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Lietuvos Tarybos nariai, pasirašiusieįi Lietuvos nepriklausomybės aktą 1918 mėty vasario 16 dieną, iš kairės-į*-dečine sėdi: Jonas ViieHfs, Dr. Jurgis Šaulys, kun. 
Justinas Staugaitis, Stasys Narutavičius, D r. Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, kun. Kazys S. Šaulys, inž. Steponas Kairys. Jonas Smilgevičius. Stovi ta pačia eile 
Kazys Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vladas Mironas. Mykolas Biržiška, kun. Alfonsas Petrulis,. Saliamonu s Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras 

Stulginskas ir Pranas Dovydaitis.

GINU LIETUVA
Atvykęs. į Amerikos Lietuvių i priklausomybės paskelbimo su- 

Tarybos suruoštą Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo . 60 Lietuvių Tarybos suruoštame 
m. sukakties minėjimą sen. Ro- minėjime šiemet salėje aukų bu 
bert Dole (rėsp., Kansas) . pab- vo sunešta 11,029 dol. Pernai ta 
rėžė, kad jis įsipareigoja daryti pačia proga salėje buvo suauko- 
viską, kas tik' yra jo' galioje, ta 9,185 dol. Taigi šiemet Chi- 
kad’niekada nebūtų. pakeistas cagos lietuviai Amerikos Lie-’ 
JAV nusistatymas nepripažinti tuvių Tarybos vadovaujamiems 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Są- Lietuvos laisvinimo darbams su 

/aukojo apie 2,000 dolerių dau
giau, negu pernai.

Simpoziumas New Yorke 

Lietuvos laisvinimo klausi
mais, ypač turint minty Helsin- [ Dajanas labai kritikuoja sekre 
ky ir Belgrade pabrėžtas žmo- toril? Cy™s R- Vance už 
gaus ir tautu apsisprendimo tas izraelitams nematomas pas- 
teises, Amerikos Lietuvių Ta- ----
rybos Visuomeniniu ryšiu komi pelitai išsikraustytų iš 

.tetas, vadovaujamas dr. L.}okuPuoty žemi?’

jungą.

Senatorius.pabrėžė, . kad Eu
ropos Saugumo konferencijos 
susitarimas Helsinkyje jokiu 
būdu nereiškia pripažinimo Lie
tuvos, Latvijos, Estijos įjungi
mo i Sovietu Sąjungą.

Nepripažinimo principas yra 
pastovus JAV kongreso dėsnis. 
Senatorius Dole pabrėžė savo

.kaktį vaasrio 12 d. Amerikos — Australijos vyriausybė 
ėmėsi apsaugos; priemonių, kad 
larptautnės konferencijos butų 
saugios. Policija tikrina -visus 
nepažįstamus žmones.

— Kanados vyriausybė jau 
išleido viršum milijono dolerių 
pavojingam sovietu satelitui su 
rasti ir padaryti jį nepavojin
gu žmonėms ir galvijams.Sovie---- -
tų valdža privalės sumokėt vi
sas išlaidas.

— Izraelio užsienio ministeris

tabas. Vance reikalavo, kad iz-

vadovaujamastvirta įsitikinimą, kad Lietuvaj 1 v 1 I kolonistuX T. ’jKnaučehuno, New Yorke, Kul- ^oiomsių.atgaus nepriklausomybę. Jis i 10 □ • nareiškė* įturos židiny kovo 18 d. rengia pareisxe,
•■■■ a -tr f simpoziumą, kuriame dalyvaus toleruoti kolonistu. Jie tokiu pa

pirm. dr. K. Bobelies Belgrade; r • .. . <?itaikvtu tai iuos išvežtu i Iz-J«m talkino ruoSmt pareiSki- B'’*™1“ “«”«■ '!?"■ j ’ ‘
" viams svarbu uždavinį atlikęs. raelb

taip pat pažymėjo, kad Altos tūros židiny kovo 18 d. rengia
. Prezidentas Sadatas 

pareiškė, izraelitams, kad jis ne

mą Belgrado konferencijoje.
Astronautas Lietuvos nepri

klausomybės minėjime
kas.

i Simpoziumo parengiamuosius 
■ Pirmas astronautas, apskrie-! darbus atlieka New Yorko Al- 

jęs žemę, John Glenn, dabar se-Įtos pirm. Juozas Bagdonas. Ga. 
natoriuš (dem., Ohio), vasario, Urnas ir paskaitininko A. Ka- 
19 d. dalyvaus Lietuvos nepri- sulaičio dalyvavhpos. 
klausomybės minėjime Cleve-{ Altos Informacija
landė. Minėjimą ruočia Altą.

Daugiau remia laisvinimo 
~ darbus

Chicagoje minint Lietuvos ne

.KANADAI SATELITO PADARYTUS 
NUOSTOLIUS

EGIPTAS GAUS 75 NAUJAUSIUS 
AMERIKOS KARO LĖKTUVUS

Prez. Carteris, pasitaręs su karo vadais, nutarė 
leisti Egiptui įsigyti lėktuvy

WASHINGTON’, I). C. — Prezidentas Jimmy Carteris, pasi- 
ęs su Valstybės Departamento ir krašto apsaugos atsakin

gais pareigūnais, nutarė leisti Egiptui Įsigyti pačius naujausius 
Amerikos kai o lėktuvus, šis nutarimas daugeli nustebino, kad 
prezidentas pakeitė iki šio meto vestą politiką Artimųjų Rytų 
klausimu. Iki šio meto Izraelis galėdavo įsigyti pačius naujau
sius Amerikoje- gaminamus lėktuvus, bet dabar tokius pačius 
’ėktuvus galės turėti ir Egiptas.

A t rodo,, kad prezidentas Car
teris ir valstyvės sekretorius 
labai nepatenkinti užsitęstom 
Egipto ir Izraelio taikos dery
bom. iPaskutinėmis dienomis Iz
raelio premjeras Begin pareiš
kė, kad Izraelis susitars su Egip 
tu, jei JAV nesikiš i pasitari- į 
nūs. .j

Amerikon atvykęs gen. Daja-j rėjimą odos išdirbimo įmonėje 
nas taip pat pareiškė, kad JAV. Horween Leather Co.. 2015 N. 
neturėtų kištis į Izraelio ir‘Elston, antradienio rytą sumai- 
Egipto reikalus. Minsteris Da- sius du skystus shemikalus pa- 
janas labai aštriai kritikavo vai sidarė nuodingos dujos, kuriose 
stybės sekretorių V ance už pra-j 7 darbininkai nutroško, nespėję

mus. jSekrėtorijis Vance pareis- i 'ilgumo “gabamė; 
kė, kad Izraelis privalo laikytis 
paskelbtos politikos, atiduoti 
pagrobtas svetimas žemes.
vo laiku pats Izraelis skelbe to-1 
kią politiką, o šiandien jis nori Į 
palikti savo kolonijas Sinajaus 
ir Jordanijos žemėse.

Gen. Dajan jau ankščiau bu
vo atmetęs JAV poziciją dėl Že
nevos konferencijos. Jeigu Iz
raelis nenorės, tada pasakė, tai 
Ženevos konferencijos nebus, 
Blogiausiu atveju, jeigu nepa
vyks su arabais susitarti, tai Iz
raelis turės gyventi tose pačio
se sąlygose, kuriose šiandien gy 
vena. Izraelis tai esąs jau įpra
tęs. Dabar gen. Dajan stengia
si pasiekti galiniai didesnį įta
kingi! Amerikon žydų skaičių ir 
■nuteikti juos prieš prezidentą 
Carterį. Dajan buvo paprašy
tas pirma užsukti į Valstybės 
Departamentą, bet j ari atrodė, 
kad verta pirma pasikalbėti su 
Amerikos žydu organizacijų va
dais.

Dėl neatsargumo 
žuvo septyni odinės .

darbininkai

dtą savaitę padarytus pareiški. į išbėgti iš 3 aukštų ir viso bloko 
ir 37 buvo 

dujomis sužeisti, nugabenti li
goninėn. Įmonėj tuo metu buvo 

Sa- 176 darbininkai.
Fatališkoji nelaimi Įvyko kuo 

•met šoferis atvežęs tanka so- 
dium sulphydrate chemikalo ir 
paklausęs, kur turi padėti, kaž
kieno nurodymu, tanko žarną 
prijungė prie įmonės rūsy esan
čio tanko su chrome liquor che
mikalu. (Tiedu 
tojami. vienas 

: išdirbti, antras 
odos pašalinti).

Chemikalams 
sigamino labai nuodingos hydro 
gen sulphide dujos, kurioms 
greit pasklidus, žmonės pradėjo 
“kristi kaip musės”, kurių dalis 
patys spėjo išbėgti pro duris ar
ba iššokti per langus, kitus iš
gelbėjo atskubėję policija ir gai 
srininkai.

Rusai specialistai norėjo atvykti į Kanada ir 
padėti surasti nukritusį satelitą

NEW YORK, N. Y. — Sbvietų akademikas Eugenijus Feodo- 
rovas, sovietų delegacijos narys prie Jungtinių Tautų, pareiškė 
Jungtinių Tautų komitetui, oficialiame posėdyje, kad sovietų 
valdžia yra pasiruošusi sumokėti visits nukritusio sovietų sateli
to 954 padarytus nuostoius. Sovietų valdžia ėmėsi priemonių, 
kad jis nukristų Aliaskoje arba Aleutų salose, bet kažkas nu
ėjo ne taip, kaip rusai apskaičiavo, todėl ir nukrto Kanados teri
torijoje. Iki šio meto sovietų valdžia nieko neskelbė apie šnipinė
jimo tikslams iškeltą satelitą. Akademiko Feodorovo New Yor
ke padarytas pareiškimas yra pirmas.

S*’viel’ ,abai i Beginąs susirūpinęs 
Sis trumpis Feodorovo pra-j ĮėktUVaiS Egiptui

< JERUZALĖ, Izraeh. — Prem 
telitams kontroliuoti yra labai jeras Beginąs, patyręs apie pre- 
netiksKis. Jeigu jie apskaičiavo, zidento Carterio nutarimą par. 
kad satelitas turėtų nukristi1 duoti Egiptui 75 pačius naujau- 
Aliaskoje, o jis nukrito Kana- sius Amerikos karo lėktuvus, la 
dos teritorijoje, tai rodo, kad’bai susrūpino žinia sukėlė ne- 
jų mokslininkai arba instru-j rimą ne tik kariškių tarpe, bet 
mentai netikę. Gali būti labai ir platesnių gyevntojų sluoks-

nių tarpe. Kol Izraelis turėjo ge 
resnius lėktuvus ir lakūnus, tai 
preso nebijojo, bet kai Egiptas 
turės 75 naujus Amerikos karo 
lėktuvus, tai bus sunkiau su 
egiptiečiais kovoti. Premjeras 
Begin norėtų, kad prezidentas

< Carteris dar kartą persvadsty- 
tų nutarimą parduoti Egiptui 
tokį didelį lėktuvų skaičių.

