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IZRAELIO KARO LAIVAI APŠAUDĖPALESTINIEČIUS LIBANO ŠIAURĖJE LEBANON
MILES 

0 15 Homs

TURKEY

Aleppo

KARO MINISTERIS 
KELIONĘ Į KAIRĄ

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio karo laivai apšaudė Liba
no šiaurėje įrengtą gana didelę 
palestiniečių partizanų bazę., 
padarydami žalos kareivinėms 
ir uostui. Izraelio sprausminiai 
bombonešiai gerokai pagąsdino 
Litanijos upės pakrantėse esan
čius palestiniečių centrus, bet 
tikrą smūgį kirto palestiniečių 
laivams, esantiems Libano šiau
rėje. .Fotografijos parodo, kad 
izraelitams pavyko nuskandinti 
ir sužaloti palestiniečių laivus ir 
sandėlius. ' -
KARO MINISTERIS TURĖJO 

BŪTI KAIRE

Izraelio krašto apsaugos mi- 
nisteris Weizman Kaire turėjo 
būti pirmadienio rytą, bet sek
madienį pranešė, kad bus trim 
dienom vėliau. Premjeras Begin 
telefonavo Egipto prezidentui 

-Sadatui, pranešdamas, ką<i\pias- 
kutinėmis dienomis surengtf du 
įsiveržimai į Izraelio teritoriją. 
Įsiveržusiems p a 1 estiniečiams 
pavyko nušauti dvi mažas mer
gaites ir du suaugusius atosto
gaujančius žmones. > Izraelitams 
pavyko nušauti du. įsiveržusius 
partizanus, o kitus du .ginkluo
tus vyrus .. paimti nelaisvėn. 
Įdomu, kad nelaisvėn įsiveržė
lius padėjo suimti ci-vftiai.

APKLAUSINĖJIMAS PAKEI
TĖ MINISTERIO PLANUS

Karo ministeris Weizman tu
rėjo skristi į Kairą ketvirtadie
nį, bet suimtųjų palestiniečių 
pareiškimai privertė . ministrą 
Weizmaną atidėti kelionę į Kai
rą net dviem savaitėm. Reikia 
manyti, kad Arafato vadovau
jami palestiniečiai ruošiasi pa
kartotiniems puolimams. Jeigu 
taip, tai Izraelis yra pasiryžęs 
smarkiau kirsti palestiniečiams. 
Kaip ten bebūtų, Izraelio karo 
ministeris nutarė tuo tarpu ne- 
skristi į Kairą, kol nebus pamo
kyti palestiniečiai. Izraelis ne
galįs toleruoti nuolatinių įsiver
žimų į Izraelį.

— Karcr ministeris Weizman 
paruoš visą eilę atkirčių poles- 
tiniečiams už bandymą žudyti 
beginklius žmones ir vaikus.

VEIZMAN ATIDĖJO 
DVIEM SAVAITĖM 

"^3831

Nepasitenkinimas mula 
Chomeini stiprėja

TEHERANAS, Iranas. — Ne
pasitenkinimas mula Chomeini 
kiekvieną dieną stiprėja, nes 
visi žino, kad niekad nebuvo 
nužudytas toks didelis žmonių 
skaičius, kiek jų nužudyta mu
lai grįžus į Iraną. Be to, dabar
tiniu metu visame krašte trūks
ta . duonos ir riebalų. Svarbiau
sia, kad nėra pinigų duonai 
pirkti. Irano kariai labai nepa
tenkinti mula ir jo įvesta “isla
miška respublika”, nes ji pri
mesta prieš daugumos valią. 
Mula pritaria “liaudies kariuo
menės” idėjai, o kariai nori būti 
viso Irano, o ne mažos islamiš
kos šijitų grupės pusėje.

r Kinija prasiskolina 
į . -importui, finansuotJ _
? Praėjusių savaičių bėgyje ki
nai pasiskolino daugiau kaip 
bilijoną dolerių Europoje, vien 
iš arabų-prancūzų konsortiumo 
$500 milijonus, juos gaudami 
nepaprastai palankiomis sąly
gomis.

“Kinai yra kieti derybinin
kai”, kalba Europos bankinin
kai. Tos paskolos yra pirmos 
nuo to laiko, kada Vakarams 
kinai atidarė duris. Dabar lau
kiama, kad gavę tokias lengva
tas iš arabų bankų, kinai pra
dės spausti britų. _vokiečių, 
Amerikos arba Japonijos ban
kus, kad duotų tokias pat leng
vatas kaip arabai.

Libane veikia tero
ristu mokykla

Vakarų Vokietijos teroristai, 
palestiniečių teroristų ištreni
ruoti ir teroro “kursus” baigę, 
kaip Bildam Sonntag praneša, 
planuoja naują teroro bangą pa
vartojant ir biologinius ginklus.

Laikraštis toliau skelbia, kad 
ČIA ir Izraelio agentai turi in
formacijų, kad dvylika Vakarų 
Vokietijos teroristų palestinie
čių išsilaisvinimo treniravimo 
stovyklose Libane apmokomi 
vartoti sofistikuotus ginklus.
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Prisipažino prie atomo 
nelaimės

MASKVA. Rusija. — Sovietų 
karo vadai tiktai praeitą sek
madienį prisipažino prie didelės 

■j atomo nelaimės, prieš 20 metų 
j Įvykusios Uralu papėdėje. Ru- 
i sai metė nebaigtas degti atomo 
i liekanas į kalnuose esantį plyšį, 
kuriame sprogo didokas kiekis 
sprog.mui paruošto atomo.

Nelaimės metu žuvo daug 
mokslininkų, sargų ir ten buvu
sių valdžios atstovų. Nuodingo
mis dujomis buvo užkrėsta la
bai didelė sritis. Sovietų spau
dai buvo uždrausta apie nelai
mę prisiminti. Amerikiečiai ir 

■ visas pasaulis žinojo apie nelai
mę, bet Sovietų Sąjungos gy
ventojai nežinojo, o jeigu kas 
jiems priminė, -tai netikėjo.

DIDŽIAUSIAS UGANDOS MIESTASSVEIKINO IŠLAISVINTOJUS
IDI AMIN, KARO POLICIJOS LYDIMAS,

BĖGA Į ŠIAURĖS VAKARUS

r KAMPALA. Uganda. — Su
kilę Ugandos kariai, bendra-

i darbiaudami su Tanzanijoje bu* 
! vusiais kariais tremtiniais, sek- 
i

Derybos nepapras
tai sunkios

HANOJUS. Vietnamas.— Ki- madieni išlaisvin Dzingą (Jin- 
nijos ir Vietnamo ministerių : ja), antrą didžiausią Ugandos 
derybos labai lėtos. Kambodijos miestą. Ugandos kariai pradėjo 
karių išstūmimas į Tailandą ■ supti Dzingą ir apšaudyti ten 
nuotaikų nepataisė, Kinija su- ( susikoncentravusius karo poli

ISRAEL Al Karak

MILES 
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—— Izraeiro -fcaro laivai apšaudė paiestmiečiU karo ’~,^': 
laivų bazę šiaurės Libane.PAKAITOS IRANO KABINETE NESUSTABDĖ PARTIZANU ŽIAURUMU

ABI PUSĖS LABAI SUSIJAUDINUSIOS
PENKIŲ ŽMONIŲ ŽUDYNĖMIS

TEHERANAS, Iranas. — Pra- prie dar didesnės įtampos, 
eitą savaitę buvo padarytos ke- i siems aiškėja, kad kariai nutarė

Vi-

— Izraelitų suimti palestinie
čiai tvirtina, kad Arafato vado
vaujama organizacija ruošiasi 
dideliems teroro veiksmams 
prieš Izraelį.

KALENDOKĖLIS

Belandžio 24: Doda, Fidelis, 
Gražvyda, Kantrimas, Vid
mantas. ,

Saulė teka 4:59, leidžiasi 6:40.
GaH lyti. . / >:

JAV daktarai nemėgsta 
kitur studijavusių medikų

WASHINGTON. — JAV švie
timo įstaiga (Office of Educa
tion) paskelbė, kad rengiasi nu
traukti paskolas didėjančiam 
studentų skaičiui, kurię keliau
ja medicinos studijuoti svetur, 
kur kai kurios medienos mo
kyklos yra žemesnio akademi
nio lygio negu JAV-ėse, tačiau 
mokslo paskolos bus paliekamos,, 
kai studentai lanko mokslo ins
titucijas, pripažintas tokio pat 
lygio kaip Amerikos.

— Illinois gubernatorius turės 
atleisti didoką įkaičių valstijos 
policininkų, nes jli algoms ne
turi pakankam®! pinigų. s

lios esminės pakaitos Irano ka
binete ir nutarta duoti karo va
dovybei didesnę galią darbo ir 
tvarkos palaikymo darbuose. 
Nutarta tuojau nutraukti visus 
karo vadų žudymus ir kelti by
las tikrai veikiančių įstatymų 
tvarka. Kariai labai piktinosi 
•mulos Chomeini vadovaujamo 
“revoliucinio komiteto” “teis
mais” ir karių žudymu.

KARININKAMS ĮSAKYTA
' GINKLŲ NEATIDUOTI

Irano premjeras ir mula Cho
meini nutarė baigti tarpusavio 
iraniečių žudynes. Bet tas susi
tarimas tęsėsi tiktai kelias va
landas. “Revoliucinio komiteto” 
nariai yra įsitikinę, kad jų mi
sija dar nebaigta. Kaip kariuo
menėje. taip ir vyriausybės 
sluoksniuose dar yra didokas 
skaičius tu. kuriuos reikėtų su
imti ir sušaudyti. Jie suprato 
vyriausybės įsakymą nutraukti 
specialius teismus, jie tokiu nu
tarimu netikėjo. Jie norėjo iš
bandyti. Keli aukšti partizanų 
vadai nutarė suimti dar kelis 
karininkus. Suradę jų butą ir 
pranešę norą patikrinti ginklus, 
paprašė įsileisti. Jiems buvo 
pastebėta, kad karininkams įsa
kyta, ginklus atiduoti tiktai sa
vo viršininkams. Durys buvo 
pradarytos, bet karių prie durų 
nebuvo, o tiktai partizanai. Tuo
jau prasidėjo susišaudymas, ku
rio metu žuvo karininkų areš
tuoti atėjusieji partizanai, šio 
arešto metu žuvo penki vyrai. 
Incidentas sukėlęs didelio ■ susį- 
rūpinimo abiejose pusėse. Kiek
vienam -aišku, .kad. įtampa, ves

partizanų neklausyti.

Chicago pradėjo smukti 
nuo 1974 m., sako merė
Chicago miestas vietomis pra

dėjo smukti nuo 1974 metų, kai 
tuometinis meras Richard Daley 
pradėjo sirguliuoti ir po ketu
rių mėr-=šfų poilsio grįžęs nebe-

tiko atšaukti savo karius iš Šiau
rės Vietnamo, kad Šiaurės Viet
namas. pildydamas Jungtinių 
Tautų saugumo tarybos nutari
mą, atšauktų savo karius iš 
Kambodijos. Kinija nenori klau
syti apie pasienio demilitariza- 
ciją, kol nebus atšauktos Viet
namo karo jėgos iš Kambodijos 
ir Laoso.

VLIK© spaudos konfe
rencija jėzuitų centre

VLIKo tarybos pirmininkas 
Gražvydas Lazauskas praneša.

cijos dalinius. Pradžioje pats 
Idi Amin pasigyrė, kad prie 
Dzingos bus pastotas kelias 
prie miesto besikoncentruo j an
čiai Ugandos kariuomenei, bet 
kai reikėjo sustabdyt’ karius, 
tai nebuvo kam. Nelaisvėn pasi- 
davusieji karo policijos nariai 
aiškino, kad karo vadovybė yra 
likusi be šoviniu. Paskutinėmis 
dviem dienom keli paleisti arti
lerijos sūriai atėmė galimybę 
Idi Amino šalininkams prie
šintis. Jiems buvo paliktas vie
nas kelias i šiaure, bet ir tas 
buvo supamas. Vietoj mūšio, 

i notare bėgti 
toliau i šiaurę.

Nelaisvėn paimtieji tvirtina, 
kad iki sekmadienio pats Ami
nas vis dar tebebuvo Dzin goję. 
Praeitą penktadienį ir šeštadie
nį jis dar tebesikalbėjo su ka
ro policijos vadovybe. Jinjoje, 
kaip ir Kampaloje, Idi Amin 
patarė kariams atkakliai prie
šintis “T a n z a nijos įsiveržė
liams”, bet jo kariai neturėjo 
kuo pasipriešinti.

