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susirėmi
mų, bet Rodezijos kariai buvo 
atkaklūs tvarkos saugotojai.

Premjeras Muzorewa yra de
mokratas, jis yra prievartos 
priešas. Jis mano, kad prievarta

TERORISTAMS NEPAVYKO IŠARDYTI
■ .. . y. PIRMŲJŲ RINKIMŲ

SALISBURY, Rodeziją. — Keliose vietose įvyko 
Praeitą savaitę Rodezijoje vy
kusių rinkimų metu daugiausia 
balsų gavo gana populiarus vys
kupas Abel Muzorewa. Rinki
mai tęsėsi penkias dienas, o bal
sų skaičiavimas tęsėsi tris die-- reikalinga prievartautojams su- 
nas, bet suskaičiuoti ir patik- valdyti. Negalima leisti demo- 
rinti duomenys rodo, kad dau- kratijos priešams laisvai ir ne- 
giaUsia balsų gavo vysk. Muzo
rewa, dabartinės vyriausybės - 
vicepremjeras.

Visame krašte komunistų par
tijos atstovai bandė kliudyti 
balsuotojams, bet didelė gyven
tojų dauguma balsavo*.,^

varžomai griauti demokratijos.

Anastasio Somoza 
gali išvažiuoti

MEKSIKA, sostinė. — Nika
ragvos prezidentas Anastasio 

Vysk. Muzorewa buvo prie- Somoza pareiškė laikraštinin
kams, kad jis yra pasiruošęs iš
važiuoti iš Nikaragvos ir leisti 
gyventojų daugumai tvarkyti 
visus Nikaragvos reikalus. Bet 
jis nėra pasiruošęs išvykti, jei 
tik keli agitatoriai bandys jam 
atimti prezidento teises.

Somoza yra buvęs JAV, kai

šingas prievartai. Jis sutiko įeiti 
į premjero Smith vyriausybę ir 
kandidatuoti viena sąlyga — 
nevartoti prievartos rinkimų 
metu ir rinkimams praėjus.

Įtakingiausias komunistų at
stovas buvo Nkomo, .Pradžioje

pasitraukė ir. pradėjo agituoti 
prieš Smitho vyriausybę ir 
smerkė Muzorewą. Nkomo ra
gino savo šalininkus rinkimuo
se nedalyvauti, bet jam nepasi
sekė. Smitho vyriausybė, užkirto 
kelią ^Mozambiko' valstybėje su
rinktiems juodžiams ‘komunis
tams,' ■ o vėliau puolė' juos ir 
Žairejė ' r ;

AVIACIJA IŠGRIOVĖ 
NKOMO NAMUS

Rodezijos aviacija, apraminu
si Mozambike buvusius paruoš
tus partizanus, vėliau puolė Zai- 
rėje buvusius agitatorius. La
kūnams pavyko išgriauti namą, 
kurį buvo įsigijęs Nkomo. La
kūnai namą gerokai apgriovė, 
bet jo nepadegė.
_ Komunistas_Nkomo- pabijojo 
Rodezijos aviacijos ir pasienio 
sargų. Rinkimų metu jis kojos 
neįžengė i Rodeziją, bet jis kal
bas sakydavo prie apgriautų 
savo namų. Jo kalbos pačioje 
Rodezijoje neturėjo jokios įta
kos. Agitatoriai bandė prasi
veržti iš Mozambiko, bet jiems 
nepavyko paveikti balsuotojus.

SMITH PERDUOS MUZO-
REWAI VALDŽIĄ ''

Dabartinis premjeras Smith 
pafėiškė, kad jis perduos nau
jai išrinktam premjerui Muzo- 
rewai vyriausybę ir pasiliks 
krašte.

Rodezijos gyventojai pirmą 
kartą dalyvavo rinkimuose, bet 
jie viską pravedė pavyzdingai.

vincijoje. Jis- neskubėjo į-Nika
ragvą, bet leido vietos admi
nistracijai baigti sukilimą. Į Es- 
teli atvyko didesnis nacionali
nės gvardijos dalinys, nuginkla
vo sukilėlius ir baigė sukilimą. 
Somoza užsuko į Meksiką, o vė
liau skris į Nikaragvą.

Sacharinas išteisintas

Amerikos Diabetikų Draugija 
paskelbė, kad kaltinimai sacha
rino, esą jo vartotojai gali įsi
gyti vėžį, nepasitvirtino, ir ty
rimai nerado nieko kenksmingo 
saldumui: vietoje cukraus var
tojant sachariną.

ADA (Amerikos Diabetikų 
Asociacijos) pirmininkas Myles 
Tanenbaum, gindamas sachari
ną, pasakė: Mes kalbame už mi
lijonusdiabetikų šioje šalyje, 
taip pat už asmenis, turinčius 
svorio didėjimo problemas ir 
kuriems sacharinas yra 
dingas.

KALENDORfiLIS

Balandžio 26: Eksuperacija, 
Kietas, Vilūne, Laisvydas, Ka
ributas.

Saulė teka 4:54, leidžiasi 6:15.
Lis, atvės.

Atšilus orui, jaunimas visame krašte mėgsta Įmesti sviedinį, 
i krepšį. Jaunuoliai žaidžia mokyklose ir atostogų metu.

DR. BOBELIS ATSAKYS į VISUS 
LAIKRAŠTININKU KLAUSIMUS

VLIKO PIRMININKAS DALYVAUS NAUJIENŲ
65 METŲ SUKAKTIES BANKETE

CHICAGO, Ill. — Jūsų repor
teris vakar telefonu paprašė 
VLIKo pirmininką dr. Kazį Bo
belį atsakyti į kelis visiems lie
tuviams rūpimus klausimus. 
Štai jie:

— Kuriais sumetimais rengia
tės atvykti į Chicagą? — buvo 
pirmas klausimas dr. Kaziui Bo- 
belitd.

— Šių metu balandžio 28 die
nos rytą Chicago] e ALTos na
muose įvyks Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto val
dybos narių posėdis, kuris ap
svarstys visą eilę bėgamųjų rei
kalų. Darbą pradėjome, bet vie
nas kito dar nepažįstame kaip 
reikia. Mums visiems labiausiai 
rūpi tas pats klausimas — Lie
tuvos laisvė, mus jis jungs, kol 
tikslą pasieksime. Be to, turime 
aptarti ir daugelį klausimų.

— Valdybos posėdis bus yrte, 
— toliau pasakojo dr. Bobelis.— 
o po pietų susirinks VLIKo ta
ryba. Dalyvaus ne tik tarybos 
atstovai, bet ir jų pavaduotojai, 
kad būtų susipažinę su pačiais 
svarbiausiais klausimais ir di
desnis žmonių skaičius galėtų 
vadovybei padėti tikslus siekti.

— Ar neturėsite sunkumų? — 
paklausėme daktarą Bobelį.

— Sunkumų nėra, kai nieko 
nedarai, bet kai-pradedi judinti

_ Vokietijos daktarai išrado’kurią nors svarbesnę problemą, 
piles moterims apsisaugoti nuo ' tai atsiranda sunkumų, — aiš- 
nėštumo, o Kinijos daktarai jkino dr. Bobelis. — Iki šio meto 
skelbiasi išradę piles vyrams 
apsaugoti nuo vaisingumo.

nau-

Ka-
Fort

Giltinė šienauja 
automobiliuose

FORT MEADE, Md. — 
riškių šeimų apgyventame
Meade miestelio gyventojus ap
ėmė gedulas, kai i to miestelio 
8.jaunos mergaitės — studentės 
trafiko nelaimėje buvo užmuštos 
ir 4 sužeistos.

Spėjama, kad vairo nesuval- 
džius, vairuotojas neteko kon
trolės ir mažas sunkvežimis iš
sukęs iš kelio atsitrenkė į tris 
medžius, kol sudužo.

_ Viceprez. Walter Mondale 
pasitaręs su britais priėjo įsiti
kinimo, kad galima baigti šiau
rės Airijoj airių ir britų kovas.

mes dar neradome nenugalimų 
sunkumų. Neradome lietuvio, 
kuris būtų priešingas Lietuvos 
laisvei.- Jeigu mes- susitarsime

tarimui negali būti nenugalimų 
kliūčių. Kai lietuviai sutaria vie- , 
ningą darbą dirbti, tai jie gali ■ 
daug padaryti. Mes žinome, kad 
mus laukia didelis

— Tai manote, 
site? — paklausė Jūsų repor
teris.

— Tarsimės,-kol susitarsime, 
o kai susitarsime, tai visi vie
ningai dirbsime, — pareiškė dr. 
Bobelis. — O ką būsime pada
rę, tai vakare spaudos atsto
vams ir radijo pranešėjams pa
sakysim. šeštadienį, 6 vai. vaka
ro, Jaunimo centre VLIKas šau
kia informacinę konferenciją. 
Toje konferencijoje atsakysime 
i visus spaudai ir radijo prane
šėjams rūpimus klausimus.

— Ar visi galės ateiti? — pa
klausėme.

— VLIKas yra visų lietuvių, 
— tęsė dr. Bobelis. — VLIKui 
rūpi, kad visi lietuviai būtų tiks
liai informuoti: Juo tikslesnių ir 
teisingesnių žinių jie turės, tuo 
bus lengviau jiems prisidėti 
prie bendro Lietuvos laisvės 
kelio. Spaudos konferencijoje 
dalyvaus VLIKo valdybos ir ta
rybos nariai. Bus proga juos pa
matyti, su jais susipažinti ir pa
sikalbėti. Jiems taip pat bus 
įdomu pažinti Chicagos lietuvių 
spaudos atstovus. Gali ateiti ne 
tik spaudos žmonės, bet ir šiaip 
mūsų tautiečiai, kuriems rūpi 
pavergtos Lietuvos išlaisvini
mas.

darbas.
kad susitar*

Nuotaikos Anglijoje 
rinkimams artėjant

LONDONAS. — Britų prenr 
; jeras James Callaghan pačiose 
rinkimų išvakarėse buvo kon
servatorės Margaret Thatcher 
aštriai kritikuotas už visą eilę 
faktų, ypač dėl šešias valandas 

į trukusių riaušių ir kruvinų su- 
I sirėmimų, kuriuose vienas mo
kytojas iš Naujosios Zelandijos 
buvo užmuštas. 20 policininkų 
sužeisti ir 340 asmenų suimta.

Riaušių priežastis buvo, kad 
norėjo sutrukdyti dešiniaspar- 
nių Nacionalinio Fronto mitin
gą. reikalaujantį uždrausti spal
votų rasių (juodžių ir kt.) žmo
nėms imigruoti Į Britaniją.

Pirmadienio nakti apie 5,000 
kairiaspamių demonstravo prieš 
valdžią.

New Yorkan atskrido
600 žydu

NEW YORK. N.Y. — New 
Yorko žydus ir didmiesčio gy
ventojus nustebino netikėtas ir 
nelauktas 600 Rusijos žydų at
vykimas į New Yorką.

New Yorke ir kituose mies
tuose gyvena didokas skaičius 
iš Rusijos kilusių žydų. Pasku
tiniais metais rusai išleisdavo 
žydus tiktai į Austriją, o vėliau 
iš ten jie bandydavo pasiekti 
Izraelį.

Bet Rusijoje buvo daug žydų, 
turėjusių giminių Amerikoje. 
Jiems buvo sulaikomos išvažia
vimo vizos. O dabar ne tik iš
leista, bet ir atvežta 600.

— Specialistų grupė Washing
tone atmetė pasiūlymą sekma
dieniais nepardavinėti gazolino.

• Ekvadoro kalnuose nukri
to lėktuvas, - vežęs ^7 krieivHi$.. dėk svarbiausių tikslų, itai susi-

— Izraelis Įsakė ruošti labai 
sunkias represijas prieš palesti
niečius Libaną." ;.

— Sovietų spauda tvirtina, 
kad atominio karo metu ameri
kiečiai naudos neutrono bombą.

SPROGDINA UOSTUS IR PALESTI
NIEČIU KARO MOKYKLASi-

IZRAELIS NEBETOLERUOS ĮSIVERŽIMŲ
Iš LIBANO AR JORDANIJOS

Komunistinėje Kinijoje 
atsirado raganų

PEKINAS. Kinija. — Komu-

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio karo ministeris Weizman 
turėjo vakar būti Egipte, bet jis 
atidėjo kelionę dviem savaitėm. 
Premjeras Beginąs įspėjo Egip
to prezidentą Sadatą, kad ne- nistinė Kinijos valdžia, 30 metų 
kreiptų didelio dėmesio į šį ka-, valiusi Kiniją nuo įvairiausių 
ro ministerio kelionės atidėji-' maskvinių ir savų nukrypimų, 
mą. Izraelis negali toleruoti, j pradėjo valyti kraštą nuo raga- 
kad Arafato vadovaujami tero- i nu. Prieš 12 metų vicepremje- 
ristai veržtųsi į izraelitų valdo- . ras Tengas Hsiaopingas buvo 
mas sritis ir ten žudytų vaikus' suimtas ir laikytas kalėjime už 
ir beginklius žmones. Izraelitai į nukrypimą nuo Markso ir Le- 
pagąsdino palestiniečių karo ' nino linijos, čou Enlajus jį iš- 
mokyklas, apšaudė pačią svar-. gelbėjo ir pavedė valdvti kraš- 
biausią palestiniečių laivyno ba- j tą. Jis valdė 7 metus, kol Mao 
zę, gaunančią karo medžiagą iš ; Cetungas padėjo jį namų arešte, 
užsienių, o antradienį vėl apšau- ■ 
dė laivyno bazes, skandino pa- ■ 
lestiniečių laivus ir laivelius. ; kalba. Praeitą savaitę Tengas 
o aviacija griovė karo mokyk- j įsakė valdžiai savaitės bėgyje 
las ir kareivines, esančias toli- išvalyti visą Kiniją nuo raganų 
mesnėje užfrontėje.