Er

chemikalai var- 
bendrai odoms 
plaukams nuo

susimaišius pa_ •i

\ j nešimas rodo, kad sovietų kari- 
nepalikdami j naudojami intrumėntai sa-

Apskundė Blue 
Cross bendrovePavojaus metu, kai Izraelis J 

buvo netikėtai užpultas. 24 va
landų laikotarpyje jis gavo rei
kalingus lėktuvus, tankus ir ki
tą karo medžiagą. Tada Izraelis 
ne tik apsigynė, bet dėkojo už 
didėlę 24 valandų laikotarpyje 
suteiktą paramą. Dabar, kada 
Egiptas nori taikytis ir rusai 
taikosi į Persijos įlankos žibalo 
valstybes, tai Izraelis taikos 
vengia, nori palikti kolonijas 
užimtose Egipto ir Jordanijos 
žemėse. F»e to. pradėjo Ameri
kai pasakoti, kad santykiai su 
Egiptu nesąs JAV reikalas. Izra 
elis padeda Etiopijos vyriausy
bę pagrobusiam diktatoriui Men 
gistu.

Nebuvo Amerikos rekalas 
tikėta užpultam Izraeliui 
dėti, bet Amerika padėjo.
Izraelio reikalas, kam Amerika 
ginklus parduoda, bet Izraelis 
turėtų pirma pagalvoti, o vėliau 

— Anglių stoka gali sustab- — Premjeras Begin kaltina Ameriką kaltinti, sako 
dytj-Fbrda -automobilių garny- sekretorių Vance, kad jis pasu- dento Carterio patarėjai, 
bą. įkąs pusta-' stems svarbu, kad Artimuoae

dr. K. Bobelis? ir dr. K. šidlaus-į _ Italijoje vedinama Raudo- 
noji Brigada nušovė pagrobtą’ 
teisėją Ricardo Paima. Policija 
labai atidžiai seka visus teroris
tų grupės narius.

— Kambodijos vyriausybė su 
ėmė buvus, prezidentą Norodni 
Shihanuką. Jis komunistams 
pataikavo, bet jiems to neuž- 

Į teko. Jį suėmė kiniškos komuni- 
(stinės srovės policija.

—Comoro salos, gavusios ne- 
prklausotnybę, veda labai atkak 
lią kovą tarp Madagaskaro ir 
Mozambiko vyriausybių. Viena 
ir antra nori pagrobti salas.

— Sovietų disidentas Juri Da 
niel pareiškė laikraštininkams 
Maskvoje, kad nesirengia rašy
ti jokios novelės ir nespaus
dins jos užsieniuose.

— Dažnėja susirėmimą tarp 
Pietų Afrikos pasienio sargų it 
Angoloje sieną’ saugojančių ku-

I ---- -------

; Važiuoja be ratu 190 
mylių per valandą i

KALENDORIUS
Vasario 16: Lietuvos laisvės 
šventė, Pilypą, Danielis, Laisvė, 
Rūtelė, Liutauras, Vytis.
Saulė teka 6:47, laidžias. 5:24 
Oras* Vėjuota^ šaltas,

TOKIO. — Japonų Oro lini
jos paskelbė, kad išrastas, paga 

I mintas ir jau išbandytas veži- 
} mas be ratų, kuris važiuoja iki 
1190 mylių per valandą greičiu 

be jokio triukšmo ir neteršia 
aplinkos. Išradimą japonai ža
da panaudoti keleiviams vežioti 
tarp aerodromų ir miestų. Ve
žimui, kaip traukiniui reikalin
gi bėgiai, kurių per vieną inčą 

< (coli) jis “važiuos

silpni instrumentai satelitui pa
ruoštiems Įsakymams perduoti, 
žemėje įsako pdaryti viena, o 
satelitas daro kas jam patin
ka.

Feodorovas pasakė, kad jis 
pranešimą daro pagal sovietu 
aukščiausio prezidiumo nutari
mą. Niekas kitas pranešimo 
apie satelitą nepaskelbė ir netu
ri tesės skelbti. Jis taip pat pa
stebėjo, kad sovietų valdžia pra 
šė Kanados vyriausybę leisti jo
sios atstovams padėt surasti nu 
kritusio satelito dalis, bet Kana 
dos vyriausybė atsisakė sateli
to ieškotojus įsileisti iš Sovietų 
Sąjungos. Jis rado reikalo pab
rėžti, kad Kanados vyriausybė, 
šitaip pasielgdama, turėjo pil
niausią teisę tai padaryti.

Dr. Bobelis kalbės
per radiją

Šiandien, vasario 16 d.. 6:05 
vai. vak. angliškai apie Lietuvą 
kalbės Dr. K. Bobelis per radijo 
stotį WIOB-1330 AM. Tos sto. 
ties programų direktorius yra 
lietuviams palankus E. I>ewin.

CHICAGO.— Apygardos tei
sme iškelta byla pries Chicago
je savo bazę turinčią Bue Cross- 
Blue Shield sveikatos apdraudi
mo kompaniją, kaltinant, kad 
atsisako apmokėti ligoninių (ho 
spitalizacijos) išlaidas proto li
gų pacientams.

By1^ Iškėlė Ridgeway Hospi
tal, 520 N. Ridgeway, 
kurie pacientai, kuriu 
dos reikalavimai buvo 
dėlto, kad Blue Cross
Shield pripažino nepateisina
mais. bet tų pacientu psichiat
rai tvirtina, kad jie yra reikalin 
vi gydymo ligoninėje.

ir kai 
a pd ra II- 
ji t mesti 

ir Blue

ne-
pa-1 — Sirijos karo vadovybė pa

šaukė tarnybon 21-nu metu jau
nimą karių gretoms papil<lyti. 
Dabartiniu metu Sirija turi 9,- 
000 kareiviu.

prezL
. Vi- Rytuose galimai greičiau būtų 

taika..

B



Redaguoja Z. JVSKEVICIBNt

LEIDĖJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA

Raštus slysti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, I1L Redakcinė komisija: ST. JUŠKĖNAS, A. PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ, J. VAIČIŪNAS

L. B. CENTRO VALDYBOS PIRMININKO 
[)L V. DARGIO ŽODIS

pranešu malonią žinią L. B-nės nariams ir plačiai visuome
nei, kad L. B. Centro valdyba atidaro skyrių VISŲ LIETUVIŲ 
DIENRAŠTYJE NAUJIENOSE Tikslas aiškus: sutelktinėmis 
žiniomis informuoti benruomenininkus ir plačią visuomenę apie 
L. B-nes veiklą jos rūpesčius ir užmojus. Jungti narius ir vi
suomenę prie L. B-nės kamieno ir galimai didesnį žmonių skaičių 
įjungti į L. B-nės veiklą, į jos ‘tiesioginį švietimo ir kultūros 
uždavinį.

L. B. Skyrius — BENDRUOMENĖS VAGOS išeis, kol kas, 
kartą į mėnesį.

E B. Skyriui — Bendruomenės Vagos redaguoti yra pakviesta 
laikraštininke Z. Juškevičienė. Sudaryta redakcinė komisija, 

pakviesti šie asmenys, laikraštininkai: St. Juškėnas, A. Pleškys, 
A. Repšienė, J. Vaičiūnas.

Redaktorei ir redakcinės komisijos nariams linkiu darbo 
nuotaikos, ryžto dvasios ir ištvermės, taip atsakingose spaudos 
pareigose!

Reiškiu širdingą padėką dail. J. Tričiui sukūrusiam gilia
prasmį ir menišką antgalvį skyriui — BENDRUOMENĖS VAGOS.

Dr. V. Dargis,
L. B. Centro valdybos pirmininkas

(R) U Bendruomenės Tarybos suvažiavimo dalyviai, iš kairės: inž. D. Adomaitis, teis. VI. Pauža, ek. A. Kučys, 
M. Pranevičius^ Dr. Z. Danilevičius, kan. Ve. Z<karauskas. /

Išeivijos veiklos ir rūpesčio knyga 
“Ir šviesa ir tiesa”. '

Foto C. Genučio

Miela p. Juškevičiene:
Jums taip mielai sutikus re

daguoti ir musų mielam “Nau
jienų'’ redaktoriui ponui Gude
liui leidus, sveikinu ir linkiu 
sėkmės jums ir visai JAV spau
dos komisijai (poniai Repšie
nei, ponams Juškėnui, Pleškini, 
rr Vaičiūnui). Mūsų tyliosios 
visuomenės daugumos teisingas 
ir bešališkas iniormavimas, ti
kėkimės atneš gražių vaisių ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
nuosmukis bus atitaisytas ati
tinkama reoarganizacija! Pats 
laikas atrasti visiems lietuviams 
bendrą kalbą ir koordinaciją ko
voje prieš barbarišką mūsų pa
vergtos tėvynės okupantą — ru
są bolševiką’ “Naujienos”, kaip 
visų lietuvių laikraštis kovoje 
dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo, yra ge
riausias spaudos forumas, nebi
jąs iškelti esamas negeroves ir 
nurodyti bendro darbo sabotuo
tojus! Tad pirmyn reorgani
zuoti bendruomenininkai į to
limesnį darbą ir per spaudos 
skiltis kovokime prieš tėvynes 
okupanto kėslus mus tremtinius 
skaldyti

Visi, kaip vienas, prisidėkime 
prie mūsų puslapio “Naujienų” 
dienraštyje ir dirbkime Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui!

C. V. P. Dr. Vyti Dargis

Mieli Tautiečiai, 
j JAV L. B-nės Tarybos vardu 
sveikinu visus Vasario 16 d. 
šventės proga ir linkiu išlikti 
garbingos tautos tauriais sūnu
mis, tauriomis dukromis.

Taip pat būkite garbingos 
Amerikos Valstybės garbingais 
piliečiais.

Mūsų visų uždavinys ir tiks
las — Nepriklausoma Lietuva.

