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NORI, KAD KINIJA DEMILITARIZUOTU 
VISĄ VIETNAMO PASIENĮ

DERYBOS TARP KINIJOS IR VIETNAMO 
MINISTERIŲ LABAI ĮTEMPTOS

HANOJUS, Vietnamas.—Apie vaisingos, nes abi valstybės sie- 
Kinijos ir Vietnamo ministerių kia kitų tikslų.' Vietnamas yra
bei jų pavaduotojų pasitarimų 
eigą mažai žinių patenka į 
spaudą, bet šiandien Vietnamo

pasiryžęs tartis visais Vietnamo 
ir Kinijos pasienio klausimais, 
tuo tarpu Kinija nori išspręsti

valdžios atstovai pareiškė, kad Kambodijos ir Laoso klausimus. 
Vietnamas pareikalavo demili- Kinija atšaukė savo karo jė- 
tarizuoti visą Kinijos pasienį. gas iš^Vietnamo, kad Vietnamas 

_ . „ , atšauktu savo karo jėgas iš
Pr.es konfliktą V.etnamo pa- Kambodijos. Jeigu Vietnamas 

sienio sargai saugojo visą laiką i ,0 d ar neprižadės pa- 
rubemų, tuo tarpu šiandien- tie . ,ai Enija vėl gali pa. 
patys sargai negali prie sienos. siųsti sav0 jėgas j Vietnamą, 
priartėti. Kai Kinijos kariai pa- reikalauja respekt0 kiek.
steb. Vietnamo pusėje pasienio vienam kiniečiai Vietnamo lai- 
sargą, tai jį apšaudo, sužeidžia, kinosc sri, 
o dažnai ir užmuša. ; y

KINIJA KELIA KAMBO
DIJOS KLAUSIMĄ

Rusai "išrinko" 
Leonidą Brežnevą

Vietnamo ministeris nenori 
duoti Kinijai teisės šaudyti į 
Vietnamo pasienio sargus, ban
dančius priartėti prie sienos. 
Kinija pareiškė, kad jokių Viet
namo karo jėgų neprileis/prie 
sienos, n» ^vietnamiečiai - tris-

MASKVA, Rusija. — Aukš
čiausias Sovietas politiniam biu
rui, paties Brežnevo vadovau
jamam, “išrink o” dabartinį 
Aukščiausio Sovieto pirmininką 
Leonidą Brežnevą dar vienam 
terminui toms pačioms parėk

kartus sulaužė susitarimą. Ge
riausia būtų demilitarizuoti 
Vietnamo pasieni. Vietnamas 
pareikalavo to paties iš Kinijos. 
Kinijos ministeris atmetė tokį 
Vietnamo reikalavimą ir primi
nė, kad Vietnamas turi atšaukti 
savo karo jėgas iš Kambodijos. 
Jėigu šitas reikalas nebus su
tvarkytas, tai 'Kinija 'btfe' pri
versta imtis priemonių šiam 
klausimui išspręsti. Susidaro 
įspūdis, kad ši konferencija ne
galės duoti pageidaujamų re
zultatu, nes nuomonių, skirtu
mai labai dideli.

goms. Brežnevas yrą ligotas} 
žmogus, retkarčiais nevaldo ko
jų raumenų ir nepajėgia atsi
stoti ir vaikščioti, bet jis pats 
priėjo įsitikinimo, kad niekas 
kitas nepajėgs taip gerai val
dyti Sovietų Sąjungos, kaip tai 
daro Brežnevas.

Brežnevas buvo “išrinktas” 
vienbalsiai. Nereikėjo balsų 
skaičiuoti, nes neatsirado nei 
vieno “aukščiausios tarybos” 
nario, kuris būtų drįsęs pasiū
lyti sveikesnį narį Brežnevo 
einamoms pareigoms.

Pakilus Mississippi upės vandenims, 16.000 ūkininkų turėjo ieškoti sausesnės vietos. 
Paveiksle matome JAV kariuomenės dalinius, ištempusius palapines ūkininkų šeimoms.

IRANE SUDARYTA DEMOKRATIJOS 
SIEKIANTI NAUJA VYRIAUSYBĖ

LIKĘ KARIUOMENĖS DALINIAI VAIDINS SVAR
BESNĮ VAIDMENĮ VALSTYBĖS GYVENIME

-■‘TEHERANAS, "Iranas. — Tre-_ pierane žmonės reikalauja, 
čiadienio naktį Irane įvyko es- i Chomeini atvežtų daugiau

Ka-

SUPA DZINGA (JINJA) SRITYJE 
SUSIBŪRUSIUS KARIUS

LIUDININKAI PASAKOJA APIE ENTEBES 
AERODROMO SKERDYNES

KAMPALA. Uganda.—Ugan
dos sukilę kariai, apvalę sostinę. 
nuo užsilikusių Idi Amino poli
cininkų ir nuo policijos atstovų, 
persiorganizavo ir vijosi priešą. 
Vakar jiems pavyko užimti. 
Jin j a miestą, esantį į vakarus 
nuo Kampalos. žvalgai jau pra- 
eitą savaitę pranešė, kad Jin ja, 
mieste yra sutrauktos didesnės 
karo policijos jėgos. Niekam ne 
paslaptis, kad nuo praeitų metų 
balandžio mėnesio Idi Aminas,
kraštą valdė vien karo policijos . 
pagalba.

Ugandos kariams nepatiko !
nuolatiniai karo vadų tardymai;
ir dingimai. Karo policija išsi- 
veždavo jaunesnius ir vyresnio 
amžiaus karius, bet niekad jų 
negrąžindavo. Kartais pats dik
tatorius važiuodavo su karo po
licijos daliniu ir suimtuosius

Pasitraukė John Birch 
pirmininkas

WASHINGTON, D.C. — Sen. 
John H. Reusselot. Kalifornijos 
respublikonas, vakar atsistaty
dino iš John Birch draugijos 
pirmininko pareigų. Jam nepa
vyko išauginti John Birch drau
gijos į rimtesnę politinę jėgą.

Samdytų John Birch draugi
jos agitatorių tarpe yra vienas

kad 
duo-1 

minės vyriausybės pakaitos. Bu- į nos, bet mula pasitarime prisi- : 
vusiame Bazargano kabinete j pažino, kad jis neturi suprati fln 
kariuomenės vaidmuo buvo la- Į mo. kur Iranas galėtų gauti ja- 
bai silpnas, bet naujoje vyriau- vų 
sybėje karių balsas bus galin
gesnis. Kariams bus pavesta at
statyti tvarką, suvaldyti “revo
liucinio komiteto” savavalia, o 
jeigu mula. Chomeini pats nesu
sipras, tai kariai turės ir jį 
valdyti.

ATSISTATYDINO 
ŽIAURUS BUDELIS

duonai.

Iranas neteko
JAV doleriu4-

su- i

KINIJA ĮSPĖJO DĖL 
MŪŠIŲ KAMBODIJOJE

Kinijos ministeris Vietnamo 
taikos pasitarimuose pareiškė, 
kad turės būti sprendžiamas ne 
tik Kinijos pasienio klausimas, 
bet ir Kambodijos. Kol Kinijos 
karo jėgos buvo .Vietname, tai 
Kambodijoje buvo ramu. Bet 
kai kiniečiai atšaukė savo karo 
jėgas iš Vietnamo šiaurės, tai 
prasidėjo mūšiai Tailando pa
sienyje. Vietnamiečiai pradėjo 
pulti Kambodijos jėgas, buvu
sias Tailando pasienyje. Virš 
dešimt tūkstančių buvo pri
versti įžengti į Tanlandą. Tai
lando vyriausybė, apklausinėju
si sieną peržengusius pabėgė
lius, juos vėl grąžindavo į Kam- 
bodiją. Vietnamo kariai žudo 
tremtinius.

9

NENORI TARTIS APIE 
KAMBODIJĄ

Balandžio 20: Teonė, Marce
linas, Lazdonė, Goštautas, Si
gitas.

Saulė teka 5:05, leidžiasi 6:25.
Oras vėjuotas, galt lytik 

.v* u-a’o-, •

Jemenu neįmanoma 
sujungti

RIJADAS, Saudi Arabija. — 
Buvo pasklidęs gandas apie rei
kalą sujungti Pietų ir šiaurės 
Jemenus. Pasiūlymas gražus, 
bet jis nepraktiškas. Šiaurės Je
meną valdo demokratiškai nu
siteikusi vyriausybė. Tuo tarpu 
Pietų Jemeną valdo komunistų 
kontrolių© j ama polici j a.

Be to, tarp abiejų Jemenu jau 
antri metai eina žūtbūtinė kova. 
Praeitais metais į Šiaurės Jeme
ną atvyko Pietų Jemeno užsie
nio reikalų ministeris valstybės 
reikalus liečiantiems pasitari
mams. Pasitarimų metu buvo 
nužudytas š. Jemeno preziden
tas. Tai buvo Pietų Jemeno ki
šimusi į šiaurės Jemeno vidaus 
reikalus.

Pietų Jemeno kariai bandė 
įsiveržti į šiaurės Jemeną, bet 
prie sienos buvo sulaikyti ir at
mušti atgal. Pietų Jemeno ka 
riai buvo įsiveržę į šiaurės pa
kraščių teritoriją. Teko juos iš
varyti. Padėjo Amerikos karo 
laivai.

_ Vedami pasitarimai, kad 
Ugandos karo policija suimtų• 
diktatorių Idi Aminą ir atiduotų j 
Ugandos kariams. '

Sirijos karo jėgos norėjo 
paimti Libano krikščionių va
dus, bet jiemB'-nepavyko.^

Praeitą savaitę buvo privers
tas -atsistatydinti mulos Cho- 
meini dešinioji ranka “revoliu
ciniame komitete. Jis įsakinėjo, 
ką areštuoti, ką šaudyti ir ko
kius pareiškimus privalo pada
ryti pats Chomeini. Premjeras 
Bazarganas reikalavo sustabdyti 
įtakingesnių karių ir buvusių 
politikų žudymą, bet jam nepa
sisekė. Kaip tyčia, buvo nužu
dyta daugiau karių ir politikų. 
Blogiausia, kad visame krašte 
žmonės pajuto maisto stoką. Nei 
mula, nei premjeras neturėjo 
konkretaus plano maisto ir pi
nigų klausimui išspręsti.

NUTARTA PRAŠYTI 
JAV PAGALBOS

Ira-
ga-

mesti

Mula Chomeini 
rengiasi nutilti

TEHERANAS, Iranas. — 
! ro vadovybei nutarus paremti

■ naują vyriausybę ir premjerą, 
visame ”iane įvyks kelios esmi
nės pakaitos.' Kol- žmonės rer

, kalaus duonos, dega1’* ’ ririua-- 
i lų, tai mula Chor~ . nekalbės 
apie Irano ish nišką respublika

■ ir neatsakines Į paklauri~.ias. 
Be to, vyriausybe p-’ artotinai

j prašys JAV vyriausybę padėti 
i galimai greičiau, atsiunčiant 
javų ir riebalų.

Mula nenori susitikti su ba
daujančiais žmonėmis. Krašte 
buvo duonos ir mėsos, kol Cho
meini negrįžo į Iraną ir neišar
dė buvusios tvarkos.

Irano karo vadovybė ir vy
riausybė laikysis susitarimų, 
padarytų su kurdų vadais. Par
tizanai nebus leidžiami į kurdų 
apgyventas sritis. Partizanų ve
dami teismai ir žmonių žudynės 
baigtos. Teis ir baus tiktai vy
riausybė.

apklausinėdavo. Karo vadams: 
nepatiko karių žudynės. Karo 
policija tiek pradėdavo siautėti, 
kad suimdavo ir be teismo su
šaudydavo įtariamus Ugandos 
karius. Diktatorius gerai mokė
davo karo policijos nariams, 
bet reikalaudavo aklo patarna
vimo. Karo policija sušaudė di
doką dalinį Ugandos karių Tan
zanijos balose. Tanzanijos vy-

gabus lietuvis, bet jam nepa
vyko įtikinti lietuvių tapti bir- 
čininkais. Ateityje sen. Reusse
lot vadovausis demokratiniais 
respublikonų principais ir po
litika.

Nepasitenkinimas 
Filipiny salose

MANILA. Filipinų salos. — 
Iš Cebu ir kitų salų ateina ži
nios apie salų gyventojų nepa
sitenkinimą. Gyventojai reika
lauja, kad būtų atidaryta pre- 
kvba su kitomis salomis.

Anksčiau Kinijos laivai at
veždavo audinių ir išsiveždava 
vaisius. Dabar vaisiai pernoks- 
ta. o audiniai neatvežami. Mo
terys neturi kuo apsirėdyti.

riausybė parodė pasienio garni- . č.
zonui netoli sienos sušaudytus Prez. Carteris pakvietę 
Ugandos karius. |nau^ Chicagos merę atvykti

į Baltuosius Rūmus pusryčiams^.
Paskutinis Idi Amino įsaky-l 2__ __ _______

mas kovoti prieš kylančius bu
vo paskelbtas Jinjoje. Iš Jinjos 
Idi Amin automobiliais išvažia
vo į’ šiaurę, bet tolimesnis jo li
kimas nežinomas. Ugandos žval
gai turi žinių apie didžiausius

— Libano krikščionys pajėgė 
apsiginti nuo mahometonų pa
vojingiausiomis karo dienomis, 
o dabar skelbiasi kuriantys sa
vąją respubliką.

