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“LIETUVIS NEPAVARGS KOVOJE
UŽ LIETUVOS LAISVĘ”

RŪPESTINGAI RUOŠIAMASI LIETUVIŲ KONGRESUI

Plačiai keliant žmogaus teises, reikia kelti ir valstybių bei 
tautų teises. Tan gali susidaryti proga artėjant Madrido konfe
rencijai. Tas viskas reikalauja," kad mes su nauju ryžtu plačiu mas
tu imtumėsi šių darbų. Besistengiant sukelti naują entuziazmą 
yra šaukiamas Amerikos Lietuvių Kongresas, kuris įvyks spalio 
mėn. 13-14 d. Clevelande, Hollenden House patalpose. Kongresą 
šaukia Amerikos Lietuvių Taryba.

Kongreso šūkis — “Lietuvis kad Sovietų propaganda būna 
nepavargs kovoje už Lietuvos

"laisvę”. Tą kovą reikia gyviau, 
vesti, kai okupantas vis nąujus 
lietuvius tampo po teismus' ir 
bloškia į koncentracijos stovyk
las ir kai net kėsinasi į', išeivijos

-lietuvius, organizuojant-kaltini- 
mus neva už kolaboravimą su 
naciais naikinant žyįųs.

Kongresui ruoštr pačiame 
Clevelande sudarytas stiprūs 
komitetas, į kurį įeina Algiman
tas Pautienius, Ona Jokubaitie- 
nė, Rimas Aukštuolis, Kazimie
ras Karalis,. Patricija Nątkevi- 
čįūtė, Vytautas Jokųhąitis, Alek- 
sas Laikūnas, Ąjit|nąs Jonaitis, .sprogdinimo ruošėjus dr sprog-

Pačiame centre, 'Oiįcagoje 
prie ALTos valdybos taip pat 
sudaryta kongreso ruošimo ko- 
misi j apirmininkas ALTos 
gęn.. sekretorius kĮųi, Adolfas 
Stasys,’ ALTos pirm, pavaduoto
jas sdr. Jonas Valaitis bei skyrių 
komisijos "• pirmininkas, ALTos 
vicepirm. Teodoras Blinstrubas 
ir Julius Pakalką. .:.s

sukta ir reikia budriai ją ste
bėti. Padėkojo, kad tos moky
tojų sąjungos dirėktoriato na
riai buvo painformuoti apie 
lietuvių. pageidavimus.

..■.•.i (ALTos Informacija)

SUĖMĖ KUBOS AMBASA
DOS SPROGDINTOJUS

WASHINGTON, D C. — Sos-' 
tinės policijai pavyko suimti du- 
lotynoamerikiečius, į.t a riamus 
Kubos., ambasados sprogdinimu. 
Policija suimtuosius . atidžiai 
tardo, .i kad išaiškintų visus
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Galingas Amerikos lektuvriesis, iš Indijos vandenyno atplaukęs 
Į Raudonąją jūrą, sustabdė Pietų Jemeno Įsiveržimą į šiaurės 

Jemeną, šūvio neiššovęs.

IRANO PREMJERAS PRAŠO JAV 
ATSIUSTI AMBASADORIŲ

Lotynoamerikiečiai ir

BEREIKALINGAI ŽUDO BEGINKLIUS
NIKARAGVOS GYVENTOJUS

SOMOZOS VIZITAS Į MEKSIKĄ NEĮTIKINO 
MEKSIKOS PREZIDENTO PORTILLO

šys,' dr. į'. Valaitis, ir T; . Blinst- 
rubas.buvo nuvykę į ’Clevelan- 
dą, kur' posėdžiavo su ALTos

\ ? . *■ y w > - , * ~ f — -

Cleveland© skyriaus valdyba, su 
vietiniais ALTos .nariais bęi ki
tais > yeikėjaiŠ.; Aptarė techniš
kuosius kongreso rengimo reika
lus, sudarė branduolius radijo, 
spaudos, rezoliucijų komisijų, 
kurių pilnas sąstatas bus pa
skelbtas vėliau. ALTos centro 
valdybos komisija apžiūrėjo 
kongreso patalpas, kurios rastos 
patogios. Dabar kongreso paruo
šiamieji darbai sklandžiai vyks
ta kaip ALTos centre, taip ir 
Clevelande, atitinkamoms komi
sijoms dažnai posėdžiaujant.

AMERIKIEČIŲ MOKYTOJŲ 
LAIŠKAS ALTAI

Massachusetts Mokytojų Są
junga atrašė laišką Amerikos 
Lietuvių Tarybai, dėkodama, 
kad buvo atkreiptas jų dėme
sys, jog televizijos filmas “The 
Unknown War” nėra teisingas 
lietuvių atžvilgiu, o minėta mo
kytojų sąjunga jį buvo indorsa- 
vusi. Dabar ta mokytojų sąjun
ga apgailestauja ir pripažįsta, 
kad tai buvo jų klaida.

dįntojus._y- W - • -s
Klibos .tremtiniai. ląbaiųąepa- 

tenkįnfi diktatoriaus - Castro pa
darytais pareiškimais Meksiko
je; Castro, ištisą dieną kalbėjosi 
su . prezidentu /Portillo, bet įsiti
kino, kad gazolino Meksikoje jis 
pirkti,.negalės.: Didžiosios- Mek
sikos versmės bar-nepragręžtos,

'C* * - - *■ ' *

o ųūąžėsnės"." vos-/ pajėgia' paga
minai .naftos, ir gazolino, patiems 
Meksikos . . gyventojams. Cąstro 
noriėlaisvos -prekybos, su--JAV, 
betų jis ..atsisako, atšaukti. savo 
karius- iš ^Angolos ir Abisinijos, 
ir., nenori- kalbėti .apie;atlygini
mą įuž. konfiskuotus -Ažnerikos 
piliečių: turtus' Kuboje., L.

Amerikoje gyvenantieji ^Ku
bos. tremtiniai,-. reikalauja^ kad 
Castro grąžintų. spaudos laisvę 
ir pripažintų pagrindines, žmo
gaus teises, bet Castro ir klau
syti apie tai. nenori. Jis meksi
kiečiams patarė nemokėti skolų 
Amerikai ir reikalauti lengvatų.

Kubiečiams padėjus galingą 
bombą prie ambasados užpaka
linių durų, Lietuvos ambasadai 
buvo išdaužyti 27 langai.

— Tiksliai nustatyta, kad sa
charinas gali sukelti vėžį.

JAV NORI PIRMA IŠAIŠKINTI IRANO 
PAŽIŪRAS AMERIKOS ATŽVILGIU "

KUVEITAS PAKĖLĖ 
NAFTOS KAINAS

KUVEITAS, sostinė. - Ku
veito naftos ir degalų reikalus 
tvarkanti bendrovė, šeichui pri*. 

nutarė pakelti statinės:

Atsiliepdamas į jų laišką, 
LTos pirmininkas dr. K. šid-ALTos 

lauskas atkreipė dėmesį į tai,
_ ■■ Į-^-. ■■ ■!■. ■ ,, „ w

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no premjeras Bazarganas asme
niškai prašė JAV vyriausybę 
atsiųsti galimai greičiau savo 
ambasadorių. Vakar pasirodę 
gandai nebuvo vyriausybės nuo
monė. Paskelbimas, kad JAV
ambasadorius nepageidaujamas j tarus, 
ir kad jo kelionė turi būti gali- kainą 85 centais. Kainos pakeli-" 
mai toliau atidėta, nėra Tehera- ' irias Įsigaliojo nuo paskelbimo, 
no vyriausybės nuomonė. Iranas dienos. 1
visą laiką norėjo gerų santykių 
su JAV ir dabar tebenori. Prem
jeras apgailestauja, kad Irano 
radijas ir spauda paskelbė 
kias žinias.

NORI IŠAIŠKINTI
IRANO POZICIJĄ

WASHINGTON, D.C.— Irano 
premjero pranešimas paneigia 
per radiją ir televiziją paskelb
tas žinias, bet Valstybės depar
tamentas prieš siųsdamas atsto
vą į Teheraną, pirma nori išaiš
kinti Irano poziciją JAV atžvil
giu ir išaiškinti visą eilę klau
simų. Irano vyriausybė keliais 
atvejais prižadėjo pildyti anks
čiau padarytus susitarimus tarp 
Irano ir JAV.

Iranas yra užsakęs didelius 
kiekius modernių ginklų. Ar vy
riausybė mokės už gautus gink
lus? JAV taip pat nori žinoti, 
kas valdo Iraną — vyriausybė 
ar kitos jėgos. Tiktai gavę rei
kalingus paaiškinimus, JAV 
svarstys ambasadoriaus pasiun
timo klausimą. ' ■

Visiems aišku, kad mula Cho- 
meini daro pačius svarbiausius 
nutarimus, bet jis neima jokios 
atsakomybės.

Amerikoje keliamas klausi
mas . apie • leidimą šachui Rėza 
Pahlevi nuolat

to-

Vyrauja Įsitikinimas, kad 
tarptautinis naftos kartelis, su
sirinkęs birželio mėn. pabaigoje, 
oficialiai pakels visas naftos ir 
degalų kainas. Saudi Arabija 
dar laikosi iki šio meto buvusių 
kainų, bet ji taip pat rengiasi 
pakelti kainas.

AMERIKA PIRKS 
MAŽIAU NAFTOS

NEW YORK. N.Y. — New 
Yorke- yra didokas skaičius 
puertorikiečių, meksikiečių, ku- 
biečių^'r-’-kitų "Pietų Amerikos 
žmonių. Jie jaučiasi nuskriausti. 

’ Dirba mažiau apmokamus dar
bus, dažnai gyvem be dar
bo ir negali nuolatinių
savivaldybes darbų.

Iki šio meto miesto vento- 
jus jungdavo ir ski uiydavo po
litinės partijos, bet lotynoame- 

1 rikiečiai. pradėjo vesti pasitari- 
■ mus politinei kovai. Besimoky- 
j darni iš Chicagos meksikiečių ir 
1 juodžių. New Yorko juodžiai ir 
, meksikiečiai tariasi apie bendrą 
politinę veiklą. Pirmon eilėn jie 
bandys išstumti Įsistiprinusius 
airius.

dieni atskrido i Londoną ir tuo- Z V
jau pradėjo pasitarimus su nau
ja britų vriyausybe Įvairiais už
sienio politikos klausimais. Mar
garet Thatcher, nauja premjerė, 
šeštadienį paskelbė, kad britai 
pripažįsta Rodezijos rinkimus 

ir planuoja pasiųsti 
savo atstovą į Rodeziją.

Sekretorius Vance nepaten
kintas tokiais skubims pareiški
mas. Iki šio meto visus pietų 
Afrikos valstybių reikalus abi

Sekr. Vance tariasi 
su britu valdžia

LONDONAS, Anglija.— Sek- 
Iretorius Cyrus R. Vance sekma-

Visiems aiškėja, kad JAV, iki 
šio meto pirkusios daugiausia 
naftos ir Įvairios rūšies degalų, 
nesirengia ateityje pirkti tiek 
daug naftos.

Visiems aišku, kad Amerikai
nafta šiandien labiau reikalinga, legaliais 
negu bet kada anksčiau, bet 
JAV planuoja statyti diselio mo
torus ne tik sunkvežimiams, bet 
ir mažoms mašinoms. Naujų mo
torų ir mašinų įvedimas gero
kai sumažins sunaudojamos naf-1 valstybės iš anksto aptardavo, 
tos ir degalų kiekį.

KRAŠTE JAUČIAMA 
GAZOLINO STOKA

Praeitas savaitgalis parodė, 
kad krašte kiekvieną dieną 
jaučiama vis didesnė gazolino 
stoka. Praeitą šeštadienį ir sek
madienį Filadelfijoje, Floridoje 
ir1 Ohio valstijoje buvo eilės 
prie gazolino stočių. Vietomis 

apsigyventi stotys pardavinėjo tik po pen- 
Amerikoje. Buvęs Valstybės kis galonus gazolino. Stotys aiš- 
sekretoriųs H. Kissinger patarė kino.* kad neturi pakankamai 
leisti, šachui -su šeima apsigy
venti JAV tremtinio , teisėmis.

MEKSIKA, sostinė. — Meksi
kos prezidentas Portillo pirma
dieni paskelbė, kad jis nutrau
kia diplomatinius santykius su 
Nikaragvos prezidentu Anasta- 
sio Somoza. Jis pareiškė, kad 
Meksika nenori ir negali palai
kyti diplomatinius santykius su 
prezidentu, kurio vyriausybė be 
jokios atodairos žudo beginklius 
krašto gyventojus.

Meksikos prezidentas nurodo, 
t kad Nikaragvos nacionalinė 
gvard’ja, prezidentui Somozai 
esant Meksikoje, labai žiauriai 
žudė ir naikino beginklius gy
ventojus.

Praeitais metais išžudė šiau
rės provincijos ir sostinės visus 
vyrus ir berniukus, o dabar pa
našiai pasielgė su pietryčių pro
vincija. Pirmiausia miestelius, 
kaimus bombarduoja Somozos 
karo lėktuvai, o vėliau įšliaužia 

į tankai,, kurie.be jokio pasigaįlė- 
" jimo išžudo vYsūs vyrus, be jo
kio tardymo ir apklausinėjimo.