Dzingos gyventojai šiltai svei
kino miesto centrą pasiekusius 
Ugandos karius. Paaiškėjo, kad 
Idi Amino daliniai paskutinėm 
dviem savaitėm išvalė ne tik 
krautuves, bet ir privačius bu
tus vogė, nešė ir vežė visus ver
tingesnius daiktus. Gyventojai 
džiaugiasi, kad pats Idi Amin 
dingo iš Dzingos ir kad jie gali 
laisvai pareikšti savo nuomonę 
apie visus valstybės tvarkymo 
reikalus. Jiems labai įgriso Idi 
Amino kalbos ir grasinimai.

Dzingos kariai — išlaisvintojai 
kalba apie reikalą įvesti demo
kratinę santvarką, pravesti lais
vus rinkimus ir rinkti steigia
mąjį seimą, priimti krašto kons
tituciją. Atrodo, kad Ugandos 
kariai yra gerai informuoti apie 
Afrikoje vykstančias kovas.

Ugandos prezidentas Y. Lule 
pasveikino karius, pajėgusius 
išlaisvinti dHz’-’isios Ugandos 
prori ‘:jcs sostinę ir svarbų 
susisiekimo centrą. Prezidentas 
džiaugiami kad Dzinga (Jinja) 
išlaisvinta be dideliu auku ir 
žymiai greičiau, negu karo va
dai buvo apskaičiavę. Išlaisvi
nus Dzinga. visame krašte rin
kimai bus pravesti §miai anks
čiau. negu vyriausybė buvo 
planavusi. Aptvatlftfc išlaisvin
to miesto administraciją, tuojau 
bus ruošiami sąrašai rinkimams.

Diktatoriaus iškankinta Ugan
da nori tapti pavyzdinga demo
kratine respublika, kurioje bus 
gerbiamos visų piliečių teisės.

— Praeitos savaitės audros 
Dominikų RespubTffcoįė'užmušė 
12 žmonių

turėjo'” x-efkiamo ryžto Veikti. | kad šeštadienį, bal. 28 d.. Ghiėa-. Arhin kariai 
į Paskutinius dvejus metus ir pu

sę metų Daley iolotracijos
ir dvejus Bilan-h^u Valdžios me
tus J. Byn'e vadina “prarasi-.Is 
metais”.

Tailandas įsileido 
Kambodijos karius

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Tailando vyriausybė vakar įsi
leido į savo teritoriją 8,000 Kam
bodijos karių, iki šio meto ko
vojusių prieš įsiveržusius viet
namiečius.

Kambodijos kariai prieš tris 
dienas buvo įsiveržę į Tailan
dą, bet Tailando kariuomenė 
privertė juos grįžti atgal į savo 
zoną. Kambodijos kariai nenorė
jo atiduoti savo ginklų. Praeitą 
sekmadienį jie atidavė Tailan
do pasienio sargams ginklus, 
tada leista jiems vykti į netoli į “mdaiįu- 
sienos įrengtą stovyklą. Kartu; 
su kariais Tailandas įsileido 
12,000 civilių.

Tokiam dideliam žmonių skai- 
čiiu atbėgus į Tailandą, didelės 
svarbos turės maitinimo klau
simas.

Reporterių spa.dziama pasa
kyti, ar Chicago turės $100 mi
lijonų deficito, Byrne atsakė: 
“Mes turime turėti pakankamai 
pinigų. Mes, kaip anksčiau sa
kiau. prašysim papildomos fede
ralinės valdžios pagalbos”.

Vien praėjusią žiemą kova su 
sniegu kaštavusi $50 milijonų.

’goję įvyks du svarbūs VLIKo 
posėdžiai. Amerikos Lietuvių 
Tarybos patalpose posėdžiaus 
VLIKo valdyba, o po pietų — 
VLIKo taryba.

Tą pačią dieną, tuojau po 
VLIKo tarybos posėdžio, 6 vai. 
vakaro. Jaunimo centre įvyks 
spaudos ir radijo pranešėjų 
konferencija.

VLIKas prašo spaudos atsto
vus ir radijo pranešėjus šioje 
konferencijoje dalyvauti.

Policijos viršininkas

Sekmadienį majore J. By me 
pasakė, kad ji paskirtų polici
jos superintendentu bet ką 
vidaus”, jei Policijos Taryba 
komenduos toms pareigoms 
departamento narius.

Nors ji mieliau norėtų skirti 
ką nors superintendentu iš lau
ko (ne vietini, ne č’kag’čkį), ta
čiau ji sutiks patvirtinti Chica- 
gos policijos viršininku bet ką 
iš vidaus, jei Policijos Taryba

IS 
re- 
tik

— Mokslininkai išaiškino, kad 
yra bakterija, kuri gali sustab
dyti dantų gedimą.

Parskrido viceprezi
dentas Mondale

— Ugandos sukilėliai pataria 
buvusiems karo policininkams, 
žudžiusiems karius pagal įsaky
mą, bet be teismo sprendimo, 
iš anksto pasiduoti nelaisvėn. 
Jie gali būti sušaudyti, jei bus 
paimti nelaisvėn su ginklu 
rankose.

i partamento narius.
Majore paskelbė ateinančiam 

ketvirtadieniui specialų Miesto 
Tarybos posėdį priimti potvarkį, 
kuriuo Policijos Taryba iš pen
kių narių bus padidinama iki 
devynių ir merui bus suteikia
ma teisė skirti Policijos tarybos 
pirmininką ir vicepirmininką.

Kritikai jau pradeda kaltinti, 
kad ji “tepa”, norėdama Chica- 
gos Policijos departamento su
perintendentu gauti Patrick V. 
Murphy iš New Yorko. “Jei jie 
nenori tai padaryti dėl manęs, 
jie turėtų atminti, jog meras R. 
J. Daley buvo vienas tų, kurie 
iškėlė tą idėją”, pažymėjo ma-

AMSTERDAM. Olandija. — 
Viceprezidentas Walter Mon
dale aplankė 10 šiaurės Euro
pos valstybių ir tarėsi su atsa
kingais pareigūnais bei partijų 
vadais. Ilgaiusiai jis buvo apsi
stojęs Suomijoje, bet buvo Šve
dijoje. Norvegijoje. Danijoje ir 
Olandijoje. Viceprezidentas in
formavo minėtų valstybių poli
tinių partijų vadus apie Sovietų 
pasiruošimus karui ir nenorą 
įvesti efektyvios atomo ginklų 
kontrolės. Viceprezidentas iš
dėstė JAV pažiūras Įvairiais 
klausimais ir patyrė Europos 
valstybių nusistatymus šiais 
klausimais.

— Izraelio karo laivai visai
išgriovė šiaurės Libane buvusį jorė Jane Byrne.
palestiniečių uostą, laivus ir--------------------
karo medžiagos sandėlius. • — Sekmadienio rytą įsiveržu- 

sieji palestiniečiai nužudė vie
toje dvi jaunametes seseris. 4 ir 
2 rh? amžiaus, b trečioji buvo 
sutfkfitt sūčėistr ir mirė vakare.

— Niekad šiaurės Teksas vals- 
tijoje nėbuvo tiek lietaus, kiek „ r



KAZYS BENIUUS

MANITOBOS NAUJIENOS!
MYKOLO JANUŠKOS 80 OSIOS GIMIMO METINĖS

WINNIPEG, Manitoba, Kana- Winnipego Lietuvių švento Ka
da. — Daugelis lietuvių 1926-30 zimiero Romos Katalikų parapi- 
metų laikotarpyje, ieškodami jos bažnytinėje svetainėje, pa- 
geresnio duonos kąsnio, išvaži-- į rapijos komitetas Mykolui Ja- 
nėjo į Argentiną, Braziliją ir nuškai buvo surengęs 80-ųjų gi- 
kitus kraštus. Tuo pačiu tikslu 
ir Mykolas Januška 1927 metais 
gegužės mėn. 21 d. su CPR laivu 
atvažiavo į Kanadą. Tą 1927 me
tų vasarą iki vėlyvo rudens My
kolas dirbo ūkyje, Ruscell, Ma- 
nitoboje.

Iš ūkio atvažiavęs į Winnipe-

namo metinių minėjimą — pa
gerbimą, kaip buvusiam para
pijos komitetų pirmininkui per 
27 metus.

Gruodžio 9 dieną 5 vai. popiet 
Šv. Kazimiero bažnyčioje jo in
tencijai buvo atlaikytos Šv. Mi
šios, kurių metu per pamokslą

gą, susipažinęs su Winnipege parapljos klebonas kun_ jU3ti._
gyvenančiais lietuviais, 1928 m. 
gavo darbą Fort Whyte, Mani- 
tobcje (netoli Winnipego) “Ca
nada Cement Co.” fabrike, kur 
išdirbo 5 mentus. 1932 metais, 
“Canada Cement Co.” krizės 
laiku užsidarius, Mykolas apsi
gyveno Winnipege, kur ir da
bar tebegyveną 1936 metais 
Mykolas apsivedė ūkininko duk
terį Mariją.

Dabar Mykolas su savo miela 
žmonele Marija džiaugiasi, kad 
jie turi du sūnus, keturis anū
kus. ir vieną marčią. Dar malo
nu priminti, kad vienas jų sū
nus turi gražius nuosavus na
mus, prekybos “Hardware” 
krautuvę ir gazolino stotį. O tė
vai Mykolas ir Marija turi gra
žius nuosavus namus, gauna iš 
valdžios senatvės pensijas ir 
džiaugiasi gyvenimu.

Kadangi ir aš nuo 1928. iki 
1932 metų penkis metus dirbau 
“Canada. Cement Co.” fabrike, 
kol fabrikas dėl krizės užsidarė, 
tai kartu su Mykolu dirbdami 
susidraugavome ir po šiai dienai 
esame geri asmeniški draugai 
Todėl ir pasiryžau nors trum
pai aprašyti, kaip Mykolas liko 
nenuilstantis bažnyčios rėmėjas 
ir užsitarnavo pagarbos, per^2? 
metus pasišventusiai dirbdamas 
dėl bažnyčios.

MYKOLO. PAGERBIMAS.

nas Bertašius pasakė, kad My
kolo visas gyvenimas buvo pa
švęstas Dievo ir Tėvynės tar
nybai.

Po pamaldų parapijos svetai
nėje įvyko vaišės, kurioms va
dovavo J. Grabys, St. James ko
legijos mokytojas.

žodžiu sveikino: šeimos vardu 
jubiliato sesuo, atvykusi iš Chi
cagos Marija Krauchunienė, 
dirbanti su Lietuvos > Konsule 
ponia J. Daužvardieneū Kana
dos Lietuvių Bendruomenės vie
tos skyriaus vardu ■ sveikino jo 
brolis Vincas Januška,; Kanados 
Liet. Bend, vietos skyriaus pir
mininkas. Parapijos ‘komiteto 
vardu sveikind Stanislovas Ra- 
mančiauskas, “Bonded Plumb
ing & Heating” įstaigos savi
ninkas- ir bažnyčios komiteto 
sekretorius. Bažnyčios Statybos 
komiteto vardu ^sveikino Juozas 
Demereckas, Tautos . Fondo ir 
Šalpos reikalams ■ vedėjas Win
nipege. Juozas Dėmereckas yra 
buvęs ir Kanados Liet B-nės 
vietos skyriaus pirmininkas bei 
ilgus metus buvo Winnipego 
Lietuvių klubo protokolų rašti
ninkas, o dabar jau treti metai 
iš eilės yra to klubo finansų 
sekretorius. Dar malonu pri
minti, kad. Juozas Demereckas 
yrą “Naujienų”, “Nepriklauso
mos Lietuvos”, “Tėviškės žibu-

Bendruomenės metinės konferencijos vaizdas.Dar vienas Reorganizuotos

REORGANIZUOTOS BENDRUOMENC 
KONFERENQJA i

JAV (R) L.B. Vidurio Vakarų Apygardos Ta
rybos suvažiavimo, įvykstančio 1979 m. balandžio 
mėn. 28 d. Šaulių Namuose (2417 W. 43rd St, Chi
cago, I1L)

DARBOTVARKE.

2.
9.00—10.00 vai. atstovų ir svečių registracija.
10.00 vai. suvažiavimo atidarymas — inž. Stasys Dubauskas 

a) Amerikos Himnas
Darbo prezidiumo' sudarymas.3.