Karo ministeris įsakė aviaci
jai ir laivynui būti pasiruošu- 
siemK kirsti, .smūgį teroristams, 
kurie mano, kad bombomis ga- 
lės laimėti tai, ko negali laimėti 
taikių pasitarimų keliu. Izraeli
tai buvo pasiruošę tartis su ara
bais ir spręsti visus taikos klau
simus. bet jie netoleruos tero
ristų įsiveržimų į Izraelį ar į iz
raelitų valdomas žemes.

BEIRUTAS. Libanas.— Izrae
lio karo laivai ir aviacija kirto 
netikėtą ir labai skaudų smūgį 
palestiniečiams, norintiems siųs
ti savo ginkluotus vyrus į Izraelį 
taikiems gyventojams žudyti.

Izraelio karo laivai, priartėję 
prie uostų, pirmiausia išnaikino 
uostus gynusią artileriją, o vė
liau skandino parištus laivelius 
ir karo medžiagos sandėlius. 
Izraelio aviacija šį kartą negąs
dino palestiniečių, bet galingo
mis bombomis griovė naujai 
pastatytas kareivines. Niekam 
ne paslaptis, kad Izraelio lakū
nai padarė didelių nuostolių pa
lestiniečiams. Daugelis nežino, 
kuriais sumetimais Izraelis ker
ta tokius smūgius palestinie
čiams, nes šie nežino, kad Ara
fatas jau yra pasiuntęs dvi gink
luotas gaujas nekaltų žmonių 
žudyti. Nei viena pasiųstoji žu
dikų gauja nebegrįžo. Arafatas 
žino, kokio likimo susilaukė jo 
pasiųsti jaunuoliai, bet platesni 
palestiniečių sluoksniai apie tų 
jaunuolių “žygdarbius" nieko 
nežino, ir jų likimas jiems ne
žinomas. Izraelio radijo stotys

. čou Enlajus jį'iš-

Dabar jis ir vėl tapo įtakingiau
sias valdovas, nes jis logiškai

ir kitų nenaudingų elementų ir 
dvkaduoniu. V c

Sears Co. nutraukė 
kor+raktus su valdžia

CHICAGO, Ill. — Galinga 
Sears & Roebuck bendrovė nu
traukė kontraktus su JAV vy
riausybe įvairioms medžiagoms 
paruošti ir pristatyti. Vyriausy
bės reikalavimai tokie dideli, 
dokumentų paruošimas toks 
komplikuotas, kad bendrovei 
neapsimoka atlikti oficialius 
reikalavimus.

•I

Praeita mėnesi bendrovė nu
rodė nepaprastai sudėtingas 
instrukcijas įvairiems nuosta
tams vykdyti. Sears teisininkai 
įrodinėja, kad vyriausybės inst
rukcijos kenkia pramonei ir pre
kybai. Sears kreipiasi į teismą, 
prašydama instrukcijas pada.- 
ryti suprantamesnes.

— Statistikos duomenys rodo, 
kad krašte yra 1.300.000 įvairių 
rūšių prostitučių, reikalaujančių 
pinigų ar kitokio atlyginimo. 
Krašte yra 220 milijonų žmonių^

— Respublikonų vadai įtiki
nėja Ronald Reaganą. kad pre
zidentas Carteris rinkimų metu 
Reaganą supliektų.

sako, kad jos arabams išaiškins 
tariamo palestiniečių vado “ka
ro veiksmus’* ir vaikų žudymus.

Atrodo, kad paskutinis bom
bardavimas turėjo ir politinės 
svarbos. Libano krikščionys gy
veno visame krašte. Vienur ve
dė prekybą, tvarkė finansus ir 
dirbo žemę, prižiūrėjo miškus, 
bet karo metu jie susigrupavo 
pietiniame Libane, kad organi
zuotai galėtų apginti savo gy
vybę. Dalinai šitas darbas jiems 
pavyko, bet iki šio meto jie ne
pajėgė—atgauti prarastą turtą, 
o palestiniečiai ir dalis fanatikų 
mahėmetoniĮ tvairiats atvejais

jiems kliudo. Palestiniečiai, ma
hometonai ir sirijiečiai bandė 
juos nuginkluoti ir pavergti, o 
gal ir vim: išnaikinti, bet jiems 
nepavyko. S'r ir? prezidentas 
jsakė ’. .uonienei Libano krikš- 
čio.rų nenaikinti.

Krikščionims paskelbus nepri
klausomą respubliką, mahome
tonai vėl pradėjo puolimus. Ta 
respublika gyvuoja jau keturis 
metus, kai Sirijos karo jėgos 
sustabdė karo veiksmus ir nu
stojo naikinti ten gyvenančius 
krikščionis.

Bet arabai nenori leisti krikš
čionims savarankiškai tvarky
tis. Jie patraukė teisman Liba
no armijos generolą Haddad. 
Įtakingą Libano karo vadą. 
Atrodo, kad Izraelio bombarda
vimas -gali atšaldyti neapykan
tą prieš besiginančius? • Libano 
krikščionis ir gen. Hadadą.
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POMIDORINE SRIUBA

Buy « car no larger or 
mor* powerful than you

S1U0 
visi

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

iuįjjF

you'll Run into trouble if 
there's a sudden stop while 
YOU’RE FOLLOWING TOO CLOSELY.

mh

DARBAIS ARTIMUI 
ĮRODYKLME SAVO VERTĘ

Žmogaus sveikata 
lemia 
kūnu, 
sakant 
mas. 1 
Vi1

GĖRIUI PRISIKĖLIMAS - PRASMINGIAUSIAS PAVASARIO SUTIKIMAS

SOME Chicago motor Club tips on

EXPRESSWAY2WVW&

__ ____ ———---- Dr., V.DARGIS
ANDRIUS JUŠKEVIČIUS JAV R. LB-Centro Valdybos 
JAV R LB Tarybos Prezidiumo' Pirmininkas
Pirmininkas ,‘

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
.Naujausių mokslo žirny populiarus peri likimas 

____ _ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _.

CHICAGO 1, ILL. Ihunday,M^'^ljįįyl<il

se knygelės . . . yra mūsų veik
los pagrindas, bet savęs sužmo
ginimas— garbinga elgsena ir 
atsižvelgimas j kitus. Todėl 
me pavasaryje stenkimės kiek
vienas gerinti savus santykius 
su kiekvienu artimu, stenkimės 
tapti ryt geresniais negu šian
dien esame. Kelkimės visi pras- 
mingesniems darbams dėl savęs 
ir dėl visuomenės. Turime visi

PROP.: 2 puodukai kenuotų 
pomidorų, I puod. ' vandens, 
4 šaukštai .tarkuotų svogūnų, 
1 'šaukštelis druskos, 1 šaukštas 

' • J. į ■» ,

medaus, 1 puodukas karšto pie
no, 2/3 puod. virtų tamsių ryžių.

DARBAS: Virti ant mažos 
ugnies pomidorus, vandenį, 
svogūnus su medumi ir druska 
apie 30 min. Pertrinti per sie- 
tuką. Užkaitinti pieną it jį :su 
ryžiais sudėti į viralą. Valgoma 
šilta sriuba. Kiekis 6 asmenims.

Labai sunkus darbas yra prisikėlimas gėriui — 
turime sunkiai dirbti visi, tik tada pajėgsime Ve
lykas švęsti tikrai velykiškai. (Gyvenimo tiesa) 

niausią turi keltis pavasa-j ko elgesių kontroliavimas

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases Rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Tik ir čia nedarykime klaidų: 
neužtenka vien genais, būti — 
reikia būti gerais KAM NORS- 
Nepakanka būti vien dorais: 
mes turime suprasti mūsų pa
dorumą kaip atsižvelgimą į 
KITŲ reikalus — reikia mums 
pradėti artimą darbais

NEŽALOK—NEREIKĖS
ŽALU ATITAISYTI

bininkų..prašo ligoninių bei 
universiteto atsakingi vadovai- 
Taip lietuvis yra didžiai gerbia
mas ir pageidaujamas vien dėl 
savo subrendimo asmenybe ir 
išsimokslinimo-

me elgesyje žmogus atranda sa
vo gyveninio prasmę, religijos 
naudą ir palaimą gyvenime.

RELIGIJA NEATSTOJA
MŪSŲ DARBŲ

Meskime iš galvos netiesą, 
būk vien tikėjimas viskas, o ge
ri darbai nereikalingi, kaip tūli 
pasimetę dvasiškiai kliedi. Viso
kių dabar atsiranda religininkų. 
Mes šiame pavasaryje kelkimės 
supratimui, jog geriausia yra 
toji religija, kurios įtakoje gair- 
sesnis žmonių skaičius subręsta 
asmenybėmis. Kitaip sakant, to7- 
ji . religija (nesvarbu jos vardas 
bei skelbiamos dogmos) yra 
vertingiausia, kuri darbais mus 
stumia .į mažinimą bedarbės, 
neturto, neteisybes ir karų. Mū
siškė ■ religija turi kaip liūtas 
stoti prieš visokią neteisybę. 
Ačiū dabartiniam Popiežiui-

- ■ 
ifcwi

gonis neatlaidžiai elgiasi. Gyve
nime toks veidmainiu pasilieka 
tol, kol jausmais 'subręsta -iki 
normalumo kiekvienam žmogui 
būtino. Už tai šiame pavasaryje 
kiekvienas turime ryžtis tapti 

’ > sveikesniais: mažiau 
artimą apkalbančiais, gyveni
miškai besimeldžiančiais, gėriu 
besižavinčiais, netvarkos ne
mėgstančiais, darbą pamilu
siais, prietarais netikinčiais, sa
vo' kūną, protą ir asmenybę 
(jausmus) tik sveiku maistu 
maitinančiais. Už tai turime pa
laikyti visus mūsų kultūrininkus 

trepojas jo susveikimas:ibel kur bet ku£ioJe kū' 
protu ir jausmais (kitaip' rybiškai besireiškiančius. Duo- 
, asmenybe) susitvarky-į k^mr kad ir genialų dainininką 
f at ir neapsileiskime nė i Vaclovą Daunorai palaikykime 

encje tų sričių. Tiesą, kūno ir j jo pajėgumą pasiųsdami kad ir 
proto sveikatingumo reikšmę Į džinsų į Vilnių, Vykinto 2/-12, 
visi neblogai žinome. Kiek ne-1 ka^P čia rašantysis pasiuntė, 
aiškus dažnam reikalas yra 
jausmais susitvarkymas. 0 toks 
susitvarkymas yra pats svar
biausias, nc'rs, tiesa, ir pats sun
kiausias. Todėl ir mmėgstama 
tvarkytis jausmais — mat 
da apkalbėto]as turi imtis mei
laus patarnavimo artimui.

Toks jausmais 
tik melsti 
gia: “... ir atleisk mums mūsų 

čia, 0 šarka prelatas Mincevi- kaltes, kaip mes atleidžiame sa. 
čiliš Europoje. Mes džiaugia- viems kaltininkams..Gyveni- 
mės viscihis lietir aitėmis vie- me teks dvasia asmenybe Ii

paleisti-jam skiria kaskart vis'Tokią žarijėlę turime kiekvie- 
atsakingesnes pareigas. Net “išųnas — tik ji- ne pas visus pakan- 
rašykit iš Lietuvos tokių dar-! karnai gaji yra. šiame pavasa

ryje kieljvienaš pasispauskime 
— savą gėrio žariją įžiebkime į 
nors mažą gėrio liepsnelę. Tuo- 
rai mes įprasminsime savo gy
venimą ’ čia ant žemės, nes tik 
gėriui nusiteikę būdami mes tik- ‘ Jausmais 
rais žmonėmis tapsime. Pir
miausia visi pensininkai liauki
mės kartoję nesąmc'nę, būk mes 
jau atidirbome tegul dabar dir
ba kiti — jaunesni.

VISI TREJOPAI 
SVEIKĖKIME

už mūsiškąsias, nes anosios ver
tina artimui atliktinus darbus 
daugiau negu kalbas. Mes turi
me liautis vien pamokslavę — 
mes turime imtis skautiškos, 
Lietuvos Dukterų, Balfo Alvu- 
do, . . . veiklos keliančios mū
sų ir artime gerovę: kūno, pro
to ir jausmų sveikatą. Gana 
inuniš’ vergauti prietata%ls,' 'ga
na mums pasitikėti visokiems 
pasaulio perėjūnams — tingi
niams taip lengvai, be darbo, 
žaliukus išviliojau tiems iš ne
šiotieji tuoj ančių jų. Tokius, net 

jam Į sutanuotus, pasodinkime į jiems 
reikale pasitarnauti- Tik tokia- prideramą vietą savų nerėmi- 

mu netiesos.