Irano karo jėgos padės atsta
tyti tvarką, bet privertė prašyti 
JAV pagalbos. Kariai nori, kad 
būtų priimti JAV planai karo 
jėgoms pertvarkyti ir kad būtų 
prašyta JAV tuojau duoti mais
to — duonos ir riebalų.

Jeigu Irano kariai padės nau
jai vyriausybei atstatyti tvarką, 
suvaldyti mulos Chomeini žudi
kus ir gauti iš Amerikos eko
nominę pagalbą, tai tada pasi
baigs karių ir politikų žudynės.

KARIAI PASIRUOŠĘ 
SUVALDYTI MULĄ

Irano kariuomenė, atrodo, yra. 
pasiruošusi suvaldyti mulą Cho- 
meinį, jeigu jis ir toliau kvies 
“ištikimuosius” klausytį Korano 
tiesų ir Chomeini įsakymų. Te-

TEHERANAS, Iranas. — 
no vyriausybė, atsisakiusi 
minti įvairius naftos gaminius, 
neteko paties didžiausio dolerių 
pajamų šaltinio.

Bachtiaro vyriausybė, vykdy
dama mulos Chomeini reikala
vimus, pirmiausia nustojo par
davinėti naftą Izraeliui. Izraelis 
mokėjo Iranui doleriais. Vėliau 
mula Chomeini įsakė naftos 
versmių darbininkams
darbą. Jis tvirtino, kad mesti 
darbą, streikas buvo reikalingas 
Bachtiaro vyriausybei nuversti 
ir krašto ūkiui išardyti.

šiandien risi galėtų dirbti, 
bet jie nepajėgia. Iranas neteko 
naftos specialistų, galėjusių iš
trauktą naftą valyti. Nevalytą 
naftą perka tiktai rusai, nes jie 
turi rafinerijas netoli Irano.

Susišaudymų ir žmonių žudy
nių metu buvo sunaikinta labai 
daug turto, sunaikinta daug 
pastatų.

Libane steigia Krikš
čionių respubliką

BEIRUTAS. Libanas. — Li
bano krikščionių vadovybė pa
skelbė, kad jie nutarė pačiame 
Libane įsteigti “krikščionių res
publiką”. šimtmečius senieji 
krikščionys Libane taikiai su
gyveno su daug gausesniais 
mahometonais, bet dabar sugy
venimas tapo neįmanomas.

Įvairios rūšies mahometonai 
Libano krikščionis skriaudė ir 
niekino. Krikščionys mano, kad 
jie galės geriau apsiginti, jeigu 
turės savo respubliką. Krikščio
nys nesikiš į arabų reikalus ir 
apgins *>*© taisės. *

Pakistane sprogo 
du dideli tiltai

po 10 milijonų do-

ant tilto plento 
rašalu užrašytas

HEIDERABADAS. Pakistanas. 
— Ketvirtadienio vakarą spro
go du dideli tiltai, vedantieji į 
sostinę. Kiekvieno tilto pastaty
mas kainavo 
lerių.

Pradžioje 
buvo juodu
premjero Buto vardas, o už po
ros dienų tiltai buvo išsprog
dinti.

Diktatorius Zia atsisakė da
ryti bet kokį pareiškimą, kad 
valstybei ir tautai padaryti mi
lijoniniai nuostoliai. Jis buvo 
pakviestas prie telefono ir jam 
pasakyta, kad dar didesnius 
nuostolius tautai atnešė Buto 
pakorimas. Buto buvo doras ir 
teisingas politikas, jo negalima 
kaltinti klastotais kaltinimais. 
Pakistaniečių dauguma yra įsi
tikinusi, kad Buto kilpa nuves 
į kartuves. Girdisi vis garsesnis 
balsas, kad prezidentas turi eiti 
į teismą.

— Illinois prokuroras William 
Scott tvirtina, kad jis visai ne
kaltas, nėra jokio pagrindo jį 
traukti teisman; ' . • ’

šiaurės plotus, bet niekur bė
gančio Amino nematė. Žvalgai 
nustatė, kad galingiausias karo 
policijos batalionas susikoncent
ravo Jinjoje. Didžiausią patyri
mą kovose su kariais turi Tan
zanijoje apmokytas batalionas. 
Jis nuginklavo Libijos karius, 
gynusius Entebę. Entebės aero
drome įvyko keli kruvini susi
rėmimai, bet Libijos kariai 
greitai pasidavė nelaisvėn. En- 

i tebę ir Kampala išlaisvinęs ba- 
: talionas yra įpareigotas kruvi
niausius mūšius vesti. Pačioje 
Kampaloje šis batalionas buvo 
papildytas savanoriais kariais.

Ugandos karo policija buvo 
pats galingiausias diktatoriaus 
valdžios ramstis. Patirtis rodo, 
kad Ugandos karo vadovybė yra 
pasiruošusi suimti visą Ugan
dos karo policijos vadovybę. 
Kariai jų nešaudo, nes vyriau
sybė įsakė iškvosti karo polici
jos vadus apie visas Idi Amino 
laikais padarytas žmogžudystes.

Ugandos kariai pasiekė’ Jinją 
trečiadienio rytą. Jie tuojau nu
statė, kad bus pasipriešinimas. 
Praeitą naktį Ugandos kariai 
apsupo Jinją iš trijų pusių. Ka
ro policijos svarbiausioji jėga 
galės bėgti tiktai į šiaurę, bet 
toli bėgti negalės. Galimas daik-
tas, kad dalis pajėgs išbėgti, bet

. Idi Amin karo policijai įsakė 
gintis iki mirties pačioje Jinjoje, 
kaip buvo įsakęs Kampala gy- 
nusiems kariams. Jam iškelia
vus iš Kampalos, fronto linijos 
atsipalaidavo, o mieste prasi* 
dėjo plėšikavimas. Plėšimus 
pradėjo karo policija, tą patį 
darė miesto policija, o vėliau 
visi bėgo.

Ketvirtadienį Ugandos artile
rija jau pradėjo apšaudyti Jin
joje esančius karo policijos 
centrus. Vietos gyventojai pa
deda Ugandos karo jėgoms. Idi 
Amino karo policija neturi karo 
medžiagos atsargų.

Ugandos >ariai žino, kad 
Ugandą pasiekė palestiniečių 
kuo- nsiryžusi ginti patį Idi 
Ammą. bet iki šio meto pales
tiniečių niekas dar nesutiko. Li
bijos belaisviai tebetūno Ente
bės rūsyse, visą laiką jie skun
džiasi alkiu. Idi Amin karo va 
dovybė jiems visai nieko val
gyti nedavė, o dabar gauna pati 
mažiausią maisto davinį.

Susisiekimas tarp diktatoriaus 
Idi Amino ir karo policijos visai 
nutrauktas. Negali naudotis ra
dijo pranešimais ir telefonu, 
kuris šiaurės Ugandoje visai 
nutrauktas.

Liudininkai tvirtina, kad no 
tik’ karb policija; bet ir pats Idi

kitF hrt-ės* pasiduoti nelaisvėn Amin cUdyyavp.-. Entebės aero- 
pačipjė -*dromo sargų žudynėse.



Pastabos iš tolo
kid nutarimo protokolą, bet tuo 
laiku buvęs ALTos pirniininkas 
inž. A. Mažeika labai nedvipras
miškai paaiškino, kad jokio nu
tarimo (su Bendruomene) ar 
susitarimo nebuvo padaryta, net 
protokolas nesurašytas, nes dėl 
š.m. vasario 16-tosios minėjimo’ 
buvo tik pasitarimas — (su
prantamai) nieko bendro netu
rįs su ateityje rengiamais va
sario 16-tosios minėjimais. Ne
buvo dėl to jokių ginčų.

Dėl pasitarime subendrintų 
aukų rinkimo (kartu su Bendy 
ruomehe ir VLIKu) — rezul
tate laimėtojų išėjo VLIKas, 
kuriam (ALTos ir Bendruome
nės sąskaiton — palyginus su 
praėjusiais metais) šįmet su 
aukota, rodos, net dešimteriopai 
daugiau ... Aš turėsiu progos 
apie šį ALTos (Los Angeles) 
susirinkimą pasisakyti išsa
miau, bet kol kas, galiu pasa
kyti, kad tai buvo pavyzdin
giausias susirinkimas (dauge
lio skirtingų tikslų ir pažiūrų 
atstovų)., kuriame nebuvo jo
kios “konfrontacijos”, nežiū
rint, kad prieš susirinkimą bu
vau (kai kieno?) įspėtas, kad 
susirinkiinas esą būsiąs “karš
tas” . C- Niekada nepasidaviau 
dienos ūpui ir tokiem pranašam 
ir gerai,-, kad tokių “pranašų” 
neatsirado kalbamame susirin
kime . . . Pasirodo, kad -visada 
galima susikalbėti ir dirbti kar
tu, kai vadovaujamasi pagrin
dinė mintimi —- kiek it kaip 
galima padėti lietuviškam rei
kalui. .'

Kšip sakiau — plačiau para 
šyšiū kiek vėliau, bet kad h 
mažą pavyzdį (nuosaikaus AL
Tos veiklefe pripažinimo) galiu 
pristatyti mūsų (Los Angeles)

atstovų, prašoma perskaityti to-ALTos revizijos komisiją: Algis

NAUJA ALTOS VALDYBA
š. m. balandžio mėn. 1 d. Los 

Angeles ALTos skyriaus meti
niame susirinkime buvo' išrink
ta nauja valdyba tokios sudė
ties: Antanas Skirias, inž. Vyt. 
Bandziulis, Ilona Bužėnaitė, Si
mas Kvečas, Kr.z:mieras Priš- 
manttts, Feliksas Masaitis, Juo
zas Mitkus.

Susirmkinii atidarė praėju
sius “fiskalinius” metus sėkmin
gai ir našiai pirmininkavęs inž. 
Antanas Mažeika, toliau meti
niam susirinkimui pirmininkau
ti pakviesdamas Feliksą Masai- 
tį ir gausiam susirinkimui pri
statydamas garbės svečią kun. 
dr. Juozą Prunskj — ALTos 
centro informacijų direktorių, 
kuris buvo pakviestas susirin
kimui tarti žodį (kum dr. J. 
Pronskis tuo laiku viešėjo’ Los 
Angeles lietuvių parapijoje, kur 
klebono prėl. J. Kučingio buvo 
iškviestas rekolekcijoms). Sve
čias savo kalboje labai pozity
viai apibūdino Amerikos Lietu- 
vių Tarybą, pareiškė daug gra
žių minčių ateities darbams. '

Svečiui (kun. dr. J. Pruns- 
kiui) išskubėjus bažnyčion pa
mokslauti, susirinkimas (turbūt 
paveiktas svečio labai nuosai
kios kalbos?) vyko sklandžiai, 
stebėtinai sklandžiai, be disku
sijų, ginčų, prieštaravinfų, “kdh- 
frontačijos” — ko neretai bū
davo kituose šūsifiiikimūoše. 
Ypačiai ginčų biiVo laukiama 
dėl spaudoje paskelbtu “nutari
mo” ar “susitarimo”, kad atei
tyje vasario 16-tosios minėji
mas bus rengiama čia kartu su 
Bendruomene ir aukos renka
mos kaip ir šįmet ==-■ kartu su 
bendruomene. Buvo, kai kūnų

ir SW i
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Dariaus - Girėno iškapotas užrašas

*4.

je girdėsime solistę J. čekanaus-1 iškilmingus susirinkimus, 
kienę, akompanuojant A. ApeCkarienes ar išvykas. Kiekv 
kytei, taip pat vyrų kvartetą 
(A. Polikaitis, R. Dat^ys, B. Se- 
liukas ir Ę. JaraŠūnas).'

Kuopos vadovybę (valdybą) 
Šiuo fnetu sudaro: pirmininkas 
Kazys Karuža (jau septinti me
tai iš eilės tose pareigose),
1- mas vice-pirm. J. Naujokas,
2- ras vice-pirm. Br. Žemaitai
tis sekr. J. Uksas ižd. J. Janu
šauskas, sporto vadovas — K. 
Rakūnas, jaunimo spOrto vado
vas Saulius Stančikas, moterų vardą ir sujungs mus bendram

i-ikarienes ar išvykas. Kiekvienas 
skyrius turi skirtingas galimy
bes ir Centro Valdyba nenusa
ko kokiu būdii sukaktis turėtų 
būti paminėta, svarbu, kad įvy
kis būtų atžymėtas mūsų Visuo
menėje. /

Jei skyriai dar nebūtų įteikę 
ženkliukų pasižymėjusiems vei
kėjams ar aukotojams, tai būtų 
gera padaryti minėjimų metu.

