną, padarę tei- 
giajną nuosprendį savo širdyje, įtikėjo 100

pinos mylijuh ppi^u t m <*****««

dieną piovėte žolę, ir jus, visą sušilusį, su
tiko žmona su šalto vandens stiklu. Pragare 
nebus šalto vandens, nei motinos šypsnio, 
nei jus apkabinančių rankų, išskyrus ugnies 
rankas. Jūs turite būti visiškai kvailas, kad 
eitumėte į pragarą šv. Raštas mus moko 
Izaijaus Knygoje 57:20, 21, “Bedieviai gi kaip 
kunkuliuojanti jūrą, kuri negali nurimti ir 
kurios bangos išsilieja, kaip sunaikinimas ir 
dumblas. Nėra ramybės bedieviams, sako 
Viešpats Dievas.” • ' /

Prisiminsite, kad norėjote skaityti Sy. 
Raštą, bet neturėjote laiko; prisiminsite pas
torių, ateinantį su degančia širdimi privelti 
jus prie Kristaus, bet jūs atsisakėte. Prisi
minsite kai kažkas jus užklausė: “Jei mir 

. tumėtė, ar eitumėte į dangų”, norėdamas 
jus įspėti dėl pragaro. Jūs prisiminsite ir 
prisiminsite ir negalėsite sau atleisti, tik jau 
nebus kelio atgal. . . nes pragaras, yra aud
ringų prisiminimų vieta.

pinigų iš besisiūlančių investo- 
rių ir pirkėjų. “Mes tik užsira
šome vardus tokių interesuotų 
asmenų, kurie nori motorą pirk
ti arba jį pardavinėti. Absoliu
čiai nereikia jokių įsipareigoji
mų iš jų pusės.”

Johnson aiškina, kad jo moto
ras, kurį jis vadina Magnatron 
Drive Motor, gamnia elektros 
energiją laserio spindulio prie
monėmis suvirinant reprocesuo- 
tus deuterium oxide ir gailium' 
atomų branduolius. Tai nėra 
termonuklearinė fuzija, pabrėž
damas jis patžymi. “Tai yra pa
našu į procesą, kuriuo sukom
binavę vandenilį (hydrogen) ir 
deguonį (oxygen) pagaminate 
vandeni ir taip pat saugu, čia 
jokio* radiacijos nėra.”

Teisingumo ministerijos ra
mus ir nuoseklus keitimasis, 
augimas ir stiprėjimas liaįgėsi 
visos Lietuvos! valsty)>ės likimu 
1910 m. birželio 15, kai TSRS 
komunistinė vyriausyliė. viena
šališkai' su Inu tinsi tarptautines 
sutartis su- Lųriuvos valstybe, 
įvykdė smurtą ( ir pcrsvaiinga 
karine , jėga Lietuvą okupavo. 
Okupantas iškart sugriovęs Lie
tuvos ....... ...........
nimą, 
ekonocukų gyvenimą, 
singuipo ministerija 
lai, kiad beliko tik dal 
nojo 'vardo; kurtoj 
gurno sistema

■ klaus oinybėje i

teisėtumą, 
.. Tuo jos 

buvo jau tikrovės pamatais Lie
tuvos valstybėje, jai augti ir kle
stėti tarp ląisvų tautų.

aš jums neparodiiąų, ar nesakau?’•. • ir aidas 
nuskambėjo pragaro koridoriais, atsimušda
mas vėl iš naujo į ąusų būgnelius: ‘Ar aš 
jums neparodžiau, ar nesakiau?’... To nie
kad neužmiršite.”

; Šv. Raštas Luko Evangelijos 16-me sky
riuje mus moko; Abraomas tarė: “Vaikę, 

i atsimink, kad tu gyvendamas atsiėmei savo 
j gėrybes, o Lozorius panašiu būdų — blogy- 
|bes; dabar jis čia guodžiamas, o tu kančias 
j kenti”. Jūs prisiminsite Kalėdas, kūčių vą- 
I karą, su visa šeima prie stalo, savo vaikučio 
i’ rankutes, apkabinusias jūsų kaklą, savo mo- 

♦mns švnsni ir draugystę su namiškiais, ku

ilį. Neramūs audringi prisiminimai
Pragaras yra amžino siaubo vieta dėl tre

čios priežasties, nes žmogaus neramūs ir aud
ringi prisiminimai per amžius jam neduoda 
ramybės. Luko 12:5 Jėzus sako: “Aš jums 
parodysiu, ko jūs turite bijoti: bijokite to, 
kuris užmušęs, turi galią Įmesti Į pragarą.”

“Aš prisimenu”, rašo Dr. Shunk, “kada 
Situs žodžius skaičiau, Dievas praskleidė man 
pragaro gilybių dangtį ir leido man pažvelgti

II. Visiška tamsa (|
Pragaras yra amžinoji siaubo vieta dėl 

antros priežasties — amžina tamsumos kan-. 
čia. “Bedieviai, lyg šėlstančios jūros bangos, 
kurios spjaudo savo begėdystę, lyg žvaigždės 
klajoklės, kurioms per amžius skirta juo
džiausia tamsybė.” (Judo 13) Visai kitaip 
yra čia ant žemės. Jei jūs girdite šį prane
šimą ir jūsų širdis bei gyvenimas nėra domi
nuojami Jėzaus Kristaus, tai jūs priklausote 
kokiam nors kitam dievui. Gal mėginate sa
vaip išsilaisvinti nuo žlugimo ir įpuolate į 
desperaciją: arba ieškote žemos moralės šo
kių, baro, kur galėtumėt skandintis alko
holyje; o galnaktį negalite užmigti ir imate 
tam narkotikus? Bet kada jūs nueisite į pra
garą, jūs nemiegosite! Vieninteles rankas, 
kurias jųšith aplink save, bus tik ugnies lie
žuviai. Tik paikas eina į pragarą, nes jis at
meta Dievo pagalbą, kuri yra Jėzuje Kristuje.

“Jie yra šaltiniai be vandens, audros ge
nami debesys, jiems skirta juodžiausia tam
sybė.” (II Petro 2:17) Dr. Jack Hyles pa
sakojo, kad jis su žmona buvo nuvykę į gi
liausią Amerikoje urvą, vadiuamą “Vėjų 
urvų”. Kada jie pasiekė giliausią urvo vietą, • 
buvo yįgiems pranešta, kad trumpam laikui 
bus užgesintos visos šviesos, kad visi susi
imtų rankomis, nes bus absoliuti tamsa, kad 
niekas neišsigąstų. Dr. Hyles pasakoja, kad

, tai tikrai nemaloni patirtis. Tamsa buvo to- 
, kia, jog jis ne tik nematė šalia jo stovinčios 

žmonos silueto, bet net. prikišęs ranką prie 
akių, negalėjo jos matyti. Tab siaubinga 
tamsa.

NIS. Kur? “O bailiais, neištikimiems, ne
švankiesiems, žudikams, ištvirkėliams, burti
ninkams, stabmeldžiams įf visiems mela
giams skirta , dalis ežwą; kuri dega ugnimi 
ir siera; tai yra antroji mirtis.” (Apr. 21:8)

Argentinoje mano draugas Vytautas dir
bo komercinių laivų valymo darbą. Tame 
darbe naudojamos medžiagos sudarydavo 
dujų sprogimo pavojų, tp4ėl buvo saugoja
mas! bet kokias ugnies' kibirkštėlės. Mini- 
maliniai sumažinti šį dujų sprogimo pavojų 
buvo naudojamos specialios elektrinės lem
putės Nors ir į>uvo labai saugojamasi, tačiau 
vieną dieną mus sukrėtė žūna, kad nelaimė 
įvyko. Sunkiai apdegęs piano draugas buvo 
nuvežtas ligoninėn, kur po baisių kančių

* mirė- Jį lankę draugai pasakojo, jog Vytau
tas, negalėdamas pernešti skąusrno, prašėsi 
jam užbaigti gyvybę, kąęl nekęstų tų baisių 
kūno nudegimo kančių. Kai jūs pateksite 
į pragarą, jūs jausite tą skausmą be galimy
bės jį užbaigti arba sumažinti, taip, kaip 
jautė Vytautas šaukdamas, kad kas nors už
baigtų jo gyvybę. Jūs turėtumėte būti kvai
lys, kad eitumėte į pragarą.

priežaąčių. Pirmoji priežastis, tai sunkiųjų I 
grandinių kankinimas Judo 6 parašyta: I 
“Taip pat ir tuos angelus, kurie neišsaugoje 
savo prakilnumo, bet paliko savo buveinę 
Jis saugo sukaustytus amžinais pančiais tam
sybėje didžiosios dienos te:smui.” .Pirmoji Dr. Shunk patirtis skelbti Evan- jj 
geliją buvo kalėjime, pančiais pri rakintiems lį 
kaliniams. “Po šešių savaičių kalėjimo sąr-W 
gas, pasitikėdamas mumis”, sako Dr. Shunk Kį 
“leido įeiti vidun prie kalinių ir kalbėtis si JĮ 
jais asmeniškai.” 11

“Vieną sekmadienio popietę kalbėjausi si 1 
kaliniu, kuris neseniai įtikėjo į Kristų ir tape, 
išganytas, ir dabar jis taip pat skelbia Evan i 
geliją. Sėdėdamas ant lovos jis tarė: ‘Ar ži-i 
note, broli Schunk, kai tapau išganytas, ši' 
kieta lova pasidarė minkšta. Blogas maistas 
pasidarė skanus. Man net nesunku kasdien 
dirbti keturiolika valandų. Bet vienas daly-; 
kas tai manę erzina. Matote ten tą grandinę. 
Sarvai nakčiai uždeda tuos pančius ant kojų 
ir prie loyps prirakina. Tas mane erzina’.” 
Pagalvojau, “O Dieve, būti prirakintam pra
gare per amžius!”

ir verksite, prašydamas Dievo, kad jus iš 1 
tos baisios kančių vietos išleistų, bet Jis ne- i 
girdės jūsų, ir jūsų siela gyvens ten pragare 1 
per amžius. Neapsigaukite, tik neprotingas, Į 
tik kvailas žmogus nenori atkreipti dėmesio J 
į Dievo siūlomą jam išganymo kelią! |

“Atpildas už nuodėmę — mirtis”; tai reiš-1 
kia — dėl nuodėmės mes easme visi atskirti 1 
nuo Dievo amžinoms pragaro kančioms. “Bet į 
Dievo Malonės dovana — amžinasis gyveni- j 
mas mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje”. Am
žino gyvenimo dovana yra duodama visiems, 
norintiems patekti į dangų. Be abejo, žinote 
kad esate nusidėjėlis (mes visi esame nusi
dėjėliai — Rom. 5:12). Jei dar nesate nuošir
džiai padaręs nuosprendžio suktis šalin nuo 
nuodėmės link Kristaus, tikėjimu išganymui 
patirti, tai jūs esate dar pražuvęs nusidėjėlis. 
Kokia kvailystė yra atstumti Kristų ir pasi
likti neišganytam. Nuolankiai -prašau jūsų 
padarykite atgailą ir pasitikėkite Kristaus 
atliktu darbu už jiis’ ant kryžiaus: priimkite

■ v - ~ — J

vidun. Pasmerktieji judėjo tokio pločio am
žinoje srovėję, jog kraštų nebebuvo galima 
matyti, ir su tokiu triukšmu, kurį sunku ir 
įsivaizduoti. Jiems bejudant tame sieros ke
lyje, ugnis pašokdavo kartais tūkstantį pėdų 
j orą, žaisdama komiškais šešėliais. Tuomet 

r>ra caro demonas, pašokęs virš sieros

Krosniakurys-mecliaųjkas 1
šveicorius 3
Kurjeriai 3
Pasiuntinys 1
Kiemsargis 1

P; S. Straipsnyje skliausteliuose raidės I 
nosios Vyriausybės Žinios; raidės V. ž. reiškia Vyriausybės Ži
nios. Prie jų esantieji numeriai yra iš eilės nuo Lietuvos Valsty 
bės pradžios 1918 iki okupacijos 1940 metais.