4. Invokacija — kan. V. Zakarauskas.
5. Mirusių narių pagerbimas.

Sveikini m a i.
Komisijų pristatymas.

&
7.

Praeitų, 1978 m. gruodžio 9,ęL. rių” ir kelių kitų lietuvių- leidi-

I NAUJIENOMS 65 METAI
r a.

i stuRdcirto, Ini 
sveikino: ■ jauk(

8.

a) registracijos
b) rezoliucijų
c) mandatų
d) spaudos
c) nominaciiu.

JAV R. LB-nės Vidurio Vakarų Apygardos Tarybos pereito su* 
važiavimo protokolo skaitymas.

” - dr. Bronė-Motušienė.
iĮ

, ™ . ux. •• „Į 9: Paskaita: LB-nės tikslai ir uždaviniai’gyvenimo metus. Vienu tarpu Naujienos {

1914—1979 METŲ SĄVARTOJE

i dabartinį
j u j ienos” susi- buvo leidžiamos su sekmadieni- 

pensininkės” metų, bet niu priedu net 16 puslapių ir
•bą tęsia.Uiau. Jų “pen-, kasdien po 8 puslapius. Išvystė 
i skaityto;:; pFeaumera- plačią prenumeratą Amerikoje,

nių skaitytojas, žurnalo “Karys” 
ir “Speak Up” platintojas Win- 
nipege. Šiais metais jis užrašė 
“Karį” jau devyniems lietu
viams. Garbė jam, kad visiems 
patarnauja.

Parapijos vardu
Vietos parapijos klebonas kun. sa 
Justinas Bertašius, kuris kaip gj; 
kunigas jautriai nuoširdžiai į., 
sveikinimo kalbą užbaigęs, ju
biliatui Mykolui Januškai įteikė 
gražiai įrėmuotą Šv. Tėvo Jono - 
Povilo I palaiminimą.

Raštu sveikino: Winnipeg? ;- 
kardinolas, anglas Flahiff, vys- ■ - 
kūpąs Vincentas Brizgys iš Chi- p-
cagos, JAV, J. čingai iš Los An- Į -<ių laikėsi ir Grigaitis. Tie prin-, 
gėlės, Calif., P. Matulioniai iš • cipai mums žinonū: kova dėl. 
Chicagos, inžinierius Ramutis Lietuvos neprkiląusomybės, lie-j 
Razma iš Edmonto, Kanados, ir tuvių tautinis ir organizacinis

. . . , ira tuitjO ideo-j 
i.iLc žmo’t

_" ■ “ . j

m Vaitkaus, transatlantinį skubi-. 
: “ j mą į Lietuvą.

10. Pranešimai:
Apygardos valdybos 
Kontrolės k-jos ir T,1
Apylinkių valdybų. į -f '

11. Paklausimai dėl Valdybos ir
12. Apygardos Tarj’bds, Valdybos ir Kontrolės 

komisijos rinkimai.
Rezoliucijų priėmimas.
Klausimai ir sumanymai.
Suvažiavimo uždarymas ir Lietuvos Hįmnaą.-

14.
15.

b)

....Dr, Grigaitis, L. šimutis, M.
Vaidyla, Ant. Olįs apjungė lie
tuvių organizacijas, įsteigė AL-

-------- __ . .. . . T-ą ir ilgus metus vadovavo vi-1 Priešpiečiai tarp 1 ir 2 vai. dieną. <
Z. Brazauskai iš Portage Prairie,, supenimas. Bet vę^loje kovo.j 7 yaL 30 vakarQ toje pačioje

je už Lietuvos nepriklausomy-f JAV R LB V, V. Apygardos
VaWyt®

Registracijos mokestis ir priešpiečiai —- 5.00 dpi.

tokios, kokios visi nori> dejąManitobos. , . ...... ..
Rengimo komiteto vardu nėra. Vienas žurnalistas (pavar- 

sveikindama Ona Jaunčiukienė dės nenorių, minėti), savo- laiš- 
įteikė tortą ir Marija Januškie-. ke man tarp kita ko rašo: “Lik-| 
nė (jubiliato brolio Jurgio Ja- ti su vienu ‘Draugu’, būtų tikra],nuken^juriems Ketuj GRUBUS IR-NELEISTINAS 

tragedija”. Savaime supranta-r •_ _ . , , , } ott, , . , ,-r viams. Tas darbas ir dabar te-yvi o L’OjH tono hmn nnrHziTo nem f
Įbetęsiainas. Tik, deja, tas dar
bas buvo trukdomas. Kas anks
čiau buvo kuriama, dabar ban
doma griauti. -1® 
:., “Naujienos” :i. savo politinio 
nusistatymo nekeitė, gerų idėjų 
nenieknio, bet gynė ir tebegi- 
na. “Naujienų” tikslas infor
muoti visuomenę esamojo lai-ftytas parduotuvės kolektyvo 
ko tėkmėje apie įvykius, o svar-Į susirinkime. Vyriausi pardavė- 
biausia ginti lietuvių pagrindi- jai B. Mark-inienei už grubumą 
nes teises, kovoti už visos žino, su pirkėjais ir už tai, kad atsi- 
nijos teises, kad- būtų galima 
gyventi laisvame pasaulyje, ku
rį priešas kėsinasi prispausti 
kas dar yra laisvas. Pabaltijo 
kraštai, kartu m Uetuva neša 
jungą okupanto spąstuose.

“Naujienos”, minėdamos sa
vo 65 metų gyvavimo sukaktį, 
rengia jubihejhų banketą- ba-. 
tandžio 29 dieną Martinique 
manketų salėje. Tai reikšminga 
sukaktis, 65 metai sunkaus ir at, 
sakemingo darbo* Visuomenė 
supranta, koks didelih dienraš-. 
cio leidimo darbas, pareikalau-. 
jąs didelės skubos, įtampos ir 
ištvermės. Darbas, kuris nene
ša pelno, lik išlaidas ir nuosto
lius. Jeigu amerikiečių vad. “di, 
.džįoji’1 spauda Begali be nuosto- 

io išsiversti, tai mums rėkia 
| džiaugtis, kad mes nesame pas
iutimai skurdžiai. O tai todėl, 
.tad mes savo dvasia galingi, ne
palaužiamo ryžto išlikti lietu
viais ir turime vilties, kad Lie
tuva bus laisva-

Baigiiaiihis norm pridurti:

nuškos našlė) įteikė visų daly
vių dovaną: gražų laikrodėlį, 
kurtame įgraviruota “80 metų 
amžiaus ir 27 metų pirminim 
kavimo parapijos komiteto Win- 
nipege proga .

Dream

-vufinca M the place thr.t i* made 
<xd cZ dreama. And, U.S. Savings 
Bondi have been helping to make 
happy dreams come true tor years.

Now-, Bonds mature in lesa than 
«ix years. That means you? dreama 
can come true faster than c ver before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining t ifl PaymU 
Saving* Plan where you v ork, ar the 
lattba-Month plan where you bank.

Bdbra you know it, your American 
> 'Ahi wul b* a reality.

Nov B Boadt A** % wdKn to 
Etoluzi^ < ft 10 trx»rtha trto
y««y>. Harris iw>l***i if K. r*
liwrfXU *1 WbflB navrMd tbwy can ba cw4tod 
M your bank Intorwrt ta not au to atato
W looal ;aop^* and ta

Take stock in America.
Now mature m th/ji ywx,

bę. Rūpinosi naujosios emigra
cijos globa pokariniais laikais. 
Buvo ir Ralfas įsteigtas remtii

nia, kad tada būtų uždėta cen-{ 
zūra kitaip galvojančiai visuo
menės daliai.. Visuomenė liktų 
be demokratinio, dienraščio. Sa
vaitiniai arba dvisavaitiniai lai
kraščiai ŠiendieiTpasillėką tiktai 
žurnalistinio pabūdžio spauda, 
— mūsų orgauižacinė veikla 
nukentėtų. .

Buvo gerų ię.-sunkių metų 
“Naujienos” pergyveno dvie
jų pasaulinių karų laikotarpį, 
didžiosios ekonominės; krizės

Mykolas Januška gimė Kurk
lių valsčiuje, Janonių kaime. 
Užaugo penkių brolių ir vienos 
sesers šeimoje: 1) Jis pats My
kolas seniausias, 2) Juozas, 3) 
Vincas, 4) Jurgis (miręs) ir 
5) Petras.

Po Antrojo pasaųlinįo karo. 
Mykolas visus savo keturis bęę- 
liūs, iš Lietuvos pabėgusius nuo. 
karo audrų, atitraukė į Kanadą. 
Be to, jis yra sudaręs daugeliui 
emigracijos atsikvietimo doku
mentus. dalyvavo mūšiuose 
prie Vilniaus ir Širvintų Lietu
voje.

Nuo pat atvykimo Kanadon, 
: rūpinosi lietuviškais reikalais. 
■ 1947 metais kreipėsi į Winnipe- 
' go arkivyskupą, prašydamas 

'■ lietuvių aptarnavimui kunigo. 
Vyskupas paskyrę lietuvių rei
kalams tėvą jėzuitą, anglą 
Gurie. mokanti vokiškai.

(Bus dargiau)

Mc-

ė, veidiejįy pamacite
čia McŠi

bičiulė, — šnabžda^ 
rūucia niauri baidyklė vapaliojai 
Ir kaip, ji šaipos, kraipąs ir kdkie jos šuoliai! 
Iš apmaudo padvėačiau,
Jei būčiau ir ašai tokia gražuolė. 
O bt'gti pripažint turėčiau, -4 
Yra tokių ir nūfeų nevalių, 
Aš jas net pirštais suskaityk galiu”. — 
“Užuot t«u lučiulcs, skaičiuoti, vargti,. 
Ar ue geriau bičiule, į save pažvelgta?” —

Afaakė jai Meška.
Meškos 1*1 patarimas — tik tuščia šneka.

(Kratovas, 
Valaitis,

rinkinys, vertė J

“Tiesos” redakcija iš Vilniaus 
praneša J. Jakutienei ir ki
tiems: “Vilniaus vaisių-daržovių
prekybos, susivienijimą, dkekto-, 
rius ' A. Lapienis, atsakydamas 
į Jūsų nusiskundimus dėl par
duotuvės Nr. 21 darbuotojų el
gesio praneša, kad laiškas svars-

šakė, duoti pasiūlymų ir pagei
davimų knygą, pareikštas pa-

Z, Jankauskas įspėtas.★ * *

Nėmažinkime to, ką - turime. 
Visų pirma — vienybės, o mes 
turime daug: Turime nemažai 
kultūrinių jėgų — pajėgių me-. 
nininkų, operą, teatralų grupes,, 
lietuanistines mokyklas, turime 
lietuvių profesorių, rašytojų* 
muzikų, meno galerijas ir daug 
daug kitų pasišventusių žmo
nių, tikrų patriotų. Viską susu
mavus, mes esame stipri tautos 
dalis laisvame pasaulyje.

M. š.

Prie komedijų rašytojo pri
eina jo- draugas ir.sąko:

— Tu esi atsakingas už mano 
sužiedotuvių suirimą.'

-Ž Kaip tai?; 1. — stebisi ra*

riu su tavo,sužįedottivėmis?.
— Vakar buvau su. savo mer

gina teatre, kuriame vaidintas 
tavo veikalas. Išeinant iš teatro

— Lik sveikas...'...Niekad ne
tekėsiu už tokio vyro, kuris įme

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTU** Tablets are 

58% stronger than Boot's.
Before you take Ooan’s Pills for 

muscular backache, remember Ums: 
M0MEMTIW are 50% stronger 
than Doan’s, That means MOMENTUM 
gives you 50% moFe paw rekever per 
dose tojelįęve backache-

lb reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 

, freely m minuted There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a-prescnphon than MOMENTUM

I Tablets Take only as directed

No. 79

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

DON'T CUT IN BETWEEN CARS W 
THAT ARE ALLOWING SAFE j| 
FOLLOWING DISTANCES..«

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

A j > l ; j j ; J a ’ I" 
NAO-HENOS1, e^lCAGd t,‘ILL Tuesday, April 21, l5?J

IF YOU DRIVE AT THE 
A//V/A/4Z4/ SPEED STA**N 

'■ THE LANE.



f f
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AND THUS V/IN THEIR FAVOR'.

