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PAKISTANO POLICIJA NESUVALDO PRO
TESTUOJANČIŲ Už BHUTTO PAKORIMĄ'

RAWALPINDI, Pąkistanas.—’gali"suvaldyti mažą grupę, bet. 
Jau žuvo 21 pakistanietis, pro-, kai iš visos apylinkės užtvindo- 
testavęs prieš žiaurų Zulfikar mi miesteliai, tai policija tampa 
Buto nužudymą, bet iki šio me-1 bejėgė, ji negali visus suimti ir 
to policija nepajėgia apraminti uždrausti kalbėtojams sakyti to- 
protestuojančių minių.

Gyventojai yra įsitikinę, kad' 
premjeras Buto buvo nuteistas" šė vyriausybę leisti kariuome- 
ir pakartas be jokio pagrindo.Į nei paimti tvarką visame kraš^ 
Premjeras kovojo už žmogaus te, bet gen. Zia kariams nelei- 
teises, jis negalėjo ir neturėjo džia įvesti- tvarką. Karius Zia 
teisės įsakyti policiją! sušaudyti laiko kareivinėse. Juos iššauks, 
žmogų. Daugeliui, nusikaltėlių' kai susidarys pavojus kraštui ir 

' kariams.
PAKĮSTANUI NUTRAUKTA 

JAV PARAMA
WASHINGTONAS, D.C. — 

Kaip Indija, taip ir Pakistanas 
gaudavo stambią JAV paramą. 
Pakistanas gaudavo didesnę pa
ramą, kol Bengalija buvo Pakis
tano dalimi. Bengalijai atskilus, 

kad per 8 mėnesius paskelbs^ dalis Pakistanu! teiktos paramos 
teisingus ir laisgUs rinkimus, o dabar duodama Bengalijai.

> kai artėjo lai]0£..-paskelbtiems 
rinkimaną^'.tai juos atidėjo ne-

jis dovanojo 'bausmę, negalėjo' 
reikalauti mirties nedideliam' 
oolitiniam priešui. Generolas M. ■ 
Zia suorganizavo -perversmą, o 
premjeras Buto reikalavo atsta-‘ 
tyti demokratinę tvarką ir pa
traukti teisman visus perversmo 
organizatorius. £ •

Gen. Zia oficialiai paskelbė,

Kol Pakistanas artėjo prie de
mokratinės santvarkos, ekono
minę ir kitokią paramą JAV Pa
kistanu! teikdavo. Parama ne
buvo nutraukta ir gen. Zia nu-

ventojai reikalauja, kad genero
las Zia būtų pavarytas ir pa
trauktas teisman už premjeroj vertus valdžią. Jis buvo Įspėtas, 
Buto valdžios nuvertimą ir joj^ad parama gali būti nūtrauk- 
nužudymą. Gen. Zia ruošia spe-' jei bus atimtos pagrindinės
cialiūs kariuomenės dalinius d e-} Pakistano - gyventojų teisės. Ta- 
monstrancijpms ir mitingams | gen. Zia prižadėjo pravesti
sustabdytu Jis nenori įvelti ka- Į teisingiausius rinkimus, bet žo- 
riuomėnės į konfliktą su protes- 4^ netesėjo. Nuteisus Buto 
tuojahČiais Buto Šalihfnkais, nes mirties bausme, 1 
ir kariuomenėje buvo Buto poli- Carteris pasiuntė specialų pra- 
tikoš draugų.:" ^ - ' .

GEN. ZIA NEPAŽĮSTA 
GYVENTOJŲ

Gen. Zia, nuo mažens tarna
vęs Indijos kariuomenėje, ne
pažįsta Pakistano gyventojų. 
Krašto gyventojų dauguma yra j 
linkusi prie demokratinės san- kalams/ 
tvarkos, tuo tarpu gen. Zia de
mokratijos nemėgsta. Gen. Zia lag Zia nepadarė jokio pareiški- 
yra pareiškęs, kad Pakistano gy-j mo spaudai ar gyventojams. Jis 
ventojai parodys nepasitenkini--'^ įsakinėja kariams pasiruošti 
mą Buto pakorimu, bet netru- j fausybę ginti, jei kiltų per-
kus jie užmirs ir jo darbiečių! versmas.

bausme, prezidentas

šymą generolui Zia, kad nežu
dytų Buto. Jis buvo nužudytas.
Prezidentas Carteris šeštadienį 
įsakė sustabdyti visą Pakįstanui -f—X Vi • 1_Ū’
galės pirkti Amerikoje gamina
mas prekes, bet jis negaus pa
ramos javais ir švietimo rei-

teikiamą paramą. Pakistanis

Įsakęs nužudyti Buto, genero-

valdžios nesieks, o jeigu jis bus| 
gyvas, tai jis ir vėl bus pastaty- j 
tas valdžios priešakin. Kad tas; 
dalykas neatsitiktų, tai jis nu
tarė Buto pakarti ir užmiršti.

Planuoja panaikinti 
pirkinių 5% mokestį 

SPRINGFIELD, UI.— Kadan-
Buto jis pakorė, bet gyventojai I gj neturtingieji savo uždarbius 
jo neužmiršta. Buto tapo Pakis-! baugiausia išleidžia maistui ir 
tano demokratijos ir pilietinių vaistams, be ko niekas negali 
žmogaus teisių simbolis. Buvo j gyvuoti, o maisto produktų -ir
tano demokratijos ir pilietinių vaistams, be ko niekas negali 
žmntfaus teisiu simbolis. Buvol __ a maisto nroduktu -ir
geras kalbėtojas, paveikdavo J Plistų kainos nežmoniškai pa- 
minias. • Į beitos ir dar 5 nuošimčiais pini
POLICIJAI ĮSAKĖ NELEISTI I kimo mokesčiu apdėtos,^kai ku

rie legislatures nariai demokra
tai įžiūrėjo tame aiškų skriau- 

Pakistano vyriausybė įsakė: dima ir jau mosią įstatymą, ku- 
viso krašto policijai uždrausti-trejų metų bėgyje maisto 
demonstracijas, bet tai nėra ’ j vaįstų pirkimo mokesčiai;-Amu- 

j-1-1 tu dalimis panaikinfl.^.,. ? t, --
^Gubernatorius J, Thompson ir 

respublikonų lyderiai mokes
čiams sumažinti planą jau se
nokai išdirbę. Legislature * jau 
1973 metais buvo priėmusi mo
kesčių nuo maisto ir medicinos

DEMONSTRACIJŲ

toks lengvas dalykas. Policija

KALENDORIUS t kesčių nuo maisio « 
sumažinimo bilių, tik tuometinis

Balandžio 9: Kasila, Akas, Da- ^„atpriųs Dan Walket jį 
lia, Kaunas, Jomantas, Aurimas, yetavo.

Saulė teka 5:30, lęidžiasT 6:22. •

- Oras vėfuotas, vėsus.
- Ątomo energiją daugiausia
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Amerikiečiai stengiasi padėti paraližuotiems vaikams 
ir renka jiems paketukus.

RUOŠIAMASI LIETUVIŲ KONGRESUI..

CTA griebiasi priemonių 
prieš tranzito banditus
SPRINGFIELD. Ill.— Illinois 

legislatures subkomis’ja paskel-' 
mė "masinio-tranzito- kriminalui ’ 

J_total r>į karą, panaudojant įvai
rias priemones gaudyti ir baus-

' ti.-Be kriko—Oncagos-Tramito- 
i Administrac’jai (CTA)’ suteikia- 
į ma galia formuoti specialią savo 
J pokciją apsaugoti savo patro- 
! nams (asmenims, kurie susisie
kimui naudojasi miesto autobu- 

, sais ir traukiniais) ir CTA per- 
i sonalui, tarnautojams.

Be kitų neskelbtų priemonių, 
visos CTA traukinių bilietų par
davimo būdelės ir traukinių 
konduktorių kompartmentai tu
rės neperšaunamą stiklą; taip, 
pat ir autobusų šoferių langai.

MULA CHOMEINI ĮSAKĖ TĘSTI 
“REVOLIUCINIO KOMITETO” TEISMUS

KARIAI NEPAJĖGĖ PASIPRIEŠINTI KOMUNISTŲ 
VADOVAUJAMAM TERORIZMUI

Sunkūs turku 
ūkio reikalai

ANKARA. Turkija. — Jau
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Amerikos7 Lietuvių Tarybos daviniuose.
valdyba paskutiniame Šavo po- Be suminėtųjų, posėdyje da- 
sėdyje (kovo 30 di) aptarė dari lyvavo dr. J. Valaitis, dr. VI. ši- 

, St. Balzekas. Jr„ O. 
Baršketvtė, P. Bučas.. V. Kut-

barties darbus ir ateities planus.j maitis.
Svarbiausias artimosios ateities 
uždavinys — lietuvių kongresas, kus. J. Pakalka, E. Vilimaitė ir 
Clevelande, Hollenden House i I. Blinstrubienė.
viešbutyje, .-spalio 13-14 dieno
mis,, o prieš tai.— spalio 12 d.
Amerikos Lietuvių Tarybos su-į Atsakydamas-į dr. K. šidlaus- 
važiavimas ten pat. Kongreso :.ko ir visos Amerikos Lietuvių 
paruošiamieji darbai vyksta sėk- Tarybos sveikinimą, naujasis 
mingai. kaip apie tai posėdyje vjiko pirmininkas dr. Kazys Bo-

DETROITAS, Mich. — Praei
to ketvirtadienio vakarą 29,000 
pėdų aukštumoje buvęs lėktu
vas pateko i tokią stiprią srovę, 
kad apsuko lėktuvą aplinkui 
ašį. Lėktuve buvę keleiviai ir 
įgulos nariai ne tik buvo pavers
ti ant šono, bet buvo 
aukšty-i kojom. .

Lakūnas buvo lab- * 
nervų. Jis nepasi .j ri. 

kas lėktuvui 
ir laimingai
tuvą. bet ir keleiviu-' 
sveikino tūkstanci'. žmonių.

apsukti

. ti'TiU
A A

žinojo, 
-‘jitiKo, jį išlygino 

nutupdė ne tik riiv
akūną

Altą-ir Vlikas

naujasis

Valdžia bėga

TEHERANAS, Iranas. — Pra- 
eitą penktadienį komunistų va
dovaujamas mirties dalinys su
šaudė tris aukštus Irano polici
jos karininkus, o šeštadienio ry
tą sušaudyti šeši aukšti Irano antri metai, kai pasunkėjo Tur- 
kariuomenės- vadai, sako oficia- kijos ekonominiai reikalai. Tūr
ius pranešimas. j kiJa galėjo verstis, kol Turkijoje

Mula Chomeini, pabūgęs kur-; buvo JAV kariai. Reikalai pa-__
du maišto ir griežtų—premjeroy-krypo blogojon p'ūsen,. .kai karo 
reikalainmų,—dviem^^avaitėm I vadai panaudojo- iš -Amerikos _ 
buvo sustabdęs vadinamus “re- gautus ginklus Kipro salos ko- 
voliucinio komiteto” teismus,' voms. Turkai norėjo gauti JAV 
bet praeitą savaitgalį padarė ginklų, bet negavo. Jie sulaužė 
naują pakarta ankstyvesniuose 1 
nutarimuose ir leido komunistų 
vadovaujamam--komitetui išva
lyti “liaudies žudikus”.— įsakiu
sius šaudyti į “beginklę minią”.

Premjeras Bazarganas buvo! krašto pajamas. Daug pakenkė 
išsiderėjęs iš Chomeini sustab- Į 5r sustiprėjusi politinė kova, ku- 
dyti vadinamus “revoliucinio * r^os metu naudojama prievarta 

kur kalti-’ *r žudynės. Stambule ir kitose

i duotus pasižadėjimus. Galų gale 
Kongresas pakeitė ankstyvesnį 
nutarimą, bet už ginklus turėjo 

-mokėti. Įsakymas amerikiečiams 
išvažiuoti gerokai sumažino

komiteto” “teismus”, 
namasis neturėjo teisės pasinau
doti advokato patarimais ir pa
siteisinti. Teismuose buvo pa-

vietose Įvyko kruvini susirėmi
mai tarp dviejų partijų.

Turkų ūkio reikalai pusėtinai
klausiamas,,yardas ir pavardė, -pablogėjo. Jie norėtų gauti di-
eitos pareigos šacho valstybės 
sistemoje, o vėliau suimtasis bu
vo apkaltinamas ir nuteisiamas 
mirti. Premjerui pavyko kelis 
aukštus pareigūnus perkelti į 
valstybės teismus ir leisti jięfns 
pasisamdyti advokatus, bet šis

desnę paramą iš Amerikos, bet 
vargu ar parama padės. Ameri
kos politikai norėtų, kad turkai 
patys galėtų aptvarkyti savo 
ūki ir nevartotų prievartos tarp 
politinių grupių. _ L
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pranešė kongreso rengimo ko
misijos pirm. ,kūn. A. Stašys. 
Palaikomi glaudūs ryšiai su 
Clevelando veikėjais.

Pirm. dr. k. Šidlauskas pla
čiau painformavo apie sėkmin
gus Amer. baltų jungtinio komi
teto pasitarimus Valstybės de
partamente. Pabaltiečių delega-r 
cijoje dalyvavo dr. K. Bobelis 
ir dr. K. Šidlauskas. Buvo ap
tarta Pabaltijo diplomatinių- at
stovybių padėtis, disidentų klap
simas, Madrido konferencija,, ra
dijo transliacijos i Baltijos vals
tybes.