Kad nekiltų epidemija, tuojau 
po kruvinų žudynių suverčia 
lavonus į vieną vietą ir apipila 
juos gazolinu, o dar vėliau bul- 
doreiai užverčia juos žemėmis. 
Prašymai sustabdyti žudynes 
nieko nepadeda. Meksikos ir ki
tos atstovybės kreipėsi Į patį 
Somoza ir nacionalinės gvardi
jos vadus, bet prašymai buvo 
be pasekmės. Meksikos prezi
dentas užsiminė apie žiaurius 
valdymo metodus, kai pats So
moza buvo sustojęs Meksikoje" 
ir aiškino; kad jis stengiasi būti 
žmoniškesnis.

Meksikos prezidentas tarėsi 
su kitų valstybių atstovais dėl 
nelemtos padėties Nikaragvoje, 
bet nutarė imtis tokiu radikalių 
priemonių, nes visos pastangos 
nedavė rezultatų. Trys ambasa
doriai keliais atvejais bandė 
aiškintis ir susitarti, bet pats 
prezidentas Somoza statė labai 
griežtas sąlygas.

JAV santykiu nenutraukė su 
Nikaragva,, bet atėmė visą eko
nominę paramą. Nikaragva bū-

Savaitgalio aukos
Trijose atskirose trafiko ne

laimėse praeitą savaitgalį trys 
automobilių vairuotojai patys 
užsimušė, o du sunkiai sužeidė.

Vienas 13 metų amžiaus vai
kėzas iš Elmhursto anksti sek
madienio rytą važiuodamas sa
vo tėvu automobiliu ir bėgda- 
mas nuo policijos 85 mylių per 
valandą greitumu nebetoli nuo 
DeKalb kelio, posūkyje, atsi
trenkė į stulpą taip smarkiai, 
kad automobilis net tris kartus 
apsivertė.

Taip pat sekmadienio rytą 
važiuodama Chicago Skyway 
viena viešos mokyklos mokvto- 
ja atsimušė į plieninę siją, pati 
užsimušė, o su ja važiavusią 
moterį sunkiai sužeidė.

Šiauriniame Chicagos prie
miestyje Mount Prospect vienas 
22 metų amžiaus vyras užsimu
šė, o su juo važiavusi moteris 
sunkiai sužeista. Nelaimės prie
žastis — vairuotojas paleido vai
rą iš ranku. 

*■ v

Vaikai žiauriai elgiasi 
su savo tėvais

Vienas 11 metų amžiaus vai
kas. įsiutęs ant savo motinos 
dėl to. kad subarė už neklausy
mą. smarkiai motiną pastūmė 
i duris ir kai ji. netekusi lyg
svaros, išvirto, spyrė jai į veidą. 
Kitas, 18 metų amžiaus vaikė
zas, kuriam motina atsisakė 
duoti ekstra pinigų, atrėmęs 
revolverį Į motinos galvą, pa
kartotinai grasino nušauti. Vie
nas 30 metų vyras, kurį jo pa
ties motina dažnai subardavo 
už įvairius menkniekius, pradė
jo keršyti laužydamas baldus ir 
jai grasindamas, nes motina “su 
juo elgiasi kaip su mažu vaiku”. 
Tai keli atskiri įvykiai iš Mary- 
lando universiteto Medicinos 
mokyklos psichiatrijos ir to uni
versiteto Smurto klinikos (Vio
lence Clinic) prof. Denis Mad
den pranešimo Amerikos Psi
chiatrų draugijos susirinkime

Gegužės 22: Rita, Julija, Kas
tas, Aldona, Rimtenis, Eimantas.

Šaulė teka 5:08, leidžiasi J:06.

Premjeras Trudeąu t labai su
sirūpinęs artėjančiais rinki
mais, nes jo. vadovaujama- 
partija yra susiskaldusi, o 

, Quebeko klausimas.redka- • 
lauš griežtųsprendųnų, >;

gazolino ir negali daugiau par
duoti.

• Exxon bendrovės pirmininkas 
pareiškė, kad ne tik šią savaitę 
/buvo stoka, bet ir ateinančią 
gali .turėti dar mažiau gazolino.

—. Specialistai tvirtina^ kad 
turimos amerikiečių .priemonės 
nustatys, .kur sproginėja sovie
tų valdžios bandomieji atomo ."Daugelis. ■ žmpnių .jau atsisakė' 
ginklai. y^Sti tcftimašnėn'kelionėn Kapų

o vėliau skelbdavo ir Įvykdyda
vo. Vance nori aptarti ne vien 
Rodezijos reikalus, bet Namibi- 
jos, Pietų Afrikos, Angolos ir 
kitų valstybių reikalus.

— Gydytojai ligotam žmogui 
įdėjo naujų žarnų didoką gabalą 
ir seks, kaip jos prigija.

Puošimo dienos savaitgalį. Visa 
eilė žmonių atsakė užsakymus 
moteliuose, nes gazolino stoka 
verčia juos būti namie.

Exxon prezidentas pareiškė, 
kad gazolino stoka gali tęstis 
visą dešimtmetį. Pasauliui kiek
vieną dieną reikia daugiau ga
zolino, o gazolino šaltinių Vis 
mažiau.’ žmonės, ypač amerikie
čiai; turi priprasti ’ gyventi be 
gazolino. "* • " G

tų norėjusi ir toliau gauti Ame
rikos ginklus. Namo grįžęs Ni
karagvos prezidentas Somoza 
pasiliks Nikaragvoj, patvirtin
damas pravesti rinkimus, kai 
krašto nuotaikos bus pagerė
jusios. : į

Chicagoje.
Pranešėjas didelę kaltės, dali 

už tokius įvykius šeimoje ski
ria tėvams, kurie vaikus išlepi 
na. pildydami visus savo vaikų 
pageida\ mu”

NERIMAS PIETŲ AMERI
KOS VALSTYBĖSE

WASHINGTON, D.C.- Maiš
tai ir žiaurios -valdymo priemo
nės Pietų Amerikos valstybėse 
kelia susirūpinimą Washingto
ne. Bijomą,, kad neprasidėtų 
kruvinos kovos, kuriomis ' gali 
pasinaudoti komunistai.

Argentinoje valdo gana griež
tas gewry?(Mą, jis prižadėjo 
grąžinti kraštui demokratinę 
santvarką, bėt iki šio meto vi
same krašte tebeina kovos. Par
tizanaitebepuola policijos cent
rus ir 'žudė? policijos atstovus. 
Vietoj ■ ratriybė#,--\’rsa?nė- krašte 
žudėhės ’tįšiamč^,-" '<

” czidentas Carteris su
kvietė Kongreso komiteto na
rius. prašydami juos patvirtinti 
paruoštą strateginių atomo 
ginklų sutartį. ,

— Kongreso atstovai nori_ iš
tirti, ar nesenu nukalti sidab
riniai pinigai bu\’O legaliai par
duoti.

Čilėje 'buvo nuversta pusiau 
komunistinė Santvarka, bei i .i- 
kiminių sąrašų, dar nėra, ų-

Žįnįos. įš_ NikarątįyvS t u < ko 
naujo nežada, ries Anastasio >o- 
riridza. mėhori daĄ tt-Ąbkio . kom
promiso
rinfmbi, ■ s

kurie.be


ŠAULIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
1979 m. gegužės 19 d. šaulių 

namuose 9 vai. prasidėjo šaulių 
S-gos suvažiavimas. Jame "daly
vauja Amerikos šaulių Sąjun
gos ir Kanados padalinių at
stovai. (Toks visuotinis suvažia
vimas įvyko prieš 3 metus To

mis. Prisirinko apie 1000 asme
nų, Oras puikus.

šaulių vadas K. Milkovaitis 
pradėjo iškilmes, šauliai nuden-' 
gė uždangą. Paminklą šventino 
Jo Eks. Vysk. V. Brizgys. Pa- Į

M--‘ - ii- :

Taip įvyko ir Šį kartą. Vieną 
dieną ponai Kalvaičiai suorgani- 
zavo išvyką prie ežero. Vincas - 
Mdzuraitis, kaip prityręs žvejys, 
pasiūlė - Iš bandyti Amazonės 
upės platybes. Amazonė ^rd ‘pa
krikštytas Degray Dam. Lietu- 

i viai čia^ mėgsta turėti sau pa
prastesnius vardus, o ne vargin
tis kokiais niekoL nereiškiančiais 
pavadinimais.

Kaip vietos tradicija reikalai’ 
ja, pirmą sykį tokion išvykou 
pakliuvusiam, reikia išmok 
vaikščioti akmeningais, labai 
stačiais ir gana aukštokais eže- 
rd krantais. Ir tai be alpinisto 
batų. Įprasti nesušlapus šokinė- 

mai. Kartu važiuojanti keleivė, ti nu0 akmens ant kito, 
matyt, anglė irgi perskaitė re- kurfe pusę įmirkę vandeny- 
klamą ir ėmė pasakoti. Ir kas . kiekvieną momentą, atrd- 
paaiškejo. Pagal tokią ten legen-;dO( pasirengę riedėti tolyn nuo 

. dą, labai seną ir jų istorijos kny-: kranto q svarbiausia — pagau
gose įskaityta, Anglijos karalius ti žuvį> o tai reiškia: nejudant 
..Arturas turėjęs tuo vardu pilį, išstdvėti smailoko akmėks 
t savo mėgiamą rezidenciją. Tuo su meškere rankoje ištisas va- 
i vardu ir, kas žino, gal tokiu pat .landas> kad užsikartų kokia žu- 
! pavyzdžiu buvd pastatytas ho-:vej 
i telis Arkansos sostinėje, kitas

Tulsa, Oklahoma.

Arkansas Camelot Inn, nors Į

'Šsitiėsti — jis bus patenkintas. 
Mano pasirinktdj užeigoj buvo 
nepalyginamai geriau. To man 
ir užteko, o į kažkokias legen
das ir kitąjztiereikšiningaš smul
kmenas leistis tikrai tą vakarą 
nebuvo ūpo.

Viskas paaiškėjo grįžtant at-i 
gal į Little Rdck savaitę vėliau. 
Vakare, jau prietamsoje, mano 
dėmesį patraukė didžiulė, gerai 
apšviesta reklama:

CAMELOT INN — SPEND 
THE NIGHT IN THE CASTLE!

Tik tada supratau, kad mano 
pasirinktas hdtelis nebuvo pa
prasta užeiga — nakvynės na-

pertrauka. Ten pat vietoj davė 
šfcanius pietus.

Po pietų buvo S-gos organų 
rinkimai. S-gos pirm, antrai | šventinęs, priminė lietuvių sa-j 
3 metų kadencijai išrinktas K. i vanorių kovas už Lietuvos lais-

1 vę ir dabartinę kovą. Romas j 
Kalanta susideginęs šaukė Lie- i 
tuVai la svę! Po Vysk. V. Briz-1 
gio kalbos sveikmo Generalinė 
konsule J. Daužvardienė. Pasa
kė momentui pritaikintą gražią 
patriotinę kalbą.

Padėta gyvų gėlių. Tris pulki
ninkai: Dabulevičius, švedas ir 
Tveras atnešė Rąmovėnų vardu 
vainiką. Antrą vainiką padėjo 
Reg. Liet. B-nės vardu kap. A". 
Juškevičius su Kačinskiene ir 
Palioniene. Ponios dėvėjo tau
tinius rūbus. Matėsi keletas po
nių ir panel’u šaulių elėse.

Partizanų krauju sulaistytą 
tautinę vėliavą įteikė Sąjungos 
vadui K. Milkovaičiui ponia ir 
ponas M’kulskiai su atitinkama 
kalba. Vėliava atvežta iš ok. 
Lietuvos.

Prof. Jurgučiui diriguojant, 
Dainavos ansamblis sugiedojo

Mdkovaitis. Pirm, patiekė v-bos! 
narių sąrašą. Išrinkti: VI. Išgarome.) šiandien iš .viso dalyva-Į K

vo 1 9 atstovai. j njus, Bernatavičius, J. Mac-
Suvažiavimą atidrė sąjungos į konis, St. Cecevicienė, E. Ven- 

gianskas, A. Ramonis, A. Mar- 
VI. Petrošiūnas, K.

p:rm. K. Milkovaius.
Įnešta 16 vėliavų. Sugiedota kauskas. 

Pakviesta į Tautkus, kun. J. Borevičius, A. 
:Budreckas, A. Šukys.

Kontrolės komisija liko ant
ram terminui: J. Pocius, P. Bei- 
noris, J. Kreivėnas. Garbės teis
mui kandidatai buvo iš Cleve
land© ir Detroito. Dauguma bal
sų teko Detroito atstovams (62 
prieš 56).

•Sąjungos pirmininkas tarė pa-

Liėtuvos himnas, 
prezidiumą: J. Jasaitis ir A. 
Petrušaitis. Kiek vėliau į sekre
toriatą pakviesti: J. Mackonis, 
E. Vengianskas, K. Tautkus ir 
K. Povilaitis. Minutės atsistoji
mu pagerbti mirusieji nariai.

Invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Borevičius, šaulių sąjungos ka
pelionas.