(Bus daugiau)
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(Vyriausybės žinios Nr. 617, 1938 ųį.) 

kątegoriją
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lauije Teisinguruo ministeri- »titucijo» saugojo 
įo« rūmų priešakinę pusę — įė- gyvendino teisingumą 
jmą į rūmu* rėmė ir puošė as
tuonios didingo* kolonos. Vir
šum jų buvo regimas didelių 
raidžių užrašas IUSTITIA 
ItiST FUNDAMENTUM REGNO' 
RUM (tei>ėtunias — valdymd 
pamatai). l os kolono* buvo lyg 
simboliai Tcięingumo ministe
rijos aęluoacriopumo, suside
dančio iš:

1 _apylinkės teismų.
2 apygardos teismų.
3 Apeliacinių Rūmų,
t Vyriausiojo Tribunolo,
į prokuratūros su tardy

tojais.
6 advokatūros,
7 notanalo ir ipotekos.
8 — penitenriarijos.
Jei rūmų kolonos rėmė reiks 

muig;ijį viršum jų buvusi užra- 
M tai šios lik ką išvąi.dtiltos ui:

“Ir šaukdamas jis tarė: “Tėve Abraomai, 
pasigailėk manęs! Atsiųsk čionai Lozorių, 
kad, suvilgęs vandenyje galą piršto, atvė
sintų man liežuvį. Aš baisiai kęnčiu šitoje 
liepsnoje.’ (Luke 16; 24) Ugnis? Palaikykite 
pirfta yirš (įegąnčios žvakės tik 60 sekun- ....
dtių Ne? Tai 6 sekundes. Ne? Bet kada jūs Keli kalėjimo sargai, kurie buvo ti-
pateksite į pragarą, jūs būsite įmestas į de- ytiesiog verkė iš džiaugsmo, šaky, 
gapčios ugnies liepsnas amžiams. Nuo tada 
jau nebeturėsite galimybės poilsiui nuo ug
nies karščių nei vienai sekundei. “Ir įmes 
juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas 
ir dantų griežimas.”- (Mato 13:42)

Sustokime čia sekundėlę, šv. Raštas mo
ko Judo 7, “Taipogi Sodoma ir Gomora bei 
aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo 
ir nusekė paskui nętokį kūną, lieka pavyz
džiu, kentėdami amžinos ugnies kančias”. 
“Nekoks kūnas” reiškia homoseksualus. Jei 
jūs skaitote šias informacijas ir kada nors 
sąyo mintimis arba veiksmais svetimoteria
vote, svetimvyriavote, arba praktikavote 
homoseksualizmą, arba tik mintimis užsigei
dėte netokio kūno, jei mintumėte tokioje pa
dėtyje be Jėzaus Kristaus savo širdyje, savo 
gyvenime, jūs eitumėte į pragarą! Kodėl 
taip? Anksčiau parašytoje eilutėje sakoma, 
kad Sodoma ir Gomora lieka mums amžin'vs 
ugnies pavyzdžiu.

Pagalvokite, jei žvirblis, savo snapeliu 
paėmęs smėlio kruopelę, nuneštų ją į mė
nulį, ir jei žemė būtų vien tik iš smėlio, 
kiek laiko tam žvirbliui užtruktų perkelti 
visą žemę į mėnulį? Net ir tuomet amžinybė 
dar nebūtų prasidėjusi.

Pranašas Izaijas 33-me savo knygos sky
riuje, įkvėptas Šv. Dvasios, skelbia: “Kas 
jūsų grii . gyventi su ryjančia ugnimi? Kas 
jūsų gyvens su amžinais karščiais?”

1945 metais ant Japonijos njiesto Naga
saki buvo numesta atominė bomba. Beveik 
200,000 žmonių sudegė—mirė baisia mirtimi.

Jėzus skelbė labai daug apie pragarą, ir 
norėčiau, kad nepraleistutę; neišgirdęs šitų 
Jėzaus žodžių, parašytų Morkaus 9 skyriuje: 
“Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, — 
nukirsk ją! Tau verčiau sužalotam įeiti į 
gyvenimą, negu turint abi rankas, patekti 
į pragarą. į negęstančią ugnį.” Pastebėkite 
Šiuos žodžius: “į negęstančią ugnį!” “Antrojo 
karo metu”, pasakoja Dr. Shunk, “mūsų pul
kui buvo duotas uždavinys užimti 246-tą kal
vą. Taip fries priėjome žąsele visai netoli savo 
objekto, beliko pereiti slėnį, apaugusį aukšta 
žole. Tik st?’^a pasigirsta kulkosvaidžio tarš
kėjimas iš priešais esančioje kalvoje įcemen- 
tuoto kulkosvaidžio lizdo, ir mes tuoj su
kirtome visi į griovį. Galvos nebandyk iškišti, 
jei nenori, kad nukirstų kaip kopūstą. Tuoj 
pamačiau mūsų pulko vadą prie radijo, 
duodam, įsakymus. Netoliese vienas mūsiš
kių iššliaužė, prisiglaudęs prie žemės ir di
doko akmens priedangoje, nutaikęs ugnia- 
svaidį į priešo lizdą, paleido ugnies švirkštą. 
“A-h-h-h!” Po to visiška tyla- “O Viešpatie, 
jei telpa ugnis pragare”, ištryško man aša
ros, “tai turi būti baisu”.

Bet nepraleiskite šito: tai yra amžinos 
bausmės vieta. Mato 25-me skyr. rašoma: “Ir 
eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į am
žinąjį gyvenimą-”

“Viename kalėjime”, pasakoja pastorius 
Shunk, “geibiau Evangeliją šešiems šim
tams kalinių, kurių dauguma buvo baigę

Turtuolio ir Lozoriaus prilyginime yra 
vaizduojami du vargšai: vienas vargšas šita
me gyvenime, o kitas vargšas pomirtiniame 
gyvenime.šitas Kristaus pasakojimas yra apie ne
išganytą turtuolį, kuris pateko į pragarą: čia 
dega tikra ugnis. Dabar turtuolis kenčia bai
das kančias, kaip kad žmogus, patekęs į ugnį 
čia žemėje, jaučia degimo skausmus. (Luko 

16:19-24;)
Yra žmonių, kurie nenori tikėti pragaro 

tikrove, nes ta tikrovė pasmerkia jį amži
nom kančiom. Paprastai jis juokiasi arba 
supyksta, paneigdamas pragaro egzistenciją. 
Mes, kurie nuoširdžiai esame priėmę tikėji
mu Jėzų Kristų, kaip savo asmenišką Išga
nytoją ir Viešpatį, pagal šv. Rašto tiesą, gi
liai širdyje žinome apie dangaus ir pragaro 
tikrovę. Todėl mums gaila tokio žmogaus, 
kuris juokiasi iš pragaro, nes jis gali save 
į pragarą įsijuokti, bet iš pragaro savęs išsi
juokti jis jau nebegalės, šv. Raštas sako, jog 
Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Dievas su
tvėrė saulę, pragarą ir dangų. Ar galime pa
neigti saulės buvimą? Neįmanoma! Taip pat ! 
neįmanoma paneigti nei pragaro, nei dan
gaus buvimo!

Jėzus skelbė tiek apie dangų, tiek apie 
pragarą. Vien tik Naujame Testamente iš 
964 skyrių, 234 skyriuose yra mokinimai apie 
vietą, kuri vadinama pragaru.

Taip pat yra tiesa, kad Jėzus skelbė apie 
savo Antrąjį Atėjimą į žemę, apie savo meilę 
žmonėms. Jis kalbėjo apie Dievo malonę 
visiems žmonėms, kurie ją nori tikėjimu pri
imti ir patirti išganymą. Jis kalbėjo apie vi
sus mokslus. Bet Jis daug daugiau kalbėjo 
apie pragarą, negu apie dangų. Kodėl? Nes 
Jėzus nenori, kad jūs eitumėt į pragarą. Ar 
tai yra pagal šventąjį Raštą? Pažvelkite į 
Mato Evangelitją 25:41; ’’Eikite šalin nuo 
manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri 
prirengta velniui ir jo angelams!”

Dievas nenori, kad jūs eitumėt į pragarą. 
Jei jūs eisite į pragarą, tai tik todėl, kad 
nepripažinsite Jėzaus Kristaus, už jūsų nuo
dėmes, pralieto kraujo. Pažvelkite į I Timo
tiejaus laišką, 3:4, “Tai gera ir priimtina 
akyse mūsų Dievo ir Gelbėtojo, kuris trokš
ta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų 
tiesos pažinimą.”

Dievas nenori, kad jūs eitumėt į pragarą. 
Jei jūs eisite j pragarą, tai turėsite suklupti 
prieš paprastą išganymo planą, kurį Dievas 
davė šv. Rašte visiems, suprantamą net pen.- 
kių metų amžiaus vaikams. Parašyta II Petro 
laiške 3:9; kad “Viešpats negaišta ištesėti 
pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai 
elgiasi su jumis, norėdamas, kad niekas nv- 
pražūtų, bet kad visi atsiverstų.”