ANCIENT GREEKS PLACED 
GIFTS OH TAE ‘STATUES OF TriER

KOŠtAS STfiiKAITlS
<M * it

-MAŽA STUDIJA
IT’S AdlAZlNGT

■1

I
I
j

I I

(Tęsinys)

vėl rašoma: “Prasidė- Kenstavičius, kuris iki karuiToliau
jus Vokietijos-SSSR karui, Ste.'prasidedant dar tebedirbo prie 
ponas Kenstavičius, padedamas rusų gdežinkelių “tabelninku”, 
tik trijų vyrų, pradėjo partiza-'rainiai sekmadienio rytą Dap- 
nauti, turėt lamas, tik avieną me-*šiuose miegojo, tai buvo vokie- 
džioklinį šautuvą ir vieną pis- ėiu-rusų pirmos dienos 
toletą. Pirmuosius gerus belgiš- pradžia.
kus FN šautuvus įsigijo nugin
kluodami du milicininkus, va
žiuojančius dviračiais per Dap- 
šių kaimą link rytų. Steponui 
vadovaujant, sukilėlių skaičius 
didėjo ir netrukus išaugo į ge
rą būrį. Ginklų įsigijo daugiau 
negu jiems reikėjo, nuginkluo
dami besitraukiančius raudo
narmiečius. šis būrys apsaugo
jo nuo susprogdinimo svarbius 
Ventos, ir Varduvos geležinke
lių tiltus”.

Pirmiausia tenka apgailes
tauti, kad “Kario” rašėjas ne- 
besiorentuoja net kada prasidė
jo vokiečių-rusų karas. Ar tai 
čia jau dar tebėra paslaptis? 
Visi žinome, kad vokiečių-rusų 
karas prasidėjo 1941 met. bir
želio 22 d., sekmadienio anksti 
rytą, bet tai buvo dar visai (ne
žymiai. Tą rytą buvo subom- 
borduota keletas aerodromų ir 
po keletas bombų buvo numes
ta Kauno ir Vilniaus miestuose. 
1941 met. birželio 22 d. žmonės, 
kurie gyveno toliau nuo Kauno, 
nieko ir nežinojo, nes apie karo 
pradžią buvo pranešta per Kau
no radijo stotį 1941 met. birže
lio 23 d. 9 vai. ryte. Tai ir Step.

Rural Madagascar , its the* I 
FATHER Wrio is gifted And 
UPON THE BlRTri OF A CHILO 1 THE ! 
MOTHER IS COMPLETELY JGHOREdI’

a

SUGAR 1$ USED
Kaip Ventos geležinkelio Ii 

tas, taip ir Ventos-Tirkšlių me
dinis tiltas jau buvo mano vado
vaujamos partizanų grupės ži
nioje. Step. Kenstavičius, paki
lęs iš miego, išvyko į Kauną ir 
jokiose partizaninėse operacijų-' 
se nedalyvavo. Reikia neužmirš
ti, kad Mažeikiuose birželio 22, 
23, 24 ir 25 dienomis dar veikė 
komunistų grupė, vadovauja-) 
ma N. K. V. D. viršininko Mu- 
chin, kurios štabas buvo Mažei
kių gimnazijos patalpose (prie 
buvusios rusų cerkvės ar dar tei-^ 
singiau — prie Mažeikių tur
gaus aikštės). Mano partizanų 
vadovaujamas štabas buvo prie 
Ventos-Tirkšlių medinio tilto, 
netoli Jurkūno ūkės. Aš tik už-, 
mezgiau ryšį su kpt. Pr. Totilu 
birželio 24 d. 3 vai. p. p. Virku-i ■ 
čių ūkėjo, 3 kilmetrai nuo Ma-|~ 
žeikių, bet tada Mažeikiai dar 
buvo komunistų rankose. Apie 
vokiečių-rusų karą pirmiausiai 
sužinojo ylakiškiai, kad aš su 
Ignu Dičpetriu, atvykę iš Vokie
tijos į rusų užfrontę, pradėjo
me veikti. 1941 met. birželio 22 
naktį pasiunčiau žmogų į savo 
kaimyno Stasio Šarapnicko ūkę,

. MH ACTUAL 
BRIDGE* CONSTRUCTION '. 

SUGAR ADDED To MORTAR 
INCREASES ITS SWNGTH-'

'FRANKLIN once* 
advertised IM A LOCBL.

OFFERING A 
REGARD FOR 
THE’ RETURN i

STOLEN FROM
HIS VJ1FFA

■^J 
ė

Kauno komendantas pulk. J. I spintos, jeigu tenka išimti šlapią 
BolM-lis ir niieslo burmistras K.• korespondenciją.
Palčiauskas labai susirūpino ir * *
ėmė daryli žygius, kad Žydai BAUSMES UŽ APLAIDUMĄ 
būtų palikti Kaune, molyvuoda-| 
mi, kad žydai su lietuviais dali-’ 
nosi lais pačiais vargais, tad jų 
nereikėtu išskirti iš kitu krašto 
gyventojų bei juos izoliuoti. Bet 
vokiečiai su tuo nesutiko- Ne
sant kitos išeities, pulki. J. B<»'> . x.... . x ,, t lon-.zatonus praneša,helis ir įmesto burmistras KJ . ,
Palčiauskas pasiūlė, kad tokia 
įzoliacinė vieta būtų leista įren-i 
gti Vilijampolėje, Kauno prie-

Imiestyje ir po ilgų diskusijų vo- 
| kiečiai su tuo sutiko, nors pulk.
J. Bobelis ir burmistras K. Pal
čiauskas lik pratęsė ilgesnį žy
dų gyvenimą, nes išvežti į Gai
žiūnų poligoną tuojau būtų vo
kiečių sulikviduoti. Žydams gy
venant Vilijampolėje buvo ge-( 
resnės sąlygos ir maisto atžvil-i 
giu, susitikimai su lietuviais ir 
daug buvo iš getų slaptai išves
ti ir daug išliko gyvų. Tai Kau
no karo komendanto pulk. J. 
Mobelio ir miesto burmistro K. 
Palčiausko nuopelnas ir už tai 
žydai jiems šiandie dar turėtų 
būti dėkingi.

(Bus daugiau)

: Laiške redakcijai buvo rašo
ma. kad Lazdijų rajono Lenino 
kolūkyje gaisrinėje dažnai gir
tuokliaujama. Lazdijų rajono 
vykdomojo komiteto pirminin
kas J. Andrijanovas (rusas ko- - 

. kad šis
i signalas apsvarstytas Lenino 
kolūkio tarpūkinio priešgaisri
nio atraminio punkto vairuoto
jų, dalyvaujant kolūkio admi
nistracijai.

Už tarnybinės drausmės pa- , / 
žeidimus vairutojui St. Katė- 
nui pareikštas griežtas papeiki- 
mas. Atraminio punkto viršinin- 
kui J. Bagdonavičiui už nepa- 

' kankamą darbo kontrolę pa- 
l reikštas papeikimas. (Tiesa Nr.

36, 1979.11.15) ...7

Iš tų keliolikos pavyzdžių, pa
skelbtų pačių okupantų — bol
ševikų valstybinio oficiozo “Tie
sos”, aiškiai matyti, kokia “tvar- 
ka” yra okupuotoje Lietuvoje ir 
kaip kenčia vergai lietuviai. 
Netvarka yra pramonėje, pre- ■■ 
kyboje, valdžios įstaigose ir kt~ 
Charakteringa, kad rusų - kolo
nistu nusiskundimų labai ma
žai. nes jie pripratę prie tokios 
netvarkos.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS

SUSI'

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

INi

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.

ABONENTINĖS SPINTOS 
NETINKAMOS

' Sekmadieni, š. m. balandžio 29 diena

teisininko darbo dirbęs.” 
visa tiesa.

Nėra paslaptis, kad 
Kenstavičius studijavo 
bet jo studijos nebuvo

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St., Chicago, III.

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

e . 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 

Tek 476-2206

Steponą, vokiečių okupacijos 
metu buvusį Kauno miesto bur
mistrą, vadina teisininku, nes 
jisai nėra mokslo baigęs ir nėra 

Tai ir

tik žydeliai stovinėjo je: “Su Mūsų Lietuva” į Yla- tvarkyti visus reikalus, 
savo namų tarpdurys ir klau- kius rašo: “Pav., Antanas Ken- 
sinėjo kas bus, kas bus! Vyg- stavičius yra prirašęs daug apie

kelėje susitikę kartu vykome į ta (Klauseikis) J968 met. gruo- Biknaitis- Birželio 26 d., 
Ylakių miestelį, kuris buvo jau'džio mėn. Naujienų straipsny- rinko vyriuasybė, kuri pradėjo 
tuščias, tik žydeliai stovinėjo je: “Su Mūsų Lietuva” į Yla- tvarkai visus reikalus.

Kauno komendantu 
Apsaugos Ministerija

> AMU"

BANKETĄ RUOŠIA
_ $10.00 si
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kad jis susižinotų su kapt. Pra- Toliau vėl rašoma: “Velionisbė keletą Įsakymų. Buvo para- 
nu- Petrausku, bet Stasys jau j Step. Kenstavičius buvo gimęs ginta visur krašte susiorgani- 
buvo išvežtas Į Sibirą, tada pa-Į Lietuvoje 1910 m. gruodžio 8 d. zuoti vietinės apsaugos dali- 

Dapšių km., Židikų vaisė., Ma- niams, kurie privalėjo rūpintis 
žeikių apskr. Baigęs 1935 me- gyventojų ir privataus bei vais
tais Vytauto Didžiojo Univer-1 tybinio turto apsauga. Pirmuc- 
sitetą Kaune teisininko laips- ju Kauno miesto komendantu 
niu” . . . Bet pasižiūrėkime, kaip buvo paskirtas vietinės Kauno 
jo studijų draugas Kazys Janu- apsaugos štabo viršininkas mai.

I siunčiau žmogų j Fh'kšvos kai- 
, mą pas kpt. Pr. Petrauską, ku- 
I ris davė atsakymą, kad birželio 

_1 d. 10 vai. (pirmadienį) 
ryte jis vyksta į Takius ir pa
geidavo pakelėje susitikti. Pa-

Krašto 
paskyrė 

domojo komiteto p-kas Petrelis Mažeikių apskrities vietoves, bet pulk. J. Bobelį, o maj. Biknaitį 
paliko jo pavaduotoju, nes tą 
dieną teisiškai nustojo veikęs ir 
vietinės apsaugos štabas, nors 
faktiškai jis veikė iki birželio 
30 d.

su savo klika pabėgęs, tik vals- be rimto pagrindo savo brolį 
čiuje radome raštininkę Mildai 
Kopkaitę (1919 met. į Rusiją 
pabėgusio komunisto duktė), 
kuri šį tą papasakoję. Labai iš
sigandusi sakėsi, kad jos moti
na Kopkienė esanti Telšių ku
nigų seminarijoje virėja. Yla
kių partizanų vadu pasiskelbė 
kpt. Pr. Petrauskas. Tuojau su
siskambino su Židikais ir apie 
1 vai., pavalgę pietus, išvykome 
link Židikų. Bet apie tai bus 
smulki-atskira istorinė tema, 
kurią kontroliuos tik mano pa
ties ranka . . .

Martinique Restorane
2500 W. 94th Št

• SVEIKINIMAI

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

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

/ arba telefonu HA 1^ 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI "ESATE LAUKIAMI BAN KETE
4

Birželio 27 d. buvęs vietos ap
saugos štabo viršininkas buvo 
paskirtas mūsų vyriausybės ry- 
šio karininku prie vokiečių ka
rinės vadovybės. Aš asmeniškai 
jį pažįstu, bet kadangi jis tuo 
metu rašėsi slapyvardžiu, tai ne 
mano reikalas jo pavardę ir 
man skelbti.

Kauno miesto burmistru buvo 
paskirtas K. PALČIAUSKAS,, 
kuris ranka rankon dirbo su 
komendantu pulk. J. Bobeliu. 
Kuomet birželio 29 d. iš vokie
čių gen. Pohl buvo gautas įsa
kymas Lietuvos žydus apgiven- 
dinti Gaižiūnų poligone, tuomet

LTSR ryšių ministerijos paš
to valdybos viršininko pavaduo
tojas R. Verkevičius pripažįsta, 
kad abonentinės spintos nėra 
pakankamai sandarios ir nere
tai jose sudrėksta spauda bei 
korespondencija. Ruošiami nau
jo tipo spintų projektai ir 1980 
metasi pramonė pradės jas ga-- 
minti. Tokios spintos bus įreng
tos ir Melnragėje. (Tiesa Nr. 36, 
1979.H.15)

Reikia įsivaizduoti, kokios ten
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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.