Pirmoji sveikino Generalinė dėkos žodį. Sugiedota “Ilgiau- 
Konsulė J. Daužvardienė. Puiki, 
nuoširdi, giliai patriotinė ir tė-* 
vynės meile persunkta kalba j duota apie 200 vietų.
Perskaitė, radusi archyve, mi-| c » : ,
nisterio Žadeikio gražią kalbą. | Gegužės. 20 d^ t.y. antrąją die-
Po to sveikino: Pulk. Dabulevi-j ną.10 vai. Brighton Parko pa-

šių metų”.
8 vai. vakaro banketas. Išpar*

I 

f1

nisterio žadeikio gražią kalbą.

Karių Ramovėnų vardu, ! rapijos bažnyčioje’ buvo pa- A. Vanagaičio maldą.
’ :__ ’ 1 Dainavos ansamblis, diriguo-

______ _ Dalyvavo suvąžiaYimo ; daly- jant prof. Jurgučiui ir pritariant 
fas St. Lozoraitis, dr. St. Bačkis,; viai su savo vądovyįšė.’ fa-mąldų 
V. Balickas, An. šimutis, dr. J. t metu bažhycįųjė' įrtivo’1,7/ vėlia-

’ j — Pamaldąs laike k^ū. ,'F.yKirei-
— V.; lis..Pamokslą pasakė kųn; j. Bo- 

Kamantas, dr. Vaidevutis Man-1 revičiūs. fonu p.‘ šKįi-ėilįs;’ svei- 
tautas, J. Šiaučiulis, A. Zenkus, j kino suvažiavimo - dalyvius,; da- 
K. Karuža, S. Pačesa — šaulių* lyvavusiūs- pąįnėldbS’e; /Pr.;. F. 
padalinių vardu. D. A. Mozerio, kūn. TTų Karpu-

Iš viso yra apie -3,000 šaulių, čto ir savo vardu.
kuopų 27 ir 8 jūrų šaulių kuo-j Pamaldose ■ dąfyvąvo Gen.

Konsule J. Daužvardienė.
Mikulskis su ponia, asistuo

jant S-gos vadui, įteikė kunigui 
iš Lietuvos atvežtą, partizanų 
krauju suvilgintą vėliavą. Ma
čiau ant vėliavos viršaus rūtų 
šakelių. Vėliava mišių metu.bu
vo padėta ant altoriaus.

Be šaulių, nemaža žmonių
i. Gan aktyviai reiškė-j dalyvavo pamaldose..

čius '. . .
pulk. J. Švedas — savanorių į maldos, 
vardu. Raštu sveikino: dipt-še-

Zmuizdinas, dr. K. Bobelis, dr.i vų su asista'.
K. Šidlauskas, R. L. B-nės
Juškevičius, L. P. B-nės ■

padalinių vardu.

pos.
Prasidėjo pranešimai: Sąjun

gos pirmininko K. Milkpvaičio, 
iždininko St. Bernatavičiaus, 
ūkio — tiekimo vadovo — P. 
Padvaisko, Moterų vadovės — 
St. Cecevičienės ir kitų padali
nių ilgoki pranešimai. Po to ge-j 
rokai nusitęsė diskusijos dėl j 
pranešimų, 
si Vytauto Didžiojo Rinktinės 
vadas VI. Išganaitis. .

Išrinkta: Nominacijų, Rezo
liucijų, Registracijos ir Statuto 
komisijos.

Tarp 1 ir 2 vai. buvo pietų žiavo savo nuosavomis mašino-

, -Užsakyti, ,du/autobusai vežė
. šaulius i §v. Kazimiero kapinės. 

Ten buvo šventinamas pamink
las Romo Kalantos, mirusio už 
Lietuvos laisvę. Kiti šauliai va-

For the woman

Dainavos ansamblis, diriguo

publikai, sugiedojo Lietuvos 
himną. Tuo iškilmės kapinėse ir 
baigėsi.

Paminklą sukūrė skulptorius 
R. Maziliauskas.

Paminklas gan originalus. Ky
la apie 3 metrus iš akmens iš-j 
tašytos liepsnos. Iš vakarų pu
sės kryžiai, kylą aukštyn. Įra- vasarc's — įsikurk Kalifomijo- 
šas: Romas Kalanta — 1979 m. je; jei širdis pasiilgsta kalnų 

pusės, žemai, ištašytas Į aukštybių tai Rockey Mountains 
Romo Kalantos pa-1 patenkins net ir prašmatniausią 

Tašytas akmuo šviesiai nuotykių ieškotoją ir entuzias
tą. Bet jei kartais užsigeistum 
pamatyti - tikrą, nesugadintą 
gamtos grožį, nebus jokios ri
zikos, jei pasuksi į Hot Springs, 
Arkansas. Ir nesigailėsi. Čia rasi 
tyrus, krištolinius ėžerus, aug-

Dail. Jurgis juodis Romo Karamos pėdomis Aliejus

J. ŽARA

Man atrodė, kad mūsų išvyka 
prie Amazonės buvo tikrai pa- 

. ; sisekusi. Ka galvojo tikrieji
■iir neturėjo aukštų bokštų, o• meškeriotojai — neteko sužino- 

prie įėjimo durų žalvarinių liū-j Jie lyg ir v6ngė išduoli V.S£S 
tų statulų, kaip tai būtų tikę’ rto pasIaptis įr dalintis
karališkai piliai, bet šiaip jau nuotaikomis su tokių, ku- 
buvo visais atžvilgiais nepeikti-j 
na.
maždaug tokia, jog ir mūsų iš
rankusis Kalifornijos guberna
torius nebūtų galėjęs jai nieko

1

_ , v. - - ris apie ta garbingą sportą n.e-
Pasakyčiau, kad Ji buvo.ko nenusiman0. ' • .

(Bus daugiau)

Nuo Los Angeles iki Hot Springs, Ark. j prikišti.

Yra sakoma, jei nori amžinos
i 

meni ją, kuri primins ne vieną 
Lietuvos kampelį, matytą, d gal 
ir gyventą. O toliau, jau ir taip 
įdomaus peisažo paįvairinimui,

* * *
Sunku įsivaizduoti nemačiu

siam Hot Springs ir dar sunkiau 
būtų patikėti, jei kas pasakotų, 
kad miestas įsikūręs miške, o

—Dabar dirbančių vefšlinih3 
kų (self-employed) 71% norė
tų geriau tęsti darbą, riegū, kad 
išeiti į poilsį (rėtirėbien't) ■ -

—54% dirbančių už adygLIš rytų 
akmeny 
veikslas, 
pilkas.

Iškilmės labai įspūdingos. 
Žmonės buvo sužavėti šaulių 
iniciatyva sukurti R. Kalantos 
garbei tokį gražų paminklą ir 
atitinkamai paminėti.

Paminklas kainavo per 16,000 
dolerių, o gal ir daugiau. Platės-: sa|g
ne visuomenė prašoma įsijungti 
savo aukomis.

Po iškilmių visi dalyviai gri
žo į šaulių S-gos namus. Čia 
buvo ponių parengti užkan
džiai su kavute. Prigužėjo pilna

Žmohės šhekūčiavdši ir 
gėrėjosi vadovybes iniciatyva 
surengti visuotinį šaulių S-gos 
suvažiavimą, pastatyti Romo 
Kalanto 
minklą, 
“Laisvės

Kiek uniformuotų šaulių da
lyvavo iškilmėse, neteko patir
ti. Bet jų buvo tiek daug, kaip 
niekuomet. Suprantama, tą 
skaičių padidino šauliai iš įvai
riu vietovių ir nemažai iš Kana
dos KoresponcTentas

garbei didingą pa
kuras amžiaus bylos 
Lietuvai”. .

prieš akis atsivers dar labiau j pirmą kartą pamačiusiam, atro- nimą darbininkų ir 42%, kurie 
širdį glostą vaizdai: kalneliai,;do lyg būtų paskendęs reto gro- dirbą už valandinį atlyginimą 
apaugę lapuočių, pušų ir eglių žio gojuje. Taip yra. Išskyrus! darbininkai, pageidautų rb- 
miškeliais, kurie savo žavumu centrinę miesto dai, su parduo- ti, ’ nors h* būtų pasitraukę į 
drąsiai gali lenktyniuoti su Vo- tuvėmis, įstaigomis, liukšusi- vadinamą paprastą poilsį (usū 
vietijoje matytais TueringijoS|niais ir pramoginiais pastatais, al retirement); jie norėtų dirb 
gamtovaizdžiais.

Toks bent susidarė įspūdis 
vykstant autobusu iš Arkansos 
sostinės Little t., Rock į Hot 
Springs. Iš abiejų...autostrados 
pusių, rudens spalvomis nusi
dažę medžių lapai mirgėjo leng
vo vėjo pučiami. Jaunos eglutės 
ir pušaitės stiebėsi aukštyn ir, 
rodos, didžiavosi, kad neužilgd 
tik jos vienos patrauks keleivio "j 
dėmesį; tik jos vienos nepraras. ' 
savo grožio ir pasiliks žiemos 
mėnesių papuošalu.

Kad Arkansoj turėsiu progos 
pabuvoti Antano ir Zofijos Kal
vaičių gražioje isjiahiskd sti
liaus viloj, tai tą planavau jau 
tuo inetii, kai Aintrak nešėsi per 
žalią, nuostabiai skaisčioje spa
lių menesio saulėje škę^tahčią 
Missouri valstiją- Tik nesitikė
jau, kad pakeliui į garsiųjų mi
neralinių vandenų miestą dar 
teks sustoti tokioje užeigoje, su 
kuia rišaši kėholika šimtmečių 
p&^Venusidš lėgėhdos. Bet tai)) 
jau Buvo,'kad teko susiūti CA- 
.MteLOT lNX, ir tai įvyko kaž- 
kąip nėtB<ėta.T. Nieko panašaus 
Vė^lanaVaų. Dvi paras ri'cdamTc- 
tojusiam keleiviui tik paduok 

šiaudų kūlį ai’ bent kietą suolą

drąsiai gali lenktyniuoti su Vo-Į tuvėmis, įstaigomis, liukšusi- vadinamą paprastą poilsį (usū

dauguma rezidencinių kvartalų ti dalinį darbą (part time), 
slepiasi miške- arba pilno laiko

Miestas turi dar ir kitą gam— darbą, — praneša CNS 
tos papuošalą — ežerus. Tyro 
vandens plotai, - išsišakoję, su 
Rankomis, kilpomis, salomis. 
Jų yra čia pat mieste, ir jų pa
krantėse įsikūręs ne vienas lie
tuvis; kiti toliau, už 20 - 30 my-

(full-time)
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You can’t afford to be wrongs 
Because if you're in charge of 
the fAYnily budget, you're 
making decisions about the 
future, fžo.

And that's where V.S^,.. 
Savings Bonds come, 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way. w’hile you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E p»y when held
matunrv nf 5 v<»ars l4'<% th** firrt.y«arL- 
Bnnd* arc rephic^d if lost. or d^troyAd.
When neorl«t. uhry <*n br cashed at ynur 
hank. Inters* vi not *ub?ect to Mate or Iocs, 
income sad federal tax may be 
deferred until redemption-

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions, doctors find .even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can. 
now get thiš anti-itch 'drug 
ingredient vyith no prescription 
in. BiCOZENE*. Us'e only as 
directed. The medically proven 
creimė for 
itching.

Ir visi kaip vienas uždega tu
ristus ir vietinius gyventojus 
smagiam sportui — meškerioji
mui. Kolonijos lietuviai yra pa- 
mėgę šį sportą ir daugelis iš jųj 
praleidžia šiltas vasaros dienas 1 
šli meškere rankoje. Jumoristai 
sako, kad jų pagauta žuvis jiems 
kainuoja tris kartūs brangiau 
negu markete. Bet kas tokių 
kalbų klausys. Daūguina isitik- 
nę, kad tokie informatoriai 'daž
nai apsilenkia su teisybe.

Čia yra prigijusi lyg ir kokia 
tradicija: kiekvienai naujas sve-į 
čias yra iiuvežamaš 'prie vienoj 
iš tų ežerų žuVaūti. Tai tyg nau-' 
joko krikštas, turi ir jis pagau
ti žuvele.

Buy a oar nq larger or Bora pairto than yOu

DWt b* a Bom LoMrt -

X f

VW’

DON'T .CUT IN BETWEEN CARslf^Uf 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES..

■. stock 7 
nvvmenca.

Join the Payroll Savings Fla*.

we

PRAŠOME Į TALKĄ
LB Marquette Parko apylinkės vaidyba prašo narius ir visuo

menę šiuos žemiau parašytus tekstus nukopijuoti ir pasiųsti nuro
dytais adresais, pridedant 15c. pašto ženklĄlr savo vWą i’ra'dfešą. 
Tuo pagelbėsim lietuviams V. Petkui ir B. Gajauskui.