Dievas nenori, kad jūs eitumėte į pra
garą. Tiek daug yra parašyta Šv. Rašte apie 
pragarą, jog noriu pakviesti jus pasivaiKŠ- 
čioti pragaro koridoriais. Ne vaizduotės su
kurtose pasakose: ne Dantės “Inferno” pus
lapiuose, bet pragaro koridoriais, aprašytais 
Šv. Rašto tiesoje.
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Klausimus ir medžiaga siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Mikalojus Ivanauskas.

NEMOKAMA KOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO
PROGRAMA

Liepsnos tapyba”

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

į»A C

(self-emplvyment) 
ipai yra Sočia) 
dengti (covered).

; Social Security pensijų, 
likuonių it nedarbingumo 
mokos (benefits) yra 
mos pasiremiant 
klek prašantysis

užsiėmi-
Securitv pa-

pa-

kirstys į mažesnes grupei, ku
riose vyks diskusijos apie jair 
na mečių nusikaltimus; senio, 
įam teikiamu- teis, patarna
vimus; atskirose patalpose bus 
paskaitos apie diskriminacija, 
apie teisinę kliniką, tarpusa
vi us santykius 
teismus, apie

- u teik i a

Michi-
Chicago UI.

apie

klausimus atsakymus
WORKWISE Darbo 
skyrius, esantis 910 S. 
gan Avė., 1X23, 
Chicago, Ill.

Lietuvių kalba yra išleistas 
specialus leidinys ‘‘Federalinis 
Darba Samdos Įstatymas’,’ 
Leidinio kaina 53 et. Persiun.

Jau mes anksčiau rašėme, kad nemokamai kojų 
sveikatos patikrinimą atlieka bene vienintelė Įstaiga, 
esanti 1001 Dearborn St. Dabar patyrėme, kad š. m. ba
landžio 23—28 d. Illinois College of Podiatric Medicine 
toje pačioje vietoje ruošia Nacionalinę Kojų Sveikatos 
savaitę (National Foot Health Week). '

Tos kolegijos prezidentas Dr. Richard Baerg tei
gia, kad. kiekvienas žmogus kasdieną vaikščioja apie 
astuonias mylias. Toks vaikščiojimas yra geros praty
bos kai kuriems sveikiems žmonėms, bet kitiems — ga
li sudaryti problemą. Kai asmuo pradeda pajusti nes
magumą (discomfort), tai yra ženklas, kad jam reikia 
atkreipti savo dėniesi.

Patikrinimo programa bus prieinama kiekvienam as
meniui, kuris jaučia, kad Į jo kojas Įsimetė kokia liga. 
Toji programa bus prieinama ir tiems asmenims, kurie 
norėtų praktikuoti preventyvinę mediciną ir kasmetai 
pasiduoda podiatriniam egzaminui, sako kolegijos pre
zidentas Dr. Baerg.

Į kojų patikrinimą Įeina kojų piršto nago evoliucija 
ir kojos odos būklė (condition), kojos struktūra, vascu
lar statusas, pėdos ir kojos “posture” ir muskularinis 
ir neuroliginis reagavimas Į žmogaus pėdą ir koją. Po- 
diatristas gali taip pat patikrinti pėdos krumpli (gear) 
dėl nereguliaraus apavo (bato) ir gali patikrinti as
mens vaikščiojimą, kad nustatytų bet kuriuos nenorma
lumus eisenoje.

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

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

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

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

moka- 
duomenimis, 
uždirbo pa

dengtame darbe. Jeigu jūs dir
bate Soc. See. padengtame dar rcnciją, 
be' tai iš jūsų uždarbio mokes
čius atskaito darbdavys, kuris į 
lygią dali prideda mokesčių. 
Jeigu jūs esate verslininkas, 

. tai jūs j Soc. See. fondą moka
te du trečdaliu mokamų darb- 
dąvio-darbininko mokesčių ųž 
pensijos (retirement), paliktu) 
nių (survivors) ir nedarbingu 
nio apdraudą. 4

Kada asmuo — jaunas ar vy 
resnio amžiaus žmogus —krei
piasi dėl nedarbingumo išmo
ku (benefits) Soc. See. 
gos tarnautojai privalo 
padėti gauti būtinus niedicali- 
niūs pažymėjimus (reports).

Kiekvienas junuolis turėtų 
kreiptis Į -Soc.Sec. Įstaigą smul 
kesnčins informacijoms gauti; 
jie sužinos kaip Soc. See. sis
tema veikia Į jaunus asmenis 
ų- ką jie turi žinoti apie tą 
instituciją. pr. pet.

vokalo
nulinę
- viešąją 
ir kt.

apie kliento ir ad- 
saiitykius^ apie krimi- 
(bandžiau lają) tarnybą 

ą (defendant) j 
pr. petit

išlaidom? {dengti. Gaunamas 
administracijoje.

kuris
nus-
ap-

KJ._ Mano kaimyną.-,, 
i neseniai iišėjo poiLin 
j tojo m Lot j gyvybėj 
I diados premijas, jis teigia^katl 
jis esąs visdėlto apdraustas paJŪS KLAUSIATE, i

— MES ATSAKOME vad- •non-forreiture pasirin- 
i kimo principą. Paaiškinkite, 

Aš dirbu statybos pranio-, ši sąvoką reiškia? J. Ž.
nėję (constructions industry),' 
dirbu su žemės kasamomis imi 

įstai- šinoni. Kiekvieną žiema 3 mėn. 
jums' nedirbu ir gaunu bedarbio pa-‘ 

šalpą. Aš girdėjau gandus,kati 
nedarbo apdraudos išmokos, 
bus apmokestinamos. Ar tie 
gandai yra teisingi? Henr. C.

ATS. tokios žinios yra tikros. 
1979 m. Nedarbo Apdraudat 
-Unemployment insurance ga
li būti apmokestinama, jei ve
dusiųjų poras, pildanti bendrą 
(jointly) pareiškimą uždirba 
daugiau negu $25,000 arba pa
vienis asmuo (single person) 
uždirba daugiau $20,000 per 
metus. Jeigu jūs esate vedęs, 
pildąs mokestinį atskirą (se
parate) pareiškimą, tai visos 
Unemployment Insurance iš
mokos gali būti apmokestina
mos. Dėl smulkesnių informa- 

žinia paaiškės tik balandžio sijos padidintos 10%, tai aukš-j Pirmą valandą po pietų pojeijų kreipkitės į Internal Reve- 
$ 1 26 d., kai Darbo Departamen-i čiausia išmoka tokiam pensi- konferencijos atidarymo ir lien, nue Įstaiga.

Dr. Baerg teigia, kad kojų problemos paliečia Įvai
raus amžiaus žmones — 85? visų šio krašto gyventojų 
gali tam tikru laiku turėti problemą.

Skryningo programa skiriama tiek vaikams, tiek 
suaugusiems žmonėms. Kojų patikrinimas prasidės nuo 
pirmadienio iki penktadienio, klinikos reguliariomis 
valandomis, nuo 10 vai. ryte iki 6 vai. p. p. Klinika bus 
patikrinimo nuo 10 vai. ryte iki 2 vai. p. p.

(Visai nereikalingas apointment^s'dėl patikrinimo 
egzamino. Daugiau informacijų galite gauti paskam- 
binus kolegijai telefonu 280-2980. M. šulatrienė

KI
ATS. Jūsų kaimynas gal būt 

yra pilnai apmokėjęs gyvybės 
apdraudą, bet su mažesniais 
Įmokėjimais, negu iš 
nustatyta buvo suma, 
liau jo polisas veikė,
giau išmokėta apdraudos su
ma leidžia pasirinkimo laiką. 
Tas dažnaį atsitinka su pensi
ninkais.

anksto
Kuo il- 
tuo il*

milijonai
MATOMA PADIDINTI
SECURITY PENSIJAS

10 PROCENTŲ
WASH-INGTONAS, D. C. — 

Federalinė vyriausybė mano, 
kad nuo šių metų liepos mėne
sio bus padidintos Social Secu
rity pensijos gal ligi 10%.

Tikroji pensijų padidinimo mėnesį. Jeigu dabar bus pen-!T)iena minima visame krašte, 
žinia paaiškės tik balandžio sijos padidintos 10%, tai aukš

SOC.
LIGI > padidini“

didžiausias pa-’ >™SĖS PATARĖJŲ KON-
FRENCIJA CHICAGOJ

NUO LIEPOS MĖNESIO NU- so krašto 3-t 
See. išmokų gavėjai (benefit 
claries) gavo 6.5’ 
mą. 1975 m, 
didinimas buvo sekančiais
metais siaučiant krašte inflia-J ' Chicagos Bar Asociacija (C- 
cijai. j BA) gegužės 2 d. nuo 2:45 vai.

1978 m. maksiinalinė Soc. ik j 5 v. vak. LaSalle St., ruo- 
į See. išmoka darbininkui, išė- šia teisės patarėjų konferenci- 

■I jusiam. Į pensiją,buvo ^489 per kuri sujungiama su Teisės

į:

Kur galiu gauti teisingų 
informacijų apie darbininku.. 

teises?
KL. Jeigu aš žinočiau apie 

darbininko teises dabar, tai 
gal vėliau turėčiau mažiau 
blemų. Pasakykite kokias tei
ses turi darbininkas? M. Alg.

Tokių informacijų jūs 
rasti knygelėje vad. 
to Worker’s Rights'”.

~ NAUJIEM 65 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI

nu

tas patikrins kovo mėnesio Konl ninkui bus $538 per mėnesį, drų paskaitų, dalyviai pasis- Į darbo santykių ir uždarbio 
sumerių kainų indeksą. Soc.; arba $6,456 už 12 mėnesių. Jo 
See. išniokos automatiškai pa- ‘ žmona tokio pat aini, turėtų' į 
dinamos kiekvieną liepos mė- teisę gauti ekstra 50% vyro iš-; 
nesį, jei kainų indeksas už pir/ mokų, taigi abiejų sutuoktinių* 
muosius palendorinius 3 mė
nesius esti 3% ar daugiau pa
didėję, palyginus su skaičiais 
to paties laikotarpio praeitais 
metais, žinovai tvirtina, kad 
kovo mėn. prekių indeksas pa
kilo apie 10%.

Praeitu metų liepos mėn, vi-

išmokos būtų $9,684.
Bet Soc. See. išmokė vidur-l 

kis pensininko praeitais me
tais buvo $254 per mėnesį; 
abiejų, sutuoktinių — $$433.

Geležinkeliečių . pensininkų 
(Rairoad retirements) čekiai 
ir Supplemental Security inco
me išmokos bus padidintos tb-T 
kiu pat procentu Š. m. liepos 
mėn. pr. fab. .