Minėjimai pagyvins BALF’o 
veiklą, pagarsins organizacijos

sekcijos vadovė — V. Paplaus
kienė, jos padėjėja — J. Paš-

darbui.
Toliau pažymij kad Balfo Di-

kauskienė ir parengimų vadovėj rektorių suvažiavimas įvyks 
11979 m. lapkričio 17 d. šv. Kazi
miero) salėje, Los Angeles, CaL 
Prašoma direktorių kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

Stasys Juškėnai

BALŽĖKAŠ MOTOR'S
4030 Archer Ave., Tel. VI 74515
.Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

f c<

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos ftiašinoš ~ Ufmo kainomis)

Geriaus. mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

|

I
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— O. Orlovienė.
Kuopos vadovybė deda visas 

galimas pastangas, kad šventė 
pavyktų ir dėlto kviečiama^ ra
ginama ir laukiama, kad joje 
dalyvaus šaulių veiklai prita
rianti lietuviškoji publika labai 

• gausiai.

Pagal turimus pranešimus į 
____   ______________________ ’_____ ___________ _ ____________ 1 tą šventę atvyksta gana gausios 
(Lietuvių Fronto Pr. Gustas 49. Buvęs valdybos zo Daumanto šaulių kuopa, eilęj delegacijos iš kitų šaulių kuo- 

metų, kaip ir kiekvienas visuo- PU> paminint vos pora: Toronto 
meninis “naujagimis”, darė la- šaulių VI. Pūtvio kuopos piim- 
bai mažus ir netikrus žingsnius,; ^as St^ Jokūbaitis, Čikagos Vy- 
bet bręstant ir stiprėjant pen
kiolikos metų laikc'tarpyje išau
go į vieną stipriausių, lietuviš
kos šeimos narių visuomenėje, 
organizaciją, išvariusią našią 
vagą kultūrinėje veikloje (gal 
dalinai ir “lietuviškoje politiko
je”), kuri, dabar žvelgiant 15- 
kos metų “istorijon” — atrodo 
tikrai pasigėrėtinai. Nežiūrint, 
kad nuo pat įsisteigimo, o ypa
čiai pastaraisiais metais — kuo
pos sėkmingai veiklai buvo, 
stabdžių, o paskutiniuoju laikui 
čia siautėjanti lietuviško terord| 
banga neaplenkė net ir šaulių 
kuopos. Nė mano pareiga čia, 
dabar, gilintis į kas, kur ir kaip,] Centro Valdybos inforinacinia- 
juo labiau kad nesu nei šaulys,1 me biuletenyje, skirtame Balfo’ 
taigi nei tos • kuopos narys, betl 
kuopai rengiantis labai iškil- 

. mingai minėti 15-kos metų 
veiklos sukaktį — skaitau bū
tina apie - tai painformuoti 
“Naujienų” skaitytojus.

Pagal mano gautus, iš kuo- 
: pos pirmininko K. Karužos, da- 
•' vinius kuopos 15-kos metų vei- 

sukaktis švenčiama š. m. balan
džio mėn. 28 ir 29 d. d. Los Aii-i reikšminga sukaktis. Tad Gen- 

T7^1-J,—V _______

Raulinaitis (____ . . . .
Bičiulių Tarybos pirmininkas) J narys J. Gedmintas, gavęs tik
Edvinas Balceris — Tautinių 
Namų atstovas, Vladas Pažiūra 
— BALFo atstovas.

Nežinau kaip vertinti vieno, 
atstovų sąraše, pasirašiusio at
stovaujantį LIETUVIŲ BEND
RUOMENĘ? Iki šiol Bendruo- 
menė stovėjo ar bent manė sto
vinti aukščiau ALTos, tai toks 
Bendruomenės atstovo’ parašas, 
turbūt, reikėtų būti suprastas 
“prima apfilis”... Bet tada, jei 
Bendruomenė prie to prisipa
žintų, juokas tikrai neturėtų jo
kiu linksmesniu momentu.

Radijo Klubo nauja 
valdyba

Praktiškai tai ne nauja, 
“nauja” ją galima pavadinti tik 
dėlto, kad ji buvo demokrati
niai pripažintu balsavimo keliu 
perrinkta — išrinkta — dar vie- 
nėrių metų laikotarpiui. Kalbu 
ciž ' tepiė Šhlifdfnijęs Lietuvių 
Radijo Klubo (Lithuanian Me
lodies, Ine.)' metinį susirinki
mą, įvykusį š.m. kovo mėn. 18 
d. kuriame buvo išrinkta nauja 
valdyba, kurion, pagal balsų 
daugumą, pateko" visa “senoji” 
valdybą, išskyrus vieną senosios 
valdybos kandidatą (J. Gedmin- 
lą), gavušt mažiausiai balsų 
(45 iš 88 balsavusiu), kurio vie
ta atiteko man (gavusiam 78 
balsus' iš 88 balsavusių). Pagal 
halsų daugumą ton “naujon” 
valdybon buvo išrinkti: VI. Ba- 
kūhas 78 balsai, D. Kaškėliėne 

Į 76, H. B'ajalis 74, J. Mitkus 64, 
VI. Gilys 5!), O. Macėniėftė 52,

VISIT LITHUANIA AND ROME - 1979
(SPECIAL AUDIENCE WITH POPE JOHN PAUL H — JULY 1 ANT; 
AUGUST lė DEPARTURES. BUTT f GROUPS WILL BE GPECJFIGALLY 
MENTIONED AND GREETED BY THE HOLY FATHER. ARRANGED 
COURTESY LITHUANIAN COLLEGE, ROME. WHO HIGHLY RECOM
MENDED LADIES WEAR LITHUANIAN NATIONAL COSTUME).

Tour Director for AugUfet 15 departure - Prof. J. Stukas
Total Cost 
including 

GIT Air Fare

R*tum
Ch-«4«/N. Y arte ChlėAfb/N, Yerk

Otifri/Nights

FM

Ch'55/N. Y

May 00

_

May IT Vilnius 5. Moscow 2 S100a/$876
June June 21 Vilnius 5, Moscow 2 S10Š3/Š026
July 04 July 18 Vilnius 5, Moscow 2, Rome 6 S1529/S1420
August Ii An^iist Ž0 Vilnius 5, Moscow Ž, Rofnfc 6 $1529/$1420

lt Vilfritis 5, Moscow 2 Š1W3,$876

cm GIT AirCo«t |»er ĮTet adn. dottMe ooviipanty; Dasitl Fare — s’drįti l F> 
chaugv and'(N- gov<¥htriehl hdd $3 departure tftxj hntr dimtu?
will accotnpany eadi.tonr with minimum 30 pattitipafth; partidjirtls 

horn West Coast and Canady wdėėntė.

Reservations—Information:
ViGA iNfERNAt. TtAVTL ŠVCE. INC 

N. WWI« SI.
Chi«l«O. UI. 00604
(H2» MžJjll

UNION TOURS, IN€. 
6 EB«t 36th Strfret 
NeW York. N.f. 10016 
(512) 65^-7473

bet

?’RS. ZOFIA SZYMANSki 
Manager. E. Europe bepat.

TERRY ZABOROWSKI
Tour Manager

45 balsus į valdybą nepateko — 
man gavus 78 balsus (pemykš- 
čioje valdyboje nebuvus). J. 
Mitkui, pora pastarųjų metų 
klubui pirmininkavusiam, pir
mojo šios “naujos” valdybos 
posėdžio pačioje pradžioje iš 
valdybos pasitraukus jo vieton 
buvo kooptuotas sekantis (pa
gal balsų daugumą) valdybon 
neįėjęs kandidatas J. Gędmin- 
tas. Man, nors ir daugiausia bal
sų susirinkime gavusiam, atsi
sakius bet kokių pareigų valdy
boje (kolkas), pareigas besi- 
skirstant, visų valdybos narių 
bendru sutarimu pareigomis 
pasiskirstyta ir vaidyba dabar 
yra tokios sudėties: pirminin
kė — Danutė Kaškelienė, vice- 
pirm. — Henrikas Bajalis, se
kretorius — Juozas Gedmintas, 
iždininkas — Pranas Gustas, 
programų koordinatorius — 
Vladas Gilys, parengimų vado
vė — Onutė Macėnienė ir VI. 
Bakūnas — talkininkas progra
mų koordinatoriui. 5VI. Giliui.

Revizijos komisijoj! išrinkti: 
Alb. MarkeviSinš, Alf. Giedrai
tis ir Br. Morkis. ' ‘

Iš iždininko .pranešimo, ku
ris buvo patvirtintas revizijos 
komisijos protokolu, paaiškėjo, 
kad šiuo metu klubas kasoje 
turi net 16.000 dolerių “gry
nais”. Vadinasi ■— pati turtin
giausieji lietuviška radijo va
landėlė mūsų išeivijoje.

Valandėlės transliuojamos 
normaliai tuo pačiu. lAikū (kiek
vieną šeštadienį 12:3t> i:(X)
dienos metu) ; šiūo laiku valdy
bos rūpestis ir darbai hufcreiptl 
šafihį balių — gegužės H 
Į artėjantį radijo klubo pava- 
d.

tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
pirm-kas VI. Išganaitis (jis bus 
pagrindinis kalbėtojas minėji- 
me-akademijc'je), Detroito St. 
Butkaus kuopos pirm. V. Tamo
šiūnas, Švyturio juop. pirm. inž. 
A. Šukys, ir visa eile kitų ir iš 

‘ kitur — net virš 20 tolimų sve
čių.

Tas dvi dienas bus tikrai ga- 
, Įima pavadinti Los Angeles šau

liu dienomis. Gerbs sėkmės.

Balfo sukaktis
Š. ml balandžio 9 dieną Balfo

Cody gaus padėjėją
CHICAGO.— Nepaisant arki- 

diecezijos pakartotinų paneigi
mų, kad trims popiežiams ne
pasisekė iškelti iš Chicagos arki-r 
vyskupą Cody, plačiai tvirtina
ma, kad tą problemą Vatikanas 
žada išspręsti salomonišku būdu 
paskiriant arkivyskupą koadju
torių, kuris tvarkys višųš arki" 
diecezijos reikalus, o ark. Cody 
liks tik kaip titufiąfniis: arki
vyskupas. Vyrauja nuomonė, 
kad 'kardinolas -Cody /nesutinka 
su tuo .paskyrimu,, "nes'gauha- 
maš įspūdis, kad jis nesugeba 
Chicagos dieceziją tvarkyti; .

skyriams ir direktoriams, pa-' 
sveikinus juos su šv. Velykomis 
rašoma: “šiais metais, balan
džio mėnesį, sukanka 35 metai, 
kai buvo Įsteigtas Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon-

BALF'ui, kai® Ii? kiekvienai 
wga'nizaeijai, veiklos trisde
šimtmetis yra labai svarbi fr!

gėlės šv. Kazimiero parapijos trb Valdyba prašo visų skyrių 
salėje. Ta pačia proga bus pami
nėta ir Lietuves Šaulių S-gos 
įkūrėjo Vlado Putvinskio — 
Pūtvio 50-ties metų mirties su
kaktis. Programa, apytkiriai 
numatyta tokia: balandžio 28 d. 
lietuviškoji radijo valandėlė bus 
skirta išimtinai tai kuopos 
šventei - j ubilie jui (valandėlė 
transliuojama 12:30 — 1:00 šeš
tadienį dienos metu); tos diė- 

Jie’š (šeštadienio) vakatė bah- 
Kielas parapijčis salėjo, kurio 
iiiėlū dainuos solistes H. Paš- 
kėričiūs, deklaftiubs aktdriūs j. 
Janušauskas. Svečių šūpažihdi- 
him-aš. šokiai, loterija, bufetas.

Sekančią diehą, šokinadiėnį 
balandžio 29 d., vėliavą pakė
limas parapijos kieme, iškil- 
miftgds pamaldos lietuvių baž
nyčioje, 12:15 vai. iškilmffigaš 

įsisteigusi Lietuvos šaulių Są- minėjimas — akademija pata 
junges Tremtyje padalinio Juo- pijos salėje, čia meninėje daly-

ir apskrities Valdybas savo vie
tovėse paminėti ir atžymėti šią

— Kinijoj gaminti narkotikai 
išvežiojami iš'Macao salos uostų.

gražią sukaktį.
Minėjimus galima rengti pa

gal skyrių turimąš sąlygas ir| 
aplinkybes: sufuošiant akade
mijas, kultūrinius parengimus,

šauliai užima 
Les Angeles tvirtovę

Kad bebūčiau suprastas klai
dingai’: liėtūviai Šąultei — ūži
mą lietuvišką Los Angelės tvir
ti vę. Prieš 15 melų Los Angeles

ENERGY

. Buy a car nd larger cit 
mor« po wtriul than you

DorI be a Bom Lceeri

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anicin* has extra strength. by a paM of 'ėkpėfts, Ugė3 & 
directed. But Anacin gives you 

ular. headache tablet- And mote įTain reheva- thaft-finy 
Ahacm combines that strength regular strength headache 
With safety. tablet. Gives you safety .you

Like all leading headache expect U'Ith extra strength you 
tablets, Anacin starts with a Want. Read a'flrf IdW libel 
pain feltever recognized safe dni^idite.
Extra sfrengfh with safety. Th A’s common Sense. That’s Afftcib.