President Carter .. . .
The White House
Washington, D.C. 20500

Dr. Mr. President: F . .
Your support of the negotiations \Vfiich iibeH^ the 
five Soviet pdlittcal prisoners n&fle' hnS jūšt. As 1 
Lithuanian-AmericaA, I endodragfe you tb continue this 
active role. I specifically tirge ydū to takė action bn 
behalf of Llthuihiin prisoners Viktoras Petkūs.ahd'BalJft 
Gajahs’kas, each sentenced to fiftefeW years 61 prison And 
etile f6r their activities 6h l^half of hiiftihn. rights Yor 
Lithuanians. Please help td frSe theftlr

a

Dr. Zbigniew Brzezinski
Special Advisor' on Foreign Affairs 
l‘he White House 
Washington, D.C. 20500

Dear Dr. Brzeanski:
Viktoras Petkus and Balys Gaja'asWW'hnW been'Miprison- 
nd for their role in fighting fp^ basic.- righto* for Ligju- 
anians. Your successful negotiations,, which heeA five 
Soviet political prisoners must. Petkus
and Gajauskas mušt be freed, lob. Detente mhst ndt /htmįly * 
šarve as a pretest fbr the-feovitetsAo^eČfeim their spies.
• _ - —J- -------- * » k - L- į* *-
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Detroito naujienos
Aušros Lituanistinė 
mokykla paminėjo 

Motinos dieng
šv. Antano parapijos mokyk

los patalpose gegužės 13 dieną 
buvo pagerbtos motinos. Minė
jimą pradėjo tos mokyklos tėvų 
komiteto pirmininkas Marijonas 
šnapštys. Po trumpo žodžio bu
vo pakviestas Aušros Lituanis
tinės mokyklos vedėjas mokyto
jas Antanas Vaitėnas tarti žodį. 
A. Vaitėnas pasveikino minėji
me dalyvaujančias motinas, pa
reikšdamas kokį didelį vaidmenį 
tnotinos atliko atgaunant Lietu
vai nepriklausomybę ir dabar 
Amerikoje išlaikant tautiškumą 
ir savąją kalbą.

Anais laikais motina savo vai
kus mokino rašto prie ratelio, o 
šiais laikais, namų aplinkoje, iš
laiko lietuvišką žodį. Jei motina 
savo vaikui neįskiepins lietuviš
ko žodžio namuo’se, mokykloje 
jau bus pervėlu. Atsimink, lie
tuvė motina, kad tik nuo tavęs 
priklauso lietuvybės išlaikymas.

Sekantis motinas pasveikino 
buvęs Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Kazimieras Simaitis, 
palinkėdamas jaunoms moti
noms ištvermės savo vaikų mo
kyme lietuviško žodžio ir rašto.

Po trumpos akademinės dalies 
Aušros _ Lituanistinės mokyklos 
mokinės ir mokiniai motinos 
garbei padeklamavo keletą eilė
raščių ir padainavo. Motinos bu
vo apdovanotos darželio gėlė
mis. Publikos susirinko pilna 
mokyklos salė. Po minėjimo vy
ko vaišės prie kavutės ir pyra
gaičių.

Žiburio Lituanistinės 
mokyklos mokslo mėty 

užbaigimas
Motinų pageriamas įvyko ge- < 

gūžės 12 d., kai baigėsi mokslo ' 
metai. Kadangi mokslo metų 
užbaigime nedalyvavau, tai ne
galiu daug ką aprašyti. Mokyk
lai vadovavo mokyklos vedėja 
Danutė Jankienė. Per visus 
mokslo metus su pagalbiniais 
mokytojais, už nedidelį atlygi
nimą, dirbo 36 mokytojai. Mo
kyklą lankė 110 mokinių. Už ge
riausius rašinius ir piešinius 
15 mokinių buvo apdovanoti Va
sario 16-osios minėjimo proga 
piniginėmis dovanomis. Apdova
nojo Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro valdyba. Numato
ma apdovanoti ir sekančiais me- 
ta;s, jei mokiniai bus atrinkti 
konkurso metu.

Detroito LB IX tary
bos rinkimai

. An ARAB
WOMAN SHOWS HER 

RESPECT TOWARD A PSRSOt 
er TURNING KER BhLX 

BEING SPOKEN TO

EUGUAiOD, THERe <S A SKUNK

FAftM FESTWAL1. C60')

o 
o

i»)y A?fvy\NG some 
FOTfiSSIUM ON TrE TIP 
OF A CiGARSTTE.yoU 
cam ught rr with 
OR01HARY XCS!

DENMARK VUTH
---------------------- ' \ ŪKY A CO\V.'f?

>

192.9. A VIRGINIA AAM, 
A i’AMlLY HEIRLcom FoR 2.T YEARS 

WAS INSURED FOR $ZO, QOO /
TtiE ham is KfePT IN A 

FIREPROOF safe-/

AE SfiUSAGF
EVER MADE- WEIGHED 

85 LBS. AND WAS 
MORE THAN MlgF
LONG! 2

\ XT WAS SPECIALU?/

drausti atu-togų metu, todėl su-į Kerelienė, dailininkė Z. Soder 
Isirinkimas prašo Gimnazijos va-ikienė ir B. Zalatorienė. Jos ap- 
j dovybę atitinkamai joms pa-į žiūrėjo gimnaziją, aplankė pa- 
| ruošti mokinius, o taip |>at pain-* žįstamus ir spėjo paekskursuo- 
Į formuoti mokinių tėvus, 
i rinkimas baigtas 2 1 vai.
I vos himnu.

‘Susi-'ti po Vokietiją ' 
Lietu- Italiją.

Pamaldos už Lietuvą

(Pasaulio lietuviu m aidų
? Kuratorijoje turi dr. A? 8ran(linėi3 llž Imtuvą kovo 20-

Austriją bei

.i

Balsavimai prasidėjo š.m. ge
gužės 5 d. prie visų trijų para
pijų bažnyčių ir tęsėsi dvi sa-l 
vaites. Balsavo visi lietuviai nuo ] 
18 metų. Detroito ir apylinkių 
balsuotojams vadovavo Alfon
sas Juška. A Juška padorus ir 
te’singas žmogus, bet gi su to
kia tvarka neįmanoma balsavi
mus kontroliuoti. Pirmiausia 
tat kd nėra tikrų balsuotojų są
rašų, daug yra sąrašuose miru
sių, išvykusių bei po du kartus 
įrašytų vienoje ar kitoje para
pijoje.

Be to, balsuoja ir laiškais. 
Laiškai dalinami balsavimo būs
tinėse. Kas norėjo galėjo laiš
kus pasiimti visose trijose bal

_ _ _ . . • ir i * j-* • traukos sutiko būti renkami tėv.L Bendruomenės pasitarimai Vokieti oje -Ait Bernatonis numatytas Pir- 
r J minink) ir dr. Alina Veigel-Ple-

(numatyta iždinin- 
išrinkti didele

1979 ir 1980 sąmatų svarsty
mas ir priėmimas ilgai neužtru
ko. 1979 sąmatos patvirtintos: 
gimnazijos 523.794, — DM, ben- 
dr. 332.250, — DM 1980 sąmatos 
patvirtintos: gimnazijos 538.- 
110, — DM, bendr. 371.400, — 
DM. .___ -

Vyko karštos diskusijos dėl 
pranešimų. Iždininkas inž. J. Sa
bas padarė priekaištų direkto
riui. Kuratorijos susirinkimas 
nuo jų atsiribojo rezoliucija-

Apie (Pedagoginės komisijos 
darbą pranešė dr. J. Norkaitis. 
Komisijoj belikė du nariai —

dhavičiūtė 
ke). Jie abu ir 
balsų dauguma.

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

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

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

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

savimo būstinėse. Mačiau Šv. 
Antano parapijoje balsavimo 
tvarkos prižiūrėtoją: atėjo su 
maišu laiškų, pasiskleidė ant 
stalo ir dalino balsuotojams. 
Negalima suprasti, kodėl įsta
tyti kandidatai, kurie yra LB 
apylinkės valdyboje, centrinėje 
valdyboje, arba Jaunimo Centro 
valdyboje.

Rašo, .kad LB demokratiškiau
siai tvarkosi. Koks gi čia demo
kratiškumas, jei vadovybėje ir 
aukštesnėse pozicijose tie patys 
žmonės? Tas pats žmogus užima 
žemiausią poziciją ir aukščiau
sią, atseit, amerikoniškai tariant, 
“kongresmanas, senatorius ir 

. prezidentas”. Čia jau ne demo
kratija, bet diktatūra.

Ant. Sukauskas

Vasario 16 gimnazi jai remti j 
komitetas Čikagoje, kurjs savo^ 
atstove 
Veigel-Plechavičiūlę. yra vado- U skirta Vasario 16 giiu-
vaujanius nenuilstančios dar- naz^a’- JGS kapelionas kun- J. 
buotojos O. Zailskienės. Be jos Dėtlinas paksietė visus Romu- 

į komitete dalyvauja E. Razmie- vo^ gyventojus ir mokinius į 
nė, dr- šaulvs, A. Šležienė, P. Za-1 kaimo bazsytėlę. Per jo aukoja- 
ilskas, I. Sekmokienė, K. Avižie
nis, inž- D. Bielskus, A. Vasonie* 
nė.

Praeitų metų gale pasimirė 
kc-miteto narys, ilgą laiką tvar
kęs jo finansus Pr. Sekmokas. ■ 
šis nuoširdus gimnazijos rėmė
jas labai daug prisidėjo, kad ko
mitetas galėjo surinkti daug 
aukų šelpti gimnazijoje besimo-i 
kautiems mokiniams iš Pietų 
Amerikos. Komiteto' dėka ypač 
padidėjo gimnazijos mokinių 
skaičius iš JAV-bių.

O. ir Pr. Zailskai komiteto 
jiems paskirtus 50 dolerių už 
išlaidas susirašinėjant su gim
nazija, už keliones ryšium su mo
kinių verbavimu ir 1.1, paukojo 
gimnazijai, nupirkdami gražu

inas šv. mišias buvo skaitomos 
Sibiro lietuvaičių parašytos mal- 

I dc's, Nijolės Sadūnailės gyninio- 
1 si kalba teisme (skaitė Laima 
Šulaitytė ir Rita Koznikaitė) ir 
giedamos religinės - patriotinės 
giesmės. Vargonavo muz. V. B'a- 
naitis. Altorius buvo papuoštas 
spygliutomis vielomis ir tau- 
tinių spalvų kaspinu apvedžiotu 
kryžiumi.

Po pamaldų, V. Banaičiui gro
jant vargonais lietuviškas melo- 
dijas, kun. J. Dėdinas parodė ‘ 
šviesos paveikslų lietuviškos he
roikos temomis.

Susirgo Kuratorijos 
pirmininkas

Š. m-, balandžio 14 Vokietijos 
Tarybos prezidiumo vicepirmi
ninką ir Vasario 16 gimnazijos . j 
kuratorijos valdybos pirminin
ką tėvą Alfonsą Bematonį išti- 
ko širdies priepuolis. Tuoj bu- 
vo' nugabentas i ligonine Die- te O w
burge ir paguldytas į Intensiv- 
Station skyrių, kur pamažu tai
sosi. Gegužės pradžioje ža<da " 
persikelti į šv. Kotrynos ligoni
nę Frankfurte toliau gj-dytis.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)

dr. J. Grinius ir pranešėjas. Tre
čias narys — kun. B'r. Liubinas 
— pasitraukė, nes nebėra Kura
torijos narj-s. Komisija sureda
gavo ir Kuratorija jau patvir
tino bendrabučio tvarkos nuos
tatus. Dėl jų taikymio buvo kilę J komisiją perrinkti dr- J. Norkui- *• te, .r -» • —
neaiškumu- Abu nariai atskirai 
lankėsi gimnazijoje, stebėjo mo
kytojų darbą klasėse. Apie jį 
susidarytas neblogas įspūdis.
Mokytojai kėlė įvairių klausimų. 
Dr. J. Grinius pr. metais daly
vavo ir keliamuosiuose egzami-j 
nuošė.

Dr. Veigel-Plechavičiūtė supa
žindino- su mokinių iš JAV-bių 
pageidavimais, kuriuos patyrė 
iš ilgesnių pdkalbių su jais- Ji 
perskaitė ir Vasario 16 gimna
zijai remti komiteto Čikagoje 
pirmininkės O. Zailskienės pa
geidavimus-

Daug laiko užėmė aiškinima
sis nauijos vokiečių programos 
gimnazijoms ir ar mūsų gimna
zija yra prie jos prisitaikiusi. Iš 
kitos pusės reikią taikytis ir 
prie. JAV-bių mokyklų progra
mų, nes norint susilaukti iš ten 
daugiau mokinių, būtina su jais 
išeiti ir amerikiečių mokyklų 
kursą. Paaiškėjo, kad painus 
reikalas yra pasirinkimas pa
grindinių ir šalutinių dalykų 
abitūros egzaminams, nes nuo 
to daug priklausys jų pasiseki
mas.