Skyrių komisijos pirmininkas 
T. Blinstrubas painformavo apie 
planus' palaikvti gyvą ryšį su 
skyriais. K. Dirkis informavo 
apie naujų skyrių steigimą; 
J. Talandis paaiškino apie toli
mesnius planus lankyti skyrius 
ir didesnes lietu vi ii“ kolonijas;

j - T • ■ “ taip pat painformavo apie namų 
administravimo’ komisijos pla
nus pravesti reikiamus' remon
tus. Spaudos komisijb's praneši
mą padarė G.-Lazauskas. Lei
džiamas į anglų kalbą vertimas- 
prof.' J. Ereto-knygutės “Lietu
va Europos Adomas”.' Aptar
tas išleidimas lieturių it anglų 
kalbomis- brošiūros apie Altos 
vėiklą, SVatštyta’gąlimybė leisti 
didesnio pobūdžio biuletenį.

Kitas Altos posėdis šaukiamas 
bal. 18 d.' Jame bus svarstomi 
visuomeninių reikalų komisijos, 
kuriat vadovauja dn Kriau- 
čeliūnas, sudarytieji-planai, ruo
šiant kelius -veikslių,.darniam 
darbui Lietuvos laisyinūųo už-

belis dėkodamas pareiškė: “Esu 
giliai įsitikinęs, kad Vliko ir 
Amerikos Lietuvių- Tarybos 
bendradarbiavimas tęsis ypatin
gai artimoje dvasioje dirbant 
Lietuvos laisvinimo darbą”.

(ALTos informacija)

.• ^Šeštadienį Pakistane 
£•■ užmušti dar trys

RAWALPINDI, Pakistanas.— 
Praeitą šeštadienį įvairiuose Pa- 

'kistano miestuose įvyko dideli 
protesto mitingai prieš gen. Zia 
diktatūrą ir premjero Buto pa
korimą.
* Žuvo vienas policininkas ir 
du pakistaniečiai, premjero Bu
to pažįstami ir bendradarbiai. 
Policija norėjo suimti kalbėto
jus, bet jiems nepavyko. Minia 
neprileido policijos prie kalbė
tojų.

> Keliuose miestuose policija 
visai nesikišo į minios protes
tus ir nebandė nieko areštuoti, 
šeštadienį buvo suruoštos di
džiausios demonstracijos ne tik 
sostinėje, bet ir kituose mies
tuose.

r -‘Artimiausiu savo bendra
darbiu Jane Byrne pasirinko 
jauną žurnalistą Bill Griffin.

* — Erie ežere skendo rūdą ve
žęs laivas. Malūnsparnis pajėgė 
išgelbėti 20 jūreivių.

i— Vietoj Betinudos salų, Jane 
Byme išVažiaTo.į Pietų Kalifor
niją atostogų^r-rz** '

patvarkymas pakeistas. Ne
kreiptas joks dėmesys i premje
ro protestus, o suimti pareigū
nai “teisiami”, ir šaudomi.

Premjeras Bazarganas pareiš
kė, kad jis nesitars su “atskiro
mis Irano gentimis”. Tai reiš
kią, kad jis nesitars su nepaten
kintais kurdais ir turkmėnais.

Kurdai buvo susitarę su at
siųstais kariuomenės ir vyriau
sybės atstovais, o dabar aiškėja, 
kad Bazargano vyriausybė to 
susitarimo nepripažįsta.

Mula Chomeini paskubomis 
paskelbė balsavimus “Irano Is
lamo respublikai”. Rinkimai ėjo 
be balsavimams reikalingo pasi
ruošimo. Paskelbus “Islamo res
publiką”. Bazarganas pradėjo 
trauktis iš savo pozicijų. Gali
mas daiktas, kad jis pasitrauks 
iš vyriausybės. Jis privalėjo at
šaukti karininkus, atsisakiusius 
oulti kurdus. Jie dar neatleisti 
iš pareigų, bet pakviesti į Tehe
raną pasiaiškinimams.

Visą Iraną sukrėtė šiurpulys, 
kai šeštadienio rytą buvo pa
skelbtas pranešimas apie šešių 
Irano kariuomenės vadų nužu
dymą.

Kitas Chomeini vadovaujamo 
komiteto pranešimas sako, kad 
jau nuteistas mirti, bet dar ne- 
sušaudytas buvęs premjeras. 
Komunistų suimti yra trys 
premjerai, bet nepasakyta, ku
ris iš jų turės stoti prieš mir
ties vykdytojus. Vyrauja įsiti
kinimas, kad pirmon eilėn bus 

, . , -. ,.. I šaudomas Bachtiaras. Chomeini 
gėlių vazonus, bet kėdės ir kitus buv<) kad jis buv0 pa.
balkonuose laikytus daiktus. ,spnlkęs ( užsienį Greičiausiai, 

- i------ ,
— Washingtone, D.C., vagi

liai paleido šūvį į Kongreso at
stovą, nenorėjusį atiduoti pi-

NAIROBI, Kenija. — Vieške
liai pavojingi, bet mažesniais 
keliais dar galima pabėgti iš 
Kampalos. Pats Idi Amin pareiš
kė. kad jis- nesirengia bėgti iš 
Kampalos. bet Ugandos gyven
tojai tuo netiki. Jis bandys iš
bėgti kartu su kitais ministerijų 
pareigūnais. Jis labai daboja, 
kad būtų išvežti visi užsienio 
reikalų ministerijos dokumen
tai ir Įtakingesni pareigūnai.

milijonu žalos
CHICAGO, Ill. — Labai stip

rus vėjas, siautęs ketvirtadienio 
naktį,- padarė didelę žalą ūki
ninkams, miestams, namams, 
stogams ir medžiams. Paežerėj 
vėjas-padarė nuostolius uostams 
ir parištiems laivams. Ekonomis
tai apskaičiuoja, kad nuostoliai 
gali siekti iki dešimt milijonų 
dolerių.
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Kinija siųs atstovus

— Airiai nacionalistai, nepa
jėgę sudaryti galingos Airijos, 
siūlo JAV paimti Airiją ir pa
skelbti ją 51-ąja valstija.
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HONG KONGAS. Britu kolo
nija. — Vietnamo vyriausybė 
sutiko nestatyti jokių sąlygų 
Hanojaus ministerių konferen
cijai. Pirma vietnamiečiai rei
kalavo, kad Kinijos karo vado
vybė atšauktu savo karius iš 
pasienio ir perduotų senus pos
tus vietnamiečiams. Kinijos ka
riai nutarė neprisileisti arti viet
namiečių, nes jie apšaudė kinie
čius. Vietnamas priėmė Kinijos 
pasiūlytą konferencijos dieno
tvarkę. Konferencija tęsis vie
ną savaitę.

— Chomeini rašinėja taisyk
les Irano laikraščiams, radijo 
stotims, televizijai ir ministe- 
riams. Jis nori, kad jo taisyklių 
prisilaikytų teismai.

— Paskutiniais pen koriais me
tais namų kainos Amerikoje pa
kilo 70 nuošimčių.
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— 32 jaunus vyrus nužudęs 
J. W. Gacy gavo širdies prie
puolį ir iš kalėjimo nuvežtas į 
ligoninę.

— Ketvirtadienio vakaro vė
jas numetė nuo balkonų ne tik

kad jis yra komunistų policijos 
suimtas ir bus teisiamas. Žinios 
apie jo išvykimą į užsienį iki 
šio meto 1 nepasitvirtino. Svar
biausia, tas žinias'skelbi tiktai

mulos Ci.om- ir.l kontroliuoja
me- .. i i jo stotys ir jų prirašo
ma spauda.

Kitas pranešimas sako, kad 
“revoliucinio komiteto” teismui 
atiduotas buvęs šacho adjutan
tas. Niekas neabejoja, kad ir 
jam bus paskirta mirties baus
mė, kaip Įr’kitiėms aukštiems 
Irano kariams.

Iki šio meto kurdai ramiai 
gyveno Irane, bet nuo šios sa
vaitės jie turės ruoštis kovai. 
Mula Chomeini negalės dova
noti tiems kurdų vadams, kurie 
viešai atsisakė pripažinti mulos 
Chomeini autoritetą' ir neįsilei
do ChųnacinŲ vadovaujamu par
tizanų.
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Didžioji Tautos Diena — Va> sario lSrii„-=jau iš «enė įprasta, 'minima dviem atvejakilmę rengia Baltimorės Liet Draugijų Taryba, u už savaitės — vietinė Bendruomenėšįmet Tarybos suruoštas pa- mhitjiinas įvyko vasario 11 d.

sakė jis,, “patiriu šilčiausią priėmimą, kaip niekur kitur Baltimore j e. Jūsų bendruomenėjeme vilties, nenuleiskime rtnkų!” jaučiuosi vlsai> kaip Al- -'baltioiotgjt, —p0 pamaldų, vlsį rinkosi į vykęs Lietuvių svetainėn, žinau,Liet Svetainę, čia nuo 1 vai* 3t> kad esu tarp tikrų “draugų4*. Jis min. vyko įprastinis kasmetinis dėkoje už tai; ką lietuviai yra] pokylis, kurį pradėjo Tarj-bosi gero padarę Baitimorės įpiestui., pirm-kė dr E. Armonienė. SavO|Baigė savo kalbą, sakydąmas? pratarmėj ji priminė, kad Bai- tmiorės lietuviai šiais metais j va vėl bus laisva”. ~ pamini trejopą sukaktį: Lietu-į skaitė ir savo tos 4wnos proga valstybės atkūrimo, Vii- pasuki., tą ,prok.anjnciuą.niaus universiteto įsteigimo, su-’ Lenkų kilmės U.S. Kongreso Kaktuvmis ir pats pokylis, nes1 narė Baroora ^ikiĮh&i,'. pa^, 
iš eilės jau 60_asis. Programai j tuvius viešinti jaų tlreėią kartą, vadovauti pakvietė tarybos narį'—-------x;~- -1'*---'---—
auL Guddnį. Susirinkusius jis supažindino su garbės stalo svečiais ir pagrindinei prakalbai pakvietė vašingtonietį, konstitucinės teisės žinovą*, Law and Society Fondo įsteigėją ir dabartinį jo pirm-ką L. Ingra- mą. Savo kainos pradžioje jis pašėlę taurę už būsimą Lietuvos laisvę. Tie, kurie tiki, jis pabrėžė, vis tiek būsią laisvi, kūrime daug priešų, nes laisvė ne visų vienodai suprantama.

kraščiuose gyvenantys žmonės, tiesioginiai paliesti potvynio t .mažiausia tuo rūpinasi
s. pirmiausia iš"

Laūkiame dienos, kada LietiT-j Pats per-į

Matyt,, jiems- lai- kasmetinis reiškinys ir prie to /pripranta. Keikiasi ir veja šalin spaudos atstovui ir į smalsuolius, kai kada nevengdami ir šaudykle pagrąsinti. . - . ■ •.}. - - 7Po žiemos špeigų, sniego ir vargų atsigavę, sukruto irPrasidėje-lie!. parapijos šv. AF foncb’ bažnyčioje iškilmingomis ] .,.’.?.iacm.s. Per miš.as giedojo vytų ė rJras ‘ Daina” ir ne- s?n.ai is klics moterų chorus **i>a.vija . v eiiavas įnešė liet, legionierių 154-sis dalinys, lydimas tautiškai pasirėdžiusių mergaičių; prie Marijos statulos jos padėjo puokštę gėlių.Pa mok r! ą pasakė klebonas kun. Ant. Dranginis: “Susirinkome pasimelsti už tėvynę, kurios žemėje yra įsisunkęs kraujas tų vyrų ir moterų, kurie žuvo kad laisvė būtų gyva; pasimelst! už * pavergtuosius, kurie nebebijo nei' kratą nei teismų nei mirties. 0 mes — ar esame verti jų pasisaukojiriio ? Ar rodome tiek pastangų, ar daro-

<os

oiud metu nemaža rūpesčio kelia valstybės brovimasis i vad. privatinių mokyklų sritį, šis me viską, kad išlaikytume, kas prašias reikalingas ihtėlektua-lietuviška? ; Deja, mūsų tarpe yra tokių lietuvių, kurie išsižadėjo savo tautybės, kuriems Lietuva nerūpi”.“Ką bepadės, Jjei’ mes vis minėsime Vasario T 6-tą ją. bet sulai tinai visa laiką nedirbsime ir pasauliui :neskelbsime Lietuvos tragediją, niekas už mus neskelbs. Hiam’d’arbui reikalingas kiekvienas lietuvis:: jaunas ir senas, mokytas ir bemokslis”.“Lietuva,. šiandien . prikalta

linių vadų, kurie žmones grąžinėti atgal prie Dievo. Visų pavergtųjų akys dabar atkreiptos į Ameriką. Tačiau, jei šis kraštas neišlaikys savosios laisvės, a-era vilties, kad laisvė išliktų aet kur pasaulyje. Mes esame paskutinė rir didžiausia viltis, oet la-oai greitai tolstame nuo savų amerikinių tradicijų. Amerikiečiai užmiršta, kodėl jie kovojo dėl savo laisvės, tik žmonės tokie, kaip jūs, jiems tatai vis primena.Tarp garbės svečių kasmet

prisipažino, kad jaiį.esanti tapusi visai kita moteris?* Mat, be^ silankydama už geležinės ir bambuko - uždangų (Varšuvoj ir Pekine), ji‘supratusi, ką reiškia laisvės netekti’. Apie Miktos- ki buvo susidariusi nuomonė, kad ji einanti su liberalais (bea- todairiais pihigų švaistytojais, “spendytojais”). Dabar atrodo sukonservatyvėjūsi, kovosianti už tautų laisvę ir žmogaus 'teises, nes dabar, iš, artį susipaži* nusi su būkle2Įr_ jausmafe ■ tų, Kurie kenčia priespaudąri*-ižiū^ rėkit Į mane, Kaip į savo draugą ir gmunę, o aš-jus laikysiu savo draugais ir giminėmis” — oaigė savo padrąsinančią kalbą 4-tojo Mary lando kongresinio distrikto atstovė. ,Lietuvius sveikino ir du atsilankę Marylando seimelio bariai: H. J. McGuirk rir J. Coola- han (pastarojo' žmona yra lie-

