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SEKR. VANCE VISĄ VALANDA 
KALBĖJOSI SU DOBRYNINU

PREZIDENTAS MANO, KAD STRATEGINIŲ 
GINKLŲ SUTARTĮ TEKS TVIRTINTI

CYRUS VANCE

nes žinias.
Be to, kitos kaimyninės vals

tybės pasižadėjo padėti Ameri
kai nustatyti sovietų karo vadų 
ruošiamus pakeitimus. Prezi
dentas beveik įtikino laikrašti
ninkus, kad sovietu karo vadai--  - ____7__________ •-

WASHINGTON, DJC. — Sek-

negali apgauti amerikiečių.

TURIMOS DIDELĖS 
BOMBŲ ATSARGOS

Prezidento paskaitos metu pa
aiškėjo, kad JAV turi dideles 
įvairių atomo bombų atsargas. 
Jeigu kiltų atominis karas, tai 
JAV karo vadovybė galėtų ke
lis kartus sunaikinti visus svar
besnius Sovietų Sąjungos karo

retorius Cyrus R. Vance ištisa centrus ir sandėlius. Rusai taip 
valandą kalbėjosi su Sovietų Są- Pat turi didoką kiekį atomo 
jungos ambasadoriumi Dobry- bombų, bet jie dar neturi prie- 
ninu. Kovo pradžioje sekreto- monių toms bomboms nuvežti 
rius pranešė Gromykai, kadj i strategines vietas.
JAV nepasirašys atomo kontro
lės sutarties, jeigu" rusai nesu-

Be to,. Amerikos karo vadai 
yra įsitikinę, kad .jie turi efek-

Ar Dobryninas sutiko tas nuo- 
’ laidas padaryti, tuo tarpu dar
neaišku. Nežinoma, kokias inst
rukcijas Dobryninas gaus . iš 
Maskvos.

PREZIDENTAS RUOŠIASI 
TVIRTINTI SUTARTĮ

NEW YORK. N.Y. — Prezi
dentas Carteris, informuodamas 
Amerikos žurnalistus it'radijo 
atstovus, pareiškė, kad jis esąs 
pasiruošęs pasirašyti strateginių 
ginklų, apribojimo sutartį, jei 
Brežnevas sutiks priimti JAV 
pasiūlytas pakaitas. Turint gal
voje dabartinę padėtį, preziden
tas pareiškė, kad naujos sutar
ties pasirašymas abiem pusėm 
bus naudingas. Jokios sutarties 
nebuvimas rusams yra nau
dingas, nes jie gali daryti nau
jus tyrinėjimus. Nauja sutartis 
galios tiktai vieneriems me
tams. Bent vienerių metų laiko
tarpis turėtų būti saugus. Pre
zidentas mano, kad rusai susi
tarimų laikytųsi.

AMERIKA PATIRS 
APIE PAKAITAS

Prezidentas taip pat pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga negalės 
apgaudinėti Amerikos. Nežiū
rint kurioje Sovietų Sąjungos 
vietoje Sovietų valdžia bandys 
slaptomis sprogdinti atomą ir 
įvesti naujus strateginius gink
lus, Amerikos vyriausybė suži
nos. Amerikiečiai, tuojau bus 
informuoti apie naujų atomo 
ginklų bandymus ir, reikalaus 
tuojau patikrinti padėtį. Sovie
tų Sąjunga turi teikti pagrindi-

bomboms sustabdyti ir- sunai
kinti.

KALENDOkeLIS

Pavogė virš milijono 
vertės brangenybių

NEW YORKAS, — Gimbels 
departamentinėje k r a utuvėje 
Manhattan srityje antradienio 
naktį plėšikai, prisikrovę dau
giau kaip milijoną dolerių ver
tės deimantų ir brangenybių, 
juos išsinešė niekieno neįtarti. 
Policija mano, kad vagys kur 
nors pasislėpė, kol 6:30 vai. va
karo krautuvė buvo uždaryta, 
ir ėmėsi nelengvo darbo, varto
jant laužtuvus, grąžtus, kūjus 
ir kitus įrankius, kuriuos pali
ko išmėtytus ant grindų. Vienas 
seifas paliktas aptuštintas, atvi
ras, kiti apibraižyti, bet ne
įveikti, parodinės dėžės išvarta- 
liotos.

Iš visko matyti, kad pasibal- 
dymo būta, bet niekas nejuto. 
Du specialiai samdomi sargai 
tai brangenybių krautuvei nak
timis saugoti, teisinasi nieko 
nejutę. Krautuvės savininkas 
yra Marcus ir Co.

NELAISVĖN PATEKO POLI
CIJOS VIRŠININKAS

KAMPALA, Uganda. — Idi 
Amin pabėgo į šiaurės Ugandos 
kalnus, bet jo dešinioji ranka, 
Ugandos karo policijos viršinin
kas pateko į nelaisvę. Jis pla
navo bėgti kartu su kitais va
dais, bet jam -sugedo automo
bilis. Kol mechanikas surado 
nelaimės priežastį, atsirado 
Ugandos karių dalinys ir liepė 
visiems kelti rankas.

Suimtas karo policijos virši
ninkas turės aiškintis teisme 
apie apie karo policijos atliktus 
žiaurumus su kariais ir civiliais.

Balandžio 27: Zita, Kastoras, 
Aušrelė, Norvaiša, Gotardas.

Saulė teka 4:54, leidžiasi 6:15.
Lis; oras vėsus. -

— Irano šachas apgailestauja, 
kad jis paliko kraštą, paklausęs 
Bachtiaro ir karo vadų. Jam at
rodo, kad jis būtų įtikinęs ka
rius nepasiduoti mulai Cho
meini, »’•

Kristina Tautvilaite dainuos Naujienų bankete

Pol'ctninkU unija?
šoferių (Teamsterių) unijos 

lyderiai pradėjo kampaniją Chi- 
cagos policiją įtraukti į uniją 
pirma negu majore Byrne su- 

i spės įgyvendinti kolektyvinę 
j derybų s;stemą visiems miesto 
i darbininkams.

Rink’mų kampanijos metu 
majore pasakė, kad ji nesiprie
šins miesto policininkams ir 
gaisrininkams—organizuotis;—su 
sąlyga, kad jie darant darbo 
kontraktus irašvtu. kad konflik- W. V • v-
tui spręsti jie imsis arbitracijos, 
o ne streiko.

Policininkai Chicagoje yra 
reperzentuojami kelių fraterna- 
lių organizacijų. Chicagos Pat
rulių Asociacijos, Policijos Fra- 
■temal’nio Ordino, bet tose or
ganizacijose jokių kolektyvinių 
dery-bų nenumatyta.

Jei Miesto Taryba nesutiks su 
majorės Byme kolektyvinių de
rybų pasiūlymais, ji pati gali 
savo egzekutyvine galia autori
zuoti kolektyvines derybas ir 
nustatyti metodus kolektyvi-
nėms deryboms.

SINAJUJE PASIKEITĖ WARTIES |
RATIFIKACIJOS DOKUMENTAIS

PREZIDENTAS SADATAS NEBETIKI, KAD ARABAI 
GALI EGIPTUI PAKENKTI ■

KAIRAS. Egiptas. — Praeitą 
trečiadienį Sinajaus kalnuose 
suvažiavo Egipto ir Izraelio de
legatai pasikeisti ratifikuotos Iz
raelio ir Egipto taikos sutarties 
dokumentais. Atvykę Egipto 
diplomatai ir kariai izraelitų 
buvo šiltai sutikti.

Abiejų pusių diplomatai pa
tvirtino ratifikacijos dokumen
tus, pasirašė ratifikuotų sutar
čių pasikeitimo protokolą ir pa
skelbė, kad nuo to momento 
yra taika tarp Izraelio ir Egipto.

SEKS TAIKAI VYKDYTI 
SUSITARIMAS

Izraelio karo ministeris Weiz- 
man jau turėjo būti Kaire ir 
pranešti Egipto vyriausybei 
Izraelio kariuomenės pasitrau
kimo iš Sinajaus pusiasalio pla
ną ir viso pusiasalio atidavimą 
Egiptui. Naftos versmių inspek
cija jau padaryta, apskaičiavi
mai pravesti ir perdavimui ne
bus kliūčių. Izraelio specialis
tai priėmė kelis Egipto inžinie
rius, kuriuos supažindins su 
versmių tvarka.

Tuo tarpu Izraelio transporto 
sunkvežimiai veža iš Sinajaus 
karo medžiagą ir ginklus į ry
tinę Sinajaus dalį, kad vėliau 
viską pervežtų į patį Izraelį. 
Dalis Izraelis kolonistų jau per
vežti į Samariją ir ten apgyven
dinti.

PREZ. SADATAS PASI
PIKTINĘS ARABAIS

Iki-šio meto arabai, jei neskai
tyti Kipro saloje nušauto žurna
listo. nieko Egiptui nepadarė, 
bet prezidentui Šariatui labai 
nepatinka Bagdado, Damasko, 
Beiruto ir Amano stočių loji
mas prieš patį prezidentą Ša
riatą-ir egiptiečius. , .

Karų metu egiptiečiai, labiau
siai nukentėjo, bęt Siriją.pa

lestiniečiai Egiptui ir toliau iš
metinėja. Be to. Sadatas išside
rėjo iš Izraelio dideles lengva
tas taikai, tuo tarpu Sirija. Jon 
danija. o dabar net ir Saudi 
Arabija orez. Sadatą vadiną 
arabų reikalų išdaviku.

Egipte yra 40 milijonu gyven
tojų. Žymiai daugiau negu Si
rijoje. Jordanijoje ir Libane. 
Sadatas mano, kad egiptiečiai^ 
gavę Amerikos paramą, pajėgs 
atstatyti ūkį ir prekybą.

Gazolinas ar gazoholis?
General Motors korporacijos 

degalų ir tepalų departamento 
vedėjo Joseph Colucci tyrinėji
mai parodė, kad automobiliai, 
kūrenami gasoholiu (gazolino 
90 dalių ir 10 dalių alkoholio 
mišiniu) vienu galonu nuvažiuo
ja keliomis myliomis daugiau 
negu nuvažiuoja su galonu ne
maišyto gazolino.

Colucci pasakė, kad alkoholis 
pritraukia vandenį ir dėl to ga- 
zoholį vartojant, pradeda rūdyti 
degalų sistema.

Jaunimas mažiau rūko
NEW YORK, N.Y. — Statisti

kos duomenys rodo, kad šiuo 
metu jaunimas, 16-21 metų am
žiaus, rūko žymiai mažiau, negu 
rūkė praeitą penkmetį. Jaunimą 
paveikia rimti straipsniai apie 
dūmų kenkimą sveikatai ir gerų 
mokytojų įtikinantieji žodžiai. 
Jaunuolių įtikinti nemokąs mo
kytojas jaunuolius pastumia 
prie rūkymo.

— Turkijos mulos, tylėję 60 
metų, kelia galvas, o kariai ne
nori jiems priešintis. Valstybės 
vyrai bijo, kad turkų mulos ne- 
išžudytų kart* vadų, kaip tai 
pidatė Choniėliii.”

Buvęs Chicagos i Michael
Bilandic, iš 1-' Jane Byrneatėmė visas pareigas. aptiE nurodė. kad nuolankiai pasidavė
likimo kaprizui. B . dabar aiš
kėja. kad jis jau ruošiasi 1983 
metų visuotiniams rinkimams.

Sun-Times laikraštis rašo, kad 
Bilandic jau pradeda ruoštis 
1983 rinkimams ir nori būti iš
rinktas į Chicagos mero kėdę. 
Savo kampaniją pradėjo, kal
tindamas Jane Byrnę. kad pri
versdama policijos viršininką 
James E. O’Grady atsistatydinti 
“įnešusi politiką į policijos de
partamentą”.

Tuo pačiu metu O’Grady iš 
savo pusės pasakė, kad po ke
turių metų grįžimas į superin- 
dento postą yra “galimybė”, 
kurią jis turi galvoje.

— Turkų valdžia ruošia įsta
tymą, kariams liepiantį nebend
rauti su mulomis ir klausyti tik 
savo viršininkų.

Mula Chomeini dieną ir 
naktį vaikščioja su revolveriu, 
bet pats žmonių nešaudo. Jis įsa
kinėja partizanams, ką šauti ir 
ką palikti gyvą.

— šiaurės Atlanto Sąjungos 
karo vadai yra susirūpinę į pa
frontę rusų atvežtomis atomi
nėmis raketomis.

