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AMERIKOS DIPLOMATAI
Įtakingas kongresmanas Dante B. Fascell (dem., Fla.), Kon

greso Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijos pirminin
kas, savo straipsnyje “Christian Science Monitor” pabrėžia: “Mes 
ir toliau turime pareikšti savo nepasitenkinimą Sovietais dėl jų 
elgesio su daugeliu žmonių, pasilikusių anapus, norinčių išvykti, 
bet negalinčių dėl jų uždaros visuomeninės santvarkos sąrangos”.

Straipsnyje pabrėžia lietuvių . lietuvių ir Chicagos mero įstai- 
Helsinkio grupės nušiškundi-- • 
mus, ypiač suminėdamas kliu
dymus atvykti M. Jurgutienei 
ir jos dukteriai pas savo vyrą 
į JAV.

ALTOS “OFICIOZAS”

Spaudoje dar vis pasitaiko 
klaidinančių pranešimų, siejan
čių Amerikos Lietuvių Tarybą 
su vienu dienraščiu, ,kuris skel
biamas esąs ALTos oficiozu. Tai 
neatitinka tikrenybei, ką pasku
tiniame ALTos suvažiavime pa
žymėjo ir pats to dienraščio re
daktorius. -r jenkaį įurį teigti jėgas kovai

ALTa savo informacijas per- • prieš bendrą okupantą, 
teikia savame biuletenyje, kito 
oficiozo neturi, ir yra, dėkinga

valandėlėms, kurios ALTos in
formaciją panaudoja.

RYŠIAI SU ALTOS 
SKYRIAIS

ALTos valdybos skyrių komi
sija, vado vaujama Teodoro 
Blinstrubo, išsiuntinėjo raštą 
skyrių vadovybėms, skatindama 
išplėsti ryšius su ALTą suda
rančių organizacijų "'padaliniais 
vietoje, prasydama informacijų 
apie darbus:

Rašte aptariamos skyrių veik
los plėtimo bei jų lankymo ga
limybės. .. /

APIE LIETUVĄ UNIVER
SITETO ŽURNALE

Northwestern u n i v e rsiteto 
studentams kun. J. Prunskis 
laikė paskaitą apie Lietuvą. Vė
liau universiteto laikrašty “Dai
ly Northwestern” buvo gana 
plačiai perteiktos paskaitoj 
minėtos informacijos.

UOLIAI GARSINA 
LIETUVOS REIKALUS

su-

apie 
apie

ALTa gavo pluoštą iškarpų iš 
Sioux City, Iowa, amerikietiškų 
laikraščių, kur vietinės lietuvių 
parapijos klebonas kun. S. Mor
kūnas gausiai informuoja 
okupantų priespaudą ir 
Lietuvos teisę į laisvę.

SVEIKINIMAI 
NAUJAM MERUI

Naujai išrinktam Chicagos 
merui Jane Byme Amerikos 
Lietuvių Taryba inauguracijos 
proga pasiuntė sveikinimo tele
gramą, reikšdama viltį, kad ir 
ateityje bus artimi ryšiai tarp

KALENDORfiLIS
Balandžio 23:. Elena, Jurgis, 

Tautgailė, Juragis, Daugaudas.
Saulė teka 5:03, leidžiasi 6:37.

tt-v

.gos.
PAREIŠKIMAS VIL
NIAUS KLAUSIMU

Washingtone leidžiamas “Con
gressional Record” išspausdino 
kongresmano John G. Fary kal
bą Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo proga. Kongresmanas 
pareiškė kai kurių netikslumų 
Vilniaus klausimu.

Jrqne,južmušti dar 
penki 'politikai ■

TEHERANAS, Iranas. — Pir
momis šeštadienio valandomis 
“revoliucinio komiteto” pasiųsti 
partizanai bandė įsiveržti į pri
vatų butą ir patikrinti jame gy
venusius žmones. Partizanus 
nustebino bute buvusių vyrų 
labai taiklus pasipriešinimas. 
Tame name įvyko susišaudy
mas, kurio metu buvo užmušti 
penki vyrai. Iki šio meto nepa
skelbti užmuštųjų vardai, bet 
mula Chomeini ir premjeras la
bai apgailestauja incidentą. 
Partizanai buvo .pasižadėję kra
tų ir areštų nedaryti, tuo tarpu 
jie sulaužę susitarimą sukėlė 
žudynes, kurios sukels tolimes
nių politinių nesusipratimų. 
Partizanams pasipriešino kariai, 
įsakyta paklusti tik pareigas 
einantiems karo policininkams.

Manoma, kad karo vadovybė 
gaus įsakymą nuginkluoti visus 
partizanus. Areštai galės būti 
vedami tiktai pagal valstybės 
prokuroro įsakymą.

Abejonės silpnina 
turku vadus

BRIUSELIS, Belgija. — Tur
kų karo vadų ir politikų tarpe 
kilusios abejonės gali sukelti 
suirutę visame krašte, — pa
reiškė gen. Aleksandras Haig, 
šiaurės Atlanto Sąjungos karo 
vadas. Generolas Haig birželio 
pabaigoje rengiasi išeiti atsar- 
gon, bet jis rado reikalo įspėti 
šiaurės Atlanto Sąjungos narius 
apie Turkijoje atsiradusį pavo
jų. Generolas Haig yra įsitiki
nęs, kad Turkija gali nueiti tais 
pačiais keliais, kuriais nuėjo 
Iranas. Turkijos mulos, tylėję 
60 metų, pradeda kelti galvas ir 
vesti neapykantą prieš ameri
kiečius. , ,

Buvusieji “Raudonosios bri
gados” vadai susodinti į Milano 
kalėjimą. Jie turi advokatus ir 
ruošiasi teismui. Tuo tarpu ko
munistų partijos vadovybė, pra
nešdama apie santykių nutrūki
mą su Sovietu Sąjungą, paskyrė 
kitiems jaunuoliams atgaivinti 
teroro veiksmus visoje Italijoje. 
Romos centre išsprogdinta ga
linga bomba buvo taikoma ne 
merui, bet panikai kelti ir ne
apykantai sėti demokratinės 
santvarkos šalininkų tarpe. Ro
mos policija suėmė kelis įtaria
mus asmenis, bet tuo tarpu jai 
dar nepavyko išaiškinti “Rau
donosios brigados” vadų. Jiems 
aišku, kad Milane ir Romoje 
sprogusių bombų gamyba yra 
ta pati.

— Irano kariuomenės per
tvarkymas eina pagal JAV pul
kininko nustatytas taisykles. 
Kariuomenė bus ištikima vi
siems gyventojams, o ne tik 
vienai jĮ4.,frupel.

NAUJI “RAUDONOSIOS
BRIGADOS” VADAI

— Izraelio karo ministėris 
Weizman vadovaus Izraelio ka
ro jėgoms, besitraukiančioms iš 
Sinajaus pusiasalio. Izraelis pa
sitrauks nustatytu laiku.

— Turkai turi teisę pirkti- 
ginklus Amerikoje, bet. neturi 
pinigų už juos mpkėti.

■A' ' ’ *

Suplaukus kalnų vandenims' ir. gausiam^tiet ui, Mississippi upės vavauo pakilo 42 pėdas.
Iš upės pasidarė jūra. Labai nukentėjo ūkiai, miestai, miesteliai ir keliai. ,

ITALIJOJE TERORO VEIKSMAMS
ATGAIVINTA “RAUDONOJI BRIGADA”

KALTINO DEŠINIUOSIUS, EKSTREMISTUS. BET 
BOMBĄ IŠSPROGDINO KOMUNISTAI

ROMA, Italija. — Italijos po
licija nustatė, kad šiomis dieno
mis atgaivinta “raudonoji ko
munistų brigada”, kuri ir metė 
bombą prie Romos savivaldy
bės. Komunistai siundė ne tik 
policiją, bet ir patį Romos me
rą ieškoti kaltininkus dešiniųjų 
ekstremistų tarpe, bet policijos 
turimos žinios rodo, jog tai būta 
nauja komunistų priemonė ne
tvarkai krašte kelti.

----- ------- ---------- --

Kariai susižavėjo 
"islamišku pasauliu"

Iš Turkijos ateinančios žinios 
sako, kad dalis jaunesnių turkų 
karių susižavėjo mulos Chomei
ni skelbiamomis žiniomis apie 
galimą “Islamo pasaulio” vieny
bę. Jie supranta, kad mula savo 
laiku buvo susižavėjęs Rusijos 
įvykiais, bet jiems atrodo, kad 
artėja nauja “Islamo gadynė”. 
Tas pačias idėjas skelbia ilgus 
dešimtmečius tylėję turkų mu
los. Ekonominė turkų krizė, do
lerių stoka ir tarpusavio 
sipratimai sudaro pavojų 
Turkijai.

nesu- 
visai

Leido šachui apsigy
venti Amerikoje

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybės departamentas pranešė, 
kad Irano šachui JAV leido ap
sigyventi JAV-se, jeigu jis no
rės. Buvo paskelbta, kad šachas 
rengiasi apsigyventi Argenti
noje. Dabar aiškėja, kad jis ten 
visai nesirengė važiuoti.

— Irano kariai neatiduoda 
ginklų partizanams ir neklauso 
mulos Chomeini. Įsakymus duo
da tik tiesioginis karių virši
ninkas.

— Britai tvirtina, kad Rode- 
zijoje buvo tvarkingi ir geri 
rinkimai. Britai pripažins jų 
rezultatus. *

— Finansinių reikalų tvarky
tojas Kahn tvirtina, kad atei
nančiais metais.' infliacijos lygis 

j pradės pulti, iri r * -

MUL£ CHOMEINI
BANDO TEISINTA

Mu-TEHERANAS. lianas. — 
la Chomeini bando teisintis dėl 

; netvarkingo “Irano Islamo res
publikos” paskelbimo. Visa eilė 
Irano įtakingų valstybės vyrų 
nurodė netvarkingą “Islamo res
publikos” įvedimą. Mula Cho
meini nelaukė visų balsavimo 
duomenų, nebuvo sudaręs bal
suotojų sąrašų ir negali pasa
kyti, kiek iraniečių nebalsavo. 
Jam primeta, kad jo pasirink
tas 99.9 C piliečių pasisakymas 
už “Islamo respubliką” nepa
remtas rimtais duomenimis. Be 
to, visa eilė kurdų, turkmėnų ir 
kitų tikėjimų iraniečiai nepasi
sakė, nes jie šiame referendume 
neturėjo teisės pareikšti savo 
valios, niekas jiems nesudarė 
sąlygų balsuoti.

Sudarys kare jėgas 
Artimiesiems Rytams

WASHINGTON. D.C. — Pre- 
z'dentas Carteris Įsakė karo va
dovybei sudaryti galingą dalinį 
Artimųjų Rytų taikai palaikyti.

Jeigu Artimuose Rytuose at
siras tokių valstybių, kurios no
rės ardyti taiką ir primesti savo 
valią kitoms tautoms ir valsty
bėms, tai JAV karo jėgos bus 
paruoštos tuojau įsikišti. Atro
do, kad JAV dalinys nebus labai 
gausus, bet turės labai stiprius 
ginklus.

Smogiamos karo jėgos paruo
šimas gali suvaldyti arabų vals
tybes, norinčias pulti Izraelį 
ar Egiptą.

— Irano šachui leista apsigy
venti Amerikoje, bet paprašytas 
nesikišti į Irano vidaus reikalus.

— Mula Chomeini dar neko
mentavo apie šacho nutarimą 
apsigyventi Amerikoje, bet jis 
taip pat jau nekalba apie ša
cho teismą.

Over One Million Lithuanian 
In The United States

RINKIMUS PLANUOJA PRAVESTI 
RUGSĖJO AR SPALIO MĖNESĮ

KAMPALA. Uganda. — Idi —
1 Amino karo policija ir kiti dik
tatoriui ištikimi daliniai kon
centruojasi Dzinga (Jinja) sri
tyje, kad galėtų pasipriešinti 
prie miesto priartėjusiems suki
lėlių daliniams. Kaip viena, taip

. ir antroji kariuomenė neturi
I pakankamai šaudmenų. Vieni 
į karo policijos būriai bėga Į ne
laisvę. kiti stengiasi pabėgti į 
šiaurę, bet didelė dauguma te
bėra provincijos sostinėje.

Jeigu ne šeštadienį, tai sek- ' smarkus lietus, užliejęs mieste- 
madienį turės įvykti sprendžia- liūs, kaimus, kelius ir tiltus, 
mas mūšis. Pačiame Dzinga Kelių valandų laikotarpyje iš- 
(Jinja) mieste eina didžiausias krito tiek daug vandens, kad 
plėšikavimas. Kareiviai ir poli-' geriausi gamtos žinovai stebisi, 
cija nešasi maistą, drabužius ir 
vertingesnius rakandus.