?. Nė^riklaūsbmos Lietuvos karo laivas “Antanas Smetona
roro padėjėja,'Javo trumpą lin- kas, sustoję eilėn, okupantų kėj imą paskaitė-' lietuviškai;! žandarus apmėtę akmenimis. “Būkite tvirti ir ištvermingi savo kovoje už LėtuvOs laisvę”.Ukrainiečių .kilmės7Kalbėtojas: aiškino, kad norg-Sov. Sąjunga skelbiasi esanti sudaryta iš 1d vad> respublikųr beiį-jų vardu visur pasaulyje šneka tik rusai. Faktiškai Sov. Š-ga esanti Rusija;-kitos tautybės ten neturi balso. Užtat pabaltiečiams ir ukrainiečiams reikia visur veikti išvien. Išsilaisvinimo iš’ boi- ševirino kovai dabar vadovaujančios Rytų Europos tautos, i Prie garbėš svečiu štėio šii minėtais kitataučiais sėdėjo ir buvę * Tafybbš1 piiinininkai: N: Rastenis' iF T. Gray (Grajauskas). abu su žmonomis, ir Ant; iMiceika' '

Tarp dabarties mūsų rūpesčių kalbėtoja^ palietė veiksnių nesutarimus, juos ..palygindamas su ugniagesiais, kurie, namui degant, savitarpy ginčijasi, kaip gesįnti gaisrą: lieti vandeniu, užpilti žemėmis ar lazdomis už- daužyti. Bet, ypač griežtai smerkė musų visuomenėje savųjų padlaidžiautcjų ^raudoniesiems užmačias. “Jie niekur nepasi-

ties choro giedami abu himnai. Abiem atvejais pagerbti Nepriklausomybės kovų veteranai — savanoriai kūrėjai: Albinas Bepirštis, Kostas Jankevičius, Adomas Lendza, Vincas Tamašauskas ir Jonas Vyšniauskas.Abiem sekmadieniais, vasario 11 ir 18 d., Liet. Radijo Valanda pusę savo laiko skyrė priminti

ir ruošiasi naujo sezono veiklai.Pirmą parengimą, suprasdami lietuviškos spaudos sunkią dalią, ruošia ‘‘Naujienų” skaitytojai.š. m. balandžio 22 d. per Atvelykį, Lietuvių klube rengia kaldūnų pietus. Visas pelnas bus skiriamas
65.kių metų Sukakties pro
ga.Visa lietuvių linga materialinės paramos, bet “Naujienos” daugiausia. “Naujienos” rašydamos teisybę, daug nukenčia; neš yra daug__ žmoni n, kuriems _ te

‘Naujienoms”
spauda reika-

siėps. Vilku“būdamas avies kai-kiūs — lauk iš mušu tarpo!” — šaukė susijaudinęs dr. P. Vi* leišis.

liškai kalbantiems klausytojams. Tik čia iš anksto paruoštų juc'stelų įšnekėtojai buvo ne
sybėyra karti; v yTodėlj visi geros valios -lietuviai mielai atsi-

. “Palaiminti tie, kurie nenusileidžia smurtui” ,priminėj yy&. ^kankinio M. Reinio žo-

Abiejų paminėjimų metu didžioji Liet Svetainės salė buvo beveik prisipildžiusi. Tarybos pokyliu atsilanko daugiau senosios ateivių kartos čiagimių, o B-nės suruoštame paminėjime vyrauja, žinoma, naujoji poka-

lietuvišką spaudą. ? k 
Roęjfrfortfiet^

tuvių kilmės).'U.S; senatorius' Paul Sarbanes atsiuntė savo atstovą Maru- dą. Jis pabrėžė ■ svarbų lietuvių įnašą į Baltimorės atnaujinimą. Tvarkant ir gražinant gvvena- mąją aplinką, jie kartu ’s.ū kitais -rūpestingešniaiš 'etnikais—sėk^. būna ir miesto galva Wm. D.j mingai bendradarbiaują su Schaefer. Su Baltimorės lietu-l miesto meru, ir valstijos parei- vija jau. gerokai susipažinęs irJ.gonimis.kiek -galėdamas, - rodąs mums Svėikifib ir pavergtųjų atster

Taip; prakalbų. salės yįduryje su keliais šokiais įsiterpė tauti-

prie, Jkiyžiaus,.r.pęrgyye&a- savo Didįjį Penktadieni. Kaip Kristus prisikėlę, čiųip- prisikels ir. Lietuva. Dar yra saujelė, kurie pasiryžę dirba visomis savo proto ir kūno jėgomis. Tik turėki- palankumo “Pas jus atėjęs”, vai. Daili blondinė1 estė, prokii-

nių šokių sambūris “Kalvelis”, programą užbaigė iškili solistė G. Ugianskienė, padainuodama 6 ilgestogusį'tėviškės dvasios, dalytais,nio dienai prisiminti skirtą ren-- gini vasario •_ 18.ji pradėjo.yie-

i?

-

,ris*.

džius. Dabartinė mūsų2padėtis: y J.’..esanti viltinga, nes turime ryž- no a IvlJa- lingo ir susipratusio jaunimo, .kuris' pasauliui aiškina bolševi-- darybos'- pokykiyje nerenkamos ku šunybes. Didele jėsa mūsų.kovdroh už žmogiškąsias tei- ^kilmingajai daliai pasibaigus, r rt/v zve t i įkliN/v, ta o X zvlr-t -

Irane teisiami visi šacho 
bendradarbiaiTEHERANAS. ? • ■. Irano rėvo-

Laisvinimcr reikalams aukos(įėjimas šįmet buvo po lO.doL).visada esti publikos pasišokimas. kasmet atspausdinama

■. WoHy Pitcher loved her husband.. So much sd, that when he went into betds paring the Revol udon, she did too. Right by his side.Then one day, while loading cannons, he wa* Uedby a BriushbuHet.: -iMoliy knew die time had come to tak-e in her country. So she picked up her husband left off. And when cleared, America had awhen it s time to take in their country; Americans J. S. Savings Bonds.
M

Vyk Eringis.-Išeivijos visuomenė susidedanti iš tėvynės atvyr- kūsių ir . laisvajame: pasaulyje gimusių, .bet šiandien mūšį Visuš jungia bendra tide ja- Baigė, savo- žodį, reikšdamas viltį, kad , po *šioį minėjimo.vieningai su šūkiu “Lmąvės.Lietu-j ■ . ivai!” L;K Waterburio, Conn., .tpa*' kviestas tos. dienes j kalbėtojas; dr.a?„ Vileišiu prabilo labai optsvarbius laikus todėl,-kad esame išvakarėse; Lietuvos laisvės. Po 4itoki operankstyvo- pareis-;liką į laikus po I-jo pas. karo, -Tada, apsprendžiant tautos atei-: tį; mūsų veikėjų tarpę - nebuvę yfehingo nusistatynlo ii* sutarimo. Tik keturi ano thelb žyines- nifeji tautiečiai tvirtai reikalavę 
v i ėš š k p s* nepriklausomybė;':Narutavičius it paties kalbėtos jo tėvus JOnas Vileišis. Tačiau* nuodugniau išsiaiškinus, idėja

Savings Plan at work, a little fc set aside from each, paycheck to buy Bonds. Regularly. AutornatirtH*.That way, you’re making a real investment la your future. And in Americas, too.’ .*'So buy United States Savings Bonds.v •? * Right from the start, it’s been an equal 
opportututy invcsuxteDt,

. stocks 
hi America

. Bcndi ei A be esabed š yrtir bat^k. 1

sės,'pusėje kalbėtojas laiko' ir dabartinį popiežių, ėjusį mokslus jogailaičiu' įsteigtame um- vėrfltėte. Tuo’tarpu bolševikai' ^nialdų metu bažnyčioje vie- jau daug kur pasaulyje Jra ■»iM rmMiaya skiriama Altos įtekę. ?draugų^h Įvykus susiduri*Į mui, Tusų imperija subyrėsianti
program^fcknygelė.

pd atkovota- visos tautos' pasa iangbtoiš. Ypač didėffa > ryžtin-i gumu it dtąšal buVd' užsidegęs jabnimas. Vilniuje' riet jaūld inbktoukai, berniukai Ir langai1 tefc, tarp jų ir Vileišių Petrc-

- 4 DrroP. Vileišis kalbėjo ener- gingaiidr pakiliu jausmingumu, .paliesdamas' visą eilę atskirų klausimų, užkliudė, daug atokesnių nuo dienbsbtempš dalykų. Gal/, kad taupė , kaiką, šne- jkėjo sutrauktai, dėl; to paskaitoje buvo jaučiama bendros .sąsa-. j os - ir .' taip s atskirų - temų savit tarpioi ryšio: stoka. -, -ų. t : ..^1. Betgi apskritai klausytojams paskaitą 'patiko, kelis kartus pertrauskta plojimų, nes padvelkė nuoširdžiu atvirumu ir Šviežumu. Kažkas iš publikos sakė, kad kalbėtojas buvęs kaip tėvas, edenus vaikus pamokęs, kitus pabaręs;'Po pertraukos lūėninėjė dūly jė Shlyvavo iš eilėš Visi trys Vietini^ tautinių šdkių sambūriai: “Ratelis (tohžųjų), “Kalvelis'' (Vyresniųjų) ir “Malūnas” (Sua1 ugušiu); abu chorai • vyrų “Daina” ir neseniai -susibūręs todteru — “Baltija”; Abiejų ūchOriį vadovė—-jauna-muzikė (nėliėtuvė) p-lė Gheryl Tobolk -t Tarybos ir Bendruomenės renginiuose kai kurios 'apeigų dalys atliekamos tų pačių asme^ nų: kuri. A. Drahgtoiš atkalbėjo invokacines maldas, to pa1

naudai. Aukų rinkimą Įięt. salėje vykdo tik B-nė, kur žmonės pasirenka, kurį veiksnį jie nori paremti. Iš viso čia surinkta 1209 dol, keliais, šimtais, dhįi-' giau, negu ankstyvesniais, metais.-Altos ir Vliko vardų salėje tada nesant jokios propagandos, didžiausia aukų dalis tenka B-nėi..... Rockford, III.Nespėjus ištirpti siiiegb kaI-( natos, Rockfordą užgriuvo nauja būda: -— potvynis.Rockfordas būdamas ketm rių upių (Rock^ Kishwaukee, Pecatonica ir Sugar) klonyje turi vargo kasmet su potVy^ niu, bet šįmet daugiai!.Nors pranašautas katastrofinis pavojus, neišsipildė, bėt nuostolių pridaryta apsčiau ypač miesto biznieriams.Vietiniai lietuviai, būdami’ laimingesni ar gudresni, na- mus nusipirkę, aukštesnėse vie tose nenukentėjo, neskaitant trupučio vandens rūsiuose.Keista ir įdomu, bet upių pa
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pradėjo greitu būdu teisti vigus buvusius šacho M.-R.-’Fahlęvi bendradarbius ir patvirtino, kad atsisakė* is^ JAV -if jfeūropoš .^a- cho užsakytu grikių-- j vBuvę šacho padėjėjaitefsia- TniT-jubs^alttotoiTT^ūyojitou prieš Dievą”, b'-Kofįnb^lstąt^- tou' tokš ’hūšikaftirh^s, baudžiamas mirimą; ■ Teisiamųjų tarpe yra’ buvęs' Irano premjeras A. A. Hoveyda, 59 nv, kurio tardy- . mas jau vyko, kai kovo 15 dieną jž įsiterpė pats mula Khomeini- ir ' įsakė visiems teisiamiems berevotiucinių teismų taisykles.
, -r ijn-'-ry-, j ; * r, .r. v——
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SPAUDOS 75 MĖTŲ ATGAVIMOMINĖJIMAS MONTREALYJE
SU RUOŠ T AS M.K.M. DRAUGIJOS 1979 M. KOVO 31 D.

AUDROS VARTŲ SALĖJEPaskaitai skaityti buvo pa- bėjo, kad šis Montrealio Kata- kviestas iš Toronto savaitraščio “Tėvi^kės;žiburių” rnūsų iškilusis redaktorius Kun. Dr. Pranas Gaida ir po paskaitos sekė Birutės Nagienės paruoštas montažas. - , . . .Aušros Vartų salės scena, kai parapijiečiai įrengė visas naujas užuolaidas, dabar labai gražiai trodp. Ypač priešakinė — rausvai violetinės spalvos didžioji užuolaida labai puošia visą sceną, o kai dar šį iškilmingą vakarą ji buvo tinkamai dekoruota 75 skaičiumi ir apšviesta spalvotais prožektoriais, scena teikė tikrai žavingą vaizdą.

likių Moterų draugijos renginys yra pionieriškas. Dar, esą, nesigirdi, kad kur nors kas nors paskelbtų rengiant taip svarbų lietuviams spaudos atgavimo minėjimą ir mirtinai mus išgąsdino, paklausdamas: “Kas būtų, jeigu štai Kvebekan ateitų rusai?”Ogi į Lietuvą jie atėjo 1795 metais ir išbuvo net daugiau kaip 100 metų! Atėjo jie ir antrą kartą, ir 1944 metais trečią. Tr vėl tie patys, su tais pačiais tikslais, kaip caro laikų rusai, tik pasivadinę komunistais. Ir vėl jie verčia mus jungtis j Ru-
is-____Bėda buvo tik ta, kad prožek- siją, naikina mūsų žmones, toriai vėliau užgesdavo,- aptemdindami sceną ir salę, ogi dar ir banko “Litas” naujai įrengtas—mikrofonas—prisidėjo—prieideda—pastangas Lietuvą—surur prožektorių netvarkos ir nuolat sustodavo veikęs.Tos dvi nesėkmės labai jaudino publiką ir, žinoma, scenoje dalyvavusius.Bet pradžioje, dar apšviestojescenoje,—Kat,

veždami juos 'Sibiran bei uždarydami juos psichiatrinėse ligo- ninėse, griauna mūsų tikėjimą.
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Lietuvos pavasarį okupantai okupavo(Iš laiško)Pas mus, nors šiandien pava- i sario pradžia, bet gamta dar i manęs nedžiugina. Koks gali * . . . -.v- 1• .
mę neses, paviršiumi upes.Manau.