IF YOU DRIVE AT THE
SPEED STXyiNjg 

the LANE.

uuolėmis. As m e u y b ė m i s ir 
(mokslu apsišarvavę gydytojai 
kūrė Lietuvą— jie ir dabar mū
sų krašte' reikalais gyvena: Bo
belis, Valaitis, Kriaučeliūnas, 
Pargis . . . vis Tai' žibintai — 
kelrodžiai neretąirV [ • pasimetu
siam mūsiškiui^ T^sfųinkai ir
gi mus žavi -UĮStAvinskas, dr- 
Šidlauskas, Žtimbakis...' Nėra 
žęddu pas:gėreįintui išreikšti 
turini savo tarpe, puikiausius 
profesorius, p aV yzdingiausias 
gailestingas seseris, laborantes 
ir visus kultūrininkus bei dar
bininkus, taip pavasariškai ke. 
liančius lietuvio garbę savais 

į darbais pas savuosius ir svetim-
3.1 taučius. C 

riškai tėvai—tik tada pajėgs kel-1 leidimas vaikui natūraliai vys-’mirštamos 
tis vaikai: tada tik ims mažėti lytis. Tokioms trejopoms parei 
kriminalas mūsų aplinkoje. At- • 
bundanti gamta yra gera paska
ta kiekvienam ryžtis keltis iš 

lopo savęs menkinimo. Su 
pavasariu visi bedieviai, ir 
tikintieji ryžkimės liautis 

save įvairiopai žudę. Dabar ryž
kimės visi keltis žmoniškesniam 
gyvenimui 
žmoniškam gyvenimui asmuo 
yra visokios 
čia ant žemės

Žinoma, keltis į gėrį pensinin
kui yra labai sunku, tai beveik 
.t;is pats,—kas kupranugari—tal
pinti į Brisiaus būdą. Pensinin
kas, kuris rūko — rūkys; kuris 
girtauja-niirks degtinėje toliau; 
kuris apkalbomis verčiasi — to
liau taip bizniaus; kuris ištvir- 
kauja-toks liks. Įpratusysis save 
Įvairiopai smukdyti, dažniau
siai savižudiškai baigia savo 
gyvenimą- Taip ne visada, bet 
dažniausiai esti- Mat, reikėjo 
geležį kalti tada, kol ji buvo dar 
karšta.

Reorganizuota Bendruomenė jokių rinkimų neskelbia ir jos 
nariai, savaimę aišku > vadinamos “JAV LB” rinkimuose nedaly
vauja. Taip pat mes .primename visai lietuvių visuomenei, kad 
vadinamoji “JAV LB” visų lietuvių neatstovauja! Tai yra tik 
viena iš daugelio lietuviškų organizacijų, tad jos rinkimai dera tik 
tiems, kurie su pilnu supratimu tai organizacijai priklauso “JAV 
LB” rinkiminė kampanija yra paremta mėginimu įtraukti į tuos 
rinkimus kiek galima daugiau lietuvių, nepaisant jų orientacijos. 
Atminkite, kad “JAV LB” rinkimai yra skirti tik jų pačių nariams!

Iš kitos pusės, mes, Reorganizuota B-nė, pareiškiame, kad mes 
jokios teisėtos “JAV LB” veiklos nemanome varžyti ir jiems savo 
organus rinkti netrukdysime.

Kaip “JAV LB” šulų pareiškimai spaudoje liudija, yra va
roma gilios neapykantos propaganda, Reorganizuotai Bendruome
nei suniekinti ir ją apšmeižti. Yra daleistina, kad gali būti pro
vokacijų ir mėginimų pavaizduoti, kad Reorganizuota Bendruo
menė jų rinkimams trukdo. Todėl mes raginame, kad visi musų 
nariai laikytųsi atokiai nuo “JAV LB” rinkimų būstinių, ir kad 
nesiduotų išprovokuojami.

Žinodami, kad “JAV LB” nuo seno turi tendenciją balsus dau
ginti, kreipiamės į dorus asmenis jų rinkiminėse komisijose, pra
šydami, kad jų rinkimai atspindėtų tikrus skaičius, kad tokiose 
apylinkėse, kur, pavyzdžiui, yra 80 “JAV -LB” narių,- rinkimų 
ūmos nepritvinktų 800-tais balsavimo kortelių!

Su šiomis pastabomis apeliuojame į visus lietuvius, prašy
dami spręsti šių rinkimų klausimą pagal laisvos sąžinės,.teisybės 
ir lietuviško intereso principus! .

i minėtina nepa- 
kullūrininkės Sofr 

Barčus takais einanti Al'- 
gonis visi turime rengtis. Ypač dona Daukųš. -Tai nemeluoti 
tėvai tūrį vaikų, ar jų laukiau- * mūsų pavergiu brolių užjaute- 
tieji turi šioje srityje neapsilei-Jai ir prispaustos mūšų tėvynės 
sti ir 
darbą mėgstančių vaikų, kaip 
Kazytė Brazdžionytė, Audrius 
Regis.

Mūsų 
eprisikėlęs kėjo be 

tinkamai

IŠAUKLĖJIMAS IR IŠSI
MOKSLINIMAS — VERTIN
GIAUSIAS MŪSŲ TURTAS
Saviškiai išauklėti^- . išsi

mokslinę kultūrininkai-žavi "mus 
visus. Jų turime -- juos palaiky- 

gėrėkimės ir 
taip elgdamiesi stiprinkime sa
vo sveikata. Minėtinas vra Dai- 
navos ansamblis su prof. Jur- 
gučiu taip vykusiai gerinąs mū- 

pradus mažame vaike sų sveikatą — mūsų nūc'taikaš 
savais pastatymais, ypač opera 

pamokini mais-pamokŠr]T’latęryte. Mes ža'viiriės ir ki
tais muzikais — prof. Alice Ste
phens, prof. Žilevičiuhi, Tėvu 
Markaičiu, Faustu Štrolia, Va- 
saičiu... Ačiū lietuviu simfo
ninės (Sės. Bernardos, Gaidelio, 
Jakubčno, Čiurlionio) muzikos 
koncerto rengėjams-pašiaukote- 
jams iifūšų dvasinei gerovei 
Chicagoje, Mums reikia tokių 
dvasiškių, kaip prelatas Juras, 
Pnifiškiš, Kuzminskas, kanau
ninkas Vaclovas Zakaruaskas,

pirmam (taigi, pirmam!) netie
sia 305 va^4 nevyniojančiam, nors 

į kalbose prisimenančiam pri
spaustuosius. Laukiame iš jo 

i vertimo savus pavaldinius taip 
nusiteikti ir darbais savus nusi
teikimus paversti.

Mokyti žmonės (Sidney Har
ris) dabar tvirtina, kad rytų 

natūraliai pradėti džiaugtis gy.į kraštų, religijos yra pranašesnės 
venimu, o ne vien per svaigalus, 
rūkalus, apsivalgymą ir kito 
niekinimą mėginti laiminges
niais tapti. Visi, kurie mėgino 
dirbtinai linksmintis, pamatė, J 
kad jie yra dar labai toli nuo 
tikros laimės.

Visada, ypač per pirmus -tris 
žmogaus amžiaus metus reikia kime ir jų darbai 
nežaloti žmc'gaus — neįpratinti 
jį į įvairiopas menkystes ir at
sakančiai auklėti: darbo pamė
gimo. gėrio, grožio, tvarkos ir 
sveikatos 
sėti, skiepyti savu gyvenimu: 
ne vien 
lais. Matom, kad vien su pa
mokslais visa žmonija eina nie
kais. Reikia vyresniųjų pavyz
džių vaiką tvarkyti — tik tada 
susilauksime šaunaus jaunuo
lio, artimui padedančio suaugu
siojo. gražiu saulėleidžiu besi
džiaugiančio pensininko.

Už tai tėvai turi būtinai atlik, 
t L trejopas pareigas vaiko at
žvilgiu, jei mes norime susilauk 
ti tikrai velykiškų žmonių. Tos 
trejopos tėvų vaikams pareigos 
yra: 1. žmoniškas — ne gyvu
liškas vaiko auklėjimas; 2. vai-

tėvai daugumoje mo- 
jokių knygų-patarėjų 
auklėti vaikus. Už tai 

menkystės šaltinis jie dabar žavi savus ir svetim
taučius. Lietuvio darbininko vi
sose srityse šiame krašte darb
davys laukia išskėstomis ran- 
komis. Gavęs lietuvį nenori jo

Turime kiekvienas tapti to
tą- kiais žmonėmis, kad- kuris nors 

. artimas didžiame varge būda- 
j mas taptų laimingas vien dėl to, 

nedakepėlis kad mes gyvenome ir jaiii pa
lupąs judinti pajė- dėjome. Tokia artimui pagalba 

sudaro mūsų gyvavimo, lietu
viškumo ir religiškumo pagrin
dą. Ne įvairiausi pažibusiai, ne 
šventiški linkėjimai, iię bankuo-

stisilaukti tokių kūrybinį1 kančių lengvintojai. Visi mes ra 
pavasariškai kelkimės jiems rjĮ 
talkon. Kuo taip kelsimės grei- » 
čiau, tuo visiems bus geriau. y

SUNKU PENSININKUI f .
LENKTIS Į GĖRĮ 

... ... Aišku, pensininkas negrjs į -.- j 
vaikystę, todėl mes visi pensi- į'J. 
ninkai turime tvarkytis kaip 
galime: reikia mums įžiebti sa- 
vyje priblėsusia gėrio žarijėle. ‘ .

Dail. Jurgis juodis Romo Karanios pėdomis Aliejų

.■■V’-.



Kalba apie informaciją, bet ingtonas nurodo 5r adresą para- 
informacinio laikraščio neremia-

Mcntrealyje išeinąs savaitraš
tis “Nepriklausoma Lietuva” 
15 nr. įdėjo Toronto Lietuvių 
Namų nario laišką “Kalba, bet 
neveikia”, kurį cituoju ištisai:

Lietuviai prikalba ir prirašo, 
kad reiktų pasaulį informuoti 
apie komunizmo tikrovę, liet 
tos kalbės ir raštai lieka tik, sa
vo tarpe. Jei tuo reikalu kas 
nore prakiša kelias eilutes į ang
lų kalbos spaudą, tai savojoj 
keli lapai pasigyrimų. O kai" rei
kia padaryti efektingesnį dar
bą, tai pamatai, kad jį atlieka 
visai nežinomi ir negirdėti as
menys. Vienas iš tokių Kanado
je yra Giliardas -URBONAS- Jo 
iki šiol būtų niekas nežinojęs, 
jei ne jo leidžiamas prieško-inu- 
nistinis 12X16 colių formato 28 
ar 30 puslapių anglų kalba aukš
to lygio mėnraštis “SPEAK UP”, 
kuris gražiai apie komunizmą 
informuoja angliškai kalban
čius žmones. Bet kas iš lietuviu 
teiravosi pas jį ar reikalinga ko
kia pagalba ir ar tą pagalbą pa
siūlė?

“Tėviškės Žiburiai” kovo 8 į. 
laidoje paminėjo, kad “The To
ronto Sun” redaktorius Wor- 
thingtonas apie “Speak Up” pa

prašęs—ilgą straipsnį,—kuriame 
paminėjęs, kad šis laikraštis 
esąs sunkioje ekonominėje pa
dėtyje ir jei neatsirasią pagal
bos, lai lakiraštis šią vasarą su
stosiąs. Priminta, kad Worth-

mai siųstu O adresas teks: 
“Speak Up”, P. O. Box 272, Sta
tion B, Toronto, Ont. M5T 2W2. 
Metinė prenumerata $7.50. “Tž” 
nuo savęs nė pusės žodžo nepri
dėjo, atrodo, kad komunizmas 
ir kova prieš jį lietuvių visai 
neliestų. Mane' supratimu, visi 
lietuvių kalboj laikraščiai tu
rėtų savo skaitytojus ragint,' 
kad visi šiam pasišventėliui ir 
jo laikraščiui eitų į pagalbą. 
Dažnai girdime ‘raginimus au
koti religinei šalpai, nes ji ko
munizmo persekiojama. Ar ne
būtų tas pats, kad sykiu būtų 
aukojama ir komunizmo silp
ninimui ir visiškam jo sunaiki- 
mui, tai religija ir be šalpos bū
tų laisva. “Speak Up” ta krytimi 
yra padaręs didelį žingsnį ir 
reiktų jį palaikyti, kad jis ne
sustotų- 2000 prenumeratorių 
ne visi lietuviški laikraščiai tu
ri, o jei atsirado sugebantis to
kį skaičių išplėsti kanadiečių 
tarpe, tai reiktų eit Į pagalbą, 
kad tas skaičius tūkstanteriopai 
padaugėtų. Tai būtų gražus ang
liškai kalbančios visuomenės in
formavimas ir tuo pačiu jie pa
vergtuosius galėtų geriau supra
sti ir užtarti. Rodos, būtų visai 
vietoj, jei Prisikėlimas ir Ana
pilis bent vieno sekmadienio 
aukas paskirtų “Speak Up”. Tai 
būtų ženklas, kad einama prieš 
religijos persekiotojus- Ar reli
gijų vadovai, taip padarysit?
; Ant stalo guli ir Toronto 

“Lietuvių Namų Žimos” — bili-
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letenis. Vienoj pastraipoj taip KOSTAS STRIKAITIS 
parašyta: J

— Toronto dienraštis SUN 
gražiai paminėjo “Speak Up” 
redaktorių Gilliardą Urboną.' 
Mėnraštis yra aiškios an tiko-, 
munistinės linijos, tačiau turi 
finansinių problemų. Keistas 
paradoksas. Viši dedamės esą 
dideli komunizmo priešai7~bet 
menki antikomunistinių darbų 
rėmėjai. Įsitikinimai nesiremia!
vien žodžiais. Reikia darbų ir išsilaikytų. Todėl pajudėkim! 
pastangų.

Taigi, reikia. Bet kas gi tas 
pastangas ir darbus duos, jei 
patys nedirbam ir nesistengiam

FARM nearMEN ON A
, Switzerland, tfMū 

SEVERAL STR/P^Q EGGS Į 
CS'JKK AmO l Njhttf) .