Priartėjus Kuratorijos orga
nų rinkimui, balsams skaičiuoti 
pakviesti J. Barasas ir P. Nevu- 
lis. Iš pradžių į Valdybą pasiū
lyti beveik visi nariai ir visi at
sisakė. Po keleto's minučių per-

Į Pedagoginę komisiją prie menišką rankų darbo vįti ir ji at- 
dr. J. Griniaus dar perrinktas (siuntė gimnazijai. Vytis kabo
i -r -i • T_ blacčin Indr. J. Norkaitis ir naujai išrink

tas kun. Fr- Skėrys. Į Kontrolės

tis ir inž. J. K. Valiūnas.
Pabaigoje ilgiau sustota prie 

mokinių verbavimo- Konstatuo
ta, kad iki šiol mokiniu skaičius 
iš užjūrių tolydžio auga, o iš 
Vokietijos mažėja. Pageidauta, 

[kad mikiniai iš užsienio atvyk- 
I tų ne vieneriems o bent dve
jiems metams. Tačiau dauguma 
mokiniu turėtu būti iš Vokieti
jos, nes, esant priešingai, galėtų 
iškilti mokyklos išlaikymo klau
simas. Mokytojai sutinka va
žiuoti mokinių verbuoti Vokie
tijoje. Pageidauta, kad i ši dar
bą daugiau įsijungtų Vokietį ios 
lietuvių jaunimo sąjunga, ypač 
buvę šios gimnazijos mokiniai. 
Didesni dėmesį reiktų kreipti į 
naujai iš Lietuvos atvykstančias 
šeimas.

Pasisakyta dėl “Tėviškės” 
draugijos organizuojamų moki
nių ekskursijų į Lietuvą. Ras
ta, kad nei Kūra tori j a, nei Gim
nazijos vadovybė negali jų už-

vienoje klasėje. Be to, jie gim
nazijai yra surinkę per būrelius 
tūkstančius dolerių bei dide
les sumas jau suaukoję asmeniš
kai.

Nuoširdus dėkų visiems ko
miteto nariams už pastangas iš
laikyti Vasario 16 gimnaziją.

Viešnios

Kovo mėn. gimnazijoje sve-( ------------------- j;
čiavosi 3-jų mokinių mamytės ( » Be akių neregius veda?
iš Čikagos: vyr. skautininke I. (Lazda)

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

Tel. 476-2206AC£

HW SmUl HalM ^fmL CMoft, BL Wtt!

LIUBLINO UNIJOS JUKAKT'IJ FARAiTRJ*.

— Illinois gubernatorius pra
se mokslininkus pagaminti tokį 
prietaisą, kuris tuojau praneštų 
apie atomo krosnyje atsiradu
sias nuodingas dujas.

J. jMmtnu, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotyklt 
tprašymi, paimti ii gyvenimo. Lengvas stilių*, gyva kaina, sražial išleiiu 
150 p«L Kaina SX30.

Dr. Juani B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuve* UtoriJa 
santrauka nuo pat aenujŲ amfiu iki pokario Metę. Vidutinio formato, Itf 
P*L, kainuoja 18.00. •

Dr. Juezas B. Kenčiu*, VYTAUTAS THE GR1ĄT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai paliafiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos Kaimynu utorij* 
211 p*L Katas $8.00. Kietai* viršeliai* $4.00.

Dauguma knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progom!*. Jm b 
šitas knygą, Jiigytl gtsilankiu* i Naujienas arba atatuntn* _čęk| c

Vlnot Zxwilfla. 
p<L KaIba SLM.
tU Ir kiti laidiniai yra
MAUJIIMOSB, im Sk HALITBū n\ CniCAeC, KteU

uose svajoja, 
mg ir minėta

S

I

j

i
S

1731 Bo. Halrted Street, Chicago, minei* |0<99

81.00.
psL 8X50.

oils. MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 p«l. 83.00.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
Lazdynui ifaideirti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdą ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu jF 
gelmes. 4

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
L J. Avfustaltytė-YalilOnlanė, tVAIGžDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psL Kaina SI.—.
X Jurais Balfrulaltls, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.
X Butkv EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl H.50.
4. Vincu Jonikas, LYDtJAU VIEINIĄ V1TROJE. Eilių rinktinė. 18F 

p*l Kaina 83.00.
6 Kleopas Jurpallonls, GLODI - LIOOI. Lyrikos eilės, 105 psl. 82.00.
8 Anatoll|v* Kaitys, AUKSIN* StJA. Eilėraščiai. 88 psL 8X0u.
7. Nadas Rastanls, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

8 išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. 83.00.
8. Nodas Rastonls, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psL 82.00.
o Balys Ru«a, UGNIES PARDAV*JAS. Eilės, M psL $1.00.
10 Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, 83.00 
H Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. 8X30 
1% Patras Sapatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

tial, 92 PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. 81.00.
U Eupanllus Grvodla, AGUONOS IS SMĖLIS. “
15 Kana Tvmlonė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI.
18. Alfonsas Tyrvolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos nnr.ine, psi.
17. Jonas Valaitis, SĖNOVtS LIETUVIŲ DIEVAI.. Mltologljof

W Axfcimas Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL 83.00."

NoriMam! įsigyti Mas ar kitas knygas, prašome atsilankyti I Naujienų 
raštine arba ušsakyti paštu, pridedant čeki *r pinigini orderį

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu- 

vIę gerbūvis, privalo susipažinti su žeiniau 11 vardintomis knygomis 
Cii suminėtaf knygas galima užsisakyti Naujienose,

Jums Kap^lnskaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu įtovyk- 
loae Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės virbeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačlndrai, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
m natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje bejaL 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gaustai Ujo 
atruota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETIS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO,-MFTUVO^ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus apraJymaL ka ji ten matė, jokias 
kalbas girdėjo ir ką lai fanonės pasakė. pat Sl-50. Yra taip pat 
liversta i anglu kalba

M SATYRINtS NOVtLtS^ Genialaus rwj rašytojo
50 satyrinių novelių. 190 pual„ kaina S2,

D. Kuntfia, KILIONi I ANAPUS GCLEŽINtI UŽDANGd. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturiato ir agltpropo propaganda M 
afaaaakavlMaL Abi knygos parakytos lengvu, gratiu stiliumi.

Pro€ P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prūsų 
Kaina tt

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINĖ 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl .. 910.90

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

Minkšti viršeliai ... $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
$15.00Minkšti viršeliai

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Cekj reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

$10.00

| — NAUJI BN04, BMICAGO *, ILL, MaJ- 2$, 4870



FHfc UTHUARIAK DAILY H1W1 •

Daily Exepi Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., 

I7» So. Halstod Street, Chicago, IIL 60608. Tolepbom 4X1-416$

A* of December L 1J77 116.00pusei metu

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription ilitvt:

ai Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
hx months, $10.00 per 3 months. In 
3ther USA localities $30.00 per year, 
116.00 per six months. $9.00 per 
-hree months. Canada $33.00 per year; 
Xher countries §34.00 per year.

trims mėnesiams ______ $ 9.00
vienam menesiui ________ i 3.00
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pusei metu ____________ $18.00
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Naujienos eina kasdien, įsakinant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben-I 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. 3Ū6Ū8. Telef. 421-8100.

Pinigus reikia dųftt patu Xoney 
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Mula Chomeini - Maskvos agentas
— Amerika raitosi, kaip sužeista gyvatė, — praei

tą sekmadienį pareiškė mula Chomeini, kelių revoliuci-

bų. Pradėjus gyventojams protestuoti dėl žibalo sto
kos, jsakė dalbininkams grįžti į žibalo versmes, bet ame- ( 
rikiečių gyvybės negarantavo.

Mula Chomeini labai pasipiktino Kongreso nutari-' 
mu pasmerkti Irano vyriausybę už 200 žmonių nužudy
mą ir jį labai erzina iš Amerikos ateinančios protesto 
telegramos dėl vieno Irano žydo prekybininko ir dviejų 
bankininkų sušaudymo. Visi buvo milijonieriai, bet - ne
galėjo paskolinti valdžiai pinigų užsienyje perkamoms 
prekėms apmokėti.

Praeitą sekmadienį mula Chomeini labai pasipik
tinęs pareiškė laikraštininkams, kad Amerika raitosi, 
kaip įžeista gyvatė Irane. Jis nėjo į smulkmenas, bet 
tik pasakė, kad Amerika neturi teisės kištis į Irano teis
mus ir protestuoti dėl žmonių sušaudymo.

Šių metų sausio pradžioje Brežnevas patarė vi
siems,- įskaitant ir amerikiečius, nesikišti į Irano vi
daus dalykus. Mula dar tebebuvo Pryžiuje, bet Brež
nevas turėjo būti gerai informuotas apie planuopamus 
neramumus Irane. Jis buvo geriau informuotas, negu 
kitų valstybių diplomatai, nes jau tada mula glaudžiai 
bendradarbiavo su Maskvos agentais ir ruošiamais Ira- 
nan permesti įvairių valstybių arabais. Po Brežnevo 
grasinančio įspėjimo mula Chomeini kelis kartus pasi
sakė prieš amerikiečių įtaką Irane. Jis smerkė karius, 
užmezgusius glaudžius ryšius su amerikiečiais. Dau
gelis karių mokėsi Amerikos karo mokyklose. Jie pir-

Buckinghamo fontonas" Chicagoje

Dovanų siuntiniai giminėms ok. Lietuvoje

nių grupių vadams. Praeitą savaitę jis minėjo savo 70 mieji nukentėjo nuo Chomeini partizanų.
metų sukaktį, bet jis labai veiklus ir neleidžia niekam 
spręsti pagrindinių Irano valstybės klausimų.

Mula Chomeini reikalauja, kak kiekvienas irantietis 
kreiptųsi į jį “ajatolos” titulu. Iraniškai tai reiškia 
“šventąjį žmogų”. Paprastas musulmonų sektos dva
siškis vadinamas mula, o antrojo laipsnio paaukštini
mas yra “ajatola”.Bet “ajatola” krašte yra tiktai vienas. 
Irane visą, laiką buvo vienas ’’ajatola”, bet ’’šventuoju 
žmogum mula Chomeini tapo užsienyje. Jis prieš pen
kiolika metų išvyko į užsienį. Užtruko, kol gavo teisę 
apsigyventi Irake ir galimybę iš galingos Irako stoties 
sakyti maištingas kalbas iš Bagdado. Mula Chomeini 
pradėjo kalbas prieš buvusį šachą, jas baigdamas ‘'aja
tolos” titulu. Jis nuvertindavo tuometinį Irano “šventą 
žmogų”, o dabar jo nepripažįsta. Dabar jis naudotų visą 
partizanų galią tikrajam ‘šventam žmogui” nubausti, 
jeigu kitų mulų “švento žmogaus” titulą gavęs drįstų 
protestuoti prieš Chomeini. Debartiniu metu Irane yra 
du ‘“šventi žmonės”, bet vienas jų yra ’sventesnis”, nes 
jis turi partizanus, “revoliucinį teismą” ir ’’liaudies 
vardijos” galią. Mula Chomeini leidžia Irano “šventam 
žmogui” tylėti ir nesikišti į valstybės reikalų tvarkymą.

Mula Chomeini visą laiką šachą Rėza Pahlevi va
dindavo didžiausiu Irano tautos priešu. Pats didžiausias

Pirmasis smūgis buvo kirstas Irano armijai, nes 
Irano lakūnai buvo patys geriausi Artimuose Rytuose. 
Niekas neturėjo tokių gerų lėktuvų, kokius turėjo Ira
nas, ir niekas neturėjo tokių patyrusių lakūnų. Smar
kiausi revoliucionierių smūgiai buvo nukreipti Irano 
aviacijai, bet jiems pavyko užimti tik Irano aviacijos 
mokyklą. Keli komunistai per vadovybės neapsižiūrė
jimą pateko į karo mokyklą, o vėliau jiė atidavė maišti
ninkams karo mokyklos ginklų sandėlius. Karo aviaci
jos viršininkas pirmas buvo nušautas. Jis buvo iškvie
stas pasitarimams kovoms ir žudynėms baigti. Nespėjo 
jis susitikti su maištininkų atstovais, tuojau buvo nu
šautas, dar prieš pasitarimų pradžią.

Irano premjeras Bazarganas prižadėjo pildyti Ira
no kariu duotus pažadus, neperduoti rusams naujausių

Kaip rusai apiplėšia JAV 
lietuvius.

Mes dažnai tapusavyje nusi- 
skundžiame, kaip aukštais mui
tais sovietai apdeda dovanų. 
siuntinius giminėms okupuoto-] 
je Lietuvoje. Dažnai muitai yra] 
keleriopai didesni už pačių siun-

1 čiamu daiktų verte. Be to, nors v r <7 t 7
jų rublis tarptautinėje rinkoje 
yra beveik bevertis, siunčiant 
siuntinius muito vertė doleriais 
dar yra padidinama 56%, nes 
rusai skaito, kad jų rublio ver
tė tiek yra didesnė už dolerio 
vertę. Be to, prie pasiuntimo 
kainos dar yra pridedamos ga
na stambios sumos už kokią tai, 
“sovietinę inturisto inspekciją’', 
kokią tai “garantiją” ir “per
siuntimo licenziją”. Pridėjus 
siuntinių agentūros patarnavi
mo ir pašto persiuntimo mokes
čius, už 80-100 dolerių vertės 
siuntinį dar tenka pirmokėti 
graži 250-300 dol. suma. Nenuo
stabu, kad taip lupi kaudami už

i siuntinėlį, kuriame buvo vyriš
kas megstinis, turėjau sumokėti 
52 rublius muito. Jūsų įdomu
mui, tą pašto pranešimą dėl ap- 
muitavimo, įdedu su šiuo laiš
ku. . . .”. Už laiške minimą vyr- 
megstinį “išpardavimo” metu 
buvo sumdkėta 2 dol. Šiaip per
kant krautuvėje, normalia kai
na jis kainuotų apie 5-7 doleriai. 
Išvertus 52 rublius pagal sovie
tinį kursą, išeitų apie 81 dol., 
taigi apie 15-40 kartų daugiau, 
nei paties daikto vertė.