■ TTT—AA

SOME CHICAGO MOTOR CLUB -flFŽ 6N

IXmSSMY DR/WMr

lariyl

*’/♦% -

see us for 

financing 
1 AT OUR 10W RATES

WITH REPAYMENT ‘ 
to Fit your income

2212 WBT tttMAK ROAD

SERVING CHCRfiO AND SUJORBS SINCE ISOS
4M*4h

CHKAGO, ILLINOIS 6060
PhoMi VTrglsIa 7-7747

PASSBOOK 
SAVINGS...
the best way to

OUR SAVINGS - 
tERTthtATES 

EARN UP YO

frafifaitnii
YOU’LL RUN INTO TROUBLE IF
THEČ&'S A SUDDĖN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOOCLOŠKV...

1;T naujienoj CHICAGO. a> WA |Apnį., 20, 1979



ST. PETERSBURG, FLA

1579

JAY DRUGS VAISTINE

tad nuo tokio karščio tos baci

RestoraneMartinių
2500 W. 94th St

DAINOS 910.00

910.00Minkšti viršeliai

910.00

Pridėti dolerįpaštb išlaidoms.

los išnyksta tame vandenyje; 
bet apie tai niekas nekalbėjo.

Tais laikais buvo įsakyta mū
sų kunigams, kad sekmadieniais 
jie savo pamoksluose primintų

KOREKTŪROS
PATAISYMAS

H football IS 
NOT A P1GSKIM

SVEIKINIMAI 
VAKARIENE 
IR ŠOKIAI

savaites vykusi a.a. daili- 
Teofiliaus Petraičio akva- 
darbų paroda Čiurlionio 

baigėsi balan- 
Buvo parduota

Seniau gydytojai duodavo kitokių 
nurodymų apsaugai nuo ligų

OKUPUOTOS LIETUVOS KVISLINGAI 
GARBINA RUSUS ENGĖJUS

— Amerikoje niekas negali 
išvengti valstybės mokesčių, 
Įskaitant ir nelegaliai Įvažiavu
sius užsieniečius.

T4E BRIDAL 
'Veil was 
OR1QINRLIY 
A CLOTH 
OVER. THE 
head 9NO 
EVES.-.-To 
Ward off 

THE "EVIL

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

gręžė klėties sienoje skylutę ir 
pasakė, kad visas piktąsias dva
sias Įkiša Į tą skylutę ir užkala 
mediniu kamščiu. Ir tas mūsų 
kaimynas greitai pajuto atsipa- 
laidavima nuo visokiu skausmu. 
Taigi tokia autosugestija pagy
dė nervinio pobūdžio ligą.

A. Kelmutis

4:30 vai. po piety

Vakariene ir gėrimai asmeniui 20.00 dol

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

maždaug pustrečio mėnesio. Ir 
tais laikais, maždaug prieš 80 
metų, mūsų ūkininkai vėl galė
jo vežti Į turgavietę savo vai
sius pardavinėti.

Tais pačiais laikais kai kas 
nebuvo pamėgę profesionalų 
gydytojų, nes, anot jų, ne viską 
jie pagydo ,tad tokiais atvejais 
eidavo pas koki nors raganių 
arba burtininką. Vienas mūsų 
kaimynas, negalėdamas pasigy
dyti pas profesionalus gydyto
jus, pasirinko sau raganių; ir 
tas raganius jo akivaizdoje iš-

24. — Muravjovą Prochorą — 
Kapsuko 5 osios autotransporto 
Įmonės vyriausią inžinierių, 
draugovininką.

25. Surovecą Vladimirą — 
Druskininkų teritorinės vanden
tiekio kanalizacijos valdybos 
šaltkalvi.

26. Tarakanova Lidiją — 
Šiaulių “Verpsto” trikotažo mez
gėją.

27. Vasilkova Fiodorą — Uk
mergės autokelio eksploatavimo 
linijinės valdybos Taujėnų kelių 
remonto punkto viršininką.

(“Tiesa” 1979-III-11, Nr. 59)

Tai tik per du mėnesiu tiek 
rusų apdovanota pačių lietuvių 
pakalikų parašais. Gi reikia tu
rėti galvoje, kad daugelis rusų 
atėjūnų keičia savo pavardes 
lietuviškomis, tad jų yra daug 
daugiau. Iš darboviečių vietų 
matome, kaip gausiai okupuota

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai .................................. 915.0<l

Š.m. balandžio mėn. 11 dienos 
Naujienose atspausdinto straips
nio "Knyga apie partizanus” 
autoriaus pavardė turėjo būti 
Audėnas, o ne Aurėnas.

Autorių atsiprašome. N.R..

Teople WHO Sold bad eggs 
nTU CENTUS.'/ HUNGARY 

WERE TIED TO P) POST ANO 
' V/H‘.P - LASHCD 1

liaus kirpimo “tautiniuose” rū
buose moteris vienoje Universi
teto salių propagandiniame api
pavidalinime, bolševikinius dan
goraižius ir pan. Kaip ilgai ir 
kiek tos medžiagos ji būtų ro
džiusi — sunku pasakyti, bet 
netikėtai iš auditorijos pasigirdę 
garsūs ir aiškūs žodžiai —. “Ga- 

•Įna propagandos” užbaigė tą ne- 
[ lemtą Kulbokienės darbą: prie 
. jos pribėgusi A. Kamiene su
stabdė vaizdų rodymą.

Iš šalies žiūrinčiam Į šį Vil
niaus Universiteto minėjimą ba
landžio mėn. 4 d. Lietuviu Klu
be, susidaro Įspūdis, kad atsi
randa asmenų, kurie prarado 
savigarbą sau, pačiam Vilniaus 
Universitetui ir klausytojams, 
atėjusiems Lietuvos garbingą 
šventę švęsti. Labai gaila, kad 
nešvari politikuojančių asmenų 
dvasia sujaukia didelius 400 me
tu Vilniaus universiteto kurtus 
darbus.

Scenos puik! dekoracija Vil
niaus Universiteto Kiemas, pa
ruošta fot. Vytauto Augustino, 
susirinkusius gražiai nuteikė, o 
šalia scenos seniau kabojęs aus
tas Lietuvos Himnas išnyko, o 
jo vietoj pakabintas margas 
paveikslas, dominuojantis rau
donom spalvom. Turistas

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

4. A. Šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

SĖKMINGA T. PETRAIČIO
DARBU PARODA

2759 W. 71 st 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

Tel. 476-2206

Už aktyvų dalyvavimą kovoje 
su teisės pažeidimais ir viešo
sios tvarkos palaikymą Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios tarybos 
prezidiumas Garbės raštais ap
dovanojo liaudies draugovinin
kus (rusus):

20. černieckają Dianą. Trakų 
rajono Lentvario “Kaitros” san
technikos dirbinių gamyklos 
kultūros namų direktorę.

21. Grebenkovą Vitalijų — 
Kelmės linų fabriko elektro
monterį. draugovės vadą.

22. Kuzovą Piorą — Klaipė
dos jūrų prekybos uosto ka
pitoną.

23. Morozovą Aleksiejų — 
“Neries” žemės ūkio mašinų ga
myklos darbo mokslinio organi
zavimo laboratorijos viršinin
ką, draugovės vado pavaduo-

Lietuva yra apsodinta rusais 
atėjūnais.

Paroda buvo lankoma ir susi
domėjimas velionio Petraičio 
kūryba didelis. Buvusieji keli 
gimnazijos mokiniai taip pat tu
rėjo progos pamatyti buvusio 
mokytojo darbus. Ir Čiurlionio 
Galerija įsigijo porą Petraičio 
darbų, kurie Įeina Į Kūrinių 
fondą, skirtą laisvai ir nepri
klausomai Lietuvai.
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Dabar Čiurlionio Galerija, 
Ine. (4038 Archer Avė.) yra už
pildyta naujais paveikslais. Ta
me skaičiuje yra šių dailininkų 
tapyba: Jadvygos Paukštienės, 
Irenos Šimkienės, Veros Švabie- 
nes, Barboros Morkūnienės^ 
prof. Adomo Varno, M. Šileikio, 
Dagio, T. Petraičio ir kitų. Pub
lika gali lankyti parodą kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet, 
išskyrus sekmadieni, trečiadienį 
ir šeštadienį — iki 1-mos valan
dos. Įėjimas pro Midland Sav
ings banko duris.

Norintieji nusipirkti paveiks
lų, gali pasiteirauti banko tar
nautojų arba paskambinti tel. 
434-6155 galerijos direktoriui.

M. Š.
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INSURANCE COMPANIES REGARDED PEOPLE 
WHO Didn't EfiT CHEESE AS vcos? Risks, 
BcCĄUSE Or -fte BELIEF THAT CHEESE 
PSO'-ONGED UFE’.Šio minėjimo pradžia buvo la

bai gera.- Dr. V. Maciūno pa
skaita savo turiniu ir jo dėsty
mu klausytoją vertė Įtemptai 
sekti minčių ryškinimą. Berods kad jis neišlaikė rimties 
pilna valanda nubėgo nepaste
bimai. Reikia galvoti, kad dau
gumai buvo suteiktas didelis 
pluoštas žinių, kurios Įgalino 
pažinti šią mokslo bei kultūros 
instituciją nuo jos Įkūrimo iki 
nepriklausomybės p r a radimo; 
tiksliau bus pasakyta — iki 
1943 metų, kai Vilniaus Univer
sitetas tais metais vokiečių oku
pacinės valdžios buvo uždary
tas. Apie šių dienų bolševikinį 
Kapsuko universitetą, kuriame pažymėti) Vilniaus Universiteto

Tokiu užrašu buvo atspaus
dintas dail. M. Biržiškaitės-žy- 
mantienės sukurtas viršelis Vil
niaus Universiteto 400 metų su
kakties minėjimo proga St. Pe- 
tersburge, Floridoje. Minėjimą 
ruošė Lietuvių Bendruomenės 
Floridos Apygarda, neradusi 
reikalo pasikviesti talkon kitų 
organizacijų atstovus, kuriose 
yra, kiek žinau, asmenų, baigu
sių Vilniaus Universitetą ir ku
rių įjungimas būtų parodęs bent 
dalį trokštamos vienybės, apie 
kurią taip daug ir taip garsiai 
kalba Lietuvių Bendruomenė. 
Ypač, kai šios Apygardos valdy
boje nėra asmens, turėjusio bet 
kokį auklėjamosios dvasios ryšį 
šu Vilniaus Universitetu.

jau išguita tradicinė senojo Vil
niaus. Universiteto dvasia, pre
legentas gan diplomatiškai pa
sakė — esą, nežiūrint visko, lie
tuvybės dvasia jame dar gyva.

Po paskaitos sekė Vilniaus 
universiteto žymiųjų auklėtinių 
kūrybos ištraukų skaitymas. 
A. Kamiene skaitė su gera in
tonacija iš M. K Sarbievijaus 
raštų. O. Galvydienė su įsijau
timu paskaitė- iš A. Mickevičiaus 
“Pono Tado”. Geras perdavimas 
buvo A. Kamiui skaitant A. 
Mickevičiaus “Konrado Valen
rodo atsisveikinimą”.. K. Gim
žauskas turėjo pasirinkti ką 
nors įspūdingesnio iš S. Dau
kanto raštų, nes jo skaityti 
“Darbai ir užsigrūdinimas” nu
skambėjo gan blankiai. A. Ma
teikos skaitytas M. Valančiaus 
“Malūnininkas” buvo labai ge
rai paskaitytas. Tik labai gaila, 

nei 
iš šio, nei iš to (be jokio Įspėji
mo, kad priedėlis bus A. Matei
kos, ne M. Valančiaus) įkišo St. 
Petersburg© “ginčus”. Iš to au
ditorijoj kilęs nereikalingas juo
kas visą skaitymą pavertė farsu 
ir vakaro nupiginimu. Paskuti
nioji ir jauniausioji skaitymo 
dalyvė L. Jurgėlaitė gražiai pa
tiekė “Universiteto kieme”.