(flm)

MAŽA STUDIJA
Dar dėl visa ko norisi pacituo

ti iš to paties straipsnio ir kitą 
punkteli, kur liečia los pat kor
poracijos steigimą. Ir štai žiū
rėkime: “Toliau p. Devenienė

stei-! (nestojo). Tenka galvoti, kad
i j I-jį korporacijos steigiamąjį

Korporacijos "Samogitia”' ‘_ 
gėjų grupėje buvo Edvardas!

/Lenkauskas (Tur būt iš Lau- susirinkimą buvo kviečiami tik 
.nių km.. Sedos vaisė., kurį lai- tos korporacijos steigėjai, o vė- 
ką dirbęs Jaunalietuvių Centro hau tik šaukiami visuotini su
valdytoje K. Sir.), žmnalistas. sirinkimai ir per juos verbuoja- 
S bire nukankintas- i nd narui!. Bet vi tik reikia gal-

Taip pat steigėju gruĮM je bu- voli, kad vienam kuriam iš tų 
vę ir du broliai Adolfas ir Liud- steigėjų pirmiau kilo min

is kurių1 tis tikslas idėja tokios or- 
steigimui, tad bene 
skaitomas laktimi 

organizacijos

vikas Nezabilauskai, 
Adolfas Liet, enciklopedijoje gamzacijes 
klaid ngai buvęs padarytas 1933, toks ir bus 
metais "Samogitia” pirminiu- tokios ar kitokio, 
ku, nes nuo 1932 m. rudens se-' steigėju, o ne visi 13-ka susirin- 
mestro iki 1931 mot. pavasario kusieji studentai.

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

TeL 476-2206

•,/ piliys lieuuučllll u iicsiBicugiuju. 
»1 Kitoj biuletenio pastraipoj pa- 

rašyta, kad iš 1978 m. namų 
» gryno pelno liko $202,720. Su- 
S mele labai imponuojanti. Iš jos 
« lengva išimti $3000 ir Įnešti į 
| “Speak Up” kasą, maždaug tiek, 
« kiek G. Urbonas prie šio laikraš
ti čio leidimo per' metus prideda 
x iš savos piniginės. Gavęs šią su- 
« mą, laikraštis šiais metais ne- 

sustotų. Namų pavyzdžiu pa- 
'!! sektų kiti ir laikraštis galėtų 
» laikytis iki prenumeratorių to- 

kio padaugėjimo, iš kurių pats

IMKVIEČIAME I NAUJIENŲ

Užbaigai norisi priminti maž
daug prieš 40 metų skaitytą 
aforizmą.

* — Vokiečiai pirma kalba, pa
skui veikia.

— Anglai kalba ir sykiu vei
kia.

— Kinai pirma veikia, pa
skiau kalba.

— Lietuviai visą laiką tik kal
ba, bet niekuomet neveikia Nuo 
savęs galėčiau pridėti, kad lie
tuviai savi prieš savus taip vei- 

. kia, kad net iš vandens ugnį iš- 
skelia. Iš šio nelemto papročio 
lietuviams vieną syk reiktų iš- 

' eiti.
, Pabandykim. Tordnto lietu

vių Namai, būkit primieji, jums 
bus garbė!

i “Tėviškės žiburių” 16 nr. sa^ 
vo korespondencijose1 iš Čika
gos, aprašydamas apie Aušros 
Zerr paskaitą. K. A. Saulaitis 
įterpia tokį sakinį:

paprašė tarti sveikinimo žodį 
švėkšniečių akademikų vardu 
sukaktuvininko (Prof. Dr. K. 
Almino K. Str.) tėviškės kaimy
ną, jo artimą mokslo draugą 
Kazimierą MOTUŠĮ (Čia deda
mų ištraukų straipsnio autorių 
K. Str.). Pastarasis jautriais žo
džiais pavaizdavo sukaktuvinin
ko dideli ryžtą siekti mokslo 
jaunystėje ir įsigijus užsibrėžtą 
išsimokslinimą Lietuvos ir už
sienio universtitetuose likti nau
dingu savo kraštui — Lietuvai-

Studentų žemaičių Korp. “Sa- 
mogitia” vardu tarti sveikini
mo žodi buvo pakviestas Mažo
sios Lietuvos lietuvis patriotas 
Hermanas TUMAS, buvęs vie
nas iš tos Korp. steigėju ir jos 
pirmasis sekretorius. H. Tumas 
savo sveikinime prisiminė Dr. 
K. Almino Korp. steigėjo puo
selėtą idėją — siekti per Žem. 
Stud. Korporaciją ir jungti Ma
žosios Lietuvos studentus lietu
vius bendram tėvynės labui, 
siekiant mokslo, kultūrinio ben-, 
dravimo be religijos skirtumų 
ir politinių įsitikinimų”.

Naujienų Nr. 204/76 met. 
rųgpiūčio 28 d. K. Januta rašo, 
kad dar žemaičių Studentų

semestro pabaigos Korp. “Samo- 
gitia” pirmininku buvęs. K. Ja
nuta.

Toliau Žemaičių Studentų 
Korp. “Samogilia” pirmininkai 
keitėsi, kurių tarpe buvęs irgi 
vienas iš slėgė'u inž. Petras 
Bagdonas. Tai kaip iš spaudos! 
matosi, kad tų žemaičių studen-j 
tų Korp. “Samogitia” steigėjų) 
yra buvę daug, nes vienur rašo-! 
rna: “vienas iš steigėjų” — Prof. 
Dr. K. Alminas, kitur “vienas 
iš steigėjų” — Hermanas Tu
mas, vėl kitur “vieni iš steigė
jų” Adolfas ir Liudvikas Neza- 
bitauskai ir “vienas iš steigėjų” 
— inž. P. Bagdonas etc.

Bet pasižiūrėkime, kada 1929 
met. kovo mėn. Lietuvos uni
versitete 
žemaičių 
mogitia” 
rinkime 
kurie p-ku išsirinko Kazį Almi- 
nauska-Almina. Tai kuris yra 
faktinu tos korporacijos steigė
ju? Jog steigiamajame susirin
kime gali būti sukviesta ne 13- 
ka studentų, bet jų gali būti TO
JO ir net daugiau. Iš steigiamo
jo susirinkimo dalyviai kurie 
norėjo įsirašė į “Samogitia” kor
poraciją nariais, bet jie nesi
skaitė tos korporacijos steigė
jais, o kurie nenorėjo iš viso į 
minimą organizaciją nesirašė

Bene panašiai 1922 met. lap
kričio men. buvo įsteigta stu
dentų KORP: NEOLITHUANIA, 
kurios tikslas buvo: "‘Lietuviu 
tautos didybė, jos garbė bei ge
rovė ir valinga, kilni bei tauri 
asnienvbė”. šūkis “PRO PA

: TRIA”.
(Bus daugiau)

Kaune buvo įsteigta 
studentų Korp- “Ša
steliamajame susi- 

buvę 13-ka studentų,

"Juoduiy Panterų" 
byla atnaujinama

CHICAGO. — U.S. Apeliacijų 
teismas pirmadieni atnaujino 
civilinę bylą, kurioje kaltinami 
Cook apskrities valst. prokuro-. 
ras Edward Hanrahan ir kiti,, 
menamai suplanavę ir 1969 m. 
gruodžio 4 d. įvykdę juodžių 
gaujos “štabe” nakties metu už
puolimą. Tada buvo nušauti du 
tos gaujos lyderiai Fred Hamp- 
tofT Ir “Mark Clark. Byla ilgai 
tęsėsi ir baigėsi be rezultatų.

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

■ For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. $ tablet. Gives you safety you

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

— Apylinkės pirmininkas pa
kvietė buvusį PLB pirm. Bro
nių Nainį pravesti pokalbį, ku
ri sekė visa eilė taiklių klausi
mų, ypač apie informacijos rei
kalą amerikiečiu visuomenei.

Įdobiu būtų paklausti ten bu
vusius kalbėtojus ir klausyto
jus, ar jie remia savo prenume
ratomis ir ar platina amerikie
čių tarpe gerą niformacinį lai
kraštį “Speak Up”? Jei ne, tai 
jie kalba nenuoširdžiai apie in
formaciją svetimiesiems ir apie 
reikalą steigti naują informa
cijos centrą, kuris, nesunku at
spėti, taptų frontininkų dūda, 
leidžiama visuomenės lėšomis. 
Tokiu leidiniu buvę tapusi “El
ta”.

Reikia tuojau ateiti į talką G. 
Urbonui ir jo leidžiamam lai
kraščiui “Speak Up”....................

K- Petrokaitis

Evergreen Park, Illinois2500 W. 94th St.

BANKETĄ RUOŠIA
$10.00

Martinique Restorane
Turime po kelias
RETAS KNYGAS

• DAINOS

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE

4:30 vai. po piety 

Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol.

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

arba telefonu HA 1 - 6100 ’

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

1. P. L Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. $10.00

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

Minkšti viršeliai . $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai .................................. $15.0d

4. A. šerno GEOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

NAUJUMO*, CHICAGO a, ILL. Ihui'tday, April 2G2 1979
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Svbacrlptien JUtea:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
rix months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year,

A w * * - - -

three months. Canada $33-00 per year; 
_ Al • • - - — —

rix months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. 89.00 per 
three months. Canada 333.00 per year; 
other countries 834.00 per year.

Š0 cents per copy.
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchvtter, lU
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
fel.: 562-2727 arba 562-2728

DR. C. K. BOBELIS 
GENITO-URINARY SURGERY

BNDD No. Aii 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ.

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

I

sausio,

Benndruomenei pavesti visai kitus uždavinius, kurie 
redakciniame pokalbyje sekančiai suformu-savo 

luoti:

I

$18.00
$ 9.00 i 
t 3.001

$33.001
$18.(X’ Į 
f v

$34.(X) 
$18.0e 
f 4 nf

833.001 Naujienom eina kasdien. lšakinan> 
818.00 sekmadienius Leidžia Naujienų Ben 
810.00 drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago
818.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
r------ --- ’ — -----------
t330|Hl. 60608 Telef 421-R100

Pinigui reiki* dur* *
830.00 Orderiu k»rH >£juiWt*»

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien. Išskyrus sekmadienius.
9 vaL ryto iki 3 vai vakaro, šeštadieniais — iki 13 vtL
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‘L.kiti veiksniai tegul toliau vaduoja Lietuvą, *•••_• -T* • i • . •• * - •
. . , u * nevą-

8U|
o išeivijai reikia institucijos, kuri Lietuvos 
duotų, bet turėtų laisvas rankas santykiauti 
Lietuva. Tokia institucija galėtų būti Bendruome-^ 
nė. Ji galėtų susirašinėti su Vilniaus universitetu* 
dėl Lituanistinių kursų, tartis dėl pagalbos 
ruošiant lituanistų mokyklų mokytojus, < 
zuoti ekskursijas, ir panšiai, o visą taip vadinamą 

i_:4.:.-------------j?i «». .....

“garbės besivaržantiems””. 
1979 m.).
Dar trečioji grupė, pasisakiusi prieš bendradar-

pa- 
organi-

vašingtonijadą” palikti kitiems dėl tos ’’teisės” ir 
(Akiračiai,

! j_/ui uecivji grupe, pasisaKiusi jones DencLradar-1 
biautojus ir tiltų statytojus, buvo suruoštos garbės tei-1 
smo komedijos, išmestų iš LB ir pasėkoje įvylto Ben-| 
druomenės skilimas.

Yra kitų lietuvių, kurie Lietuvos laisvinimo klaų-*
..

i sime ir bendrai lietuvybės išlaikymo klausimuose turi 
visai skirtingas pažiūras, neatitinkančias nei vienai iš
vardintai grupei.

Iš čia seka išvada, jei LB yra pasiryžusi iš kultūri
nės veiklos pereiti į politinės veiklos plotmę ir nori sa
vo organus sudalyti demokratiniais pagrindais, 
privalėtų rinkimus pravesti partijų ar ideologinių gru-

4..
S '■

I 
i

!
II

OR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

r
TEI____BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Rinkimai ar komedija?
Tr „ , . ,.. Txr t t» x i . , . pių sąrašais, kaip tai privaloma visuose demokratiniųKalbant aple artėjančius IX LB tarybos rinkimus paraImentų rinkimuose.

im°l Prave(^us LB rinkimus, susidarytų pilnas Ben-j
j druomenės politinis ir idėjinis vaizdas, kas turėtų di-i vietų S-gą nepripažįsta ir tas llu- ! T Y TJ. . ........ - f . ...

reikia iš anksto pasakyti, kad tai yra vienos iš daugelio 1 • r • - - - - ’ G

lietuviškų organizacijų rinkimai, sudarytos veik išim
tinai iš naujų ateivių. Be to, ši organizacija yra suskilu
si j dvi tarp savęs kovojančias dalis ir didžiuma naujų

1 • < ~ -ateivių nepriklauso nei vienai, nei antrai grupei.
Sukurti vieną organizaciją, kuriojesukurti vieną organizaciją, kurioje sutilptų visi 

lietuviai išeiviai, nepasisekė nuo pat lietuviškos išeivi
jos pradžios. Tai liudija SLA ir kitų susivienijimų isto-

sutilptų

rijos. Tolygiai LB pastangos ta kryptimi buvo nesėk
mingos nuo pat pradžios. ir tokiomis liko 
dienai. • ( ; .