- - . Gerbiamieji, tai yra mūsų
dovanų paketėlius ne per siun-brolių skundas, prasiskverbęs 
tinių agentūras, bet tiėsio'g per, pei’sovietinę cenzūrą-Man atro- 
Amerfkos paštą. Siuntinėliai do, kad mes lietuviai savo pa
yra priimami iki 2 svarų svo- vergtų brolių gerovei turėtume 
rio, o muitus apsimoka pats ga- ;ką nors daryti. Turėtume tą rei- 
vėjas Lietuvoje, rubliais. Rei- kalą kelti ne tik per savus Įle
kia pažymėti, kad Amerikos tuviškus laikraščius, bet dar 
paštas jokių muitinių mokesčių ■ svarbiau, per amerikiečių spau- 
uš dovanų siuntinius neima. Vi.: dą. Amerikiečiai turėtų būti 
same civilizuotame pasaulyje 
gavėjas už dovanų siuntinius 
mokesčio nemoka, arba tas mo
kestis būva tik labai minimalus, 
simbolinis. Kitaip yra Sovietijo
je.

Pavyzdžiui, viename laiške

lą nuolatos judinti, kad mūsų 
sunkiai uždirbti pinigai nebūtų] 
išplėšiami ir panaudojami mūsų 
tėvynės pavergėjo propagandos 
malūnui sukti.

Dar blogiau okupuotoje 
Lietuvoje

Bandydami palengvinti ne
žmonišką muitų už dovanų siun- 

; tinfus į ok. Lietuvą naštą, JAV, 
Ilietuviai pradėjo siųsti mažus;

aviacijos paslapčių,bet mula Chomeini labai .nepatenkintas -- - gR
... - -v • T- • *   — 1—1 —4- « w « -T T-I f-1 • 
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rikiečius išsiųstų iš Irano, bet tuo tarpu negali to pa-{propagandos aparatą užsieniuo- 
daryti. Jis dar, bijo Irano kariuomenės, kuri pasiryžusi 
ginti kraštą nuo įsiveržėlių.' ■

Mula Chomeini yra Maskvos agentas, jis naudojasi 
iš įvairių kraštų atvykusiais patarėjais. Ne vieną kartą

šiais pažadais. Jeigu nuo jo priklausytų, jis visus ame »finansuoti didelį kduumistinės gavėj as nusiskundžia nežmo-

pamformuoti apie mums ir mū
są. giminėms Lietuvoje daromą 
didelę ekonominę skriaudą. Mū
sų vadovaujantieji veiksniai tu
rėtų kreiptis j atitinkamas ame
rikiečių valdžios įstaigas, ir 
nuolatos'jiems tai priminti.

Jūratė

se, apmokėti savo agentus ir 
šnipus-

✓ -

Lietuviai, susitarę, su kitų so
vietų pavergtų tautų atstovais, 
turėtų paskelbti boikotą ir -siun- 

jis paskelbė, kad komunizmas esą islamizmo priešas,. tinių keletą mėnesių nebesiųsti, 
bet užsienyje ir pačiame Irane jis naudojosi ir naudojasi Reikėtų spėti, kad tokia akcija

aišku mokesčių. Cituoju: “. . . . 
Šiandien gavome vieną sirmti- 
nėlį su vyr- marškiniais ir plo-

— Senatorius Robert Dole at
siimtų savo kandidatūrą prezi-

na skarele. Labai nustebome,] dento pareigoms, jeigu partija

nusikaltimas — užsakymas modernių ginklų Ameriką- kcmunistų patarimais. Komunistai naudoja mahometo- duotų mums palankius rezulta-
je ir išnaudojimas žibalo versmių. Šachas gaunąs di
deles sumas iš amerikiečių už žibalą, bet tuo pačiu me
tu jis sumoka Amerikai už naujus ginklus ir karių ap
mokymą. i įjgį pačiame Irane jis glaudžiai bendradarbiauja su

Dar nebuvo sugrįžęs Į Iraną, mula, reikalavo su }parįjzanų įr “liaudies gvardijos” eilėse esančiais komu- 
stabdyti aliejaus gamybą, kad būtų aliejaus . ateinan- njsį.aįs> Ištikimiausi mulos patarėjai yra Irano komu-

nu mulas savo užsienio politikai. Mula Chomeini naudo- 
jasi rusų pinigais ir patarėjais. Jis leido paskelbti kari
katūrą, kurioje jis kertąs komunistinei gyvatei galvą,

pravesti pirmiausia būtų reika- 
linga mūsų pačių vienybė ir su-

kad plona skarelė buvo įkainuo
ta 20 rublių. Marškiniai įkainuo
ti 13 rublių . . .” Laiške minima 
plona skarelė buvo Chicagoje 
dalinama veltui visiems atsilan
kiusiems, vienos krautuvės ati
darymo metu, šiaip krautuvėje 
tokia skarelė kainuoja 50-70 
centų. Išvertus 20 rublių muitą 
doleriais, pagal sovietinį kursą, flfTzX. — • 0-4 f 1 1 < • *

kandidatu pasirinktų G. Fordą.

— Senatorius Edward Kenne
dy pataria pertvarkyti imigra- 
sijos įstatymą, kad būtų leng
viau jį administruoti. Dabar 
labai daug meksikiečių įvažiuo
ja be vizos.

— Popiežius Jonas Povilas II,

čioms kartoms”. Jis pareikalavo iš tuometinio premje- a„įe jį nuoiat besisukinėjantieji agentai.
ro Bachtiaro, kad būtų nutrauktas žibalo ir aliejaus 
pardavimas Izraeliui. Mula įsakė suruošti žibalo dar
bininkų streiką, nužudant kelis Amerikos chemijos in-

tų tokiai akcijai pravesti buvo 
sudarytas specialus lietuvių ko
mitetas, kimiam talkininkauti,

išeitų apie 31 dol., taigi apie ■ laikydamas mišias lenkams, pa- 
45-60 kartų daugiau, nd pačios ; tarė jiems turėti labai daug

Mula Chomeini blaškosi, bet jis nenukrypsta nuo 
pagrindinės komunistų linijos, kuri sako, kad ameri- 

žinierius, dirbančius prie žibalo ir aliejaus valymo dar- kiečiai yra didžiausi Irano “liaudies priešai .

“Naujienos”, Laisvoji Lietuva” 
ir žurnalas “Karys”.

Kas nors turėtą šį opu reika- vėjas rašo:” .

skarelės vertė. Gi 20 rublių bū
tų Sovietijoje vidutinis vienos 
savaitės atlyginimas darbinin
kui už darbą.

Kitame laiške, siuntinėlio ga- 
... Už tą mažiuką

kantrybės.

— Rūkančios moterys ir vyrai 
dvigubai greičiau gauna asbesto 
dulkių sukeltą vėžį, negu nerir 

' kantieji.

ŽEMAIČIŲ DALIA
— Kodėl didžiausia pilių (piliakalnių) dalis 

sukoncentruota žemaičiuose?
— Piliakalnių dėka žemaičiai išlaikė gyvą 

Lietuvių Tautą.
(Iš vysk. Valančiaus Raštų)

PILYS
(Tęsinys)

Tuo tarpu žemaičiai šaudė su strėlėmis ir įvai
riai žudė. Matydami tai vokiečiai keikė begalo 
žemaičius ir pradėjo abejoti, ar galės įsikarti į 
pilį. Pėsti vokiečiai į kalną įsikabinę, pamtė 
Girgždutę visą apstotą ir sakė: ‘‘Na ką mes gau
sim ant to pliko kalno? Kame rasime valgį? Juk 
tie prakeikti žemaičiai, vos pamatys mus nuo 
būrio atsiskyrusius, užmuš! Kame čia rasi gy- 
ventajus, kurių galėtumėm atimti turtą su gal
vijais? Ko mus Čia giltinė nešė? Argi Prūsuose 
kapų negalėjome rasti?”

Nors taip šnekėjo, tačiau, viršininkams lie
piant, turėjo toliau stumtis. Atėjus po pilia, pra
sidėjo baisi mūša. Vokiečiai stipravo, žemaičiai 
nepasidavė. Vokiečiams su geležies skardomis 
itpsicL h'e’ems, neveiku buvo kabinėti į kalną. 
Kuriam besit'•binant, žemaitis kaip droš su bum 
butu, prikabintu prie įnagio grandinio, ir ritasi 
žemyn it kamou .vs!

Per aštuonias valandas mušėsi. Vokiečiai, 
negalėdami į pilį įsikarti, pradėjo gurti. Karve
dys įsakė pūsti trimitą, kad atstotų. Krito toje 
mūšoje iš vokiečių šalies Enrikas Rensas, Ulri- 
kas Tetingenas ir Insburgas Robertas riteriai; 
Kairamas, Spargieratas, Michelis ir Mindotas— 
karvedžiai; šiaip jau kareivių —daugybė. Aplink 
pilį paliko kupetos beklaksančių kūnų, kuriuos 
paskiau žemaičiai turėjo palaidotu Iš žemaičių 
šalies krito devyniolika stiprių kareivių, karo 
įvado brolis Mašius, kurs buvo labai narsus, todėl 
I paskiau visi jo gailėjosi, žemaičiai, pagal savo 
paprotį, sudegino jo kūną ant Girgždutės kalno, 
Kryžeiviai namo grįždami kropė gyventojus, 
kuriuos galėjo prigauti, ir degino jų namus.

Tai atsitiko Uteniui viešpataujant. Tas ku
nigaikštis pasenęs traukė į Prūsus, sugriovė 
Klaipėdą, bet grįžtant namo perkūnas nutrenkė. 
Valdė visą Lietuvą per trisdešimtis dvejus me
tus. Buvo drąsus, narsus ir buklus. Per savo am
žių taip išplėtė Lietuvos karalystę, jogei prie jo 
mirties jau skaitė penkis tūkstančius ketvirtainių 
mylių.

ŽEMAIČIŲ VYLIUS
Uteniui didžiu kunigaikščiu esant, Prūsų 

kryžeiviai savo užpuolimais didžiai įkyiėjo že
maičiams, todėl ir tie kaip įmanydami stengėsi 
jiems atkeršyti.

1285 metais jaunas ponaitis Girdilas, turtin
gų tėvų sūnus, grynas žemaitis, šiaip apsivertė. 
Nuvažiavo į Prūsų miestą Ragainę ir pasisakė 
norįs būti kataliku. Vokiečiai priėmė jį žmoniš
kai, Ragainės kunigui įsakė mokyti poterių ir 
taisyti prie krikšto. Kunigas mokė. Girdilas ro
dėsi pamėgęs katalikų tikėjimą, vaikščiojo į baž
nyčią,klaupęs meldėsi ir sakėsi norįs krikšto.Dar 
tarsi pamylėjo vieno turtingo vokiečio dukterį, 
kasdieną ją lankė ir ketino toj pačioj dienoj pri
imti krikštą ir šliubą.

Taip į vokiečių meilę įsipirkęs, ne kartą sa
kė: “Oi kaip būtų gerai, kad jūs visus žemaičius 
apkrikštytumėt, nes vargsta stabmeldžių tikėji
mo tamsybėj!” Paskiau tarė: “Žinote patys, jog 
yra Žemaičiuose ties upe Dubysa garsinga pilis. 
Kad suteiktumėt man būrį kryžeivių, aš ją vei
kiai jums atiduočiau. Toje pilyje gyvendami ga
lėtumėt žemaičius valdyti, kaip pavergtą kraš
tą!” Vokiečiai, visuomet geisdami Žemaičius pa
mušti, patikėjo tai kalbai ir atidavė po Girdilo 
valdžia šimtą kareivių.

Girdilas, vis tai padaręs, naktį davė žodį 
Žemaičių vyresnybei; pasakė, kurią dieną ir 
kaip daug ateis po pilia. Keletui dienų praslin
kus ,sėdo į arklį ir traukė slapta’-per miškus 
drauge su vokiečiais. Prisiartinus prie pilies, On- 
kaimru vadintos, tarė Girdilas: “Sėskimės, pa- 
valgykime ir pailsėkime, idant stipriai galėtu-

*4 — na

mėm grumtis. Jau netoli pilis, kurioj gal nėra 
nė įgulų U Vokiečiai vyliaus nesamprotaudami 
paklausė, sėdo nuo arklių, paleido tuos ganytis į 
pievą, numaušė savo geležies kepures ir susėdo 
valgyti

Vos tai padarė žemaičių daugiau nei tūks
tantis šmurkšt išpuolė iš pilies, it širšūnai iš dre
vės, beregint apsiautė visus vokiečius ir išpiovė. 
Vienas Girdilas gyvas pasiliko. Žemaičiai pag
lemžė vokiečių arklius, vežimus, ginklus, pinigus 
ir viską, ką tiktai rado.