— Brežnevas, pasveikęs ir su
stiprėjęs, nori atvažiuoti į Wash 
igtoną ir pasirašyti strateginių 
atomo ginklų sutartį.

— Miesto taryboje keliamas 
balsas ir vėl leisti deginti nu
kritusius lapus. Dabar uždraus
ta tai daryti.

— Adv. Clarence Darrow bu
vo geriausias nusikaltėlių gynė
jas teisme. Kalėjimo knygyne 
pastatyta jd statula už gynimą 
bė pinigų.' •;

IRANE KAPOS NE GALVAS, BET 
OPOZICIONIERIŲ RANKAS v-

CHOMEINI PAREIŠKIMAS NUSTEBINO NE TIK 
PREMJERĄ, BET IR VISĄ KRAŠTĄ

i TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini, iki šio meto vado
vavęs kovai prieš šachą ir jo 
valdžios atstovus, buvo pasiža- 
dėjęs klausyti susitarimų su 
premjeru Bazarganu. Mula Cho
meini buvo pasižadėjęs sustab
dyti karo vadų ir valstybės at
stovu areštus, nutraukti nele- 
galius partizanų vedamus teis
mus ir “nuteistųjų” žudynes. 
Bet trečiadienio vakarą jis pa
reiškė. kad Irano gyventojai pri
valo klausyti krašte įvestų pa
kaitų ir jis reikalauja, kad būtų 
pripažinta “Irano islamiška res
publika”.

— Jeigu kurdai neklausys šių 
pakaitų, tai aš jiems nukaposiu 
rankas ir užkasiu į smėlį, — pa
reiškė mula Chomeini Teherane 
padarytame pareiškime.

Kurdai, kaip žinoma, atsisakė 
pripažinti mulos Chomeini pa
skelbtos “Islamo respublikos”, 
nes ji buvo netvarkingai įvesta. 
Kurdai' Įrodinėja, kad balšavi- 

i mas buvęs bolševikiškas, rezul
tatai paskelbti dar balsų nesu
skaičiavus. Ir balsavusių “nuo
šimtis” labai jau komunistinis. 
Kurdai atsisakė klausyti atvy
kusių mulos Chomeini partiza
nų, o dabar pareiškė, kad nesi
duos jokiam mulai rankų jiems 
kapoti.

Premjeras Bazarganas. turė
damas viso kabineto pritarimą, 
pareiškė, kad mulos Chomeini 
pareiškimai yra priešingi pa
grindiniam susitarimui. Jis ne
galįs leisti mulai Chomeini ar 
kam kitam kapoti rankų. Kovos 
metu rankos gali būti nukirs
tos, bet joks Irano pilietis ne
turi teisės suimti kito piliečio ir 
nukirsti jam rankų.

Premjeras Bazarganas labai 
nepatenkintas mulos Chomeini 
pareiškimais. Susidaro įspūdis, 
kad su mula negalimas joks su
sitarimas. Vieną dieną jis pasi
žada bendradarbiauti su prem
jeru, kitą dieną jau keičia nusi
statymą. Mula bando sudaryti 
įspūdį, kad pats Alachas jam 
duoda įsakymus. Premjeras Ba
zarganas netiki tokia Chomeini 
galia ir reikalauja, kad jis laiky
tųsi susitarimų.

Tvirtinama, kad mulą Cho
meini labai paveikęs “generolo 
M. V. Gharani" nušovimas, kai 
jis, kartu su grupe kitų parti
zanų, norėjo įsiveržti i premjero 
butą ir buvo nušautas. Chomei
ni netiki, kad pats Alachas būtų 
kulką nukreipęs i mulos pata
rėjo krūtinę. Chomeini bando 
įtikinti ištikimuosius, kad Ala
chas tiktai jam vienam įsakąs, 
kas reikia krašte daryti. Bazar
ganas yra tikintis musulmonas, 
bet jis šventu žmogumi Chomei
ni nebetiki.

Krašte vyrauja įsitikinimas, 
kad mula Chomeini dar kartą 
bandys šavavaliauti ir naikinti 
opoziciją, bet si kartą jam gali 
būti sunkiau, nes krašte ne tik 
kurdai ir karo vadai, bet ir stu
dentija nuo jo jau ^tAtŠisukO.

Bara už patarimus 
palestiniečiams

KAIRAS. Egiptas. — Izraelio 
karo ministeris Weizman. ketu
rias dienas įsakęs naikinti pales
tiniečiu centrus įvairiose Liba
no vietose, nutarė pasakyti pa
lestiniečiams kalbą. Weizmanas, 
norėdamas įtikinti palestinie
čius, kad neapsimoka veržtis ‘ į 
Izraelį arba jo laikomas sritis, 
pasakė, kad abi partizanų gru
pės, atvykusios į Izraelį, nu
ginkluotos. Jie šaudė nekaltus 
vaikus ir beginklius žmones, 
tuo tarpu Izraelio karo laivai, 
aviacija ir artilerija per keturias 
dienas padarė palestiniečiams 
didelių nuostolių.

Kalbas seką politikai apibarė 
karo ministerį už patarimus 
palestiniečiams. Politikai parei
kalavo, kad politines kalbas sa
kytų politikai, o ne karo minis- 

'tėris. Weizman pasakė, kad kal
ba jam išsprukusi ir neapgal
vota.

Tebepuola Kambo
džos komunistus

BANGKOKAS. Tailandas. — 
Susidaro įspūdis, kad Kinijos 
diplomatai privers Vietnamo 
karius pasitraukti iš Kambodi- 
jos. Kambodijos kariai staigiai 
gavo įsakymą palikti Tailando 
pasienį ir grįžti namo. Besku
bėdami jie užtiko dalį Kambo
dijos komunistų karių, kuriuos 
pradėjo pulti vietnamiečiai, pa
sitraukę į krašto vidų, o kiti pa
suko į Tailando teritoriją.

Pravažiavus vietnamiečiams, 
Kambodijos komunistai ir vėl 
bandė sudaryti frontą. Atrodo, 
kad vietnamiečiai rengiasi va
žiuoti namo, o “raudonasis ama
ras” vėl perims valdžią.

Vokiečiai susirūpinę 
Brežnevo sveikata

BONA. Vokietija. — Vakarų 
Vokietijos diplomatai ir val
džios atstovai susirūpinę Brež
nevo sveikata. Jie duotų pačius 
geriausius vaistus, kad tik su
stiprėtų. Vokiečiai yra įsitikinę, 
kad Rusijoje būtų didelių pa
kaitų. :c: Brežnevas staigiai 
mirtų. Pakaito- kryptų blogo- 
jon • . m. nes jo įpėdiniai tarp 
savęs persiimtų ir viskas per
eitų į ekstremistų pusę. Dar yra 
komunistų, norinčių grįžti į Sta
lino laikus, kurių tarpe atsiran
da ir demokratijos šalininkų.

— Rodezijos valdžia, prave- 
dusi pirmus demokratinius rin
kimus. sostinėje suruošė para
dą. Parado metu buvo paleista 
bomba, užmušusi vieną žmogų.

Vokiečiai yra įsitikinę, kad 
H. Schmidt vadovaujama val
džia galės sujungti Vokietiją.

Kariai nepritaria. mulos poli 
tikai.
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K. Donelaičio mokyklos mokiniai, atlikę meninę programą Vasario 16-os minėjime.

65 METU SUKAKTIES PROGA
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MKS ZOFU SZYMAMSK1 
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YOU'LL RUN into trouble if 
THERE'S a sudden stop while 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY.
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JERRY ZABOROWSKI 
Tour Manager

nalą linkėdami 
grąžiai tvarkyti lietuviškos vi
suomenės reikalus, kaip iki šio
lei, kad tvarkėte.

Mes gėrimės, kad seniausias 
lietuviškas dienraštis Pasauly
je, per 65-kiuš metus sugebėjo 
vesti tą sunkią.;kovą, kėl mūsų 
krašte’ 
nės Lietuvos laisvinimo reika

CH1CAGQ, UIDiCKS «W| 
Pk<mei Virginia 7-7747 

Ihur.9-8 Sate 9*1
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Rome <> M529/S1420 
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gudelinės ‘reorgų 
gyvosios lietuvybės griovėjų 

Čia Kviklys kalba apie protestą prieš

5, Moscow
5, Moscow
5, Moscow7
5, Moscow

Kristijono Donelaičio mokyklos
20 metų sukaktis

Menine dalį pravedė Audra 
Aleknaitė. Didoka grupė moki
nių skaitė Kr. Donelaičio “Me
tus”. Be to mokytoja Irene še- 
relienė smulkiau papasakojo 
apie K. Donelaičio veiklą ir da
vė apščiai biografinių davinių.’ 
ŠĮ skaitymą paruošė mok. Irene 
Šerelienė, talkininkaujant Jonui 
Bagdonui ir Vidai Kazlauskai-

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY DR/V/Mr

LotynŲ reikalavimai
. Chicagos majore Jane Byrnt 

aniradienį priėmė Chicagoje gy
venančių lotynų (emigravusių 
iš Lot. Amerikos) 40. asmenų 
būrj, kuriam vadovavo kunigas 
Jorge Morales. Delegacija pa
geidavo, kad miestas skirtų 20% 
darbų lotynams, kadangi jų 
skaičius sudarąs 20 nuoš. apy
linkės gyventojų.

Vėliau,, apledusi savo įkabinė
tą, majore pasakė, jog kunigo 
aiškinimas buvo netesingas. Ji 
kvotų nepripažįstanti, vertina 
laisvą samdymą, neparemtą jo
kiomis kvotomis.

financing 

M 0U» 10W RATO

DON'T CUT IN BETWEEN CARS x v-T **••£< 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES..,

IF YOU DRIVE AT THE I 
MWMUM SPEED STAY IN 

LANE.

Nevedusioms ?reika- ‘. 
linga pagalba

WASHINGTON, D.C. — Sta
tistikos duomenys rodo, kad 
kiekvienais metais vis didesnis 
jaunų moterų skaičius gauna 
ekonominę paramą iš valstybės. 
Pasirodo, kad vis daugiau mo
terų gimdo kūdikius neištekėju
sios. Gimus kūdikiui, kuri laiką 
motina negali dirbti ir turi teisę 
gauti ekonominę paramą ne tik 
sau, bet ir kūdikiui. Daugelis 
motinų visai nesirengia tekėti 
už vaikų tėvo.

tis ir Darius Polikaitis.
Akordeonu mokytojui Vytau

tui Gutauskui pritariant, visi 
aukštesniųjų klasių mokiniai 
tikrai puikiai padainavo: Mūsų 
dienos-muz. F. Strolios, Pasė
jau dobilą-hann. J- Čiurlionytės, 
Ramovėnų maršą — E. Gailevį- 
ėiaus, šlama šilko vėjas — V. 
čižauske, Pajūrio dainą — V. 
Kuprio - Koprevičiaus, Dainuo- 
jati jaunystė — J Gaidelio, Ta 
mūs seselė — B. Jonušo ir Su 
mokslu į rytojų-inokyklos daina 
— J. Zdaniaus. Visos choristės 
dėvėjo tautinius rūbus.

Dainas paruošė mokytojas 
Vytautas Gutauskas. Apšvieti
mą ir dekoracijas tvarkė Vanda 
Aleknienė ir Paulius Alekna. 
Dar nebuvo pamiršta padėkoti 
ir fotografams — V. Noreikai 
ir .1. Tamulaičiui. Tarp kitko 
tenka paminėti ir gražiai išleis
tas, gausiai iliustruotas -leidinys 
“1959—1979 Dvidešimt metų”- 
Kristijono Donelaičio Mokyklų 
sukaktuvinis leidinys .

Didelės sėkmės šiai nidkyk.

Gerbiamieji NaujienieČiai:

Kadangi Jūs šįmet švenčiate 
Naujienų dienraščio 65 metų

(SPECIAL AUDIENCE WITH POPE JOHN PAUL II — JULY j AN! 
AUGUST Ii DEPARTURES. BOTH GROUPS WILL BE SPECIF1CAU/ 
MENTIONED AND GREETED BY THE HOLY FATHER. ARRANGE! 
COURTESY LITHUANIAN COLLEGE, ROME, WHO HIGHLY RECOM 
MENDED LADIES WEAR

propagandą, kuri gali būti ypač žalinga mūsų jaunimui.. . į
Svarbiausia gi reikia atminti, kad šitoji filmų propaganda yra 

skirta — per tautini sentimentą — palaužti mūsų tvirtą nusįsta- 
tymą^ -kad Lietuva yra okupuota, kad tauta kenčia. O jei mes: pri
imsime visas “kultūrinio bendradarbiavimo”priemones mūsų/įau- 
tinei valiai silpninti ir migdyti, sovietų propagandistams bus visai 
nesunku mus, kaip pabirusios šluotelės stabarus, visai suskaldyti 
ir mūsų valią kovoti už Lietuvos laisvę palaužti.