Tačiau tai nereiškia, kad platesnioji išeivijos vi
suomenė neturėtų kreipti dėmesio į LB rinkimus. Ten
ka pabrėžti, kad šių metų rinkiminė propaganda dau
giausiai akcentuoja rinkimų demokratinį pobūdį, ku
ris suteikia kiekvienam lietuviui teisę dalyvauti rinki
muose ir statyti kandidatus, neatsižvelgiant į jų ideo-1 1 • • ... --

po šiai

giausiai akcentuoja rinkimų demokratinį pobūdį, ku
• 1 •T • — -

paralmentų rinkimuose. I

VLIKo pirm. Dr. K. Bobelis ir jis, ] ' _ fe. ________
lankėsi State Departm. ir ten toliau, žinoma. T. Venclova nėra J sekančiai: --- 1___ ___l-i.li '• •jiems buvo pabrėžta, kad nuo'įkoks nors pasaulinio 
pat prez. Roosevelto laikų, JAV, 
Pabaltijo valst. .įjungimo į So-

dėlę politinę vertę, nes tikroviškai paaiškėtų kiekvienos 
grupės svoris ir įtaka. Laimėjusios daugumą balsų gru-
pės galėtų sudaryti savo vykdomuosius organus, kurie
įvykdytų jų politiką.

Pagal dabartinius LB rinkimų nuostatus, įstatytų
kandidatų politinis nusistatymas ar ideologinės pažiū-j "7 • • "f • • •Įros daugumai rinkėjų yra mažai ar visai nežinomos, 

ar kitai 
nėra

Pagaliau, jei kandidato, priklausomumas tai 
ideologinei grupei ir yrą žinomas, bet tas asmuo 
įgaliotas veikti savo grupės vardu. Kaip tuomet rinkė- 
jis per rinkimus gali pareikšti savo nusistatymą dėl LB 
politinės veiklos? Jei, sakysime, dauguma rinkėjų no- 
retų LB politiką pakreipti kitą kryptimi, tai kaip tai 

; rinki-

politinės veiklos? Jei, sakysime, dauguma rinkėjų
• f -V ■'T—w • • . —

pasiekti pagal “demokratinius” LB tarybos C* ” 'mus?
Kyla klausimas: ar LB organizatoriai per 30 metų 

neįstengė įsavinti parlamentarinių rinkimų principų

- - - 1 loginį nusistatymą. Vienok nepasakyta ar lietuviai ko- l 
munistai gali dalyvauti rinkimuose ir statyti savo kan-į 
didatus. ■*, į. — i ■ - 1 .<.a.^aaav<a p.uhus pnt

Tokiu būdu, anot Stasio Barzduko,* “Lietuvių Ben-jti LB diktatūrininkų tęstinumą?

neįstengė įsavinti parlamentarinių rinkimų
• * 1 ar vaidinta komediją, kurios priedangoje nori užtikrin-

—V 
druomenė siekia ir išeivijos lietuvius traukti į sąmo- 

i savo pagrinduose
gas,

ningą demokratinį gyvenimą, kuri 
taip- pat padėjo demokratinę santvarką” (Drau.
17.IV. 1979).

' Jei LB nesiektų politinės organizacijos statuso, tai!
— • — — -

tokia St. Barzduko, kaip ir kitų, propaguojami “demok- j
ratiniai” rinkimai būtų tvarkoje. Sakysim renkant lab-

- 1 rei- 
nariai yra

daros, bultūrinių ar net ideologinių organizacijų
1___ 1*-------------- — ’ ‘ C * - O------

kalingus organus. Tokiose organizacijose
• -f ... J  —-T- J X «.

vienodo nusistatymo ir jiems tereikia' pasirinkti tinka-
< ■ - — -mesnius asmenis valdyboms sudaryti, -v • • •* -

A. PLEŠKYS

ALTOS ŽEMINIMAS
(Aušros Zerr paskaita)

(Tęsinys)
Dėl Helsinkio aktu vra dvi 

skirtingos aiškinimų (interpre
tacijų) versijos. Viena yra Va- 

ikarų Europos ir JAV preziden-• Karų jeuropos ir JAV preziden- Visai kitaip atrodo dalykai vykstant parlamentari-; to (vykdomosios valdžios) ir 
in finn ~ __.7_. A5 - . ______-J — senato ir atstovų

yra labai skirtingo politinio ir idėjinio nusistatymo lie- rų^;_ (iste.tym.ų leidžiamosios 4-- C<_1 ............

X - - ------------------------------- --- I v ’nio tipo rinkimams. Ne paslaptis, kad Bendruomenėje kongreso
1TVC IoLoy ------------- — _ 1 • X

tuvių. Sakysime, frontininkai siekia 
veiksnius sutelkti PLB, ; ___ ____,x~x^x
VLIKą ir ALTą. Iš kitos pusės akiratininkai norėtų

visus laisvinimo ^džios>į.jie.visi aiškia.i ir.ne: 
pajungiant savo kontrolėn

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ 
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys)

Prof. Voldemaro šalininkai Marijampolės
• TTT • •

apskr., Kalvarijos vals., Gulbiniškių kaime, Gin- • — 5 •
cevičių ūkyje susirinko į viešą gegužinę ir nutarė

. • - - - “

paskelbti ūkininkų ‘‘boikotą” Marijampolės mimies-
te. Toks boikotas patiko opozicinėms partijoms
ir prie jo prisijungė komunistai, kurie veikė 
kilėlių vardu visoje Lietuvoje. Štai to “boikoto” 
pripuolamai matytas vaizdas.

Varėnos pradžios mokyklos senų mūrinių

su-

: namų kapitalinis remontas 1935 m. buvo atlieka
mas ūkio būdu. Visi remonto darbai buvo baigti A w iv . . w. - --; prieš mokslo metų pradžią (rugsėjo mėn. 1 d.), 

: bet su stalium Petru Vėlyviu iš Ežeriekų kaimo
- įvyko nesusipratimas. Jis su padėjėju visus lan- 

vasa-gus ir duris padarė, bet sudejo-sustatė tik 
rinius langus ir duris, ir pats nepasirodė.

Alytaus apskrities savivaldybė nerimo 
klausdavo, kada komisija galėtų atvykti remonto 

. darbų pii;’ 
žieminiu lan 
įstiklinti, bet 
i*ugsėjo mėn.
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M. Šileikis Z on City vasarnamiai

KUR TEISYBĖ IR KUR MELAS?

įkalintiems lietu
viams- Tuo tarpu JAV LB dele
gacija protestuotų prieš Helsin- 

| Jo aklas, kad IJetuva pripažin* 
ta sovietams ir reikalautų iš 
JAV keisti jos užsienių politiką 
s.etų. atžvilgiu, kad ji nenau- 
d.nga lietuviams ir pavergtai 
Lietuvai.

atskiriems

Lietuvai.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

• • •
"Dievas yra dvasia Ir |o garbintojai turi garbinti j( dvasia ir 

tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

širdie*’ sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti
dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus

Esamuoju laiku nėra daugI Tokia jungtine delegacija, u §.fdies dvasioje ir tiesoje.
j * - vv—t, ——  r------------------------------ ------------- .

išprašyta laukan, nes Washing- pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės
“ —~ “ ** * - J.. , - A <fc. M. MMM a XV rf O 11

I reikia manyti, tikriausiai būtų tcnn kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo

tonui atrodytų, kad lietuviai yra
pasimetę ir patys nežino ko jie širdyje. Tačiau vertais

y**-......... > —------------------------—
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 

Z,Z-   _‘j ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa 
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

rr. kasto tyrinėtojai
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, SU ten bland, N.Y. 10303

a
I

I 
a?

3 
a?

t' 
i 
i

i 
I 
i s 
!
- 
SS

1

/
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Jei JAV LB Remdamasi Lie

tuvių Charta nuoširdžiai noii 
d.rbd Lietuvos laisvinimo sri
tyje, tai jos šventa pareiga yra r 
įsijungti į ALTą ir sujungto- 
iii-s jegfemis bendr ai dirbti, o ne 
tas laisvinimo jėgas skaldyti ir 
patį laisvinimo darbą silpninti 
u uimdyti kaip iki šiol, kad L. 
Bendruomenė darė, tuomi netie
sioginiai pasitarnaudama oku
pantui. Meskite LB vadovai am-

; bicijos ir 
t 1

Mažeika S/ Evans
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Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN A/E.

VARDAN TOS LIETUVOS 
VIENYBĖ TEŽYDI-ALTOS ŽEMINIMAS

Atkelta iš 4 psl.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
Tek 737-8601

i 
I

rimui. Tuos parvežtus 6 “susi
tarimo” punktus, pats Dr. L.

DR. ERANK PLECKAS' 
v. OPTOMETRISTAS 
KALBA. LIETUVIŠKAI 

26W W 71 St. T«l. 737-514$ 
rikrina akis, 

“contact lenses’”

“Akiračių” redakcijos kolek- vimams, todėl ir iškyla klausi- 
jtyvo pašnekesių proga, paskelb- mas: kuris iš jų teisybę sako —

i .u Kriaučeliūnas pavadino tik su- 
• . tarties projektu o ne sutartimi.

Kaip matome jokių susitarimų 
nebuvo ir nėra, O yra tik JAV 
LB krašto valdybos diktatas

Chicagos naujoji majore Jane 
Byme pirmoje eilėje, griebėsi 
sutvarkyti Chicagos “laukinių 
džiunglių” padėties, kur ypač 
aplink Humboldt Park bandi
tizmas yra nebeįmanomas: nuo 
balandžio 12-tos iki 26 dienos 
jau šeši jaunikiai žuvo. Majore

nors ir pamažėle, plėsis! tinas- Stasys Barzdukas aiškina 
: “Bendruomenės įsi

jungimas į ALTą pastarosios su
dedamąja dalimi, juk reikštų 
jos pavertimu tokia pat organi
zacija kaip ir kitds ALTą suda
rančios organizacijos”

Paremti LB visuotinumą silp
no ir nepripažinto autoriteto 
pasakymu, kažin ar yra išmin-

garso au- 
to’ritetas, bet vistik jam tenka 
garbė, kad jis pirmas įkūrė ko
mitetą žmogaus teisėms ginti 
pagal Helsinkio aktus okup. 
Lietuvoje. Taip pat remiantis 
Helsinkio aktais ALTos pirm. 
Dr. K. Bobeliui Belgrado kon
ferencijoje pasisekė įtikinti JAV tinga?

Joks

nepripažinimas tebėra nepasi
keitęs.

Kitokia Helsinkio aktų aiški
nimo versija yra Sovietų S-gos, 
arba taip vadinama brežnevinė. 
Sovietai aiškina, kad pagal Hel- delegaciją, kad būtų paminėtas 
sinkio aktus Pabaltijo valstybės neteisėtas Pabaltij 
yra pripažintas Sovietų S-gai. i

šios šalies įstatymas, 
įjungimas įfeoviefeų s.gĮ'7fefei ^Sanizacijų vokį, ne-

o valstybių

JAV aiškinimą pripažįsta AL- buvo pasakyta pirmą kartą teisės, vadintis vi
Ta ir VLIKas ir jo laikosi savo tarptautiniame forume nuo an.- 
politinėje veikloje ir santykiu©- (trojo pasaulinio karo pabaigos, 
se su JAV įstaigomis. Taip pat ten. buvo paminėtas ir

Sovietų S-gos aiškinimą, kaip'Sovietų S-gos nesilaikymas ir 
[matėme iš gerb- p. A. Zerr pa- nevykdymas žmogaus teisių,-pa- 
’ reiškimo, pripažįsta ir. yra įsi- sižadėtų Helsinkio aktuc'se.-Tie- 
savinusids JAV Lietuvių Bend- sa, baigiamajame Belgrado kon- 
druomenė ir jo laikosi savo po* fsrencijos akte tas buvo pralei- 
iitinėje veikloje ir santykiuose sta.

Gaila, kad gerb. p- A. Zerr 
nieko naudingo neranda 

nusakytos .ir žmogaus teisės, pavergtiesiems Helsi-nko aktuo- 
kurių vykdymo Sovietų S-ga vi- ir» kad tie aktai tėra naudin- 
sai nesilaiko ir visu azijatiniu, gi tik vienai Sovietų S-gai.

Teko nugirsti gandus, kad T

su JAV įstaigomis.
Be to, 'Helsinkio aktuose yra

brutalumu ir griežtumu yra pa-

1.

Pritaiko akinius ir
I

-!•

į

t
I

‘tu “Akiračiuose”, redaktorius dr. Rekašius, ar p. Juodvalkis? 
i Rekašius pareiškė, kad PLB Klausimas tikrai rimtas ir į jį 
I yra išvysčiusi su Vilniuje sėdin- reikia rimtai ir pagrįstai atsa-

“Akiračiuose”,
L 1 A

VaL agax grisi tari tn ą_ Uždaryta tree. į čia valdžia ryšius ir kad tuos kyti, ne vien tik teigiant ar ji
- » -vr-’i TT>------- -T-Z. -2--- J--------------A _______ X

DR.LEONAS SEIBUTIS ■ jai. Pasak Rekašiaus, tuos ry- syje dabar paskelbtus LB “lais-

visuo
tina. Tai yra tik kaikurių LB 
vaddvų liguistoj fantazij os pa
darinys. Įstatymai visiems :yra 
lygūs ir turi būti^gerbiami- LB * • • * • • *
nėra jokia visuotinė organizaci-
ja'o yra tokia ’ pat kaip ir visos
kitos lietuviškus organizacijos.