Step, 
teisę, 

norma- 
lios, nes tarnavoTKauno miesto 
savivaldybėje ir pripuolamai dar 
dirbo “Jaunalietuvių” centre ir 
skaitėsi to centro valdybos na
rys, o be to priklausė ir tauti
ninkų organizacijai. Normaliai 
studijuojant studentas turėjo 
klausyti profesūros paskaitų ir 
gauti jų užskaitas-profesoriaus 
parašą, be ko studentas, kad ir 
skaitėsi sąrašuose, bet be už
skaitų nebuvo prileidžiamas prie 
valstybinių egzaminų.

Galiausiai K. Januta teisingai 
ir sako, kad “amžinų studentų 
Vyt. Didžiojo U-te buvo daug.

Steponas Kenstavičius 
Kauno Miesto Bumistras

Toliau rašoma, kad Stp. Ken
stavičius nuo 1941 met. rudens 
iki 1944 metų liepos 21 d. buvo 
Kauno miesto burmistru. So
vietams priartėjus prie Kauno, 
jis su žmona pasitraukė į Vo
kietiją.

Čia irgi tenka patikslinti bei 
pridėti keletą pastabų. 1941 met. 
birželio 23 d. (pirmadienį) 9 
vai. ryte per Kauno radiofoną, 
partizaniniam sąjūdžiui vado
vavęs a. a. Leonas Prapuolenis 
paskelbė Nepriklausomos Lietu
vos Laikiną vyriausybę. Tvar
kai palaikyti buvo sudarytas 
vietinės apsaugos štabas, štabo 
v-kas per Kauno radijo paskel-!

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 H dalis,

Minkšti viršeliai $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Minkšti viršeliai . ............................— $15.0d

4. A. Šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St
Chicago, 111., 60608 į

Pridėti dolerf paitci išlaidoms.
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20 cents per copy.

Money
00.00

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nug
KAUNO PILIS

š
I?r.
£

I

t. 
g:

i

i.
dI
I

g
I

M of D»c«mbtr L, 1177
** Subscription Ratw:

tn Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
ux 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.

tuvių Bendruomenės apylinkė, 
Chięagoje, š.m. kovo 30 d., Jau
nimo Centro kavinėje, kurioje 
tetelpa vos kelios dešimtys žmo
nių, surengė vakaronę ir jos pa
įvairinimui iš Philadelphijos 
pasikvietė JAV5 LB visiiomeni-

Naujienoe eina kasdien, ižakiriant 

drevė, 1739 So. Existed St, Chicago, 
Hl. 80808. Telet 421-8100.

PinlgBa nflda. Mosti palte 
Orderiu kartu rn užsakysiu.

g 
| 
Į 
£ t 
J 

E 
Į 
£ 
t 
%

Nvc gruedžia pirmo* d.

Jhicagoje ir priemiesčiuoee: 
metomg_______________

putei metu____________
trims mėnesiams________
vienam mėneaiui ________

Kitose JAV vietoee: 
metami ______________

318.00 sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben- 
110.00 - ‘ ---------- _ - - - _.
t S.M

pusei metų _____
trims Treneri amu 
vienam meneaiui

Kanadoje:
metama________
pusei metu ___
vienam mėn«iui

okupantu yra tautai žalingas, ar naudingas. Jis nerašo 
ar konkurencija tarp JAV LB ir veiksnių yra priimti- 
na, jis nepastebi, kad veiksniai yra puolami. DRAU- 

, GAS taip pat patogiai užmiršta apie senai sutartą veik- j 
snių darbo pasidalinimą, kurį buvo numatę LB steigė- rSį

jai. Jis neparodo tolerancijos opozocijai ir neskatina 
laikytis tiesos ir organizacinių nuostatų (kaip LB įs 

i tatų) organizacinėje veikloje. DRAUGAS nesiremia 
l^oo, bešališkumo principu, kalbėdamas apie ALTą ir VLI- 
* 800 Ką, bet jis nė krislelio neprileidžia, kai JAV LB intere

sai yra paliečiami.
Frontininkai yra nekartą pareiškę, kad senosios 

politinės partijos turi išnykti lietuvių tarpe. Jų nuo
mone, frontininkai ateityje turėtų suimti į savo rankas 
visą lietuvišką veiklą. Jie žiūri į JAV LB, kaip į įrankį 
tam tikslui atsiekti. Tad visa frontininkų, o ir DRAU
GO, parama eina JAV Lietuvių Bendruomenei.

Asmenys, kurie tarnauja frontininkams, DRAU
GO puslapiuose iškeliami į padanges, kad ir menkiausi 
darbelį atlikę. Žmonės, kuriais lietuvių tauta tikrai ga
lėtų didžiuotis, yra ignoruojami, jei jie yra DRAUGUI 
politiškai nepriimtini. JAV LB funkcijonieriai ir dėl 
niekniekių yra keliami į aukštybes. Veikėjai, turį dide-į 
liūs nuopelnus Lietuvos bylos gynime, kaip Dr. K. Bo-1 
belis, yra ignoruojami arba puolami. “Miglos uždanga” PLIKYS 
ėmė slėpti nuo visuomenės akių net ir paties DRAUGO 
praeities didžiūnus, kaip a.a. L. Šimutį, dar jam gyvam j 

. _ , . v, „ , . 'tebesant. Kada a. . Leonardas Šimutis, savo paskuti-1ir bambukine uždanga . Dabar gi mums lie-j

THfc LITHUANIAN DAILY NIWS

Daily £xept Sunday by The Uthuuiu Neva Pob. Co., Ine.
I7M 5e. Halatad Srrwt, Chicago, 111. 60661, Talwpberw 431-41N
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$18.00 
I 3.50

Ufeieniuoae:
metams________ ____ ____ 134.00
pusei metu__________ ____ $18.00
vienam mėnesiui ___ ___ s 4.00
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Moderniųjų dienų pasaulis yra sukūręs kelių speci
finių uždangų vardus: plačiai žinomas yra “geležinė 
uždanga” ' 
tuviams, tenka praragėti, kad yra ir ‘miglos uždanga”.

Migloje pasaulis visai kitaip atrodo, negu tikrovė
je. Vieni daiktai matosi aiškiai, kitų — vos šešėlis pra
simuša, n kiti — visai paslėpti. “Miglos uždanga” gali
ma pridengti visa, kas nenorima parodyti, kas yra ne
paranku kelti viešumon. “Miglos uždanga” galima pas
lėpti vieną medalio pusę, nors iš tiesų reiktų parodyti 
abi jo puses, kad stebėtojas galėtų susidaryti teisingą 
įspūdį apie medalio vertę.

, .‘■‘Miglos uždanga” neleidžia DRAUGUI diskutuoti 
lemų, yra ypač populiari mūsų šių dienų vidinėje politi
koje, o dar labiau — mūsų spaudoje. Palitiniai vienša- 
liška pažiūra persiėmę laikraščiai, kaip, pavyzdžiui 
DRAUGAS, dažnai naudojasi “miglos uždanga”. Šis 
dienraštis patiekia gražias žurnalistines gėlių puok
štes tiems, kurie yra DRAUGO malonėje, bet ingnoruo- 
ja asmenis ir įvykius, kurie yra priešingi to dienraščio 
politinei pažiūrai^ KaLreikia, “miglos uždangos”,.pagal
ba, Draugas parodo vien juodąją medalio pusę, jeiįgų to dienraščio užnugary. Tie, kurie yra buvę Drau- 
tuo galima politinį priešą sumušti, suniekinti, ar jo at-jgo valdyboje, bet išdrįso, nors ir švelniausiai, pasisaky- 
žvilgiu visuomenės opiniją suklaidinti.

Štai, Gečio Bendruomenę DRAUGAS laiko šventa'bos pašalinti. Taip pamažu atėjo eilė visiėms, kurie nė- 
ir neliečiama; viskas, ką toji Bendruomenė daro, ką ji. buvo aiškūs frontininkų rėmėjai. Net iškeli klebonai, 
sako, yra verta tik girti! Bet (anot DRAUGO) Reorga- tikri katalikiškos minties palaikytojai, buvo iš pirmaū- 
nizuota Bendruomenė yra bloga ir neverta egzistuoti, > jančių pareigų nustumti. Dabar D raugo direktorių 
tad DRAUGAS, nepaaiškindamas kodėl, ją niekina ir į valdybos pirmininkas yra Dr. A. Razma, puikus žmo«- 
žemina. Jis nesileidžia į diskusijas apie principinius (gus, tačiau jo politinė linija yra irgi visai aiški. Jo tie- 
klausimus, kurie tas dvi Bendruomenes skiria, ir nelei
džia pasisakyti, kodėl toji Reorganizuotoji Bendruo
menė buvo priversta išeiti į gyvenimą, DRAUGAS 
puola bendriniais smūgiais, nukreiptais prieš 
zaciją ir jos pareigūnus, asmenis, 
idėjinės, probleminės polemikos. } ______________ o _ _____ r„__________ T

“Migols uždanga” neleidžia DRAUGUI diskutuoti frontininkų, yra jų pačių reikalas. Mes galime tik 
esminių šių dienų negerovių, kurios daugelį mūsų or- džiaugtis, kad dabar Draugo politinė liniją aiškiai 
ganizacijų neramina ir, dažnai, net skaldo. DRAUGAS atsispindi jo valdančiųjų organų sudėtyje! Tas yra ge- 
nerašo apie tai, ar “kultūrinis” bendradarbiavimas su- rai, ir valdantieji žmonės — geri, tik vieno betrūksta: politinės grupės vardu!

(Aušros Zerr paskaita) 
nėj viešoje kalboje, beminint jo 75 metų sukaktį, ugnin- Mažutė Brighton parko Lie- 
gai išdėstė tų dienų lietuviškąsias aktualijas, salėje bu-' - -
vo du DRAUGO redaktoriai, bet Šimučio kalbos D ra u 
g a s neįdėjo, nes ji ne pagal jų nuotaikas buvo sufor
muluota. Vėliau “miglos uždanga” nusileido ant visų- 
šviesios atminties senųjų Amerikos lietuvių galiūnų, ir 
Šimučio, ir Olio, ir Grigaičio. Nauji vėjai pučia! Senų
jų nuopelnai — nebesvarbu!

Kadangi DRAUGAS į esmines diskusijas dėl pa
čių idėjų ir principų neina, jis nuslepia “miglos uždan
gos” pagalba svarbiausius duomenis, paval kuriuos 
DRAUGO skaitytojai galėtų susidaryti bešališką muo- 
monę.Kas vien DRAUGĄ teskaito, mato tik vieną “mig-j* 
los uždangos” pusę, ir visai nepastebi, kad esama svar
bių esminių problemų, kurios skaitytojui neprista- 
tomos.

“Miglos uždangos” politika taip pat verčia DRAU
GĄ koncentruoti kuo daugiaū savų (fontininkiškų) jė-

hlų reikalų5 tarybos pirmininkę 
Aušrą Mačiulaitytę Zerr, kad 
jiems paskaitytų paskaitą. Pas
kaita buvo ilgoka, greitai skai
tė apie pusę valandos, buvo gry
nai propagandinė ir gana šališ- 

[ka. Stengėsi iškelti LB ir paže
minti ALTą. Skaitė iš rašto. 
Tiesa, ji išvardino visus ALTos 
nuopelnus Lietuvos laisvinimo 
srityje, bet vis tai praeitis, isto
rija. Altos vėkla buvusi naudin
ga tik iki detentės laikotarpio 
ir kol JAV LB neisijungė į lais
vinimo veiklą.

Toji jos paskaita, iki šiol dar 
nebuvo atspausdinta jokioje lie
tuviškoje spaudoje. Kodėl ji sa
vo paskaitos neatidavė spaudai, 
sunku .pasakyti. Gal ji pati įsi
tikino ir suabejojo dėl savo pa
reikštų minčių tikslumo ar ša
liškumo ir neteisingų priekaiš
tų ALTai, o gal kas nors kitas 
jai patarė tos netikslios propa
gandinės paskaitos viešai nero
dyti ir neskelbti ir ją atgal iš
sivežė į Philadelphiją. Jei ji bū
tų buvusi atspausdinta ir turint 
prieš akis ant stalo, būtų buvę 
daug lengviau ją pagvildenti ar
ba kaip, žemaičiai, kad sako pa- 
naginėti, pakomentuoti ir ne
tikslumus patikslinti. Nors tiek 
gerai, kad “Margutis” savo ra
dio programoje š. m. kovo 3 ir 
4 dienomis ją perdavė Chičagos 
lietuviams. Ją visą išgvildenti

B
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ANTANAS RYLIŠKIS

ti prieš Draugo šališkumą, buvo tyliai iš tos valdy-
7

sioginiai padėjėjai yra Dr. P. Kisielius ir Dr. K. Am- 
brozaits, abu frontininkų žmonės. Ketvirtas iš eilės 
(trečias vicepirmininkas) yra inž. A. Rudis, nepriklau- 

oragni- somas katalikas. Tačiau jo dalyvavimas vargu _ąr turės 
bet visiškai vengia j įtakos į dienraščio politinę kryptį.