Nepasimeskime Lietuvos oku 
pauto vilionėse.

Leiskite priminti, kad Vasa
rio 16 d. šventes lietuvių kolo
nijose ruošia ALT-os skyriai, 
ruošia. Ptemkite jų pastangas 
dalyvavims ir gausiomis auko
mis.

Kur ALT-os skyrių nėra, ten 
Vasario 16 d. šventes ruošia 
L. B-nės seniūnijos ar apylinkės 
ir visas Lietuvos laisvinimui su
rinktas aukas tuoj persiunčia 
ALTai.

Ryžto ir sėkmės!
Dr. V. Plioplys,

JAV LB-nės Tarybos 
prezidiumo pirmininkas

l^aisvė — žmogaus dvasinis 
gėris, aukščiausia tautos verty
bė!

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės ■1 ■ • . t 1 •v—. -.i . ■ _ druomenes nauji centri-
atstovą suvažiavimas Čikagoje 1977.X1L11. niai organai

vėlią bei mokytoją tinkamumą, 
o taip pat nepamirštant, kad lie
tu viskos pamaldos ir orgamza-

Išklausęs pranešimus ir pa- mu ir auklėjimu, sekant vado- 
skaitas —

A. Konstatuoja apgailėtinai

skaudų dalies išeivijos pasime- cijos yra nepaprastai svarnios 
urną: lituanistinio auklėjimo priemo.

1. Saujalė politinių fanatikų nės, 
tebebando įvesti diktatūrą ir su
gina u ti vieningą šio krašto lie
tuvių susiorgamzavimą.

2. Kai kurie vienuolynai ir ją
s]

— Pavergta ir kenčianti tau
ta Įtaigoja mus — kiekviena at
skirai ir visus drauge siekti 
laisvės savo tautai!

Dėl Vasario 16 minėjimų
11 Pasauliniam kami liepsno

jant Teherane Stalinui reikalau
jant, buvo pažadėta karui pasi
baigus visus Rusijos piliečius 
gražiu ti į Rusiją. Rusai laikė ir 
Pabaltijos valstybių piliečius ru
sų piliečiais.

Pagal susitarimą, buvę Lietu
vos La Įvijos ir Estijos piliečiai 
turėjo būti jėga grąžinti į rusų 
okupuotas jų tėvynes.

Pirmomis po karo savaitėmis 
ne tik Švedija, Prancūzija, bet 
ir iš Vokietijos bei Austrijos su 
VlasoVo armijos kariais bei ki
tais vadinamais “Ostari rite
riais'’ buvo jėga graži! ti Stali
no malonei kelios dešimtys Pa
baltijos valstybių piliečių.

Amerikoje Altui griežtai pro
testuojant ir reikalaujant nepri
pažinti Pabaltijos valstybių žmę 
nių Rusijos piliečiais, Amerikos 
karo vadovybė, gavusi iš. Va. 
singtono Įsakymą, sustabdė lie
tuvių. latvių ir estų iš Europoje 
okupuotu kraštų jėgą vartoti, 
nenorintiems grįžti j rusų oku

puotus kraštus. Šių valstvbiu 
piliečiai buvo suvaryti į stovyk
las. Padėtis ris dar neaiški. Ir 
jei ne Altos reikalavimas, Ame* 
rikai, kad Įsileistu pas save be
namius, vadinamus “dypukus”, 
bet ne j okupuotą Lietuvą grą
žinti. tai daugumas mūsų ne 
Amerikoje būtume, bet Sibire...

Atvykę į Ameriką ir senieji ir 
naujieji atvykusieji per Vasario 
16 minėjimus didžiausias sales 
pripildydavome. Niekam jie 1 
galvą neatėjo kenkti Altui. Ge
rokai a įsipenėję ir namus bei 
namelius įsigyjus, dalie supasy- 
vėjo. ____

Pagaliau Amerikoje susiorga
nizavo Lietuvių Bendruomenė. 
Tvarkoj, šab’a Alto ir Jai bu
vo užtektinai darbo ir vietos. Dc 
ja, L. B. pradėjo knistis po Al
io pamatais. Reikalauja iš Al
tui skirtų aukų skirti ir jiems 
dalį. Pradėjo fv’<urus asmenys, 
priklausą LB kurstyti, kad ne 
Altui, bet LB Vasario 16 proga 
aukoti. Pradėjo landžioti į Va-

8. Mokyklų vadovai ir moky
tojai, prašomi ne tik, supažindin
ti priaugančią kartą su Lietuvos 

šnekinu; kraštu,
pačius krikščionybės pagrindus, « ^lo'iintu, kad lietuvių tauta, 

. 4 - .. r - Kaip ir kitos, turi teisę pati lais-atskirti jaunimą nuo tėvą bei. \K.., ‘ į vai ir- nepriklausomai tvarkyti parapijų ir jį demoralizuoti, per L , ' T, .
šant pornograimius veikalus bei; a'° 
pateismant melą, savajai 
>yoei” apginti.

3. šių reišKinių paveikta iš- paklustų okupanto peršamai 
ei vija ima pakrikti ir užsidaiy-; mokslo metų skaičiaus mažini- 
d kiubeliuose, kur “nekalbama mo sugestijai, bet stengtis visais 
apie politiką ir įsitikinimus”

B. Suvažiavimas įspėja:
4. VLAKO steigėjai, norėję 

sugriauti dar Vokietijoj tebebu
vusį VLIKą, laisvi vaikščioja 
\ imlaus gatvėse. Jie susirado i 
išeivijoj talkininkų — bendra-! 
darbių, kurie tebetęsia okupan-j 
to suplanuotus mūsų veddos: 
griovimo darbus.

5. Rinktos Bendruomenės va
dovybei patekus į fanatinės gru 
pės rankas ir jai nesiliaujant 
griauti ALTą bei žaloti šio kraš
to lietuvių veiklą, suvažiavimas 
taria, kad atėjo laikas įspėti vi
suomenę -susilaikyti nuo JolĮ- 
mesnio jos darbu rėmimo.

6. Subversijos dešimtmečių 
patyrimą ir valstybės išteklius 
naudodamas okupantas yra pa-

Kviečiami visi budėti, kad da
bartiniai švietimo vadovai ne-

galimais būdais lituanistinių 
mokyklų lygį išlaikyti deramo
je aukštumoje.
' 9. Visuomeninės ir visos kitos 

šio krašto lietuvių organizacijos 
kviečiamos jungtis kaip l£gus 
su lygiu lietuvybei išlaikyti ^ na
tūralią išeivijos federaciją ■ — 
Reformuotą Lietuvių Bendruo
menę.

Sveikinimai ir padėkos

L Su pagarba minėdamas žu
vusius dėl Lietuvos laisvės, su
važiavimas sveikina kovojan
čius tėvynėje su okupanto už
mačiomis Lietuvą kokatizuoti, 
o tautą išblaškyti po Rusijos pla
tumas. — -

2. Suvažiavimas sveikina Si- 
vojingas kiekvienam jaunuoliui, J kalėjimų kankinius —
Kapsuko kursų lankytojui. Tė- 

supraskite. kur siunčiate 
vaikus.

Suvažiavimas kviečia:
Tėvai kviečiami rūpintis 
vaikų lituanistiniu švieti-

vai, 
savo

savo

laisves 
šingloną ir duplikuoti Alto dar- forume 
bą. Rengti atskirus Vasario 16 dioie. 
minėjimus. Ir kam iš to nau
da? Nagi mūsų tėvynės oku
pantui.

Labai gražus Clevelando skau 
tų gestas — protestas dėl ten no
rimo Vasario 16 minėjimo, ša
lia Alto rengiamo, čia pat rei
kėtų pagirti atskilusią LB už pa
žadą remti visomis išgalėmis 
Altą.

Juk LB gali pasiskirti kitą da
tą ir mėnesį ir jiems padėk Die
ve.

Stasys Juškėnas

lietuvius. Jūsų ryžtas ir stiprv- 
bė neboti kalėjimų — beprotna
mių klaikumos ir Sibiro kančių 
švies tautos ateities kelius

3. Suvažiavimas reiškia padė
ką ir sveikina ambasadorių Ar
thur Goldberg ir senatorių Ro
bert Dole, iškėlusius ‘Lietuvos

• laisvės klausimą tarp tairti iriam e 
------- : — Belgrado ■Konferen
cijoje.-------------------- J-

4. Suvažiavimas reiškia padė
ką Amerikos Lietuvių Tarybai, 
ypač jos pirmininkui Dr. K. Bo
beliui už sėkmingą 5 Lietuvos 
laisvės gynimą bei lietuvių at
stovavimą ir pasižada visapusiš
kai remti ALTos darbus.

5. Suvažiavimas dėkoja tai
spaudai, kuri teisingai infonmio 
ja lietuvius apie išeivijos gyve- 
rrimą ir drąsiai jiasisaico prieš 
melo ir šmeižtų skleidėjus bei 
moralės smukdyto  j 'J.

Kiekviena pozityvaus turinio 
lietuviška knyga yra visos išei
vijos beturiu kultūrinis turtas 
ir gyvastingumo rodiklis: džiaug 
smas ir pasididžiavimas! Tei

sininkas P. Stravinskas parašė 
I ir išleido knygą: “Ir šviesa ir 
; tiesa” ir ją jau pateikė ant lie- 
i tuviškos knygos prekystalio šių 
metų pradžioje, šioje knygoje, 
tarsi veidrodyje, atsispindi išei
vijos veik visas organizacinis 
gyvenimas, kaip tai: tautinis, 
kultūrinis, politinis, su laimėji
mais, nesėkmėmis ir giliu tau
tiniu likiminiu rūpesčiu. Knyga 
yra dabarties gyvenimo faktų 
rinkinys ir ateities istorinis Uu- 
dininkas. Tai išlikiminės vertės 

r knyga, “šviesa ir tiesa” knygos 
'metrika: apimtis 214 puslapių, 
įspaudė — Morkūno spaustuvė, 
! riršebs daiL J. Trięjo, kaina $4, 
o su persiuntimu $4.50. Gau
nama dienraščio “Naujienų paš
tinėje ir pas autorių. (Tenka pa
stebėti, jog ši knyga yra pirmoji 
iš autoriaus, P. St serijinių ras
tą).