Trečioje minėjimo dalyje bu
vo rodomi ekrane (programoje

vaizdai, juos aiškinant V. Kul- 
bokienei. Gal būtų buvę daug 
geriau, jeigu Kulbokienė būtų 
parodžiusi tik pusę tų vaizdų, ką 
ji rodė. Persikrovimu neišvengė 
dviejų nepageidautinų reiški
nių. Vienas — nebūtų kartojusi 
jau rodytų vaizdų ir nebūtų 
klaidžiojusi po architektūrinius 
stilius, kurių ji, aiškiai matėsi, 
nepažįsta. Antras — sąmonin
gai, iš neišmanymo, iš pasime
timo ar iš pėdų mėtymo, Kulbo- 
kienė pradėjo daryti neįprastus 
šuolius — šokinėti su savo vaiz
dais nuo 19 šimtmečio pradžios 
į šių dienų sovietinį Kapsuko 

į< i universitetą, pamiršdama, kad 
tai šimto penkiasdešimt metų 

Į, tarpas. Ji pamiršo dr. V. Ma- 
“ ciūno žodžius, kad Vytauto Di- 
'į džiojo Universitetas Kaune bu-

ninko 
relės 
Galerijoje. Ine 
džio 8 dieną. 
16 darbu.

Aš čia trumpai papasakosiu 
pasireiškusius nuotykius Lietu
voje, kai tenai buvo pasklidę 
gandai 1898 metais, jog Rusijos 
pietinėse dalyse siaučia choleros 
epidemija, kuri galinti užklupti ' žmonėms, kad apsaugai nuo cho
ir Lietuvą. Taigi visi žmonės j leros nevalgytų jokių 
subruzdo. Gydytojai tada pa 
brėžė 
apsisaugoti nuo choleros, nerei
kia valgyti jokių vaisių: obuo
lių, slyvų, kriaušių ir kitų, nes 
tuose vaisiuose įsigali choleros džios mokyklą, 
bacilos. O apie geriamą vandenį įsidėdavau kokį nors obuolį ir, 
visai buvo nutylėta. Juk vande- niekam nematant, jį, taip sa- 
nyje choleros bacilos lengvai į kant, slaptai suvalgydavau. Ne- 
platinasi. Kai tenka tokį geria-1 ilgai tęsėsi toji choleros grėsmė, 

vo tąsa Vilniaus Universiteto, {mą vandenį trumpai pavirinti.
Lenkijai paglemžus Vilnių. Ji 
nerado reikalo parodyti nors 
vieną Vytauto Didžiojo Univer
siteto pastatą Kaune, kaip logiš
ko pratęsimo liudininką. Užtat 
labai stropiai darbavosi, rody
dama Kapsuko universiteto as
menį!, įrengimų, sovietinio sti-

vaisių.
Kai kurie žmonės neiškęsdavo 

jog tokiu atveju, norint nesuvalgė tų vaisių, ir todėl su
valgę kokį nors obuolį manyda
vo, jog esą padarę nuodėmę.

j Tada aš pats, eidamas į pra- 
savo kuprinę

KNOW YOUR HEART

ĮMMT '
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Aklas aklus vedžioja
Vakar, balandžio 18 dieną, paštas atnešė barzduki- 

nės Bendruomenės išleistą Pasaulio Lietuvį. Tai pats 
naujausias šios Bendruomenės organo numeris, datuo
tas šių metų vasario data.

Kaip paprastai, šios Bendruomenės vadąi daugiau 
gyvena saldžiomis savo svajonėmis, o ne gyvenimo tik
rovę, tai daugiausia šio numerio rašinių jau yra labai

I 
ir tarybos posė-1 i

Į tarybos nariams balsuoti, tai VLIKą iki to meto val
džiusieji žmonės neturėjo kandidato pirminnko parei
goms.

Už Dr. Bobelį buvo paduoti devyni balsai, o už 
opozicijos kandidatą nebuvo paduotas nė vienas balsas. 
Dr. Krivickas, patyręs apie VLIKo tarybos narių nuo
taikas ir apie netikslias tariamų jo pozicijos šalininkų 
informacijas, atsisakė kandidatuoti, o kai Dr. Bobelis 
buvo išrinktas, tai jam pranešė, kad jis, tarptautinės 
teisės specialistas, mielu noru su juo bendradar
biaus i

Dr. Bobelis tuojau išvedė VLIKą į darbo lauką ir 
įtraukė visus galinčius ir norinčius dirbti į naudingą | 
darbą. Didelė VLIKo tarybos narių dauguma pasiža
dėjo su Dr. Bobeliu bendradarbiauti. Pasižadėjo su 
juo bendradarbiauti keli iš tos opozicijos žmonių, ku-j 
rie atidžiai klausė daromus pareiškimus ir darė reika-| 
lingas išvadas. Jie matė į kokį akligatvį buvo įžengę I 
frontininkų vadai, visai nesusiorientavę. Savo biulete
nio rašinyje “VLIKas aklavietėje pats redaktorius, be 
kitų dalykų, šitaip rašo:

“Tuo tarpu Chicagoje susirinko dalis Federa
cijos narių ir liaudininkų, kurie, remiami vadina
mosios reoganizuotos (dabar vadinamos registruo
tos) lietuvių bendruomenės (RLB) narių, numatė 
kitus atstovus.

Sausio 28 dieną į Chicagos lietuvių jaunimo 
centrą atvyko ir vieni, ir kiti atstovai. Po kelių va^ 
landų ginčo visų keturių atstovų mandatai buvo at
mesti.

Likusių trylikos grupių atstovai nutarė ne
rinkti sekančio VLIKo pirmininko. Kaip jau pra
nešta anksčiau, vieni tarybos nariai remia dr. Do
mo Krivicko kandidatūrą, kiti dr. Kazio Bobelio. 
Dr. Bobelį remia ir RLB. Pastebėtina, kad tarybos 
posėdyje nedalyvavo kandidatai, nei dr. K. Va
liūnas. (“P. Lietuvis”, 1979 m. vas. 16 psl.) 
Pasakoti apie VLIKo tarybos posėdyje keltas in

trigas ir nieko nepasakyti apie intrigantus — labai jau 
nedoras dalykas. Visi žinome, kad intrigantams nepa
vyko suskaldyti politinių grupių ir nepavyko apgauti 
PL paminėtų narių daugumos. Kaip vienoje, taip ant
roje grupėje dauguma neleido vienam ar dviem ardyti 
darbo, išardyti susitarimą ir primesti daugumai visai 
visai kitokį nutarimą, negu ji norėjo.

Toje pačioje “VLIKo aklavietėje” autorius ir re
daktorius kalba apie galimą VLIKo skilįmą, Jau minė
jome, kad tai buvo nesveikų saldžių svajonių noras, 
bet ne tikrovė. VLIKui nepritariantieji’ norėjo VLIKą 
suskaldyti, tai ir paleido tokį gandą, bet tai buvo tiktai 
gandai. Niekas VLIKo neskaldė ir nestfskaldė. VLIKas 
buvo vienas ir pasiliko. Tas žmogus, kurio nenorėjo įlei
sti VLIKo vadovybėn, buvo didžiausias VLIKo jungė
jas. Jis įtraukė į VLIKo darbą ne tik šią organizaciją 
skaldyti norėjusius kelis vadus, bet visas krikščionių ir 
liaudininkų organizacijas.

Aklivietėn katalikus ir liaudininkus norėjo nuves
ti trumparegiai vadai, bet didelė abiejų organizacijų 
dauguma aklivietėn žingsniuoti nenorėjo. Jie pasirinko 
lietuvių kovos kelią už savo tautos laisvę ir nepri
klausomybę.

Aklas tik aklivietėn gali pats patekti. Pats nepajė
gia iš jos išsikapstyti, bet skelbia, kad .aklivietėn yra

i
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šytiį tokių piktų niekinančių 
laišką.

(Bus daugiau)
/

Jeigu redaktorius būtų galėjęs, tai kelis šiame nu
meryje atspausdintus rašinius būtų metęs Į krepšį, vi- 
sai Į savo organą jų nedėdamas. Jam būtų buvę mažiau 
gėdos, jeigu savo svajonių būtų nespausdinęs; o dabar 
kiekvienas skaitytojas mato, kad ne tik redaktorius, 
bet ir jo bendradarbiai kojomis žemės nesiekia.

Straipsnis nedidelis, lengvai būtų galėjęs sutilpti Į 
vieną puslapį, jeigu ne Dr. Kazio Bobelio fotografiją 
su politinių pažiūrų neturinčiu meno daktaru.

Naujas Pasaulio Lietuvio redatorius netiklingai 
aprašinėdamas paskutinius Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto konferencijos
džius, daugiausia rėmėsi, saldžiomis savo svajonėmis, o 
ųe gyvenimo, tikrove, '■Jis aprašinėja, kokia* baisi kova 
ėjusi tarp Dr. D. Krivickio ir Dr. Kazio Bobelio, kan
didatavusių VLIKo pirmininko pareigoms. Straipsnio 
autorius buvo priverstas pabrėžti, kad nei vienas, nei 
antras pasitarimų metu posėdžiuose nedalyvavo, bet tą 
baisią kovą iš vienos pusės vedė “Reorganizuota Ben
druomenės šalininkai”, o iš kitos pusės ėjo visi lietuvių 
atstovai.

'Tikrovė buvusi visai kitokia. Dr. Krivickas, išaiš
kinęs “savo šalininkų” labai jau neaiškią poziciją ir 
dar didesnį norą valdyti, visai atsisakė kandidatuoti. 
Jam pasidarė baisu, kai pagalvodavo, kad tiek mažai 
apie tarptautinę politiką nusimanantieji energingi, bet 
nepatyrę vyrai ims jam įsakinėti, ką jis arba kiti pri
valo daryti. Geriau niekur neiti, ir negu leisti akliems 
tave vesti, pagalvojo Dr. Krivickas. Susipažinęs su su
sidariusia padėtimi Dr. Krivickas griežčiausiai atsisa
kė kandidatuoti VLIKo pirmininko pareigoms. Kai vi- patekusios už krašto laisvę kovą vedančios organiza- 
si klausimai buvo aptarti ir išaiškinti, ir atėjo laikas cijos.

Juozas Gaila, buvęs JAV zo Gailos sąžinė nerami, įnešus 
LB-nės pirmininkas, balandžio tokį sąmyšį į lietuviu išeiviją, 
mėn. 10 d., Drauge, atspausdino kurio rezultatas buvo LB-nės 
laišką, šio laiško rašėjas, mū- suskaldymas. Bet, deja, tokia 
sų visuomenei gerai pažįstamas, jo laiške išrašyta demagogija, 
Jis savo vardą išgarsino, kaip niekinant ir pravardžiuojant ki- 
LB-hės, skaldytojas, jis yra tas tus, saver sąžinės nenuramins.

ipats, kuris Stasio Barzduko “iš- Pažvelkime į jo laišką iš ar- 
nvslitu” vardu įkūrė “reorgus”. čįąu. Jis kalba apie opoziciją.

Laiške rašo savo nepasitenki- Bet jam jį priimtina tik tokia, 
nimą V. Bagd. straipsniu, at- kokia yra Ku klux klano ar 
spausdintu Drauge koVo mėn. 6 amerikiečių nacių. Keista, kad 
d. “Reorgų dvasia netinka Vii- Juozas Gaila, “reorgus” įkūręs, 
kui”. Tai rašinys, kuriame lie- o savo laiške rašo, kad oįrozici1 
čiami LB-nės: santykiai su lais- ja jam yra nesuprantama, tai 
vinimo veiksniais. Juozui Gailai tik nesusipratimas.
toks rašinys buvo proga iškone- Juc'zas Gaila, nepatenkintas 
ve;kti RLB-nę ir jos vadovus, kad RLB-nė turi savo valdybą 
Ir tikrai, ko jis savo laiške ne- ir, kad jos vadovai nėra rinkti 
Prirašė. Bet dėl to pykti nereik. ir ji neturi mokyklų, neišleidžia 
tų. nes jis davė progą atsiliepti vadovėlių, neturi jaunimo. Tie- 
*r atskleisti raktą į kokių vado
vų rankas yra patekusi LB-nė. 
Ir ko galima buvo laukti, kai 
*okie kaip Gailos ir jiems pana
šūs yra pastatomi vadovauti 
LB-nei. Tad stebėtis nereikia, 
kad jie ją ir nuvairavo į šunke- 
hus, suskaldė ir pavertė siau- laiko ir jomis rūpinasi mokinių 
ros grupės politine partija. Jo tėvai. Taip RLB-nė jo suminėtų 
laiškas yra pilnas prirašytų funkcijų neatlieka, jį neturį pi- 
bendrybių. nigų. Ji nenori skriausti laisvi-

Sakoma, kad toks piktas ir nimo veiksnių: grobstyti jų ren- 
niekinantis kitus rašymo’ stilius, 
kokiu parašęs Juozas Gaila, 
psichologui yra suprantamas. 
Tai būna tada, kai žmogus jau
čia kokio nors jo padaryto dide
lio nusikaltimo kompleksą, kai 
jis jaučiasi praradęs širdies ra-

' mybę. žmogus tokioje būseno- muose. Be to, jis rašo, kad RLB- 
je būdamas, karts nuo karto pa- bė mažai turi narių. Ji jų turį 
sireiškia stagiais ir piktais iš- ir jų skaičius nemažas, tai žino 
puoliais. Taigi, matyt, kad Juo- ir Juozas Gaila. Kitaip jis nera

ša, RLB-nė neturi jaunimo są
rašų, bet jų neturi nei Gailos 
B-nė. Jei ji turi prisijaukinusi 
vieną kitą jaunuolį bet kur kiti? 
Gailos LB-nė išleido vadovėlius. 
Bet kokius? Gėda juos ir minė
ti. O lituanistines mokyklas iš-

Majorai Jane Byrne 
paskyrimai

Chicagos majore Jane Byme 
trečiadienį paskyrę buvusį laik
raščių reporterį ir jos rinkimų 
kampanijos patarėją Paul Mc
Grath, 41 ip., administracijos 
pareigoms “Deputy mayor” ti
tulu. Tas etatas nuo 1977 metų 
buvo neužimtas.