Ragainės vokiečiai laukė žinios ąpie tą sa- 
vUjy žygį, bet nebuvo kam žodį duoti. Neveikiai 
sužinojo buvę Girdilo apvilti ir visus vokiečius 
pražuvusius. (Narbutas, IV knyga)

MŪSIS PAS MEDŽIOGALIO PILĮ
Mūsų laikais Kaltinėnų parapijoje yra du 

dideli kalnai, kurie, kaipo greta vokuojantys, va
dinasi Medžiogatiu, nes lygiai su tais kainais se
novėje baigėsi medžiai, arba krūmas. Vokiečiai 
savo knygose užrašė “Medwegaleri”*)

*) Tas kalnas dabar žemaičių visur Medvė- 
; g ai i u gadinamas. R-ed. t

(Rus daugiau) —
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fiV: 562-2727 arba 562-2728

Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveiks! v gateri

J R. PAUL V. DARGI." 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Weitchesfer Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, lL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

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

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

TEL___ BE 3-5893

l)R. A. B. ŪLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Sfrwt 

Valandos wagal susitarimą.

’)R. R. G. BALTOKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOJ 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
444? So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

tM

varlė

r

DR. FRANK FLECKA>
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2*61? W 71 Št. Tei. 737-514$ 

tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.

DR.LE0NAS SEIBUTl
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirta, 5^-7 vau vak. 
Ofise VeieĮ; 776-2880

Rezidendjos talaf.: 448-5545

I
I

P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS Ik V&RURUAS 

3«‘ndr« praktika, *p»e. MOTERĄ Ilges.
Ofiiai 2652 WEST 5nh SI £2ET i

Tai. PR 8-1223 1
OFISO VAL.: pirimi antrądį treciaa. 
ir peak:. 2-4 ir 6-8 vaL Vak. štštadie- 
aiaia 2-4 W. popiet ir kitu laiku 

nagai susitarimą.

Aparatai - Protezai. M4d. ban- 
dažau Speciali pagalba EJloms. 
rArcn ’stototc) ir t t

žfcv W»st 63rd Sh, Čhlcagi. If L. 60629 (“obuolys” P.J.)

(Tęsinys)

Absinedien—ab.se (pr.) “epu- 
Lšė” (aut- duoda ir apužė (liet.) 
“tuopa”, kas čia netinka P.J.)

Laxdennen, Lazdenen — lax- 
de (pr.) “lazdynas”, (“lazda” 
(liet.) P.J.)
Marsgude — gudde (pr.) “krū
mas”

Pūpayn, Pupoenen — pupa 
jJ Szalgirren.— Žalgiris (liet.)

Abelischken — obelis (liet.)
■ A b & 11 i r. e n ;— oLelline (?) 
(liet.) (“obėliriiis apsodinta vie
ta” (obelyne) P.J.)

Woblikaj-m — wo'ble (pr.)

bis (pr.) “akmuo”
Sixdelanken — sixdo 

“smėlis”
Sixdro — (žigždras

“žvyras” P.J.) '
Muldszen — molžemis

(pr-)

(liet.)

PERKRAUSTYMAI

MOVING
L'eTdTSK— Pilna aprauda 

ŽEMA KAINA 
k ŠVk’feNAŠ 
Tel. WA 5-8063

Klejwe — klevas (liet.)
Lipienen — lipine (liet-) ‘“lie

pynas” (lipin? P.J.)
Puringe — pure (pr. “svidre’’

— pure (pr.) “svidrė”
Spurgenen — spurgas (liet.) 

“pumpuras”
Stabingen, Gildėstabe — sta-

“briedis” z Woj
Gertėn, Gertlauken — gerto (liet.) 

(pr.) “višta” VVc-sišplle — wCrse (pr.),
Iwogarg© — yvaš (liet.) ( ‘di- ožys (liet.) 

dysis apuo'kas” P. J.) Zanseynen
Singoren — singuris (pr.) “da- iąsis (liet.)

giliukas”
Lenschken lonė. (liet-) “elnė’

(lonė iš lenk, lania P.J)
Kovarren — koV^rnis (lie*.)
Wersdhen — veršis (liet.)
Oschkįn — bžklcrtia (liet.)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“mo-

sansy (pr.),

TiAkimpelk — clckis (senovė
je tiokis — pr.) lokys (liet.)

Reude, Rudlauken — rudas 
(liet.)

W a r g y n, vargutschen — 
jwargs (pr.), “piktas“, vargus 

Lap'sėhfeen— laiškas? (liet.) (1-et.)
'iš "lapės” P.J.) Drutkapn — drūtas, (liet )

SpanVynėn — šę&rva (liet.) “tvirtas” (Dr'ut’haym jiaš aut.? 
gylys, bimbalas”
Taurė, Tauroschischken — 

^uris (pr.) “tauras” (liet.) 
Slankėlauks — Blanke (pr.), 

(liet-) “slanka”

Wilkeynen — . wilkis
vilkas (liet.)

Alne — ainis (bet.) “elnias 
(ir pr- yra alne “žvėris ar elnė”

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

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

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

(pr-)>

Layden — laydis (pr. 
lynas”

Layscn — layso (pr.) “moly
nas”

Szorkeningken — žii'gininkaš
(liet) (“arklių šėrikas”* — P.J.)

Dubbenningkeh — 'dubininkas
(liet.) (“vienkiemio savininkas”

Bitpelkis — bitfe (pr ) “bi
tė” - i

Bluskaym, Bloskaymen — 
dusą (liet.)
Broide'n — braydis (pr.) 

.“briedis” P.J.)
Curwin, Corwen, Curben — 

urwis (pr.) “jautis”
Jaūtelischken — jautis (liet.)
Clynt'eyriė — clynlh (pr.)

•karvė” •
Keuthėrihih — k e u t a r i s? 

(liet.) (kliau’tėrė, kiautera, “gar
banotas balandis” ? P.J.)

Kreukėlinen, Kruklinnen — 
kriaklys (liet.) “juodvarnis-, 
kranklys” - -

Warden — varmą (liet.)
: Kampštigallėn — camstian 

(pr.) “avis” ’
Skeūrėkayni,. Sčh a u werkaym

— škeVvrė. ’(^r.-) (“šernas, kui
lys” P.J,)

• ^omaiten- — nomaitis (pr.) į 
“meitėlis” .

Šasihlaukeh, Sąslauken — sa- 
siiis (pr-). “kiškis”

Udenvangen, Udėrballen — 
udro (pr.) “ūdra'liet- P.J.)

Gūlbig — gulbrš (pr.), gulbė 
(liet.) • L -

Reteynen — retas (liet.)
Sendvaris — senas (liet.)
Ilgenpelke — ilga (pr.), ilgos 

(liet.)
Kirschnakaym, Kirsin —kirs- 

nan (pr.) “juodas”
Labalauks — labs (pr.) “ge- 

ras
Bayselauken — baisus (liet.)
Auctokalne, Augschtokalnen 

auktas (pr.), aukštas (liet.)
Aisus — alsus (liet.) “kartus”
Druktsn, Drugtlienen — dru- 

kta (pr.), drūktas (liet.) ”tvir- 
(Bus daugiau)

Mažeika Evans

Vutraynen, Wutriennen 
wutris (pr.) “kalvis”

Warikallen — varkalys
Waigispelkis — vagis

Susken — suskis (liet.)
Zergitten — sirgite, sirgis

(pr.) “eržilas” (P.J.)
Reginge — ragįngis (pr.)

(liet.)

NAŠLIŲ, NAŠLIUklŲ 
IR PAVIENIŲ KLUBAS

Klubo susirinkimas Įvyko ge
gužės 11 d. Vyčių salėje, 2455 
W. 47th Street. . Pirmininkas 
Leonas Vasilevas atidarė susi
rinkimą 7:30 vai. vak, ir pranešė 
Eūdną žinią, iad miiė du klubo 
nariai — Petras Samcška ir Juo
zas Naudžiūnas. Minutės atsi
stojimu nariai pagerbė mirusių 
atminimą ir pareiškė gilią užuo
jautą jų šeimoms.

Nutarimų raštininkė Viktori
ja C’nka perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą. Jis buvo ha-

1 riu vienbalsiai priimtas.
Viena nauja narė Elizabeth 

Grygel įstojo į klubą.
Buvo nutarta atspausdinti 

banketo bilietus, kuris įvyks 
spalio rnėn. 28 d. Polonia Grove 
salėje, 4604 So. Archer Avenue. 
Bilieto kaina $8 asmeniui.

Klubas pagerbė visas motinas, 
l:nkėdamaš gerbs ' sveikatos ir 
linksmai praleisti Motinos die- • 
nos šventę.

Po susirinkimo buvo vaišės.
Sėkanti’s klubo posėdis įvyks ■ 

birželio mėn. 8 d. Vyčių salėje.
-Anna Condux, koresp.

— Valdžios agentai klausinė
ja gazolino stočių savininkus, 
kuriais sumetimais jie savaran
kiškai pakėlė gazolino kainas.

Laidotuvių Direktoriai

■ « • - f v *. -EUDEIKISTrys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

GAIDAS-DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Peach Time Is Here SUSIRINKIMŲ

) . tfifieag&s Ltetuvtd Suvalkiečiu Drau-

tentais nuo 8:30 iki 8:30

3319 So. LITUANICA AVĖ.

3354 So. HALSTED STREET

SOPHIE BARČUS 
radijo šeimos VALAndos 

VImH prtfrėnm Ii WOPA,

ir sekma
vai. ryte.

Vėdi|» Aldona Dauku*

Telef.. HEmloek 4-2413
7159 Se. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. «629

Apdraustas perki-aūstymas 
iš feeing atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Te t. 376-1882 arba 376-5996

Lietuviu kalba; kasdien nuo pir
madienio i Bd . nenktadiehfo 3:00

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programas v*d<|a

.1

2✓

z

1/4

2

Some 180 typical American homes can be heated tor a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go Into the auto
mobile. The frrtl gas Is Being saved at Chevrolet’* Detroit 
Gear & Axle plant in a Simple metal testing procedure being 
performed Jjere by HazeUa Fuqua*. The electronic apparatus 
Identifies pinion gear forgings which need to be beat treated 
before they can bn machined. Formerly ill pihlon gear forg
ings were put through the heat treadhg furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet o( pa njonttL-nr 36 uullton cubis

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

Vfrfeš laide* Ii W0PA Stoties, 
banga 1490 AM. ,

St. Petersburg, Fla^ 5:30 vai p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga-

2Š« W. 7111 strta - 
Chicago, Illinois 60629

Telef- 778-5374

— Jei flnote asmenis, kliri< 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra- 
iome atšiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujiena* dvi aa-

gijos narių susirinkimas įvyks penk- 
tafllurii, gegužės 25 7 vai. vakaro
Vyčių salėje, 2455 W. 47th SL Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra .daug 
svarbių reikalų aptarti. Būs ir virisės.

Eugenija Strungys, rast.

package (4-«erving site) 
vanilla flavor pudding 
and pie filling 

cups milk 
egg yolk*

Combine pudding mix and 1/4 cup of the milk in ftAucepah; 
Wend in egg yolks. Add remaining milk. Cook .and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
beat. Add extract; then fold in beaten egg whites. CoOl, stirring 
occasionally. SpooĄ into Ihdividual dessert glasiet; top with 
peaches and garnish with prepared whipped topping, if desired 
Matas 3-1/3 dips c* 6 siahdAgs.

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
deliriously different and a fitting welcome to the beach seasdn. 
It’s made with vanilla flavor Jello-O pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it’s a dessert to savor on a sultry day._

Ahnond Custard Cream 
teaspoon almond 

extract 
egg whites, stiffly 

beaten .
Sweetened sliced fresh 
peaches i "

Chicagos
Lietuviu

Laidotuviųt
Direktorių

Asociacijos

R| 
m

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE,

aWsuLa'nso 
PATARNAVIMAS

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

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

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

Tel.: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

TeL YArds 7-1911
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^Muzikos Rūmų sodelyje Kaune garbės giesmes savcJ Sutvėrėjui 1 
susidegino 20-ties“ metų jaunuo ir ten melsti Lietuwi laisvės, 
lis Romas Kalanta. Jis žuvo liep-j Ką bereiškia gyvenimas, jei 
snose šaukdamas: laisvės Lie-Į negalima laisvai juo naudotis, 
tavai!” r- j jei vergijoje-kenčia visa tauta?

Sekdamas Kalantos pavyz- Geriau žūti, reikalaujant bran
džiu, 197ti m. rugpjūčio 10 d., giai tėvynei laisvės, negu gy- 
susideginc’ kitas jaunas lietuvis, 
Antanas Kalinauskas, turėda
mas vos 19 metų. Jis prieštara
vo tarnavimui komunistinėje 
kariuomenėje, buvo labai relė, 
gmgas ir patriotiškai nusitei-! 
kęs. Jo priešmirtinis šūkis bu-1 
vo: “žiūrėkite, kaip dega lietu
vis patriotas! l’ž Lietuvą, už 
laisvę, už Dievą! Aš jums netar
nausiu!”

Raudonos ugnies liepsnos kilo 
vis aukštyn. Jauna gyvybė gę- 
sO . . . Dar tik pradėjęs žydėti 
plačiame gyvenimo sodelyje 
brangus jaunystės žiedas išnyko 
ugnies kaitroje.