DALLAS, Teksas. — Pakilęs 
Mississippi ir įvairių jos įtakų 
vanduo neša labai didelius nuos
tolius Texas. Louisianos. Missis
sippi, Missouri, Oklahomos ir 
kitų valstijų ūkininkams, pra
monei ir apdraudos bendro
vėms. Dalias srityje reikalą dar 
labiau pagadino nepaprastai

42 pėdas. Toks vandens pakili
mas iš didelės upės padarė jū
rą. Farmų trobesiai apsemti. 
Gerai padarė farmeriai, išvarę 
galvijus į aukštesnes vietas. 
Kur uždarė galvijus tvartuose, 

sėjo mėn. visame krašte bus ten karvės ir veršiai prigėrė, 
nustatyta administracinė tvar
ka. Valdžia planuoja išrinkti 
parlamentą, kuris turės nusta
tyti konstituciją, demokratiniu 
būdu valdyti kraštą. Vyriausy
bė norėtų visuotinius rinkimus 
pravesti rugsėjo mėnesį, bet. jei 
-bus reikalo, tai juos atidės iki 
spalio pabaigos. Turės būti su
daryti visų rinkėjų sąrašai, pa
gal kuriuos kiekvienas Ugandos 
pilietis turės teisę balsuoti. Kol 
bus išrinktas parlamentas ir nu
statyta Konstitucija, kraštas 
bus valdomas vyriausybės pa
ruošta laikinąja konstitucija, 
paremta pagrindinėmis žmo
gaus teisėmis.

Ugandos vyriausybė ir nau
jai paskirtas prezidentas Lule 
laukė JAV pripažinimo, tuo tar
pu penktadienį Ugandon atskri
do penki Amerikos diplomatai. 
Jie pranešė, kad nori ištirti da
bartines politines sąlygas Ugan
doje. Nustatę dabartinę padėtį, 
jie praneš prezidentui Carteriui. 
pripažinti dabartinę vyriausybę, 
ar jos nepripažinti. Be teisinės 
padėties, diplomatai yra pasi
ruošę tartis dėl būtiniausios pa
galbos. Ugandai trūksta maisto, 
nori gauti miltų iš Amerikos. 
Diplomatai informuoti apie vy
riausybės sudarymą ir pasiruo
šimą rinkimams. Diplomatams 
atrodo, jog visa tai daroma pa
skubomis. Administracija pirma 
turėtų valdyti visas valstybės 
provincijas, nustatyti sienas su, 
kaimynais, o tik tada paskelbti 
steigiamojo seimo rinkimus. 
Diplomatai pranešė vyriausy
bei. kad JAV yra teigiamai nu
siteikusios prez. Lulės pastan
goms įvesti demokratinę tvar
ką, bet nori nustatyti, ar jis pa
jėgs tai padaryti Idi Amin liepė 
JAV atstovams išvažiuoti 1973 
metais. Dabar JAV bandys tuos i-' V ’ • € -• į, X * ■
santykius atftaujinii.

nekontroliuoja -visos teritorijos. 
Gyventojų dauguma pritaria 
vyriausybės planams krašte su
daryti demokratinę vyriausybę, 
bet reikia tinkamai pasiruošti. 
Vyriausybė mano, kad iki rug-

šių dienų potvynis padarė 
milijoninius nuostolius.

Beginąs nori trijų 
bilijonu

TEL AVIVAS. Izraelis.— At
rodo. kad Izraelio premjeras 
niekad nebus patenkintas tai
kos sutartimi. .Pradžioje jis pa
siuntė gen. Dajaną į Washing- 
tona. kad uare’kalautu dešimt 
bilijonų doleriu už pasitrauki
mą iš Sinajaus. Vėliau reikalavo 
penkių bilijonų aerodromams 
irengti. kariuomenei pervežti ir 
įrengimams palikti. Kai JAV 
pasiūlė viską pervežti ir pasta
tyti už pusantro bilijono, tai 
žydų ekonomistai nutilo. Izrae
lio atstovai sutiko paimti apie 
pusantro bilijono išdėstytais 
terminais. Dabar Beginąs vėl 
nori grįžti prie trijų bilijonų, 
bet vargu jis tiek gaus.

— Izraelis trauksis iš Sama- 
rijos tiktai izraelitų nustatyto
mis sąlygomis.

— JAV ''"ogiamąji vienetą 
taikai Ar* R' tuose saugoti su- 
da1- • A V aviacija ir aviacijos 
transporto lėktuvai.

Pranešimai iš Dzingos srities 
sako, kad karo policijos narių 
tarpe nuotaikos labai nukritu
sios. Policininkai žino, kad Idi 
Amin sprendžiamo’Ittošio nelai
mės, nes veik visi kariuomenės 
daliniai sukilo prieš diktatorių. 
Manoma, kad patsrIdi Amin 
yra apsistojęs netoli Dzingos. 
pakalnių miškuose. Kiekvieną 
dieną nelaisvėn pasidavę karo 
nolicminkai pasakoja apie vil
ties laimėti netekimą. Ugandos 
jaunimas stoja savanoriais karo 
tarnybon. Jie buš apmokomi ir 
siunčiami pasienio saugoti.



^iįįįg-

tolerancija sovietinei okupacijai

AT OUR IOW RATES

riMMitl

you'll rum into trouble if 
there's a sudden stop while 
YOU'RE FOLLOWING TOd CLOSElV

Pahkaitytė 
Cleveland©.

nuo Visokiu Sąjungą 
kdmpromituo.iarfčių .jos parei
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Sąjungos centro valdybos pasiel
gimo”).

Žurnalistų sąjungą suluošino

ribų tęsia Liet žurnalistų S-gos 
Lietuvoje sukurtas solidaraus 
lietuvių laikraštininkų bendra
darbiavimo tradicijas, vadovau
damasi šiais įstatais.”

Iš tų įstatų aiškėja,, kad para
grafas 1, pastraipa d nustato:

“Sąjunga telkia pagrindinių 
tautos bei žmogaus laisvių gyni
mo, ypač jų atgavimo Lietuvo
je pastangoms stiprinti bei ug
dyti savoje -bei tarptautinėje 
spaudoje ir santykiuose su kitų 
tautų žurnalistais ar tarptauti
nėmis organizacijomis.”

Savings Plan at work, a little is set aside from esti 
paycheck to buy Bonds. Regularly. -Automatically

That way, you’re making a real invesmvnr iq 
your future. And in- America’s, too.

So buy United Stater Savings Bonds.
- Right from the start, it’s been an equal

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the bestvrty to stvvegolariy I

aukštos tribūnos: “Lietuva 
žmonės neturi lais- 

Juk

ąa, prieš Lietuvos okupantą.
Juk okupantas nieko neduo-; 

da, kas jam neatidaro galimy
bių kur nors ir kaip nors pa
kenkti išeivijos vienybei. Viena 
iš tokio kenkimo priemonių yra 
privilegijuotos kelionės į oku
puotą Tėvynę Lietuvą. Okupan
tas pastebėjo, kad tai skaldo iš
eivius. Okupantas labai laimėjo 
J. Kuprionio kelionės atveju. 
Surado tokį miškininką, kuris 
už malonumą pavažinėti po vi
są plačią okupuotą teritoriją su 
vergų darbo kolchozais jiems 
patarnavo. Pro savo medelius

tad

Q u t r t e r 1 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO

RfoRy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into battle 

-taring the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day; while loading cannons, he wa* 

liHedby a British bullet , . .
. Molly knew the time had come to take 

■stock in her country. So she picked up 
‘where her husband left oft And when 
the sfnoke cleared, America had a . 
.■Be# victory * -. new heroine.

Today, v beuit’s time to take 
/stock tn their country, Americans 1 |
buy U.S.Savings Bonds. wjl

When you join the Payroll

IF YOU DRIVE AT THE 
MtN/MUM sPeeo stay in 
the ftfGHr LANE.

sovietinių valdovų proteguota 
kelionė į okupuotą Lietuvą. Jis 
ten nukeliavo įžūliai paniekinęs 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
pagrindinį dėsnį, įrašytą tos są
jungos įstatuose. Dėsnis yra 
toks; “Lietuvai tapus komunis- 
tinės-bolševikinės Rusijos sau
valės auka ir po okupacijos ne
tekus visų pagrindinių žmogaus 
bei tautos laisvių, jų tarpe ir 
spaudos laisvės, Lietuvių žur- 
nalsitų Sąjunga, ligi Lietuva 
zėl atgaus jai prideramas lais
ves ir suverenumą, už Lietuvos

legijuoto svečio (nelygiant A. pačiam tikslui — Lietuvos prisi 
Bimba ar W. Raila) prabanga, kėlimui; vienybės dvasia tejun- 
o sugrįžęs mums talaluoti, kad. va, prieš Lietuvos okupantą, 
ok. Lietuvoje jis iš LŽS CV pir
mininko pasivertęs buvo miški- 
ninkėliu, kalbėjęs apie pušaites 
ir eglaites, kietai užsimerkęs 

buvo prieš tą žiaurią sovietinę tikrč- 
■ę, su kuria kovoti kaip tik ir

see us for 
financing

ka. Okupanto respektuotas pa- parašyti, kad būtų jie vykdomi, 
skaitininkas, šitaip suvedęs išei
vijos centrinę organizaciją su 
okupanto organizacijomis, Jo
nas Kuprionis tapo pionierius, 
kuris šituo būdu silpnina išei
vių užimtas bekompromisines 
kovos pozicijas. Kadangi ta ke
lionė buvo parengta slaptai, ji 
buvo pasalų peilis į išeivijos 
nugarą — Judo bučkis.

Negalime nė’ įsivaizduoti, 
imant palyginimu, kad rašyto
jas Vytautas Alantas, būdamas 
LŽS C V pirmininkas, nukaktų 
slaptai su savo titulu į okupuo
tą Lietuvą, o sugrįžęs teisintų
si: buvau aš tenai ne kaip žur
nalistų pirmininkas, o kaip ra-

teresų sargyboje, žurnalistų są
junga, atrodo, prisirijus miego 
tablečių- Sąjungos tikslas buvo 
nuolatinis protestas prieš Lietu
vos okupaciją ir prieš asmens 
teisių pažeidimą, o dabar sąjun
gos valdyba kaunasi su savo 
nariais ir su patriotais, pravar
džiuodama vienus “pozityviais”, 
kitus “nepozityviais” (žiūr. 
“Naujienos” — No. 55 “Dėl la-

Ar netinka, taip apsidrėbus, 
bent dabar iš pareigų pasitrauk
ti, ne naujas, savo nuožiūra, val
dybas lipdyti? .

Dr. P. Pamataitis atėjo į val
dybos posėdį rū^įffučio ll d.’ ir 
vilionių nepapėikamb -patrioto 
lūpomis pasakė ib tuo teisiškai 
nustatė padėtį: “Iki šiol mūsų 
centrinių organizacijų pirmi
ninkai nėra vykę.į.ok. Lietuvą 
— ypač su savo paskaitomis. 
Tam nepritaria visos Lietuvos 
Laisvinimo organizacijos — -Vil
kas, Altą ir Bendruomenė. Lai
kydamasis tos linijos negaliu 
Įeiti į valdybą”.

Tenka apgailestauti, kad po 
tokio žymaus teisininko -pareiš
kimo, atsirado tokių, kurie Ku- 
prionio traūkihrhi, įšliaužė į ‘tuš
čias rinktųjų atsfe’vų pbzicijaš, 
nors :ir ’riėbūdami 'šĮiatfifcs ;bend- 
Tžfdarinafe, :fik -tblriū pa-
'sivadinę . . .

Dair 1071 metais LŽS 'CV iš
leido platų 'komūhilfąfą “Lietu
vos Žurnalistų Sąjiihgos veiklos 
gairės”, kur rcikšttiHigąi tiūšth- 
tė ir sekančioms vhl&yboms vei
klos gaifes. Komunikate 
kyta: pkragrafas ž 
t-ėgali -būti asrneriy-s, Įriirie *rtrpi. 
naši lietuvybe ir Li&iryds lai- nepritarimus jis vadina “pil 
sve; paragrafas 3 — dirbti tamtais "norais”. Negudri tai taktt-

imporwVews’for-
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o pareigūnai išrinkti, kad veiktų.
■Po gėdingos Jono Kuprionio 

kelionės
šių ir savaičių, btl minimi pa
daliniai teberiiiega. Matyt, bijo
ta blogos publikacijos. Ir tai 
pastatė visą organizaciją į blo
go pasielgimo tolerancijos pozi
ciją. Sprendimai gi turi būti 
teisingi ir pagal įstatus.