Savo kalbos pabaigoje gerb. 
p. A. Zerr sustoja prie ALTos 
visuomeninių ryšių komiteto 
pirm. Dr. Leono Kriaučeliūno ir 
JAV LB krašto valdybos pimi. 
Algimanto Gečio taip vadina
mų “susitarimų” įvykusių 1978 
m. birželio 18 d., RochesterioĮkuuiuiuinu xx £~x x vz. L uill LL YJ-čį pa ; xun.u ixui^xxoLI L'cLILULLS, KdU \t Afe - t t •

j neigusios. Per pačių sovietų ne- Bendruomenei dėl jos prdsvieti-j T. ~ J? _va s

šintos, o kongresas savo priim.

apsižiūrėjimą, vistik sovietai tą aškinimų
aktą, pats Leonidas Brežnevas; Washingtono durys jau užsida- 
pasirašė, visai nenujausdamas riusios. Apie tai “Drauge” 1979. 
ir nesitikėdamas, kokias pašė- ,4. 12. paminėjo Jurgis Jonušaitis 
kas Sovietų S-gai atneš- Ilgai ne. ■. ir kad gerb. p. A. Zerr su apgai- 
reikėjo laukti, kaip daugelyje! lestavimu tai patvirtinusi. Gal 
vietų pačioje Sovietų S-goje ir tada JAV LB kreipsis į sovietų 
jų satelituose įsisteigė kc'mite-i L. Brežnevą, kad šis jiems savo

ir įsitikinimų,

X*ts
s
i
<4
•ai-

■J

L

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto, o—7 vai. vak. 
Ofise telaf.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR DIJIRUROAS

Bendra praktika, >pee> MOT ERŲ llpee.l 
Ofisas 2652 WEST Sfth S'iSGET į

į ryšius sudarė iškilieji LB veikė- nuneigiant, ypač turint dėme-
■ - - — * ~ -------- ------ • ------------------Vol'Ll___ T n e

sius reikia ne tik palaikyti, bet vus, visuotinus ir demokratiš-
į ir toliau plėsti, nors jie ir vyks- kus” rinkimus, kai PLB palan- 
: ta dar nekaltybės skraistės prie- kiai vertina vaikų vežiojimą į 
' dangoje. Esą, Vilniuje sėdinčios okupuotos Lietuvos komunistų

1
■ ta dar nekaltybės skraistės prie- Ipai vertina vaikų vežiojimą į

valdžios atstovu ryšiams palai- pionierių stovyklas, jaunimo 
kyti su iškiliaisiais PLB asme- siuntimą į Vilniuje įsteigtus 

Inimis yra ] ' " ~~ ’ 1 ’ " x----
Y .v•

paskirtas Vytautas Kapsuko kursus, kai ji stengiasi
Kazakevičius, bet kas tie “per- sugriauti bei suardyti senas ir 
iškilieji veikėjai” — redaktorius svarbias JAV įsteigtas lietuvių

OfiMj 2652 WEST Srth 5*i “GET 
Tel. PR 3-1223

OFISO VAI-.: pirm., antrai, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šežtadie-

Rekašius neišporino.
Kad tie redaktoriaus Reka- 

* siaus

Organizacijas bei sąjungas.
V. Pr.

ALTai susidedąs iš 6 punktu, j--j--— 
i.-j o..«^kMrth, Afr.v- įsake einančiam policijos virsi-kad ji pati save palaidotų. Atro
do, kad gerb. p. A. Zerr nesą
žiningų asmenų buvo klaidingai 
informuota.

Įdomus yra to “susitarimo”
— diktato bitas punktas, kuris “ 
skamba šitaip: “Sudarant dele
gaciją pas JAV prezidentą, vice

ninko pareigas Sam Nolan ne- 
delsiant skirti daugiau policijos 
su lotynų kilmės kapitonais.

Jane Byme pasakė, kad ji pati 
ir Human Services komisionie- 
rius John Donovan asmeniškai 
lankysis tose vietose, kur gau
jos troškina visą gyvenimą, pa-

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

5 •

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

prezdienta ir Valstybes Sekre- J\° *-
Ut.. iav sikalbeti su tų bendruomenių

teigimai nekeltų abejonių, 
'Laisvosios Lietuvos” bendra-

- r—.. - . _____ darbis K. Radvila (“L.L.”, š.m.
įlaia 2-4 vaL po©iet ir lėta laiku j balandžio 19 d.) telefonu pasi- 

oągal suiitarimą. J - _ . . .

PrirrJnė "generic" kainas
WASHINGTON. — Carterio

torių, kviečiami ALTos ir JAV 
LB valdvbu atstovai”.

Ar tc'kia ALTos ir JAV LB’ 
jungtinė delegacija į Baltuosius 
Rūmus

I teiravo PLB- valdybos narį An- pernai priimtą Įstatymą

ir State Departmentą 
administracija, siekdama paska yra gajjnia ir ar ji lietuviams

butų naudinga?- Žinant ALTos
taną Juodvalkį, kuris yra taipgi ^pie pigesnių kainų (generic) lir j‘Ay LB skirtingą nusistatv- 

j ir Korp. Neo-Lituania valdybos vaistų vaistinėse pardavimą ir m dėl JAV ve(femoS užsieniųP ŠIlEIKlS OP. ir
. ORTHOPEDajyAotEZISTAs' narys, ar iš tikrųjų koks nors ^rtojimą, pasiuntė Kongresui 

Apararai - Protezai. 1^'^bali- j pLB padalinys -yra užmezgęs Peržiūrėti ir pertvarkyti vaistu 
dažai. Spociali p*9«Ib« ktfcm*.' -- ’ - ■
'Arch Sunnorts) ir L t. |

ft -diplomatinius’

^ 4 ir 6—8, Ą^adieniais 9—1 su

lyderiais ir taip baigti “džning-
, lių” gyvenimą Chicagos gatvėse.

Vėlesniu laiku visą smurtą ke
lia beveik vien lotynų kilmės 
januolių gengės, pasakė majo
re Byme.

Šiaurinėje miesto dalyje la- 
blausiai siaučia gaujos Lotynų ; 
Kobros ir Unknown Insane 
(“Nežinomi bepročiai5’).

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i
.1

ryšius >
Vilniuje sėdinčia kvislingine i

prirašymo įstatymus.

I

i

3

politikos ir žinant, kati tos JAV 
užsienių politikos' lietuviai ne
pakeis, o taip pat ii’ dėl Helsin
kio aktų JAV LB skirtingo aiš
kinimo — interpretacijos, rei
kia iš anksto pasisakyti neigia-: 
mai. ALTos delegacija savo ii- 
ga diplomatine patirtum, visa- Klubas rengia Bunco ir kortų popietę » MA > T-X--•_.

ir Girėno salėje, 4416 So. Western 
Ave. Pradžia 1 vai. popiet.

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

kviečiame visas nares ir svečius 
atsilankyti ir smagiai praleisti po- 

E. Strungys, rast.

:■

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

| Tai This pirmą kartą per dau
giau kaip 40 metų įsisenėjusios

i
iTĖVAS IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
21fc6 63rd St„ Chicago. If L 60629 okupuotos Lietuvos valdžia? Pą-
’ - Talaf.; PRoep^t 4-50$4 [sak Radvilos, ponas Juodvalkis

'■ -■ 

PERKRAU5TYMAI
MOVING

.Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

r. Šerėnas 
, Tai. WA 5-8063

k:

i "T ~j praktikos revizija. Beveik tokia 
pati rezoliucija nebuvo priimta 
praeito Kongreso daugiausia dėl 

v. , . t • x tb, kad didžiosios vaistu garnyk-
tu rysiu su okupuotos Lietuvos . . . .., j . +. | los pasipnesmo.

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

I Ji sako, kad JAV LB krašto val- 
| dyba susitarimą liepos 2 d. 
vienbalsiai patvirtino, o ALTos 
valdyba šio susitarimo dar nė
ra patvritinusi.

Atrodo, kad JAV LB krašto 
valdyba ir gerb- p. A. Zerr ne
susigaudo kame yra reikalas. 
1978 m. spalio 21 d- įvykusiame 
ALTc's 38-me suvažiavime Chi- 
cagoje, šis reikalas buvo iškel
tas. Į tai ALTos pirm. Dr- K. 
Bobelis ne dviprasmiškai pasa- 

1 kė, kad Dr. L. Kfiaučeliūnas j o- 
kiam susitarimui su JAV LB 
nebuvo ALTos valdybos įgalio-

**

i

K

~į Rekašiaus teigimą kategoriš
kai paneigė ir dar pabrėžė, kad
si

PLB viešų, pusiau viešų ir slap-

valdžia nepalaiko ir kad jam tie

pati rezoliucija nebuvo priimta

to, kad didžiosios vaistų gamyk-

...________  _ ______________ į • Lino šerdis, tauku drabu-»/ I į ik.

tokiems prieštara- j žis, sidabro galva. (Žvakė)
“iškilieji” asmenys nežinomi.

Atsiradus ‘

Lietuviu Brighten Parko Moterų I

da su aukštaisiais ‘Washingtono sekmadienį, balandžio 29 d., Dariaus miAin aiih \n wnsiPi n
pareigūnais nuoširdžiai tariasi, 
aiškinasi, įrodinėja, stengiasiįrodinėja,
juos įtikinti prašydami Lietu- 
vos laisvinimo reikaluose pana

ir
Bus gražiu ir vertingų dovanų lai- O s

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

Telef. 476-2345
S

1
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAAIS PASTATYTI
mos ir pagalbos, o taip pat ir pietętoje rezoliucijoje dar net pa-. tai, pagal Helsinkio aktus žmo-! duris atidarytų. Panašią mintį 

brėžė, kad ir ateityje nebus pri- gaus teisėms ginti. Tokį komite- ------- —
pažintos. Tai aiškiai liudija te-į tą įsteigė ir Tomas Venclova m. iškėlė Z-Rekašius.

- ------ i mūsų atstovybė'pavergtoje Lietuvoje. Dabar jis
Washingtone ir keli konsulatai gy-vena JAV. Savo kalboje T.V.,

suvažiavime, EB atstovams,- Lietuvių Bend- 
pasakė, kad Helsin- druorądnei esant savo turiniu 

aktai, Sovietų S-gai yra visuotinai organizacijai, ALTos

brėžė, kad ir ateityje nebus pri- gaus teisėms ginti. Tokį komiter X-_ ’T' • -Vt • • - !
beveikianti ]
Washingtone ir keli konsulatai ___
įvairiose JAV vietose, o taip VLIKo

dviprasmiškai yra pasakę, kad
pagal Helsinkio aktus Pabaltijo, __
vasltybės nėra sovietams pripa-Tos pirm. Dr, K. Šidlauskas i

Akiračiuose” 1979 m. sausio
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
iš /v^irię atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel 376 882 arba 376-5996

Cgntistry News I 
ifaiHG 1TBHTER f OR U

by 1hCarolyn Avelino
Hunt-Wessoo Kitchens

Achieving Kitchen Efficiency
The energy crisis has made

Putting More Light On Ii16 SubjectApie LB visuotinumą gerb. p. 
A. Zerr pasisako šitaip: “JAV 3pasa-

- jo-
'1
į
I

c<- AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

If you haven’t been to the 
dentist lately, when you do go 
you’ll think today’s dentist is 
the dentist of tomorrow!

Longer lasting — even life
time — tooth fillings are a 
reality, today. No longer 
need chipped or cracked 
teeth be lost. Such teeth can 
be reconstructed using filling 
materials that not only match 
the color of the damaged tooth 
but are as durable as the tooth 
itself.

Dental authorities estimate 
that it will be at least ten 
years before a vaccine to 
1-- available but much progress 
has already been made in that 
direction.

L ’ / ' “
metal drills? A distinct pos
sibility, with much research 
and experimentation yet to 
be done.

High speed drills already
\ 

reduce the discomfort of vi
bration during drilling, while 
enabling the dentist to more 
efficiently prepare the tooth 
for filling — and in less time.

One of the latest major de
velopments in the constant 

and instruments in dentistry 
is the use of fiber optics, 
the technique of transmitting 
light through transparent 
glass fibers, in illuminating 
the dentist’s working area — 
namely your mouth!

One company, the Midwest 
American Dental division of 
American T‘ ‘ 
Corporation, has designed a 
new ‘ \’’
called the“Quiet-Air In-Sight” 
that features a built-in "head
light” to spotlight the tooth 
area being worked on.

Historically, denūsU have

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

atstovų 
epat ir kitose vakarų valstybėse. CJiicagčj 

š. m- kovo 23 d. Pabaltijo vals- kio i____ , --------- -
tybių delegacija, jų tarpe AL- Achilo kulnis, nes žmogaus tei- atstovų siūlymas (JAV LB įsi-
Tzxe. ^4^— r^- TT X.: JI-------- 1 •

š. m- kovo 23 d. Pabaltijo vals- kio A 1 v

siu sąjūdis yra nebesulaikomas įJungti į ALTą) buvo nepriim-
tas, o vyko tik zonduoti — iš 
tirti galimybes tekiam pasita- 

{Nukelta į 5 psl.)
i

i®- >

dybė griežtai pareikalavo pateikti jai remonto
111 . —

! darbų apyskaitą. Tuomet aš, Varėnos miestelio 
.turgaus dieną — antradienį nuėjau į kooperaty-

- a- V

va paieškoti iš Ežeriekų kaimo žmonių ir suži-
J • • t — — - —noti apie stalių Petrą Vėlyvį.