Jau nebematys Romas gražių
jų pavasario dienų, nebesi
džiaugs švelnaus vėjelio pūtimu, 
lauko gėlėmis ir sprogstančiais 
medžių pumpurais. Romo jau 
nebėra. Su paskutiniu šauksmu raštus ir už $5 auką. 
“Laisvės Lietuvai!” jis žuvo 
raudonose lipsnose lyg nekaltas 
avinėlis, paaukotas Kauno par
ko žalumoje.

Ir mūsų brolis Antanas jau 
iškeliavo. Nebegrįš jisai j šią že
melę, į jos vargus ir džiaugs
mus. Nereikės jau Antanui 
slaptai rankas sudėjus ir pakė
lus akis į aukštybes tyliai tarti 
savo maldos žodžius. Dabar, iš
gyvenęs savo kruviną auką, jis 
kaip laisvas baltas balandėlis

venti
koše

geležinėse pavergėjo ran-

Rita Stukaitė, VII A kl.

(Iš Donelaičio mokyklos 
“Dvidešimt metų”)

— Vitoldas Paliulis, Barre, 
Mass-, keisdamas buto adresą ir 
be raginimo pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė penkinę ka
lendoriui. Dėkui.

— K. J. Žara iš Yucaipa, Cal., 
tapo ne tik Naujienų prenume-- 
ratorium, bet ir bendradarbiu 
bei rėmėju. Dėkui už vertingus

— Zigmas L Gura iš West 
Palm Beach, Fla., buvęs Vytau
to Didžiojo universiteto sekreto
rius, aktualiais straipsniais suin- Los Angeles šv. Kazimiero sa- 
dominęs daugelį Naujienų skai
tytojų, be raginimo pratęsė pre
numeratą ir atsiuntė penkinę už 
kalendorių. Dėkui už bendra
darbiavimą ir už auką.

— Ponia Anna Rakauskas iš 
Bridgeport© kiekvienais metais 
visada paremia Naujienas

Programoje. ~
tės Breichinanienės vadovauji- 1 - 
maš “Gyvatafas” i§ Haniiltonc.
Šventės prcgrainpj’e žaly-vaUs gKk g>B g*
bei talkininkauja Danguolė Ra- ZJf kJ i
zutytė, Ona Barauskienė, Anta- 
nas PoJikaitis, 11, Budriūnas, G.'
Gudauskienė, O. Metrikienė, R.‘-------------------------------------
Apeikytė- Koncertu bus paminė
ta ansamblio 39 m. sukaktis. Ta 
proga ruošiamasi išleisti dainų 
plokštelę.;v

j — Ignas Serapinai paskaitys 
; trumpą paskaitėlę apie Romą
1 Kalantą laike jo susideginimo

7 metų sukakties minėjimo, ku-
ris įvyks gegužės 27 d., sekma- 2212 W. Cermak Road 
dienį, Marquette Parko parapi
jos salėje, tuoj po ‘pamaldų,

! 12 vai. Minėjimą ruošia R. LB
- Marquette Parko apylinkės val
dyba. Visus kviečiame minėji
me dalyvauti.

N«m«l, Ž»mi — Par<Uvimrf3 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJEMAIS- 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ų ‘ : * -■

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ! 1

Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

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

v. . . J Du butai, medinis su skiepu ir ga-
— Gegužes 13 dieną Lietuvos ražas, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 

generalinio konsulo Aniceto Si- Troy.
mučio namuose įvyko Lietuvos 
atstovo Washingtone dr. S. A. 
Bačkio, Lietuvos atstovo prie 
Vatikano Stasio Lozoraičio, Jr., 
ir gen. konsulo A. Simučio pasi-

i tarimas. Buvo apsikeista infor- 
j macijomis apie svarbesnius poli-

— Juozas Bernotas perrinktas tinius įvykius J. A. Valstybėse
nntrPDlirt lixxfuxrivv • i • • ___________4.____ 1* ’•

aukomis bei dalyvavimu pikni-.ir Antano Tamošaičių, sodybo- 
kuose ir renginiuose. Dėkui už je, R. R. 1,- Kingston, Ont., ge- 
atsiųsta $7 auką prenumeratos gūžės 27 d- 
pratęsimo proga. Taip pat dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa-| 
kiusiam Naujienas 6 mėn., bet 

t 
nas Vaupšas — vicepirm., Algis mo metu buvo taip pat nuodug- 
Kličius — sekr., Bronius Nie- niai išnagrinėta padėtis okupuo-

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public

Insurance, Income Tax

pavardės prašiusiam neskelbti.

— Birželio 2 dieną, šeštadieni,

lėje, yra rengiamas šių metų 
baigusiems gimnazijas pagerbi
mas. Pagerbimą rengia vaikų 
tėvai ir'jų šeimos- Pradžia 7:39 
vai. vak.

— Los Angeles šeštadieninės 
mokyklos 30-ties metą minėji
mas įvyks birželio 3 dieną šia 
tvarka: 10:30 vai. jaunimo Mi
šios gieda mokiniu choras. 12.15 
vai. iškilmingas aktas parapijosNAUJI SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipia^ 1 visus sžaT ^^utinėje salėje ir meninė pr6- 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span- grama, 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos Idestėjimui, bet ir visos ?Jeivijos
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis ei j a ruošia Sibiro trėmimu bei

— Toronto Baltiečių Fed era-

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

Kaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems akalty-rjams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, 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 MAplink mus ir mūsų namus* 
intorė M Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir, daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

komunizmo kankinių minėji
mą birželio 13 d. 8 vai. vak. 
Brorkton mokykloje, Bloor ir 
Brock gatvių sankryžoje. Lietu
vius atstovauja Joana Karaite 
ir J. R. Simanavičius. Progra
moje dalyvaus Toronto vyrų 
choras “Aras”, vadovaujamas 
V. Verikaičio.

Visa Ir visus kviečiame 1 didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, be! raitau skaitytoją reixanmr 
mžoma pasinaudoti žemiau ecanfiomia atkarpomX

XAOJIENOS 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 6068S

I Montreal™ lietuvių kredito uni-'įr Europoje bei jų eventuali įta-! 2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878 
jos “Litas”' pirmininku, Anta- \a Lietuvos reikalams. Pasitari-i

varas •
pirmininku. Vincas Piečaitis iš
rinktas Kredito komisijos 
mininku.

Revizijos komisij os • tame krašte ir taipgi buvo ap- ■ 
' T TT* TĄ* vr • v i • « v Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
pir-

— Maironio Lituanistinė 
kykla Toronte kiekvienais 
tais suruošia varžybas. Eilėraš-

tarta eilė einamųjų reikalų. !
i ___ ___

— Sandaros gegužinė įvyks BUDRAITIS REALTY

’ Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

gegužės 26 dieną, šeštadienį, 
Lietuvos Vyčių salėj ir sodely
je, 2455 West 47-je gatvėj. Pra.Į 
džia nuo 3 vai. popiet, iki vė-j

mo
rn e-

i .
čių deklamavimo varžybas lai-į iumos.š<jkianis gros Kosto Nen-' 
mėjo Tomas Liacas, Jūratė Gai- ckaus orkestras. Bus pilnas do

vanų laimės šulinys. Bus pa-J 
gerbti ALTos ir Sandaros vei„ ! 
kėjai. Visi. kviečiami šeštadie
nį, gegužės 26 d., dalyvauti San ■ 
daros gegužinėje Vyčių salėj ir 
sodely. Pobūvis įvyks, nors ir perience: Nite Shift - Top Wages - 

Q ‘ I p on m m n Company Benefits which include Fam-blogant orui esant. Rengimo įly Hospital Plan> 13 Paid Holidays, 
komiteto pirmininkė yra Teo-,Paid Vacations.
dora Kuzienė, o nariai: Vincas' 
Samaškai, Algirdas Brazis, Em-i

— Lietuvių Tautodailės Insti“ 
tuto visuotinas narių susirinki- __________ _ __

Imas bus dailininkų Anastazijos!Hollywood Palladium salėję.

žutytė, Laura Dailydaitė, Aure
lija Balaišytė ir Julia Šukytė- 
Iškalbos konkursą laimėjo My
kolas Slapšys, Liana šipelytė, 
Lina Mockutė'Tr Paulius šūkis. 
Rašinių konkursą laimėjo Rita 
Ankutė, Darius Ross, Aras Pe
trulis, Rima ■ Zavytė, Monika 
Spudaitė, - Daina Kalendraitė, 
Audronė Meddytė, ir Ramūnas 
Gotceitas. Speciali premija uŽ|ma petraitienė ir kiti 
pažangą lietuvių kalbai įteikta.
Dainai Prakaitei. Mokyklos ve-] BALZEKO LIETUVIŲ KUL- MadlSOn St. at 25th Avė.] 
dejas yra V. Bireta, jo pavaduo-, TOROS MUZIEJAUS metiniam 
toja A. Abromaitienė. Į bankete, rengiamam šį šešta- (

_ ... , , I dieni, gegužės 26 d-, Palmer
. - Onos Razutienes vadovau-j House viešbučio. Empire saiėje,' 
j amas Bo's Angeles 'lietuvių an
samblis “Spindulys” ruošia dai
nų ir šokių šventę birželio 24 d.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

TOOL MAKERS
Class A - With Tool & Die Repair ex

SPRING DIVISION

BORG-WARNER

Bellwood, UI.
An Equal Opportunity Employer

.... ,7 . . • ’ Juozo šmotelioprogramą atliks lietuvių ir 
amerikiečių visuomenei gerai 
žinomas ir mėgiamas solistas' 
Algirdas Brazis. 

* *

ATSIMINIMŲ

MARU A NOREIKIENfi

Graži, lengvai skaitoma ii 
. įdomi 250 puslapių knyga su.

— Horoscopes or Astrolog-ca l-KTau|a autoriau? troboje.
Tarot Card Readings. Saturday gjLag0S jr apylinkės lietuviai,
11 to 5 no appointment neces, gLįrsneĮių mėgėjai, prašomi at

* K anksto be nglnlate pratę*!* arte urannmeratą. taupydamas laiką tr 
rairišinėjlme tžlaidaa. Priede dot

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Pavardė Ir Tardai

Adreso

t Užsakau' Naujienų kaip dovana savo 
yra nauju įkaitytojo. Priede ------------  d

Pavardė Ir vardu -------------------------------—

kark

SIUNTINIAI I LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. t

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal-
925-8392. Professional Member,) pa§tįj 
American Federation of Astro-' 
logers. (Pr-)

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

(312) 737-1717. (Pr.)

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti
tel. 434-9655. (Pr-)

vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa-

Knygos kaina — 5 doleriai. 
Autoriaus adresas:

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

Adreso

Bponsoriau* pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajau* proga, palaikydama* lietuvišką apaudą ir Naujieną 
partangu, prašau jas siuntinėti už pridedamus ----------- doL

Pavardė ir vardai

Adresu

Enlranl nemokamai
prašau siuntinėti Naujienų dvi savaites anaip*, 
ų įsipareigojimu.

Pavardė Ir Tardai

Adresu

Pavardė ir vardu

Adresu

Pavardė ir vardu

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.
SLA —;................ - ' '

r r darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
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 fr jų gyvenimo pradžiai.

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

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

 Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
L|THUAN|AN ALUANCE OF AMERICA - -.

atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

ENERGY 
WISE .

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go,' ILL. 60608. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

na-

VW 
111

i intu M7 W. SOth St.
T< (212) 563-2210 ^

—— ------- --------—-

Limit use of diswasber 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be a Bom Loeed

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tiesuW. then 
helps shrink sweUingsot these 
tissues caused by Mfla trimat ion. 
The name: Preparation H*. No 
prescription N needed. Prepa
ration H;‘Ointment and sup
positories. Use only as directed.

DAR SENA KAINA
LABAI ŠVARUS 2 butų narnas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingų priedų.

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

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 
so patalpa. Daug priedu. Marquette 
Parke, aukšta kokybė,' $60,000.

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

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

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

Kreiptis:
A. LAURAI T LS .

4645, So. ASHLAND AVĖ. . 
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th StreetL 
Tel. REpublic 74.941

Siuntiniai i Lietuvą
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III- 60632. Tol YA 7-59W

Netery Pwblle
INCOMB TAX MllVICB J .

W9 pat darom! rartauL ftalrdtt 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pn- 

žym*i ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN UTE

GA 4-1454

ran mm

tMtVBAlK

State Farm Life Insurance Company ji

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Awocl«t»* i 

2649 West 63rd Street,

T.l. 776-5162 '
Trečiadieniais iž anksto suiiti- , 
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.

Raštinė veiki* jau daugiau kaip ] 
40 metų, patarnaudama klientams. Įj

Į RENTiNG^TGTOfERAL
Nuomos 

a - _____ - - -_____~ -

< T J- ? į , į t f ' h
River Forest, III., išnuomojama 8 
kambarių butas. Teirautis tel. 771- 

18295.

I NAUJIENOS, CNItAOO S, ILL. Tuwdar, Mar M, 1ST* mr—, —— —■— — - -----.------ . - . * 7T . . _ jx1f w