Į istorišką J. Kuprionio posa
kį centrinei išeivijos organizaci
jai bendrauti su KGB’ statyti
niais, LŽS CV kontrolės organai 
turi atsakyti išmintingu tokios 
“politikos” pasmerkimu. Jonui 
Kuprioniui galima, pagal so
vietinę madą (nes tai jam patin
ka) suteikti titulą: pavyzdingas 
kovotojas už besąlyginę išeivi-

— Izraelio •'žemės ūkio minis- 
teris praneša, kad jau' įsteigta 
nauja izraelitų kolonga Sžma- 
rijos dirvonuose, kur šimtus 

lietuvio patrioto metų avys ganėsi.- .’■-.M../,"-.

nais.
pirmininko pareigų,
taip veržėsi, pagal Vytautą Aki- pribnis tyli? Mat, 
lą, kad net ir žadą praradęs.

LŽS CV pirmininkas neturit nemačiau 
moralinės teisės wkti i ok. Lie
tuvą ir naudotis labai privi-

Čikagiškiai žurnalistai išmii 
tingai neperdavė Daužvardž . 
stipendijų fondo, tačiau ir da
bar “kuprioniskos” valdybos ži
nioje sukauptas nemažas fon
das, kuris gali būti panaudotas 
sovietiškai suterliotų baltinių 

3UO plovimui, išleidus savoz biulete
nius. .' /

Apie žurnalistų sąjungos pir
mininką Joną Kuprionį daug 
prirašytą, tačiau niekados ne
bus perdaug medžiagos, kada 
narpliojami gyvybiniai patrio
tinei išeivijai klausimai. Ar tu

mę teisę centrinės išei- 
jrga/.iz.nijos pirminin- 
<’o‘.:s sovietinio okupa- 
imo jam parūpinta pri- 

viegrjuota kelione po okupuo
tų Lietuvą? Ar, dasigavęs iki to
kios okupanto malonės, Jonas 
Kuprionis turi teisę Amerikon 
grįžęs tylėti arba kai kada, reik
šti atsargius komplimentus oku- jos pirmininko Jono Kuprionio 
paciniam režimui: esą, ten vis
kas klesti ir žydi? . . .

Jonas Kuprionis pirmas pra
dėjo naujo pavidalo bendra vi 
mą su okupante pareigūnais. 
Vykdamas į gėdingą privilegi
juotą kelionę, jis nenusiėmė 
nuo savęs žurnalistų sąjungos 
pirmininko titulo. Jo laiškas, 
kad vykęs kaip privatus asmuo 
ir “apie žurnalistus nekalbėjęs”, 
rodo — arba jo visišką nepri- 
brendimą Žurnalistų sąjungos 
pirmininko pareigas eiti, arba 
stebėtiną įžūlumą kvailinti savo 
skaitytojus (kartu ir žumalis. 
tus). Kaip Popiežius negali Len
kijon atvykti kaip Wojtyla, taip 
ir Kuprionis negali c-kupanto 
malonėmis naudotis kaip Ku
prionis. Pirmasis pasilieka Po
piežius, antrasis-Lietuvių žur
nalistų Sąjungos pirmininkas.

Kuprionis suskaldė vieningu
mą ir tai yra drnelis jo nuopel
nas koupanto akyse. Anksčiau 
nūdama prolietuviška ir kovin
ga organizacija, dabar žurna
listų sąjunga nutrempta į keis
tą pasyvumą. Sąjungos kaip ir 
nėra. Ji nebestovi Lietuvos in-

T ŠOU? a

Rašytojas, kuris parašė par
tizaninį romaną “Tarp dviejų jos toleranciją sovietinei okupa 
gyvenimų”, kaip tik savo romą- cijai ir tos okupacijos šxam 
ne įtikinančiai įrodo, kad kiek- ir pareigūnams, 
vienas sovietinis pareigūnas, ku
riam pavedama sancyxiauti su 
žymesniu emigrantu, yra KGB 
užverbuotas, duoda reportus 
apie ką kalbėta, kas pasakyta.

1 Apie tai rašo dabar visi pa- 
! saulinių spaudinių koresponden- 
Įtai. Privilegijuotas turistas.
i labiau, KGB agentų apsuptas, 
i Sovietams spiauti į paskaitas 
apie pušaites ir berželius. Jiems 
svarbu, kad toks paskaitininkas 
skaldytų savo elgesiu išeivijos 
vienybę ir drumstų jos opiniją, 
šią pareigą ir atliko senas miš
kininkas, pro sovietinius me-;

■ džius nepastebėjęs lietuviškos 
rezistencijos miško. Apie tai 
įtaigingai rašo “Naujienose” 
(rugpiūčio 24, 1978) J. V-lis 
straipsnyje “Paskaičius viešą 
laišką”;

“Mes norėtumėn. išgirsti iš 
■nepamatė” miško! Nepa-I K"Prioniot “P j 

‘is kitų sugrįžusiu is ok. Lietu
vos viešnagės, kad pasakytų ko
kią žiaurią vergiją Maskvos 
okupantas atnešė pavergton Lie
tuvon. Būdamas visą mėnesį ok 

j Lietuvoje, jis galėjo išgirsti, 
į kaip ten ‘buvo šmeižiamas mū
sų tautos kankinys Viktoras 
Petkus . . . Buvoda’mas 
nesi Vilniuje, matyt, j 
tė, kad ten" išniekinta' Vilniau^ 
šventovė — katedra. Matyt, ne
matė ir baudžiauninkų — kol- 
ciibzininki] gyvenimo -biSkleš...

? Atrodo, kad zufn<TTi'stas ir dar 
| jų pirmininkas, 'tokius tragiškūs 
faktus turėjo pamatyti . . .” 

Tokie yra 
pageidavimai ir natūralūs jo 
Spgailėstarimas, kad Jonais Ku
prionis jam pasiūlyto egzamino 
neišlaikė!

■O kitataučiai korespondentai! 
■tokius faktus gėra'i rhato, fpUa-I 
"čiai aprašo. 'Okupacinės tikro
vės 'demaskavimu -j. Kuprionis 
bent dalinai Išpilki ii šaVo leng
vapėdišką 'keliorlę į *ok. LidtūVą 
^'ū LŽS 'CV ‘pirinirriiiko titulu 
arti 'savo sprando ...

Lietuvių žurnalistų Sąjunga

Labai reikšmingas yra para
grafas 5, kuris nustato, kad bū
tina iš Lietuvių Žurnalistų Są
jungos išmesti bet kurį sąjun
gos narį už jo netinkamą (ko
munistinę) veiklą.

Iš kitos pusės senas veiksnių 
susitarimas Clevelande 
apie tai, kad niekas negalįs var 
žyti asmens poelgių, kas liečia J įpareigoja pagrindinis LŽS CV 
jo kelionę į okupuotą-Lietuvą, i įstatų dėsnis (aukščiau čia pa- 
bet privalomo pageidavimo bū- cituotas).
du buvo pareikšta, kad centri-} Sugrįžęs iš gulagų pragaro J. 
nių organizacijų valdybos bei' Kuprionis privalėjo iškelti ran- 
jų pirmininkai okupuolon Lie- kas į dangų ir surikti plačia 
tuvon nevažiuotų. O jei jau burna apie padėtį ok. Lietuvoje 
vyksta, tai be pareigų titulo. Jo
nas Kuprionis, ketindamas ko- rusinama, 
operuoti su sovietiniais pareigū-į vių, religija naikinama

privalėjo pasitraukti iš apie tai rėkia pogrindinė ok. 
kurias Lietuvos spauda. Kodėl gi Ku- 

vykau, kaip 
(privatus asmuo ir teroro ten

matė rezistencinio miško! Toks 
urėdas, įsibrovęs į žurnalistų 
tarpą, jiems pirmininkauti ne
tinka. Jis matė, kaip sovietai ( 
tręšia pušynėlius, tik neprisimi-j 
nė, kad Rainių pušynėlis buvo1 
kankinių kraujais patręštas!

Štai ir rado okupantas kups
tą, kuris išeivijoj vežimą ban
dytų paversti ant šono.

1978 metais Jonūš Kuprionis, 
savo atviru laišku (Draugas Nr. 
183) išjojo ant melų ir klaidi
nimų kuino teisintis prieš vi-; 
suomenę. Bet tas ilgiausias vie- j 
tdvių sąrašas, kur Kuprionis 
lankęsis ir “prakalbas” porino, 
visus privertė išsižioti. Tokių 
plačių kelionių po pavergtą Lie
tuvą okupantas nė Antanui 
Bimbai nebuvo pasiūlęs. Važinė
jo Kuprionis kaip tikras sovieti
nių valdų inspektorius. Atrodo, 
-jam tik tik “kapsukinio dakta
rato” nepakišo.

štai tau, išeivi, centrinės‘oi?- 
ganizacijos 'pirrmrnnkas! Prie 
■vtieho :Stalo šu ‘okupanto parei- 
<gSnštis! 0 sugrįžus, jam tam 
tikrą laiką padėjo žurnalistine 
tyla: Čikagos spaudos klubas, savo įstatuose rūpeslingai a’pšr 
spauda, buvusios LžS Centro'saugojo 
valdybos- Visgi, ar tai LŽS įsta
tų dvasios išniekinimo puota?

Savo pasiteisinime J. Kuprio- 
iriš puola kiekvieną, kas jo 
avantiūroms nepritaria. Tokius

New Yorke pagerbs 
St. Kairįą'irJ^. TCĮitnci 

‘į - M- -
š. m., gegužės lo dieiią New 

į Yorke rengiamas ūiinęjįinas — 
akademija prof. St. Kairiui ir 
P- Klimui pagerbti. Abu Nep.i- 

iklausomybės Akto ąigįnatarai. 
(St. Kairio 100 metų, nuo gimi
mo, o P. Klimui —" iftnjecų nuo 
mirties. Abū valstybės'vy^rai pū- 
sižymėj’ę — pirmas Yidaūs poli- 

i tikos "srity, b antras įžs enio 
p^iĮtikos :barubsė, kuri&^t 4r ug
dant Nepriklausomos’. Lietuves 
Respubliką. ; - 1■

Apie St. -Kairį skaitys buvęs 
VLIKo vicepirmininkas,' inž. J. 
Valaitis, o apie P. Klimą — 
mūsų Atstovas Vašingtcne dr. 
St. Ą. Bačkis. Meno‘jffefafūTo> 

visą mė- daly .pažadėjo ;.,$alyvaufi ‘‘Hėinri- 
Įir Mi?ga 
kanklihfhlfė iš
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jo praeities raidą.

nepriimtas ne lik į kare
I

kad ne kokiam “laipsniui” Į
ti, bet jį suprasti ir Įvertinti tei
giamai arba neigiamai. Bet lin
kėtina, kad jis būtų pripažintas 
pasirodyti Naujienų puslapiuo
se.

Jis man susiformavo lyg ir 
pačiam nenorint, bet aš pilnai 
esu įsitikinęs, kad jis giliai su
domins skaitytoją.

ŠĮ straipsnį negalima vadinti 
jame minimų knygų recenzija, 

■“ nes jis tik pagal recenzentų, pu- 
, sukurtas.