Radau jo kaimyną ūkininką .kooperatyve.
—- -i • n

Jis išsivedęs mane į gretimą tuščią kambarį pa- *» ♦sakė:

— Petras Vėlyvis dalyvauja ūkininkų “boi-
kote” ir už tai gauna į dieną po 6 litus pinigais. TT • - « * — -Jis su savo sėbrais turgų dinomis pirmadieniais 
varto ūkininkų vežimus prie Alytaus, antradie
niais prie Butrimonių, trečiadieniais prie Dau
gų, ketvirtadieniais kartais prie Alytaus Vilni
jos pusėje, o kartais prie Butrimonių ir penkta
dieniais — prie Jiezno.

Buvau naivus ir vadovavausi protu, bet ne 
jausmais.

— Juk jis ne ūkininkas, o darbininkas,

mti? Pranešiau, kad stalius susirgo ir jis komunistų partijos, 
ang į nesustatė, nors jie padirbti ir’Lietuvos kompartijai vj

kau nustebęs. Maisto produktų pigumas darbo 
žmogui naudingas. Išeitų, kad jis sėdėdamas ant 
šakos pats ją piauna. Pagaliau, kas gi moka jam 
pinigus ?

Jų yra 20 žmonių būrys ir pinigus gauna 
i, — sako pokalbininkas. 

Lietuvos kompartijai vadovauja žydai. Kadangi
11/

vi

— ■ — — " 
įkykla veikia normaliai. Apie [pramonininkai ir prekybininkai Lietuvoje žydai,

tarptautinis sambūris pagelbėti revoliucijai) ’ Jiezn<> penktadienį ir išsigandę, kad bus traukia- '/> 1--- - - . — — 1 J— ----------V------ /

mokesčiais. Kai kurie asmenys tuos Mopro ženk- ■ 1 q
lėlius nešiojasi švarkų atlapuose.

Kitą dieną paskambinau Inspektoriui ir pra-
«j • j • • • • --- —šiau leisti vienai dienai išvykti iš mokyklos į

A 1___L------  ---- iii - v —--------- t

Alytaus savvaldybę su apyskaita. Inspektorius
i sąs-patarė atsivežti atliktų darbų apyskaita bei

kaitas ir dėl remonto išsiaiškinti Alytaus apskri __ _5 * *» * • “ties savivaldybėje.

Ketvirtadienio ryte sėdau į Varėna — Aly-
tus — Kaunas autobusą ir vykau į Alytų. Auto

  ----- —xVKAXkXU 
teismo atsakomybėn už automobilio sugadi- 

i ••• •’ - -nimą, “boikotininkai” išsilakstė.
Po to, antradienio rytą atsirado Petras Vė----  ----- v awiiauu X'euTHS V €‘ 

lyvis su padėjėju ir pradėjo statyti langus salėje 
iv* rl A4--J -vs------ V—2   ir dėti spynas bei varsčius.

'Baigus darbą mokykloje ir išsivaikščiojus n-r,---------4.-1. -r, < • ■ -
JIS gu-vaikams, pastebėjau Petrui Vėlyviui, kad ji~ _

1 ’ * ’ ’ ’ o jis prie
•7 — 7

driai sugalvojo, nes darbas nepabėgo v v • « “ — - - ’’ ' V— I—
progos uždirbo, o kad kai kam sudarė nemalonu-
mų, tai tas niekai. Priminiau, kad mačiau va- 
” ‘ jų išdai-t aulu- žinodamas į Alytų “boikotininkus” i busas nedejo į Alytaus miestą Vilnijos puse. Čia •„ ___ >

kams. Sakiau, kad girdėjau moterų keiksmus i
V v-k 1 •

plento posūkyje į miestą pamačiau keistą, iki
tol nematytą, reginį. Aštuoniolika žmonių, vadi
namų “boikotininkų” stabdė ūkininkų vežimus 
ir pylė ant plento grietinę, pieną, metė sūrius,

ir v.t-----
gas, jų iškeltus grasinančius kumščius ūkinin-

ir

A

namų “boikotininkų” stabdė ūkininkų
7

sviestą, kiaušinius, bėrė grūdus iš maišų ant
plento. Ūkininkai vyrai ginčijosi, moterys veži
muose sėdėdamos verkė ir keikė ypač “boikoti-
ninkus”, o jie įžūliai ir akiplėšiikai grasino ūki
ninkams kumščiais. Kadangi kelias buvo užrog- T. j '*• * ' * * *lintas vežimais, tai autobusas stovėjo ten apie 20 
minučių. Autobuso niekas nelietė. Valdžios pa
reigūnų bei policijos nesimatė, šeimininkavo tik 
<1‘boikotininkai”. i '

Sekmadienio ryte pasklido Varėnoje gandai, 
kad “boikotininkai” apvertė Jiezno policijos t • V« • W “urį Alytaus apskrities savival- tai kompartija apdėjo juos “Mopro”’ (pažodžiui: nuovados viršininko Kartono automobilį prie

f.

ašaras. Pasakiau, kad mane stebino ir piktino 
L___ -V *• ““

pro-tas faktas, kad vartė vežimus ne ūkininkai, 
J- ’1 ...................... i mais-dūktų gamintojai, bet žmonės perkantieji

_ v  — — V

tą. Priminiau, kad jų interesas, kad būtų kuo pi-
• • _ » •A. ««s —k “giausias maistas. P. Vėlyvis buvo nekalbus ir

blogai nusiteikęs, tik burtelėjo:
— Darbo žmogui tenka kartais paklusti

'odymų ir iš kitur....

LENKIJOS ULTIMATUMAS
Lietuvos

ja neturėjo jokių ženklų Lietuvos pusėje,

nu-

— Lenkijos “administracijos” lini- 
; 0 ten. 

kų tvarkoma kita pusė buvo nusmaigstyta auks- 
(Bus daugiau)
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SOPHIE. BARČUS
RADUQ ABI MOS VALANDOS

VIm, programai U WDP*

14!^) kIL A M.
Lietuviu ka<ba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 9:30 
yal ryto.

V«d6|a Aldena OaukiA

TOM.: HEmlock 4-241$
H59 So. MAPLEWOOD AVB 

CHICAGO ILL 40629

boiling or steaming. You cut

M

S

prevent tooth decay is į

fe

ra
3

Like a pair of spotlights, — -
strands of glass bring light to

___  ' * ’ 7

dentist using the handpiece,

Laser beams instead of ,^o bundles of thousands of

r

Programos vedėja

*

S

“Lietuvos Aidai’
„.KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

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

Visos laidos iš .yC0PA st°des.
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:80 vaL p.p. 
ii WHS stoties mo—AM banga.

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Jei flfiote lament*, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiem* uųsime Naujiena* dvi *«- 
vahee nemokamai.

tome atsiųsti jų adresu*. Me*

i

—- ------ ~ ~ —
the area being worked on by

•’a l. ‘ ’ ------
or drill, pictured here.

operate at speeds that greatly worked alternately among “■ -r —* -t--. J - Vwk.

of the impossibility 
getting existing light 

into the mouth with-

food into small pieces so they

If you wish to cook with 
w _ • oven or broiler, it is 
important to learn how to use 
them in a more efficient man
ner. Consider the following

Always try to use a meat

This can usually prevent 
overcooking. Also, get in the 
habit of using a minute-timer 
for precise cooking. Do follow’ 
your recipes; they were meant 
as a guide.

Remember that preheating■ i __ ____ L 
except for “quick-bake”items 
such as cookies, pizza and 
frozen entrees. Cut down on 
this habit.

Make an effort to thaw 
foods at least partially before 
cooking. Don’t try to incor-

cooking time. This ii & aure 
energy waster.

A genuine blessing to every 
energy conscious homemaker

An industry study shows that 
by 1980, between 20-25 per 
cent of American households

the subject of energy-saving 
c-------o
conversation. Today’s home- 
1_____  _
with ways to save money in 
the kitchen because they 
have to be. 

achieve energy-saving effi- 
i___
we’ve experienced in the 
Hunt-Wesson Kitchens. 

For instance, always try to 
match pan size with the 
burner. A pan that is smaller 
in diameter than its accom
panying burner will allow 
1----  . “ ■ ’ -
to precious energy wasted! 

Remember to cut your 
vegetables before cooking 
rather than cooking them 
whole. This speeds the pro
cess. Legumes or dried fruits 
should be soaked, also, to 
L------ --
returns them to their natural 
state, or consistency. 

Another obvious way to 
lessen cooking time is to 
i_____ __ _
easy to prepare main dish. 

Convenience foods such as 
our Prima Salsa, prepared 
spaghetti sauce, would- cer- . - . .. —1__ LdllUJ — - —-- - - --- r ,
heated thoroughly, this thick ventional oven, 
sauce 1___ __ ‘ J ‘
all day. 

Don’t be afraid to experi
ment with new .
methods. Oriental stir-fry deed ways to save fuel money 
cooking is not only Intriguing “ *.. ^ _-
as a 
idea — it is more energy

WIC OUUJWV --------------__

cooking more, than just idle cook quickly. ““ * ' ’ T*--- - —Ue.
makers are very concerned your 
with ways to save money in ’ 
the kitchen because they 
have to be.

There are real ways to tips: 
achieve energy-saving effi
ciency in the kitchen which thermometer w*hen roasting.

*’ Th.12 Stenallw nrpvpnt

overcooking. Also, get in the

for precise cooking. Do follow
• - ------ X.

TioVape That UanZlates the oven is generally wasteful
I

I

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel.: OLympic 2-1003 4 t

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3577

shadows and bright spots be
cause 
of 
sources 
out restricting the dentist’s 
ability to work — not to 
mention discomfort to the

in-Sight brings the light 
right into the mouth, from a 
light source at the dentist’s 
console, through two bundles 
of thousands of strands of 
glass connoted to the hand
piece. Only the bright white 
light travels down the hose; 
the fight bulb’s heat and 

Hospital Supply electrical source stay on the
----------------- - v i i________ __
dentist’s hand piece (drill) the patient’s mouth.

search for better procedures patient.
^n-Sight bring* the light 

right into the mouth, from a

console, through two bundleslight

area being worked on.

piece. Only the bright white 

the fight bulb’* heat and
I 

dentist’s console, away from

It allows the dentist to 
work with greater precision, 
less eye strain and much 
less fatigue — foe both 
dentist and patianU

foe both

IX

snouia -------- -
reduce cooking time. Soaking porate thawing time into

____ __________________________ __ _ I
GEORGE F. RUDMINAS |

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138.113S
A genuine blessing to every

choose a relatively quick and may be the microwave °y®n*

■IJ
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jSTEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Patos Hills, HI. 974-4410

by 1980, between 20-25 per 
cent of American households 
will be using them. If used 

? a con* 
the energy

----  c I 
could approach 85 per cent.

, These energy-saving hints
cooking are proof that there are in

in the kitchen. It’s just
•• ■ *”-------•_

working to make it better

REpublic 7-1213 I S
spagnevu ^uvo, wvuiw ----- , _
tainly help the cause. Simply exclusively instead of

| frtlV/* , w—— —--------- > ’

tastes like it simmered savings of a microwave oven
*• - ----------u o«

These energy-saving hint*
i new
Oriental

change-of-p»c* -menu another way Hunt-Weason it

efficient <nd nutritious then for you-

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 71911
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CICERO Paskui Žukauskaitė pianinu 
iskambino du

surinkusiems 
dar ir 
pianinu 
rapsodiją nr. 2, o Danutė 
kevičiūtė elektros vargonais 
pagrojo dr. živago valsą ir vie? 
ną dalvkėlį iš Laurenco progra? 

pravedė kuopos pirm. Edmun- mos įediminas_ pranstočiuf 
das Vengianskas. Paskaitą skai- pagrojo gabalą iš Romeo ir Ju< 
tė LŠST pirm. Karolis Milko- 
vaitis, dalyvavo ir sveikino sa
vanorių — kūrėjų pirm. Tarnu-

Balandžio 22 d. Gen. Daukan
to Jūrų Šaulių kuopa Čikagoje, 
Vyčių salėje, suruošė Saulių Są
jungos 60 metų įkūrimo ir vie
no iš jos kūrėjų Vlado Pūtvio 
50 metų mirties minėjimą, kurį

paskambino x Vengrį 
nr. 2, o Danutė Pranst

pavaišinti. S. Paulauskas

lietos. Pabaigai trys- jaunuoliai 
mušamais instrumentais ir elekį 
rinėmis gitaromis davė Triukšt 

lis. Keli Daukanto kuopos sau-, mingos šiuometinės muzikos,, fi
liai davė priesaiką, o Klaipėdos j t
jūrų šaulių kuopos vicepirmi-' P° programos visi susirinku^ 
ninkui Ašokliui buvo prisegtas ; s?eJi buvo šeiminipkių skaniaį 
medalis.

Po oficialiosios dalies solistė 
Irena Petrauskienė, pianinu pa
lydint muzikei Lilei šleiterytei, 
padainavo Kada aidas iš toli, 
Tamsi dienelė, Tėviškėlė ir Ge
gutėlė, o bisui — Mano gimtinė. 
Dviems dainoms žodžius buvo 
sukūrusi pati solistė.

Tenka pažymėti, kad oficia
lioji ir meninė programos dalys 
užtruko tik viena valanda. Po 
programos gen. Daukanto kuo
pos šaulės visus susirinkusius 
nemokamai sočiai pavalgydino, 
o šaulys Klemensas Vidžius pra
kaitavo, visus gėrimais aptar
naudamas.

» S »
Balandžio 22 d. Ciceroje, pa

rapijos salėje, įvyko Reg. Liet. 
Bendruomenės surengtas jaunų
jų talentų pasirodymas, kurį 
pravedė dr. Bronė Motušienė.