Knyga yra, turinio metmenys 
žinomi. Tenka susipažinti tik 
su pačiu knygos “Šviesa ir tie
sa” autoriumi — P. Stravinsku. 
Jis yra teisininkas, nepriklauso
moje Lietuvoje buv. teisėjas. 
Ano meto Lietuvoje plačiai pa
žįstamas, žinomas, kaip nepa-

(R) L. B. nauji centriniai or
ganai yra išrinkti Tarybos šauk
tame ir' įvykusiame suvažiavi
me, 1977•XII.11, Tautiniuose na
muose, Chicagoje.

Į Tarybą išrinkti ir pareigo
mis pasiskirstė: Dr. Z. Danile
vičius — garbės pirm.. Dr. V. 
Plioplys — pirm., A. Juškevi- Į mainomas teisės įstatymų žino- 
čius — vykdomasis vicepr. kanJvas, jų interpretatorius, — tei- 
Vc. Zakarauskas — vicepr., A.Įsės dvasios ryškintojas. P. Stra-
Repšienė — sekretorius.

Į centro valdybą išrinkti ir pa 
reigomis pasiskirstė šitaip: Dr. 
V. Dargis — pirmininkas. Dr, V. 
Šimaitis — vicep.. Dr. V. Bal
čiūnas — vicep., K. Pocius — 
vicep., M. Pranevičius — vicep., 
P. šernas — vicep., A, Orentas,
— generalinis sekretorius, A. nių organizacijų teisinę, orga- 
Kačinskienė — protokolo sekre-. nizacinę paskirtį ir jų tarpusa- 
torė, St, Vanagunas — iždmin-;Vjo santykius. Patrioto koktu- 
kas, Z. Juškevičienė — kultū
ros sekcijos vadovė, Ig. Serapi
nas švietimo sekcijos vadovas, 
J. Vaičiūnas — spaudos - infor
macijos vedėjas, L. Hofmanienė
— jaunimo sekcijos vadovė, A. 
Švitra — finansų sekretorius, 
E. Jesiūnas — organizacinių-

iną. Sako — jog VUKas, bū
damas tautos teisine atstovybė, 
panaudotų turimą autoritetą ir 
griežtai pasisakytų prieš P. L* 
B-nės laikraštėbo “Pasaulio Lie
tuvio” politinių grupių niekini
mą, skirtingos politinės grupės 
asmenų šmeižimą.

Gvildendamas LB * ALTos tar 
pusavio santykius; autorius tvir 
tai ir aiškiai pasisako už ALTos 
turimą teisę ir įsisenėjusią per 
trisdešimt metų privilegiją at
stovauti beturiams JAV centri
nėse įstaigose. Neigia LB-nės 
dabartinių vadovą teisę tuo pa
čiu reikalu iš paskos ir į tas pa
čias įstaigas bėgti. Taria, ran
da, kad šitoks jų elgesys nesi
derina nei su gerais principais, 
nei su tautiniu sobdarumu ir lak 
tu.

Knygoje jaučiama autoriaus 
turima tendencija įspėti, aps&u-
goti išeiviją nuo Lietuvos oku
panto tautžudiško tikslo ir klas-

sugriauti jos organizacinę veikla 
ir šitaip nutildyti jos poEtinį. 
balsą, reikalaujantį laisvės. Au
torius pateikia ir konkrefius

kaip taisyti klaidas, apsisaugoti 
nuo nesėkmių.

Knyga “šviesa ir tiesa”' yra^

vinskas yra gerai pažįstamas ir 
išeivijai savo gausiais publicis
tiniais straipsniais periodinėje 
spaudoje, daugiausia rašytais 
teisės ir teisingumo temomis.

Knygos autorius, P. Stravins
kas, itin atsidėjęs teisiniu požiū
riu, apsvarsto išeivijos centri

mu aptaria, apgailestauja L. B. 
nelaimę — jos skilimą ir daro 
užtarnautą priekaištą Bendruo
menės suskaldytojams. Aiškiai 
sako, kad dabartiniai (taip va
dinamos barzdukinės) Bend
ruomenės vadovai, klastotų rin
kimų keliu įsigavę į aukštus L.

visuomeninių reikalą sekcijos B. ^valdžios” postus, dabar tą 
vadovas. A. Brusokienė regis- Kendruomenę despotiškai valdo 
t ra ei jos reikalų atstovė, JAA j pagal savo įnorius ir įgeidžius.
įstaigose. Nariai: K. čiurinskas, 
Gabalienė, E Rutkauskas, V. 
Pauža, P. 5ilas, J. Girdžiūnas.

Kontrolės komisija: E Smil- 
gys. J. švedas, St. Pranckevi- 
čius.

Taria, kad šitaip elgiasi ne de
mokratinės etikos žmonės, bet 
tik despotai!

Aptaręs VLEKo teisinę padėtį, 
autorius jam daro tokį pasiūly-

JAV LB Marquette Par
ko apylinkės valdyba 
L. B. Marquette parko apylin

kės valdyba išrinkta visuotina
me, metiniame narių susirinki
me, įvykusiame 1978.1.15 d., pa
rapijos salėje. Į valdyba išrink, 
ti šie asmenys: J. Vaičiūnas. J. pranešta spaudai.

Bagdžius, J. Kreivėnas, St. Kau- 
lėnienė, Ig. Petrauskas, T. Se-‘ 
rapinienė, B. Sabastijonas, N. 
Abrams. K Brazienė. Susirin
kimas suteikė teisę valdybai, rei 
kalui esant koptuoti narius į vai 
dybą. Kaip išrinktieji į valdy
bą pasiskirstys pareigomis, bus

skyrių, tad Įengv’a, patogu ją 
skaityti. Skyrių temos ir ją pa- ■. 
vadinimai: Tauta ir valstybė; 
Lietuvybė ir valstybingumas; . 
Okupanto veidas; Kova su oku
pantu; Pasimetimas laisvės ko
voje; Atsakomybė už komuniz
mą; Lietuvos laisvinimo veiks
niai; Vilkas; Lietuvių Bendruo
menė; Spauda; Spaudos etika; 
Teisė ir teisininkai. - ■

Autorius, gvildendamas jau
nimo reikalą, pasigenda dševL

pratimo. Siūlo sudominti jau
nimą Lietuvos Valstybės reika
lu, dabartine jos padėtimi. Ap
taria išeivijos centrinių organi
zacijų veiklą, pastebi rastas ne
geroves, duoda konkrečius pa
tarimus.

Autorius teisininko supratimu 
ir išmintimi pažvelgia ir į pa-

patikrina Lietuvos laisvės rei
kalą leciančius faktorius. Pav^ 
Helsinkio konferencijos aktus

logiką ir padaro išvadą, kad ne 
savo nuosavybę niekas neturi 
jokios teisės parduoti ar ją sa- 
vivaliai kam nors priskirti. At
seit. Helsinkyje niekas L5ctx-

(Nukelta į 5 pety

tąjį komunizmą ir jo£>"kftas 
popiežius po jo niekad nėra aV

monizmo ir krikščioniškos do
ros mokslo, gina ft Kataliką
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nei be grašių”.~ Autorius, bai
gęs politinės teisės išvedžioji
mus. čia pat pakviečia išeiviją 
nepalūžti dėl savo tautos laisvės.

P. Stravinskas, gvOdeadsmas

kaištų, kad ji vedanti komuniz
mui palankią Rytą politika Jis 
išrikiuoja ir ginamuosius Takto- * 
rius: popiežius ir ją enciklikas. 
Autorius liudija istorinį faktą, 
kad popiežius Pijus IX-sis, jau 
pačioje komunizmo užu^mazgo-



Filmų pasaulyje

KAI PAAIŠKĖJO, 
‘ NĖRA ŽUVIS

KAD SEVIAS KUDIRKA

ALGIRDAS GUSTAITIS

(Tęsinys)

Jaučiasi perdėtas dramatiz- rikiečiai. jūrininkai, kuriuos ki- 
mas. Gal būtų pateisinama fan- ti amerikiečiai prilaikė, kad ne-4 
testiniame ar kriminaliniame talkintų Kudirkai.Jei Simas bū-1 

tų narsiai gynęsis, kaip esame 
įpratę matyti kai kuriuose jū
riniuose filmuose, gal ir ameri
kiečiai būtų jam patalkinę ir so 
vietas sumušę. Bet tada nebūtų 
viso nuostabaus įvykio, nei fil
mo.

Esame skaitę drąsius, stipriai 
patriotinius lietuviškus saki
nius, Simo pasakytus jo teismo 
metu Vilniuje Čia tų išsireiški
mų nėra. Viskas sušvelninta 
iki neat pažinimo, palyginus su 
mums žinoma Simo kalba (tek
stu). Kodėl nebuvo tų drąsių 
minčių čionai! , j rikiečfir radiją, televiziją, straip

Prisimename, rusų laivo z ka- snja* spaudoje, 
oitonas buvo apkaltinęs Simą * 
Kudirką pavogus nemana pini
gų iš sovietų laivo, šio teismo 
metu paniški, kad melagingą pi 
nigų pavogimo dokumentą rusų 
kapitoną privertęs parašyti po- 
litrukas (lietuvis).

filmeš kur veikiantis asmuo, tik 
pakluvęs ant laivo, kieno nors 
u/.spirtas padaro žadą užiman
tį šuolį Bet čia jo nieks nevijo, 
jis gerai žinojo laivų padėtis.

Po kiek laiko, amerikiečiams 
neleistinai sutikus Simą Kudir
ką išduoti sovietams, tie atsiun 
čia keletą jūrininkų Simui su
gauti. Jis nuo jų bėga, prabėg
damas laiptais pro jų virtinę. 
Bėginėja amerikiečių laivo de
niu, kitiems sovietų laivo jūri
ninkams pritariančiai šaukiant, 
tarsi būtų kokios amerikiečių 
sporto žaidynės. Argi sovietų jū 
rininkai galėtų ir gali taip šū
kauti laisvėn pasprukimo atve
ju? O ką tik buvome matę, kai 
sovietų laivo politrukas (lietu
vis!) nubaudė- rusų jūrininką 
gavusį amerikiečių spaudos.

Greta neįtikėtume išlenda 
kitas aspektas: lietuviai yra vir 
šininkai rusams. Ar nenorima 
įpiršti mintis, kad pas sovietus 
į aukštesnės tarnybas skiriama 
neatsižvelgiant tautybių, va, 
taip broliškai,, lygiai pagal su
gebėjimus.;.