Nauju miesto planavimo ko- 
misionieriumi, vietoj Thomas 
Kampalis, numatytas Louis H. 
Masottį,

Gatvių ir sanitacijos komisio- 
nieriumi lieka Francis Degnan; 
William Quinnlan paliekamas 
korporacijų patarėju.

David Skora, rinkimų kampa
nijoje talkininkavęs J. Bymei, 
skiriamas naujo “kaimynysčių” 
(Dept, of Neighborhoods) de
partamento viršininku. Leon 
Despres, buvęs 5-tos apyl., bus 
specialus patarėjas teisių srity.

John Surane, 63 m., buvęs 
Deputy Consumer Sales depar
tamente, kurio komisioniere bu
vo Jane Byrne, skiriamas admi
nistracijos tarnybon su $48,000 
metine alga. i

Thomas R. Donovan iš biu
džeto pozicijos perkeliamas Chi- 
cagos biržos (Board of Trade) 
sekretoriaus pareigoms.

Andy Bajonski, 32 m., skiria
mas majorės patarėju transpor- 
tacijos reikalams ir jos ryšinin
ku su Illinois ir federaliniu 
transportacijos departamentais., 

‘Michael Brady, 41 m., paskir
tas Bymės administracijos, ryši; 
ninku (liaison) su Springfieldu 
ir Washingtonu įstatymdavystės 
rėikalams, 7 • f : ; T

Apie dn Muriel kvietimą 
Chicagos sveikatos komisionie- 
riumi ir Patrick V. Murphy 
Chicagos policijos viršininku 

.jau buvo minėta.
Gaisrininkų komisionierius. R. 

Albrecht pasilieka. r

karnas aukas Vasario 16-sios 
šventės proga, taip kaip grobs
to Gailos B-nės vadukai ne lais
vinimui, bet LB-nės reikalams, 
o turimas santaupas turi išleis
ti teisme nuo Bendruomenės 
keliamų bylų amerikiečių teis-

— Middletown, Pa., apylinkė
je rodikliai dar randa pavojingų 
jodo dalelyčių laukuose ir piene.

— Taivanas pataria laisvajam 
pasauliui išgelbėti laisvą Pietų 
Aziją nuo komunistų vergijos.

— Taivano saloje gyvena 17 
milijonų kiniečių nenorinčių 
leisti komunistams valdyti salos.

— Waukegano balsuotojai 
nutarė sumažinti miesto tarybą 
8 nariais. Vietoj buvusių 16 ta
rybos narių, ateityje bus tik 8.

— Teisėjas įsąkė artistui Lee 
Mąrvin sumokėti 104,000 dolerių 
su juo šešis metus gyvenusiai 
Michelle Triola.

ANTANAS RYLIšKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES RDGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys)

Todėl žodis “Voruta yra būdvardinės kil
mės, susidaręs iš dviejų žodžių — senoji varta, 
senoji varuta, senoji sargyba.

Perlojos raisto sala dabar vadinama “šapa- 
vietė”. Mat, salos pievą perlojiečiai išdalino skly
pais. Jie ten pievoje pristatė daug pašiūrių — 
šapų šienui sudėti ir jį iš ten išveža tik žiemą 
aplinkiniam raistui užšalus.

Tas raistas senųjų žmonių apipintas legen
domis ir padavimais. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais liko netyrinėtas, nors buvo kalbėtasi su 
Kauno universiteto istorijos profesorium Ignu 
Jonynu.

Žymesni lietuviai, gimę Varėnoje: Konstan- 
tinas-Mikalojus Čiurlionis 1875 m. rugsėjo mėn., 
Kunigas Juozas-Mauricijus Bakšys 1892 m. ku- 
vo men. 8 d. Salovartės kaime, Rašytojas Gražu
lis Baiys g;mė Varėnoje 1914 m. gruodžio mėn. 
10 d., gyvena JAV.

N. -Lietuvos sveikatos departamentas^ 1926; 
m. pradėjo remor.tuoti rusų kariuomenės vasa

ros stovyklavietes ir poligone karininkų klubo 
(romuvos) patalpas. Karininkų klubo dviejų 
aukštų mūriniai namai pramatyti plaučių ligų 
ligoniams ir gretimieji mediniai ruimingi pasta
tai — įstaigos raštinei ir tarnautojams gyventi. 
Vieta sanatorijai tikrai gera, nes visur . apylin-. 
kėje smiltynai ir pušynai. Oras sausas ir per. 
sunktas pušų kvapsniais. Sanatorija buvo atida
ryta 1926 m. rudenį. Jos direktorium buvo pas
kirtas Lietuvos kariuomenės gydytojas dr. Al
binas Grigaitis.

Varėnos vaistininkės savininkė Viderienė 
1925 m. pasikvietė vaistininką Joną Dabkų. Jis 
buvo susipratęs lietuvis, patriotas ir geras žmo
gus. Jo santykiai su žmonėmis pasižymėjo nuo
širdumu ir draugiškumu.

Pastebėjau, kad dr. A. Grigaičio tempera
mente vyravo sangviniko grupės nuotaikos: tai 
buvo šiltas, optimistiškas, lengvai užsidegąs ir 
greit atsileidžiąs žmogus.

Kažkaip nežymiai susipažinau ir su kitu sa^ 
natorijos personalu. Visi buvo jauni, energihgi 
ir atrodė darbštūs, žodžiu, VD Sanatorija Va

rėnos apylinkėje buvo kultūrinė oazė.
Dr. Grigaitis gydė ne tik sanatorijos ligo

nis, bet ir plačios apylinkės žmones. Jis metuose 
suruošdavo šiaip kaimo žmonėms paskaitas iš 
higienos Varėnos miestelyje; pirma mokykloje

ir vėliau šaulių namuose.
Retkarčiais su vaistininku Dabkum vykda

vome pas dr. Grigaitį. Susitikimai pasižymėjo 
nuoširdumu, draugiškumu ir įdomiais pokal
biais iš. pasaulinių įvykių raidos bei šiaip mūsų 
krašto aktualijų.

Dr. Grigaičio santykiai su plačios apylinkės 
žmonėmis buvo nuoširdūs, malonūs ir jis jų buvo 
gerbiamas.

V. D. Sanatorija kiekvieni metai tobulėjo. 
Sanatorijos ligonys buvo patenkinti, nes daugu
mas išvažiuodavo gerokai sustiprėję ir net pa
sveikę.

DIPOMATINIS ATSAKYMAS
XIX šaulių rinktinės vadas, kapitonas Pet

ruškevičius 1927 m. spalio mėn. pabaigoje atva
žiavo į Varėną ir, sušaukęs jaunimą, įsteigė šau
lių }>ųrį Lietuvos nepriklausomybės pirmąjį de- 
Šimtmetį švenčiant, kažkas pasiūlė Varėnos mies
telio tuščioje aikštėje pastatyti paminklą Lietu
vos nepriklausomybės pirmam dešimtmečiui at- 
>minti. Rezoliucija buvo priimta ir nuo tada pra
dėtas lėšų telkimas. * ;

Paminklui statyti buvo sudarytas komite
tas, į kuri be šaulių įėjo ir visuomenės atstovai; 
kunigas Merkelis ir vaitininkas Jonas Dabkus?1"

Skaičiavome statyti paminklui pinigus pa

vasarį, bet lėšos buvo mažos ir kuklios, vos trys 
šimtukai litų. Vietiniai šauliai informąyo pa
minklo statymo komtietą, kad valstybinės džio
vininkų sanatorijos rajone (tas rajonas ap&nė 
apie 20 ha. plotą) yra užsilikęs nuo rusų laikų S 
granito luitai.

.Komitetas nutarė prašyti V. D. Sanatorijos 
direktorių perleisti tuos akmenis Varėnos mies
telio Paminklo statymo komitetui.

Mes Paminklo statymo komiteto 3 nariai: 
kun. Merkelis, vaistininkas J. Dabkus ir aš, įsi- 
leidome pasivaikščiodami į V. D. Sanatoriją pas 
direktorių. Pakeliui apžiūrėjome akmenis ir 
juos radome tinkamais paminklui.

Kun. Merkelis išdėstė V.D. anatorijos direk
toriui visą ręikalą ir prašė perleisti akmenis ko
mitetui. Dr. Grigaitis tylėjo. Pagaliau po dviejų 
svečiavimosi valandų, atsisveikinant; kun. Mer
kelis dar kartą kreipėsi dėl atsakymo.

Direktorips atsakė:
—. Sanatorijos šunes miega iki 6 vai. ryto, o 

šiaip visi keliamės 7 vai. ryto.
Padėliojome.
Mes diptomatirkų steąkymu buvome pąfęn- 

kiųti ir padėkojome. (

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
$449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bonding) t*L LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

lei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR* C. K. BOBELIS
GENifO-WRINARY SURGERY

BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ.

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

•>R. PAUL V: DARGIS 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Menhiim Rd„ WestchMt»r, tL.
VALANDOS: 3- -8 darbo dienomis ir

fol.: 562-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS
3907 West 103 rd StrMt 

Valandos pagal susitarimu

DR. FRANK PLECKAS
J OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

26M W 71 St. Tel. 737-5141
Tikrina akis. Pritaiko akinius

. ^contact leases’”
Vai agąi. susitarimą. Uždaryta

ir

DR.LEONAS SEIBUTI:
J INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

• ' PROSTATOS CHIRURGIJA 
-^56 WEST 63rd STREET

Offco Miėtš 776-2880
Rezidencijos foiėĖ: 448-5545

Kq kiti ražo

TEISINGUMAS LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS 1918-1940 METAIS

ANTANAS DIRŽYS
(Tęsinys)

Tad kiti, anksčiau išvardinti Be to, buvo visų ministerijai 
reikalai buvo paskirstyti į dvi p ina ap’tnt mi priklausančiu 
sroves. Viena — ėjo reikalai, vaidininkų ir tarnautojų asme- 
Yeię te:smus, prokuratūras, tar- itin’ų bv!ų skyrius, kur| tvarkė 
dytojus, notarus, advokatus, o 
kita srove — l’ftę narnas su.m- 
t’e-.iems ir mažamečių draus- kanceliarijos,

m nstro kanceliarija’ su jos 
dr-irinku nr’ešaky. P^e š’^s 

buvo “budintis 
mės auklėjimo įstaigas. va’.dininkaą”, tvarkęs lankyto-

Pirmosios srovės reikalų atli- jus p?s ministrą, generalinį se
kimui ministras turėjo pagalbi- kretorių ir departamento direk- 
nį ašmfenj — genferalim sekrete- torių.
rių, antros srovės feikakhis — * * *
departamento direktorių. 1 1al8-40 metų L;etuvo« vals- 

Savo ruožtu generalinis sekfe^ tybės laikotarpyje buvo 11 Tei- 
torius turėjo savo žinioje tech- slngūhio ihlnlštrų ir, būtent, 
nikihę pagalbą, vadovaujamą šie: 
vyresnio referento, o dęparta
mento direktorius — tokią pat 11., Liiidas Noreika — nuo 1919. 
pagalbą, vadovaujamą kalėjimo III. 12., Vincas Karoblis — nuo’ 
inspektoriaus. į 1920. VI. 19r, Antanas Tumėnas

Trečias ministrui tiesioginis; — nuo 1923.VI.23, Vincas Ka- 1 .i i-a _ « nr n-rpagalbinis asmuo buvo juris-) 
konsultas. Jis aiškindavo grynai1
te’sinius klausimus ir jo aiški- VI- 15. Stasys Šilingas — 

;nimas su išvada vadinosi ‘juris- i 1926. XII. 19., Aleksandras ži 
konsulto nuomone’. Jis taip pat)

Dagys. “Sunkūs laikai”

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR P4AISKIHIM, 
KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KRIKŠČIONIU'

"JOs tyrinėjate Raštus, nes tariatės Juose turi amžina i j gyvenimu 
jie tai ir yra, kurie liudija apie mane". — Jono 5:39.
Mūšų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums Viešpatį 

rėžų. Todėl norintieji ji pažinti turi ieškoti žinių apie Ji šventajame Raš
te. Tuo tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus ir mokytojus. Žmo
nių žodžius galime priimt1 tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo žo
džiu. O norint suprasti kas parašyta, reikia šventosios dvasios pagalbos 
Šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būšimė nuolankūs ir pasirengė 
A* įimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge- 
*.^ms darbams.