Pirmiausia Sofijos Palionie
nės paruošta tautinių šokių gru
pė Ratelis pašoko Noriu miego 
ir Aguonėlę. Akordeonu paly
dėjo muzikė Kristina Griniūtė.

Birželio 10 d. 11 vai. 30 min. vičius visuomet paremia lietu- 7 vai. vak.» Jaunimo Centre, 
ryto Ciceroje, parapijos salėje, ^-išką spaudą ir bendruosius' Kvietimus įsigyti arba stalus 
1500 So. 49th Court, ALTos sky- darbus. Jis kartu su žmona ir 
rius ruošia Sovietų Sąjungos artimaisais dalyvaus jubilieji- --------- c, ---- —
daromo lietuvių tautos naikini- , niame bankete. Dėkui už anks- J Avė., tel. 776-2191 po 5 vai. p.p. 
mo parodą.

Algis Juškėnas^ Cook Ap-

i tyvą rezervaciją, tuo sumaži
nant rengėjų rūpesčius planuo-

> jant banketo reikalus ir ruo-. 
į šiantis’ tinkamiau priimti sve- 
k čius ir viešnias. Visi mieli tau- 
’ -tiečiai kviečiami dalyvauti ir 

vietas grupėmis ar pavieniui re
zervuoti iš anksto, kreipiantis į

\ __ -p Naujienų administraciją arbaskrities Asesoriaus Thomas C. • - * +•skambinant Kristinai Austin, 
tel. 421-6100.

— Ponia. Helen Buchinskienė

Hynes įstaigos tarnautojas, mū
sų bendradarbio Stasio ir Leo
kadijos Juškėnų sūnus, užsakė 
šiai įstaigai 5 vietas Naujienų jg Marquette Parko kiekviena 
jubiliejiniame bankete. Dėkui J proga paremia Naujienų leidi- 
lietuvių draugui T. C. Hynes ir: mą. iš anksto pratęsdama pre- 
A. Juškėnui už ankstyvą vietų j numeratą ir apgailestaudama, 
rezervaciją. Be abejo, bankete kad negalės dalyvauti Naujienų 
dalyvaus mūsų mielas bendra- bankete, atsiuntė $10 auką, lin- 
darbis Stasys Juškėnas ir jo kėdama visam., štabui geros 
žmona.

— Steponas C. Lack-Lacka-
sveikatos ir geros sėkmės, b 

j Nauijenoms gražios ateities.
— Ponia L. Cesekas iš Toron

to, žiemą praleidusi St. Peters
burg, Fla., grįžo Į namus. Dėkui 
už $5 auką, atsiųstą keičiant 
adresą. L. Krajauskas iš Mar
quette Parko apsigyveno New 
Buffalo, Mich. Dėkui už $2 auką.

—: Dėkui Kaziui Griškui iš

NAUJŲ SKAITYTO.IŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipia^ i visai ikaT 

lyto jus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
ju juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos I # .
taip pat nevergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromisjėgomis] — Dėkui rLuzzui LrTiskut iš 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Ir visuotino lietuviškų rel_ i Marquette Parko už $7 auką. < 
kalų renesanso. - L. . ‘ ,ų TTaip pat dėkui tos apylinkes ;

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Ke
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. ’ ~

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio rieJbnŽS, 
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, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

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

tautiečiui, užsisakiusiam " Nau4 
jienas vieneriems < metams ir 
atsiuntusiam $2 auką, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.
" — Ponios V. Orentienės vado
vaujamos visos Pedagoginio Li
tuanistikos Instituto absolventų 
motinos rūpinasi išleistuvių vai
šių paruošimu, išleistuvės • bus 
balandžio 28 d. ‘ (šeštadienį),

Visas ir visus kviečiame į didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytoją reiraiana 
pražoma pasinaudoti žemiau esančiomis itkarpcmia.

XADJISNOi 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL W6M 

mažindamas susirašinėjimo Iii aidai. Priede

Pavardė Ir vardas

Adreso

» Užsakau' Naujienai kaip dovaną savo _ 
yra naujas įkaityto j as. Priede ______ _ doL

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

kuris

Adresas

Spon šoriam pavardė, vardas Ir vietovė 

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lletuvittaĮ spauda ir Naujienų
pastangas, p rajum jas siuntinėti už pridedamus ________ doL

Pavardė ir vardas ------------------------------------------------- -----------------------------

Adresu-------------------------------------------- —------- ------------------------------- —

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sualpa, 
tinlmirl nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas------------------------------ _------------------- -

Adresas ---------------------------------------------------------- i---------------------------------

r*TtrdA Ii r*rdx» --------- -

Adre«*i ---------------------------------------------------------------------

F<r*rd6 tr rtrdju —------- -

( Irumi ... . .. 4.
/

karšta vakarienė, gros Ramomo— 
orkestras. Pradžia.7:30 \al. valf. 
įėjimas Rėzery^ęijorns tel. 
176'8417. (Pr).

—‘ DaVg JVAiklŲ PUOŠME
NŲ. Mokame) $6.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or better 
condition). Mokame aukščiau-1 
sias kainas už sidabrines mone
tas. Perkame pašto ženklus ir «
pinigu

vičius visuomet paremia lietu- 7 vai. vak.» Jaunimo Centre.

užsisakyti galima pas p. Pranc- 
kevičienę, 7204 So. Richmond

P A T R 1 A,
4207 So. Sacramento,

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis leL 436T 
6294. (Pr).

— Kelionių į Vilnių 1979 mT 
.jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737-1717. (Pr.)

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

— VYTAUTAS BELECKAS. 
Sunny Hills, Florida, bus Chi- 
čagoje, balandžio 27-30 dieno-

— Kr. Donelaičio lituanistinių 
mokyklų visuotinis tėvų susirin
kimas įvyks šeštadienį, balan
džio 28 d., 9:15 vai. ryto mokyk
lų patalpose. Kviečiami visi mo
kinių tėvai susirinkime daly
vauti.

— Edvardas Chesna Loyolos 
universiteto medicinos mokyk-jmfs/Jam galima skambinti tel 
lą baigia š. m. birželio mėn. 9 737P1717. (Pr.)
d. Praktiką atlikti ir toliau stu
dijuoti pasirinko Medisono uni
versiteto ligo*ninę, Medison, Wis
consin- šiomis dienomis jis yra 
pakviestas j ALPHA OMEGA 
ALPHA-Hohor Medical Society. 
Busimasis daktaras yra vyriau
sias sūnus Aldonos (Tautkutės) 
ir Arnoldo Chesnų iš Melroše 
Parko', Illinois- Broliui nepasi
duoda ir neatsilieka ir sesuo Da
nutė Ji jau antrus metus stu- 
dijbuja illinois_universitete eko
nomiją ir sąskaitybą.

— JAV (R) LB Vidurio Va
karu apygardos atstovų suva
žiavimas įvyks š.m. balandžio 
28 d., šaulių Namuose, 2417 W. 
43rd St., Chicago, Ill. Registra
cijos pradžia 9 vai. r., posėdžiai 
— 10 vai. r. Visi (R) LB nariai 
it prijaučiantieji svečiai maltĄ 
niai kviečiami < šiame suvažia-y 
vine dalyvauti. J '•

KENT STATE UNIVER
SITETAS PRATURTĖJO 

LITUANISTIKA
Albertas Puskepalaitis, kilęs 

iš Mažosios Lietuvos, šiomis 
dienomis žymiai praturtino Lie
tuvių Kolekciją, paaukodamas 
daugiau kaip. 150 vertingų kny
gų, apie tuziną žurnalų ir kito
kios medžiagos, kuri liečia Ma
žąją Lietuvą ir bus nepamaino
ma. tyrinėjant Lietuvių tautos 
praeitį.

Mr. Puskepalaitis daugiau 
kaip 50 metų kruopščiai rinko 
istorinę medžiagą. Ir net tapęs 
pabėgėliu, į tremtį Puskepalai
tis vietoje maisto pasiėmė ke
lias dėžes jo numylėtų knygų. 
Būdamas laisvėje jis tęsė kny
gų medžioklę laisvojo pasaulio 
šalyse, vis už jas sumokėdamas, 
nepaisant, kad knygos po karo

Didelė Puskepalaičio meilė

Bus trumpa programa, šalta irį

SIUNTINIAI Į LIETUVA J
MARU A NOREIKIENS

i 2608 West 69th.St, Chicago, UI. 60629 e TeL WA 5-2787
4. Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ S

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA

— Lietuvių Tauragės klubas lat>ai pabrango.
.kviečia visus p s. m- gegužės Didelė Puskepalaičio meilė 
mėn. 5 >d. rengiamą Motinų pa^ knygoms pasireiškė gana anks- 
gerbimo banketą, įvykstantį’tL Kaune jis dirbo “Varpo” ir 
Šaulių salėje, 2417 W. ,43 St<] “§viesOs” spaustuvėse ir atsto

vavo firmoms įgyjant mašinas, 
ri ar įvairius reikmenis.

Čia trumpai pažymėsime kai 
[- kurias knygas:
L Das Litauen — Buch Eine Aus- 
’ • lese aus der Zeitung der 10. Ar- 
I mee Mosvid (Die. Altestem Li- 
Į tauischen Sprachdenkmaler Bis
* Zum Jahre 1570) by Georg Ge- i 
i rullis, (Heidelberg, 1923);
■i Hinter Den Seen, Hinter Den 

Waldem by Victor Jungfer 
J (1932);

I Alt-Litauen by Victor Jung- 
Į fer, (Berlin & Zeipzig, 1926);
* Das Land Over Oft (Berlin &
I Stuttgart, 1917);
[ ’ Sieben Hundert Jahre by Vy- 
; dunas (Ruta-Verlag Tilsit, 1932); 
| Litauen in Vergangenheit und 

Gen genwart by W. St. Vidunas 
=] (Tilsit, 1916);

j Die Deutschen in Litauen by j 
1 Dr. Rudolf Herberte (Suttgert, 
į 1927);
J Litauen das besetzte Gebiet 
• sein Volk und dessen geistige 
Stromungen by Dr. W. Gaigalai 
(Frankfurt, 1917);
Litauische Volk slieder und 
Marchen by A. Leskien and K. 
Brugman (Strasbourg, 1882);

Skizzen aus Litauen Weiss- 
1 russland un Kurland by Her

mann Struck and Herbert Eu- 
lenberg (Berlin, 1916),t

This material is now available 
to researchers who come to 
Kent or who utilize the inter- 
library loan system.

atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbas 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. z

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
31,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

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

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

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

307 W. 30th St.
Tel. (212) 563-2210

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma J*
įdomi 250 puslapių knyga su.

Namai, Žemi — Pardevlrrwi 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 'SSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZASAUSKAS, Preridentu

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

Registruoki te sa vo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau* 
26-tus metus veikiančio] įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie.

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

vairi apdrauda —INSURANCE 
! 3UTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 

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

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

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

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

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

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tek 737-7200 arba 737-8534
REAu ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

UNION PIER, MICH..

Parduodu savo puikų namų, nes 
zuriu išvykti iš tos apylinkės. 3 ar 4 
niegamieji, vonios, virtuvė su 
iaug spintelių, didelis salionas, už“ į 
daras porčius, beismantas, didelis 2 
mašinų garažas. Namas labai geroje 
apylinkėje su daugeliu ąžuolų ir pu- 
>u aplinkoje. Visai privati vieta ant 
3% akro. Tik 75 mylios nuo Chi- 
:agos, arti prie 1-94 kelio, arti visko, 
lūs turite pamatyti, kad galėtumėte 
:sitikinti. Rimtam pirkėjui parduosiu .

WILLIAM GRODY
Box 196
Union Pier, Mi 49129 
Tel. 616-469-2448

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

4645 So. ASHLAND AVĖ 
523-8775

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

Kreiptis:

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia-' ’

FLAT ROOFERS

833-0200
Must speak some English.

TRAILER MECHANICS
•linimum 1 year experience- 
.arge growing company. Union 
ihop- Mobile and shop positions 
available-

INTERMODAL INC. 
254-6105

ri Contact TOM

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5930 

_______________ • ' ■-*'

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

FOOD SERVICE

One full time and one part time 
vorkers neeled, Monday Thru Fn- 
lay. Excellent working conditions, 
lood Pay And Fringe Benefits. Ex
perience preferred.

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

Notary Psfrlk
INCOMI TAX 5IRVIC1 

4159 1. Maplwreod. ToL 154-7451 
Taip pat daromi vertimai, gi rainių 
SkYiettaal. pildomi pilietybė! pra- jtS t kitokį blankai. J

BEST THINGS IN LIFE

Prank Z-palls
W.VSfft W

run Mta

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI Į

Tuo reikalu Jums gali dau j - 
padėti teisininko Prano šulo ’ 
aruošta, — teisėjo Alphons* d 

į Veils peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ j 
j ‘leista knyga su legališkomh 1 
I nonomis. •.

Knyga su formomis gauna 
Naujienų admini’fraciioje

739 *^o’ifh Halsfed St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, | 
su formomis — $3.90. >

1 Pašto išlaidoms pridėti 90c.
---------------   1----- )

GA 4-UM INIVtJLMC

Šlaite Farm Life Insurance Company

ADVOKATAS
CHARLES P. KAL & Auoclehi

2649 West 63rd Street. ()

Tol. 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. 1

rauta autoriaus troboje.
'■ Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
kirsnetių mėgėjai, prašomi at 

vykti if knygą pasiimti. Kitur, 
,yvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu. I

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriam adresas:

7114 S- Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629., jt / .

• Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

________________ i_______ .
* NAUJIffNtfl, cHTCam I, ILL. Thursday, April 1979