šio rašiniu Įvadui noriu pa
minėti vieną iš senesniu lotynų 
kalboje posakių: “De Mortuis 
Nil NĮ^i Boąum”, kuris nusakof 
kad “apie ,mirusius, sakyk ge
rai ariba nieko”. Bet jeigu spau
doje apie mirusį asmenį jau iš
lindo vien tik "gerai” ir net per
dėtai, tai kodėl tokiam negali
ma pęitaikyti net paprastą fizi
kos dėsnį: “Veiksmas yra ly
gus ataveiksmiui", o ypatingai, 
kad tas — veiksmas yra netei
singas ir neužsitarnautas, kuris pristatytojų, _______
tada šantažuoja visą aprašomo- -pg., žinoma, išskiriant straips- 
jo praeities, laidą. Įnįo įžanginį žodį arba, kaip jau

Kaip veiksmas yra lykus ata- antraštėje išsireiškiau, trumpą 
veiksmiui, taip žodis yra lygus pataisą, pagal kurią susiforma

vo ir visas šis mano rašinys.! K. Januta, Los Angeles, Gal. Tai 
Žurnale “Karys” 1978 metų Nr.!jr viskas.
6-me, 257 puslapyje radau j 
straipsnį: “Patikslinimas apie1 
Samogitios steigimą”, kuriame' 
be kitko rašoma: “1978

Prof. AD. VARNAS

išreikšti tiesai arba atvirkščiai. 
Tada iš šialn pirmam posakiui 
yra palyginimas: “Tempora 
mutantui* at ribs mutamor in ii- 
lis”, kuris lietuviškai skambi 
šitaip: “Laikas keičiasi ir mes 
keičiamės su juo”. Tad šiais lai-

Aiškinkimės plačiau

Stankūnaitė (dabar Čikagoje met. buvo M.tžeikių moksleivių pagalba. Tad ir Step. Kenstavx- 
buvusio Mažeikių alaus bravaro būrio vadu ir užbaigiama: “Pa- ėiui kui'suose tekdavo tvarsty
ta viniriko Iklefonso Sadausko sižymėjo dideliais gabumais, ti bintais kojas. O baigęs Ma- 
ž.mona), toliau seka du gimna- gera iškalba ir vadovavimu’ jžeikių gimnaziją, kad ir labai 
zijes mUKytojai (neatpažįsta- Tik gaila, kad rašėjas visai ne-;nuėjo Įstoti j karo mokyklų, 
ini), po jų sėdi tuo metu buvęs apsižiūri ką parašęs. Taigi, 1919|lik 
Mažeikių Šaulių Rinktinės va- met. įstojo į progimnazijų, o* mokyklą, bet iš viso nepriimu, s 
das, moksleivių būrio įkūrėjas 1929 met. dar jos nebaigęs, nes* nė į kariuomenę.
PESYS, už jo Kazakevičius —tais metais Steponas buvo M«-į toliau vėl rašoma: "1927 
Mažeikių šaulių Rinktinės žeikių gimnazijos moksleivių ineĮ ]ei<io Mažeikių moksleivi

I ai išeina, įauijH būrio šapirografuotą lai- 
dideliaigabumais ];raštėlį "Tėvynės Sūnus” ir bu

vo jo redaktorius”.
gimnazijos klasių ir dar x. . t .. . • , .... Nors ir as 192, met. buvaugudriau, kad eudamas Mažeikiu . . ...jau Mažeikių gimnazijoje ir 

* priklausiau moksleivių šauliu 
būriui, liet tokio laikraštuko 

I neteko girdėti. Apie Mažeikių 
gimnazijoje leistą moksleivių 
laikraštuką aš išgirdau čia Ka- 

! nadoje, kur apie jį Naujienose 
rašė Vilimas, buvęs Mažeikiu 
gimnazijos 5-tos klasės moki
nys bet jis vėliau išvyko į mene 
mokyklą. Jis rašė, kad tokio 
laikraštuko redaktoriumi bu-

* ves dabartinis menininkas Al
fonsas Dangis (Dabar Ameriko
je). Su Alf. Dargiu aš buvau 
vienoje klasėje, .kuris bagįęs 1- 
rias klases Išvyko į Meno mo
kyklą Kaune. Apie tokio laikraš
tuko leidimą, nors buvau vie
noje klasėje, bet neteko girdėti. - 
Toje pat klasėje su manim bu
vo Ūdra, Modesta Plechavičiū
tė, Vacys Reimeris (baigęs 4r 
rias klases išvyko į Aukštesnią
ją Technikos mokyklą Kaune), 
dabartinis komunistinio laikraš
tuko “Gimtasis Kraštas” vyr. 
redaktorius, Stripeikytė, Urbor 
naitė, Kupliauskas, Meištas, 
Taujenis, Taurinskas, Taurins^ 
kaitė, Rudnickaitė, Alg. Biel- 
kevičius (dabar medicinos dak
taras Amerikoje) ir daugelis ki
tų. Mūsų 4‘tos klasės auklėtoja 
buvo p. Karkazevičienė, paišys 
bos mokytoja. Ji gyveno Biel- ... 
kevičių name prie geležinkelio.

(Bus daugiau)

gimnazijos 
p-kas, tuo metu buvęs Mažeikiu šaulių būrio vadu, 
pašto wku (miręs Sibire), dar'kad tas 
toliau Mažeikių muitinis (uni-1 vyras per 11-ka metų nebaigė 
fermuotas) (valamlinkas neat- 8-nių 
pažįstamas) ir gale trys ginin? 
zistės — neatpažįstamos.

Apačioje sėdi penki berniu-| 
u.ai, maži kaip kleckai, iš kurių korP°™cl-W
atpažįstami: Steponas Kensta
vičius ir ėiuvinskas. Pastarojo

I gimnazijoje 1929 met. Kauno 
universitete Įsteigė žemaičių 

i “Samcgi-, 
tia”. Ar lai ne komedijos? Ge
rai, kad buvęs jo mokslo drau
gas K. Januta tą nesąmonę ati-. 
taisė. Dar rašoma kad Step. 
Kenstavičius 1919 met. aktyviai 

organizacijose, 
eiva mini jau- 

kankintaT Sibire.’ J o sūnus R0J nalietuvius, kurių skyrių Įstei- 
-j gė Mažeikių gimnazijoje Anta-i 

nas Kenstavičius, bet gaila, kad 
pamiršo kuc’mel tie jaunalietu
viai atsirado? Aš atsimenu, kad 
jaimilietuviai Mažeikių gimna
zijoje veikė, o Antanas Kensta
vičius su savo broliu Steponu 
naktimis sekdavo ateitininkus, 
kurie slaptai veikė Mažeikių 
gimnazijoje. Susekę jų slaptus 
susirinkimus, pranešinėdavo 
saugumo policijai.

Step. Kenstavičius iš prigim
ties buvo invalidas. Jis turėjo 
abejose kojose venų išsiplėti
mą, kas sukelia Įvairias venų 
komplikacijas. Dar būdami Ma
žeikių gimnazijoje, vakarais 
eidavome i L.š. S-gos namus, 
kurie buvo Bažnyčios g-vėje ir 
ten praėjome pirmosios pagal
bos tvarstymo kursus. Juos 
pravedė dr. Mikuckis. Katrie 
šauliai — kursantai turėjo su 
sveikata kokių nemalchumų, 
jiems buvo teikiama pirmoji

Ant politikos laktų (Grafika) brclis kaPL čiuvinskas (dabar

Pirmiausia noriu pažymėti, 
m. kad šitokia K. Janutos pataisa

Kario” Nr. 3, rašydami apie'nemažai kas susidomėjo ir aš besime šiame 
kais yra truputis gal daugiau mirusį Steponą Kęsgailą-Kens-! gavau net porą laiškų, kaipo liau ir plač'au. 
tiesos, nors ir tai tik kaikuriais tavičių, teigiate jį buvus žemei- buvęs Stp. Kenslavičiaus bend, 
atžvilgiais, kada mirusiam ne- čių studentų korporacijos “Sa- ramokslis. Kuomet aš mokiaus 
beprrleidžiama krauti ant gra-' mogitią” steigėju. Tai netiesa. Mažeikių gimnazijoje ir buvau 
ho Įvairūs išpūsti nuopelnai, nes Pagal Jūsų žinias, S- K. Mažei-j 5-toje klasėje, K. Januta buvo 
atsiranda tikri liudininkai, ku- kių progimnazijoje 
rie net dokumentuotai tokius pradėjo 1919 m., o 192? m. va* 
inirusiojo, jo giminių bei gali- dovavo moksleivių šaulių bū- vienoje klasėje su K. Januta, bet 
ninku garbintojus ir pagrindų riui. Tai tiesa, paneigianti, kad liko antriems metams, tai aš jį 
pataiso ir tik bepalieka tokius Stp. Kenstavičius būtų buvęs 
jam nuopelnus, kokius jis tikrai “Samogitia” steigėjas, nes toji 
yra užsitarnavęs.

'Uad šis mano 
straipsnelis tegu bus lyg trum-jkada S. K. tebebuvo Mažeikių! 
pa “dizertacija”, tik žinoma,' gimnazijos mokiniu.

v-toje klasėje, K. Januta buvo 
mokytis'šeštoje, o Step. Keilstavičius 

7-toje. Kazys Plechavičius buvo

Nors K. Januta “Kario” Nr. 
6/78 met. trumpai ir lakoniškai 
atsako ir Įrodo, kad Step. Ken
stavičius Žemaičių Studentų' 
Korporacijos “Saniogitia” stei-. 
gėjų nebuvo, bet apie lai pakal- 

straipsnyje

Argentinoje) buvo Mažeikių ka
ro komendantūros raštvedžiu......................
prie karo komendanto pulk.Įve\kė jaunimo
Kle/po Michalausko, kuris kad r<

nias dabar gyvena Toronte 
‘ fotografijos, seka užrašas:

,. žeikių 6 kl. Progimnazijos mo- 
kinių šaulių būrio įsteigimas 

! 1921. IX. 16 d. Foto Gurvič, Ma- 
dar 
ap-

ve

pasivijau ir buvau vienoje kla
sėje, kur sėdėjome viename 

j žemaičių studentų korporacija! suole. Mane šis K. Janutos 
studijinis įstrigta- 1929 met. kovo mėnesį, straipsnelis labai sudomino, to

dėl aš susiradau ir tą “Kario” 
Nr. 3/78 metų, kuriame ran
dasi ir minimas straipsnis: “A.A. 
Steponą Kęsgailą - Kenslavičių 
prisiminus”. Straipsnis be jokio 
parašo, tad manau, kad K. Ja
nuta, taip pat pagalvojo kaip ii 
aš, jog straipsnis rašytas gry
nai “Kario” redakcijos, nes gir
dėjau, kad ten sėdi ir jo gerbė
jai. Kiti sako, kad tas straips
nis rašytas jo brolio Antano 
Kenslavičiaus iš Kanados, bet 
tai nelabai svarbu, kieno jis ra
šytas, tik svarbu, kad jis neata- 
tinka tikrenybei, tad ir aš no
riu padaryti keletą gilesnių pa
stabu, c

Pasirašo

JAY DRUGS VAISTINĖ
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

IK

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

r Sekmadienį, š. m. balandžio 29 dieną

Martinique Restorane
2500 W. 94th St

• DAINOS

• VAKARIENE

BANKETĄ RUOŠIA

4:30 vai. po piety

Vakariene ir gėrimai asmeniui 20.00 dol

Evergreen Park, Illinois

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

- -------- -—- arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

Dabar, pirmiausif., noriu 
paliesti ir kitas neteisingas 
rašymo vietas, kuries patalpin
tos tame pačiame "Kario” Nr.
3- me 1978 met. puslap. 130. 
Ten rašoma, kad Step. Kensta
vičius Mažeikių progimnazijoje 
pradėjo mokytis 1919 met. Ak
inėk moksleivių' būrio vadu, 
tyviai veikė jaunimo organiza
cijose. 1923 met. įstojo į Šau
lių S-gą Mažeikių miesto 119 
būrį. Gimnazijoje suorganizavo 
jaunųjų šaulių skyrių ir buvo 
to dalinio skyrininku. : 
1927 met. leido moksleivių šau- įau kaip0 istorines, okai padau- 
■lių šapirografuotą mėnesinį lai- ginsiu, tai pasirodys ir spaudo- 
kraštėlį “Tėvynės Sūnus” ir bu-| įe 
vo jo redaktorius. Pasižymėjo 
gera iškalba ir vadovavimu ga
bumais.

Dėl Mažeikiu moksleiviu šau
lių būrio įkūrimą turiu dvi fo
tografijas, kurias įgavau iš savo 
brolio Broniaus. Jis dabar gy
vena Rochester, N. (P., U.S.A, ir 
yra Naujienų skaitytojas.

Pirmoje Mažeikių moksleivių 
šaulių būrio steigimu fotogra
fijoje matosi 30-ts asmenų — 
moksleivių. Iš jų 7-nios moks
leivės mergaitės, 18-ka moks
leiviai berniukai ir penki iš 
moksleivių būrio steigėjų. Fo
tografijos viršutinėje eilėje at
pažįstami: Gadeikis, Br. Stri- 
kaitis, Ant. Liutkus Ant. Ken
stavičius ir Pranas Genys. Pa
starasis istorijas mokytojas, ku
ris buvo įkūręs muziejų “Alka” 
Telšiuose. Vasaros atostogų me
tu jis važinėdavo po Žemaitiją 
rinkdamas įvairius senovinius 
daiktus muziejui, o ypatingai 
senobinius dievukus — smūt- 
keles ir kit. Jį lydėdavo vienas 
iš Mažeikių gimnazijos moks
leivių. Pr. Genys buvo' invalidas. 
Beveik nevaldė kojų — buvo 
paraližuotas, bet į ką įsikibęs 
pavaikščiodavo. Jis turėjo arklį 

I ir bričkutę (vežimėį). Pats jį' 
Į prižiūrėdavo, pašerdavo ir pasi
kinkydavo, bet vienas be rams
čių (lazdos) nepaeidavo. Po Že
maitiją jį dažniausiai lydėdavo 
mano brc’lis Bronius Strikaitis.