visas vanduo žemės bėgs j upelius ir

sinti.Nors, kaip senais laikąsi, ir nebebruka lietuviams graždankos ir kiliricos raidyno, palikdamas lotynišką, bet gi turinys turi būti komunistiškas, jų val--Mot—draugijos į d^ios griežtai kontroliuojamas? naujai-išrinktoji pirmininkė-Ge- j LabaivaizdžiatT^arškiaUirųdo-nė Kudžmienė, visus pasveikinusi ir padėkojusi gausiai atsilankiusiems, scenon paskaitos skaityti pakvietė redaktorių kun. dr. PRANĄ GAIDĄ.Prelegentas pradžioje paste
miai prelegentas nupasakojo lietuvių kovą už lietuviškąją spaudą anais caro valdymo laikais, kai knygnešiai lyg tos skruzdės, nebodami pavojų, aukodami savo gyvybes, nešė per rubežius

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 7Isf St. Chicago. III.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSAtdara šiokiadieniais nuo

9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

i būti džiaugsmas, kai šiandien visą dieną dar langai laikosi užšalę ir apie trobą sniego pusnys • Į ir žemė įšalusi. Vietomis pus-11 antro metro. Kovo 4 diena ir vėliau daug dienų buvo didelis atlydis ir atšilimas iki 5-6* Celsijaus dienomis. Buvo daug sniego apmažinę, jau žemė vietomis buvo praplikusi, pasirodė pirmieji paukščiai juodvarniai (kovai), bet nuo pusės kovo vėl pradėjo sniegą pustyti, padarė naujus vėpūtinius, autobusai nebevažiavo, šaltis nukrito iki 15-17 laipsnių žemiau nulio... Oi, kaip aš to sniego nebeken- čiu. Gili ta žiema, nei kur išeiti, nei ką veikti.

iš šios žiemos vais- ! medžiai bus apšalę, dar nėjau i tikrinti, nes gilus sniegas, bet I širdis nujaučia, kad mano kriau- I šės ar tik nebus nušalusios.;.Didieji dūliai neatsparius šalčiui pernykščius obuolius baigiu. Oi. būčiau dar ilgai užtekęs, jei nebūtų reikėję 5 obelis nukirsti palei kelio, dėl kelio aukštinimo ir plėtimo. Dvi obelys vadinosi Auksinės Renetos, kur- vaisiai stora geltona žieve žiemą ar pavasarį, skonis labai aromatingas, labai ilgai laikosi. Tų alyvinių aš jau negailiuos, nes jas ir taip vėžys baigė ėsti.šiai žiemai baigiantis, kinai įsiskverbė i Vietnamą. Prasidėjo karas tarp kinų ir Vietnamo.
Lietuvon spausdintas.lietuviškas-dome padėti sau, bet. iš_tikrųjų| klausytojams-aiškaus-žodžio, pa-- 'knygas, laikraščius iš Prūsijos ir padedame tik rusui. Amerikos.Buvo ir tada šviesių patriotų. į tos išlikimą, už lietuvišką žodį. Su vyskupu Motiejum Valančiu 1 Mūsų kelias — kūrybos kelias, priešakyje, jie prirašydavo tas bet ne griovimo, — sakė prele- lietuviškas knygas, maldakny- ges, laikraščius ir jos tūkstan- čiaiš-pasiekdavo Lietuvos žmo- nes.

baigą taip gražiai prasidėjusio j Mūsų paskirtis, kovoti už tau- minėjimo labai sugadino.Publika atsigavo pagaliau apšviestoje salėje. Pirmininkė pakvietė prie vaišių stalo, kuris buvo nepaprastai puošniai iš- puoštas’Tvaiitais ir skaniais KMgentas.
sų lietuviškos spaudos ir šiais laikais išeivijoje lietuviška spauda gaji. Ji pasiekia ne tik išsi- AkVAU-M VA Uil UM. VU. V V A C VJ Ut U, panašiai kaip ir šiais laikais sklaidžiusius po pasauli lietu- ----- j vius, bet pasiekia ir Lietuvą, o komu7iZira^ntaZ7v7,^7-įir ten nors ir būdu vyksta

gė sunaikinti-nei mūsų, nei mū- -draugijos ponių pagamintais uz-
Bet ir anais laikais atsirasdavo kolaborantų su pavergėju caru, . vadinamų bendradarbiautojų su:vęs toks lietuvis kunigas Antanas Petkevičius, vėliau tapęs net pravoslavų šventiku.(Enciklopedijoje rašoma, kad jis buvęs: “Iš pačių lietuvių žymiausias ir atsakingiausias kaltininkas dėl lietuviškos spaudos (lotynų raidėmis) uždraudimo. Nuo 1851 metų buvo lietuviškų raštų cenzorius prie Vilniaus generalgubernatoriaus veikiančio cenzūros komiteto.” — E.K.)Kun; dr. Pr. Gaida randa, kad mes iš anų laikų dabar galime daug ko pasimokinti. Bendradarbiaudami su pavergėju mes ban-KVIEČIAME I NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

didelis pasipriešinimas ir iš- ten- gauname ^lietuviškos spaudos laisvą žodį.Aš esu dažnai kalbinamas, — sakė prelegentas, — mesti neapsimokantį redaktoriavimą ir būti kuo esu — tik kunigu. Bet gi idėjiniai darbai niekur “neapsimoka”.’ Spaudos darbas da
bar pateisinamas apaštaline —- 
tautine prasme.- yIr mes dirbamė," plušame dėl idėjos, kai tauta sutemose ir ‘kada spauda tampa kelrodžiu ateičiai...'Sunkoka atpasakoti labai įdomią ir mums visiems naudingą paskaitą, rinktiniais žodžiais kalbėtą apie 45 min., ypač tokio kalbėtojo, kokiu yra “TŽ” redaktorius Pr. Gaida, kurio kiekvienas laikraščio vedamasis žėri briliantu. i7*Audringais plojimais ir ovacijomis publika padėkojo prelegentui už įdomią paskaitą.MENINĖ DALISJą paruošė ir pati dalyvavo Birutė Nagienė. Prasidėjo liaudies instrumentais sekminių rageliais ir lumzdeliu. Jais padūdavo Andrius, Algis ir Giedrius

kandžiais, kava, tortų daugybe.Reikia labai padėkoti draugijos narėms, kad jos pirmosios suruošė tokį svarbų lietuviams minėjimą ir tik už $5 visus taip skaniai pavaišino.
Elzbiėta Kardeliene

LIETUVOS AIDAIŠiuo gražiu vardu kasdien nuo 9 vai. vak. 30 minuciu, o šeštadieniais nuo 7 iki 8 vai. vakaro AM 1490 banga eina puiki jaujos lietuvaitės Kazytės Braz- džionytės radijo programa.y'?Kad neištiktų liūdnas Lietuviai Televizijoje likimas, šios programos rėmėjai prašo visus klausytojus aukoti bent po vieną dolerį mėnesiui ir atsilankyti j Lietuvos Aidų radijo programos parengimą — balių balandžio mėn. 21 d. vakare Jaunimo -Yšentro kavinėje, kur šokiams gros puikus Ąžuolo Stelmoko .Orkestras, o meninę programą •atliks sesutės Bilitavičiūtės. Bus

Parašyk, mielas broleli, kaip; žmonės buvo susirūpinę, kad tavo sveikata. Aš jaučiuosi neblogai. Prieš kelias dienas pra- dėjo per galvą tokie diegliai diegti. Kai taip atsitinka kada- ne-kada, tai dar ne didelė bėda.Tik ne visai gerai man taip yra' žius, sukrų, degtukų, druską, už buvę daugelį metų, bet vis pra- 4 poros dienų tuščios lentynos li- eina. Manau, kad ir dabar praeis. Vieną naktį man tas diegi- mas neleido užmigti, tai aš pa- ėmiau vieną tabletę aspirino. Net prakaitavau, bet gerai išmiegojau. ..šiaip kito nieko naujo. Dar nei paukštelių, nei gėlyčių, nei žuvyčių, niekas širdies nedžiugina. Dar reikia kentėti tą žiau- rią_nelabą_žiemą. Koks tas pa-_

nekiltų pasaulinis karas. Žmonės pradėjo pirkti maisto produktus^ Pasidarė didžiausios- eilės prie maisto produktų. Pirko miltus, kruopus, makaronus, ry-
ko. Dabar jau girdime, kad ki-; nai savo armiją atitraukia, tai krautuvėse vėl visko galima nusipirkti, tik mažiau pirkėjų. Tebėra tų, kurie prisipirko perdaug, dabar tie nebeperka.Sudiev. Linkiu visa ko gero.1979 m. kovo 19 dieną— Kovo mėnesi krautuvės .pardavė-žymiai, daugiau prekių, negu- ankstyvesniais mėnesiais.ko: Matysi, šįmet, kai atšils, tai ir atšils ir greit sniegą nuvarys. Bet kokie bus potvyniai? Sako, pašalas toks storas, vanduo tie- — Jeigu ne atomo skaldymo duota energija, tai JAV reikėtų žymiai daugiau degalų.patiekta ir skani vakarienė.S. Paulauskas

® Vasarą eglelė, žiemą kar vėlė? (Kanapė)

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety:— — —~tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

Sekmadienį, š. m. balandžio 29 diena
Martinique Restorane
2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

BANKETĄ RUOŠIA

4:30 vai. po pietų

Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol.

a — NAUJI B NO S, CHICAGO &, ILU Monday, Aęril 9, 1979

VIŠI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE

Sekė jaunutė Vilija Lukoševi- Čiūtė, gražiai lietuviškai tardama. Padeklamavo L Jakubėno eilėraštį ir iš tautosakos kūrinėlį. Birutė Nagienė plastiniais judesiais pavaizduodama, paskaitė J. Basanavičiaus, J, Balio ir K. Bradūno tautosakines pasakas bei eilėraščius.Salėj buvo šaltoka. Visi skundėsi, kad labai šalo kojos, o dar tie prožektoriai temdydami sceną ir mikrofonas nėatnešdaroas
KNOW YOUR HEART

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

-arba telefonu HA 1 - 6100 _ _ / u

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. A. Lalio LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNASNaujas $50.00

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

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJAMinkšti viršeliai . $15.0(1

4. A. Šerno ETNOGRAFIJA.Minkšti viršeliai
Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, UI., 60608Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

$10.00
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la Chicago $83.00 p«r year, $13.00 per 
niontha, $10.00 per 3 montha. In 

other USA JocaUtiea $30.00 per year. 
$16.00 per aix month*. $$.00 per 
three montha. Canada $33-00 per year; 
other countrie* $34.00 per year.

poacl metu ------------------
tri mi meneciams ____

. $16.00
$ 9.00

meneaiui ' _ r 3.oo

Kanadoje' 
laetaiat -- . $33.00
pusei metu - _ $18.0f
Yienam mėueriui __ ___ * f a**

30 cent! per aopj. Užaieniuoe*:
OO

Myo grvxffie i
Dharaiiio kaUosi

4. pusei metu------ - ------ ------
▼lenam mėuedui------ T

» ^O^k.W
. S18.0C
. $ A-00

Chicasoje ir priemieačiuooe: 
metanu-----------------------

pawl metu ____ _________
trimf BlėnesitlM ---
viešam mėnaaisi ________

$33.00
$18.00
$10.00
I 3.80

Naujienoa eina kasdien. įžakirlam 1 
•ekmadienios. laidžia Naujienų Ben-1 
drova, 1738 So. Halrted St, Chicago, 
m. 90608. Telef. 421-6100.

PiuljpM raikii duvti pažu 
$38.00 Orderiu karia n "laalryaau.

NAUJIENŲ raitinė atdari kasdien, Šakyna sekmadieniui, nue 
i vai. ryto iki 8 viL vakaro, šeštadieniais — Od 11 tiL
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Vyšnios pa vasarį Mi kas Šileikis
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meninį darbą, bet tvirtina, kad jis 
na ir kad visa tai jam visai neįdonuį

Kai toks lietuvis pameluoja apie savo politinę 
partiją, tai jis teisybės npasako ir kitais svarbiais lie
tuviško gyvenimo klausimais.

Vienas toks visų partinis lietuvis, stovėjo vienos 
partijos politinės grupės priešakyje,, paskelbė netiesą 
apie lietuviams labai svarbios bylos eigą- Visą bylos vil
kinimą jis tvirtino, kad bylą vilkino ne jo šalininkai, 
bet jo pirešai. Jis tvirtino, kad byla užvilkinta ne jo, 
bet jo priešai. Jis tvirtino, kad byla užvilkinta ne jo, 
net 40 kartų. Jeigu priešai būtų buvę apdairesni, tai 
jam pačiam nebūtų reikėję reikalą vilkinti ir klausimo 
neišspręsti.

Jeigu toks tvirtinimas būtų teisingas, tai jis bylos 
eilgai nepakenktų. Teisėjas bylą sprendžia ne pagal ati
dėjimų skaičių, bet pagal bylos faktus, pagal nusižengi
mą įstatymams. Jis vilkino reikalą, pristatė savo opo
nentams, bet jam į galvą neatėjo mintis, kad jo tvirtini
mo neteisingumas galima lengvai patikrinti. Reikia ži
noti, kad kiekvienas teisėjas turi sekretorę, kuri užra
šo kiekvieną „svarbesnį bylos faktą. „ Jeigu advokatas. 

sįprašo teisėją bylą atidėti ir teisėjas, išklausęs argu
mentus,"bylą atideda, tai visa tai teismo dokumentuose- 
se-yra- užrašyta;- Pagaliau kiekvienas advokatas paš”sa- 
ve pasižymi, kas prašė bylą atidėti.