• < ’ •
Kiek pabėgėjus sovietų jūri

ninkai pagauna Simą prie bor
to, jam neprisirengiant iššokti 
į vandenį. Simas, atrodo, nesi
giria ir ji sovietų jūrininkai, pa 
silaikydami, gerokai apmuša, 
apsp^rdo, Kodėl Simas nesigy
nė? Greta buvo kai kurie ame-

Kavalerijos dalinys rikiuotėje

risi linksmi ir laimingi...
Filme vaidina: Alan Arkin— 

Simą Kudirką; Shirley Knight; 
’ — Simo ėžmoną Genę (jie rašo J 
Genna); JAV-ių karinio pakrašj 
čių laivo kapiotną vaidina Ri
chard Jordan; sovietu laivo ka- 

i pitoną vaidina Donald Pleasen- 
. ce. 1

Penki tūkstančiai
i užtvankų JAV-bėse i

Vadinamas executive produ
cer yra Gerald Isenberg. Pro- 
duseriai yra Gerald Abrams ir 

‘Richard Briggs. Pagamino ne- 
, grdėta 
mount 
David 
Bruce 
Stern.

Jozak kompanija Para- 
televizįjai. Direktores 

Lowell Rich. Rankraštis 
Feldman ir Sandor

išbandytas ateinančių mėnesių 
į bėgyje, sniegams tirpstant, Iz- 
• tvankų JAV priskatoma iki

Armijos Inžinierių Korpusas,! Tikrinimas pradėtas po 
gruodžio pabaigoj pradėjus tik-! ^ai " * 
rint užtvankų tinkamumą, iki Dainy s 
šiol patkrino 280 ir rado, kad iš! ^rnon -s- 
jų 16 yra 
užtvankų 
by apskr., Alabamoj, antras De; 
Kalb apskr., Georgia, yra tiek1 
kritiškoje 
kos struk 
žemintas 
nyje. Inž 
kad tu n

nebesą*’gios. Dviejų į 
vlimai—vienas Shel-.

UŽ.
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; — 1 enkų filmu
į nevyks į Ameriką ir nestos į tei 

padėtvje, kad uŽtvan sm:i- Jis tikisi nedi.lelę 
ūrorr.s saugoti yra „u 1 už 13 metl< mergaitės
vandens lygis tvenki- i i'žaginmia Amerikoje, 
nieriai yra nuomonės, 
<inių tinkamumas bus

direktorius

lengvai polisjaujantie.il turis-' Šiaip ar taip, filmas plačiai ekrane nebuVo
tai. Kas galėtą pat keti pabėgė- išgarsino laisvės siekiančio lie- 
h'ų pasakojimams, kad jie esą tuvio ryžtą. Iki šiol niekas taip! 
tie baisūs bolševikų slaptosios. akvaizdžiaį lietuvių vardo te- 
policijos tarnautojai. į pakaušį 
šaudantieji nekaltuosius ir gale nu ikh-f. ■

Taip pat kunigams, žiniais virbaalis laužantieji pr- 
karo veteranam;

Ast ronomai apskaičiavo, 
z 20 metų galėsime pa

matyti žymiai daugiau planetų, 
pare- j į>us (jaromj instrumentai ir pla 

i netos priartės prie Paukščių 
* kelio.

baseinų, gedulingos pamaldos 
lietuvių bažnyčiose, gedulo kas
pinais perrištos lietuviškos vė
liavos. ir t.t. Demonstracijos da 
lyvaujant seniems, viduram
žiams, jauniems, vaikams, in
validams.
skautams, karo veteranams, j štų kaulus suimtiesiems... Juk 
Lietuvių pasikalbėjimai per ame matote, jie yra žmonės, kaip ir 

mes visi... O tas su Kudirka sė
ti ntis gal net brauningo ne
turi.

Atvežama Simo žmona, susi-j 
tinka laukuose. Jis jai puola 
ant keliu. Ten ir kitur pasako, 
kad bėgęs neapgalvotai, impul
so pagautas,staiga pamatęs link 
ksmus ir laimingus amerikie
čius. Matant klūpantį Simą ga
lima pamanyti, kad jis labai gai 
lisi savo pasielgimo.

Buvome skaitę, kad Simą bol 
ševikams pasiuntus į kacetą, jo 
žmoną sovietai atleido iš darbo, 
šeimą persekioję, čia filme toji 
žmona, Simo paklausta, pasako, 
kad ją- niekas nepersekiojo. Ir j 
ji atrodo taip pat gerai, gražiai, i 
tvarkingai apsirėdžiusi. I

Tai kur gi tas skelbiamas so
vietų žiaurumas suimtųjų šei
moms, kaip pabėgėliai kartais 
skelbia?...

(Pabaiga)

CHICAGOS LIET. TARYBOS PRAŠYMAS
Nei kiek neparodytos sovietų 

vergų griovyklos (lageriai). 
Priešingai, jos, tarsi kokie ame 
rikiečių kalėjimai, atrodo neb
logai 
veda, 

; Prie
Washington, D. C. į Užsienio kaip 

Reikalų ministeriją (State De-’ berns 
oartment) Simo ginti l._ 
vardu ateina du asmenys, kurie 
bent man, nebuvo žinomi 
išskirtini Kudirkos gynėjai. Ko 
kiu būdu jie pakliuvo Į filmą 
net savo . tikromis pavardė
mis?

Ir kodėl niekur neparodyta 
tūkstantinės lietuviu -demonst- - 
racijos JAV-se, naktimis bu-l ^okiu tikslu rengėjai taip 
dėjimai prie juodų karstų, eise- j vaizdavo sovietų kacetus? 
nos su žvakėmis prie vandens i p^g^liau Simą sovietų 

kavedistai moderniu <<utomobi- 
*< Jiu veža nežiniom Ekrane gir- 

! dėti stiprus beldimais!, turbūt 
nelaimingojo širdies smūgiai. 
Priekyje sėdi vienas enkavedis
tas, tarpais švaria nosinėle (ar 

! ne šilkine?)... pasivalydamas 
pistoletą, tokį mažutį, maždaug 
salioninio stiliaus... Antrasis en 
kavedistas sėdi užpakalinėje sė
dynėje su Simu Kudirka ir iš
stena kvailai sugalvotą atsaky- 

i mą, kad nereikia klausinėti

ir prižiūrėtojai mandagiai 
vienas net ilgais plaukais, 
durų sargybiniai stovi 
nekalti avinėliai, tarsi 
žmonių kankinimas visai 

lietuviu: nerūpėtų. Atlieka, vairkšeliai,ma 
tai, savo tarnybinę pareigą,.. Ne 

kaip - pasakyta, kaip ilgai Simas Ku
dirka tenai buvo (jis matomas 
prikeliant iš gana patogios lo
vos, iš miego...). Ir jis tebėra 
kiek papilnėjęs, storais žandais, 
sakytum, vertėtu numesti svo
rio.

“NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
l LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais w žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PifmfĮ, senus I® 
tyvantofus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų viatovardzių sąrašas. Knygoc 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

1739 So. Halsted St, Chicago, UI 60608

Išėjusi H spaudos ir galima gauti knygų rinkoje 
*

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
»**. *

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti {takos J krašto politiku. 102 psL Kaina 81.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderii 
bus pasiustas tokiu adresu:

. NAUJIENOS,
1735 So. Halsted St, Chicago, HL $0608

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

vių gerbūvis, nrivalo susipažinti su ženliau išvardintomis knygomis. 
CU suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

JtMTMf Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimu tremtiniu įtovyk- 
kwe Vokietijoje. 2*?3 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

J uotu Kap<Zlnsk>K IŽE IV10 DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yn natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurlanfio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iflu- 
StruoU. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kolias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Ižversta i anglų kalbą

M. Žottvnko SATYRINĖS NOVĖLtS Genialaus rusų rašytojo 
50 satyrinių novelių, 199 puaL, kaina S2.

O. Ktw-aHk, KELIONĖ j ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. A* 
toriaus pastabumą neapgauna Intusisto Ir agitpropo propaganda bei 
sžmaitkivlmadL AM knygos parašytos lengvu, granu Miliumi.

Pr^. P. PakarklH, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina CL

Vincai ŽMnalfla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAITĖ J R. 
M p<L Kaina tlJO.

Ėh Ir kiti leidiniai yra grunani
NAUJIENOSE, 173Ė Se. MALTTED ST., CHICAGO, ILU MM

HaHaBtaet valsntfemH arba oiaakaM pežfe Ir prlrfągaef 
UM ar eertolA.

pa-

en-

Pagaliau Simas Kudirka, kaip 
JAV-ių pilietis, sovietų paleis
tas atvyksta i JAV-es. Tuo tar
pu du pagyvenę JAV-ių jūros 
kariškiai paleidžiami pensijon, 
vienas perkeliamas. Taigi nusi
kaltėliai nubausti... O kaip su 
žmonių teisių atėmėjais, sovie
tais ?...

Ir Simas Kudirka su žmona 
gražiai priimamas ant JAV ka
riško “Vigilant” laivo. Ant to

apie sušaudymą, nes tai politi- pačio, kuriam lietuviai siuntė
nis klausimas... pinigus, siūlydami laivo kapi-

Abu ęnkavedistai atrodo ma- tonui už tuos pinigus nusipirk- 
loniai, kaip, maždaug, gerai, ti virvę ir pasikarti. Filme gi

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENTS6 ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdes šėmo gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla. z

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psk kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienos* puikių kny^j, iru riet MPVVŠ bv< kaklą

knvuu wlnta ar hntyną,
Alskiandrai Pakalbki s, MES GRĮŽTAME. Jdomūf Jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai. įkaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
Ir laiko įvykių Lietuvoje fr~ Vokietijoje sprišymaL auaklrv- 
tytl 1 12 dalių. 296 psL. kaina S3.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina M00. Minkštais virš, $5.BĖ

Fr»r. V«cl. SENŲJŲ LIETŲVIlKŲ KNYGŲ |STO.
RIJA, I dalis. 208 psL, irlMa — <3,00. minkttali vtr- 
Sėliai* — S2.00; n dalis. 223 put. IrlMi — S3,(*. minki- 
taia viriellals tt.M

N.r,rlV>< Tom,* — T.rr»4»ink**, LIETUVIiKASlJ FAJKARVS.
Pakalnė* lt Labguvos .*pskrltyit su įdomiais tpnšymala, ffiu- 
stracijomls ir dokumentacija. 338 psl.. kaina J8.