VELTUI ĮVERTINAME
JŪSŲ NAMĄ

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-ros)

MAGIŠKU

ATS. 
galite 
“Guide
Toje knygelėje jūs rasite į dar
bininkų klausinius teisingus at 
sakymus, kurie liečia Valsti
jos ir Federalinio darbo Įsta
tymus. Tą knygelę galite gauti 
nemokamai iš Įstaigos: The Il
linois Department of Ldbor, 
910 So. Michigan, 1823 aukšL, 
Chicago, ILL. 60605.

CONSTIPATE)
Uoctorproveningredu 
■requires no presgnptĮt

Sekmadieni, š, m. balandžio 29 dieną

Martinique Restorane
2500 W. 94th Si Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE

VASAROS DARBAI 
( JAUNUOLIAMS

Nuo liepos 25 d, pradedami 
vasaros darbai nuo 16—21 m. 
jaunuoliams, kurių šeimos pa- 
jamos nėra didesnės,, negu 80,- 
200 per metus.Jaunuoliai dirbs 
20 vai. pęr savaitę,, o.-vyresnio 
amžiaus jaunuoliai dirbsią dar 
papildomai 5 valandas per sa
vaitę.

Jaunuoliams bus mokamas 
atlyginimas po 82.90 už darbo 
valandą. Jiems darbas suteikia 
mas pagal Mayor’s Summer 
Youth Employment programą, 
kurią federalinė valdžia subsi
dijuoja. t

Dėl smulkesnių; informacijų 
suinteresuoti asmenys gali 
skambinti į Mayor’s Office of 
Manpower telefonu 744-5Ė74.

pr. Kyb.

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

BANKETĄ RUOŠIA

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

arba telefonu HA 1 - 6100 ‘

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

KAS YRA ŽINOTINĄ KIEK-' 
VIENAM APIE SOCIALINĮ

DRAUDIMĄ?
Jaunas amerikietis apie so

cialinį draudimą šiame krašte 
turėti) žinoti anksČiąu, negu 
pradeda dirbti bet kokį dar
bą Įstaigoje ar įmonėje. Dau
gelis jaunuolių apie socialinį 
draudimą sužino, kai nueina į 
Social Security ofisą, kad gau
tų Soc. See. kortelę, he kurios 
niekas negali pradėti darbo
vietėse darbą dirbti.

Soc. See. kortelės -išdavi
mas, tai vienas iš tos įstaigos 
darbų. Į tą įstaigą jūs galite 
kreiptis išmokoms (benefits) 
gauti, šiame krašte riekia dau 
giau negu 1,300 Socįal Secirit}’ 
įstaigų. Muo metu beveik .risU 
rtįHę d«i«b*i ir

į! ._ ___
f’ ' U»Tt»-ClTY RILOCATIO* tIMYtCE

TEIRAUKITĖS
TELEFONU 

254-8500

MEMBER

REL®

Cekj reikia išrašyti:

... ....

Doctors find a special laxative.. , 
ingredient to be highly effective in . 
relieving even severe constipation . ‘ 
overnight. Don’t let irregularity or . 
constipation become a problem^ 
This medical ingredient is now/x 
available in the exclusive EX-LAX?- 
formula. Use only as directed^ 
Chocolated Tablets 
or Unflavorea Pills.

... $10.00

__ $10.00

$10.00

Pridėti doleri pažto’ išlaidoms.

I <— NAUJUMO^ CM1CAM &, ILL jhUirdaj’, AęriĮ 21, 1979

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

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

Minkšti viršeliai

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai .................................. $15.00

4. A. Šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Ill., 60608
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ALTos santykiai su Bendruomene

SU-

ar

ku-

Amerikos Lietuvių Tarybos santykiai su visomis 
lietuviškomis organizacijomis yra aiškūs, visiems 
prantami, nekeliantieji jokių nesusipratimų 
ginčų. ,

ALTo sąstate yra kelios lietuvių organizacijos,
rios yra senesnės ir turtingesnės negu ALTa, bet jos vi
sos priklauso tam pačiam organizacijų sambūriui, sie
kiančiam tų pačių tikslų, kurių siekia didelė Amerikos 
lietuvių dauguma.

Gražūs, draugingi ir geri santykiai buvo ir su A- 
merikos Lietuvių Bendruomene, bet nuo Broniaus Nai
nio ;pirmininkavimo santykiai su ALTa pablogėjo. Iki 
Nainio, kol Bendruomenės priešakyje stovėjo Jonas Ja- 
laikėsi kun. J. Balkūno, pad ėjusio iš Vokietijos atvežėtą 
Bendruomenę pastatyti lietuviško gyvenimo kelin.

ALTai buvo žinomi keli nukrypimai nuo susita
rimo ,bet ji nekreipė į tai didelio dėmesio, nes keli do
leriai negalėjo būti problemai kelti objektu.

Susitarimus metė į gurbą tuometinis pirmininkas 
Nainys, nepajėgęs tinkamai rūpintis lietuvių švietimo 
auklėjimo reikalais. Jis metėsi - į politiką, kurios neži
nojo, ir pradėjo siekti pinigo ne darbu, bet čigonišku 
amatu. Jis būtų galėjęs suruošti kelis piknikus, banke
tus; koncertus ar kitokias pramogas, bet tokio dalyko 
jis nesiėmė. Jis suroušė vakarą, į kurį mažai kas atėjo 
ir dar mažiau pinigo paliko. Tada jis pradėjo taikytis 
prie Lietuvos laisvinimo darbui skiriamų aukų. Toks 
jo elgesys turėjo pabloginti santykius su ALTa, bet jis 
nekreipė į tai jokio dėmesio. Jei Bendruomenė būtų su» 
stojusi kėsintis į Vasario mėnesį ALTos renkamas au
kas, tai viskas būtų užmiršta. t

Nainio darbą tęsė ne tik Gaila, bet ir Gečys. Norė
dami pateisinti vasario mėnesio auką rinkimą, jie pra
dėjo landžioti į Valstybės Departamentą ir į Kongreso 
atstovų raštines.

Tą darbą Bendruomenė tęsia ir šiandien, bet nei 
vieno rimtesnio žingsnio jiems nepavyko žengti. Pini
gus išleisdavo ir nieko gero nepadarydavo. Jeigu jie 
būtų grįžę prie kun. Balkūno nuostatų, tai nesusiprati-

nias būtų buvęs likviduotas ir užmirštas.
Dviguba reprezentacija Washingtone 

pinigų eikvojimas santykių nesustiprino, 
nutarė imtis priemonių santykiams gerinti tarp ALTos 
ir jo vadovaujančios Bendroumenės. Jis išsikvietė du 
ALTos atstovus ir padiktavo jiems sąlygas, kuriomis, 
jo nuomone, santykiai tarp dviejų lietuviškų organiza
cijų galėtų pagęrėti. Jo vadovaujama valdyba tas sąly
gas patvirtino ir laukė ALTos vadovybės nutarimo. 
Jeigu ALTos atstovai būtų pasakę, kad jie parvežė 
Gečio sąlygas diem organizacijoms dirbti lietuviams 
naudingą darbą, tai klausimas j kelias valandas būtų 
išspręstas. Bet jie taip nepadarė. Jie pareiškė, kad su 
Gečio sąlygas dviem organizacijoms dirbti lietuviams 
keliais atvejais spaudoje minėjo, kad susitarimo metu 
buvo susitarta. A .

Susitarimas turėjo pirmiausia eiti į Visuomeninių 
reikalų komitetą, ten aptartas ir pasiūlytas valdybai. 
Bet į komitetą tas susitarimas neneštas. Jis pakištas 
valdybai. Kaip komitetas, taip ALTos valdyba tu
rėjo atmesti susitarimą, nes jie nebuvo Įgalioti tartis 
Jie turėjo teisę tik patirti, kodėl Bendruomenė nneben- 
dradarbiauja su ALTa.

Tik todėl reikalas užsitęsė apie 10 mėnesių, bet 
geriau vėliau, negu niekad. Valdyba nekreipė dėmesio į 
klausimo legalumą, bet jį svarstė iš esmės.- Svarstė 
kiekvieną inž. Gečio reikalavimą. Kiekvienas valdybos j 
narys, turėjo teisę pasisakyti. Ne tik pats pasisakyti, 
bet išklausyti ir kitų nuomonės.

Visi turėjo progos pasisakyti. Kiekvienam buvo 
aiškūs inž. Gečio užsimojimai ir dar aiškesni ALTos 
tikslai. Klausimas iš pagrindų išaiškintas, aptartas ir 
sutartas.

Išsikalbėjimas buvo naudingas ne tik seniems 
ALTos nariams, bet ir jaunesniems, organizacijų Į AL- 
Tą pasiustiems. Jis bus praneštas inž. Gečiui,. o šis ta 
da galės nutarti, kaip sustiprinti lietuviškų organizaci
jų vieningą darbą ne tik Amerikoje, bet ir būsimoje 
Madrido konferencijoje.

ir pagrobtų 
Inž. I Gečys

A. SVILONIS

PRABILO “REORGU” ĮKŪRĖJAS
(Tęsinys)

Juozas Gaila savo laiške pri- su RLB-ne nebūt ten demonstra- 
simena demonstraciją prie Jau
nimo' Centro Chicago j e. Bet są
moningai nutyli dėl ko ši de
monstracija vyko. Reiškia, jis 
Draugo skaitytojams pristato: 
štai, kas tie “reorgai.” Va, žiū
rėkit: jie užpuolė jėzuitus. Tai 
jo demagogija. Demonstravo jis matyt, skaudžiai išgyvena,

“Siekimas” (grafika)Krazauskas

tų jo tautos duobkasiu”. Juk tai Judzas Gaila to atskleisti negali, 
grynas šmeižtas. Kada ir kas nes jo siekis yra suniekinti, kiek- 
RLB-nės vardu taip įžeidžiau- vieną, neišskiriant net ir kanau- 
čiai atsiliepė apie mirusį profe- ninką, kurie primena vadukams, 
šorių? Juk tai grynas šmeižtas, kad su LB-ne yra kažkas nege- 
Man rodos, kad ir pikčiausias ro, kad reikalinga jai vadovų su 
šmeižikas žino, kad ir šmeižtui platesniu akiračiu, vadovų ku- 
yra ribos. Deja to nežino. Juo- rie siektų tolerancija apjungti 

jzas Gaila, šiuo atveju už tokį visus, ir kurie nesikėsintų lais- 
| jo skleidžiamą šmeižtą, reiktų virtimo veiksnių sužlugdyti.
J šauktis ne tik Dievo Aštunto 
įsakymo, bet ir baudžiamojo 
kodekso’. Tai toks yra Gailos vei
das. Ir ko jis tokiu šmeižtu sie
kia? Aišku, suniekinti RLB-nę, 
kuri anot jo ir įnirusiems ne
duoda ramybės.