Ne tik pas teismo sekretorių, bet ir pas advokatą 
galima patikrinti, kas prašė atidėti bylą. Pagaliau, daž
nai bylos eigą ir jos atidėjimą užsirašo ir bylos dalyviai 
ar lankytojai, kad žinotų, kas visą teismo eigą vilkino 
ir kiek kartų. Kai bus suskaičiuota ir paskelbta, tai 
melas išeis viešumon._________________ ’________
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- - - - - - - - Melas netinka pamatams
Kaip smėlis netinka aukšto namo pastatams, taip j

- melas netinka jokiam visuomeniniam darbui. Kol lie-, 
tuviai neišmoks sakyti teisybės, tai ir apie bendrą dar
bą didesniems pavergtos mūsų tautos reikalams negali 
būti ir kalbos. _______ ■_____________ __________

____ Melas negeras todėl, kad bereikalingai laiką gaisi-
na ir nesuartina besiginčijančių-pusių-

Lietuviai yra gal vejantieji žmonės. Ne visi mėgs
ta galvoti, bet dauguma yra tam linkusi. Jeigu lietu-* 
vių tarpe yra kelios politinės grupės, tai tik todėl, kad 
kiekvienas lietuvis apsigalvoja pačius svarbiausius 
gyvenimo, darbp, dyasios,_ politikos.. kultūros,; ir kitus 
reikalus. Pasirenka tokias“ partijas, kurios janT atrodo

pačios teisingiausios ir tvirciausios. Mes ir politines įjnaį viską iškraipys. Tiesa bus išaiškinta ir atstatyta, 
partijas pasirenkame tokias, kurios mums atiodo pa (Liks tiktai melagio vardai* ~— . ■,?-

Lietuviai sako, kad melas turi trumpas kojas. Kai 
jis paleistas, tai padaro įspūdį teisybės, bet kai jis pa-^ 

i tikrinamas, tai melas jau baigtas. Melas dingsta, lieka 
tik melagis. f>; y

Kas meludja, tai visuomeniniame darbe, nieko 
naudingo nepadarys. Kaip ant smėlio- pastatytas na 
mas sukryps, taip ir melas visuomeniniame darbe lai-

nės veikėjai, patriotai, paškvi-, aidėjo jo vidinis eižėjimas. Ta
lių, kurio nežinomas ne tik au-jčiau, pirmininko rinkimai aiš- 
torius, bet ir spaustuvės vardas kiai parodė, kad Vlikas yra gy- 
nuslėptas. Todėl, kai kas turė-iV&s organizmas ir kad grupės, 
jo pagrindo įtarti, kad tai “kū
rinys” paruoštas Maskvos agen
tų. Žinoma, tokiu ir reiktų lai
kyti (nors ' Marquette Parko 
vienoje lietuvių krautuvėje buvo 
pardavinėjamas) iki kc'l nepaiš- 
kės tikrieji rašėjai.

Šis Aidų redaktoriaus apie 
“peklą” rašinys parašytas gan 
sklandžiais sakiniais, lengvai 
skaitomas. Bet paskaičius šir
dyje lieka kartelis ir klausi sa-

rK/e: nejaugi tai kultūra ? 'Mat, tina, bet kokia turėtų būti neį

kiek* beįmanydamas’ rūpinosi, 
jo priešakyje pastatyti...iš visų 
siūlomų kandidatų geriausių

Altai ar Vlikui. Toks surinktų 
aukų švaistymas yra skandalas.

Bet kas gi padaro tai kok
čiu įniršiu dėl.pingių rinkimo, 
kurį prisimena minėtasai ap-

vadovą. Tai nėra neigiamas reiš
kinys ir tai nereiškia jo eižėji- 
mo, oi priešingai, parodo kad 
dar partijos ir grupės yrą gy
vos.

Aidų apvalgininkul užkliuvo 
Altos Vasario 16-sios minėjimo 
renginiai. Jam atrodo, kad to
kie minėjimai vyksta sena ru-

kaip LB-nės vadukai.
Kultūros žurnalo apžvalginin

kas tapo labai suerzintas RLB- 
-nės suvažiavime priimtomis 
rezoliucijomis. Jis jas savo ra
šinyje, tai vienoje tai kitoje vie
toje prisimena, bet iš esmės ne
drįsta dėl jų pasisakyti. Bet 
kaip pasisakysi, jei faktai kal
ba? ——-—t  

čios geriausios.
Kadarlietuvis" su lietuviu -sueinay—tai jiems labai 

lengva susikalbėti. Visi žinome, kuris kuriai politinei 
grupei priklauso. Žinome jo politinius Įsitikinimus ir 
labai dažnai yra žinomas ir politinis jo darbas. Kai no
rime kasdieninį politinį 5darbą atlikti, tai turime tartis 

; ir susitarti. ~
. Politinį darbą dirbančių lietuvių tarpe yra ir to

kių, kurie politinėms partijoms nepriklauso, bet nori 
politinį darbą dirbti-

A. SVILONIS

AIDŲ REDAKTORIAUS KURSTOMA I
u

dinta keistu Vardu: “Netrūksta 
“peklos”, šis jo rašinys savo 
turiniu nieko bendre’ neturi su

Kiekvienais metais pranciš
konų leidžiamas kultūros žur-

’nalas Aidai paskelbia praėjusių
metų kronikines žinias apie tij kultūra, nes juo Aidų- skaityto-

'ame rašoma apie savikovą,” s®113) jis nepasako. Bet ne tai 
veikąminę įtampą”, Amerikos; visuomenei rūpi, ji notėtų ži- 
Lietuvių Taryba pristatbrna kaip uotų kas Vasario 16-sios nuo- 
abaiusiai nualinta, paverstą taikas ardo? Altą, ar LB-nės 
ietuviškos bendruomenės skal- vadai ? Jei dr. J. Girnius būt 

dymo~veiksniu? Ji trumparegis- pasekęs'ne vienos krypties spaū- 
ka, rūpinasi daugiau lėšų šutei- nžgožtą LB-nės vadų, būt 
.rimu, o ne veiklos išjudinimo sužinojęs, kad taip rašyti kaip 
iš rutinos, o dar trumparegis- jis ra^°, nedera, nes iš paskelb- 
idaū — silpninant LB-nę. Mat/br.reP°rtažų žinomų-,, ka^ šips, 
anot jo, Altą iš bendrinių visų šventės nuotaikas ardė.‘-Nejaū- 
l i etų vių organizacijų paversta gi> j o’ manymu bus kultūros

■ų lietuvių organizacija. Ar skleidimas, kai bus rašoma ne- 
t'.i nėra kultūros žurnalo ne- teisybė, o ne objektyvioji tiesa? 

1 turingas poleminis syaisčio- -Matyt, jam širdį skauda, kad 
I ims, o gal dar tiksliau pasakius iai kur Vasario 16-sios minė-

tai gryna demagogija ,kurs-|”~ v i yI —
tanti visuomenę-.- M ■

Sakysim, kad ir tai. Ką ben
dra turi Altą su Naujienų dien
raščiu, kuris skelbiasi “Visų

Puola jis pravardžiuodamas

metų, lietuviškos -išeivijos kul- jui pristatoma - ne kultūra, o lietuvį dienraščiu”, Altą taip j
Kartais Jie nežino, KO Jie nori, bet nori outi prie- įįjįnę veiklą. Tokia metinė kul- gryna polemika. Ir tai labai pik-,niekad neskelbė ir neskelbs, kad 

šakyje. Jie daug daugiau padarytų, jeigu jie pastudL *' _ ‘ ‘ ; ....... ' '
juotų ir pasirinktų tokią partiją, kuri jiems atrodo pa- imesio verta, o padėkos-Tašėjas. kad jos rašėjas, ją rašydamas, veiksnys, Altos veiksnys atstok 
ti geriausioji. Jie neturi laiko pasirinkti, bet jiems la
bai patinka lietuvius atstovauti. Kiti nemoka, pasirink
ti ir nežino, kuri yra pati geriausia, arba pasirenka to
kią, kurios nesupranta ir negali-suprasti. Jierpatys ne
galvoja, tai už juos galvoja vadas, stovįs nuošalyje, bet 
diktuojąs visą darbą dirbantiems.

įA—t—Veik visi priklauso vienai ar kitai politinei grupei, 
į.; bet ne visi turi drąsos prisipažinti, kad jie priklauso ir 
; todėl sako, kad tos politinės grupės negeros, jis joms 

nepriklauso, bet jis pameluoja. Jis priklauso partijai,
I bet sako, kad nepriklauso. Jis nori daryti įtakos į visuo-

šakyje. Jie daug daugiau padarytų, jeigu jie pastudi tūros apžvalga būtų tikrai dė- ta, kurstanti. Ir aiškiai matosi, ji ešsanti viso pasaulio politinis

jimuose buvo pasipriešinta šios 
šventės metu rinkti aukas LB- 
-nės reikalams.

Jam užkliūva ir tai, kad bū
riu vežinėjama po kolonijas da
ryti pranešimus. Aišku,-kad ši 
priekabė taikoma Altai, ir tai 

'.^pristatoma visuomenei kaip Al- 
| tos nusikaltimas. Man rodos, 
kąd kiekvienans išprusęs kultū-

džiavosi frontininkų oficioze į 
“Į Laisvę”, kad jam teko būti 
Įtrauktam į Reicho darbo- tar- 
nybą. Toks jam metamas _lyg 
ir kaltinimas savaime dar nie
ko' nesako. Kad galima būtų, ką 
nors- daugiau pasakyti neigiamo, 
pirmiausia reiktų susipažinti su 
to: laiko aplinkybėmis, sąlygo
mis; bei nuotaikomis. . .

—Man rodoš,Tkad nepalygini- 
mai didesnis pasimetimas “Ai
dų” redaktoriaus “vizitas” pas 
okupanto samdinį mūsų tautos 
išdaviką P. Petronį “Rc’dinos

__ _ _ * '

vietinis ideologas, Vilniaus uni
versiteto docentas Jonas Aničas, 

išeivijos kultū- 
teiginius remia 
straipsniais, jo 
tų)arvaetaoinul 

d. laidą).- Neži-

Deja, tik ne tokia, kokia akei- nepajėgė apvaldyti savo pykčio,vauja JAV lietuvių piliečius, 
biama Aiduose. Tokia neužsi- jausmų. Todėl joje tiek pikto veriančius ir veikiančius tik šia-jT ~. ... . . r
tarnauja nei dėmesio nei verta sarkazmo, bei cinizmo’ ir tiek me krašte politinėje Lietuvos \ - ^^rn4 n^ver neigiamai,
padėkos. Kadangi ją rudakio- išlieta tulžies. Rašyta paširs laisvinimo veikloje. Bet gi, ̂ iralufa koks nors svarbus
rius pristato neobjektyviai ir miant nugirstais gandais, gan*į “Naujienos” gali taip skelbtis: ̂ , S i visųom«ię
šališkai. Tokia 1978 metų ap- deliais, net ir pletkeliais. Bet tai “Visų lietuvių laikraščiu”, nes paverg osios e vos.

t *'*■•'*•’■* ” A * *■ • > ~ -r* į, ■■

įžvalga paskelbta šių metų, sau- istorija kartojasi, atrodo, kad jos yra viso pasaulio laisvųjų] Bet. kas kita, ir reiktų tikrai
’ loi/J/ATCk Va- ir Sinct ivzhairrna hlivn lipfirvnti rli^nraaficr Tai Kam arviarKli T 'R-nAr,sio mėnesio Aidų laidoje. Ka- ir šios užbaigos rašėjas buvo lietuvių dienraštis. Tat, kam smerkti LB-nės vadus, kurie 
dangi nepažymėtas jos rašėjo tas pats, kuris praėjusiais me-klaidinti tokia netiesa šio žur- kelia bylas amerikiečių teis-' 
vardas, manau nesuklysiu, kad tais rašė, ne kultūrinę apžval- nalo skaitytojus? Intuose ir advokatui išmoka di
tai darbas šio žurnalo redakto-!gą, o tik polemiką. Rašydamas Taip pat netiesa, kad Vlikas deles sumas pinigų iš surinktų 
riaus dr. J. Griniaus.

šios apžvalgos užbaiga pava- buvo šmeižiami mūsu_yjsuo_me^_nuo k

suniekindamas 
rininkus,. .savo 
dr. J. Griniaus 
kritika (žiūr, 
kovo mėn. 16
nau, kaip su dr. J. Grinium bū
tų pasielgę mūsų'miško broliai, 
jei jie pc' tokio “vizito” jį tada 
būtų sučiupę į savo rankas? 
Kažin ką jam dėl to šiandien 
pasakytų mūsų tautos kanki
niai, kurie kenčia Golgotos kan
čias kalėjimuose, bei Sibiro ka- 
cetuose už jo bendravimą šu 
tautos išdavikais?

(Bus daugiau) , >

| naudojosi paškviliu, kuriame yra nukentėjs, nors jis nerašo visuomenės aukų, užuot juos — Amerikoje bedarbių lygis
I * 't Į j*T T ) « * | _ _ -j—-į Į _______ JĮ m ~ ^w~-r, .-ii , * o ■■ "*'   ■■ 1 ■ . ——— ——— -.o ir aei ko. kuk jau pra- nukreipę laisvmimo veiksniui siekia 577 nuos.
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V KAROSAS

TOMAS VENCLOVA
(Komentarai)

(Tęsinys)

Šiame istoriniame fone reikalinga suprasti 
ir vertinti Tomo Venclovos iškilimą į disidenti
nio sąjūdžio pirmūnus, nes jis reprezentuoja mū 
sų amžiaus tikrovę ir demokratinių idealų galią, 
iš kur plaukia jo nemeluotas optimizmas.