Antroje eilėje iš kairės sėdi
4- rios merkaitės, iš kurių atpa
žįstamos: Meižytė ir Adelė

Dar vieną istorinę nuotrauką 
turiu, tai Mažeikiu gimnazijos 
moksleivių būrio pirmoji valdy
ba iš penkių asmenų. Pirmoje 
eilėje iš kairės sėdi. Dr. Strikai- 
tis, Adelė Stankūnaitė (dabar 
Sadauskienė) ir istorijos mo-1 
tojas Pr. Genys.

. Antroje eilėje stovi: Donatas 
Meižis ir Antanas Kenstavičius. 
Apačioje fotografijos yra toks 
užrašas: ‘'Mažeikių Gimnazijos 

i šaulių Būrio Valdyba. 1924-25 
1929 met. Minimas fotografijas lai-

Kaip iš aukščiau aprašytų fo
tografijų matosi, kad Mažeikių 
progimnazijos mokleivių šau
lių būrio steigiamasis susirinki
mas įvyko tik 1924 met. rug
sėjo 16 d., tai kaip Step. Ken
stavičius galėjo įsteigti 1923. 
metais jaunųjų moksleivių sky
rių, kad dar nebuvo progimna
zijoje Įsteigtas moksleivių šau
lių būrys, o tuo metu Step. Ken
stavičius buvo vos tik 11-kos 
metu.
. Bet dar jokingiau rašoma: 

‘1919 met. Step. Kenstavičius 
pradėjo mokytis Mažeikių pro
gimnazijoje” ir vėl toliau: “1929

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety.That’s common sense. That’s Anacin.

$

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl $10.30

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

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Minkšti viršeliai ......................  $15.0(1

4. A. Šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti doleri pašto' išlaidoms.

$10.00
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i toms pačioms psrvigdW^.< tTDt 
' nesusijusioms su piniginiu atsi
skaitymu pareigoms ten pasiųs
tą dirbti padavėja A. Griciūnie- 
nė. “Rambyno” administrato
riui K .Navickui pareikštai pa
peikimas. Kauno ip. restoranų 
ir kavinių trestas įparėigotas šį 
atvejį apsvarstyti ^darbuotojų 
gamybiniame susirinkime.’ (Tie
sa Nr. 15, 1979.1.15) <
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NAUJIENŲ raktinė atdara kasdien, ižakyrut xet-madternnI
9 vai. ryto fld S vai. vakaro, Šeštadieniais — <Vi 13 viL

Ai of Oecembvr L, 1177 
Subscription

ji Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
dx months, $10.00 per 3 months In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu ______________ $16.00 !
trims mėnesiams _____ $ 9.00
vienam menesiui ________ t 3.00

Kanadoje:
metams ___________ $33.00
pusei metu __ ________$18.00
vienam mėnesiui _ __ _ t snj

20 cents per copy. Užsieniuose:
metams________________ $34.001
pusei metu--------------------$18.001
vienam mėnesiui ____ t 4.00 Į

Nve gruodžio pirmoc <L 
Dluiraičie kainoa:

’hieagoje ir priemiesčiuose.-
metams __ ______________ $33.00
pusei metu_______________118.00
trims mėnesiams ________ $10.00
vienam mėnesiui________| 3,50 j

Naujienos eina kasdien. ISakiriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 So. Existed St.. Chicago, 
Hl. 80008. Telef. 421-8100.

Plnlfus reikia dusti oežto
Orderiu kirtr m nžaakymu

Kitose JAV ▼ietose* 
metams _ 00.00

sus naujausius ginklus ir patarė mulai atsiimti lavo
nus. Be to, jam buvo įsakyta, niekad daugiau nesiųsti j 
kalnus partizanų, nes jie esą kito tikėjimo. Irano kariai 
gali atkeliauti ir iškeliauti, bet partizanams buvo pasa
kyta, kad jie neturi teisės ten kojos įkelti.

Mula Chomeini nepalaužė šio kurdų nusistatymo. 
Jis bandė siųsti karius kurdams nuginkluoti, pareika- 
valo kurdų vadus suimti ir teisti, o nuteistus—pakarti, 
bet kurdai Irane laisvai jodinėja, savo šeimas maitina, 
kalnų kelius gina ir mulos nebeklauso.

Mula paruošė daug Įsakymų Irano karo jėgoms, 
bet tuo tarpu kariai tebeklauso premjero ir karo mini- 
sterio, bet nebeklauso mulos Chomeini. Atrodo, kad at
sigavę kariai sutiko klausyti vyriausybės, bet ne Sau. 
valiaujančio komiteto. Pats Chomeini turėjo atleisti 
“revoliucinio komiteto” vyriausią vadą, ištisus du mė
nesius areštavusius Irano karo vadus ir juos šaudžiu
sius kalėjimo kieme. Partizanams buvo Įsakyta baigai 
areštus ir suimtųjų žudynes, bet jie ir toliau bandė sa
vo galią išbandyti, kol jie buvo sutikti kulkomis... Ira
no kariams Įsakyta neduoti ginklų 'partizanams ir 
jiems nepasiduoti.

R 

t
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Atrodo, kad mula Chomeini turi didelę galią Irane, 
bet jo galia ribota. Pertvarkyta Irano kariuomenė ne
beklauso mulos. Ne tik nebeklauso, bet jam priešinasi.
Kariai, vyriausybė ir didžioji krašto gyventojų dalis

Daugeliui atrodė, kad Irano ateities klausimas jau nepritaria badui, šalčiui ir bereikalingam kraujo pro
seniai išspręstas, Iraniečiai! ne tik neteko šacho Rėza Įėjimui, ką atnelė mula 
Pahlevi, bet pateko mulos Chomeini ir sovietų vergijon. 
Mula paskelbė ‘balsavimo” rezultatus, rodančius, kad 
99,9% balsavusių pasisakė už “Irano islamišką respub
liką”. Niekur nepasakyta, kad Į “revoliucini komitetą” 
sulindę Maskvos agentai, sugužėję į Iraną iš kitų arabų 
valstybių, ne tik išžudė šacho šalininkus, Irano 
vadovybėje, bet ir politiniame gyvenime.

Net gen. A. Haig, šiaurės Atlanto valstybių karo 
vadas, pasiremdamas gausesnia informacija negu 
biškai nesuprantantieji žurhalistąi, pareiškė, kad Tur- 
kija: gali būti sekanti, einanti tais pačiais keliais... Kai 
jis pasakė “bus šėkanti”, niekam nepašlaptis,

su savo bendradarbiais. - 
Žmonėms reikia maisto, šilumos, o visam Iranui reikia j 
dolerių.

Mula Chomeini privedė Iraną prie bedugnės. Patį 
mulą ir partizanus galėtų išgelbėti sovietų karo jėgos, 
bet jos vis dėlto nedrįsta Į Iraną Įsiveržti. Sovietų karo 

karo‘vadams yra žinomas prez. Carterio Įspėjimas Brežne
vui: — kai sovietų karo jėgos peržengs Irano sieną, už 
valandos Irane bus Amerikos karo jėgos. Prezidentas 
nepasakė, kaip Amerikos kariai ten bus, bet Brežne
vas ir sovietų maršalai žino, kad amerikeičiai ten ga
lėtų būti.

jis pasakė “bus šekanti”, niekam nepašlaptis, kad jis Be sovietų karo jėgos, nei arabais persirengę čeki- 
turėjo galvoje Iraną,, išžudžius! šacho karo vadus, at- ’ štai, nei Maskvos tarnyboje esantieji mulos Irano ne- 
nešusĮ badą ir šaltį visam kraštui. Susidaro. įspūdis, 
kad Iranas, kaip ir Afganistanas, tapo Sovietų imperi-

pavergs.
Kol rusai nepasiųs karo jėgų į Iraną, tai yra viL

VLIKo pirmininkas, ateinančią savaitę bus Chicagoje 
ir dalyvaus Naujienų bankete.

JOS satelitas. Afganistane rusai prie "žvalgybos* ir poli, ties, kad Iranas dar pajėgs nusikabinti mulos pagalba ^ykmes darbn. Lietkopsąjun- užsakymo, paklausiau bufeti- 
... ^ r yuji Į . ’ r o o x- o valdybos pirmininko pava- nmkes pavardes ir paprašiau

dubtojas S. Kubilius nurodo, pasiūlymų ir pageidavimų kny- 
kad priekaištai apsvarstyti gos. Pakeltu tonu padavėja at*

I mp įmonių ūkiskaitinių sUsirie- f nam sakyti darbuotojų pavar- 
;nijimo išplėstiniame gamybinis-’ dės, o knygos nėra, administra- 
mė susirinkime, dalyvaujant; torius išvykęs. Kai pagaliau jis 
šašlykinės darbuotojams. Bufė-! pasirodė, pasiskundžiau darbuo- 
tininkėš- R. Budzinauskienė ir tojų grubumu ir nurodžiau, kad 
R. Jonaitienė nubaustos. Joms. matomoje vietoje nėra pasiūly- 
neišmokėta mėnesio progresyvi- mų ir pageidavimų knygos.

(Tiesa Nr. 15, Pastarasis numojo ranka. (Tiesa

cijos centro priėjo štabo viršininko pagalba, o Irane vi-:jam užmautą kilpą, 
są paruošiamąjį darbą jiems atliko mahometonų sektos Į 
mula Chomeini.. ^

Kuriais sumetimais gen. Haig nurasinėjo Turkiją 
anksčiau, negu patys turkai užsinėrė sau kilpą ant kak
lo, šiandien būtų sunku spėlioti. Pačiais pavojingiau
siais savo gyvenimo laikotarpiais turkai mokėdavo su
kaupti reikalingą dvasios jėgą ir pasipriešinti didžiau
siam savo tautos priešui. Nesuprantama, kuriais sume
timais Įtakingas generolas lygino dar laisvai gyventi 
norinčią Turkiją su i

papeikimai PARDA
VĖJOMS

Alytaus miesto vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas V. Valeika praneša, kad 
“Žuvinto” pardavėjai G. Barž-

žūtbūtinai kovojančiu Iranu, i fjf <»
Gal jam rūpėjo pagazdmti _ Siaurės Atlanto Sąjungos kienei _ pįeikiffl3s. Parttao_ 
nai ius, kad jie labiau susirūpintų savo Tikimu ir nepa- Į tuvės vedėja M. Supronienė 
siduotų mulų valiai, kaip tai padarė Iranas ir bando įpareigota sustiprinti parduotu- 
daryti Konstantinopolio mulos. |vės

Šu Maskvą susidėjęs Irano mula pajėgė užmauti! 
kilpą iraniečiams, bet jos patraukti vis dar nepajėgia.1 
Jau ne vieną kartą mula Chomeini saugojosi, kad kas 
nors jam tos šilpos neužmautų ir nepatrauktų. Jis pa
siuntė partizanų būrį Į kurdų apgyventus kalnus, 
dalinys buvo Įleistas, bet kiton kalnų pusėn jis galvos 
neiškėlė. Kurdai išklojo visus partizanus, pasiėmė vi-

ANTANAS RYLIšKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
, (Tęsinys)

Vyresnieji kalbėjo apie politinę lietuvių tau
tos idėją, atseit, apie dvasinį nusiteikimą, o jau
nesnieji ,susidūrę Rusijos universitetuose su so
cialinėmis idėjomis, ir, prisiskaitę socialinės ru
sų literatūros, kalbėjo ir vadovavosi ekonominio 
gerbūvio šūkiais.

Suvažiavimuose pasireikšdavo skirtingi nu
siteikimai. Suvažiavimų kalbėtojai iškeldavo ide 
alistines politines idėjas pradžioje, bet suvažia- 
vimus baigdavo ekonominiais nusiteikimais.

Lietuvos krašto rusų okupacinė administra
cija žinojo lietuviškųjų veikėjų nuotaikas iš savo 
legaliai pasiųstų Į suvažiavimus policijos parei
gūnų ir, turėdami krašto valdžią savo rankose, 
mokėdavo kurstyti nesantaikas.