Brangieji tautiečiai, apsisvarstykite ir elkitės- pagal savo są
žinę ir su pilnu supratimu, prie ko tas viskas veda!

' REORGANIZUOTA BENDRUOMENĖ

Ilinojaus atominės 
jėgainės tvarkoje

Gubernatorius Thompson, kai 
tik pasklido žinia apie vienos 
atominės jėgainės sugedimą 
Trijų Mylių Saloje, tuojau su
darė iš nusimanančių žmonių 
grupę (panel), kurie patikrino 
visus septynis reaktorius ir ra
do, kad visi veikia normaliai ir 
yra reliatyviai saugūs. Po trijų 
mėnesių bus išleistas pilnas ra-

skaity toj ai turėtume kuo _ nors 
prisidėti prie to jubiliejaus.

Naujienos yra vienas iš ge- 
laikraščių, be kurio ne-

poitas* kuriame . bus paskęlbia 
eilė papildomų pasiūlymų visuo
menės apsaugai. - ' ' ■''

Jįinoįųj . visi . reaktoriai., yra 
Commonwealth Edison nusavy- 
bė ir visi gamina elektrą. '

Trys reaktoriai yra, prie Dres
den, per 50 mylių nuo'Chicagos, 
du prie Zion, per 40 mylių, ir du 
prie Quad. Cities prie Mississ;p- 
pi upės.

kūnas, dr. L. Kriaučeliūnas (ne
atvyko), mokytojai: I. Buka- 
veckienė, J. Jasaitis, J- Bagdo
nas ir V. Gutauskas.

Mokytojas Jonas Jasaitis pa
darė apžvalgą, smulkiau papa
sakojo apie šids mokyklos įstei
gimą. Mokykla įsteigta 1959 m- 
spalio 17 d. Mokyklos steigimo 
iniciatoriai buvo: Eugenijus 
Gerulis, Angelė ir Antanas Ka
šubai, nemažai prisidėjo ir Tė
viškės parapijos kun. Ansas 
Trakis. Be to padėjo A. Jablons
kis, Z. (Petkus ir J- Bernatavi
čius. Pirmosios mokytojos bu
vo Palmira Lampsatienė ir Ona 
Roznikienė, ir tuo laiku iš Ka
nados atvykęs į Chicagą mo
kyklos direktorius Julius širka. 
šios mokyklos mokytojai, netik 
mokina vaikučius, bet ir parū
pina mokyklai vadovėlius. Jais 
vadovaujasi net ir kitos litua
nistinės mokyklos. Dėkojo lie-. 
tuviškai spaudai, kuri supažin
dina plačiąją lietuvių visuome
nę su šios mokyklos veikla.

Tėvų Komiteto pirmininkas 
Jonas Variakcjis, padėkojęs 
svečiams, mokytjoams, ypač di
rektoriui Juliui širkai, pasi
džiaugė, kad didžiausia išeivi
joje lituanistinė mokykla jau 
išgyveno 20 metų ir linkėjo jai 
dar švęsti penkiasdešimtmetį. 1

Į sceną iškviečiami dabartiniu 
metu mokytojaują mokytojai 
su direktoriumi Julių širka. 
Visi buvo pasveikinti ir įteiktais 
dovanėlės Buvo iškviestos ir pjr-, 
mosios mokytojoj Palmira

šėme drauge su naciais, yra irgi niekšiškas melas. Nacių atsira
dimas demonstracijoje, greičiausiai, buvo provokacijos aktas. Kas 
jiems apie demonstraciją pranešė, mes tikrai nežinome, bet yra 
davinių, kurie rodo, kad naciai buvo kviesti mums labai ne
palankių žmonių.

Ta pačia proga norime įspėti ueiuvisxą visuomenę, kad pa
našiai, kaip anuo metu buvo bandyta Jaunimo Centre, sovietinių 

visuomenės disorientavimo akcija tebesitęsia. 
Neseniai tokie filmai buvo rodomi privačiose salėse Chicagos,šiau
rė j e, o dabar jau sovietų propagandistams pavyko įkelti koją į 
Marquette Parką. Gegužės pradžioje vienas sovietinis filmas lie
tuvių kalba ir lietuviška tema bus rodomas vienoje užeigoje. 
Nenorime to filmo čia reklamuoti, tad adreso neminime. Tačiau, 
gavę kvietimą to filmo žiūrėti, būkite atsargūs. Nors pats filmas 
gali būti labai nekalto pobūdžio, vis tiek tai yra sovietinių agentų 
— propagandistų bandymas įkelti koją į mūsų kolonijas;- '. .

Mes pilnai suprantame didelį visų mūsų sentimentą pamatyti 
lietuvišką filmą, bet mes turime neužmiršti, kad tas filmas siun
čiamas ne lietuvių kenčiančios tautos, bet okupanto propagan
dinės mašinos. Filmas yra sovietų cenzorių aprobuotas.- Be to — 
šiandien rodys tik nekaltą, mūsų tautinį sentimentą kutenantį,

Fare — subject Io 
Lour director 
participant j

per per*dr., dcxdde o^cupancj'J bajed 
change and/or government approval; add £3 departure lux 
will accompany each tour witli minimum 30 participant 
from West Coast and Canady welcome.

Š. m. balandžio 22 d- Jauni
mo centro patalpose įvyko 
Kristijono Donelaičio Lituanis
tinės mokyklos 20 metų sukak
ties paminėjimas-šventė.

(esamos Lietuvos
, vėliavas. Audra Baro-jnas Zakarauskas, Tėviškės evan- 
i!<cintonuojant Dariui;gelikų parapijos klebonas kun- 

ugiedojd Ameri- Ansas Trakis, Balfo Pirminin- 
i kė Marija Rudienė ir švietimo 
Tarybos Pirmininkas Bronius 
Juodelis, įteikdamas direktoriui 
Juliui Širkai dovanėlę. Sveikini
muose visi džiaugėsi šios mo
kyklos ištverme, lietuvybės iš
laikymo darbuose ir linkėjo Die
vo palaimas.

Mokyklos direktc'rius Julius 
Širka pasveikinęs svečius, mo
kinių tėvus, mokytojus ir mo
kinius pastebėjo, kad nežiūrint 
kaikurių pesimistų, kurie sakė, 
kad mokykla išsilaikys tik kele
tą metų, bet ši mokykla šian
dien švenčia 20 metų sukaktį.

lenkėjo, kad sulauktų švęsti 
ir penkiasdešimtmetį. Ragino 
lietuviukus ir lietuvaites likti 
ištikimais lietuviais ir įsijungti t 
į bendrą kovą, prieš mūsų tė-| 
vynės Lietuvos okupantą.. Dė-l 
kejo visiems mokytojams už jų 
pasišventimą- Be to pastebėjo, 
kad šioje mokykloje yra moky
tojavę per 130 mokytojų. Jo 
kalba buvo palydėta griausmin
gais aplodismentais, mokinių ir 
visų dalyvių.

Meninė dalis

Quarterly 
OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

earn up to 7J/4%

PASSBOOK 
SAVINGS... 

ths best way to savejegdarty!

QMj

2212 WEST CERMAK KO AD

Pnxa XAunaehua IVmUmi

SERVING CHICAGO AND SUBURBS'SINCE 1905

direktoriaus žmc©*. Jos 
dovanėles-

Mokyklą raštu sveikino Lie
tuvos generalinė konsule Juzė 
Daužvardienė ir dr. Vanda 

šventę atidarė ir labai gražiai Sruogienė, žodžiu — Vyskupas 
vedė mokytoja Aldona Bindo- į Vincentas Brizgys, Marquette 
kienė Įnešamos Lietuvos ir'parapijos klebonas kun. Anta- 
Anuril 
i.aitytė 
Tol Įkaičiui 
kes ir Lietuvos himnus.

Į garbės prezidiumą pakvies
ti: Vysk. V. Brizgys, Marquette 
tvarko klebonas kun- A. Zaka
rauskas, Tėviškės parapijos kle
bonas kun. A. Trakis, Balfo 
pirmininkė M. Rudienė, mokyk
los direktorius Julius širka, Tė
vų komiteto pirmininkas Jonas 
Variakojis, švietimo Tarybos 
pirmininkas B. Juodelis, Peda
goginio' Instituto direktorius A. 
Dundulis, Tautinių namų pir
mininkas Jonas Jurkūnas, Vy-

Pirmos klasės mokinukai gra
žiai suvaidino Vytės Nemunėlio 
“Meškiuką Rudnosiuką”, pa
vaizduodami Įvairius miško 
žvėrelius- -Juos paruošė mok. 
Marija Plaėienė ir Laima Booth. 
Dar tie patys mokinukai puikiai 
padainavo “Čyru-vyi-u Vyturėli, 
Vaikščiojau ir Norėčiau aš ke
liauti”. Juos paruošė Audra 
Aleknaitė- Aukštcsnios mokyk
los mokiniai paseko tautinius 
šokius: Blezdingėlę ir Audėjėlę- 
Juos paruošė Vida Kazlauskai
tė ir Violeta Atkinson. Akorde- 

Lampsalienė, Onr-. Roznikienė ū c'nais palydėjo Arūnas Polikai-

Linkiu vašiems Naujienų dar- 
Helen buotojams viso geriausio ir susi

laukti dar kitų tokių sukaktu
vių. Kartu .į laišką įdedu ir čekį 
$100 vertės. Lai būna $35 už at
naujinimą prenumeratos ir už 
kalendorių, o $65 lai bus nors po 
vieną dolerį už dienraščio išgy
ventus metus.

C. Bukaveckas
Miami, Ha. 33130

Mums visiems suprantama, 
kad mūsų Tauta, per ilgus šimt-! 
mečius klupo, kėlėsi ir vėl klu-i 
po. i Bet neužmirština, kad Pa-Į 
šaulio įvykių raidoje mes ae‘ 
vieni klumpame, bet klumpa iš
tisos tautų virtinės iš kurių vie
noms pasiseka atgauti laisvę, o 
kitos net amžinaiį vergauja.

Be kovos, nebus laisvės!
Mes apgailestaujame, kad 

mūsų lietuviškojeįšpaudoje ėmė 
reikštis visokie Stndradarbiat:- 
tojų — tiltų statytojų su savo 
premijuotais prosvietinio ro
mano, kaip tai “Sauja skati
kų”, pornografinių -svaičiojimų 
romanu “Striptyzžus” ir kitais, 
kurie jau senai pasmerkti pla
čiojoje lietuvių visuomenėje. 
Ypatingai smerktini visokie be
vardžių paskvilių autoriai, ku
rie akiplėšiškai šmeižia Naujie
nų redaktorių ir jų bendradar
bius, tikslu susklaidyti -lietuviš
ką išeiviją ir tarpe jos įvesti vis 
daugiau ir daugiau komunisti
nių kvislingų, kurie su savo 
Įvairiais “samdytais patarėjais” 
mus skaldo-

Saugokimės visokių iraniškų 
bemokslių mulų, kurie su savo 
revoliuciniais komitetais grįžę 
iš tremties su gerai paruoštais 
komunistiniais agentais sušau
dė gei'iau*ius Irano ■ kariuome
nės generolus ir l>eveik visuose 
Irano miestuose įsiviešpatavo 
anarchija. Tad kovokime, kad sukaktį, tai manau, kad ir mes

Neleiskim okupantui mus apgaudinėti!
BRANGUS TAUTIEČIAI!

Mūsų opoziciją išranda vis naujus, žemus ir nepadorius kovos 
metodus Reorganizuotai Bendruomenei šmeižti ir niekinti.

Štai DRAUGE (bal. 23 d. vedamajame) Bronius Kviklys rašo: 
“Per visą savo 22 metų gyvavimo laiką ši liel 
tik vieną kartą (1976.XIL12) pačių lietuvių 
bendruomenės’ ir Chicagos nacių 
nepamatuotai užpulta 
komunistinių filmų rodymą Jaunimo Centre. Jo šitoks išsireiš
kimas yra niekšiškas melas!

1) Martynas Gudelis, geras patriotas ir mūsų draugas, nieko 
bendro tiesiogiai su mūsų organizacija neturi, ir mūsų Bendruo
menę vadinti “gudeline” yra tik Kviklio išsigalvotas absurdas.