VENCLOVA IR JO KRITIKAI
Nepastatykime Tomo Venclovos ant šlovės 

piedistalo ii’ nepriimkime jo kiekvieną žodį už 
gryną tiesą. Savo paskaitoje “Žmogaus teisės ir 
Helsinkio sutarimai”, skaitytoje VLIKo sei
me, jis su dideliu įžvalgumu atidengė susidaran
tį, naują laisvės sąjūdį totalitarizmo sąlygose, 
kame pasakyta:

“Disidentai užčiuopė tarybinės sistemos 
Achilo kulną. Moralinė ir teisinė pozicija, kurią 
užėmė disidentai, yra geriausias ir nepriekaiš
tingiausias kelias į laisvėjimą, šis procesas yra 
,užkrečiantis,.nors, žinoma, ilgas ir sunkus; ir 
disidentai čia demonstruoja ne naivumą, bet ge
rai apgalvotą-strategiją . . Mano manymu ., jo 
neįmanoma sunaikinti, nesuardžius šalies inteli-

gentijos, pirmiausia mokslininkų bendruomenės. 
O šito tarybų valdžia negali sau leisti”. (Aki
račiai, vas- 1979).

gu nemažesniu įžvalgumu Venclova pasisa
ko apie Helsinkio nutarimų reikšmę: “Tarybų 
Sąjunga bus nesupratusi Helsinkio tikrosios 
reikšmės. Jos požiūriu Helsinkis užtvirtino sie
nas Europoje ir sudarė progą “priveržti veržles” 
imperijoje ir už jos ribų; tuo tarpu iš tikrųjų jis 
davė demokratinėms jėgoms ilgalaikį ir rimtą 
ginklą, kuris stiprina ir stiprins tarybinės siste
mos krizę” (t. p.).______________________

Toliau Venclova atidengė Lietuvos Helsin
kio grupės idėjinį veidą: “Lietuvos Helsinkio 
grupėm... bene pirmąsyk atkreipė dėmesį į Lietu
vos ir į mažumų padėtį (ir kitų religinių ben
druomenių). Tuo būdu Helsinkio grupė pakyla 
virš grynai tautinio ar konfesinio požiūrio, ko
ris ligi šiol buvo būdingas Lietuvos rezistenci
jai, į bendrojo humanistinio, taip pat, sakyčiau, 
ir į valstybinio mąsto plotmę” (t. p.)-.

Užbaigė savo paskaitą pilnu pasitikėjimu į 
ateitį, kuriuo nusako disidentinio sąjūdžio reik
šmę: “Ateitis priklauso žmogaus teisių idėjai, 
kuri šiandien daros nemažiau patraukli, negu 
savo laiku buvo socialinės lygybės idėja — ir, ti
kėkimės, sėkmingiau ir giliau — ji pakeis isto
rijos bėgį. Su tuo pirmiausia turime sieti ir Lie
tuvos išsilaisvinimo viltis” (t. p.)

Tačiau negalima su Venclova sutikti, kad 
jis kartais disidentinį sąjūdį apibūdina, kaip 
“apie naują rezistencijos būdą” ir LKB Kroni
ką, Aušrą ir kitus pogrindžio leidinius priskiria 
prie disidentinių sąjūdžių.

Al. Štromas skaitydamas parenšimą Londo
no lietuviams, atidengė, kad LKB Kronika, kaip 
ir “Aušra” pasisakė už lojalumą sovietinei san

dą, kaip ir politiniai veiksniai, savo nesugebėji
mu ar neryžtumu pasakyti tautai pilnos tiesos, 
atliko meškos patarnavimą, kurį teko apmokėti 
didelėmis kraujo aukomis.

Tomo Venclovos paskaita VLIKo seime bu
vo priimta mandagiu abojumu ir vieninteliu V.

tvarkai vien taktiniais sumetimais ir užmaska
vimui savo rezistencinės veiklos perėmė disiden
tinės veiklos metodus, (šaltinis, 1977 m. No- 4, 
katalikų žurnalas.Anglijoje..Todėl pristatant 
LKB Kroniką ar Aušrą kaip disidentinio sąjū
džio organus nusikalstama tiesai ir tuo pačiu 
bridimą į neaiškumą ir pasimetimą Tokiu bū
du negalima sutapatinti rezistencinių sąjūdžių 
su disidentiniais, nors tarp jų egzistuoją tam tik 
ras sąryšis — vieni užima gynybos pozicijas, an
tri pereiną į ofensyvą

Mano asmeniniu įsitikinimu, T. Venclova 
gerai supranta skirtumus ir nesutaikomumą 
tarp šių dviejų sąjūdžių, bet matomai irgi ‘takti
niais” sumetimais nenorėjo sukelti dar didesnio 
įtarimo ir priešiškumo prieš save ir bendrai 
prieš Lietuvos disidentinį sąjūdį. .■ .

Toks “diplomatinis” Venclovos išsukis yra 
perdėm klaidingas, nes praeities karčios pamo
kos moko, kad ne vien melas, bet ir pusiau melas 
yra kenksmingas. Nacių laikų pogrindžio spau-

4

Bražėno pasisakymu, kuris disidentinį sąjūdį 
apibūdino kaip “komunistinių iškritėlių veikla”. 
Išsyrus mano komentarus, rašant apie VLIKo 
seimą, reikšminga Venclovos paskaita nebuvo 
nagrinėta spaudoje.

Atspausdinus šią paskaitą Akiračiuose^ to 
paties numerio pirmame puslapyje, save laikąs 
liberalinių pažiūrų, istorikas V. Trumpa sunie
kino pačią disidentizmo idėją ir kitoje vietoje 
“atvirame laiške” patvirtino K. Jurgelės disi
dentų pasmerkimą:

•“Iš esmės Jurgėla yra teisingas: disidentas 
yra to paties tikėjimo žmogus, tik dėl ndi-o pa
gerinti tą tikėjimą, ar dažniausiai dėl asmeninių 
sumetimų, nesutelpa prie to paties bend rd stalo-.. 
Kalbėti apie “lietuviškus disidentus” kokia kita 
prasme yra tik nesusipratimas” (t. p.)

(Bus daugiau)
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DR. K G. BALUKAS
AKUŠERIJA |R MOTERŲ LIGOS 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

GENITO-URINARY- SURGERY 
BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ. 

Sh Petersburg, FL 33710 
Tel. (B 13) 321-4200

on. PAUL V. DABGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W««tch**t»r Community klinikos 
M*dicino* direktorius

1938 S. Monhoim Rdv W«stcno«t»r, IL. 
VALANDOS: 3 8 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TM.: 562-2727 *rb* 562-2728

TEI------ BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street 
“Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS

iv. K«VTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant. 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Indijos vienuoliai

simais paskaitininkui.

Laidotuvių Direktoriai

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

tini lauką apaštalauti, maldau
ti atlaidos kitaip galvoj antienis 
ir siekti reshabilituoti tuc’s ki
tan galvojančius, atseit fronti
ninkus. Tad šiame punkte ir su
siūbavo paskaifnko autorite- 5 
as. . . Ciceriškiai, užčiuopę pas

kaitininko turima šitokia ten
denciją — rehabilituoti fronti-,. 
RuSį pasijuto tarsi įgelti. Kai ku
te pajuto net įr tam tikro kar- 

.elid, ypač tie, kurie turėjo tie
sioginį organizacinį reikalą su 
šiais partiniais fanatikais — 
frontininkais: ant svo nuosavo 
kailio patyrė jų krikščioniškos 
moralės ir tausinės atsakomy
bės pajautimo stoką ir nieku 
geru,. doru nepateisinamą jų 
pelitinį partinį savęs pervertini
mą, visų kitų nuvertinimo sąs
kaitom Tad prasidėjus klausi- jos Vadovėlį ir savaime kils apaštališku nusiteikimu ir laiky
mų naetui, auditorija taip ir klausimas, kAsrir-I trr riiatė^ katl sena kvietė visus dovanoti viens 
prapliupo priekaištiniais klau- mokiniai rašytų mokyklos va- kitam, kaip ir pats dovanojęs, ir 

dovėliusl? Ogi šis. V. Liulėvi- rasti bedrą kalbą, eiti j dialogą

L. K Demokratų skyrius Ci- kimas į lietuviškos politikos par- 
cero yra vos prieš kelis metus 
įsteigtas, bet jau suspėjo užsire
komenduoti kolonijoje, kaip 
k u’ tūrinių politinių popiečių or
ganizatorius. Vieną tokią popie
tę surengė ir-šių metų pradžio-
e, sausio mėn 7 d.,, šv. Antano 

parapijos salėje, kur dalyvavo 
apie aštuoniasdešimt,asmenų.

Įvad.nį žodį Tarė skyriaus val
dybas narys, A, Tau ginas. Jis 
pavadavo sergantį pirmininką, 
J. švedą, e'askaitą skaitė kun. 
dr. J. Prunskis tema: “Krikš
čionių demokratų uždaviniai 
išeivijoje.” Meninę programą 
atliko mokyklinio amžiaus vai
kučiai: D. Pranskevičiūtė, Vy
tas Palionis ir Edis - Pranckevi- 
čius. Studentas P. Dūda ir mu
zikė Kristina Griniūtė atliko ke
lis muzikos kūrinius Programą 
-pravedė——Balionienė.- Uždary
mo žddį tarė Rita Dūdienė.

Buvo ir lengvos vaišės, kurių
me u dalyviai turėjo progos pa
sišnekučiuoti, padiskutuoti, ypač 

j karštai diskutuota paskaitinin
ko tema, kurioje buvo matyti 

“contact lenses’” i tendencija rehabilituoti fronti-
VaE agai susitarimą. Uždaryta tree.! ninkus. Betgi paskaitininkui ši 

~ ~ I misija nepavyko', nes jau yra
DK.LE0NAS SEIBUTIS susidariusios
—------INKSTŲ,-PŪSLĖS IR----------- gana aukste-

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2619 W 71 St. Tel. 737-5141 
Tikriną akis. Pritaiko akinius ir 

£

1 .

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKSCIQNIUI

"Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų, kad botumėte nepeik
tini ir tikri Dievo valkai, hebartlnl sugedusio* ir likrypmios giminės 
tarpe. Jų tarpo jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Pil. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke- 
lic, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityli- 
irų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikyto ją.

Mažeika Evans

purtė priešiškai, prieš bet ko- vėlis yra rąžytas autorių kolek- liais lietuviais.
kias pastangas nuolaidžiauti ar tyvo, o tie paskirų istorijos lai-. K1.ikšMoniška m<)ralė ,o.
atlaidžiau!! tautiniams nusilpę- kotarpių autoriai yra tik moki-. kfa; nllwiėmę apgailėk ir da.
liams ir politiniams pasimetė- niai, tik studentai. Reikalas yraj 
liams. Tuojaus pat buvo primin-. aiškus: šio istorijos vadovėlio 
tos, išskaičiuotos ir jų padary- redaktorius aiškiai suvaidino 
tc's didžiosios tautinės ir politi- Piloto rolę: Suklastojo istorinius 
nės nuodėmės. Buvo primintas faktus, suniekino_ tautos jr val- 
Ic. Mero parašytas, ir Prailgo styhės nepriklausoma_ gyveiur..
premijuotas romanas “Stripty-' mą, o atsakomybę pastūmė mo- 
zas” rašytojo K. Almino “Sau- kinių kolektyvui. Atseit, ir oku- 
ja skatikų” — aiškus prokomū- pantas patenkintas ir kaltinin- 
nistinės propagandos kūrinys, ko nėra . . .
taip pat Draugo premijuc’tas S. Įvykio atpasakojimas salėje 
Jobynienės- — “Tėvų nameliai yra nebaigtas, tenka._prie. jo su
brangos” vadovėlis, skirtas Li- grįžti, išklausyti aiškius ir rim- 
tūanistinei mokyklai^ irgi pro- tus audifobijos žinomų pasisa- 
komunistine propaganda sutep- kymus.
tas, visiškai suniekinantos Ne-- t-> • • „• > n •.į. r. . Pne pirmųjų , kalbėtoju pasi-priklausomos Lietuvos gyveni- , • .1 °- .sakymų prisijungė ir viena 111-
mąs,.. _ _—_------ tėtoktualė moteris. Ji kalbėjo

Negalima atjungti i<c š.cs- trumpai, bei pašakeTabai daugi" 
serijos kūrinių ir V.Liulevičiaūs “Fix>ntitiinkūi savo vaiklą vys-

— leidinį lautos^ ir i0 yjt melų it’apgaule ir šitokia 
savo politine taktika tik erzina 

tesnejai Lit. mokyklai, bet pa* skaldo išeiviją, tad, Dieve duok, 
gal okupanto politinę liniją Pa" kad ši jų dinastija “ktio gtei- 
tašytą. Vienur^-istoriniai faktai £jausiai ir pasibaigtų!” 
nutylėti, kiti pateikti iškreipti pkisakynią auditorija pa- 
ir t. t. -lydėjo ilgu skardžiu plojim...
_ Rrikia tik pavartyti šį iston. Aiškiai pMtarė, kad ši nęnaudė- 

“ lių dinastija ir pąšibaigtų . . .
I Paskaitininkas,!-iššklaūsęs vi
są eilą priekaištų, tarsi pasitei- 

; sindamas, gelbėdamasis iš pa- 
’ dėties iitišiskunde, kad principą 
jis nepritariąs nei tų išvardin
tų leidinių leidiniui, nei jų pre- 

. \mijarimui. Na, ir dar pasisakė, 
kad savo laiku buvo parašęs 
net ilgą straipsni prieš tdkių lei
dinių leidimą ir-, jų premijavi
mą, bet Draugas- to straipsnio 
riedėjėš (Sic”! Taf ir dar vienas! 
įrodymas, kad Draugas veda

i spaudos cenzūrą ir dar kur — 
j demokratiniame krašte!) Tai 
yfa dar vienas, iš daugelio, jrO- 
dymų, kad Draugas varžo spau
dos laisvę — niekina demokra- 
tiftius įstatymus.

i Kun. dr. J. Prunskis, šitaip 
nuoširdžiai pasiskundęs, vėl

rytą artimui skriaudą išlygink, 
tada nešk auką ant altoriaus. O 
sveika logika ir psichologijos 
mokslas sake': jei yra klaida, 
reikia ją atitaisyti, už ją atsi
prašytų siekiant sunormuoti | 
santvkius su individu ar kolek- 
tyvu. Tad kaip galima kalbėti 
apie kokį nors dovanojimą, a^ 
leidimą, jei patys kaltininkai 
neprisipažįsta prie kaltės ir ne
prašo jokio atleidimo? Priešin
gai, kaip faktai, rienas po kito, 
rodo, frontininkai savo klaidas 
laiko už žygdarbius, ūž tauti
nius nuopelnus, už partinę gar
bę. Pakartotinai vis Ueklarųbja~ 
jog tik jie vieni jaučia laiko dva
sią ir sugeba sekti laike* ženk- 
klusi

EUDEIKISir išryškėjusies 
jeKtinės-ddeologi- 
ūrtingos-pcrirtinčs

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

Ofise telef.: 776-2880
Rezidencijos telef.: 448-5545

GAIDAS - DAIMID
Į kryptys.