Lietuvių literatų visuomeninis sąjūdis pasi
reiškė Lietuvoje 1920 — 1924 m., bet su politiniu 
įyrieskoniu. Tai buvo jaunesnės lietuvių .literatų 
kartos .
vertinimrt

J. Rupšys iš ’Šilalės “Tiesos” 
redakcijai rašo: “Dažnai lan
kausi mokyklose - internatuose. 
Ir beveik visur matau, kaip ne
taupomas geriamas vanduo. 
Daug jų nuteka dėl to, kad ne
sutvarkyti čiaupai. Savo jauną
ją kartą norime mokyti sąmo
ningai, gerai suprantančią, kad 
visuomenės turtą reikia taip 
branginti, kaip ir savo. O juk 
jaunystėje formuojasi požiūris 
į visus gyvenimo reiškinius. 
(Tiesa Nr. 36, 1979.11.15)

S S S 
NĖRA DANTIMS 

ŠEPETUKŲ .
A. Aganauskienė iš Elektrėnų 

skundžiasi “Tiesai”: “Rašyti šį 
laišką privertė menkniekis, t.y. 
dantims valyti’ šepetėliai. Visur 
skelbiama: saugokite dantis, 
valykime dantis. O kuo? Pas 
mus Elektrėnuose šepetėlių nu
pirkti negausi. Jau kuris laikas 
parduotuvėse nėra žirklių. Pa
geidaujama, kad parduotuvėje 
būtų ir didesnis pasirinkimas 
vyresniojo amžiaus moterims 
patogios žieminės avalynės’’. 
(Tiesa Nr. 36, 1979;IL15)

P ra našauja didelius 
i ? ' f nuostolius
HARRISBURG, Pa. —-Smul

kaus Biznio Administracijos 
nuomone, žymios dalies pietų 
ir centrinės Pensilvanijos turiz
mo, konvencijų, prekybos, agri- 

mo versmės turės milijonus do
lerių nuostolių, kurių svarbiau
sia kaltininke skaitoma nelem
toji Trijų Mylių Salos atominė 
jėgainė.

Į Gargždų visuomeninio maitini- sakė, kad neprivalanti kiekvie- | ^ūrįj^r kitokios pragyveni-

iiietė E. Asčrovskaja (rusė). 
Prienų rajono kooperatyvu są
jungos valdybos pirmininkas V. 
Šakalys praneša,- kad laiškas 
buvo apsvarstytas šios parduo
tuvės darbuotojų susirmk-ime. 
Trikotažo skyriaus pardavėjoms 
V. Sadukienei ir S. Kašinskienei 
už nemandagų elgesį su pirkė
jais pareikšti papeikimai. Prie
nų prekybos centro direktorei 
B. Josokaitienei nurodyta ge
rinti auklėjamąjį darbą kolek-

, tyve.
» » S

NETVARKA GARGŽDŲ 
VISUOMENINIO MAITI

NIMO ŠAŠLYKINĖJE

“Tiesos” skaitytdjss A Lyg-1 poros bakalų alaus, bet čia bu- grubų elgesį pareikštas griežtas

nė priemoka.
1979.1.15)

» & $
GRUBUS IR NETAKTIN

GAS ELGESYS

Vilnietis V. Dankevičiuš laiš
ku skundžiasi redakcijai: “Bū
damas komandiruotėje Kaune, 
užsukau su draugu į “Ramby 
no” alinę. Nors žmonių buvo 
nedaug, bet padavėja neskubėjo sykles, nubausti. Bufetininkei 
prieiti. Paprašiau bufetininkės. V. Kairienei už netaktišką ir

® Olandija yra nuo viduram
žių tulpių kraštas. 17-ajame 
šimtmetyje olandų meilė tul 
pėms buvo tokia didelė, kad jie 
mokėjo už vieną jos šaknį arba 
daigą apie $1,500.

Nr. 15, 1979.1.15) “Kauno sve
tainės”, kuriai priklauso alinė, 

! direktoriaus pavaduotojas, iš- 
, klausęs, tepasiūlė viską surašyti, 
j LTSR prekybos ministras P.
Mickūnas pranešė, kad minis
terijos pavedimu buvo išsamiai 
patikrintas laiško skundas. 
“Rambyno” alinės darbuotojai, 
grubiai pažeidę prekybos tai- 6,012- mylių ir lėktuvas be su-

darbo kontrolę.
SS#

EETVARKA PRIENŲ
UNIVERSALINĖJE
PARDUOTUVĖJE

Apie netvarką Prienų univer
salinės parduotuvės trikotažo 
skyriuje redakcijai pranešė kau- kė kritiškų pastabų dėl Gargždų galiau priėjo padavėja priimti į žemesnės kategorijos įmonę

nugaras laiške redakcijai pafėiš- vau grubiai apšauktas. Kai pa- papeikimas ir j'i perkelta dirbti

Lietuvos santvarkos 1924 m. priešininkais 
reiškėsi “Keturių vėjų” sambūrio literatai. Jie ' 
buvo aršūs klasikinio stiliaus kūrinių kritikai. 
Skaitančioji visuomenė laikė juos patriotizmo 
stokojančiais ir net bolešviku o jaučiais, bet pats, 
sambūris save laikė “liberalais”.

1926 m., po seimo rinkimų, visuomeniniuose ’ 
sąjūdžiuose reiškėsi dvi politinės srovės: dogma® 
tikai - demokratai ir praktikai.

Jei demokratai dėjo pastangas žūt būt išlai
kyti demokratijos idealą, net rusų komunistų 
agresijos akivaizdoje, tai praktikai griebėsį per
versmo.

Jie tai atliko be kraujo praliejimo. Mat, jiė 
žinojo, kad žmonių dvasiniai gabumai riboti ir 
kad perversmas, tai laikinas dalykas, o okupaci
ja, kuomet tauta yra pakrikusi po sei»>o rinki
mų, gali būti amžina.

Perversmo aktyvus dalyvis pulkininkas Prt-> 
ruitis, buvęs mokytojas, taip sakės

— 1926 m. gruodžio mėn. perversmas neiš
sprendė lietuvių tautos likimo, tik nuo amžino 
mūsų tautos priešo Rusijos agresijos 
kinai atitolino.

Tais laikais Europos valstybės kūrė

• Ilgiausia be šuštojimo oro 
linija yra tarp Nėtv Yorko ir 
Tokijo. Tarp Šių miestų yra

stojimo nuskrenda per 14 vai.

—- Rūkytojus Įnešti rūkyti įti
kina tiktai liga, ne gydytojai, 
sako praktiška patirtis.

miništeriš pirmininkas būtų valstybės raume- ’ paleidinėjimai prie valstybės vairo 1933 m. pas-
nys = veikiančioji asmenybė.

Todėl perversmininkai praktikai pastatė 
prie Lietuvos valstybes vairo Antaną Smetoną, 
kuris perversmininkų supratimu buvo mąstan
tis žmogus, o valdžios priešakyje profesorių A. 
Voldemarą, kaip veiklią asmenybę.

Bet Antanas Smetona, stojęs prie valstybės 
vairo, teoretiškai mėgo graikų filosofus, o prak
tiškai idealizavo JAV prezidentinę santvarką.

A.Smetonoš valdžia negalėjo kopijuoti demo
kratijos, kuri veikė senose demokratinėse Eu
ropos valstybėse. Tuo tarpu lietuvių tautoje de
mokratiškumai buvo giliai Įleidęs šaknis.

Lietuvos valdžia taip pat negalėjo Įvesti Ru
sijos ai* Vokietijos pavyzdžiu, vienos partijos re
žimo. To meto tautininkų sąjunga, rėmė prezi- 
Mentą 8ūtttoną. Bet ilgainiui vieniems ir kitiems 
senstant Ir darantis konservatyviais* prieita ir 
apsistota prie autoritetinės valdžios formos, 
nors tuomet dažniau pasireikšdavo netobulumų 
valdyme. Lietuvos valdymosi forma totalinių re- 

jį laL.|žimų agresiją nutolino, bet nepašalino...
Lietuviai, skaitę totalisto Lenino raštas ir 

vėliau studijavę nacių ideologo Hitlerio “Mein 
KampT\ su tramdymo emocijomis ir laukė kaž
ko nežinomo ir baisaus.

Vokietijos dažni reichstago rinkimai ir )o

moder-osios kartos kultūrinių vertybių per-|
. T?s sąjūdis atėjo iš Prancūzijos ir ta inias konstitucijos. Buvo pramato*** tose konstF 

fermentacija buvo dar tik prasidėjusi Lie- tucijose, kad valstybės prezidentas būtų tautos 
tūtoje. * ...... 1 ” ‘ intektualas ir atstovautų valstybės smegenis, o|

tatė HitlerĮ, o 1934 m. padarė jį valstybės vadu. 
Hitlerininkai pakėlė galvas Klaipėdoje ir visame 
pasienyje reiškėsi agentų veikla.

Sovietų Sąjunga tuomet buvo uždara vals
tybė. Stalinas ir kompartija po Lenino mirties 
panaikino NEPą ir pradėjo apie 1930 m. totalinę 
kolektyvizaciją. Darbas nesisekė, nes ūkininkai 
nenorėjo kolektyvizacijos ir Į kolchozus nėjo. 
Tuomet kompartija ir josios sekretorius Stali
nas organizavo dirbtinį badą 1932 — 1933 m. žie- 

'mą, kaip teroro formą. Kompartijos organai vie
tose aiškino Žmonėms, kad Centras Įsakė visas 
maisto produktų atsargas žmonėms atiduoti Į 
sandėlius, is kur vėliau maistas bus išduodamas 
kiekvienam. Tai buto eilinė kompartijos apgau
lė. Partiečiai ir miestų darbininkai maistą gau
davo, bet kaimiečiai tino nuo bado ir mirė. Taip 
kompartija išmarino badu daugiau 10 milijonų 
žmonių- kai^iečių, o javai iš sandėlių pigia kai. 
na buvo parduoti į užsienį ir pirktos mašinos kų-> 
riamai pramonei. Buvo vietos gydytojams išaky
ta sudarant badu mirusiųjų sąrašus žymėti: mi
rė B.B. O. (bezbelkovaja opuchol — bebaltimiųi? 
išbėrimas).

(Bus daugiau) - v 
t w7 VTJ7PI A i
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS
GtNtTO-UfclNARY SURGERY J

BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ.

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchoster, ik 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kas-antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.; 562-2727 arba 562-2728

fEl------ BĖ 3-5893

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

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą. V. Stankūnienė Medžio raižinys

į Juškevičiaus aprašymą “Nau
jienose”. Kaip Nainys išvaikė 
Marquette Parko L.B. apylinkę, 

' re'kia pasiskaityti garbingo dr.
Zenono Danilevičiaus straipsnį 
ten pat.

I Grįžtant prie “rinkimų”, tai 
bus tas pats, kaip buvo anks
čiau: paštu galės siųsti kas no
rės ir kiek norės suklastotų pa
vardžių, kurių niekas negalės 
patikrinti, ar tokie yra ir ar turi 
teisę balsuoti ir kokioms apylin
kėms jie priklauso. Nieko čia 
nepadės nei krautuvininko J. 
Janušaičio Drauge skelbiami 
punktai kandidatams. Nesant 
rinkėjų sąrašų, kas norės ga
lės eiti balsuoti. Prie tokių są
lygų tik neišmanėliai galės eiti 
ir jungtis prie komiškų rinkimų.

Radijo klausytojas

' « •^*AXAJLRJUUMJUUULJUUUUkJUUEAMMMUX*M'Lr ■ JI H ■ «■■ WM

WTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

• • ♦ . . ,

"Turėdami didį Kunigy Dievo namams, artinkimės tikra širdimi,
pilnu tikėjimu". — Ebr. 10:21. 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime i amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne"

IV. KmTTO tyrinėtojai
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, NY. 10303

Mažeika E? Evans

DR. ^RANK PLECKAS 

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W 71 St. Tel. .737-514$ 
Tikrina .akla. / Pritaiko akinius 

• .*ieontact lenses’”
Vai. agai‘ susitarimą. Uždaryta

— Manoma, kad netolimoje 
ateityje prakuro ras Griffin Bell 
galės pasitraukti iš pareigų. Jis 
prašė prezidentą jį atleisti.

I
— Rinkimų dienomis Rodezi- 

joje buvo užmušti keli žmonės,

Bendruomenės balsavimai
Didelėje krautuvėje susitin-Į “reorgai” išplovė, — tikino Pe- 

j ka du Bendruomenės nariai, tras. — Niekas man smegenų 
į Prasideda pokalbis — Leonai,' ne:šplovė. Nekenčiu apgavysčių. 
’kodėl neatsilankai į Bendruc-: Reikia eiti padoriu keliu, tai ir 

f ' - * menės
OR.1.EONAS SEIBUTIS Petrast. * * *’ t ‘ J

’ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta. 5—7 vaL -vak 
Ofiw Telef.: 776-2880 

Reziderdjos felef.: 448-5545

menės susirinkimus? klausia “reorgų” neatsiras. Be to ir “re- 
— Esu Bendruomenės orgų” tarpe yra padorių žmo- 

I narys, bet pasyvus. Sumoku na- nių, ir bendruomeninkų tarpe 
trio mokestį ir per porą melu yra “pasachvostų”. Balsuosiu tik
kartą kitą nueinu į susirinki-' tikrai demokratiniuose rinki
mą. Nenoriu ginčų ir kitokių muose, -pasakė Leonas ir-apsi- 
plepalų klausytis, — atsako Leo- grįžęs nuėjo norimų prekių ieš- 

jnas.
— Tai ateinančiuose balsavi

muose nors balsuok, — ragina 
Petras.