2) Mes niekada nepuolėme Jaunimo Namų, mes juos gerbia
me. Kviklio minėtas protestas buvo suruoštas Jaunimo Namams 
apsaugoti! Buvo protestuojama prieš komunistiniu propagandinių 
filmų rodymą, kuris būtų Jaunimo Namus visai sukompromita
vęs. Žinoma, bet kokia sovietų propagandos kritika Kviklį, kaž
kodėl, labai jaudina, ir jis bijo ta tema teisingai kalbėti.

, NAUJIENŲ REDAKTORIUI P. MARTYNUI GUDELIUI
Šios garbingos, Tamstos red- ir mums atėjus lemties momen-j filmų brukimas 

guojamų, Naujienų 65-kių metų tui taip neatsitiktų 
sukakties- proga, sveikiname

Reservations—In formation:
UNION TOURS, INC. 
4 East Street 
New York, N.Y. 10016 
(212) 479-7g73

Ta proga, taip norisi prisi- 
Tanistą ir visą Naujienų perso- minti mūsų didijį knygnešį — 

toliau taip knygnešių patriarchą Jurgį SIE
LINĮ, kurio vyriausias šūkis 
buvo; “Laikraštis — tai ugnis 
ir su ta ugnimi sudeginsime ru
są Lietuvos žemėje” ... Be to,, 
dar gražūs žodžiai palikti Jero
nimo Cicėno “Tėvų testamentą 
besklaidant”: Jei norime, kad 

mūsų brangios tėvy- mūsų atminimas palikonims ne
būtų prakeikimas ir išliktų žy
mė, jog žmonėmis ir lietuviais 
buvę, be ilgos filosofijos įsisą- 
monininkime šias dvi politines: 
emigracijai būtinas tiesas: Iš
mokime pusiausvyrą surasti ir 
pasilsėti .tautiniame bendruo
menės gyvenime. Tai viena. An
tra:—— te Tėvynė mus atpažins 
ne iš pelenų, bet iš drausmės, 
susiklausymo ir besąliginio au
kojimosi Lietuvės labui” . . . 
Tad per savo laikraščio skiltis 
neatlaidžiai veskite kovą su Įvai
riausiais mūsų-Tautos priešais.

1 Tad šios garbingos • Naujienų 
sukakties proga mes vvinnipe- 
giečiai, Naujienų' skaitytojai,!nauslų 
Naujienų paramai aukojame: j galima apsieiti. 
$25 — Kostas Strikaitis, $1" 
Kazys Beniušis, 
Banuslr Beniušienė 
Winnipeg© lietuvių visuomenės 
veikėjas Juc'zas Demereckas, 
Viso $50.

Tad ilgiausių metų Naujie
noms ir kartu su Jumis šią su
kaktį švenčiame.

K. Strikaitis, K. Beniulis, 
H. Banttsh-Beniušienė 

ir J. Demereekas

WITH REPAYMENT 
TO F4T YOUR INCOME
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KOSTAS STRIKAITIS

STUDIJAMAŽA
Leonas Valiulis

KAMIENU 65 METU SUKAKČIAI PAJUNKI

RETAS KNYGASMartinique Restorane
2500 W. 94th St.

$10.00DAINOS

$10.00

$10.00Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti

Pridėti doleri pačto išlaidoms.

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.

THROWN pt 
ACfoRS ARF

FIRST EMPTIED 4

OF THER
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.MfHQMMSe, 
Which SYcks setter 
£md Gives more . 
RE^USTic RESUCT^.M

prašyta 
320 pusla- 

žemėlapiais.

THE CHONTALES IMDiAUS OF MEXICO 
BEAT DRUMS WHILE TiGfi COWS /9RE 
BEING MR-WED'. HteV think The 
sound pleases the Sumals /?no 
INDUCES THEM To GIVE MORE MlLW!

am OYSTER grew/ 

(Found AY FiaYON.Vft)

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

Bet vistik buvo pasisakoma, 
kad šitoks jaunųjų studentų žy
gis buvo naujas ir nepopuliarus 
ano meto studentijoje, kuri bu
vo pasiskirsčiusi Į du kraštuti
nius frontus — į dešinę ir Į kai
rę — j ateitininkus ir į visų spal
vų socialistus. Tai ir sakoma,

Doctors -md a special laxative 
ingredient to be highly effective in 
relieving even severe const'pation 
overnignt. Don’t let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available in the exclusive EX-LAX 
formula. Use only as directed. 
Chocolated Tablets
or Unflavored -Pills. EX-LAX

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

arba telefonu HA 1 - 6100 _ ■ '

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

Korp. Leo-Lithuania save sie
jo su atgimusia Lietuvos valsty
be ne tik savo vardu, šūkiu ir 
suprema lex (aukščiausiu įsta
tymu), bet uždėjo savo nariams 
pareigą ugdyti kilnią ir valingą 
asmenybe.

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

Tel. 476-2206

recenzijų ir 
susidomėji- 

kad recenzentui, biblioteki- 
autoriui 

Samogitia

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

1. P. L Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl

Kai viena grupė, nori tik savo 
savigarbai visus komanduoti, 
tai aišku, kad ir opozicija atsi
randa. Ar opozicija kalta, kad 
ji atsirado' dėl kitų užgaidų, ku
rie paneigia kitų teises ir nuo
mones, nors tai būtu ir mažu
mos?

Naują knyga “Samogitia”

Trumpai baigus aiškinimąsi niaičiai (samogitai) mūsų Lie- 
dėl studentų Kc'rp. “Samogitia”Į tuvos vakarinė dalis iki šiol bu 
steigėjo, staiga veržiasi mintis,! 
kas tas žodis “Samogitia” ir ką' 
jis platesne prasme reiškia? Į

Bet štai paimk Naujienų NrJ 
174/76 metų liepos 24 d., kur; 
rasi straipsni: “Samogitia” irj 
toliau seka smulkesnis pa aiškis 
nimas: “Įdomi istorijos knyga' 
apie Žemaičių žeme”- Toje kny~ 
goję recenzentas adv- M. Robert 
Sambarski (kuris tą knygą 
ves iš paties autoriaus) 
“Knyga jau išversta ir šileista 
prancūzų, italų ir švedų kalbo
mis ir patardamas lietuviams 
ją išsiversti ir išleisti lietuvių

Su Jonu Vaičiūnu teko dirbti 
vienoje dirbtuvėje, ir jį pažįstu 
kaip didelį patriotą. Klausyda
vausi Kanauninko Zakarausko 
gilaus patriotizmo pamokslų, 
tai tenka stebėtis kuo šie du pa
triotai lietuviai ir kiti kurie pri
klauso R. L. Bendruomenei blo
gesni už L. Bendruomenės “va
dus.” Kodėl šie “vadai” tik save 
aukština, o kitus peikia ir vano-

2759 W. 71 st St, Chicago, Ill.
« RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MA? SAL- 

’ DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

— Specialų pasiuntinį preky
bos reikalams Robert Strauss 
prez. Carteris paskyrė Artimųjų 
Rytų taikos politikos patarėju. 
Strauss buvo demokratų parti
jos pirmininkas, o dabar atliko 
kelias svarbias misijas Pietų 

kyla įtarimas, kad tie laiš- Amerikoje.

g Ilgas be galo, gilus 
dugno? (Žiedas)

aukos turi 
bereikalin- 
Pasiunčiau 

Bendruomenei laišką, kad ma
ne išbrauktų iš savo sąrašo dėl 
pinigų aikvojimo ir netvarkos 
su tais laiškais.

Už poros mėnesių persikėliau 
Į Beverly Shores, Indiana, ir 
Bendruomenę užmiršau.

Skaitant Naujienose pasisa
kymus apie buvusius rinkimus, 
man

(Tęsinys)
Teisingiau pasakius šios or-, 

ganizacijos vardas skambėjo 
sekančiai: Lietuvių studentų 
Tautininkų Korporacija Neo-Li- 
thuania, kuri įsisteigė Kaune, 
Donelaičio g-vės viename nedi
deliame mediniame namelyje. 
Susirinkusieji šią organizaciją 
steigti visi entuziastiškai pasi
rašė savo įstatuose ir kitą šū
kį: “Salus patraesuprema lex 
(Tėvynės gerovė — aukščiau
sias įstatymas).

Gal nevisiems bus aišku, ko
dėl prieš “Lithuania” dar pri
dėtas priedėlis (žodelytis) 
“Neo’,’ tai reiškia kad Lietuvos 
respublika buvo dar jauna, ne 
kokių bajorų ir baudžiauninkų, 
prieš 130 metų buvusi, bet vi
sų lygiateisių piliečių Lietuva, 
tad ir prie pavadinimo “Lithua
nia” prikergė (pridėjo) dar žo
delį “Neo”, tai reiškia “Naujo-

mrriką. jiems pasaulyje. ypač Ikluvią ir yp r 
iuga ir džiugi- tingai žemaičių sutikta.
pals visą savo Tcliau jis rašo: “Kaip tokiam 

sutikės žmogaus, aukštam šv. Jono Ordino Kava- 
adintu samogitu ir, lieriui atėjo į galvą 320 pusla- 
, niekuomet neb'i- pių knygą rašyti apie viso pa- 
. kad tokie senovės šaulio užmirštą, kažkur tarp 

Nemuno ir Dauguvos giriose ir 
balose įklimpusią vieną lietuvių 
dalelę — Žemaičius Samogi- 
tus kain jie buvo vadinami Se- 
noU 'a Komos imperijos laikais.

čia ir yra visos sensacijos es
mė, parodyti užmiršusiam pa
sauliui. kad jis — Charles L. Pi- 
chel tą istorijoje nebežinoma 
enigma atrado ir ją pardavinė
jo po 7.95 kopiją.

Kas šiandie iš Europos būtų 
likę, jei ne SamCgilia, apgynusi 

i Europą nuo liūnų. Atilos, Gen- 
ghis Khano ir kitų iš Azijos glū
dumų lyg sąrančių debesinis 
karts nuo karto atplūstančių 

į aziatų.”
i Straipsnio užbaigai J. Pr- ra
šo: “Po šimtų metų kovų, ku
riose. išseko sainCgitų pajėgos 
ir suvarginti samogitai suklupo 
po masine rusų slavų jėga . . - 

Stebėtinai įdomiomis detalė
mis ir nepaprastai įdomiu būdu- 
autorius sugebėjo prikelti din
gusią ar išnaikintą Samogitijos 
istoriją • . . paskutinių pagonų 
kraštą Europoje.

(bus daugiau)

meninei evangelijai nebebuvo 
vietos, o jei tokia atsirado, tai^ carui Aleksandrui I-am, kuris! 
ji buvo nesuprantama, Įtartina 
ir, gal būt, net baisi. Tai visai 
suprantama, kąųb korporacija 
Neo-Lithuania nebuvo tas lai
mingas kūdikis, kuris buvo su
tiktas su džiaugsmu ir sveikina
mas savo akademikų kolegų, ki
taip apsisprendusių. Vieni ilgą 
laiką šaukė — visų organizaci
ja, Neo-Lithuania, tai bedievių, 
kiti — kad joje buriasi urapa- 
triotai, reakcionieriai ir t- t.

Tos organizacijos įstatų pro
jektą paruošė du studentai — 
Valentinas Gustainis ir Bronius 
Banaitis, keliems kitiems stu
dentams padedant. įstatai buvo 
pilnai paruošti ir 1922 m. lap
kričio 9 d. Universiteto Senato 
•patvirtinti.

Įstatai buvo pasirašyti 13-kos 
studentų ir jie gavo Korp! Neo- 
Lithuania steigėjų vardą, ši or
ganizacija savo datą, kaipo ofi
cialų, paskelbė 1922-sius metus 
lapkričio 11 d. šiais metais su
kanka minimai korporacijai 56 
metų sukaktis.

Reikia tikėti, kad tokiais pat 
pagrindais ir panašia tvarka 
buvo įsteigta ir žemaičių stu
dentų korporacija “Samogitia”, 
kurios steigėjų skaičius irgi fi
gūruoja 13-ka.

Smulkiau žiūrėk Naujienos 
Nr. 279/77 met. straipsnis: 
Korp! Neo-Lithuania, kur pla
čiai aprašė Juozas Žemaitis.

lėtą raginančių balsuoti. Stebė
jausi kuriems galams tas pinir 
gų švaistymas 
ir popieriui. Maniau gal nesu
derintas darbas jei ne vienas 
juos siunčia, o gal pamiršo pa
žymėti, kad jau išsiųsta, tai pa
kartojo, bet pasiųsti kelis laiš
kus balsuotojui, tai jau nesamo- 

jt i r> "s - > > K -nė!
Nuėjus į Marquette Parko 

būstinę Čikagoje balsuoti, pirma 
sumokėjau nario mokestį, o ta
da priėjau basuoti. čia neklau
sė ir nereikalavo tapatybės įro
dymo, nors prižiūrėtojai manęs 
nepažino- Kiti balsuotojai nėjo 
pirma apsimokėti. Gal kiti pįni- 
gų neturėjo ( bet vistiek ėjo bal
suoti- Nekreipiau dėmesio dėl 
to neapsimokėjinio ir vise's bal
savimo eigos.