P. KwIOn.t, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalltj Lietuvos 
partiianq buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina N.rfni, TRYS IR VIENA, Jaunystės itatminlmaj 
170 psl.-------------------------------------------------------

M. Gwfollt, POVILAS MILERIS., biografijos brurfai m 
puslapiai ---- ---------------------------------------------------D-*

Knygas užnkant reikia pridėti 23 et palto filaMoas.

NAUJIENOS,

17.T5 S. Balsted SL, Chloro, HL 60608. — Tri. HA 1-41H

Šiais metais Vasario Uitosios šventė yra jubiliejinė. Reikia minėti 
60 metų nepriklausomybės sukaktį. Jubiliejiniams metams turi būti 
sąmoningai apsvarstytas visų lietuvių, kurie stato laisvei pagrindus, kurie 
kelia laisvės idealus ir perduoda pavergtos tautos troškimus, čia viskas 
turi būti sutelkta darbuose, kad tauta pajustų naujų vilčių laisvei atgauti.

Taika ir laisvės yra tokios vertybės, kurios yra brangesnės net už 
žmogaus savanoriškai aukojamą gyvybe, nes tik didvyris tokią auką už 
laisvę gali atiduoti, šiuo atveju mes galime pasisemti jėgų iš ano meto 
savanorių ir karių. Jų aukos dydis sudėtas ant tėvynės laisvės aukuro 
mus skatina ir įpareigoja — kovoti iki galutinio laimėjimo, kad atkurta 
Lietuva būtų tikrai nepriklausoma, laisva, demokratiška, žmogiškai kū
rybinga ir dvasiškai stipri.

Šitokio idealo siekiant reikia ne tik vienkartinio gražiais pareiš
kimais, bet nuolatinio ryžto per visus metus, kad laisvės idealas būtų 
gyvas mūsų širdyse ir darbuose ir lydėtų mus per visą ateities gyvenimą. 
Todėl jubiliejinį 60 melų nepriklausomybės šventėje paremkime Ame
rikos Lietuvių Tarybos laisvės siekimus lietuvių tautai savo pinigine auka 
ir vieningais ir ryžtingais darbais.

Taigi š. m. vasario įnėn. 12 d. 2 vai. p. p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje Chicagos IJetuvių Taryba rengia Vasario 16 dienos iškilmingą 
minėjimą. Į ši minėjimą maloniai kviečia visus geros valios lietuvius 
dalyvauti ir savo aukomis paremti Lietuvos laisvinimo pastangas.

Aukos bus galima Įteikti minėjimo metu, arba pasiųsti Chicagos 
ALT — iždininkei Irenai Sankui šiuo adresu: 2520 W. 68th St., Chicago, 
III. 60629.

Chicagos Lietuvių Taryba

TavpyKite dabar
pas mus

sąskaitoc

palūkanų, priklausomai nuo jdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

TURINTI DIDELES ATSARGASVIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įsteigta 1923 metai*. T«L 421-3070

Įstalgo* pietuoM Hemas automobiliams pastatyti.

Pas mu taupomi JSsf pinlpd at- 
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsij j 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę E 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki - ,

NAUJI INOS, CHICAGO S, ILL —TMVR8BAY. FEBRUARY 16,1978
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Lietuvą. Sovietų diplomatai viską darė, kad Pabaltijo 
valstybių neįtrauktų į taikos konferenciją. Jiems geriau 
šiai būtų patikę, jeigu prievarta prie Rusijos prijungtos 
Lietuvos niekas neliestų ir neužsimintų. Bet Amerikos 
diplomatai keliais atvejais priminė rusams Pabaltijo pa
vergimo klausimą. Jiems priminė Pabaltijo valstybes sek 
retorius Dean Rusk, apie jas užsiminė ir kiti Amerikos 
pareigūnai. Helsinkio aktuoselaetuva paminėta, bet ten 
yra paragrafas, kalbąs apie karo metu prievarta paverg
tas tautas ir rc-ikalą grąžinti joms laisvę. Sen. Dole šitą 
klausimą iškėlė ir įtraukė Į Europos saugumo konferen
cijos dienotvarkę. Voroncovas bandė j šį klausimą ran 
ka numoti, bet ambasadorius A Goldbergaa jam ir ki 
tiems Rytų Europos delegacijoms nariams priminė, kad 
šio klausimo taip lengvai tylomis nenustums). Taikos kon 
fer-ncijoje jį teks svarstyti

Dr. Bobelis, supažindinęs atvykusius lietuvius su sen 
Dole, jo atliktu darbu Belgrado konferencijoje ir nutari 
mu atvykti į Chicagą pasidalyti savo įspūdžiais apie Belg 
radą ir Lietuvos byla su minėjiman atvykusiais lietu
viais. Dr.- Bobelis priminė, kad po Belgrado konferenci
jos teisinė pavergtoe Lietuvos padėtis yra žymiai geresnė,

Lbtarei karivonwat buvę ginkiwete Mgel mete kere relkalavirmn. čia matomai pdailtktuvinh daflnyt.

Baugios žinios apie pirmą tokią žiemą i Bitės užpuolė
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Ar pagerėjo Lietuvos padėtis?

negu ji buvo pirmomis okupacijos dienomis. Jis kalbėjo 
jausmingai, skubiai, dėstydamas vieną faktą po kito. Mi
nėjo sen. Dole atliktą darbą, bet ten pat paskubomis jis 
vertino ir Belgrado konferencijos reikšmę Lietuvos lais 
vės kovoje.

Dr. Kazys Bobelis, praeitą sekmadienį kalbėdamas 
Chicagos Lietuvių Tarybos suruoltame Vasario 16-tos 
minėjime, pasakė turiningą kalbą. ALTo pirmininkas yra 
gerai informuotas apie politinę ir teisinę pavergtos Lie
tuvos padėtį, todėl jo pareiškimas šiuo reikalu visuomet 
yra įdomus ir klausiantiems naudingas. Paprastai svar
besnes kalbas sakantieji. politikai padaro trumpą savo 
kalbos įžangą, paliečia svarbiausias kalbos mintis ir pa-, 
daro išvadas, šį kartą Dr. Bobelis tuojau ėjo prie reika
lo. Aiškiai buvo matyti, kad jam, kaip ir kitiems kalbėto 
jams, laikas buvo ribotas, todėl į pašalius minčių nekrei-

.:2 • ■ .. 1 ;

i . Pačiojesavo kalbos pradžioje Dr. Bobelis supažin
dino susirinkusius su sen. Robert Dole, buvusiu respubli-
konų partijos centro komiteto pirmininku, veikliu sena-

Tenka džiaugtis, kad šį kartą Draugo redaktorius 
paskyrė daugiau vietos Amerikos Lietuvių: Tarybos su ! 
ruoštam minėjimui, negu iki šio meto tai darė. ALTo sau 
kiamas konferencijas jis anksčiau ignoruodavo, ovėliaui 
skųsdavosi, kad negavęs jokių instrukcijų kių svari| 
biu momentu”. Geriau vėliau, negu niekad. Jis noriau ga- , 
sino ALTo griovikų ruošiamus pobūvius,, bet gana pla
čiai aprašė patį minėjimą. Tiktai šį kartą jfc rape dva 
giau dėmesio į smulkmenas, negu į pagrindir. ' rararara 
0 Dr. Bobelio kalbą, giliausiai klausytojus ja • kušlą, ji:- 
aprašė šitaip:

ALTOS pirmininkas Dr. K. BobeHs save žodyje pa. 
tikino susirinkusius, kad dedamos didelės pastangos, 
atgauti Lietuvai laisvę. Dabartinė LMti' T' - ■

Didžioji spauda antradienį 
rasario 14 d. peskelbė bendrą 
veizdą ii didžiosios Jungtinių 
Valstybių dalies po paskutinės 
(pirmadien:o) sniego audros, 

kilti vėl suparaližavo visą nor
malų gyvenimą, užblokuoda
ma kelius ir gatves 5-6 pėdų 

vėjo nupus* 
; is nuklodama sli 

i Arid u. Pirmadienio audra
xi$utė visame plb 

r ” D 5ah: u - Lygtinių (Plai- 
l . u S' iulo’ ir Didžių-

rijoje. Tik praėjusį pirmadie
nį kai kurie bostoniskiai pir
mą kartą po praėjusios savai
tės audrų jau sugrįžo į savo 
darbovietes pradėjusiais kur
suoti traukiniais ir šiek tiek 
autobusais.

Bet visiškai kitokiomis rykš 
temis gamta skaudžiai nubau
dė JAV Vakarus — tropikine- 
rnis liūtimis ir potvyniais, la
bai pavojingomis kalnų griū
timis, akmenimis bei permir-, 
Lūšių kulnų nuslinkimais.

lėktuvų kontrolierių
SALTA, Argentina. — Spie

čius bičių praeitą pirmadienį už 
puolė vietos aerodromo kontro
lierių ir jį gerokai sukandžiojo. 
Paaiškėjo, kad bitės norėjo su
sisukti lizdą aerodromo bokšte
lio pastogėje. Besisukfnėdamos 
apie būsimą lizdą, kelios pateko 
į kontrolieriaus kambarį ir pra
dėjo kelti nerimą. Jam labai ne 
patiko, nes bitės kliudė jo dar-

Audrcs sulietumi atėmė ma bui. Jam pasitaikė po ranka van 
Oro žiausiai 14 žmonėms gyvybes.b dens žarna, kuria jis pradėjo

c'-'adino pavojinga, Ten nebeišeinamoje padėtyje’vaikyti vidun įkritusias bites.

torium ir darbščiu Europos saugumo ir bendradarbiavi
mo komisijos nariu. Jis pašventė daug laiko Lietuvos pa
vergimui studijuoti, susipažino su visais svarbesniais do 
kumentais ir ryžosi imtis priemonių Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pavergimo klausimui kelti. Klausimą būtų ga
lėję kiti kelti, bet jie nesiryžo, gal neturėjo laiko įsigilin
ti, geriau su padėtimi susipažinti, tuo tarpu. Dole Pabal
tijo tautų pavergimą ištyrė, su juo gerai susipažino it 
ryžosi jį kelti tarptautiniame forume. Valstybės Departa 
mentas žinojo, kad Sen. Dole kels pavergimo klausimą, 
bet nežinojo, kokioje formoje tas bus padaryta. Sen. Do
le buvo paruošta oficiali kalba, bet jis jos nesilaikė. Sa
vo patarėjo padedamas, jis pasirašė kitą kalbą, kurią pa
sakė Belgrado konferencijos pilnaties posėdyje. Sovietų 
delegacija jau žinojo, kad Belgradan atvyko sen. Dole ir 
paleido gandą, kad į konferenciją atvežė “bombą”. So
vietų delegacijos pirmininkui Voroncovui labai rūpėjo 
su sen. Dole iš anksto susitikti ir patirti, kokią jau čia 
“bombą” senatorius atvežė. Vėliau paaiškėjo, jog tai buvo 
Pabaltijo valstybių klausimo perkėlimas į paruošiamąją 
Europos taikos konferenciją.