Savo laiške Juozas Gaila pri- 
siriiena ir Stasį Barzduką. Ne
jaugi, Gailos galva jau tiek yra 
susimaišiusi, kad nepajėgia su- 
prasti, jog Stasio Barzduko nie
kas neniekina kaip lietuvių kal
bos mokytojo. Jei spaudoje jam

Tikrai, Gaila būt užsitarna
vęs pagarbc's, jei jis savo laiš
ku, užuot užgauliai kanauninką 
“reorgu” pavardžiavęs^ir Dievo 
jam įsakymus taikęs, o būt 
Draugo skaitytojams išdėstęs, 
ko gi tie, jo r pagimdyti “reor- 
gai”, siekia, o nepristatinėt juos, 
kaip Ku klux klanus, amerikie
čių nacius. Pagaliau toks jų su- 
niekinimas yra šmeižimas, nu-{litinė partija, 
siejimas nuo visuomenės tiesos. 
Juk RLB-nė negriauna LB-nės,

, , , . .... ji jos nesmerkia. Bet ji reiškia
duodamas atkirtis, tai tik tada, | protest rieš jos vaduius, ie- 
kai Jis pasisako visuomeniniais ■ tokius ir kajp Juozas
klausimais m tai koliodamasis Gaila_ kurie LB.nį 
ar niekindamas oponentus. Ari 
tokius jo šiurkščius, nekultu-;
ringus pasisakymus reiktų ne-

o jau kur kas anksčiau. Jis bu
vo tikras prieš kelias savaites 
dar prieš suvažiavimą, kad esąs 
pirmininkas, jis prieš kelias sa
vaites darė pasikalbėjimą spau
doje apie savo, kaip pirminin
ko, užmojus.

šis Gailos laiškas dar kartą 
primenu, tiek yra naudingas, 
kad davė progą, ypač prieš 
LB-nės “rinkimus” atskleisti jos 
vadukų užmojus, visuomenės 
mulkinimą demagogija, atsklei
sti kokie “vadai” jai vadovauja. 
Bet kartu reikia apgailestauti, 
kad tie slaptieji LB-nės vadai 
leidžia tokiais laiškais kenkti 
net rinkimams, o tuo pačiu pa
rado, kad LB-nė nėra bendruo
menė, o tik vienos grupės po

Ugandos šiaurėj vagia 
? pati policija

KAMPALA/ Uganda. — Iš 
'aUvVa^raV.° ■ šiaurės Ugandos ateinantieji 

jv ue^uiuu- ?U° J"°S uždavinių, pranešimai sako, kad kiekvie-
ringus pasisakymus reiktų ne- RLB^į iname ŠiaUrės USancios mieste"

1 liesti, nes tai Stasys Barzdukas -° k t P lyje Vagia patys Policillillkai-
------ - - - įjrašo? Juk jam primenama, kad ą okupanto sta-j Vyriausybė apgailestaują, kad 

uuuuimu v JJ?t mokvtoiui t^nlals- ji nepajėgia palaikyti tvarkas,
būtų paverstas Prano Petronio WPąS .... Tad neriu Juozo Gailos pa- jį pataria patiems įrventojams

ve, tai iki šiol, greičiausiai, jąu| 
nebebūtų Jaunimo Centro, d ji?

vadovaujamos “Rodinos” drau
gijos filialu.

Toks Gailos apie šią demon-
straciją prisiminimas rėdo, kad orSa^s ar pan.

šiai, neobjektyviai rašyti nedera 
ir apie tuos, kurie netaip kaip 
jis galvoja, nepravardžiuotų “re-

• ,55 -rxov-i

Kodėl Gailai užkliuvo ir ka-

tytiniais.

klausti, kodėl kanauninkas ne
privalėtų tokiems tikslams pri
tarti? Nežinau ar Juozas Gaila

ji nepajėgia palaikyti tvarkos.

organizuoti apsaugą ir suimti 
vagiliauti pradėjusius Idi Ami
no policininkus.

galėtų Kunigu Vienybei įpiršti Ugandos nauja vyriausybė 
tokią susmukusią galvoseną, stengiasi užimti visus strategi-

Chicagc's lietuviai ir dėl to, kad kam Ghicagos lietuviai su trukdė mauninkas, jei jis tapo reorgu? kokia jis pats vadovaujasi. Jei?nįus sienos perėjimo punktus, 
s-'t . T" 1 t _ * -C-T1 T nilVl i t-vs /v l Z'’ - * 1 J *1 • 1 “ i T • — J X - -2    — 1 J  v * IT ~ ~uemie iv±as>is.vu» i Urnų Jaunimo Į Gaila, tikrai, būtų objektyvus tai jam pavyktų, žinoma tada,

ė rodyti bolševikinius Centre rodymą. Todėl jis, užuot Į džentelmenas, o ne demagogas, jo žodžiais tariant, galėtų Kuni-
tame Centre Maskvos agentai bolševikinių filmų 
pasišovė
filmus. Bet nei visuomenė, nei padėkojęs RLB-nei ir Ghicagos jei jis būt parašęs ką gi, blogo, gų Vienybė mokyti ir kanau-
RLB-nė nacių demonstruoti ne- patriotšikai visuomenei, kalti- neteisingo kanauninkas moko.' ninkus, ir juos gąsdinti Dievo
kvietė. Juos ten atviliojo skel- na, kam jie su naciais susidėjo. 'j0 rašinių pagrindinė mintis įsakymais. Bet tai būtų liūdnas
bimas Drauge, kad Jaunimo Tikrai, reikia stebėtis, kaip neniekina priešingos pusės ar jos dvasinis stovis.
Centre bus rodomi iš Lietuvos kartais toks rašėjas, kaip Juo- kitaip galvojančių asmenų. Ra- 
filmai Bet iš viso į tokį jo prisi- zas Gaila, pameta protą ir pri- gyti faktais, o ne bendrybėmis, ti visuomenės akis rinkimais į 
minimą reiktų jam šūktelti: rašo RLB-nės adresu net tokių siekti vienybės, kad LB-nė ap- LB-nę. Būk jos vadovybė išren- 
“Gaila, Gaila, nejaugi tu manai, šmeižtų, štai iš jo minėto laiš- jungtų ko plačiausias lietuvių karna demokratiškai. Kam ne- 
kad mūsų visuomenė tiek yra ko trumputė ištraukėlė: “Rei- mases. Būti išmintingiems, kai į tiesa skleisti, pūsti miglas. Juk 
naivi ir nenusimananti, kad tu kia RLB-nės veikėjų prašyt, kad okupanto agentai selinasi prie kas nežino, kada buvo išrinktas 
savo demagogija gali ją mul- leistų ramiai ilsėtis mirusiam išeivijos klastingomis prierao- V. Kamantas PLB-ęnės pirmi- 
kinti?” Ir jei Chicagos lietuviaiprof. St. Šalkauskiui ir nevadin- nėmis bei vilionėmis. Žinoma, įninku. Ne Toronte suvažiavime,

Jis bando savo laišku apdum-

kad negalėtų pabėgti civilinės ir 
karo policijos nariai.

— Netolimoje ateityje prezi
dentas Carteris planuoja skristi 
į Pietų Korėją, kad galėtų pasi
tarti su vietos vyriausybe ir 
Amerikos karo vadais.

— Kariai specialistai tvirtina, 
kad turimomis priemonėmis ne
galima tiksliai kontroliuoti So
vietų atomo bombų sproginė
jimų.

no su kitais.
Trys mokiniai turėjo užgultas nosis, sinu

sus, o visų kitų tėvai mėgdavo svaigalus.
Šiaip visi vajkai buvo stropūs. Jų nosys ir 

kaktos, beklausinėjant, pradėdavo rasoti ir sun
kiai sekėsi jiems koncentruoti dėmesį.

Tuomet pradėjau praktikuoti per yieną pa
moką dėstyti keletą skirtingų dalykų, pavyz
džiui: skaičiavimą, gimtinės pažinimą, rašymą, 
Tas mano mokinių nevargindavo ir jie būdavo 
žvąlesni, judresni. 1928 m. gruodžio mėn. pra
džioje atvažiavo Alytaus apskrities pradžios mo
kyklų inspektorius Bronius Sirutis ir prašė tęs
ti pamoką. Per pertrauką kambaryje klausė, ko
dėl aš taip dėstau

Paaiškinau, kad vaikai yra šiek tiek nenor
malūs ip parodžiau surinktus duomenis, Jis sa
kėsi kitos dienos ryte pats bandysiąs pravesti 
pamoką, Pradėjo su vienu skyrium skaičiavimą, 
Po 15 minučių mokinių noselės ir smilkiniai su
prakaitavo ir jie išsiblaškė, nors pravėriau du
ris į koridorių, kad oro užtektų, Tuomet jis pra
dėjo keisti pamokų tematiką, mokiniai atsigavo, 
pagyvėjo ir dingo prakaitavimo apraiškos

j SĄJŪD'ŽLG (M '
1924 m, vasarą nuvykau pasitobulinti į lie

tuvių kalbos kursus, Rygiškių Jono gimnazijoje 
buvo apie desėtkas. Jie tik nuo 12 metų susilygi- Marijampolėje. Tais laikais Marijampolėje buvo

į Mes nufotografavome akmens luitus ir pa
darėme tų akmenų išmieras. Visą šitą medžiagą 
pasiuntėme į Šaulių Sąjungos centrą Kaune, 
prašydami prisiųsti paminklo projektą. Po sa
vaitės gavome paminklo braižinius. Tuomet iš 
Alytaus parsikvietėme akmenų šlifuotoją ir rai
džių kalėją. Po savaitės jis savo darbą atliko.

Bešlifuojant akmenis buvo atlieti paminklo 
cementiniai pamatai. Talkos būdu akmenis su- 
kėlėme ant pamatų ir po savaitės paminklą 
šventinome.

DIEVAIČIO BACHO GARBINTOJŲ 
PALIKUONYS

Grįžau iš karininkams pakartojimo kursų 
A. Panemunėje 1928 m. spalio mėn. į Varėnos 
pradžios mokyklą. Mokytojos M. B. ir M. S. pa
dirbėję su visais mokiniais, juos pažino ir, man 
atsiradus mokykloje, gražiai prašė, kad aš pa
imčiau atsilikusius mokinius, kurie sudarė du 
skyrius ir jų skaičius tesiekė vos 26 vaikus. Jos 
sutiko dirbti su gausingesniais skyriais. Pane
lių prašomas, sutikau. Bet darbas sekėsi blogai, 
šiaip vaika atrodė normalūs. Tuoipet pradėjau 
tyrinėti šeimas.