Šis aiškus Draugo direkcijos pakeitimas į 90%

ar nevertėtų D raugu i, liesidedant visų lietuvių dien
raščiu, pasivadinti frontininkų oficiozu?

Nežiūrint kiek frontininkai bebūtų populiarūs, ne 
visi lietuviai sutinka su jų politine linija. Draugas 
gi, neva tai kalbėdamas visų lietuvių vardu, bando su
daryti įspūdį, kad kitos nuomonės lyg ir negali būti. 0 
kitokia nuomonė, negu frontininkų, tikrai yra ir yra 
plačiai paplitusi!

Tad bebaigiant, savaime peršasi dvi mintys:
1) Draugui tikrai nevertėtų kalbėti visų lietu

vių vardu, ir
2) Draugas turėtų mesti naudojęs “miglos už

dangą”, ir imtis esamas lietuviško gyvenimo 
probelmas svarstyti iš esmės, aptardamas beša
liškai abi medalio puses.

O jei ne, tai jis turi pasisakyti, kad kalba tik vienos

ir išnaginėti būtų per ilgas dal
bas. Apsiribosiu tik kelių jos 
šališkų priekaištų patikslinimu.

Savo kalbos pradžioje ji sa
ko: “Veiksnių nesutarimus esa
me linkę apibūdinti vienu saki
niu: “visi trokšta garbės, visi 
nori būti vadais”. Pasakymas 
labai netikslus, bereikšmis, nė 
kuomi neparemtas, be įrodymų 
ir tikrovei priešingas ir atvirkš
čias. Pagal savo ir savo artimų
jų vienminčių bendradarbių no
rus, užmačias r troškimus, ne 
tikslu tuo remtis ir spręsti apie 
kitus;

Toliau gerbiamoji ponia Zerr 
sako: “Jungtinių Tautų Orga
nizacija, kurios’ėharta iškilmin
gai ' deklaruoja žmogaus ir tau
tų teises, Tautinės Kinijos pa
šalinimas dar kartą įrodė sa
vo egzistencijos beprasmišku
mą”.

; Noriu gerb. p. Ą._ Zęrr pa- 
Idausti, -o kaip Tautinės Kinijos 
ir Komunistinės Kinijos atžvil
giu pasielgė Lietuvių Bendruo
menė? Į tai atsako ’’Keleivis” 
1979. 2. 6. Nr. 6. “Tenka pažy
mėti, kad JAV LB žmonės jau 
eilę metų teikia kom- Kinijai 
informaciją apie Sovietų S-gos 
smurtu įvykdytą Pabaltijo 
valst. okupacjią, sovietų tebe
vykdomus žmogaus teisių pa
žeidimus ... Be to Alg. Gurec- 
kas dalyvavo ir priėmime, kuri 
suruošė pati (komunistinė A. 
PI.) Kinija savo naujojoj atsto
vybėj Washingtone sausio 1 d.”.

(Bus daugiau)

* Biblija yra graikų kilmės 
i žodis ir reiškia -knygas. Tikru
moje šventas Raštas — tiek se- 
n’asis, tiek naujasis — yra sudė- 

j.tas iš kelių knygų.

IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 
LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE

(Tęsinys)
Tuo pačiu metu SSSRe terorui gilinti nuo 

Uralo kalnyno iki Pacifiko vandenyno Sibiro 
ruožas maždaug 5,000 kilometrų ilgumo ir apie 
2,000 platumo buvo paverstas pataisos lageriais 
— kacetais. Tie visi kacetai buvo pavesti valdy
ti “GULAG” įstaigai (Glavnoje upravlenije lage- 
rei — pažodžiu: vyriausioji lagerių valdyba).

1926 m. gruodžio mėn. perversmas Lietuvą 
išgelbėjo nuo to baisaus bestiališko kompartijos 
sugalvoto dirbtino bado.

Sovietų Sąjunga po to Baltijos valstybes įra
šė į savo aneksinę programą ir laukė progos jas 
pasiglemžti. Dėl Lietuvos aneksijos pramatomo 
1926 m. laiko galima ginčytis,bet 1940 metų anek 
sijos faktas akivaizdus ir neginčytinas.

1935 m. rugpjūčio men. prie šaulių namų 
Alytuje susitikau pulkininką Petruitį. Jis tuo
met gyveno Alytuje. Su juo mažai bavau pažįs- 
latnas, bet pasisveikinęs be liudininkų, tariau: |

- Tai ką, lietuviai “praktikai”, pasirodo, su- į 
ka i ”dogmatikų” 
mi ūkininkų'streikus ?

Jis man paaiškino, kad tai 1934 m. birželio 
mėn. 4 d. sukilusių karininkų darbas, tačiau tai
komas šiems metams, nes Kaune vykstąs Pasau
lio Lietuvių atstovų suvažiavimas.

PIRMOJO KAUNO RADIJO SIŲSTUVO 
VEIKLA

Prieš seimo rinkimus Lietuvoje 1926 m. so* 
cialdemokratai ir liaudininkai puolė valdžią 
(krikščionis demokratus) prieš šeiminiuose susi
rinkimuose — mitinguose, kad iš negausių tau
tos lėšų išmokėta daugiau milijono litų už radi
jo stoties antenos stiebus — stulpus ir kitus įren
gimus, vienai Prancūzijos firmai. Tai buvo opo
zicijos “arkliukas” priešseiminiuose mitinguose 
bei rinkiminėje kovoje. Bet iš es>«ės, tai buvo kul 
tūrinis valdžios užmojis.

Kauno radiofonas pradėjo veikti 1926 m. 
denį. Pirmieji mūsų klausytojų radio imtuvai 
buvo tobuli, nes transliacijų klausydavomės 
tektoriniais imtuvais su ausinėmis.

Tuometinės radijo transliacijos prasidėda
vo daug žodine iškilminga formule, kuri panaši 
buvo į dvasinius kerėjimus.

— Alio! alio! alio!...
— Dėmesio! dėmesio! dėmesio!...
— Klausykite! klausykite! klausykite!

ru-
ne- 
de-

’ demokratų pusę, organižųdda- įkalba Kauno radijo stotis, banga 2000 metrų. 
Pradedame mūsų programą.

Transliacijos buvo nuobodokos,, kaip ir visų ganizavo miestų aikštėse ir didesnių gyvenvie- 
Europos radijo stočių. Bet klausytojams jos pa- " 
tikdavo. Mat, miela buvo prisipažinti, kad toli 
nuo manęs kažkas kalba, dainuoja, groja, o aš 
sėdėdamas prie sudėtingos XX amžiaus techni
kos stebuklo su ausiniais klausausi tiesiog iš 
eterio.

Tais laikais išsirutuliavo savotiškas žmonių 
sambūris. Tie žmonės apsimesdavo suprantą 
eterio prigimtį ne poetiškąja, bet fizine prasme. 
Tų žmonių sambūrius sudarydavo jaunuoliai, 
pradedant gimnazistais ir baigiant pagarbiais 
seniais. Trauka prie visokių radijo techniškųjų 
išdaigų juos apjungdavo. Tais laikais nepelnytai 
aukštai vertindavo radiją, nors programos buvo 
nuobodokos bei monotoniškos. Lietuviai, turėda
mi laiko, gaudydavo: Varšuvos, Berlyno, Londo
no, Budapešto ir kt. stotis. Mat, iš ten vakarais 
skambėdavo šokių muzika ir kabaretinės daine
lės. Budapešto radiofonas transliuodavo gerą 
muziką. Maskvos radiofono programos buvo pil
kos, vienuodos ir nuobodžios.

Pagaliau prieinama kaina atsirado lempi
niai radijai su garsiabalbiais. Kauno radiofonas 
savo programas tobulino ir jau apie 1930 metus 
programos buvo įvairios ir įdomesnės už anksty
vesnes.

Maskvos radiofonas skelbdavo, kad jis or-

čių telkiniuose, kur buvo elektra, taip vadina
mus radijo mazgus. Iš to spėjame, kad SSSR ko
munistine valdžia nenori, kad piliečiai pirktų 
imtuvus ir slaptai klausytųsi užsienių radijo sto
čių transliacijas. Mat, tais laikais sovietų radijo 
imtuvai buvo pritaikyti tik jų siųstuvų bangai 
priimti.

Londono radiofonas perduodavo BBC ži
nias rusų kalba. Tos žinios buvo kuklios ir per

teikiamos neryžtingai. Mat, buvo prisibijoma, 
“kad kas neišeitų”. Londono siunčiami rusiški 
pranešimai, buov pilki, nuobodūs. Diktoriai kal
bėdavo- be temperamento, bet naujienos buvo 
vertos dėmesio. Girdėdavome savo priimtuvuose 
iš Minsko radijo slopintuvus — trukdytojus, kuo 
met klausydavomės Londono BBC transliacijų 
rusų kalba. Tuomet viešpatavo Rusijos diktato
rius Stalinas. Juk diktatoriai, kaip taisyklė, kuo 
žiauresni, tuo bailesni. Jie kartais bijosi net sa
vo šešėlio.

(Bus daugiau)
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.• TEL — BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS'
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strwt 
Valandos pagal susitarimą

GENITOURINARY SURGERY 
BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVE. 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinika* 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, iL.
v ALANUOS: 3—9 darbo dienomis jj 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeL; 562-2727 arba 562-2728

DR EL G. BALUKAS
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

- ■

(Čiurlionio galerijos nuosavybė)M. Šileikis — .Žiema.

i

so ruošos, bet iš antros pusės 
jaučiame didelį na u jot PLB 
Valdybos susidomėjimą mūsų 
veikla. Turėjome labai naudin-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINT-
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W 71 St. T«l. 737-514S 

Tikrina akis. - Pritaiko akinius 
^'contact lenses’” 

VaL agai susitarimą. Uždaryta

ir

i
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGĄ

Turiu pabrėžti, kad mūsų skirius stiprinti ir naujus steig- 
treč. j skyriai daugumoje entuziastin- ti, naujus narius verbuoti, jau- 

Igai atlieka savo pareigą, daly- nas jėgas pritraukti ir naujus 
DR.JLEONAS SEIBUTISi vaudami kultūrinėje ir politinė- ekonominius vienetus

i je veikloje, o mūšų ekonominiai Tatai sudarytų pamatus 
i vienetai ir klubai labai daug zacijos tęstinumui.
prisidėjo prie bendrų darbų ari Pereitų metų bėgyje 
likimo ir tapo tam tikromis'dyba aplankė 12- skyrių

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu. 5—7 vai. vak. 
Ofiso tefoL 776-2880 

Rezid»c«ijo$ telef.: 448-5545

i

steigti, 
orgąni-

C. Vai- 
ir kolo- 

tvirtovėmis tose kolonijose, kur'nijų. Tas daugumoje buvo da- 
j buvo sugebėta juos įsteigti, romą Įvairių minėjimų ar kon- 
: Ačiū jiems ir jų valdyboms uz certų progomis, lituanistinės 
visų mūsų organizacijų globą, o, veiklos reikalais ir-vienu atve- 
taip pat už pagalbą mūsų pačių j y Nc'ttinghame, kur buvo ty- 
veikloje.

Man yra 
kinti visas 
vaujančiąs

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tehdra praktika, spec. MOTERĄ ligee. i' 
Ofisas 2652 WEST 5rth S') RGET 

Tai. PR 8-1223
OFISO VAI.: pirm., antrad., trečiai.
r penkt. 2-4 ir B-8 vai vak. štžtadie boję ir šiame suvažiavime. Jų 
iaig 2-4 vat popiet ir kitu laitu j yra devynios. Škotij oje Lietu- 

p«xal susitarimą. | vįų Institutas persikėlė į naujas
■ - | nuosavas patalpas, tuc' apturė-

Aparatai - Protezai, fikkt ban
dažai. Speciali pagalba koloms.