Tris metus pasitarimai ėjo Vienoje, vėliau Helsinky
je, o praeitais metais pradėta ir šiais metais besitęsiantį 
Belgrado konferencijos yra tik paruošiamos konferenci
jos Europos taikos konferencijai. Sovietų valdžia bijojo 
siekti taikos Europoje tuojau po karo. Be to, ji norėjo 
pasilaikyti pagrobtas Rytų Europos žemes, įskaitant ir

būklė esanti geresnė, kaip tada, kai hra r:
Pasidžiaugė Lietuvos laimėjimais Belg -Jo keras ’ 

rencijoje ir iškėlė JAV delegacijos rarras -- Art ■ 
Goldbergą ir sen. Dole, kaip nuoširdžius mūsų drau 
gus”. (Draugas, 1978 m. vas. 14 d. 3ps!.).-
Draugo redaktoriams Dr: Bobelio vardas yrą nuo-į 

dai. Jeigu savo valią jie galėtų kitiems primėsti, tai Dr ■ 
Bobelio jau seniai nebūtų. Buvo laikotarpis, kai jo patįs 
linimus sąmoningai iškraipydavo, ALTO vedamą darbą! 
nuvertindavo, o jo vardo visai nepaminėdavo. Tenka 
džiaugtis, kad šį kartą nors trumpai paminėjo. Artėja 
laikas, kai Draugas bus priverstas ištisas jo kalbas dėti. 
Politiniu atžvilgiu Dr Bobelis greičiau orientuojasi ir 
Lietuvos laisvės reikalui išnaudoja pasitaikusias progas.

Turės daugiau vandens prabėgti, kol Draugo redak
toriai supras, kad Lietuvos bylos perkėlimas į Europos 
taikos konferencijos paruošiamąją dienotvarkę yra ne
paprastai svarbus. Kai Lietuva buvo pėvergta, tai visi 
josios atstovai būvi niekinami, žudomi, o pati valstybė 
paversta sovietine kolonija. Jeigu kas būtų bandęs Lietu
vos pavergimo klausimą kelti Jungtinėse Tautose, tai ten 
gimtinio mūsų krašto pavergimas balsų dauguma būtų 
buvęs patvirtintas. Perkėlus Lietuvos laisvės klausimą į 
Europos taikos paruošiamuosius darbus yra.vilties lais
vę atgauti. Organizuoti Amerikos lietuviai atliko šį di
delį darbą, —iš vieno teismo byla perkėlė į kitą teismą, 
kuriame rasai nepajėgia ir nepajėgs sudaryti daugumos 
kaip jie turi keliose Jungtinių Tautų komisijoje Lietu-

JUOZAS ŽEMAITIS Ir kas toliau?

Komunizmo nuodai po detentes 
voratinkliu

(Tęsinys)

Nevienas korespondentas ar aukštas valstybės pa
reigūnas. ir ne vieną kartą, patarė Prezidentui, kad iš
tremtų iš krašto komunistinių šnipu buvę tarnybinės 
vietos būtų užšaldytos — į jas nebūtų leidžJama vėl at
siųsti naujų tarnautoju. Tuo būdu būtu galima suma
žinti KGB špionažo tinklą, o likusieji nebūtų tokie 
drąsūs.

Atvykę į USA Sovietų Sąjungos piliečiai, nežiūri 
rint kokį jie statusą beturėtų, ar jie būtų aukšti jų val
stybės pareigūnai, ar mokslininkai, ar paprasti turis
tai, turi būti visą laiką taip akylai sekami^ kaip kad 
yra daroma Rusijoje su kiekvienu ne nekomunistinės!

Tie risi gražūs pažadai, kuriuos Mr. Jimmy Car
ter taip aiškiai pabrėžė prieš prezidentinius rinkimus 

(ir kuriuos tuoj pat pakartojo kai atsisėdo į USA pre
zidento kėdę, atrodo, jau gerokai apibluko. Tiek daug 
apkalbėta ir su didžia viltimi laukta ta belgradiškoji 

Į konferencija, kurioje turėjo būti patikrinta kaip yra 
xykdorni JHelsinkio aktų nutarimai, be visakeriopos 
rūšies pasakytų žodžių, nebuvo pasmerkta nei viena 
šalis, kuri tų nuosprendžių visai nepaisė ir nepaiso. I o 
Sovietų Sąjungos Belgrado konferencijoje atstovo 
"'draugo” Voroncovo pareiškimo, kada buvo iškeltas 
piliečių teisių varžymas visoje Rusijos hnperijoje kad 
tai yra kišimasis į paskirų valstybių vidaus reikalus, 
ir kad tuo peržengiami Helsinkio susitarimo nuosta- 
aai, liko kaip gerokai pamatuotas atsakymas už ‘'ne
teisėtai^ primestus tai imperijai kaltinimus.

Iškėlus Amerikos delegatams Pabaltijo vrisfy ti.
šalies piliečiu, kuris tik į tą kraštą įsileidžiamas. I^an- neteisėto pagrobimo klausimą, Sovietų atstovas gana
kmosi vietos jiyems taip pat turėtų būti apribojamos, garsiai pareiškė, kad, esą, tos valslybcs laisvu naru į
Neturi būti užmiršta nei vieną minutę kad (ų čia besi- Sovietų Sąjungos tautų šeimą įsijungusios. Kai buv
lankančių tarpe yra galybė gerai išgudrintų KGB špio- jam priminta, kad visame pasaulyje yr$ žino na ką 
nažo agentų. tas ten ^laisvai noru” įeiškia, tai rnsas tą klausimą ^5-

Gaila, bet atrodo, kad į tų aukšto rango žmonių nai užbaigė pridėdamas, kad po kokhj keturių metų 
<rana reikšmingus pasiūlymus, nekreipdama jokio dv- viskas bus aišku. Daugiau niekas šiuo klausimu ne- 
• ncjfie. ?Jafyt, kad bijoma pažeisti tą tik vienai pusei kalb’jo.
n.HMlinga, tiesiog užkerėtą, detentę. I Po Helsinkio susitarimo aktų pasirašymo, komu-

Atrodo, kad nieko nėra daroma ir sustabdyti KGB nistinėse valstybėse pradėjo atsirasti vis didesnis 
špionažo agentų į. įterpimui į privačių asmenų telefo- skaičius disidentų — jų valdymo formoms neprito- 
ninius pasiketi ėjimus. riančių asmenų. Remdamiesi Helsinkio aktų nuosp

Reikalai pablogėjo, kai jis pa
leido vandens srovę į bičių lizdą. 
Gydytojai tvirtina, jbg tai bū
ta bičių žudikių. Jų įgeltas gy
vulys miršta. Prieš porą dienų 
Santa aerodromo patvoryje ra- 

r stas negyvas bitės įgeltas

iriičų dan-"atsidūruiius žiemos sporto mė
įe ir 4ki 5-o pėdį daujiausjai L<ikopte- 
:nis tlžbiokave vi- riais išgelbėjo. Štai keli pa- 

Neįūaskoje ir zdžiai;
Kalifornijos Vakarti P a kr a 

seimas ė ą ašhtoiū slidininkai išvykę
savo Ne- t kalnus šeštadienį Los Ange-?

Kansas ir Missouri los Necional Parke ir dingo,J°žys 
ai uždarė klases, h et sekmadienį buvo pastebėti! T7
-šie net bizn-a. -už- Kaino Waterman apvlinkėje Inž menai planuoja iškas-

■ to-.iniegu’'klampojant ? . p požemini tunelį, kuriuo galė^
se. uždarytos. . - Du rski patruliai nuo žmonės saugiau nuvežti iš

Visoje eilėje što? žiemos ąud - Waterman CS.G38 pėdų aukŠ-į^9s Angeles į Nev A orką, negu 
• ši. pakulinė skaitoma pik-5 čio) turėjo pora valandų tru- lėktuvais. Svarbiausia, kad'juos 
r .i ia Ji plšin apsėmė •’kančią kelionę į paskirtį' per nuvežtų greičiau.

sniegu Indiana, Ohio Ir Ken-« ki laiką pasiekti, bet dingo ne 
tucky, ant tebesančio sausio''pasiekęs, šeši kiti ski patru
li? enesio sniego -užberdaraa ’ liai' iškeliavo jų ieškoti, bet 
dar 8 mčus, -o Apalachų kai-, ir tie dingo.
nuošė ir Atlanto pakraščiais. Ieškojimas dvylikos slidi- energiją visiems būtiniausiems 
Naujojoj Anglijoj, iki 40-inčųt ninku, kurie pasitaikė Hidden reikalams.
šviežaus snigo danga ir. yi-|5prįigge Calif., kai didžioji
dutinio namo didumo audros j debesų liūtis sukėlė staigų tva; - - -
sunešto milžiniškų pusnynų. Iną, ieškojimas atšauktas, kai įkelti į Kuwaita ar kitą-$ul 

Apie 10 inčų naujo sniego šiltu vandeniu suminkštinti valdomą degalų sritį. Pef- 
vėl užblokavo kelius Pietinėje kalnų šonai staiga prisnigo s9°s įlankos Omaro valstybė 
Dakatoje, kur farmeriai ne-į 1,5 pėdos storumo sniego dan rengiasi pasikviesti Irano ša- 
bepajėgia nuvykti į ri artnšjga. cha, kad apsaugotų juo® nuo so
gx^mlius pašerti. < L ihisibijoma, kad Pietinėje vietų agentų.

šiaurės rytuose, Bostone ypa -Kalifornijoje šių dienų audro 
tingai, praėjusios savaitės and- niažiausiai 14 asmenų tikrai 
ros skaitomos <
rišo j c Naujosios Anglijos isto kitų, kurie neberandami po

iš

— Amerikos .mokslininkai ap
skaičiavo, kad už 45 metų ame
rikiečiai galės naudoti saulės

— Sovietų valdžia rengiasi

— Mokslininlcai manė, kad 
didžiausiomis His žuvę ir dar apie tuzinas Kanadoje nukritusį sovietų sa-

viai negalės jėga okupanto išvyti iš Lietuvos, bet lietuviai 
turi pasistengti, kad kitame teisme jie byla laimėtų ir 
tarptautinės taikos jėgos okupantą išvytų iš pavergtos 
Lietuvos.

telitą varė uranijum, dabar pa
aiškėjo, kad jis buvo varomas 
uraniujum ir plutonijum. Mok
slininkai turinėja proporciją.