. Ęuvo paprotys Dzūkijoje, kad geriau mie-

ANTANAS RYLIšKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ 
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys)

Informavau Varėnos šaulių būrio vadą Juo
zą Lapiniauską, kad kitą dieną anksti ryto pa
rūpintų 2 pastotis akmenims parvežti ir desėtką 
vyrų jiems pakrauti ir iškrauti. Eidamas užsu
kau pas policijos nuovados viršininką Baranau
ską ir informavau jį.

Kitos dienos 5 vai. ryto buvome prie akme
nų, bet šunes mus sutiko ramia loja. Pakrovimas 
užtruko iki 6 vai. ryto. Atvežėme akmenis pri
dengtus šiaudais Į klebonijos daržinę prie baž
nyčios aikštės ir ten iškrovėme.

Sanatorijos ligonys ir policijos pareigūnai po 
pusryčių aptiko akmenų išvežimą nuo sanatori
jos. Jie pasivaikščiodami atvyko į Varėną pas 
policiją su pranešimu. Nuovados viršininkas, iš
klausęs jų pranešimą, paklausė: kokias jie turi 
pareigas sanatorijoje. Jie atsakė, kad tik ligo
niai. Policija jiems patarė gydytis sanatorijoje 
ir jokių 
pas direktorei
t ori jos direktcHaus oficialų raštą, tuomet pra- į aguonų sunka. Tai mano mokinių tarpe tokių 
dės tardymą. 1

pareigų neiti. Visais reikalais kreiptis | į
r?.i ir paaiškino: jei jis gaus iš sana-1 gotų vaikai darbymetyje, juos girdyti išvirtų

du knygynai. Miesto centre prie turgaus aikštės 
“Dirvos” knygynas, o toliau ’’Šešupės” knygy
nas. Dirvos knygyne lankydavosi vyresnės kar- 
tos inteligentai ir dalindavosi įspūdžiais su mu
mis jaunesniaisiais iš lietuvių visuomeninės veik 
los, prieš pirmąjį pasaulinį karą.

/Tais laikais prie valstybės vairo buvo krikš
čionių demokratų žmonės nusipelnę tautai. Val
džios žmonės, kaip taisyklė, visuomet būna kon
servatyvaus nusiteikimo. Net jaunesnių žmonių 
valstybininkų buvo skirtingos nusiteikimo asme
nybės, sugretinus juos su nuošaliai stovinčiais. 
Pastarieji nesigailėjo kritikos, bet tie skeptikai- 
kritikai, kartais, blaiviai žvelgdami į aplinką, 
sakydavo:

- Lepgva kritikuoti, bet sunku sukurti ką: 
nors geresnio.

1924 m. vasarą “Dirvos” knygyne teko klau-i 
sytis pokalbio ’’keturvėjininko” su senu prieš-i 
kariniu veikėju (pavardės neprisimenu, bet, re
gis, Valaičiu).

Vyresnio amžiaus veikėjai įtikinančiai sa
kė, kad caro laikais prieš pirmąjį pasaulinį ka- 
ną^yvaudamas lietuvių veikėjų. suvažiavimuo
se matė, kad suvažiavimo dalyviai būdąvo dviejų 
skirtingų nusiteikimų ir pažiūrų.

(Bus daugiau)
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Laidotuvių Direktoriai
Edouard Manet

Nutarimai Toronte

DA1M1DGAI DAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME

Direktorių
Asociacijos

TeL: YArds 7-3401

Tel.: OLympic 2-1003

Tel: LAfayette 3-357.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, H,U £ątujd«y, Apnl JI, 1973

AMSUIANSO 
PATARNAVIMASChicagos

Lietuvių 
Laidotuvių

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building) TfL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitartąją. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TH INKOF THE T XKEY 
AS "HOLIDAY FOOD,* 
ALTHOUGH THETOUGH, 
GAMEY WILD TURKEY 
OF THE PILGRIM5 
WOULDN'T APPEALTO 
MOST OF US TODAY.

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš {vairi y atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996

B)£N FRANKLIN STILL 
WANTED THE TURKEY 
TO BE OUR NATIONAL

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Sawn in half, they are beinc 
mounted on walk and door* 
m decorative elements, used 
as plant holder* or ** crUW 
elements.

E. A. Nord Ccu KveretL 
Wastu the world’s largert 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items \u nine different 
styl^u three different thick
nesses and in heights from 7U 
inches to eight feet.

The spindles are mads of 
selected western woods, ton«l 
on hopper-fed lathes, wAded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in dear, proUaths® 
plajiic. A brochure on spindle 
ebaracteristMi and idea* for

PRE-'COLONIAL DAYS THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SOTHICK IN THE SEA, A MAN 
MIGHT WALK ACROSS THE 
HARBOURON their backs. 
55OYEAR5 LATER, SARDINES 
FROM MAINE ARE STILL A 
PERFECT SOURCE OF LOW- 
COST HIGH QUALITY PROTEIN, 
VITAMINS AND MINERALS.

SHIPPEDFROM MAINE TO ALL 
POINTS IN THE NATION,PERHAPS 
THE SILVERY SARDINE SHOULD 
bf OUR NATIONAL FISH/

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Watfcheater Community klinikos 

Medicinoj direktorius 
1938 S. Manheim Rd., Westchester, iL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
T»L) 562-2727 arba $62-2728

jCSi ir

ir nutarė pasiūlyti komitetui ir 
'PLJ S valdybai’’tokią:

1. Kiekvienos veikimo srities

‘Lietuvos Aidai’ 
KAZĖ BRAZDŽIONYTt

THE 'COWARDLY* BALD 
EAGLE/

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

iv. K^rro ttrinėtojai
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Specially the small 
HERRING,’ to BE SENT 
PiACKTO ENGLAND-
AND

pSbO HERR'H&W* 
ANYTHING ELSfc*

vienos srities veikimo gaires, 
studijų dienų dalyviai (atstovai) 
įvedami į problematiką:

a. dviejomis paskaitomis’tųva 
(30-45 min. kiekviena) ir

b. simpoziumu, kuriame da
lyvauja abudu paskaitininkai ir 
trys kiti asmenys, pasiruošę

usimais.

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

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

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

PFRKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai Pilna apdraudę 

ŽEMA KAINA
Ą JER6NAS 

. Tel. WA 5-8063

— Zarasiškių klubo pavasarinis 
□anketas įvyks balandžio 21 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro Vyčių salėje, 
2^55 W. 47th St. Bus šalta ir karšta 
vakarienė, “gero ‘apetito”, muzika 
šokiams ir gausu fantų. Rengėjai 
maioniai kviečia atvykti. Tik bilietus 
reikia įsigyti iš anksto. Kaina S9 as
meniui. Telef.: HE 4-7916 arba 652- 
5531. V-ba

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

Telef. 476-2345

“Žuvų natiurmortas” (tapyba)

16 dienos 
IV PLJK 

prezidiumo, 
akademinės pro-!

jgrames bei techninės komisijos 
posėdžiai. Sekantį IV PLJK ko- 
niteto posėdį nutarta sušaukti 

■ .pkriėio 11.
1 Akademinės ir studijinės pro
gramos komisija, suprasdama 
<ad spaudoje paskelbtas IV 
LJ Kongreso tikslas nepilnai 

ėžia numatytą programą 
atžvil

giu, plačiau paa'škina būsimo 
iarbo žingsnius:

1. Konkreti veikla, praktiškas 
problemų sprendipias yra priei
nami tiktai per teorinę padėties
nalizę. Todėl akademinės ir 

studijinės programos kąmisija 
nutarė, kad pirmasis žingsnis 
siekiant konkrečių rezultatų, 
turi būti esamos jaunimo padė
ties ištyrimas- Tačiau tai tėra 
tik pradžia.

2. Per padėties analizę ne tik 
suvokiamas bendras stovis, bet 
r išrvškė’a ateities galimvbės. 
,š to seka š ų galimybių svars
tymas bei konkretizavimas. 
(Pvz.: lietuviai gyvena dauge- 
yje valstybių, kuriu ekonomi-j spec akais kl

nutąr mų (penktadienį, lie
jai pagrįsti ir įprasminti jauni-'pos 27) ’’
Uio dalyvavimą išeivijos veiklo* 2. Truiiipąs pristatymas Kon- 
jP- — Komisija taip pat kalbė- greso nutarimų (šeštadienį, lie- 

dėl studijų dienų eigos, pos 28 per oficialų uždarymą).
Studijų dienose -siūlomos šios 

politinės srities paskaitos ir vie
nas iš šių simpoziumu. Paskai- 

(politinės, visuomeninės, kultu- tos: “Pasaulinis žmogaus teisių 
rinės) svarstymam skiriamos sąjūdis ir lietuvių (Lietuvos ir 
(jvi pilnos diene's. išeivijos) - vaidmuo jame” ir

2. Prieš pradedant svarstyti "Politiniu sąmoningumo reiški- 
srities veikimo gaires, masis šiandieninėje Lietuvoje”.

Simpoziumai: “Užsienio lie
tuviu jaunimo santykis su Lie- 

Lietuvių jaunimo daly- 
Ivaviinas politinėje -veikloje” ir 
'‘Kaip galėtų atrodyti politinė 
Lietuvos ateitis?’.

Taip pat siūlomos dvi visuo
meninės srities paskaitos ir vie
nas iš šių simpoziumų.

Paskaitos: “Dvikalbiškumas 
prakeik.nias ar palaima?” 
“Naujų bendravimo būdų ieš- 

ikojimas ir jo reikšmė užsienio 
i lietuvių visuomenei”. Simpoziu- 
!mai: “Mišrios šeimos lietuvių 
bendruomenėje'', “J a u n im o

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-K672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

TEi------BE 3-5893

DR, A, B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Strwt 

Valandos pagal susitarimą (Paskaitos, simpoziumas ir 
bendros diskusijos tęsiasi pus
dienį.

3. Veiklos gairėms nagrinėti 
studijų dienų dalyviai suskirs
tomi į darbd būrelius (kiekvie
nai iš trijų programos dalių 
nauja sudėtis).

4. Kiekvienos veikimo srities 
darbo rezultatai svarstomi pil
naties posėdyje ir priimami an
tros dienos gale.

• 5. Jaunimo sąjungos reika
lams (pranešimams, apyskai
toms, naujos valdybos rinki
mams) praraatomas specialus 
laikas.

Programos komsija, atsi
žvelgdama ir į iki šiol išreikštus 
pageidavimus, siūlo šias temas:

Atidarymo paskaita — Lietu
vių jaunini o- padėtis pasaulyje.