Kung. Dr. J. Prunskio Pas
kaitos Vedamoji Mintis ir jo 
Pastangos Rehabilituoti Ipon- 

j tininkus.
D t? WT TA TTD a g? > -Paskaitininkas a Ik c en t a vo 
_ __ krikščioniškos religijos ir tau-

GYDYTOJAS IR -HIRURliAS tinės atsakomybės reikalą Krikš-

’ '?“!’*. DTok^ ,Plr
Tel PR 8-1223 —- take ir_A-isą_glebj_citatuLreligi-

0HSO VAL.:‘pi™.. Utral, m&acj“5’ gilmės filosofijos autori-
Ir penkt. 2-4 ir 8-8 vaL rak. Stštadie- tetT ,PasisakymŲ’ paremiančių| 4- 
aiaa 2-4 vaL poDiet ir 

nagai susitarimą.

ORTHOPEDajm’Ri____ ______
Aparatai--ProtezaL MdcL ban- plačiai apsiskaitęs asmuo, žur- 

,r dažai. .Sįpociali pagalba kjiom*.rnaijs.tas k„niffas. ■-V-(Arcn suDDorts) ir t t. [riaiisras, Kunigas.. . _

- y--fi, iį^l paskaitinirLkG -dėstomas- mintis/ 
j Kun. dr. J. Prūnskic’ pateiktų 
’citatų gausa (o jų pateikė ne
mažiau pora dešimtų) liudijo, 
jog paskaitininkas yra labai

redaguoją 
valstybės istoriją, skirtą Aukš-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

W*rt 63rd Sf„ Chicago. IfL 60629 
, T»tof.L PRo«wct 8-5084

t PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Na, o kas sukėlė erzelinį vėją ? 
Tai paskaitininko, sakyčia, la
bai neatsargus, rizikingas įšo-

H

Apdrausta* perkrauityma* 
iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO i E IMO S VALANDOS 

Vi*** programos ii WOPA,

Sandwiches are an Amencah tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break* 
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fik, šaVbty and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham aftd Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo ahd a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the ftidge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you caj 
stir up Golden Grill*, and still have sbme tin hand for Snacking 
or devilllfij.

im, r' '

Lietuviu kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 8:00 
—3:30 VaL popiet Šeštadieniais 
ir sėkmddiėtlils nuo 8:90 iki 0:30 
vaL ryto.

Vadėj« Aldona Daukui

Talaf.: HEnHock «4U

715T So. MAPLEWOOD AV«, 
CHICAGO, ILL.

—■ !■■■! ■ —f

£ “Lietuvos Aidai’
-RĄŽĖ BRAZDžIONYTė

_ Program** vedėję

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

Visos laido* iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

1646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374
✓

— Jei žinote asmenį*, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi aa- 
vai m nemokamai.

“ . hain ~
1/3 eup finely chopped 

onion OR 11/2 
tablespoons instant 
minced onibn

Goldeij Grills 
6 sandwiches

6 hard-cooked eggs\ 1/4 cup shredded Swiss 
chopped cheese

1/2 cup chopped cooked 2 tablespoons swret pickle
- relish ——

2 tablespoons fnayonnalse 
or salad dressing

1/2 teaspoon salt
12 slices rye bread

^Butter
Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 

Butter 1 side of each bread Hicė, Place 6 slices bn griddle, 
baking sheet or in skillet buttefed side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle ot in skillet until toasted on both sides 
OR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until gdldeh brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutei

♦Hard-Cobked Egg*
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

Inch above eggs. Cover, bring tepidly just to boiling. Turn off 
heat; if becėssary rehiove pak from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand coveted in hdt water 15 minutes for 
large eggs adjust time up or down by about adprox. 3 
minutes for each size larger or smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly in cold water shells are easier to remove And 
it is le« likely you will havt a dark surface on yolko. To 
remove shell: Crackle it by Upping gently all ovfer. foil egg 
between hands to looeen thell| then peel, starting at Urge end4 
Hold egg under running cold *ltet of dip in bowl of WaUr io 
help mm off ahalL

,9

Rinkimai Rodėzijajė
Rodezijoje valdžia penktadie

ni paskelbė, kad rinkimai į pir
mąją juodųjų jiaugumos legisla
ture (seimą) vyks nuo šio ba
landžio 17 iki 21 d. Sekantis Ro
ti ezi jos tituliafinis prezidentas 
ir premjeras bus juodžiai. Abe
juose legislatures rūmuose, ku
rie bus atidaryti gegužės ir bir
želio mėn., dominuos juodžiai.

— Durpių alyvą Amerikos 
chemikai bando paversti gazo
linu automobiliams varyti. Jeigu 
jiems pavyks tai padaryti, tai 
degalų kartelis iširs.

— Po prėž. Cartėfio kalbos 
Amerikos Šerų kainos pakilo vi»
same pasaulyje.

— Hyderabado policija nepa
jėgia suvaldyti minių, protes
tuojančių prieš buv. Pakistano 
premjero Bhutto nužudymą.

PETRAS PLEŠKEVICIUS
Lietuvos kariuomenės kūrėjas-sa van oris

Mūsų mylimas tėvas, uošvis, senelis ir prosenelis mirė 
1979 m. kovo 5 diena.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, atsilankiusiems koply
čioje, daly vijusiems gedulingose 'pamaldose, palydėjusiems 
į amžino poilsio vietą, parciškusicnis nuims, liūdėti liku
siems. užuojautas žodžiu, spaudoje ir laiškais.

Dėkojame Visiems, užprašiusiems šv. Mišias už jd sielą 
ir už atsiųskis gėles.

NuGšird>;iai dėkojame prel. J. Tadarauskui už jo didelį 
pasišventimą nelaimės ištiktam artimui, už atsilankymą j 
koplyčią, už atlaikytas pamaldas bažnyčioje ir palydėjimą 
į kapus.

Dėkojame Hamiltono DLK Algirdo šaulių kuopos val
dybai ir nariams, dalyvavusiems koplyčic’je, bažnyčioje ir 
palydėjusiems į kapus. Ypatinga padėka šauliams, nešu* 
siems velionio karstą.

Dėkui vargonininkui už gedulingas melodijas, giesmes 
ir himnus šv. Mišiose ir apeigose.

Lietuviškas dėkui visoms ir visiems.
Nuli&dęt duktė M. Mickevičienė, žentas, 

anūkai ir proanūkė

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

A. Pilėnas
(Bus daugiau)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuvių—

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

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

Telef. 476-2345

AM&ULANSO 
PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ. 

--------------*------------- 
TURiME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVĖ. Tel: Y Ards 73401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė.. Cicero, III. Tek: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
TeL: YArds 7-1138.11393319 So. LITUANICA AVE.

STEPONAS G. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4416 j

P. .1. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

c

5 w- naujienos, Chicago &, HL Monday. April 9. 1979



ŽEMAIČIŲ BODO YPATYBĖS YRA- - PRILYGINAMOS SENAM ĄŽLTO.':.
, JIE ATKAKLIAUSI AI _GYNI1K A VO LAISVĘ IRPAPROČIUS i 

., garsioji iš praeL. ėjonybvr- Vytautas, ir -Jogaife 
Birutės tėviškė, iki prievarta naikino senobines iėr

šiam laikui išlaikė-tlaugelj-wr- maiėių šventoves ir"peT dū^Shjr
lies šąli

/S

Grigg, Martynas A. Tralus ir^p- 
Dalia Trakis. Po susirinkimo S z 
bus lietu vilkų valgių bufetas: 
Suęirinkiman kviečia Teodora
Nuziępė, LPR pirjhininĘėJ J|

DAUG ĮV Alki V PUOŠME-' 
NŲ. Mokame $9.1 už sidabrii- 
nius dolerius (V. -F. or better! 
condition), .Mokame, aukščiauįj 
sias kainas už sidabrines monci 

ii

EAL ESTATE
Namai, Žemi — Pardavimui Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALC

nė ją nuo skandinavų, nuo kry- 
žhjceiu; maskolių ir kitu, tuora 
pat sykiu saugodami Lietuvą 
i.A vakaru. Toje žemėje jis - gi
mė ir augo, ten buvo jo sukin ti 
derlingi * ūkiai,~ pilyX šventovės 
ir protėvių kppai.,_ ___ _—

Ilgų šimtmečių kovos už savo 
laisvę užgrūdino žėmaičius, su
būrė juos arčiau vieni kitų. Jų 
kaimynai,-r norėdami- -pabrėžti siškija, reniiafna 
nc'rs atsparumą, sakydavo: “At‘ 
kaklus- kai^ žėhiaHis’’. žirioilia 
rašytoja Marė Radzevičiūtė sa
vo' veikale “Dievaitis”, prilygino

- žemaičių būdą prie seno’ ąžuolo’, 
vadinamo tokiu vardu. Tąs ą- 
žuolas, giliai Įleidęs šaknis į sa
vo gimtinę žemę, atlaikęs ir 
pikčiausias- audras,' nepalūždą- 
mas ir . nepasukdamas. - Tokie 
buvęs ir žemaičiai.

' Kaip nebūtų keista, bet že
maičiai. yra daug nukentėję ne 
vien nuo savo' priešų^ bet ir nuo 
-Liet u vos valdovu. U Mindaugai} 
o paskiau Vytautas politiniais 

..sumetimais -buvo atidavę dides- 
nę. dalf Žemaitijos įryžiuočiąms. 
žemaičiai, tačiau, griežtai ir ąt-

_ kakliai kovojo prieš nepaken- 
čiamūs švėtimus~valdovus.

. SkteidĮžiant Lietuvoje krikš?! gailės nė .pusės dienos vargo, by
- • " :’ .7 ’ v.- v 1NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreiptai 1 Ytans ša!' 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuyfikos ipau-" 
dos pirmūną pavyzdžiais, platinant iį seniaūtią AmęMos'-itėtuviąėdieuraštĮ,' 
su juo susipažjstant -;ir jf- užsiprenumeruojant, tiksiu ludarytU nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet. ir visos išeivijos - 
taip pat. pavergtos Lietuvos Ir jos' žmoiffiį gerovei, be^TOBtis jėgomis! kiekvienuose^ rinkimuose -vis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir yisubtiųo HetuvQkn 'rei
kalų renesanso. .:

7 . ' '- . VIS PLEČIANTIS SĄJOD1IUI

skaityti ir platinti Naujienas,1 stsfr^d'*mėėenah, -’kž 
tinimo vajaus labai vertingomfWoYinoaiis naujienji

Mykolas Karaltis, sav. Grand Shores motelio ir'Reddeneinlo vle&ttčte, 
17350 Gulf Blvd., SL Petersburg, FL 33708, tri. 813—391-9733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turėsi progos-būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir' kitais moderniais Irengūnata.,

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties ^Aplink muk ir mūsų nMfflta” 
iutorė M Miškinytė paskyrė $30 premiją Be abejo/ attaras. fr daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rate 
-ūmame. Naujienų pikniką.- j c ’ 'N-iy-.j '

• ■ ■ J

Visas ir visas kviečiame 4 didžiau talka.' į <
Prenumeratos pratęsimo; užsakymų, bei triimų 'skaitytoji 

jraioma pasinaudoti žemiau ettuficnsta atkarpootere^

ta§. Perkame pašto ženklus 
.-pinigų kolekcijas. '

PA T R 1 A,

4267 'So. Sacrhmento,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’ŠSIMOKEJIMAJSf' 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFHS L

Velykų zuiki!