24^0 West 63rd St. Chicago. If t 50429 
PRowect $-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠEKtĖNAS 
TeL WA 5-8063

r
MOVING

Apdravcfa perkraustymas 
iš fvalriy atsiumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel 376-1882 arba 3764996

SOPHIE BAUCUS
RADIJO ŽE1MOS VALANDOS
VImh profnmo. Ii WOFA.

Lietuviu kalbai kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet. šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30
■'ai. ryto. z

Vedei* Aldana Daulan

Telef HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVI 

CHICAGO ILL. 40629

£ “Lietuvos Aidai’ 
JIE „KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vodi|a

tiniuose pasitarimuose su PLIS ba ir PLIS Valdyba. Tas iš da- 
pirmininke priėjome išvados, lies įvyko dėl Jaunimo Kongre- 
kad reikalingas Pagalbinis Ko
mitetas Kongresui ruošti, į ku
rį būtų pakviesti ir kitą veikian
čių organizacijų atstovai, kas
ir buvo padaryta. IŠ C. Valdybos gus pasitarimus su PLB Vald. 
jame dalyvauja du nariai, o vai- Vyk. vicepirm. Va. Kleiza, o 
dybes vicepirmininkas jaunimo man pačiam būnant JAV, teko 
reikalams A. Vilčinskas pri’ asmeniškai susipažinti LSS 
klauso Kongreso Ruošos Komi- Tautinėje Stovykloje su nau- 
tetui ir rūpinasi visais jo ruošos jueju PLB pirmininku ir kitais 
reikalais 
dalyvaus 
atstovai.

P- ašau 
jaunimą 
stovykloje, o taip pa. 1 
visus dalyvauti Kongreso atida 
rymo iškilmėse Londone. Val
dyba Kongresui parimti suruo
šė tris koncertus, kuriuos atli
ko solistai iš Čikagos. Buvo pa
daryta graži Kongreso metų 
pradžia, kas suteikė ne tik ma
terialinę paramą, bet kartu su
žadino mūsų visuomenės jaus
mus pačiam įvykiui ir čia pa
dėka tenka Brandfordo, Not- 
tinghamo in Londono skyriams 
ir klubams už attiki a darba ir 
aukas.

Nežiūrint to, kad mūsų pra
eitų metų veikla vyko' Kongre
so ženkle, mūsų pačių skautų ir 
jaunimo, stovykla, ruošiama ir 
įvyks, kaip ir praeityje, Sody
boje, kur tikimės susilaukti ir 
svečių, iš užsienio, čia skautų 
vadovybė- apsiėmė organizavi
mo darbą atlikti. Kiekvieni me
tai vis atneša naujų sunkumų,' 
kurie liečia stovyklos Įrengi-i 
mus ir patalpas stovyklauto-: 
jams. Ir dėl to teks skirti dau-; 
giau lėšų įvairiems įrengimams' 
ir pravesti stovyklas taip, kad 
jos tiktų skalaujančiam ir ne-! 
skautaujanėiam jaunimui.

Valdyba išleido įvairiems 
kultūrinio, politinio ir organiza
cinio pobūdžio reikalams netoli 
1.500 sv. Ateityje gal teks išleis-i 
ti dar daugiau lėšų Įvairiems' 
tc’kiems reikalams. Yra visiškai 
aišku, kad tik dėka Liet, Namų 
Bendrovės Londone ir kitų eko
nominių . vienetu;. provincijoje*1

■ mes galime savo lietuvišką vei-t 
’ klą finansuoti.

Šiam suvažiavimui Įstatų 
' Komisija patieks projektą, ku-

rį Vakivba siūlo suvažiavimui

Anglijoje. Kongrese 
(> jaunimo išrinktieji

raginti savo
Kdagreso 
kviečiame

vald. nariais ir painformuoti vi
sus apie mū^ų veiklą ir proble
mas PLB Seime mūsų atstovai 
turėjo prc'gą informuoti apie 
mūsų gyvenimą ir tikslus.

Pei-eitą rudenį mūsų atstovai 
dalyvavo Europos Bendruome
nių atstovų susirinkime ir šiuo 
metu yra ieškomos galimybės 
ruošti panašius pasitarimus at
eityje tikslu išplėsti glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp Europos 
lietuvių. Kultūrinė ir politinė 
veikla reikalauja diena iš dienos 
vis didesnės paramos iš stipres
nių bendruomenių. Mes turime 
dalintis ne tik idėjomis, bet ir 
praktiškais darbais ir remti vie
nas kitą meninėm pajėgom, po- 

’ litinėm idėjom ir net finansais, 
Nukelta į 6 psl.

f

ENERGY

"Dievas yre šviesybė Ir jame nėra jokios tamsybės" — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti 

kroji šviesa’’. Todėl i savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pašau 
Uo šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar 
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantj danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die 
vq Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu yra taip pat vadi- 
runs žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane i 
tavo Šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kai 
nas .Ta dangiškosios karalystės simbolis.

5V. KmSTO rrRINĖTOJAI
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

rinėjamos galimybės nupirkti 
labai malonu svei- m”us tos ..
organizacijas, <ialv-! . Vlso-'e AD«,!^e neikia hi 
mūsų DELS Tarv vlma sestadiemne mokykla,

■ Londone, atrodo, kad jų galėtų 
būti, daugiau. Mūsų. Lituanisti
nio skyriaus vadovų pasišventi
mo’. dėka buvo suruošta keletas

. y . „ -posėdžių ir pasitarimų Wolvex-damas geresnes sąlygas savo , - įr , ■. ,
lietuviškai -veiktai. . . . ■ h™P»W. Mistery,. Not-

• -j..-v:...- v w • įtingname ir kitur įvairiais jau-
šiuo metu turime, 21 skyrių njmo veiklos klausimais, kaip

Įvairiose kolonijose su virš 800 ateinantis J. Kongresas, vasa-
narių ir malonu pranešti, kad ros stovyklos, Sekminių sąkry-
šiais metais susitvėrė dar vie- djs, mokyklos, jaunimo sąjun-
nas naujas skyrius — Maidem ges stebinąs ir jaunime’ atsto- priimti/kad galėtume pravesti,
hede, o Sodybos skyriaus narių vų dalyvavimas skyrių valdybo- pačią S_gos įteisinimd procedū-
skaičius padaugėjo iki 85 narių.'se. Buvo sudaryta Lituanistinio prisitaikant prie dabartinių 
Tai reiškia, kad mes didėjame,-Skyriaus valdyba, kuri ateityje įstatų' DBLS bus tada pilnas 
nes piieš porą metų na. iu skai-- lūpinsis tais reikalais, bet visos juridinis asmuo Anglijos įstaty
čius buvo sumažėjęs iki 600. centro valdybos pastangos liks mlj prasine
Valdybes organizacine veikla j be vaisių, jei nebus iniciatyvos Praėjusių metu bėgyje buvę 
ėjo pačios organizacijos stipn-j skyrių pusės, ko ir prašau iš užmegzti ryšiai su PLB Valdy- 
nimo, jos idėjų ugdymo ir jos Suvažiavimo.
tęstinumo užtikrinimo krypti- Apie patį Jaunimo Kongresą 
mi.

Šalia kultūrinio ir politinio ųii atlikti: jo ruošos darbą, ^i- 
[ pobūdžio veiksmų, svarbu savo pare^gojame visi ir dėl te pasku-

jau daug buvo rašyta. Sutikda-
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TECHNOLOGY

Computers Dressed la Khaki
Now there are computers 

;ough. enough to survive the 
rigors of battlefield condi
tions. The Mobile Military' 
Data Processing System 
shown in the photo is housed 
In a portable shelter about 
the size of a travel trailer. It 
has the computing power of a 
complete commercial data 
processing center.
I But, unlike its civilian cous
ins, this system can operate in 
the severest of environments 
, . . including desert heat, Arc
tic cold, and salt-laden tropic 
humidity. Consequently, the 
lystem can handle many

ra, prisitaikant prie dabartiniu
S

mų prasme.

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

Doni ha a Bom Loaeri

Buy s car no larę^r Ct 
more powerful than you 
noed

SUSIRINKIMŲ

Lietuviy Brighton Parko Motery 
Klubas rengia Bunco ir kortų popietę 
sekmadienį, balandžio 29 d., Dariaus 
ir Girėno salėję, 4416 So. Western 
Avę. Pradžia 1 vai. popiet.

Bus gražių ir vertingų dovanų lai
mingiesiems, taipgi skanių ir šiltų 
valgiu.

Kviečiame visas nares ir svečius 
apsilankyti ir smagiai praleisti po
pietę. 6- Strungys, rast.

Fruit-Filled Fantasies

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

Enjoy the fruit* of lummer’i labor — with a delectable 
eream dressing. Simple to make and delicious to serve, lt’» a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapea, 
strawberries, cherries* apples* plums, pears, pineapple, apricots 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company* 
the dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Morton®Nature's Seasona^seaaociing 
Wend-

Other salad tipe? To please the eye as weR as the taste buds, 
vary color, shapes and eizea of different fruits (or vegetables) 
on the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, <fip slkei or wedgee 
©C apples* peachea* neetarinea, pears and some plums in kmoa

Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
H teaspoon Mortoe 

Nature's Seasons 
seasoning bland

kinds of front-line computing 
chores, such as directing air
craft strikes against enemy 
armor, or determining th< 
trajectories of artillery fire. 

f Norden Systems, a subsi 
diary of United Technologici 
Corporation, developed th< 
mobile system, which is built 
around the company’s “milt 
tarized” digital computers. 
Their circuitry is derived frors 
'commercial computers manu* 
factored by Digital Equipment 
Corporation. Special compo
nents and packaging mak< 
them suitable for military us* 
on land, at sea, and in the air alb

1 (8-ounce) carton sour 
cream

. M cup firmly packed 
brown ragar

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

Visos laidos ii W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Ha., 5:30 vai. P-P. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71*1 Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 773-5374

— Jei žinote atmenla, kurie 
galėtu UaemaKyu Nauji ?ums, pm 
tome atsiųsti ją adreeue. Mes 
jiems aiųaime Naujiena# dvi M-

I

3354 So. HALSTED STREET

S — naujienos. Chicago a, ill. Tuesday. April 21, 1970

£
GEORGE F. RUDMINAS

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

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, HL 974-4410

AMSUkANSO
PATARNAVIMAS

TUkiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Tek: OLympic 2-1003

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

TeL YArds 7-1911
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LIETUVIŲ SĄJUNGA
(Atkelta iš 5-» REAL ESTATE

STATĘ $t„ Em. 17,17. Mes kaJ-F 
923-83^2, Professional Membfec 
American I'etleration of Astro
loger*. (Pr) . :i (

: I
— Venecuelos Lietuvių Drau

gija rengia Motinos Dienos mi
nėjimą ir motinų pagerbimą 
š.m. gegužės 12 d., šeštadienį, 
šaulių namuose, 2117 W. 43 St. j 
Trumpa programa, veiks Lai
mės šulinys, šokiams .gros ge
ras orkestras, šalti ir šilti pa
tiekalai. Pradžia 7:30 vai. vak., 
auka 810 asmenim. Informacr 
jai ir rezervacija:

Tel. 776-3727 (IV.)

— VILNIAUS UNIVERSITE 
TO 400 metų sukakties minėji-. 
me, kurį rengia IJST Korp! N©<> 
Lithuania, 1979 m. gegužės m, 
13 d. 3 vai. p.p. Jaunimo Cen
tre Chicago j e. Paskaitas skai
tys prof. dr. V. Maciūnas ir profi 
dr. J. F. Cadzow, įtarpuofee Ižai 
bele Savickaitė ■ žmuidzinien^ 
rečituos iš prof. J. Puzino ir 
prof. B. Sruogos raštų Vilniaus 
tema, Į minėjimą kviečiami 
si lietuviai, įėjimas laisvas.

Žengdami j savo organizac

jėgumo ugdymą. DBLS buvo Jr

cities darbiUtiO.—

rezoliucijoje, kurią 
perskaitysiu ir prašysiu Suva
žiavimo priimti.

(Iš “Europos Lietuvio”)

j jos 32-siuš' ihefus,' atkreipkime
kas jau yra daroma kai kuriais dėmesį į jos orgąnizacinio pa- 
atvejais.