Pranešimai uždaryme: 1. Pla-

Valdybos ir PLJ Sąjungos.
Praeitų metų spalio 14 ir 1 

dienomis Vasario 
gimnazijoj vyko 
ruošos komiteto 
studijinės

f ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDA>PBOTEfflSTAS 

Aparatai - Protezai. Mkl ban
dažai. Speciali pagalba tOloms.

* Arch Suduotu) ir t t
9 4 ir 6—8. fi®3fadieniaja 9__ 1

63rd St., Chicago. If I. 60625 
Ttlef.; PRosfMKt 6-5084

DR, C. K. BOBELIS 
GENITO URINARY SURGERY

BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVE.

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

irLB Seimas Toronte priėmė nės ir pelitinės santvarkos ge- 
• šį nutarimą: — Seimas ragina rokai skiriasi. Tai nulemia ir 
j PLB Valdybą visomis išgalėmis Tetuviškos veiklos formas).
i remti IV Pasaulio lietuvių- 3. ši komisija nesiūlys kon- 
jjaunimo kongresą, kuris greso atstovams lietuvybės iš

vyks 1979 Europoje. Kongreso j laikymo receptų, nes universa- 
iėšos telkiamos bendrai PLB lauš vaisto nėra. Pačiau pirmie

ji du žingsniai (analizė ir gali
mybių svarstymas) kartu su 
skirtingomis atstovų patirtimis 
įgalins juos konkrečiai pritai
kyti kc'ngreso išvadas savo gy
venamuose kraštuose. Todėl ko
misija pabrėžia, kad kongresas 
nesiribos teorine analize.

Šios trys pakopos būtinos, 
nes vieną jų išleidus, kongresas 
gali virsti arba akademiniu tuš
čiažodžiavimu, arba aklu akty- 
vizmu (happening) ! IV PLJK 
tikslas jau paskelbtas anksčiau 
ir glaustai skamba taip: — Nau-

"Nes tu esi Viešpats, mano prieglauda. Aukšžiausifjj tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS
Visos programos Ii WQPA, 

1490 WL A. M.

Lietuvip kalba: kasdien nno pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet SeJtadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 
raf ryto.

VadlĮa Aldona Daukus

Talaf.: HEnNock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVI 

CHICAGO, ILL 60429

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR ZfJIRURGAS

Sandra praktika, spos. MOTERŲ ligos
Ofisas 2652 WEST Srth SY R2ET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad
r pęnkt. 2-4 ir 6-8 vaL rak. šfejtadie j įpib
iiaią 2-4 vaL pouiet ir kitu laiku Į ;paė praktiškos veiklo: 

nagai susitarimą.

DR.LEONAS SEIBUTl 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtu 5—7 vai. vak 
Ofise talaf.? 776-2880 

Rezidencijos telef.; 448-5545

DR. FRANK PLECKAS 
QPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W 71 St. Tel. 737-514S 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
■ “contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.

ES>ss!»:S&Š!Si-
In today's “do-it-yourself” e-orld. the amateur decorator cc 

the professional too, for that matter, is turning Increasingly to 
•‘turnings”—or architectural spindles as they’re toom. In the 
trade—to provide Innovative and imaginative touches is 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 
they're dow being put.

Architect* interior designers 
and "do-it-yourselfers’ find 
the spindles a veteatfle, stylish 
and Inexpensive way to add 
character to a heme or office. 
Indoors or out.

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bams, 
as room dividers, acreens end 
valances, or as legs tor octfte 
KM— market Apr bogkewo*

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

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties Jllū—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629

. Telef. 778-5374
i v ■ ■ ■1 " “““ ■

I bendruomeninis gyv^nimad, al- 
j tern ity viniai bemlravimo bū- 
! dąi”, “Vidurinės kartos proble
ma”.

Ta p pat siūlomos dvi kultū
rinės srities paskaitos ir vienas

I iš šių simpoziumų. Paskaitos: 
“Ar įmanoma kurti lietuvišką 
kultūrą už Lietuvos ribų?”, 
“Kalba ir lietuviškos kultūros 
kūrimas”.

S mjjoziumai: “Lietuviškos 
karybos skatinimo ir skleidimo 
budai”, ‘Tiksliųjų mokslų asto- 
vai lietuviškoje kultūroje”, Mį.ie- 
ruv-ško vaizduojamojo meno’ 
(tapybos, grafikos, skulptūros 

i ’r t. t.), problema užsienyje”.
IV PLJK studijinės ir akade- 

mijjės programos komisijos 
pirmininkas V. Bartusevičius 
spalio gale lankėsi š. Ameriko
je. Toronte jis tarėsi su PUS 
vaidyba studijinės programos 
reikalais ir Čikagoje buvo su
sitikęs su PLB valdybos nariais 
ir k L

Ugnė Kazokaitė jš Australi
jos, šiuo metu vis dirbanti 
kekonų biure Dųsseldorfe, suti
ko įeiti į IV PLJK techninę ko
misiją ir rūpintis turistine pro
grama.

Barūnaitė iš Muncbeno ir Ro
mas Kynas iš Mūnsterio ruošia 
kongreso plakato ir įvairių 
ženkliukų projektus. Plakatai 
ous atspausdinti lapkričio mė
nesį.

Arminas Lipšys, 41 m., Vo- 
ideLjos LB Valdybos narys jau
nimo reikalams ir IV JUK ko
miteto narys, Romuvoje vyku
sios sodo šventės proga atspaus
dino 70 marškinių su kongreso 
emblema ir įvairių lipinukų ma
šinoms. Viskas buvo per vieną 
d.eną parduota. A. L. planavo 
-kCinuvoje įrengti provizorinę 
spaustuvėlę, tačiau rugpiūčio 
gale jį išriko sunkus širdies prie
puolis. Iš sanatorijos jis sugrįš 
gruodžio mėnesi. IV PLJK ko
mitetas dabar ieško pigios 
spaustuvės.

Kun. Ant. Saulaitis praneša, 
kad jau sudaryta IV PLJ Kon
greso stovyklos komisija, kuri 
posėdžiavo spalio 7 ir 8 Daina
voje. Pramatytos įvairios pas
kaitos ir 12 darbo būrelių, į ku
riuos stovyklos dalyviai turės 
iš anksto įsirašyti pagal savo 
interesus.
....IV PLJK komitetas ir XXVI 
Europos lietuviškųjų studijų 
savaitės rengėjai stengiasi su
derinti abiejų renginių laiką.

i A dKcl tb f u pbl ,



O GERIAUSIAI ČIA

Natalija Petrauskaitė. KeramikaMOTERŲ KLUBO VEIKLA

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

MALE

Knyga su formomis gaun

MACHINIST

Juozo šmotelio

STASYS SAKINIS

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

TeL 247-5081

NIGHT SUPERVISOR

HAtWjWN©!* CHICAGO *, ILL Saturday, Aęriį $1, 1979

BUSS. OPP. - 
Biznio Proga

P. NEDZINSKAS, 400 Archer Av. 
Chicago, UI. 6063X Tat YA 7-59J0

IN TOWN
— Mieste

J. VENCKAUSKAS

REMODELING

Atlieka įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

6557 So. Tolman Ave 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717

SKAITYK PATS IRJ’ARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Xi Frank Zapalle 
BOSVi W.7Sfl» St 

GA 4-US4

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. Republic 7-1941

HELP WANTED
Dcrbininkp Reikia

One man machine shop.
Experienced in Bridgeport, 

Engine Lathe Surface Grinder.
Top pay. Apply in person.
MAJOR ARMATURE CO.

1250 W. 59th St.

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

;que restorane. Bilietų platini
mo komisijos .pirm, yra Juozas 
Bacevičius, LPR vyk. vicepirm. 
Stipendijų komisiją sudaro Vy
to Shukis, Kazimieras Macke- 
Mačiukas ir Bruno Gramont, 
pas kuri galima gauti stipendi
jų pareiškimus ir juos užpildžius 
grąžinti iki gegužės 15 d. Banke
to programoje dainuos sol. Van. 
da Stankienė su Algio Modesto 
bei Neo-Lituanų orkestro paly
da. Rengėjai kviečia šiuo pa-

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Meplmad. TeL 254-7451 
Taip pat daromi vertimai, girriniq 
iikvietimai. pildomi pilietybė* pn- 

čymai ir kitokį blankai.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

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

40 metu, patarnaudama klientams.

Previous supervisory experience or 
at least 5 years experience as a head 
nurse.
Excellent salary and benefits includ
ing free meals and parking. Saturday 
interviews available.

CALL PERSONNEL 
878-6000

EDGEWATER HOSPITAL
________ 5700 N._ Ashland________

Chicago, 111.
Equal Opportunity Employer M/F

ONE SHIPPING & RECEIVING 
CLERK

ONE TOOL INSPECTOR
Salary open. Experienced only.

Call Tom 871-3050
CUMMINS TOOL CORP.

2030, N. Clybourn, Chicago

1. BALANDŽIO 10 -
2. BIRŽELIO 26

3. LIEPOS 34 ■
4. RUGPIŪČIO 21

5. SPALIO 2 -
— 17 dieny Čikaga
Ryga (7) ir atgal Maskva (1)

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkię

RN Surgical Intensive Care 
Staff Nurse — 3-11

Charqe & Staff Nurse 11-7

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

e Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid..

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737 

V. VALANTINAS

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia darbininky-darbininkiu

Marquette Parke, 2638 W 
59 St., parduodama linksma lie 
'uvių užeiga-tavema su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
:as, apsauga nuo potvynio ir ki 
^•pagerinimai.

Tel. 776-4959

Išnuomojamas 5 kambariy namas 
kaip naujas, geram stovyje, Marquet- 
*e Parke - 71 St. ir Bell Avė. Skam
binti P E 6-2764.

IŠNUOMOJAMA suaugusiems nau
jam name 5 kamb. su 2 miegamais 
butas 2-me aukšte prieš Marquette 
parką prie 71-mos ir California. Yra 
šaldytuvas, virimo krosnis ir gara
žas. $250. Tel. 778-5434.

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

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų Klubo susirinkimas Įvyko 
balandžio 5 dieną Anelės salėje. 
Pirm. Nellie Skinulis atidariusi 
susirinkimą pasveikino gausiai 
susirinkusias nares.

Nutarimų raštininkė Eugenija 
Strungys perskaitė praeito susi
rinkimo nutarimus, valdybos ir 
kitus užrašus. Visi buvo priimti.

Į klubą įsirašė dvi naujos na
rės — Rozalija Prenskus ir So
fija Bartkus. Abi buvo priimtos 
gausiu rankų plojimu.