' — Balsuoti .tai jau tikrai ne- 
■i balsuosiu. Nenoriu prie sukčių 

gaujos prisidėt} — sako Leonas.!
— Kokias-tu čia velniąvas iš-.

____ _ ____________^galvojai, kur tos suktybes?ikovo mėn- 24 d-) paskyrė-iš šių 
aiais 2-4 vsL popiet ir kitu lako j Balsavimai bus atviri, balsams!nam^ m. ^pelno šešias pre- 

‘nNp’l susitarimą.

Dk VYT. TAURAS
GYDYTOJAS -IR CHIRURGAS 

Vindra praktika,'ipae. MOTERŲ lige- i 
ČHFftas 1&2 WEST Snh S^ RČET 

Tai. PR 8-1223
JFIŠO VAIu pirm., antrad., trečiaa.

dažaL ^Speciali pagalba lolom*.
. (Arch SuDDortg) ir t t

w«t 63rd^Št.,’Chicago. UL 60629 
FRospęįt S-5084

^PERKRAČSTYMAl 'i
? 'moving I

-Latdimri — -pilna apdrauda 
MMAKAINA 

* % ŠEkĖNA;
Tai. WA 5-8063

MOVING
Apdravjfas pericnrusfymes 

iš fvciriy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tul. 376-1882 arba 376-5996
*---- ------—• - - - -__ - —

SOPHIE BARCrS 
RADIJO fEIMOS VALANDOS 
Vfout -pregrnnoa ii WOPĄ

L i« tuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00

koti.
fm.

ŠEŠIOS PREMIJOS

palaužiamu tikėjimu ir 
šventimu atstovaujantiems Lie
tuvai čia Amerikoje: Lietuvos 
Atstovui Washingtone $500, Lie
tuvos Generalinei Konsulei Chi
cagoje $500, Lietuvos Generali
niam Konsului New Yorke $500, 
Lietuvos Generaliniam Konsu
lui Los Angeles $500;

b) Lietuviškojo švietimo ži
diniui — didžiausiai Lituanisti
nei Mokyklai Amerikoje, šven
čiančiai savo 20 Įnetų sukaktį, 
Kristijono Donelaičio Mokyk
lai $500;

c) Lietuviškosios kultūros ap
raiškų -saugotojui' Alkos Mu
ziejui $500. ’

pasi- bet rinkimai skaitomi sėkmingi.

• Kas audžia be staklių? (Vo
ras)

ENERGY

Chicagos Lietuvių Tautiniai 
į Namai vienuoliktame metinia
me narių susirinkime (1979 m.

mijas, iš viso $3,000.
Premijuotieji: a) Lietuvos 

Respublikos atstovas JAV ir 
Lietuvos Konsulai, reziduojan
tieji JAV, “permanentiniai- su 
nepalaužiamu tikėjimu ir pasi
šventimu atstovaujantieji Lie
tuvai bei giną jos valstybinį 
Statusą”, sakoma rezoliucijoje; 
b) Kristijono Donelaičio Litua
nistinės Mokyklos Chicagoje, 
švenčiančios savo 20 metų su
kaktį; c) Alkos muziejus, Put
nam, CT., prel. J Juro įkurtas 
ir išugdytas, lietuviškosios kul
tūros apraiškų teilkėjas 
saugotojas.

j skaičiuoti ir balsavimus prižiū- 
“ Į rėti paprašyti patikimi padorūs

j vyrai, — aiškino Petras.
. — Gal balsavinįus prižiūrės ir 

tikrai .padorūs vyrai, bet ar bus 
oalsuotojai sąžiningi? Tai abe- 
. otlna.

— Kodėl pas tave ’ tokios abe- 
onės atsirado? — klausia Pe

tras.
— Užpraeituose balsavimuose 

mano artimas gimnaitis paba.- 
savo už save už žmoną, už dvi 
ištekėjusias dukras ir kc.is ma
žamečius savo anūkus Tai tik 
man žinomas alsi tik.mas, o to
kių balsuotojų manau ’buvo ke
liolika ar keliosdešiinlys. Tai 
pasakyk, ar gali, kad ir sąžinin
gi 'badavimus p. rž.'ūrį ■astnėhN'S i

asmuo tikrai cgžistūbjąs liėtu- me susirinkime kovo mėn. 24 d. 
vis ir ar Wk 'lopšyje gtilįs kūdi- Chicagoje.
kis? La.sxais Iralsb'vinių nepri-;1978 metus nutarė paskirti šias 
pažįstų 'ir ‘prie suktybių Tteiprisi- pinigines premijas: 
dėsiu, — -atkirto Leonas. j a) Lietuvos Diplomatijos

— Matau, kad tau smegenis stovams, permanentiniai su

REZOLIUCIJA

Lietuvių Tautinių Namų

bei

AGITACIJA >ER RADIJĄ
i

Š. m. balandžio 14 d. per So
phie ’Bankus radijo valandėlę 
advokatas Landas-Šmulkštys pa
sakė agitacinę kalbą apie L.B. 
rinkimus.' i Sergant valandėlės 
Vedėjai Aldonai Daukus, valau--' 
dėlei vadovavo JĘ. Brazdžionis. į

•Pagal JAV nusistovėjusią 
tvarką,- skelbiama-kieno yra -ap
mokami agitaciniai pranešimai. 
Šį kartą nebuvo paskelbta, kie- i 
no yra 'apmokėta, tad tenka lai
kyti valandėlės atsakomybe. 
Skelbdamas agitacinę kalbą, L. 
Šmulkštys garbino" L.B., išdės
tydamas įvairius jos -nuopelnus, 
bet -nepažymėjo ką. jos veikėjai 
yra pridarę -— kaip Gaila pasi
elgęs Cicero ir išvaikė L.B. val
dybą. Tik reikia pasiskaityti A.

Buy*-carrto larger b? 
:nora powerful than you 
need.

Don't be s Bom Ldaart

SŪSlHlNKiMŲ
PR A NEŠIMAI

Lietuviu Brighton Parko Motery 
Kiuris įrengia Bunco ‘ir kortiĮ popietę 
sekmad.enį, balandžio 29, -d., JDariaus 
ir G-rėho salėje, "4416 Sb. Western 
Ave. Pradžia i vaL '“popiet.

Bus gražių ir vertingų dovanų ^lai- 
mingiesie'ins, taipgi ’skanią ir Šiltų 
valgių.

Kviečiame visas nares ir svečius 
atsilankyti ir smagiai praleisti Jpd- 
pietę. B. ^trungys, rast.

na-
pafikrlnti, kad laišku balsavęs' riai ir direktoriai savo metinia-

Strawberry "Pie ^fcasure

iš gauto pelno už

At- 
ne-

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTER

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 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

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i
i ■

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Vadifa Aldona Daukva
Tefal.: HEmlock 4-2411

7159 So MAPLEWOOD AV» 
CHk -- <lL 60629

3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

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

£ ‘‘Lietuvos Aidai’
„KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ

'Programos vodifa

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

Visos laidos iš WDPA stoties.
banga 1400 AM.

v St Petersburg. Fla^ 5:30 v»L i>.p.
‘ ii WTIS stoties 1110—AM banga 

26'46 W. 71»t Street
Chkago, Illinois 60629 

Tėlef. 778-5874
Vi ■ < ■' "i ■»< -■■■■ ; •

Jei tinote nemenb, kurk 
ghftta užsisakyti Nauji »naa, Sru 
Inme atsiųsti jų kdreana. Mef 
Jiems siusime Naujienas dvi «a- 
vAtan nemokamai.

Tt*e home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
hnme. But K incorporates en- 
er^y-savinr features in de- 
♦iprv frufterials, ¥hd appli
ances which can cut energy 
needs by up to $0 percent It 
has two heat-clrculatinr 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
thrbiirh the lower vents, 
varm it and then re-direct 
the heated air back Into the
,rDorrv

Trie more elective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
hearing and cooling our homes. 
This xlaitn is being proven by 
New YorkV Long Island Sav
ings Bank. Its *Centenergy 
■hl' house was built to demon- 
atrate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
impfovcTnencs wm approxi
mately $4,000 . . . projected to 
be amortized withM 4 to I 
years through rėduoed ex-

JtatadM NN mWM >-

sulation within walls and cell
ing as well as tn earthen berms 
around the foundation, orlen- 
taįįon .to seasonal sun Alti
tudes, rrieryy-savltfg appli
ances and fireplaces.

The frjro Heatilatdr Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
ftreplaces, according to the 
rignersbf TJeutenergy

The. ruppHcd
OV Home Cra/it, FloroZ 
Park, New "York Tleahlaiar 
Fireplace, A DiMkm rt>f Veps 
Jndustriest Inc^ located tn ML 
Pleasant, mamrfdrtow
a complete line of

ba< wtrH- 
movnted flreptocee « ■»

In France they are les fraises, in Italy le Fragole, in Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Pie! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb crust or 
pastry crust may be used — the “store-bought” kind or your own 
favorite recipe. In either case, the finished pie is scrumptious.

Fresh Strawberry Pie
1 package <3 ox.) straw

berry or strawberry
banana flavor gelatin 

cups boiling water 
tablespoons sugar 

ntainer (4-1/2 oz.) 
Xozen whipped

Dissolve^gehfen in boiling water; measure 1/2 cup and chill 
until slightly thickened. Fold thickened gelatin and sugar into 
the whipped topping; add food coloring. Chill again, if neces
sary, until mixture will mound. Line bottom and rides of 
crumb crust with the whipped topping mixture, mounding 
high around Mge. ’Chill. Meanwhile, chill remaining gelatin 
until thickened; stir in strawberries. Spoon into the whipped 
topping-lined crust without covering the rim around the edge. 
Chill until firm, at least 3 hours. —------- -

PETRAS BIELIŪNAS !
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayettc 3-3572 f

GEORGE F. RUDMINAS |

3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 74138.1139

1-2/3
2

Few drops red food 
coloring (optional) 

1 baked 9-inch praham 
cracker crumb crust 
or pie shell, cooled 

1-1/2 cups halved fresh 
strawberries

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410 |

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

.. _..... _ ..... .................. ..
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~"T R“0 NTFA i'
ža vėji usi_ čikagiečiųs „ Jų-, ren

giu iuose. Visi maloniai; kviečia- 
, ■ nri’ ban kete" adlyVSiitŲ vfeta^ įš 

anksto rezervuojant, -Naujienų 
administracijoje.

— Elena Jakubėnaitė-Dilienė, 
Lietuvių Evangelikų Moterų 
draugijos veikėja, taip pat Rožė 

i Didžgalvienė, daugelio lietuviŠ-

— Philomena D. Pake! su sa
vo artimaisiais ir su jos vado
vaujamos Chicago Taupymo ir j 
Skolinimo B-vės direktoriais bei1 
pareigūnais dalyvaus Naujienų i kų ^.ganiząęijų vdkėja ir val- 
jubiliejiniame bankete ir jau ■ ^ybos narė, su artimaisiais da- 
rezervavo vietas. Dėkui už daly- j lyvaus Naujienų bankete. Dėkui
vavimą ir ankstyvą vietų rezer
vaciją, tuo pagelbėjant rengė
jams tinkamiau viską planuoti 

' ir primti svečius. Visi mieli tau
tiečiai kviečiami dalyvauti ir 
vietas rezervuoti grupėmis ar 
pavieniui Naujienų administra
cijoje kreipiantis Į Kristiną 
Austin, tel. 421-6100.

— Juozas šmotelis, Naujienų 
pirmūnas ir jų steigėjas, ilgą 
laiką dirbęs seniausio Amerikos 
lietuvių dienraščio spaustuvėje 
ir jame tebebendradarbiaująs, 
Įdomios knygos “Atsiminimų 
Skirsneliai” autorius, dalyvaus 
Naujienų bankete. Taip pat da
lyvaus Naujienų ilgametis re
daktorius K.M. Augustas. Jiems 
bus malonu sutikti ilgamečius 
skaitytojus, bendradarbius ir 
darbuotojus, su jais pasikalbėti 
apie neišdildomus įspūdžius. At
vykite ir Jūs. Tik reikia 
grupėmis ar pavieniui 
vuoti iš anksto.

vietas
rezer-

Zapo-— Frank ir Eleonora
Ižai dalyvaus Naujienų bankete 
ši sekmadieni, balandžio 29 d., 
Martinique restorane. Progra
mą atliks jų vadovaujami Lie
tuvos Vyčių tautinių šokių šo
kėjai. Vakaro solistė bus Kristi
na Tautvilaitė, savo dainavimu 
ir parinktomis dainomis ne kar-

už dalyvavimą ir ankstyvą vie
tų rezervaciją, tuo didžiai pa- 
gelbint rengėjams tinkamai pla- 
nuoti reikalus, priimti bei ap
tarnauti svečius ir viešnias. geroje draugystėje. Dėkui už 

auką ir gerus linkėjimus.
— Kompoz. Julius Gaidelis

— B. Katilius iš Montreal:© 
be raginimo pratęsė prenume-1 
ratą ir atsiuntė $5 auką už ka- bus pagerbtas Brocktone balan- 
lendorių. Savo laišką jis taip 
užbaigia: “Nuoširdžiai sveikinu 
Jus visus su ateinančiu pavasa
riu, sveikinu Naujienas ir jų 
skaitytojus švenčiant 65 metų 
jubiliejų. Linkiu joms ilgiausių 
metų, linkiu banketo dalyviams, 
susirinkusiems ta proga atšvęsti 
garbingą sukaktį kuo geriausio 
sekmadienio popiečio”. Dėkui 
už auką ir už sveikinimus bei 
gerus linkėjimus.