Politinės veiklos reikalais C. yra mūsų-bendruomenė ir mūsų 
Valdyba jau turėjo pasitarimų gyvenimas, kurio tikslai yra la- 
Londone. Turime taip jrat labai bai aiškiai nurodyti DBLS Ta- 
gabių žmonių provincijoje, ku- rybos praeitų metų posėdyje 
riuos ketiname Įjungti ; bendrą priimtoje 
politinę veiklą.

Šia proga norėčiau pranešti, 
kad DELS įsteigė Tautinės Pa
ramos Fondą.

Jo laikine valdvba sudaro 
pirm. R. šova, sekr. dr. S. Kuz
minskas ir nariai V. Ignaitis ir 
P. Mašalaitis. Fondo tikslas yra 
parama politiškai nukentėju- 
siems ir persekiojamiems tau
tiečiams Lietuvoje. Mūsų visų 
pareiga yra remti tą Fondą.

Ilgų metų bėgyje “Europos 
Lietuvis” tapo mūsų ištikimu 
palydovu ir mūsų gyvenimo 
veidrodžiu. Būtų klaidinga jį 
laikyti mūsų ekonominės vei
klos nuostoliu. Savo patarnavi
mu mūsų visuomenei “E.L.” ne
ša neįkainojamą pelną.

Sena DELS svajonė — sudė
ti į knygą lietuvių gyvenimą 
Anglijoje — virto mums vi
siems brangiu ir ypatingu leidi
niu — Kazimiero Barėno reda
guota knyga BRITANIJOS LIE
TUVIAI. Suvažiavimas drauge 
su Centro Valdyba knygos au
toriui išreiškė ypatingą padėką 
ir pagarbą už atliktą darbą. 
Knygoje matome ne tik DBLS, 
bet ir kitų mūsų organizacijų ir 
vienetų 26-tų metų veiklą. Tai 
mūsų gyvenimo praeitis, malo
nūs prisiminimai ir iš ji] semki- ir ankstybą rezervaciją. Visi

— Petras Kazanauskas, Mu
tual Fed- Taupymo ir Skolinimo 
b-vės-prezidentas, kartu su žmo
na ir artimaisiais dalyvaus Nau
jienų sukaktuvių bankete ir jau 
rezervavo vietas. Dėkui už daly
vavimą ir už ankstybą rezerva
ciją, tub pagelbint rengėjams 
tinkamiau planuoti ir priimti 
svečius.

— Amerikos Lietuvių Tary-j rektorius ir dabartinis šerife’ El-
bos bei Chciagoš skyriaus atsto- rod bei jo įstaigos ryšių su vi- 
vai dalyvaus Naujienų bankete suomene direktorius, visuomet 
šį sekmadienį, balandžio 29 d. dalyvauja Naujienų banketuo- 
Martinique restorane. Dėkui už se, suorganizuodamas daugelį 
dalyvavimą ir už ankstybą vie-' miesto bei apskrities politikių 
tų rezervaciją. j rių bei aukštų pareigūnų- Dėkui

į jam. Jis su tokiais garbingais 
asmenimis dalyvaus ir šiame 
Naujienų bankete.

— Balys Sebastijonas, veiklus

mieli tautiečiai kviečiami daly- Cievelando 
vauti ir vietas grupėmis ar pa
vieniui rezervuoti iš anksto 
kreipiantis j Naujienų adminis
traciją arba telefonuojant Kris
tinai Austin 421-6100.

j — Al. Kumskis, buvęs Parkų 
Įdistrikto specialių renginių di-

1
•

Mergaičių dainos 
vienetas “Nerija’'. Be to, bus 
dail. Jurgio K. Raekaus darbų 
paroda-

— ALTS Los Angeles skyrius 
gegužės 12 ir 13 d. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje rucišia MARI
JOS TUBELATĖS KUHLMAN 
meno kūrinių parodą. Parodos 
atidarymas šeštadienį gegužės 
12 d. 6 vai. vak. Po to kavutė-

— Romas ir Livija Giedros, 
Valstybės departmento praneš
inu, balandžio 1 d. ‘ išvyko iš 
Maskvos ir -vakare jau buvo Ro-

viii

— Paryžiaus profesoriui A. 
Mahler prisipažinus, kad jis esąs 
nacis, atleistas iš pareigų.

—Kard. Cody planuoja įsteig
ti informacijos biurą, nes daž
nai paskleidžiamos netikslios 
žinios. Jis mano, kad biuras

moję. Iš čia jie vyks j Los An-Į greičiau netikslumus atitaisys.— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 134 Moterų kuopos 
valdyba ir kai kurios šio viene
to ponios anksti susiorganizavo 
dalyvauti Naujienų bankete ir į visuomenėje ir daugelio organi- dęs su lėktuvu pabėgti iš okup. 
anksti rezervavo 10 asmenų sta-j zacijų valdybų narys, lankėsi 

" " .^Naujienose. Jis apgailestavo,
kad dėl kitų įsipareigojimų ne
galės dalyvauti Naujienų banke
te. Sveikindamas Naujienas su
kaktuvių proga, jis įteikė pen
kiasdešimt dolerių metinei pre
numeratai, o likutį paskirda
mas Naujienoms sukaktuvių 
proga. Dėkui už vizitą, sveikim-

gėlės pas savo tėvelį Juozą Gie
drą, kuris gyvena Redlands, Cal. 
Romas Giedra su draugais ban-

lą. Dėkui jc'ms už dalyvavimą

Namai, Žamė — Pardavfrwi 
REAL ESTATE FOR SAL«

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TUMINAMS
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’ŠSIMOKĖJIMAIS

D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PETRAS KAZANAUSKAS. Prerdentu
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

Registruokite savo namus,,- 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančio] istai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tu
Ž951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Į .vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.i

O GERIAUSIAI ČIA
| LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu. šildymai, Brighton Parke. $37,000.

$7500 lengvų pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga- 
zu šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57.000.

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

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 

[Marquette Parke.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534
HELP WANTED — MALE 

Darbininkų Reikia— St. Vincento saloje, Karibų 
salyne,; balandžio 13 d. staiga 
atsigavo senas Soufriere ugni
kalnis, kuris praeitą sekmadie
nį per tris valandas žemę dre
bindamas mėtė iki 7 mylių aukš
tumo pelenų fontanas. Vulkanas 
nuo savo atsibudimo bal. 13 d. 
iki sekmadienio per 10 dienų pa
darė 17 išsiveržimų-sprogimų.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos.miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

JOURNEYMAN 
MECHANIC—TRAILER

Frailer repairs, outside work, 6 or 7 
lays. O. T. available. Tools provided, 
'dust be willing to work any shift 
?all Mr. Davis between 9 A.M.-5 P.M.

485-0643

Lietuvos, vėliau suimtas ir ka
lintas.

— Turintieji Laikraščių Nuo 
1919 metų, iš Lietuvos ar Ame
rikos, parduokite arba paskolin
kite (uždėjus gerą užstatą). 
Arėjui; Vitkauskui, 309 Varcik 
St., Jersey City, N. J. 07302.

— : “‘č (Pr.)

— VYTAUTAS BELECKAS, 
Sunny Hills, Florida, bus Chi- 
cagoje. balandžio 27-30 dieno
mis. Jam galinih skambinti tel.: 
737rl717. (Pt.) 1

— Kelionių į. Vilnių 1979 nr 
jau. paruoštas. Marius Kiela

X312) 737-1717. (Pr.)

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

Kreiptis:
A, LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
- - 523-8775

— JAV mokslininkai, paruošę 
planus Middletown atomo pe
čiui, pripažįsta, kad statyboje, 
būta netikslumų.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
— ■ -

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias’, t visus šiai’ 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūną pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrfkos lietuvių dienraštį, 
ra juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos j
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis Į mus bei gerus linkėjimus ir už 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei 
kalų renesanso. ! auKą.

— Feliksas Masaitis — išrink
tas Los Angeles ALTO skyriaus 
pirmininku. Iki šiol tas parei
gas ėjo Antanas Mažeika.

— Tradicinės Kalifornijos 
Lietuvių Dienos, ruošiamos šv. 
Kazimiero parapijas Los Ange- 
es mieste, bus birželio 16 ir 17 
d. Programoj e dalyvauja solis
tė GENĖ UGIANSKIENĖ ir sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N radijo programoje šį antradienį, 
------------------;--------------- :— ------- 2------------------------------—---- -‘balandžio 24 dieną, 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

VIS PLE^ĄNJIS 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 Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, paskyrė 
trijų dieną atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimą kambariu, TV, telefonu ir kitais modeminiu įrengimais.

Mūsą bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus” 
lutorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatą, kurią vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike, .*

Vta£ Ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei Kalimą skaitytoją mxxirM 
jtslžodu. pasinaudoti žemiau esančiomis itkarpomix

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 50688

» U anksto be rafnlmo pratęsta savo pranumeratą, taupydama laiką b 
ss£ndamu raairašinėjimo išlaidas. Priede doL

Pavardė Ir tiriu

Adresu

kuria• Užsakau- Naujienai kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytoju. Priede  doL

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvfficą spaudą Ir Naujieną 
pastangas, praiaa jas siuntinėti už pridedamus ddL

Pavardė ir vardu

Adresai

• Platinimo vajau* proga, prašau siuntinėti Naujiena* dvi savaitei raaip*. 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardu

Adresai

Pavardė fr vardu

Adresu

Pavardė ir vardu

, invu

i AR GALI ŽMOGUS 
BŪTI GERAS?

. Nuolat girdime tėvus ir vai- 
; kųs klausiant, ar gali jie būti

— Horoscopes or Astrologica gerais. Ar gali žmogus būti ge- 
Tardt Card Readings. Saturdayjrasv Pasiklausykite atsakymo 
11 to 5 no appointment neces.» “Geros naujienos lietuviams”

SIUNTINIAI Į UETUY^-
r MARIJA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių 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 gyvenimo pradžiai. > .

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

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

______Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

-■L1"...... - 1 —

M7 W. 30th St.
Tai. (212) 563-2210

sr. _ n _

60454

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šule 
paruošta, .— teisėjo Alphons' 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gaun; 
ma Naujienų administraeijojf 
1739 South Halsted St, Chic? 
go, ILL 60608. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

i i

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdėmi 250 puslapių knyga su 
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

833-0200
Must speak some English.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

RN Surgical Intensive Care 
Staff Nurse - 3-11

Charge & Staff Nurse 11-7
Excellent salary and benefits includ- 
:ng free meals and parking. Saturday 
interviews available.

CALL PERSONNEL 
878-6000

EDGEWATER HOSPITAL
5700 N. Ashland

Chicago, 111.
Equal Opportunity Employer M/F

X

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941 -

/ ~ •
Siuntiniai į Lietuva

P. NEDZINSKAS, 4063 Arehor Av. 
Chicago, 111. 50631. ToL YA 7-5980

REGISTERED NURSES
ONCOLOGY UNIT

Expanding oncology unit has a need 
'or experienced nurses to staff this 
growing unit on all shifts. Previous 
‘■.raining desirable but not necessary 
if willing to be trained.
Excellent salary and benefits inelud- 

free meals and parking. Satur- 
interviews available.

CALL PERSONNEL 
878-6000

EDGEWATER HOSPITAL
5700 N. Ashland 

Chicago, IIL
Equal Opportunity Employer M/F

ng 
ay

FOOD SERVICE
One full time and one part time 

; vorkers neeled, Monday Thru Fn- 
įlay. Excellent working conditions.] 
Jood Pay And Fringe Benefits. Ex- 

'■ jerience preferred.
CANTEEN CORP.
5050 Broadway - ■
Chicago, IL.
275-8000, Ext 755. Į

RN - NIGHT SUPERVISOR
Tevious supervisory experience or 
t least 5 years experience as a head 
uirse.
Excellent salary and benefits includ- 
ng free meals and parking. Saturday 
interviews available.

CALL PERSONNEL 
878-6000 

EDGEWATER HOSPITAL 
570^'N. AAtend 

.Chicago, IIL ” '
Equal Opportunity Employer M/F

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4239 S. Maplewood. ToL 154-7458 
Taip pat darom! vertimai, giminią 
iškvietimai. pildomi pilietybės prt- 1

iymai ir kitokį blankai J

BEST THINGS IN LIFE

jd! Frank ZapelU

GA 4-4654

mn **aa

;State Farm Life Insurance Company

ADVOKATAS I
CHARLES P. KAL & AssocUto* 

2649 West 63rd Street. !į
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. !

Di-Gel. 1
The Anti-Gas Antacid- Į

6 - NAUJKND1, CHICĄM % ILL. Tu^dayt Ajprįl 34, 1979