Pirm, pranešė, kad Dariaus ir 
Girėno salėje bus Bunco balan
džio 29 d. 1 vai popiet', ir prašė, 
kad visos narės atsilankytų i šį 
pobūvi.

Buvo pasveikintos Bemice 
Žemgulis ir Magdutė Grisius 
jų gimtadienio proga. Visos 
joms sudainavome “Ilgiausių 
metų”.

Buvo pranešta, kad ateinantis 
susirinkimas bus kitu laiku.

Po susirinkimo buvo velyki
nės vaišės, kurių metu užsimez
gė malonūs pokalbiai.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 3 dieną 7 vai. vakaro 
Anelės salėje.

E. Strungt/s, rast.

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šule 
paruošta, — teisėjo Alphons- 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis;

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY 

vairi apdrauda —INSURANCE 
ŠUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

IJETUVLS 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

Dalo namus II lauko f r Ji vidau* 
Darbas 9arantuotas.

Skambinti YA 7-9107

REGISTERED NURSES
ONCOLOGY UNIT

■Expanding oncology unit has a need 
for experienced nurses to staff this' 
growing unit on all shifts. Previous 
training desirable but not necessary 
if willing to be trained.
Excellent salary and benefits include 
ing free meals and parking. Satur-! 
lay interviews available.

CALL PERSONNEL 
878-6000

EDGEWATER HOSPITAL
5700 N. Ashland 

Chicago, III.
Equal Opportunity Employer M/F

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARU A NOREIKIENfi

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
1951 W. 63rd SL TeL 436-7878

š.m. gegužės 12 d., šeštadienį, 
šaulių namuose, 2417 W. 43 St. 
Trumpa programa, veiks Lai
mės šulinys, šokiams gros ge
ras orkestras, šalti ir šilti pa
tiekalai. Pradžia 7:30 vai. vak., 
auka $10 asmeniui. Informaci
jai ir rezervacija:

Tel. 776-3727 (IV.)

— Ponias Jean Vance, Balze- 
ko Lietuvių Kultūros muziejaus 
Moterų klubo Stipendijų komi
teto pirmininkė, veikli visuo
menėje ir aplinkoje, kartu su 
artimaisiais ir veiklos bendra
darbiais dalyvaus Naujienų ban
kete sekantį sekmadieni, balan
džio 29 d. Martinique restora
ne. Ji rezervavo 10 asmenų sta
lą. Dėkui už dalyvavimą ir anks
tybą vietų rezervaciją. Visi 
kviečiami dalyvauti ir vietas Į 
grupėmis ar pavieniai rezer
vuoti galimai

Namai, Žam6 — PirdavImvJ 
REAL ESTATE FOR SALI

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
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 potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

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

— Čikaga — Lixembourgas — Mask- 
Maskva (1) — Luxembourgas (1) —

ATSIMINIMŲ SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma ir 

įdomi 250 puslapių . knyga su, 
krauta autoriau? troboje.

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. TL. 60629.

(Atkelta iš 5-tu psl.)

Nuinalvta XXIV si ūdiju savai-/ 
tę ruošti tuo pačiu metu kaip} 
ir IV P1JK studijų dienas, tik 
skirtingose vietose. Studijų die
nos wks Altenberge prie Kul
no. Joje tegalės dalyvauti jauni
mo rinkti ir spaudos atstovai 
bei ribotas skaičius svečių. Stu
dijų savaitė 1979 numatyta 
Belgijoje. Jeigu jos Belgijoje 
nepavyktų surengti, bus ieško
ma viela prie Koningsteino, kad 
studijų savaitės dalyviams ne
reikėtų toli keliauti į kongreso 
uždarymą.

Mečys Landas rugsėjo įnėn. 
privačiai lankėsi JAV-bėse ir 
Kanadoje. IV PLJK prašomas, 
sutiko šią progą panaudoti jx> 
kabiams su PLB ir PLJK val
dybų nariais kongreso reika
lais, ypač finansiniais.

K. Parešytė 
(Vok. L. Inform.)

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333 
R. Kezį, New York — 212—769-3300 
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198 
D. Dulaitį, Detroite 313-549-6878 
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190 
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717

1 ir 5 kelionės
(1) — Vilnius (5) —
— Čikaga - FMna kaina — SI 19'

2, 3 ir 4 kelionės • 10 dieny 
va (1) — Vilnius (5) ir atgal — 
Čikaga - Pilna kaina $1095.00

Kelionėje galima Luxembourge atsiskirti nuo grupės ir pasilikti 
Europoje iki 45 d. ir grįžti tuo pačiu bilietu.

Marius Kiela

Sen. Frank D. Savickas, 
Illinois senato vicepirmininkas 
ir apylinkės demokratų pirmi
ninkas, kartu su artimaisiais ir 
bendradarbiais dalyvaus Nau
jienų 65 m. sukakties bankete 
ir jau rezervavo 10 asmenų sįa- 
lą. Dėkui už dalyvavimu ir už 
ankstybą vietų rezervaciją, tuo 

| sumažinant rengėjams rūpes
čius ir užtikrinant geresnį sve
čių priėmimą ir jų aptarnavi- 
ma. i

4H6 So. Webern;Ave. ^Vertin
gos dovanos ir vaišės. Auka 
*1;25. (Pr.) f _ i

— JAV LB (R) Cicero Apy
linkės Valdyba rengia Jaunimo 
meno talentų pasirodymo popie
tę, kuri įvyks š. m. balandžio 
mėn. 22 dieną 11:45 vai. ryto 
Šv. Antano parapijos salėje,1 
1500 So. 49th Ct., Cicero, III. Bus 
vaišės. Valdyba

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME
NŲ. Mokame $6.1 už sidabri
nius dolerius (V. F. cr better 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines mone
tas. Perkame pašto ženklus ir 
pinigų kolekcijas.

P A T R I A,
4207 So. Sacramento,

• Priiftiami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

Excellent salary and benefits includ
ing free meals and parking. Saturday

1979 METŲ KELIONĖS į VILNIŲ
BALANDŽIO 26 D.
- LIEPOS 5 D.
- RUGPČ 2 D.
- RUGPČ. 30 D.
SPALIO 18 D.

Luxembourgas — Maskva
Luxembourgas (1)

— Jozefina Krikščiūnienė iš 
Beverly Shores, ilgametė Nau
jienų skaitytoja ir rėmėja, vi
suomet dalyvauja su savo arti
maisiais Naujienų renginiuose. 
Šią piktąją žiemą ji praleido 
Floridoje. Nežiūrint vėlybo pa
vasario, ji grįžta į namus ir 
dalyvaus Naujienų bankete, ti
kėdamasi ten sutikti ilgai ne
matytas drauges ir pažįstamus.

— Rosalia Gregerienė, Burke,
Virginia, anksčiau gyvenusi Il
linois valstijoje, kiekvienais 
metais gausiai paremia Naujie
nų leidimą. Pratęsdama prenu
meratą, ji pasveikino Naujienas} ketas bus birželio 3 d. Martini 
ir naujieniečius dienraščio 65 
m. sukaktuvių proga, palinkė
dama banketo dalyviams links- 
maus sekmadienio popiečio. 
Apgailestaudama, kad negali 
dalyvauti bankete, jo proga at
siuntė $20 auką. Dėkui už ją ir 
už sveikinimus bei gerus linkė
jimus. 7

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces i 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

— Venecuelos Lietuvių Drau-| 
gija rengia Motinos Dienos mi-

intenviews available.
CALL PERSONNEL

- 878-6000
EDGEWATER HOSPITAL 

5700 N. Ashland 
Chicago, HL

Equal Opportunity Employer M/F

rengimu domėtis ir jame gau
siai dalyvauti.

— Salomėja šmaižienė, Hot 
Springs, Ark., radijo valandėlės 
vedėja, lankosi Čikagoje savo 
brolio Prano Jurjono šeimoje, nėjimą ir motinų pagerbimą 
Po Atvelykio grįž į Hot Springs.

— Illinois valstij°s loterijoj
balandžio 19 ,d. Big Pay Day lo
šime laimėjo 595, 25, 3 ir 7324. 
Treasure Hunt lošime laimėjo 
28, 13, 36, 30, 38 ir 47........... ..  .

. — Sekmadieni, bal. 22 d., ly
giai 1 vai. popiet leidėjai su
pažindins lietuvius naujai 
išleista I. Kušnerio^ knyga apie 
etninę Pabaltijo gyventojų pra
eitį. Kalbės kun. Ansas Trakis, 
Vincas žemaitis ir Algis Regis. 
Knygos pristatymas bus Šaulių 
namuose, 2417 West 43rd Street. 
Visi kviečiami dalyvauti. (Pr.)

— Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje 134-ji Moterų kuopa 
ruošia metinę žaidimų popietę 
(Card and Bunco Party) sek
madienį, balandžio 22 d., 2 vai. 
popiet Dariaus-Girėno salėje,!ma Naujienų administracijoje 
_____________ "____________  1739 South Halsted St.. Chio

- ______ go, ILL. 60608. Kaina $3.00,
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P ATRIA C0.I
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| Advokatas Į 
Į JONAS GIBAITIS Į 

| 6247 So. Kedzie Avenue | 
| Tel. — 776-1225 į 

Chicago, Dlinois 60629
i E

Į Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. Į 
vak, šeštad. 9 vai. iki i

Į 1 vai. p. p. Į

— Galinos Gobienės vadovau
jama Detroito lietuvių tautinių 

eikjau, kreipian- šokių grupė “Šilainė“ šįmet 
tis į Naujienų administraciją švenčia 30 m. veiklos sukaktį, 
bei teletonuojant Kristinai Aus->Ta proga gegužės 19 d. Kultūros 
tin tel- 421-6100. ■ centre yra ruošiamas balius.

! Programą atliks 3 ar 4 šilainės 
|grupės. Grupių valdybą sudaro: 
j Saulė Bajalytė — pirm., Kristi
na Veselkaitė — sekr., Viliota 
Abarių tė, Rita Metvekaįtė, Lo
reta Osteikaitė ir Algis Veitas 
— valdybos nariai.

— Elzbieta Jodinskienė ir An
tanas Norus iš Klevelando iš
rinkti į SLA seimą atstovauti 
352 SLA kuopą.

— Julius R. Kuzas, Lietuvių 
Prekybos Rūmų vicepirminin
kas, pakviestas tradicinio Sti
pendijų įteikimo banketo Ren
gėjų komiteto pirmininku- Ban-

PETRAS KAZANAUSKAS. Prez'denUa
312 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

BEST THINGS IN LIFE

State Farm Life Insurance Company

TheDi-GeT