— Mikas Mikėnas, žinomas 
namų remonto kontraktorius 
(Tel. RE 7-3687), lankėsi Nau
jienose pratęsti prenumeratą. 
Apgailestaudamas, kad dėl kitų 
Įsipareigojimų negalės daly vau-, 
ti Naujienų sukaktuviniame i 
bankete, jis Įteikė $25 auką, lin
kėdamas Naujienoms ilgiausių 
metų, visiems darbuotojams, 
bendradarbiams ir skaitytojams 
geros sveikatos, o banketo da
lyviams linksmai ir naudingai 
praleisti sekmadienio popietę

džio 29 d. jo kūrinių koncertu 
ir iškilmingu banketu. Garbės 
komitetan įeina miesto meras 
David Crosby, tarybos narys 
George Cotaldo, kompoz. Vy
tautas Marijošius ir Jeronimas 
Kačinskas, taip pat poetas Sta
sys Santvaras. Darbo bei rengi
nių komitetus sudaro Vytautas 
Eikinas, Pranas Šimkus, Stasė 
Gofensienė, Viktoras Brantne- 
ris, Jorūnė Banaitienė, Albina 
Baškauskienė, Antanas Šedui
kis, dr. P. Bizinkauskas, Jonas 
Grinkus, Liudas Šukys, kun. 
kleb. P. šakalys, Jonas Vizbaras- 
Sūduvas ir Povilas Žickus.

IS PAVERGTOS LIETUVOS

visgi nusiskundžia okupanto 
tvarka. Ji rašo: ‘‘Sausio pirmo
sios vakare vyras turėjo .būti 
Rygoje. Nutarėm, kad patogiau 
važiuoti traukiniu, kuris iš
vyksta 13 vai. 30 min. Iš anksto

* t

nusipirkome bilietą ir užsisakė
me taxi. Tačiau, kai sutartu lai
ku taxi neatvažiavo, sunerimo- 
me ir pabandėme paskambinti 
“05”. Bene 20 minučių išstovė
jusi prie telefono, nieko kito ne
išgirdau kaip signalą “užimta”. 
Buvo aišku, kad į traukinį jau 
nespėta. Pradėjome galvoti, 
kaip kitaip nuvažiuoti.

Ir tik kai 15 vai. 40 min. man 
pavyko prisiskambinti taksi už
sakymų priėmėjai, ji labai nu
stebo: “Tai Jūs dar tebelaukia-’ 
te? Tuojau atvažiuos”. Ir tikrai 
greitai atvažiavo.

Bet argi negalima buvo tele
fonu Įspėti žmogų, kad 
lauktų?

ne-

bolševikai giriasi aukštai pasta- 
tytu^specialybės mokslu.
. ...... b o b ..... .

PREKYBOS TAISYKLIŲ 
PAŽEIDIMAS-

I Alytaus “Žuvinto” parduotu
vėje nepaisoma nustatyto alko
holinių gėrimų pardavimo laiko. 
Už brangesnę kainą čia, galima 
gauti degtinės ir vyno bet kada,

i— rašo alytiškiai. (Tiesa Nr. 15, 
1979.1.15)

Taip bent tvarka, gerkite, 
tuviai, ir garbinkite rusus.

PATIKSLINIMAS

lie-

Podiatrijos ligoninė yra 
North Dearborn St- Ten nuo ba
landžio 23 — 28 <1. bus nemoka
mai tikrinami ateinačių pacien
tų kojų negalavimai. Plates
nėms informacijoms skambin
kite telefonu 280-2980.

1001

• Pietinė Arizona yra Ameri
kos sausi ausia vieta. Ten per 
metus iškrinta tik 4.13 colio 
lietaus.

— Žymiai mažiau vyrų ir mo
terų stoja į Chicagos 
mokslo mokyklas.

• šėmas jautis dangų 
(Debesys)

teisių

laižo?

ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žam4 — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR ŠĄLI

------------------------------------------ ---------- ---------------- —-rH-------------  
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS *SSIMOKtJIMAIS
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentu
2212 W. Ormak Road Chicago, HI. Virginia 7-7747

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

O GERIAUSIAI ČIA

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komiai i a kreipiasi 1 visus iial*' 

rytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuviu dienraštį 
fu juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis»jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 

-kalu renesanso.

METALO PURSLAI 
ANT BALDŲ

Varduvos vidurinė mokykla 
gavo naujus baldus mokymo 
kabinetams. Nieko nelaukę 
ėmėsi darbo. Tačiau Panevėžio 
baldų fabriko stalus surinkti ne 
taip jau paprasta. Dauguma 
varžtų skylučių aptaškytos karš
to metalo purslais, netiksliai iš
gręžtos, todėl metalinių dalių 
sutvirtinti varžtais — neįma
noma.

Tokių stalų esame gavę ir
•» v-. W « ....

» g » 
SAVAMOKSLĖS

gali

t LABAI SVARUS 2 butų namas tr
1 garažas, elektrinės durys, atskiri ga
ižu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga- 
zu šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57.000.

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

MODERNŪS 15 metų mūro namas
2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette

į Parke, aukšta kokybė, $50.000.
į MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 

BUDRAITIS RE A LT Y aP’e 518.000 pajamų. Geros sąlygos 
Į Marquette Parke.

vairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

Gausus namų pasirinkimas i 
pietvakariuose

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

VIS' PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Pla 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Reridendnio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu 
fairiimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrenginiais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus* 
autorė M Miškinytė paskyrė S50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

o T 
anksčiau. Jie labai netvirtų dau
gelis jau baigia subyrėti, nusi
skundžia 
Vaišvila, 
sausio 15

Plungės rajono A. 
(Tiesa Nr. 15, 1979 m.

» s a
NEGALI TESĖTI — ĮSPĖK

Lietuvos okupante rusė L. še- 
verinova, Šiaulių MSV kadrų 
skyriaus inspektorė,' pati būda-

Labai reikėtų tobulinti sekre- 
torių-mašininkių darbą. Juk ne 
paslaptis, kad šiam barui daž
nai parenkamos darbuotojos be 
jokio pasiruošimo. Įgūdžiai 
spausdinti rašomąja su laiku 
Įgijami. Tačiau kur giliau susi
pažinti su raštvedybos organiza
vimu, jo reikalavimais ir taisyk
lėmis? Antra vertus, šiom dar
buotojoms būtinos ir kitos spe
cialybės. ’

Dauguma sekretorių-mašinin- 
kių yra baigusios vidurinę ino- [ 
kyklą. Jos galėtų įsigyti ir spe
cialų išsilavinimą dirbdamos. 
Tada mūsų Įstaigose ir įmonėse 
būtų kur kas gėriau savo darbą 
išmanančioms sekretorėms - ma
šininkėms, — skundžiasi L. Gal; 
dikienė iš Klaipėdos. . i

AR GALI ŽMOGUS 
BŪTI GERAS?

Mes patys nežinome, ar 
žmogus būti geras. Pasiklausy
kite atsakymo “Geros naujie
nos” radijo programoje šį ant
radienį, bal. 24 d., 9:15 vai. va
karo 1490 AM banga, girdimoje 
“Lietuvos Aiduose”.

Pasiuntę laiškutį žemiau nu
rodytu adresu, gausite dovanai 
Naująjį Testamentą.

Rašykite šiuo adresu:
Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321,
Oak Lawn, Illinois 60454 j

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons« 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkorui 
formomis.

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.
ma okupanto darbų vykdytoja, dirba Įstaigose. Gi'okupantai

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galintų skaitytojų remiama 
prašoma pasinaudoti žemiau eaanSomfa atkarpom!*.

MAUJIENCS
1739 SO. HALSTID SI.
CHICAGO, IL MMS

» U saisto be raginimo pratęsia ato prenumeratą, taapydssM laitai ii 
Mažindama* jorirtšlnėjimo Išlaidas. Priede  dot

Farsrdė Ir tardai

Adrern

• Ulwfcxu' Naujienoj kaip doriną srrc ________________________ r kurU
yn naujas skaitytoji*. Priede  doL

Pavardė Ir vardas ___________________- - —.................................. ............

Adresą? ______________________________________ _____________ _______

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė 

« Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką apsodą Ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dot

/

Pavardė ir vardai __________________________________________________

Adresu — . . . . .. ___________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ru*Lpc. 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas----------------------------------------------- —.__________ -

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

Pavardė ir vardai..............— -■ ■. -- -- --------- ---- ------------

Adresu ■»—ua-e*.-----------------------------------------------___--- -

Pavardė ir vardai —.------------------------ — - — - -

. <tmi —- r.. J-______-~—■ - -
, . : u > į * *

M ARU A NORELKIENfi

HELP WANTED — M AL E 
Darbininkų Reikia

JOURNEYMAN 
MECHANIC—TRAILER

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

485-0643

MAINTENANCE MECHANIC
Į Northwest food manufacturer needs 
j experienced maintenance mechanic. 

Must he flexible for shift work.
I Electrical background helpful.
Į Must be willing to work overtime 
I & weekends.
-I For information call:

CAROL COZZI 
489-7000

Equal Opportunity Employer M/F

WANTED
833-0200

Must speak some English.

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:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

---- -- -—Jr--- I Knyga su formomis gauna
Tas parodo, kiek nemokšų, ma Naujienų administracijoje

’ J1739 South Halsted St., Chics 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, DL 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.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

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 gyvenamo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF i

New York, N. Y. 10001
< J \ 307 W. 30th $♦.

. ■ . TeL (212) 563-2210

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 6<?th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Juozo šmotelio

ATSDIIN1MŲ

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitui 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

RENTING IN GENERAL 
Nu o m o s

ir

RN Surgical Intensive Care
-j»— —: T!Z=='’~

Staff Nurse — 3-11
Charge & Staff Nurse 11-7

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

CALL PERSONNEL 
878-6000

EDGEWATER HOSPITAL
5700 N. Ashland

Chicago, 111.
Equal Opportunity Employer M/F

Siimtiniai i Lietuvą
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ąv.
Chicego, III. 60632. TeL YA 7-5980

Notary PuNk
INCOM! TAX SIRYIC1 

4259 S. Mapkwaad. TtL 254-7454 
Tain nat darosi yertinuL riminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- i 

tymai ir kitokį blankai. )

REGISTERED NURSES
ONCOLOGY UNIT

Expanding oncology unit has a need 
for experienced nurses to staff this 
growing unit on all shifts. Previous 
training desirable but not necessary 
if willing to be trained.
Excellent salary and benefits includ
ing 
lay

Cell Frank Zapalis 
1201 Vi W.TSfft St.

GA 4-M54

IN LIFE
rr*n

iMtvt«a<

Šrate Farm Life Insurance Company

Isnuomojafoas 5 kambariu namas 
kaip naujas, geram stovyje, Marquet
te Parke - 71 St ir Bell Avė. Skam
binti PE 6-2764.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia darbininkų-darbininkių

free meals and parking. Satur- 
interviews available.

CALL PERSONNEL 
878-6000

EDGEWATER HOSPITAL 
5700 N. Ashland 

Chicago, III.
Equal Opportunity Employer M/F

ADVOKATAS I
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susite- : 
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047. ■Į 
Raštinė veikia jau daugiau kaip< 

40 metų, patarnaudama klientams.)

Į RN - NIGHT SUPERVISOR

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

CALL PERSONNEL 
878-6000----------- ---------- 

EDGEWATER HOSPITAL

________ 5700 N. Ashland 
Chicaga, III.

Equal Opportunity Employer M/F

FOOD SERVICE |
One full time and one part time| 

workers neeled, Monday Thru Fri-( 
day. Excellent working conditions. 1 
Good Pay And Fringe Benefits. Ex
perience preferred.

CANTEEN CORP. 
5050 Broadway 
Chicago, IL.
275-8000, EXL 755.
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