SV. HaTTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikam, 195 Van Pėlt Avenue. Staten Island NY 10303

yra buvę šie asmenys: Vaclovas 
Sidz kauskas, Antanas Tumė
nas An*an s Naujikas ir Povi
las Brazaitis — visi iki 1924 me
tų. žymiai vėliau, pagal 1938 
metų etatus įvedus vėl diparta- 
mentj direktoriaus pareigas, Į 
jas buvo paskirtas Antanas Dir
žys nuo 1938 m. spalio 15 d. iki 
1940 m. birželio 23 d.

Kalėjimų inspek norius buvo 
Leonardas Garbaliauskas, ju
riskonsultai — Vilhelmas Bur- 
kevičius ir nuo 1938 m. Juozas 

linskas — nuo 1928. II. 4., Sta-‘ Bataitis. Nuo 1938 etti t s ų 
atstovavo' Teisingumo ministe- SJ'S A lingas — i 
riją teisminėse bylose, kuriose1 Boleslovas Masiulis nuo 1938, buvo Kc'stas Karpus.

Petras Leonas — nuo 1018. XL

robliš — nuo 1925. IX. 25-., My
kolas Sleževičius — nuo 1926.

nuo

Mažeika U EvansNdupėny skaitytojo 
laiškas

Mieli Naujieniečiai,
Atsižvelgdamas į Jūsų finan

sinę padėtį siunčiu Jums 10 do
lerių Money Orderį jūsų dien
raščio paramai. Kartu noriu pa
tikslinti 1979 m. balandžio 3 d. 
Nr. 77 išspausdintą Naujienose 
j. Liubino straipsnį, kuris labai 
apsilenkia šu tiesa ir klaidina 
Naujienų skaitytojus.

Jis rašo apie kokios tai sektos 
įšisteigimą. čia jis prasilenkia 
jau tikrovei. Ta sekta jau įsi
kūrė nuo to laiko, kai Nikita 
Chruščiovas New Yorke daužė 
su batu stalą ir žadėjo mus vi
sus palaidoti, t.y. 1962 metais.

Kai Jim Jones dar buvo gy
vas, ji nepasakė, kas tą sektą 
sudaro. Ogi žinote, būtent: 
liaudies sūnūs ir kelios dukros 
— Justo Paleckio ir Ant. Snieš- 
kaus garbintojai, visokių rūšių 
bendradarbiautojai ir iš skiedrų

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

nuo 1934. VI, 12., skyriuie vyresniuoju referentu 
■ ' “ =- nuo 1938, buvo Kc'stas Karpus.

Vladas Stašinskas — • Te’singumo ministerijai dide- 
X. 1. Jc'nas Gudauskis:lį įnašą yra davę jos ministrai 

Petras Leonas ir Stasys šilingas. 
Pirmasis — paruošimu Lietuvos 
valstybės pradžioj Laikinojo 
Lietuvos teismų ir jų darbo su
tvarkymo įstatyme (1918 m.), 
o antrasis— parneš’mu d;delio 
naujo Teismų santvarkos įsta
tymo, paske’bto ir pradėjusio

III. 24, 
nuo 1938.
— nuo 1938. XII. 5 ir Antanas 
Tamošaitis — nuo 1939. III. 28. 
iki 1940. VI. 17.

Generaliniai sekretoriai buvo: 
Povilas Brazaitis — nuo 1924.

min stejija buvo įeškovė ar at
sakovėj. ’ Sį

Piniginei atskaitomybei tvar
kyti buvo buhalterijos skyrius 
su vyr. buhalterių priešaky. Pi
niginė atskaitomybė ėjo dviem, 

‘ jau minėtom srovėm, kurias
.prižiūrėjo’ ir išmokėjimų įsaky-,1.24 iki 1934.Vli.5, ir Antanas 
mus pasirašydavo generalinis į Drevinskas nuo 1934. IX. 1 iki 
sekretorius ar departamento di- 1940. VI. 17.

Departamentų
DR. VYT. TAURAS . .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘rektorius pagal priklausomybę.

Sandra prakriti, špfe- MOTERŲ Ilges, • —-
I OfiMt 2&2 WEST. $nh S’! R2ET »

Tai. PR 8-1223
OFISO VALi pirm., antrad., trečiad. S
tr pehkt. 2^4 ir 6-8 vaL vak. štžtadie- E Į \j . -rr—

aiaii 2-4 vai. popiet ir lutu laiku ■ Į

direktoriaus. veikti 1SŠ3 metais, į vedusio Lie- tiltų statytojai su okupuota Lie- 
----- . I tuvai savo ir jau savitą teismų tuva ir vyriausio, Rodinos, urė- 

. Į sistema, pritaikintą ano meto do agentų batlaižiai. Tai tiek

. PBTHOPEDaš-PBOTEZJSTAS 
Al Aparatai-- Protezai. Mda. baiu 
CK ‘dažai. Speciali pagalba Eojoma. 
Sr <Area Suddohs) ir t t 
vlu.; 8—=4 ir 6=8. ĄąStadiemais 8—1 
2148 Waif Š3rd Št, Chicagfr. Iri. 60629

, TeME; PRoipacf t-5b84
------------------------ ---------------J —•

PERKRAUŠTYMAI

MOVING
Leidimai =s Pilna apdrauda 

žema kaina 
R. ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

MOVING
A pdraustis perkraustymes 

iš Įvairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEiMOS VALANDOS I

Vbot program** H W0PA,

i4» HL A. fi.
L It tuvi v kalba: kasdien nuo pir

madienio . iki penktadienio 3:00 
—3:30 vėl popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30 

ral. rftbt
Vodija Aldona Dtukut
faltfu HEmlock 4-2413

H5» So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 40629

-"■*1 i mm nwii I ■i.-n.-T—

A “Lietuvos Aidai’
W ...KAZĖ BRAibildNYTt"

Programos vo44|a

Kisdreh mrt pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vok.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1400 AM.

2646 W. Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tetef. 778-4574
haaaca .i

žinote Mmenla, kurie 
galėhi tažsisĖkyti Naujienas, pra
šome atšiųeti jų adresu*. Me* 
jiem* siusime Naujiena* dvi «a- 
vafte* nemokamai.

Jutelytė
GyV. Melrose Park, Ill. 30 m. gyvfeiib FIdridojė.

Mirė 1979 m. balandžio 18 d., 4:00 vai. popiet sulaukusi 89 metų] 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Naujamiesčio parap.*, Panevėžio apskr. j

Amėrikdje .išgyveno 7ž metus. _
Paliko nuliūdę: Ž dukterys — Anita Kams ir Stefanija Jakus, 

anūkai, 2 proanūkai^ puseserės, pusbroliai ir kiti giminės, draugai bei < 
pažįstomi Lietuvoje ir Amerikoje. , .

pašarvotai Bormann koplyčioje, 618 No. 16 Ave., Melrose] 
Park, HL j

šeštadienį, balandžio 21 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koply-1 
šios į Heart pai^pijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus]
leidojama §v. fež'fiiiėtb Lietuvių kapinėse. . 4,., .. _ I

Vis a, a. Annos Navickienės giminės, draugai ir pažįstami nūo-i 
širlžiSi kviėčiafiii dalyvnifti iaicbbtufėse ir suteikti jai paskutini pa-1 
:arnavimą ir atsisveikinimą. * .

Nuliūdę lieka:
dukterys ir Kiti giminės-. |

Laidotuvių Direktorius BdriftftfifL ~ Tfek Ft 4-f)714

L;elūvos pakilesiiiam būviui.
*

jei dešimt pirmieji Teisingu
mo ministrai buvo svetimųjų — 
ĖūropcS rytų universitetų auk
lėtiniai, tai paskutinysis vienuo-

• liktasis — Antanas Tamošaitis 1 — buvo jaū Lietuvos Universi
teto išugdytas teišininkaš moks-j 
liniukas. Ministerijoje jį supo jo 
tiesioginiai bendradarbiai — 
generalinis sekretoru's, departa
mento direktorių^ juriskolisul- 
tas, vyresnysis referentas — 
taip pat jau Lietuvos Universi
teto (nuo 1930 Vytauto Didžio
jo metų vadinto Vytauto Didži-U 
o jo L’mveršitehi) diplomuoti tei
sininkai.

(Iš “Naujosios Vilties’’) 
(Bus daugiau)

apie jo minimą sektą.
! J. Liubinas besiklausydamas 
žvirblių čirškėjimo nepastebėjo 
kokios spalvos jie buvo. Savo 
laiku ir Cicefoje buvo privisę 
raudonų žvirblių, ar tik ne jų 
palikuonys bus persimetę į mu
sų apylinkę?

' O dėl Gvijanoje įvykusių 
_ liaudies sektos įvykių, tai jis 

perdėtai taip labai baiminasi, 
n ės mūšų šektininkai dar tik UI“ £

_• špilkūtėmis badosi-, o iki pana
šaus kas įvyko Gvijanoje, kol 
kas dar gana toli.

| Tat linkiu j. Liubinui, apra
šant apie mūsų apylinkes, prisU 

j laikyti nors kiek teisybės ir ne- 
i klaidinti Naujienų skaitytojų.

EUDEiKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-67 SO. HERMITAGE AVENUE
’ TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

A. t A.
JONAS GAVĖNIA

Gyv. 4017 So. Campbell Ave., Chicago, III.
Mirė 1979 m. balandžio 18 d.^ 1:00 vai. popiet sulaukęs 72 metų 

amž aus. feimęs Lietuvoje. Saldu apskr.
Amerikoje išgyveno 23 metus.
kaliko nuliūdę: 2 sūnus FYanz, marti Irma, ir Henry, marti 

toyce, 2 dukterys ifartha Gudai, žentas George, ir Ella Rennėr, 
’entas Walter, 6 anūkai — Linda, Monika ir Brian Gavėnia, Michael 
ir Kristine Renner, ir Christina GaVėnia, švogerka Marie Jankowskis, 
vo^e is Tonas Dirvelių Vokietijoj duktė Mėta Krantz, žentas Helmuth, 

mūkė Elvyra, sesuo Marija. Kirth, Anglijbj švogerka Martha Bilą ir 
rili gitninčs, draugai bei pažįstami. Vietoje gėlių prašoma aukoti lab
daringoms organ’žarijoms.

Kūnas pašarvotas Lack-LeekaViėz koplyčioje, 2424 W. 69 St. Penk
iadieni 5 vai. vak .bus pervežtas j Liet. Ev. Liuteronų Tėviškės parap. 
bažhvčia, kurioje 7 vai. vak. būš BUdėtuvės.

šeštalier.j balandžio 21 dieną 10:00 vai. ryto š bažnyčios bus 
lydimas i fcethariia kapfrtes. -

Viri a. a. Jobo Uavėhtos ginitnės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotu vėže ir sutelkti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinifną.

Nuliūdę lieka:
fūriūS, duktetys^ mėčios, žentai, anūkai, švogerka, 

štogefis, *ėštfo ir kiti giminės.

ImMiTuvJ? DitekldFai Steponas C* Lack ir Sūnūs.
T ei. 73T-1213.

$800,000 pašalpos

O jums, mieli naujieniečiai, lin
kiu nepavargti jūsų darbe. To 
pat linkiu visiems geros valios 

i bendradarbiams.
WASHINGTON. -- UPI pra- ■ 

neša, kad mokesčių mokėtojai 
turi kasmet išmokėti po 800,000 , 
ddlerių paramos (to support) 
buvusiems prezidentams 
Niksonui ir G. Fordui.

Vt/f. Kdltunas

R.

į — Kiniečiai kala į galvą Tai- 
vano gyventojams, kad JAV 
pareigūnai kiniečius apgavę, 
susidėję su Pekino valdžia, ta
čiau visi labai džiaugiasi, kad 
JAV išsiderėjo Tai vairui spe
cialias privilegijas.

Nuo
1914metų

Midland Savings apta— 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojamo 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums Naudingi n 
ateityje.

Sąskaitos ajxfrausTbs 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL 60629 

Tel. 915 7400

8929 SO. HARLEM AVE, 
BrrdgeYirw, IL 6O4S5 

Tel 5?M4OO

SUSIRINKIMŲ

— Zarasiškių klubo pavasarinis 
banketas įvyks balandžio 21 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro Vyčių salėje, 
2455 W. 47th St Bus šalta ir karšia 
vakarienė, “ge o apetito”, muzika 
šokiams ir gausu rantų. Rengėjai 
maloniai kviečia atvykti. Tik bilietus 
reikia įsigyti iš anksto. Kaina $9 as
meniui. Telef.: HE 4-7916 arba 652- 
5531. V-ba

MIDLAND
SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVĖNUE

CHICAGO. ILL. 60632
• —•*

PHONE 254 4470

All account c cSfti- 
nounded daily — 
Passbook Savings.

1 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000).

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu

Laidotuviu
Direktorių
Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ. 
★ 

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds T1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel YArds 7-1911

5 w MAUIWHQS, CHICAGO <, H.L. Friday. Apn!
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auka. Dėkui.