*nnaik1nti ^'žiaurioji raudonų tis į iiuŠkus atlikti nuosavas be- 
ujaskoliu okų|>aęiją, Žinuajtbllligiiu:s.-a|ieū|as, 
myli savo žemę ir ne be pagrin-j priešinosi unijai su Lenkija, ir 
dų. vadino jų "šventąja”. Jis gy.tkai vėlesni Lietuvos valdovai 

bandė primesti Jiems^ lenkiuką -------------- ------- ------ ----------------- ------
bajorišką tvarką, tai žemaičiai tau pagelbėti. Dažnai įAtfeiks Archer Avė.,, bus
ir jos neįsileido. Dėka tam užsi* be jokio .i^mokpsnio pabaro, ar; tis jr (jąjiną velykines dovanas > LIETUVIOS KATALIKŲ j
spyrimūi, -autononiinė 1 fcetfiąi? kiliui arba maisto pačiam ke- apylinkės vaikams. Bendroves BAŽNYČIOS KRONIKOMS

pastebėjo ,tįis rašy- (skyriuose,2555 W, 4?th St. ir LEISTI SĄJUNGA, ,
1 - \/S141 Archėf‘Avė., vaikai gaus

•j Žemaičiuose išliko iki mūs^^babonųs ir kiaušinio pavidalo T 
Bet,-kaip sakoma, lašas po lpaik«?'daugelis istorinių padavi- taupymo dėžutės. p-

/'ir. ąkn^nv=praUšo. JJžpiųdh? Jr Pasak;[_Jleneį^^SA Daiva Koperskytė iš Hąni Kronikos 1 tomą .ispanių kalbą
p ifrono LSK Kovas dalyvavo Ry- KLB Kronikos ,■ 1 tomą anglų 

' tines Ontario provincijos mer- kalba Chicagos Lojolos univer- 
gaičių ir moterų stalo teniso siteto vardu, LKB Kronikes“ 5 
rungtynėse. Ji laimėjo pirmą tomas .lietuvių įkalba jau bar 
vjętą mergaičių iki 13 m. grų- giamas redaguoti. ~ 
peje. Ramona Raguckaitėlai- 

mėjo antrą vietą moterų B^kla- _ _______________
sėje, gi trečią vietą laimėjo Ra-. vo aukomis paremti LKB KrOr 
jnona.^Bernotoiiė.-.*?/ :«ikos knygų leidimą, o dar ne-i

atsilyginusius už gautas kny- 
n m- fiinriauos stovykloje rup gas,-prašome greičiau tai pada-a 
šjamį; lietuviškai nekalbantiems 
7-14 .m, berniukams ir mergai-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prea'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

pat Lietuvos likvidavimo 1975 tojus. ■ ’• 
.melais. —— - ; j

SO U’ ę ___
si žemaičių kraštą lenkiška dvat ’r Palangos niergelę — 

pasŠuliriėl žemaičių globėja pajra-
yaldžios, atsiųsti .iš .svetur, m/! kildami jos vardu garsųjį dir, 
laiūėje^^a^i eigūnani^tambėsni ^?ar kalną Palangoje, ant- kurio 

senais laikais degė amžinoji ug- 
nis,__ ____________ ____ į __
; Jeigu aukštaičiai būtų turėję

žemių -valdytojai nustūmė į poj 
grindį žemaičių atsparumą iiį;

, jų patriotizmą. Laipsniškai jie,
• prądėjp žiūrėti su,..nepasit&5w^u^att'.*^ei^^^^--atsparufito'
- mu ir į atvykusius aukštaičius,

Yi eitas., a tikš tai tis, . važinėje/^08 ir Lmfūtbs 1Š-
pradžioje šio šimtmečio faine9orija būt^ Plukusi visai Kitais 

keliais. Bet dar, ne vėlų būtų ir 
šiandie peržiūrėti tas žemaičių 
būdo ypatybės ir kaikUriąsį jų 
sustiprinti saviškių tar^ė. ‘

krašte; palikcrtokį •užtašąr“'
— Kelionėje- paklausk žemai

čio kaip nuvažiuoti į tą, ar kitą 
vietą. ~Jis~ pirma ~ apimš~ tave 
akimis nuo galvos iki kojų ir 
pągąl -gąutą įšp.ūtįį atsakys^: J^ei- 
gu nepatiki tau, ar pasirodei įr 
tariamas, duos tau sausą, trum
pą atsakynią. Jis pavyzdžiui par 
sakys- “Važiuok statiai ir nu 
vąžiu.o§i”,

— Jeigu gi jam patikai, nesi-

r T R U MP Al' ?

— Cicero Observer balandžio 
u d. laidoje pirmame puslapyje: 
pasveikino per visas penkias, 
skiltis Cicero miesto savival- 
'dybės sekretorių John F. Kinr 
barką gimtadienio proga.-Mies
tu gyventojai -ir--_politikieriai - jj- 
vadina Mr. Cicero. Miesto savi
valdybės pareigūnai keičiasi, p 
mūsų tautietis J. F. Kimbarkas

prie sveijdnimu. /; 3^

Į Standard -Fede^ai TAuįĮįrrta 
B-vės visi s/ct/rici -^idijĮ penkta- 
dienį balandžio 13 d., ižus už- 
darorm. į: vai., .■ šeštadiaiį.f.Įa* 
Įandžio-44.rd., bus atdari nuo

dieną centrinėje - įstaigoje/. 4I92
—   ------ :-------------- - ------- -—r: ? į č »'is.

priklausanti Amerikos 
iefųvių Katalikų Federacijai 
Greitu laiku išleidžia LKB

Registruoki le savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau. 
26-tns metus veikiančioj įstai 
go j, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

----- iusurance, lneome Tax---- -  
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

1 —:------------------------------------
Kviečiame visus lietuvius sa4 ; m r ^ 'S'

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

. _ .. __ _ _ ___f įvairi apdrauda —INSURANCE
1 tolitiĮam^tikos kursai. Reiįįa į Paaukojusieji nors 5 dol. busi BuTŲ NUOMA VIM AS—paren- 
.ufeire^ištrrfeė iki balandžiol Krunikoms_ Leisti] kam nuomininkus 
rl5^d. šiuo-adresu: Youth Camp jungos metiniais nariais^lOO] 4243 W. 63rd -St., Chicago----
Damava/'' 25830 . Forestview, do1- — amžinais nariais ir 1000j Tel. 767-0600.AJcUlldVd, Z*UO<JV L UlUOl. Viv w ,

Bbuthfi^a,v'MT48ok TęleforiSs d?L — mecenatais. Už visus ąu- 
M-313-^354-’O746. Kiiršai"'—'sfo- ^.asdieii.; yra laikomos
-vykia bus.rųgpiūčio 5‘19-d;rl)ai- ^v. Mišios.^ . .
nąvps .stovyklavietė yra prie. Aukotojams išduodami kvi 
-M^che^er miestelio . Michigan (jai :jr jų aukos yra atleidžiamos 
Valstijoje,

— Dail. Rimgailės Zotovienės aukojusieji ne- mažiau kaip 100 
darbų paroda ruošiama baląm bus įrašomi leidžiamose 
džip2Į ir 2% d. Toronto Lietuvį ‘ Khygpse. -
hamd Gedimino pilies J^Aųkas siusti, ir čekius rašyti

^Lietuvių prekybos..Rūmų?šiuo- Vardu ir adresu: LKB Kro- 
naria susirinkimas bus .trecia-, mkbms Leisti Sąjunga, 0825 
dionį balandžio.11 <L, ^ąriąus> Soė Tabu an Avė;, Chicago, Ill.įlryopen- 
Girėno salėje^ Pjądžibje Č„ Ap?-;:^0629^ • . . .

” LKB Kronikoms Leisti 
Sąjungos .Valdyba ,

(Pr,).

> jhup federaliniu mokesčiu. Pa-4 1 • * ’ * • ■

tin rpdys-aktu^ ti^331^- Rotiėrt 
Ą. Boese, policijos depariajnen-’

chemijos pagalba išaiškinami' 
riųšjkaltim^ų.., ^Buš ..pąsveiktot:

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIDGEPORTE, 3548 ' So. Emerald 
Xve., išnuomojamas butas iš fronto. 
Dėl informacijų kreiptis—telefonu 
LA 3-1387. . . ’

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

AUTO BODY and FENDER MAN

leedel in western suburbs. Must
have 5 years exp. and own tools. Sal-

Friday 8-5 p.m. 
Ask for JOHN 529-6139

*

į *
_ .VJ, M Pensijos ir kompensacijos iš Voki?
raziją, - Antimony : X .. Petraitis, ‘tijos ir is kitų kraštų, pilietybės popie 

mi c+o riai. Įvairių valstybes ‘formų pildy James S. Saunoris Jr., Gil bta- Interesantų reikalais lankos^ 
jey, Jonas Kedaitis, Jurgis Gel-: valdžios ir savivaldybės įstaigose be;

------- ——,—--------- --------------- ------ ,; panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
į ir kitas sąskaitas. 5 Padeda neturtin- 
į giems gauti iš WELFARE ir kitu istai-

MACHINIST

Lathe and mill operator, exp’d. only 
'■ Growing company, good starting 
'salary and benefits.

GYROMATIC MFG. CO. 
593-0910.

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

CORPORATION
6551 S. Lore!

.... -- -------------------------- --------- Call J. Solek between 3-4 582-5154
Įgų įvairias pašalpas: buto, nemokame L

a s:

NAUJIKUOS
1739 SO. HALSTID ST.*' • •------ ' :
CHICAGO, IL 68681

r U anksto be nflnhte prvtętau saw 
aažlndinsai jutamžlnėjlmo išlaidas.' Prie

2608 West 69th St/Chicago,El. 60629 < Tel. WA 5-2787 ‘ 
Didelis pasirinkimas geros rūšies1 Įrairių prekių.

MAISTAS Iš

[ gydymo, nemokamo maisto korte 
i les ir kitką. Taip pat paruošia imi 

*; gracinius dokumentus ir iškvies 
į mus i Ameriką. Sudaromi testament? 
.ir asmenų paieškojimai. Be to. isri: 
f pina metrikus ar ju pakaitalus. Kreip 
tis asmeniškai arba laiškais.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3261 SOUTH HALSTED STREET

; (Antras aukštas. įėjimas iš fronto) 
į ' CHICAGO, ILLINOIS 60608

Tel. 225-8275

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

CHAS: F. L’HOMMEDIEU
_ SONS COMPANY

4521 W/Ogden Ave.
Chicago, Illinois

521-3992
Parardė Ir Tardai

Adrsm
Cosmos Parcels Express Corp/ 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629

v f? HELP WANTED— FEMALE 
Darbininkių reiki*

-TeLWA 5-2737 g

• U&akzu- Naujienai kaip doriną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

PiTirdė ir Tardai — -_____________ -

. tūTll

Adresai

5 REGISTERED NURSES NEEDED

DAY SHIFT
** Salary S5.75 to S6.25 hour. Contact 

Tower Pavilion Nursing and Conva 
K lescent Center, 5825 W. Cermak Rd.

Cicero, Ill. Ms. Dembek - 656-9120,

, MECHANIC

Excellent opportunity for an Me
chanic experienced t>n Lift trucks. 

Salary of S10.00 hour with periodic 
.raises & benefits. v .

Full time permanent position.
Call Mr. Kessler 259-6100. 

COLEMAN FLOOR CO. 
Rolling Meadows

SpoDsorlaus pavardė, vardai ir vietovė

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką jpaudą ir Haujlerm 
potangaa, prašau jas riunCnėti ui pridedamus  dol.

CLEANING LADY WANTED .

4 Days/Week. 3-4 Hrs./Day 
Call Mornings Between 9 and

BONANZA STEAK HOUSE

8150 S. Cieero, Burbank 
. 424-5884

12

Pavardė Ir nrdu
CALL IN ENGLISH

Ask. For Jerry or Eleanor

Adreso

• FUtlnlmo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujiems dvi aavalte* sudp*. 
tinimui nemokamai d« jokiu įsipareigojimu. ,. .

Pavardė ir vardai

Adreso

Pavardė Ir vardas

Adresas

Pavardė tr vardas

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

736-7500

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikta Darbininkų Ir Darbininkių 

TEENAGERS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linki savo klientams, draugams ir 
pažystamiems ■

HOUSEKEEPER, live-in w/lge. active 
family, jefs. required, days off, own 
room'. Must S^ėak' English. Salary 
open. į Permanent position. ' i I

Please Call 349-7818

i ’ 
3518-24 West 63rd Street

Tel.: 776-5888 
Chicago, HL 60629

-J’

GARBAČIAUSKAS, *

GENERAL SECRETARY

Steno necessary. Figure aptitude a 
plus. Salary open with good fringe 
benefits.
i BERKSHIRE SOODS, INC.

, 4600 S. PACKERS AVE. 
CHICAGO, IL. 60609 

254-2424
An Equal Opportunity Employer

0 GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas p 

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

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

2 AUKŠTŲ maro namas ir 2 auto 
■garažas. Apie S6,B00 pajamų-. Nau*- 
jas stogas, gazu šildymas,, apsauga 
nuo potvynių,' aluminum langai, ga
lite pirkti už $4f,300. b: _

MODEHN"U$'f5 metų muro namas 
2 butat-ir profesionalui -Lukšus-ofi- 
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke., aukšta kokybė, S5D.000..

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie $13.000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
—2625West71st-Street——

TeL 737-7260 arba 737-8534 .

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI . . ’ 

Turiu Chicagos miesto leidimą^ 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave^ 
. Tel. 927-3559

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775  

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

Siuntiniai I Uetuvą 
ir kitus kraštus " 

P. NEDZINSKAS,j'4065 Archer Av, 
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5930 

i.   —.i——J

Nri*ry Public 
INCOMI TAX fIRVICI

Taip pat daromi vertimai. giminių 
HkTietimii. pildomi pilietybė* pr*- 

1 tymai ir kitokį blankai. 
4 • ■ ■ —

BEST THINGS IN UFE

Frana x«p»n»
BM¥» W.T5WI 5t 

-• «a-*-M54

^11 Frank Zapalla mn mu

Stale farm Re insurance Company |

Live Tn with sub. family for summer. | 
Will have own room. Child care ano 
lite rousekeeping. Good stjlairy, 1: 
day off- No fee to you. Joyce and 
’enny Services (private employment 
igency). 835-4176 OR 465-3427.

'Ve are looking for energetic indi-’ 
viduals to assume permanent full 
Mme positions as slockhandlers and I 
shipping & receiving clerks. Alto < 
looking for clerical orientated ind»-t 
ridual to be trained as unit control j 
?hlerk. Exellent company benefits, 
including merchandise discount. Ap
ply aU ,

BASKIN CLOTHING.
716 West Kinzie
Chicago, m — 421-0263

HOUSEKEEPER-COMPANION for in 
valid lady. Prefer mature woman 
Permanent live-in position. Room & 
Board plus weekly pay. ' Own room, 
Sundays off. Must speak English.

1405 S. Clinton, Berwyn.
Call 522 2218

---------GOVERNESS * ‘

Responsible, experienced woman to 
tare for 2 month bld baby full-time 
7:30 AM to 4:04 PAL 4000 North in 
Chicago. Salary open. ; Lite House
keeping. Cail 248-f>471.‘

ADVOKATAS 
CHARLES P. K AL & Awoctatat 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162
Trečiadieniais S anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 y.\ 
Vakarais tel. RE 7-5047. J 

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams. K

> i* . .Di-Gel. 
The Anti-Gas Antacid.

1 - - Mj ^2
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