Grįžus namo pradėjau galvo
ti, kodėl kiti nieko neduoda ir 
kodėl mano ar kitų 
būti mėtomės tiems 
giems: laiškams. ,

gravę į siames 
ši knyga bus ve 
nanti. Tačiau a 
amžių nesu 
kuris save v 
tiesą sakant 
vau girdėjęs 
žmonės egzistucja. kol paštas 
atnešė šią knygą”. 1 aip rašo re
cenzentas adv. M. Robert Sam
barski.

Toliau minimame Naujienose! 
straipsnyje, kurio autorius 1. 
Pronskus pristato šią knygą 
“Knygų ir bibliotekininkų pa
saulyje, atrodo, nemažą susido
mėjimą, o gal būt sensaciją su
kels autorius Charles L. T.

i Pichel, Maltos Kryžiaus spau
dos (Maltere Cross Press) pre- 

Įzidento (Box ll(i2, Wilkes Bar- 
! re, Pa-, 1X03) naujai 
: knyga, iliustruota, 
‘pių, indeksu ir s:;
’• Kaina $7-95. 
i
Į Atrodo iš laišką, 
Įtos knygos sukelto 

■ mc 
jninkams ir pačiam 
j krašto pavadinimas
I (Žemaitija) ir jo gyventojai že- 
. maičiai (sa

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.

Skaitant spaudoje apie artė* kai buvo tyčia 
jančius L. Bendruomenės rinki- eiti ne vieną I— 
mus, prisimena 1974 rinkimai

Prieš rinkinius tuomet gavau1 nantį balsuoti, arba balsuoti ir 
ne vieną ar du laiškus, bet ke-Įdar paštu-

Jei tie rinkimai būtų buvę 
tvarkoje, nebūtų atsiradusi ir 

L. Bendruomenė. Jei viskas 
būtų buvę tvarkoje su R. Kata
likų Bažnyčia, nebūtų atsiradęs 
ir Protestantizmas.

’ i siunčiami, kad 
kartą balsuoti, ar

ba dar priedo' balsuoti už nei-

>'vo nematyta-negirdėta Terra 
Incognita! Tai aiškiai matyti iš 

i atsiliepimų spaudoje ir laiškų”- 
Toliau, jeigu atsiversime

; Naujienų Nr. 274/76 met. lap
kričio 22 d. randame to’ pat au
toriaus J. Pr. straipsnį: “Dvi 
I Knygos IFSamogitia — The 
• Unknown in History”. Čia jis 
'rašo: “Kadaise buvusios di- 

oa_j džiausios tautos įspūdingą meis- 
a|o-itriškų politinių intrygų drama,

Į susietą su duagiau kaip 500 me- 
i tų nepaliaujamų karų.

Autoriaus prancūzo Charles 
L. Thourc't Pichel knyga Samo- 

kad atrodė, jog-naujai visuo- kįlba” . • Toliau jis priduoda? Parodymas nelyginant 
Kasciuškos laiška, rašyba rusų’ atominės bombos sprogimas bu- _ 

!vo visame baltosios rasės tautui
skamba sekančiai: “Pone, aš esu 
gimęs lietuviu ir nedaug metų 
man beliko gyventi. Tačiau atei
ties uždanga slepia mano gim
tosios šalies likimą”. Kasciuška 
mirė sulaukės 76 met. amžiaus/ 

1 
Buvęs sulenkintas, bet nusivy
lęs savo buvusiais draugais inte-Į 
lektualiais, kurie daug kalbėjo, 
bet mažai veikė. Kasciuška grį
žo prie savė igimto lietuvišku
mo. Toliau jis vėl rašo: “Jei yra' 
.tokių samogitu, kurie per pra
eitus du šimtų metų yra emi-

KNOW YOUR HEART



Medžio raižinysV. StankūnienėKas kenkia rinkimams?S

Stasys Barzdukas Drauge, balandžio mėn. 17 d. ra
šo, kad Chicagos reorgai, taip jis piavardziuoja RLB kad išaiškintų, ar užsienio draugija gali traukti >k°s> Basanavičiaus, Šliūpo, Pet- dėtą turtą apie 10.000 vokiškų dvarponių ir turčių — pusėje.
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žia. Taigi, galima aiškiai ir atvirai pasisakyti, kodėl di 
dėlė visuomenės dalis nesutinka' su dabartinės Ben
druomenės vadukų pasimetimu. Tai kam gi, jiems už
čiaupti lūpas ir juos kaltinti kaip rinkimų kenkėjais? t 
Jei demokratija, tai demokratija visiems.

:■

į

t

į

>

Veda bylą dėl vardo
Inž. Bronius Nainys, buvęs JAV Lietuvių Ben

druomenės pirmininkas, PLB pirmininkas, pradėjęs 
kampaniją antram terminui, tapo jo paties supartalytos 
Bendruomenės didžiausias advokatas. Samdytas advoka-. 
tas tokių dalykų apie bylą neparašo, kokius parašo bu
vęs jos pirmininkas.

Inž. Nainys ,norėdamas padėti prakištai bylai, ra
šo tokius dalykus, kurių teisme niekas nekėlė ir iki šio 
meto nebuvo reikalo kelti. Jis gązdino liudininkus dide
lėmis bausmėmis, bet nieko nepasako, kad jis turi būti 
pats svarbiausias liudininkas visoje šioje byloje. Jis tu
rės pasakyti, kodėl jis sulaužė lietuvių darbo darnos su
sitarimą ir nekreipė dėmesio į prelato Balkūno paskelb
tus darnios veiklos dėsnius. Jis gazdino kitus didelė
mis piniginėmis baudomis, tarytum jam pačiam tos 
bausmės negalės būti taikomos, jeigu bylos .eiga taip 
nueis. .. (Lietuvos Himno autoriaus ir 2000 rublių pavedė “Varpui”, tacijos kely? Dvasininkai visa-

Praeitą trečiadienį byla pasiųsta į apeliacinį teis-1 kompozitoriaus Vinco Kudir- Mikšas irgi visą iš tėvų pavel- da išnaudotojų — darbdavių, 
1 Y • • v t • j x •• Y • j.___ ______ T _ J_ • * t rYO M *500^ m XI; _ T> — 2. Y • J j > • 4 x • vi J____________ _____ r___  • 7 _ v • • •

.. - . - - ___ - _ - - 
r° Leono’ Grubaus, Mykolo Sle- markių paaukojo “Varpuil’- Ki- Kunigas .Jakštas - Dambrauskas, 

Stepono tas irgi džiovininkas daktaras jų ideologas, yra pareiškęs: “At
siranda sporadiškos karštos gal
vos, svajojančios apie prikėlimą 
Didžiosios Lietuvos kunigaikšti
jos”. Mat, socialdemokratai pir
mi 1896 metais savo programoj 
įsirašė ir pasiskelbė ir kovojo 
už nepriklausomą Lietuvą. O 
kun. Jakštas-Dambrauskas žur
nale “Draugija” įrodinėdavo, 

į caro 
kampininko vietos, o vėliau jis

nės narius, ragina boikotuoti rinkimus. Jis rašo:—“Jų 
žodžiais esą nė vienas doras, sąmoningas lietuvis rin
kimuose dalyvauti neturi”. Tai organizuotos ir sąmo
ningos pastangos Bendruomenės rinkimams kenkti.

Vargas Draugo skaitytojams! St. Barzdukas juos 
mulkina. Jis jau iš anksto kaltina RLB-nę lyg ir nujau
sdamas, kad ir šiuose rinkimuose balsuotojų nebus gau
sus skaičius. Bet už tai bus kalti reorgai, mat jie sąmo
ningai nori pekenkti. 
r , Ištraukęs iš Naujienų vedamojo porą eilučių ir 
kaltina reorgus. Bet jis nutyli argumentus, išdėstytus 
vedamajame, kurie atskleidžia kur Bendruomenė jos 
vadukų nuvairuota. Tai įprastas jo šališkumas, nutylėti į 
ta1, kas atskleidžia daugiau' šviesos?

Gi, tame vedamajame (žiūr. bal. 11 d.) aiškiai ra
šoma: “Aišku, kad visi tie, kurie save skaito dabartinės 
JAV LB rėmėjais ir sąmoningais nariais privalo 
eiti į B-nės rinkimus ir balsuoti.. Lygiai, taip pat, visi 
kiti lietuviai, kurie mato. ; Bendruomenės! klaidas, v kurie 
negali sutikti su LB-rieš Vadukų vienpartine, autokra
tiška politika, turėtų nuo LB-nės ir jos rinkimų nusi- apje politiką jis neturėjo ir neturi nuovokos. Kultūrin 

gas žmogus taip neiasytų, O politikas neskelbtų, kad (lydavo tik lenkiškai kalbėtis, kunigais ir neslepiamos davatkų Į 
kelia bylą vien dėl vardo. p____ _ ______ _ „ ___ _ _ J \
---- ■ ■ —— ---- * ~ ■ - 1 čiai juos sekė. Ir štai tokioj ny- j vo karčių žodžių, savo idėjinių 

kioj tamsoj atsirado keli pasi- i priešų irgi laikomas bedieviu, 
šventėliau pasiryžę pranašauti Šiuo vardu buvo apšaukiami vi- 

Į “Aušrą” ir tiek garsėti su “Var- si pirmeiviai, ir liaudininkai, ir 
pu”, kad pasisekė prikelti iš 
miego lietuvius, rodant lietuvių 
tautai kelią į laisvą ateitį. Be šių 
pasiryžėlių pastangų ir be greit 
atsiradusių talkininkų nebūtų 
pasiruošta pakartoti nepriklau
somą gyvenimą. Pavadinimas 
“Varpas” daktaro J. Kauko su
manytas. “Varpas” gimė 1888 m. 
balandžio 29 d. Kaukas, būda
mas džiovininkas, miręs vos 33 
metų, gydymuisi skirtas lėšas,

-.teisman registruotą ir legaliai .veikiančią lietuvišką_or
ganizaciją. Jeigu šitas įstatymas galioja, tai greitai pa
sibaigs, bet jeigu šito įstatymo šiai bylai netaikys, ,tai 
byla bus persiųsta kitam teisėjui.

Jeigu apeliacijos teismas bylą grąžintų, tai p. Nai
nys pirmiausia bus apklausinėtas. Jeigu j’s atsisakytų 

1 liudyti, tai advokatai jam primins galimas taikyti'bau
smes už nenorą liudyti.

Bet šiuo atveju įdomiausia yra buvusio pirmininko 
nuomonė apie šią bylą. Jis ją pavadino “Bendruomenės 
vardo pasisavinimo byla”. Jis mano, kad visas reikalas 
sukasi apie vardą. Jam ir į galvą neateina mintis, kad 
reikalas eina ne apie vardą, bet apie Bendruomenės es
mę. Vargu dėl vardo barzdukiniai būtų samdė advoka
tą ir per du metus atidėlinėję bylą, kol galų gale nuta. 
rė vilkinimus baigti ir eiti į apeliacinį teismą. Teismas, 

smums atrodo, turės spręsti klausimo esmę, 
būdamas svarbiausias liudininkas, kodėl jis

zevičiaus, Garmaus, !
Kairio ir daugelio kitų jiems Vincas-Kudirka buvo tikras at- 
panašių, patvirtintas Steigiamo- ■ bundančios Lietuvos vadas. Kū
jo Seimo konstitucijos, nuro- ! dirkai buvo lemta gyventi 40 
dant ten mūsų teises ir pareigas, metų ir iš jų tik 10 metų skirti 
ir antras kreivas kelias su šun- kūrybai, sunkiai sergant visą 
keliais perversmininkų, konser- laiką džiova Tačiau ir per tą, 
yatyvaus elemento, ekstremistų, palygint, trumpą laiką Kudirkos 
žudikų, įvairių skundikų, hitle- mūsų atbundančiai tautai nu- 
rininkų, klerikalų, dvarponių veikti milžiniški darbai 
globėjų, apvainikuotas kitokia ■ -
diktatūros konstitucija, per savo Kudirka buvo “Varpo” siela,

kad'* Lietuvai pakaksią

asmenišką kišenę, kad būtu 10^ metų jis skyrė jam visas su kun. Būčių ir su kun. Mairo- 
“Lietuvos valstybė — tai aš”. ^vo Tėvynės^ Mylėtojų _ Maciulevičium, projektuo-

raugija Amerikoje išleido šešif , Krikščionių/ demokratų 
e jus u ir os raštų tomus.; pabijos ^programą, pareiškė, kad 

Kudirkos buvo reiksmmgas •• ,., ^ie nekurstytą žmonių pries
Buvo laikotarpis, kad atrodė, . vaidmuo ir lietuvių politinia- :

jog Lietuva yra jau be lietuvių, me gyvenime. Organizuodamas

Pirmuosius vadindavo pirmei
viais, o antruosius pirmieji va
dindavo atžagareiviais.

sukti.' '
Vedamojo autorius savo argumentacijų tęsia to

liau: “Kas randa, kad LB-nė nebėra toji jėga lietuviš
koje veikloje,kuria ji turėjo būti jos kūrėjų pramatymu, 
kas mato, kad LB nebėra kultūrinė, bet siaura politinė 
organizacija, kas su jos politinėmis ambicijomis nesu
tinka, neprivalėtų nešti savo balso, lyg antspaudo LB 
iškryptimui patvirtinti”.