DcVji

Namai, temė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL«

sveikatos. Dėkui už auką ir ųž 

jimus.

— Vyt. Kaltūnas iš East Chi* 
cago. Ind., šventindamas Naujie
nas ir jų darbuotojus sukaktu
vinio banketo proga, parėmė

—Ona Konkulevičienė ir Bro-«, 
nius Zabukas, valgyklos Ramu
nė ir delikatesų krautuvės savi- dl‘en'rašĮio leidimą °i0 dolerių
ninkai, su savo draugais daly
vaus Naujienų 65 m. sukakties 
bankete balandžio 29 d. Marti
nique restorane. Dėkui už daly
vavimą ir už ankstyvą vietų re
zervaciją. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti ir vietas grupė
mis ar pavieniai galimai grei
čiau prašomi rezervuoti, tuo 
mažinant rengėjams rūpesčius' 
ir užtikrinant geresnį svečių pri- į 
ėmimą bei jų aptarnavimą. Vie
tas rezervuoti Naujienų adrni-, 
nistracijoje, kreipiantis į Kris
tiną Austin ar į kitą redakcijos

— Kristupas Venterius iš Or
land Parko be raginimo pratęsė 
prenumeratą, o savo gerus lin
kėjimus atlydėjo $5 auka už 
kalendorių. Vincentas Kondra-į 
tas iš St. Paul, Albertos provin
cijoje, atsiuntė 2. Dėkui.

Namai, Žema — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’SSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

— Aldona ir Vincas Kačinskai 
ruošiasi išvykti į Floridą. Ap
gailestaudami, kad negalės da
lyvauti Naujienų bankete, įtei
kė 25 dolerių auką, linkėdami 
Naujienoms ilgiausių metų, o jų 
darbuotojams ir bendradar
biams tvirtos valios bei geros

— Algis Modestas, jaunesnės 
kartos visuomenės vedėjas ir or
kestro vedėjas, atsiuntė paskelb
ti šį pareiškimą: “Įvykusiose 
trečioje, ketvirtoje ir penktoje 
šokių šventėse esu atlikęs įvai
rias pareigas, buvau įsipareigo
jęs ir busimoj šeštojoj šokių 
šventėj, bet dėl susidėjusių ap
linkybių, su apgailestavimu, ne
galiu tęsti įsipareigojimų. Todėl 
muzikiniai vienetai, su kuriais 
man teko susirišti, toliau prašo
mi kreiptis į šeštosios šokių 
šventės rengimo komiteto pir-

i —DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME-| ir visapusiško jos supratimo. 
'NU. Mokame $6.4 už sidabri- b) glaudaus buvimo lietuvių1

PETRAS KAZAN AUS KAS, Prez’dentu
2212 W. Cermak Road Chicago, Di. Virginia 7-774?

mininką Joną Talandį.”
— Amerikos Lietuviu Daili- . ... ,,r . ,, • . . ...... .....„ . . . x , mus dolerius (v. F. cr better aplinkoje ir atsidėjimo issilarnrnkų Sąjungos sauktasis balan’|Condi.tion)> . Mokame aukščiau-’ kvmo jų gyvenime;

džio 7 d. metinis narių susinn- ": sias kainas uz sidabrines mone-kimas del labai audringo oro . .,, . ,. itas. Perkame Da-do ženklusnebuvo skaitlingas. Susirinki-j . . i i, v .. .. ’pinigų kolekcijas,mas bus saukiamas gegužes 
riiėn. pradžioje. Yra trys kandi
datai, nori įstoti į Sąjungą.

— Trys lietuviai dailininkai: 
Vilija A. Eivaitė, Antanas Sku* 
pas-Cooper ir Jonas Šidlauskas
dalyvauja Beverly Art Center 6294. (Py)
galerijos rinktinėje meno paro
doje. Vaišės ir parodos atidary
mas įvyko balandžio 4 d. Baro- 
da tęsis iki bal. 30 d., 2153 West 
111 St. Verta parodą pamatyti. 
Joje dalyvauja 73 dailininkai.

j — Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia Motinos Dienos mi
nėjimą ir motinų pagerbimą 
š.m. gegužės 12 d., šeštadienį, 
šaulių namuose, 2417 W. 43 St.

ir

O GERIAUSIAI ČIA
j LABAI SVARUS 2 butų namas tr 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

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

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

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

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

Registruokite savo namus,; 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančio] įstai 

i goj» o pirkdami pasiteiraukite. 
’ ‘JAivino ix ovrxxwi-.

rūmo lietuvių užsimojimams; ■ ŠIMAITIS REALTY 
d) nuolatinių tobulinimosi 

lietuvybės turinyje ir nuošir
daus reiškimosi jos formomis.

c) ypatingo jautrumo lietu
viškiems reiškiniams ir soiida-į

4207 So. Sacramento,

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai j Atitrauktiems nuo tautos ka

mieno reikia milžiniškų pastan
gų lietuvybės išlaikymo srityje. 
Lietuvių skautybės sąjūdžio 
riai turi ypatingą uždavinį 
tuvybei: gyventi lietuvybės 
laikymo gyvenimą

Tai:

prižiūrėti. Teirautis tel. 436

na- 
lie- 
iš-

šią

Notary PubBe 

Insurance, Income Tai 
2951 W. 63rd St Tel 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill* 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

nių (cruises), viešbučių* ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus: Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus: | Tniimpa programa, veiks Lai- 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-į 
macijas visais kelionių reikalais.

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus ikal' 

rytojus ir į risus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį į 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- į 
štamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos j 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis i 
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku ret 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

kaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenato, kurte prisidėjo prie Pla
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems ikaitytojatns.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbuSt: 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būt 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu 
Žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namas1 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas Ir visus kviečiame i didžiąją taiką

Prenmneratos pratęsimo, užsakymų, bei galiaių JŽaitytorę reikurau 
prašoma pasinaudoti žemiau ecanfiomls atkarpomil.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL «4M

* 3 inksto be ngmlmo pratęst zzro prenumeratą, taupydxxs laitą tr 
mžindamu rzsirišinėjlmo Išlaidai. Priede  dot

Tayardė Ir vardas

Adrens

t Ufetkiu' Naujienas taip dovaną tave ______________________ T tali
yra naujas skaitytojai. Priede  doL

Pavardė ir vardas __________________._____________ -_______________

Adresas ------- - ------------- -------------------------------------------------------------

Spoosorlaus pavardė, vardu ir vietovė ______ ._ __

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Mūsų spaudoje
Skautų Aidas naujose 

rankose. »
Skautų Aido vasario nr.

savaitę pasiekė savo skaityto
jus. Jame atsispindi Vasario 16 gyvenimą, 
dvasia. A. Venclauskąs veda
majame iškelia jos reikšmę ir 
žvelgia iš praeities į ateitį.

Šio nr. 5 psl. įdėtas Lietuves 
himnas ir jo eiliuotas vertimas 
į anglų, ispanų ir lotynų kalbas. 
6 ir 7 psl. paminėtas dr. Jonas 
Basanavičius, gi sekančiuose 2 
pusi, paminėti Tarptautiniai 
vaiko metai, pritaikant juos 
Lietuvos vaikams.

Net 7 žurnalo puslapius uži
ma vienodo dydžio nuotraukos 
didžiai nusipelniusių Lietuvai 
asmenų. Jų yrė 40, visos gra
žiai išdėstytos, tarpuose tauti
nių ženklų iliustracijos.

Atkreiptinas ypatingas dėmež 
sys i programirtį straipsnį “Lie- 
tuvybės tarnyboje”. Jo pabaigoj 
j e akcentuojama: j

“Lietuvių pagrindinis reika^ 
las — išlikti lietuviu; išlikti są; 
moningu, veikliu, tauriu ir pa- 
vyzdingu lietuviu. Tam reikia 

1500 So. 49th Ct,. Cicero, UI. Bus į kelių svarbių dalykų: 
vaišės. Valdyba Į a) gilaus lietuvybės pažinime’

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
švytėti tauraus lietuvio =’ BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

šviesa. 1
2. Gyventi pavyzdingą lietuj 

Į
3. Rūpestingai organizuotis’

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

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 (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, 
4416 So. Western Ave. Vertin
gos dovanos ir vaišės. Auka

— 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,

MARU A NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 t Teh WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

Pavardė ir vardu —_________________________,___  ________________

Adresu -—----—  ------ ---------------------------------------------------------- _

SLA— išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

* Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ruatpa. 
tinimui nemokamai be Jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas------------------------------------------------—_ ___________

Adresu ---------------------------------------------------- ------- ----- ------ - ------------------------

Pavardė Ir vardai _----- - -------- ---------------- ------------ ____

Adresu - -------  - ---------------------------------------------------- ------------

Favardė fr vardai

, IreaM

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės j SLA įsirašyti.

' iv.'
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
* New York, N. Y. 10001

• j j 307 W. JOth Sf.
T«l. (212) 543-2210

~~~

4. Daryti visa, kad artimiau-; 
šioji skautijos dalis taptų giliai- 
lietuviška. i

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Marquette Parke, 2638 W 
i 69 St., parduodama linksma lie 

. 5. Dirbant nepalaužiamai ti-įWvių užeiga-tavema su namu 
keti lietuvių tautos ateitimi!” Į

Šis Skautų Aido nr. yra reda- i 
guotas naujos .vadovybės. Vyr. 
redaktorius Juc'zas Toliušis. 
Tvarkanti redaktorė ir adminis
tratorė Malvina Jonikienė, 6346 
Co. Washtenaw Ave., Chicago, 
IL 60629. Redakcinė kolegijai 3 MACHINIST3 needed
pavadinta skautišku vardu --I

t BURNING Machine Operator, for 
.operator’s electric eye flame cutting 
•machine or familiar with plate burn
ing to learn operation. Some draft
ing experience preferred.

EXCELLENT SALARY
Call 666-1151 ;

j 5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
^pagerinimai.

Tel. 776-4959

į—- HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

skiltis. Jojė yra Antanas Dund- 
zila, Alė Namikįępė, kun. An
tanas Saulaitjs, Juozas Toliušis 
ir Naujienų skaitytojams gerai 
pažįstamas Balys Vosylius.

Skautų Aidas yra geras žur
nalas ne tik skautams, bet ir 
visam išeivijos jaunimui. Ats
kiro nr. kaina 50 centų, pusei 
metų $3, metams $5. Prenume
ratos reikalais kreiptis Į admi
nistratorę.

K. Petrokaitis

MIRĖ ONA NAVICKIENĖ
Chicagos ligoninėje mirė Chi- 

cagos ir Floridos lietuviams 
plačiai pažįstama Ona Navickie
nė, sulaukusi 89 metų amžiaus.

Prieš mėnesį ji nukrito nuo 
kėdės ir labai sunkiai susižeidė 
kojos kaulą. Jis buvo tiek su- 
traiškintas, kad gydytojai pata
rė neoperuoti, kad nekiltų kom
plikacijų. Motiną ligos 
prižiūrėjo josios duktė 
ninkė Anita Kams.

metu 
daini-

laidoVelionė šeštadienį bus 
jama Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

ir

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
\ 523-8775

ONE SHIPPING & RECEIVING 
CLERK

ONE TOOL INSPECTOR
Salary open. Experienced only.

Call Tom 871-3050
CUMMINS TOOL CORP.

2030, N. Clyb^um, Chicago

MACHINIST
Wanted experienced Job shop 
chinist.

CALL DAYS
533-5080

8 AM to 4:30 PM

ma-

MACHINIST
One man machine shop. 

Experienced in Bridgeport.
Engine Lathe Surface Grinder. 

Top pay. Apply in person. 
MAJOR ARMATURE CO.

1250 W. 59th St.

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

i Juozo šmotelio■ ATSDIIN1MUSKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma

įdėmi 250 puslapių knyga su. 
.krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
\*ykti ir knyg<į pasiimt). Kitui i ^ip naujas, geram 
gyvenantieji prašomi užsisa I tę Parke -- 

• r I Sinti PE 6-2764.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuiitmi&i | Lietuvą 
ir kitus kraštus 

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

- ' ' ' '' :i~. ' J

Netary Pvblk
INCOME TAX EERVICE 

nS9 S. Mapleweed. Tel. 254-7451 
Taip pat daromi vertimai, giminių ; 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pn- i 

tymai ir kitokį blankai. J

BEST THINGS IN LIFE

>11 Frank Zapells

SA 4A654

FTATf FAAB

INfVtANCr

State Farm. Uite Insurance Company

advokatas 
CHARLES P. KAL & Associate* 

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 metų, patarnaudama klientams.

Išnuomojamas 5 kambariu namas* 
, o___ i stovyje, Marquet-I

' ~ ■ 71 St. ir Bell Avė. Skam-
1 binti PE 6-2764.

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau

padėti teisininko Prano šuk

oaruošta, — teisėjo Alphons/ 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomh 
Formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 6060*. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms' padėti.90c

f «« NAUJIENOS, CHICAOO B, ILL Friday

Di-Gel-