Kodėl St. Barzdukas šios visos argumentacijos 
Drauge nepacitavo? Matyt, bijojo, kad Draugo skaity
tojai nesužinotų, kur šiandien B-nė yra atsidūrus1’. Bet 
iš kitos pusės toks nutylėjimas, rodo St. Barzduko neob
jektyvumą ir sąmoningą klaidinimą visuomenės. Veda
mojo autorius aiškiai pabrėžia, kurie pritaria tokiai 
Bendroumenei privalo eiti balsuoti. Bet gi, yra demo
kratija, kurią St. B. labai aiškiai savo rašinyje pabrė-

ANTANAS RYLIšKIS

FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys)

Lietuvos — Lenkijos “administracijos” lini
ja neturėjo jokių ženklų Lietuvos pusėje, o len
kų tvarkoma kita pusė buvo nusmaigstyta aukš
tomis gairėmis su šiaudų šluotomis viršūnėse. 
Tą administracijos liniją Lietuvos pusėje saugo
jo pasienio policija, o Lenkijos okupuotoje—len
kų kareiviai.

Alytaus apskrities tas adminstracijos ruo
žas vadinosi baru. (Atseit, pasienio policijos vei
kimo ruožas). Jojo viršininkas vadinosi pasienio 
policijos baro viršininku. Jo būstinė iki 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. (Sovietų okupacijos) buvo 
Merkinės miestelyje. Merkinė yra prie Merkio — 
Nemuno upių santakos ir dviejų plentų sankry
žoje Kaunas — Gardinas ir Suvalkai — Varėna. 
Visas tas Alytaus apskrities pasienio policijos 
baras buvo suskirstytas į 6 pasienio policijos ra
jonus.

Pirnmjo rajono būstinė buvo Liškiavos mie
stelyje. Adm ir Gracijos liniją sudarė, Nemuno 
upė. Antrojo rajcno būstinė buvo Trasninkų kai

caro valdžią ir neketina skirtis 
nuo Rusijos. Kun. Olšauskas, 
žiūrėk Kairio ps. 166, veikles- 

i nius darbininkus išdavinėdavo 
. . . ■ l 'caro vyriausybės rankas. Ir

kams, nes ne tik dvaruose, bet mo, kunigai nuėjo atskiru kitu pana§iai elgėsi :s'u
ir klebonijose ir mokytojai, ir keliu. Kudija, kaip ir šliupas, pažangesniais žmonėmis. Kun. 
kiti inteligentai namie jau ban- del savo astnos polemikos su . Rusų valstybės Du-

. . . ! mos tribūnoj pareiškęs girdą-
j? | T, • V V • • , ... • ■ masis carui, kaip jis su kitais

O Nainys,!tarsi kažkokią muziejinė rete-• Varpą’, Kudirka į talką kvie- 
nusisukol nybė ir tik objektas moksliniu- t® kunigus, tačiau dėl “Var- !

nuo kultūrinės* veiklos ir pradėo politikuoti. Kultūrinio Jkams — istorikams ir kalbinin- p° > kaiP ir Aušros” liberali* x x i___ _ j-i i _______________ i____ j- mn Ininifroi
auklėjimo darbas jam, matyt, buvo neįkandamas, o

ZIGMAS L GURA

LAISVOS MINTYS
Sekdamas prof. J. Blažio “To- Nuo daktaro- Vinco Kudirkos 

1 lerancija kaip kultūros princi- laikų ,nuo prabudusios Lietuvos 
pas”, ir aš čia panašiai parinkau , laikų, nuo tų laikų, kai “Po Lie- 
daug įvairių kultūrininkų min
čių. Man tos jų mintys patiko. 
Jas laikau kaip savas. Tikiuosi, 
ir daugeliui lietuvių jos patiks, 
jas paseks, o gal net su jomis 
ir susigyvens.

KURIUO KELIU?

tuvą žiema. Nei žodžio, nei raš
to neleidžia erelis, suspaudęs 
sparnais”, mes lietuviai į Lie
tuvos nepriklausomybę ir ne
priklausomos Lietuvos metu 
ėjome dviem keliais. Vienas ke
lias atbundančios Lietuvos vado,

socialdemokratai, kad atbaidytų 
nuo jų liaudį ir darbininkus. 
Dar vadindavo ir raudonskū- į 
riais. O Šliūpą įsivaizdavo lyg 
kokią piktą dvasią. Kudirka 
Gabrielei Petkevičaitei prieš 
mirtį pranašingai pasakęs; “Jei 
teks jums kada mūsų valdžia 
nusikratyti, turėsite dar sunkes
nę kovą, kol savo juodąją ne
nugalėsite”.

O kaip elgėsi kitokios orien-

kunigais pagelbėjo malšinti kra- 
molą, taigi persekioti pažangius 
lietuvius. Ir pats Seinų vysku
pijos valdytojas prelatas Anta
navičius 1905 m. liepos 10 d. iš- 

I siuntinėjo ganytojišką laišką, 
' skirtą kunigams perskaityti per 
pamokslą, raginant neklausyti 
cicilikų, pirmeivių, gaudyti ir/ 
išdavinėti juos į caro vyriausy
bės rankas, tai yra žandarams.

(Bus daugiau)

— Turkijoje atsirado didokas 
skaičius sovietų agentų.

me (Lenkų vadinamame Truskava). Šito pasie
nio policijos rajono administracijos linija sausu
ma vingiavo tarp Nemuno ir Merkio upių. Tre
čiojo pasienio policijos rajono būstinė buvo Mar- 
dosavo kaime. Administracijos liniją sudarė Mer
kio upė. Ketvirtojo rajono būstinė Perloja. Ad
ministracijos l’niją sudarė Merkio upė. Penktojo 
rajono — buąstinė pirmoji Varėna. Administraci
jos linija — Merkio upė. šeštojo rajono būstinė 
— žilinėlių kaimas. Administracijos linija vin
giavo sausuma maždaug nuo Akmenio bažnyt- 
kaimio vieškeliais ir laukais iki Trakų apskri
ties.

Anapus administracijos linijos antrajame 
pasienio policijos rajone gyveno daug rusų ko
lonistų ir lenkuojančių ūkininkų.

Lenkų siunčiami žudikai, atėję per tą rajo
ną, 1923 m. nužudė mokytoją Bloznelį. 1924 m. 
gruodžio mėn. 18 d. buvo nužudytas Merkinės 
viduriniosios mokyklos direktorius kun. Bak
šys. Dviejų asmenų pėdsakai vedė per antrojo 
pasienio policijos rajono administracijos liniją į 
Lenkų okupuotą sritį.

Štai kun. Bakšio liudininko, Suvalkų Kalva
rijos miesto gyventojo, Petruškevičiaus papasa
kotas įvykis 1924 m. gruodžio mėn. 20 d., atvy- 
kus-jam su kino filmu į Varėną.

“Atvažiavau demonstruoti kino filmo 1924

m. gruodžio mėn. 18 d. į Merkinės vidurinę mo
kyklą. Filmas patiko direktoriui ir jis pakvietė 
vakarienės pas save į butą antrajame aukšte. 
Vakarieniaujant, apie 10 vai vakaro kažkas pa
sibeldė apačioj į paradines direktoriaus duris. Di
rektorius šūktelėjo seną tarną — gudą, bet pas
tarajam nesirodant, pats išėjo į koridorių ir nu
žingsniavo laiptais žemyn, durų nuo gatvės ati
daryti. Pasigirdo šūvis. Iššokęs ant laiptų girdė
jau bėgančio žmogaus žingsnius ir pamačiau už 
šono besilaikantį direktorių. Jis kopė laiptais vir
šun. Grįžus į kambarį kun. Bakšys taip pa
sakė:

— Jei Tamsta dabar nebūtum buvęs pas ma
ne, tai tikrai tvirtinčiau, kad tamsta šovei į 
mane.

Revolverio kulipka, perėjusi per kasą, atne
šė direktoriui mirtį. Kun. Bakšys mirė Kauno 
ligoninėje.

Šiaip administracijos linijos sargybiniai pa
sienio policininkai pasakodavo, kad pasienyje 
nerašytos taisyklės. Lietuviai ir lenkai pasienie
čiai sargybiniai vengia tarpusaviu kivirčių ir 
todėl tarp jų vienų ir kitų sargybinių neįvykda
vo nesusipratimų. y . .

TRASNINKŲ ĮVYKIS
1938 m. kovo mėn. 7 d. (šeštadienį) Varšu

vos radijas paskelbė apie Trasninkų incidentą.

Iš pasieniečių patyriau, kad Trasninkų kaimo 
miestelyje Lietuvos pusėje, Lietuvos pasienio po
licininkas pašovė naujoką lenkų sargybinį ka
reivį Stanislovą, Serafiną, kuris tą pat dieną apie 
10 vai. ryto mirė Merkinėje. Lenkų sargybų ba
taliono vadas iš II Varėnos buvo atvykęs į inci
dento vieta ir sutarė kitą dieną (sekmadienį) ko
vo mėn. 8 d. 2 vai. susitikti su Alytaus pasienio 
policijos baro viršininku ant Merkio tilto, admi
nistracijos linijos I Varėnoje informacijai. Len
kijos Varšuvo radijo diktoriaus tonas šeštadienį 
buvo ramus, bet sekmadienio ryte kovo mėn. 8 d. 
tas tonas pasikeitė

Ant administracijos linijos tilto I Varėnoje 
atvyko sutartu laiku pasienio policijos baro vir
šininkas iš Merkinės, bet iš lenkų pusės atvyko 
pasienio sargybų seržantas ir pareiškė, kad ba
taliono vadas nerandąs reikalo kalbėtis, nes įvy
kį sprendžianti Lenkijos vyriausybė.

Teko išgirsti, kad II Varėnos miestelio ge
ležinkelio stoties aikštėje kovo mėn. 8 d. popie
tėje vykę mitingai ir lenkai kalbėtojai plūdę Lie
tuvą, šaukdami “Do Kovno, Do Kovno”. Tas su
kėlė nerimą mūsų pusėje.

(Bus daugiau)

VISI BTZNTERIAI *■ 
GARS1NKITES NAUJIENOSE
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EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

EAST CHICAGO, INDIANA

* sure

Direktorių

Asociacijos

YArds 7-3401

Tel.: OLympic 2-1003

Tel: LAfayette 3-3575

1-2/3

AM8ULANS0
PATARNAVIMAS

Po astuonių mėnesių veiklos 
L.B. (R) East Chicago apylin-

All accounts com 
pounded daily — 
Passbook Savings.

Chicagos

Lietuvių

Laidotuviu

Few drops red food 
coloring (optional) 

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

cups halved fresh 
strawberries ’

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

Laidotuvių Direktoriai 
6845SOUTH WESTERN A/E.

‘Lietuvos Aidai’ 
KAZĖ BRAZDŽIONYTČ*

1 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000)

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

H fvelny atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Teresę, Nastę ir Veroniką, ir vadovę Levutę 
“L. A.” radijo programos sukakties.minėjime

GRAŽIAI PAMINĖTA “LIETUVOS AIDŲ 
RADIJO PROGRAMOS SUKAKTIS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

— J<i žinote amnesia, kurte 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas <M sa-

pranešta, kad sudary- 
A.” radijo programai 
ispecialus komitetas,

BALZEKAS MOTOR’S
1030 Archer A'e

kės valdyba turi pasigėrėtinus 
rezultatus narių verbavime, na
rio mokesčio išrinkime ir dide
lės ramios daugumos pritarime.

š:uo metu ruošiamės į Vidur- 
vakarių apygardos suvažiavimą, 
kuris įvyks balandžio 28 d.

šįmet pinigų paskirstyme bu
vo paskirta $100 L.B. (R) tary
bos suvažiavimui, $50 ALTos 

į vietiniam skyriui Vasario 16-os 
proga, $50 Gary Lituanistinei 
mokyklai. Sekančiame pinigų 

' paskirstyme neaplenksime ir 
I Naujienų. Kas seka lietuvišką 
I spaudą gali pastebėti, kad Drau- 
į gas retkarčiais dar vis rašinėja 
apie East Chicago LB, o tikre
nybėje šiuo metu jokios valdy
bos palankios bendradarbiavi
mui su okupantais nesudaro.

V.V. apygardos pirm. K Lau
kaičio važinėjimas į East Chica- 

Į go, Ind., dar naudos nedavė. Va
sario 25 d. visuotiniame LB su
sirinkame dalyvavo tik keletas 
dalyvių ir nebuvo iš ko rinkti 
valdybą. Balandžio 8 d. minėtos 
bendruomenės narių susirinki
me dalyvavo (net) devyni. Tos 
pačios idėjos narių tarpe kilo 

; nesutarimas vedant asmenines 
i 25 metų senumo sąskaitas.
i Nerimtos publikos nerimtas 
ir darbas. Per didelė drąsa be 
leidimo bandyti įkurti East 
Chicago  j e tuo pačiu vardu LB 
skyrių. Indianos valstijoje ne
legalu neregistruotai paslaptin
gai egzistuoti kaip sektai. K.Č.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wsstchestsr Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S. Menheūn Rd„ Westchester, iL. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

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

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

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Teief. 778-5374

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vises programos H WOPA,

, MM HL A. M.

LiefuvĮv ka’ba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3;Q0 
—3:30 yaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 6:30 iki 9 JO 
r»L ryto.

VedėĮs Aldona Paukus

Tolefu HEnriock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 60429

■aUScKJa IK ZulERŲ LlGUi 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

S449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
vtedical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai— Pilna apdraudė

7 ŽEMA KAINA
JL šėrė n as
Tol. WA 5-8063

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

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

DR.: VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR Z^IRURUAS 

-endra praktika, sp^. MOTERĄ Ilgei.
Ofisas 2652 WEST 5»th StRCiET

Tol. P.R 8-1223
:E1SO- VAI .pirui. • antrad., trečia n 
r penkt.2-4 it €-8 vai. vak. SUtadie- ;
4 tais 2-4 - vaL popiet ir kitu lauru 

sagai susitarimą.

GEORGE F. RUMUNAS
3319 So. LITUAMCA AVĖ.

"Palaiminti, kurie nematė ir {tikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baime ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes SF- 
venamę tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matoma tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba iŠ 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje

ŠV, RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE

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, DI. 974-4410

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill

1914metu
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi h 
ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 598-9400

Kas apmokės atominių 
jėgainių nuostolius?

“Sergantis” jėgainės reakto
rius Trijų Mylių Saloje dar te
bėra kiek karštas, Nuspręsta jį 

vackvauja galutinai uždaryti gegužės 2 d. 
a tiek ė pub- ■ ylsa si operacija kainuos 
nintit lietu-j,r ^as nuostolius sumokės, dar 
pūstais, ka- i nenustatyta.

Manoma, kad Metropolitan 
Edison ir Pensilvanijos elektros 
kompanijos turės mokėti. Yra 
dar galimybė, kad ir vartotojai 
turės prisidėti susidariusioms 
išlaidoms padengti.

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

Telef. 476-2345

TEI----- - BE 3-5893

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

3907 W«»t 103 rd Strwt 
Valandos pagal susitarimą

perduoda klausytojams įvai
rias paskaitas, patarimus, at
sako į paklausimus. Ji paminė
jo chemiką J. Prunskį, adoka- 
tą Charles P. Kai, teis. Pr. Šu
lą ir kitus, kurie periodiškai 
kalbą radijo programoje. Be 
to buv 
tas “L 
p aidėti 
kuris dažnaį paragina klausy
tojus būti programos rėmė
jais. Esą “be žaliuko .nebus ir 
radijo aiduko”.

P. Vengianskas pranešė, kad 
“Lietuvos Aidų’ ’radijo pregra 
mą pinigine auka parėmė: Chi 
cagos ALTos skyrius $50 (au
ka įteikė Irena Šankus) > KlaL 
pėdos jūrų šauliai per p. 
Ašoklį įteikė $50, Melrose Par
ko Lietuvių Bendruomenė per 
p. Repšį įteikė $50. Kiti iteįkė 
po mažesnę auką.

Meninei daliai gražiai vado
vavo akcrdeoiiistė Levųtč Liv- 
čjnaitė. Keletą liaudies dainų 
įspūdingai padainavo trys se
sutės: Verutė, Teresė ir Našlu
tė Bilitaviėiūtės iš Bridgepor- 
to. Meno dalies vadovė Livči- 
naitė paragino publiką prisį-

; Balandžio 21 d. C.hicagoje, 
' Jaunimo centro kavinės pataL
• pose įvyko “Lietuvos Aidų” ra 
' dijo programos banketas. Ne
žiūrint to, kad tos dienos va-

• kare Chicagoje buvo bene ke- 
■' turi panašūs subuvimai, į “Lie 
Į tavos Aidų” radijo programos
Kazytės Brazdžionytės paren.

I girną sugužėjo virš 150 taufie- 
j čių. Be čikagiečių, iš Indianos 
! valstijos dalyvavo Adrašiūnų 
! šeima, iš Melrose Parko, Cice
ro ir kt. priemiečių tautiečių 
nemaža atsilankė. Publikos 

I tarpe buvo keietos klubo, drau 
gijų atstovai, kurje turėjo sa
vo atskirus stalus.

Šiam “Lietuvos Aidų banke
tui vadovauti žurnalistas - ra
dijo parnešėjas -Balys Braz
džionis pakvietė jūrų šaulių 
vadovą Vengianską, kuris ga
na sumaniai tvarkė subuvimo 
eigą, įterpdamas linksmesnių, 
momentui pritaikytų šiltų žo
delių.

Kazytė Brazdžionytė, pasvei
kinusi gausiai susi rinkusius 
tautiečius, išvardino tuos asme 
nis ,kurie per ‘‘Lietuvos Aidų” 
programas radijo bangomis

PHILLIPS - LzYBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

DR.LĘONAS SEIBUTl 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

. Vai-. antrad. 1—4 popiet, 
ketviwtxj 5--? vau vak

' Ofaį, telefe 776-2880 
RezidecUjoj tetef.* 448-5545

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254 4470 •

dėti prie dainų ir katučių plo
jimo. -Bilitavičiūtės ir Livči- 
naįtė gražiai pašoko dar kele
tą tautinių šokių. Publika šil
tai priėmė ii palydėjo gausio
mis katutėmis meno progra
mos atlikėjas.

Šio banketo bene gražiausia 
atrakcija buvo, tai panelės Ra 
munės TrĮčytės 1 liinoristinis 
feljetonas apie dietinį maitini
mąsi. Ji sulaukė publikos gau
sių aplodismentų.

P. Norvilienės 
mos šeimininkės > 
likai skaniai paga

Lietuviy Brighton Parko Motery 
Klubas rengia Bunco ir kortų popietę 
sekmad enį, balandžio 29 d., Dariaus 
ir Girėno salėje, 4416 So. Western 
Ave. Pradžia 1 vai. popiet.

Bus gražių ir vertingų dovanų lai
mingiesiems. taipgi skanių ir šiltų 
valgių.

Kviečiame visas nares ir svečius 
atsilankyti ir smagiai praleisti _ po
pietę. E. Strungys, rast.

lakutienos, kugelio ir kt. Be 
atlyginimo šeimininkauti pa
dėjo Straskiškių šeima. Kazy
tė Stcrben ir kt. Pažymėtina, 
L. Livčinaitė ir trys sesutės at
sisakė nuo joms priklausomo 
honoraro.

Vėliau vyko dovanų, paskir
stymas‘ir šokiai*’ grojant p. 
Stelmokui akordeonu ir muzi
kos

F ŠILEIKIS, O. P.
orthopeda^-protezjstas 

/jt . Aparsiai - Protezai M4ČL ban- 
JUR dažai. Speciali pagalba Lajom*.' 

;Areh Supports) ir t t
Va*-; 8—4 ir 6—8. ^AStadiemaia 9—1

Wm» 69rd SL, Chicago If L 60629
• . TateL; PRp«pMt 8-5084

Vclare Premier Coupe ***

Chrysler - Plymouth - Arrow masinos ir 
Station Wag-on's už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos -- urmo kainomis)

(rėmus. hh < Imutkni taisymo ir <k*p«iL-iinente

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

Fresh Strawberry " ‘
1 package (3 oz.) straw

berry or strawberry 
banana flavor gelatin 1 

cups boiling water 
tablespoons sugar 

ntainer (4-1/2 oz.) 
.rozen whipped 
topping, thawed

Dissolve gelatin in boiling water; measure 1/2 cup and chill 
■until slightly thick«»*d. FoM thickened gelatin and sugar into 
the whipped topping; add food coloring. Chill again, if neces- 
isary until mixture will mound. Line bottom and sides of 
crumb crust with the whipped topping mixture, mounding 
high around edge. Chill. Mearwhile, chill remaining gelatin 
until thickened; stir ia strawberries. Spoon Into the whipped 
topping-lined crust without covering the rim around the edge. 
ęhill until firm, at least 3 hours. _ . —-------

el. VI 7-1515 }
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi? »

Paveiksle matome seseris Bilitavičiūtės — 
Livcinas, balandžio 21 d. atlikusias programą

DLL TOANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261F W 71 St. Tel. 737-514$ 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu; 
“contact lenses’”

VaL. agai susitarimą. Uždaryta

• B '..X, S g @



- gudelinės ‘reor-
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IR VĖL PROKOMUNISTINIAI FILMAI
Lietuvoje žmonės kalbėdavo: 

išvyk velnią pro duris, tai jis 
įlips pro aukštinį. Tokį posakį 
galima pritaikinti ir mūsų gy
venimo dienoms.

. šm. balandžio 22 d. Jėzuitų 
(Jaunimo) Centre po pamaldų 
broliukas dalino “Mūsų Žinias’’ 
žmonėms, kurie ėjo iš jėzuitų 

. bažnyčios. “Žinių” viduje buvo 
įdėtas atskiras lapas — kino 
reklama, kad “Playhouse”. Chi- 
cagoje, Marquette Parko centre, 
ir vėl bus rodomi prokomunis
tiniai filmai, atvežti iš okupuo
tos Lietuvos. Kaip tie filmai be
būtų pavadinti, kad ir gražiau
siais pavadinimais, juose tikru
moje slepiasi komunistinė pro
paganda, nes mums žinoma, kad 
komunistai nieko neišleidžia be 
cenzūros koštuvo, jei nėra ko- 
komunistams naudinga — ne
išleidžia.

savo 22 metų gyvenimo laiką 
lietuvybės tvirtovė buvo 1 
vieną kartą (1976.XII.12 d.) pa
čiu lietuviu
gų bendruomenės’ ir Chicagos 
nacių — gyvosios lietuvybės 
griovėjų nepamatuotai užpulta”.

Būdinga, kad po komunistų 
vizitatoriaus — Kazakevičiaus 
buvimo Chicagoje ir vėl tėvai 
jėzuitai pradėjo talkininkauti 
propagandinių filmų rodymui. 
Patriotinės organizacijos ir vi
suomenė turėtų į tai reaguoti.

Jau 1976 m. gruodžio 12 dieną 
Jaunimo Centre buvo rodomi 
prokomunistiniai filmai, prieš 
kuriuos, protesto ženklan, pat
riotinės organizacijos ir visuo
menė piketavo. Buvo virš 200 j 
asmenų ir 60 plakatų su įvai
riais protesto Įrašais.

Dėl šio įvykio bendradarbiau- 
tojai su okupantu pakėlė didelį 
alasą, net ir “Gimtasis Kraštas” 
Vilniuje liejo krokodilo ašaras 
dėl minėtos demonstracijos.

'Šiuo atžvilgiu neatsilieka ir 
“Draugas”, kuris po kelių metų 
nepamiršo ir prisiminė, rašyda-) 
mas savo vedamąjį balandžio [ vyks 
23 d. Jis pažymėjo: “Per visąjvež

I — Mitchel Žeimys iš Bridge- 
!Atvelykį suruoštus priešpiečius' porto, artinantis prenumeratos 
bei pusryčius Naujienų naudai, j pabaigai, nelaukdamas ragini- 
Jų pavyzdys lai būną kitų lietu-'mo, įteikė per savo nuemonin- 
višku apylinkių lietuviams, o či- 
kagiškiams'— nedelsiant rezer
vuoti vietas, kreipiantis į Nau
jienų administraciją arba skam
binant Kristinai Austin tel. 421 - 
6100. Salėje dar yra daug vietų, 
kurias reikia užimti- Bus malo
nu asmeniškai padėkoti rock- 
fc’rdiškiams už jų pastangas.

— K. čiurinskas iš Indiana 
valstijos tarp kita taip fašo: “65 
metų sukaktuvių proga siunčiu 
Naujienoms -*>20, linkėdamas vi
sam štabui sėkmės ir štvermes, 
o Naujienoms ilgiausių metų”. 
Dėkui už sveikinimus ir už au-

Ar nebūtų laikas informuoti ati- f tas aukas bęi gautą pelną iš peri 
tinkamas valdžios institucijas, 
kad pernelyg drąsus komunistų, 
ir su jais bėndradarbiautojų 
švaistymasis su įvairiomis pro-: 
pagandomis?

Pažymėtina, kad šių filmų ro
dymo vadovas yra buvęs Viet
namo karo dezertyras, kuris iki 
amnestijos gyveno užsienyje: 
Sovietų Sąjungoje ir Kanadoje.

Dori lietuviai neprivalėtų svie . 
to perėjūnų rodomus komunistų 
filmus lankyti ir jiems nešti 
sunkiai uždirbtus centus.

J. Kreivėnas

— Iš Rockford o vakar atėjo 
žinia, kad dr. Plioplys, Tikuišis 
ir šernas, taip pat nemažiau ki
ti penki visuomenės veikėjai at-

i Naujienų banketą ir at- 
Naujienoms žmonių sudė-

ka. '
V

— Juozas M°ciškis iš Bridgė- 
porto apylinkės, Lietuvoje rė
męs spaudą savo siuvyklos skel
bimais, lankėsi Naujienose. Ap-

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo Tajans komisija kreipiasi I vistu 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei į 
kalų renesanso. .

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
gkaityti Ir platinti Naujienas, atrado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. "

Mykolas Karaitls, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio riešbuSo. 
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 
fa i Kimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus Ir mūsų namus* 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiai 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskiri lytos rude
niniame Naujienų piknike.

1
gailestaudamas, kad negalės da
lyvauti Naujienų bankete, jis 
įteikė bilieto vertės auką, palin
kėdamas Naujienoms ilgiausių 
metų o’ jų bendradarbiams ir 
darbuotojams ištvermės ir geros 
sveikatos. Dėkui už vizitą, ge
rus linkėjimus ir už auką. Malo
nu pastebėti, kad jis remia vi
sas patriotines pastangas ir 
bendruosius lietuvių darbus.
—Kazimieras ir Vladas Skrtp 

kus iš Lockporto .ątsiuntė tokį i 
laišką: “Dėl susidėjusių aplin
kybių, negalėdami dalyvauti 
Naujienų 65 metų sukačiai pa
minėti bankete, prišiunčiame 

auką 20 dolerių ir geriausius 
linkėjimus Naujienų štabui: 
išsilaikyti ir nepalūžti”. Dė
kui už auką ir uz gerus linkėji
mus. - . l1

ką p. J. MUeiškį metinę prenu
meratą ir ta proga parėmė Nau
jienų leidimą $10 auka. M- Žei
mys yra Bruno kepyklos pro
duktų išveziotojas į krautuves. 
Dėl' savo sąžiningumo ir teisin
go atsiskaitymo jis yra labai 
mėgiamas. Dėkui už paramą.

— Lietuvių Prekybos Rūmai 
priima stipendijoms gauti pa
reiškimus. Jų blankus galima 
paimti i ružpildžius grąžinti 
kreipiantis: Mr. Bruno Gra. 
mont, 6640 Sd. Fairfield Ave., 
Chicago, IL 60629.

— Bronė Spudienė perrinkta 
SLA 335 kuopos New Yorke 
pirmininke,- Marytė Vasilka — 
vicepirm-, M. Paulauskienė — 
protokolų sekr., Al. Petrėnienė 
— fin. sekr., Ch. Martin — ižd. 
Atstove į SLA Seimą išrinkta 
Bronė Spudienė.

Visu Ir visus kviečiame i didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei įšilau skaitytoj? rairatams 
sraioma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTTD ST. 
CHICAGO, IL 606M

* 13 inksto be netaisė pntęcis ssto pramnnmtą, taupydamas laika b 
msžndaszj rustnšlnėjlmc iilaidu. Priede ,,__ doi.

Pavardė Ir vardas

Adresas

< UEstkiw Naujiena* kaip doriną »vc  kunj 
yn naujas skaitytoj aa. Priede  doL

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

Adresą* -------------------------------------------------------------------------------------------

Spon aoriaua pavardė, vardas ir vietovė 

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujieną
pastangas, prašai jas siuntinėti už pridedamus ~_______ dot

Pavardė ir vardas _ _____________________ _________ —_______________

Adresas -------- ------------------------------------------------ _--------------------- -------- —

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites rualpA. 
tinimui nemokamai be jokiu IslpareigoJirntL

Pavardė ir vardas ,---------------------------------------------- -—.-------------------------

Adresas ------- —-------------------------------------------------— -------

Pavardė Ir vardas _--------------------------------------------- -—------------------------

Adreso , ■ ... — ■ ----------

Favardė Ir vardas _ __  . . _ - . -- - -______________ _

♦ (retas

Kuopa kasmet pagerbia kovoto
ją už l.icjuvos ląisyę savo me* 
tiniame piknike ir iš piknike' 
peliio skirias to kovotojo vardu 
kanados Lietuvių Fondau -$160. 
Šiemet kuopos gegužinė bus lie
pos 15 d. A. Padolskio sodyboje,' 
l^aris, Ont. Bus pagerbtas Vik
toras? Petkus, esantis Sovietų 
kacete už reikalavimą, kad bū
tų laikomasi ’ Helsinkio susitan- 
mir.?

— Pedagoginio Lituanistikos ' 
■ Instituto absolventų išleistuvės 
bus balandžio 28 d., 7 vai. vak. j 
(punktualiai), Jaunimo Centre. [ 
Kvietimus įsigyti arba stalus 
užsisakyti galima pas p. Pranc- 
kevičienę, 7204 So. Richmond 
Ave., tel. 776-2191 po 5 vai. p.p.

— Lietuvių Tauragės klubas 
kviečia visus į š. m- gegužės 
mėn. 5 d. rengiamą Motinų pa
gerbimo banketą, įvykstantį 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 St- 
Bus trumpa programa, šalta ir 
karšta vakarienė, gros Ramonio 
orkestras. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įėjimas $9. Rezervacijoms tel. 
476^8417. (Pr).

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME
NŲ. Mokame $6.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or better 
condition). Mokame aukščiau-I 
sias kainas už sidabrines mone-‘ 
tas. Perkame pašto ženklus 
pinigų kolekcijas.

N«m«l, žemė — Perdevimvl 
REAL ESTATE FOR SALE

*
Nemai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

^ASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas fr 

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

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

2 AUKŠTŲ muro 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 Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50.000.

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

J [vairi apdrauda —INSURANCE 
7 BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-ir

Į

4207 So. Sacramento,

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

kam nuomininkus 
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

2 BUTAI PO 6 KAMBARIUS
2 aukštų mūras su. 2 dideliais 6 j 

kambarių butais. Pilnas beismantas, 
pilna pastogė, 2 mašinų garažas ant 
didelio 43 pėdu sklypo. Labai žema 
kaina, tik S47.900. Skambinkite ste
buklinguoju telefonu:

254-850C

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel. 927-3559

Divorsuotos moterys 
jaučiasi laimingesnes

Žurnalas McCall,. pravedęs 
vieną didelio masto apklausinė
jimą divorsuotų moterų, rado, 
kad didžiausias nuošimtis jų — 
net 88% — jaučiasi laiminges- _ „ „
nės ir dabar geriau gyvena. Į gajS) apsauga nuo potvynio ir ki

McCall žurnalas į anketą at- ti^pagerinimai.
So. Richmond Aye., tel- 7/6-2191 sakymus gavo iš 9,000 vienu ar °
po 5 vai. vak., priima kvietimų kitu būdu pavieniai apsigyvenu- 
bei stalų užsakytiius į Pedago-' sių moterų. Du trečdaliai pa
gini o Lituanistikos Instituto ab-' reiškė, kad jos vėl tą patį pa- 
šalventų išleistuves, kurios bus' darytų.

Septyniolika nuošimčių divor- 
suotųjų vėl ištekėjusios, o 44%

— J. šarapnickas iš SLA 72-! atsakė; kad 3OS tikisi vėl už’ 
tros kuopos Hamiltone išrinku, meSz^i santuokos mazgą, o 11% 
tas į SLA Seimą- kuris įvyks Pasipažino, kad tekėtų už savo 
birželio pabaigoje KJevelande.i dabartinio draugo. Likusios ne- 

________ ’_____________ i turėjo nusistatymo. Tik 23 nuo-
1 šimčiai pareiškė nebenorinčios 
į tekėti.

....Matilda Pustelninkienė iš 
Brighton Parko antradienio va
kare, laukiant autobuso prie 
26-tos ir Western Ave., buvo 
dviejų jaunų meksikonų apiplėš
ta. Iš jos atėmė laikrodėlį irj 
rankinuką su virš 20 dolerių.

— Ponia Pranckevičienė, 7204

balandžio 28 d., 7 vai. vak. Jau
nimo centre.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 Wėst 69th St,-Chicago, RI. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didėlis pasirinkimas geros, rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ
ENERGY
WISE/

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Marquette Parke, 2638 W 
69 St., parduodama linksma lie 
tuvių užeiga-tavema su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara

Tel. 776-4959

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

UNION PIER, MICH..
Parduodu savo puikų namų, nes 

tūrių išvykti iš tos apylinkės. 3 _ar 4 
miegamieji, 1% vonios, virtuvė su 
daug spintelių, didelis salionas, už
daras porčius, beismantas, didelis 2 
mašinų garažas. Namas labai geroje 
apylinkėje su daugeliu, ąžuolų ir pu- 
su aplinkoje. Visai privati vieta ant 
3% akro. Tik 75 mylios nuo Chi- 
cagos, arti prie 1-94 kelio, arti visko, 
lūs turite pamatyti, kad galėtumėte 
įsitikinti. Rimtam pirkėjui parduosiu 
už $48,500. .<

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

mm

TRAILER MECHANICS
Minimum 1 year experience- 
Large growing company. Union 
Shop- Mobile and shop positions
available-

INTERMODAL INC. 
254-6105

Contact TOM
FOOD SERVICE

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 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, 
. . .riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: 
mesa. "77

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
t Naw York, N.Y. 10001

307 W. 30th $♦. V 
T< (J12) 561-2210

na-

"B-

. t

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

WANTED
833-0200 

Must speak some English.

i

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE, 
523-8775

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės

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

Suminusi į Lietuva

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer Av. 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980 

_____ i

Netery Public
INCOME TAX SERVICE 

039 S. Maplrveed. TcL 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, giminiu | 
Ižkvietimai. pildomi pilietybė* Pla

fonui ir kitokį blankai. J

BEST THINGS IN UFE

XI Frark Zap.ilt 
aojVi w.vstft st

GA 4-M54

run Fasa

tMSutax^

State F^rro LHe Insurance Company

ii
Su.

Juozo šmotelio

; ATSIMINIMŲ
> SKIRSNELIAI

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

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

Knygos kaina
Autoriaus adresas:

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

t ,-b • r v ‘

5 doleriai.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo;

ADVOKATAS I
CHARLES P. KAL i Associate, 

2649 West 63rd Street, j
Tai. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.

i 
Raštinė veikia jau daugiau kaip. 

40 metų, patarnaudama klientams, j

paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘’Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

~ NAUJIiNdV CPlČAGt Ą ILL. Friday. April 87, 1978 
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TheDi-GeT
!

Di-Gd adds toils

• Di-Gel.
The Anti-Ga« Antacid.
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