“žaibo'’ greitumu audros šukei- 
• tu potvyniu.

rendžiais, tie žmonės savo nuomones pradėjo reikšb nę sutartį, Afrikos valstybėms, jei jos įsivelia į tarpu- 
net viešai. USA ambasada Maskvoje* jų buvo tiesiai savį karą, ginklų parduoti, arba juos veltui pristatyti, 
apgulta. Ir kas gi, pagaliau, atsitiko belgradiškai ko-, negalima.
medijai pasibaigus?

Helsinkio aktams veikiant, detentei bujojau t ir 
Belgrado konfereniejai nei jokio nusprendžio nepa- 
larius (nes tokiu juridinių teisių ji ir neturėjo), ko
munistiniai kraštai griebėsi savo disidentams užčiaup
ti burnas.

Egipto — Izraelio derybos, kurios buvo pradėtos 
su tokiu dideliu ryžtu kaip nors padėti tarp arabų ir 
izraelitų, taikai įgyvendinti, atrodo, klimpsta į prarają. 
Amerika bijo galutinai prarasti arabų pasitikėjimą ir 

, tuo pastumti juos į rusų glėbį, daro viską kas tik Bal- 
I tųjų Rūmippaslaptingos rankos yra leidžiama. Bet rei-

Spaudoje x apie 2 1 n ado konferenciją buvo už- kia nepamiršti Jiad Izraelis yra tos rankos globoja
mi minta tik keliais žodžiais, o kas gero joje buvo pa- mas. Sovietų Sąjunga daro visas pastangas, kad rr
daryta, tai taip ir u? Jku. Amerika tuojau pat pada- 

keistoką žingsnį* J jsakė savo ambasadai Maskvo-
2 neįsileis d v. , vieno Sovietų imperijos disi- 
ch nto, o jos t" - * 'draudė turėti bet kokius
t cįftiatyir: r ' ’ os imperijos gyventojais. 
\ tai 2 ve pad Tnila ūk vienkartinėmis
rjjM^ofnis žiniitemii ^SvaTdctenle! ,

1 . ja 2? k pilnai apsesia J amnnis- 
Šianc erų . a cd; inkanio onto doroti

Somalia, atimti Ogaden d kuinas ir pačią Sc niMą su- 
rtrnnistia-.i. : “ --no jar jwankanKf KOdėiv
kų Ir kariška: j a.ėją^o R#ba pasrūatė ge

re kį kukį f k-a: ai įruoštų .
Kas dcG’ .i c j s dalyje, visas pasaulis ge

rai žino. Niekrs griežtai neprieštarauja* ir nejudina 
nei vieno piršto. Soa.ulia paprašė Laisvoje pasau- 
’ o pagalbos — ginklų, tai Amerika ir Anglija 'pareik 
kėrkSd jos ginklų nedirbsiančios, nes pagal hirptauti-

čia Amerika susibankruluotų.
Atrodo, kad Amerika vis dar tebeeina senuoju savo 

taktikos keliu. Jei truputį dirstelėsime į neseną pra* 
eitį - į Amerikos įsivėlimą į Korėjos ir Vietnamo karus, 
kuriuose ji gerokai susikompromitavo, tektų pasaky
ti, kad tie karai buvo pralaimėti ne kad Amerikos jė
gos buvo persilpnos, bet, kad kažkokia Amerikos vi
daus ir užsienio politikos paslaptinga ranka juos pra
laimėti padirįgavo^ 1077 metų rudenį, garsus votie- 
dų žunraias Spiegei” ir šių metų sausio mėnesio 
pradžioje, nemažiau garsus prancūzų savaitraštis ‘Ta
rrs Soir*, galbūt tą mintį jič bus pirmieji viešai Iškėlę. 
Dešimtys tuksiančių jaunų amerikiečių vyių paguldė 
sVivn galvas svetimame Azijos kon-te vien tik dę«to,kad 
nieko jų tėvynė Amerika nelaimėtų. Tai žino ne vien 
jos aukšti politikai, bet ir daugybė kltokilt prrrėigų 
žmonių. Quo vadis, Amerika?!

(liūs daugiau)
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DR. K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGU A 

6449 Pulaski Rd. (Crowford
Medical BuMUg). TeL LU 5-6444 

’'jonios pagal susitarimą.
Jr' pe^sdiepia, skambinti 374-8004

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGUA 

Tolef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Bendruomenės vagos
(Atkelta iš 2 psl.)

Nežiūrint kad autorius rašo 
gx’iklena giliareikLines temas, jo 
raštų kalba lengvai skaitonia;; 
jis vartoja kasd eninės kalbos 
ermmoioglją. Pravartu būtų 

kiekvienam lietuviui Šią knyga 
ne tik įsigyti, bet ir atsidėjus jos 
turinį pasiudijuot’, kad būtų 
lengviau orientuotis laike, ap- j 
tinkoje ir tautos priešo nuolat 
besikeičiančiuose metoduose.

Z. Juškevičienė
DR. PAUL V. DARG1S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL
VALJl DOS: 3—8 darbo dienomis u 

kar antra šeštadienį 8—3 vaL 
Te’: 562-2727 arba 562-2723

Rezu GI 8-0873

DR W. ĘISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6132 5o. Kedzie Avė., Y A 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
riliepia, skambinti Ml 3-0001.

Kur gauti knygą?

Knygą “Ir šviesa ir Liesa" ga- 
ima guoli pirkti .pas autorių 
įdrcsu: P. Stravinskas, 6648 So. 
Albany, Chicago, ill.
‘‘Nauj‘enose 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III. 6068. šios kny
gos platinimo reikalu kreiptis:
J. Kavaliauskas, 6437 So. Wash-

I leriaw Ave., Chicago, Ill. 60629.1

TEL. — BE 3-5893

TR. A~R. GLEVECKAQ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS •
. OPTOMETRIST AS

‘3? KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tel. 737-5K9

Tikrina akis Pritaiko, akinius ir 
. .^contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tre<

Mieli .Bičiuliai!
Žinau, kad jūsų darbai negali 

pilnai atsiekti tikslo — be mū
sų finansinės, kad ir mažos pa-j 
rainos, todėl skubu siųsti mano 
ir žmonos nario mokestį už 1978 
netus \abu esam pensionieriai); 
ir linkiu geriausios sėkmės, skai 

[ iriau “Naujienose” apie Mar. 
Į Įuette Parko apylinkės susirin

kimą — kur dalydavo 145 nariai 
priklausą tai tik vienai apylinkei 
— atrodo, kad pasėtas grūdas 
lesa gerą derlių — jūsų idėjų

Jus .gerbiąs
J. Smaily.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
/' INKSTŲ, pūslės ir 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

’ 2456 WEST 63rd STREET
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirti. 5—7 vaL vak.
Ofiso' telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligo 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET“ 

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiac 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPEDAS-PROTEZISTA.
Aparatai - Protezai. Med. ban 

f dažau Speciali pagalba kjjoms 
* (Arch Supports; ir t t.

Pranešimas lietuvių 
visuomenei

JAV LB Centro Valdyba nėr: 
lumačiusi rinkti sau aukas Va 

Į tario 16 proga.
Teko patirti, kad mūsų neįga 

ioti asmenys ir organizacijom 
okias aukas ruošiasi rinkti.

Apie tokius rinkėjus, kuri 
asmeniškai ar laiškais mūsų var 
lu prašo aukų, prašome praneš 
i Centro Vaidyvai. kad galėtum' 
ų neteisėtiems veiksmams u; 
drsti kelią.

Aukas renka Amerikos Lietu 
ių Taryba, mes jai taikiniu 
:aujaine.

Dr. Vytautas P. Dargis 
Pirmininkas.

i

2850 W»$t 63rd SU Chicago. Iii. 6062 
T*lgf.: PRospact 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Taifūnai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiu 

krautuvė.
THE DAiot s i ORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna a paraudi 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tat WA 5-8063

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

ii įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1 M2 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos H WOPA, 

1490 kiL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3JS vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.

3 Vedėja Aldona Deukus 

TaUL: HEmleck 4-2413

71W So. MAPLEWOOD AVE. 
‘CHICAGO, ILL. 60629

Laidotuvių Direktoriai

E U D EIKIS
Kaune, Karo muziejui** sodely!e Nežinomo kareivio kapas.

ŠVENTO RASTOPAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

j "Palaiminti, kurie nematė Ir įtikę i o**. — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba iš 

i dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie, kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesniu palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę. Šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
moka mat Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

'f Mažeika 8/Evans

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
Tel. 737-8601

jnoma, ne viską apima, bet tik męs, kur buvo jo gyvenimo vie- 
1 tokius dalykus, kurie užsireg- ta ir kaip tuo metu atrodė jo na 
Į stravo autoriaus ‘atmintyje.

Knygoje yra trys skyriai ir
mų aplinka — “pasaulis”. Ket
virtais metais po gimimo — 
1889-tais, turėjo laimės važiuo
ti drauge su mama Į Gergėnuš 
ir pirmu kartu keliauti per 20* 
varstu kelionę. Anose aplinky- 

mažne visuose — aprašomi da- k bėse keturių metų vaikui buvo 
lykai ne tik asmeniški, bet vi--tolima kelionė. Toje kelionėje

Apie atsiminimą skirsnelius 1
Vienas kitas2 vėlesnio laiko1skirsneliai (ne paragrafai— 

Taujienų skaitytojas, teiraujasi; skirsneliai). Pirmas skyrius api 
lie kokius, dalykus skirsne- ma vaikystę ir jaunystę žemai- 
hiose rašoma Nugi, patyrinė- tijoje. čia yra 92 skirsneliai ir 
dm. . 1------ ------ - -

c_______
250 puslapių knyga^ apima SUQTrieyg]Q, istoriški ir mitolo- ir išgąsčio būta :sutikus priešais 

er 80 metų gyvenimo žmogaus < gį^į. Grynai asmeniškų skirs- atvažiuojantį vežimą tokiam ke 
c kas tuo laiku dėjosi Žemaiti- nelių _ nedaug skirsnelių kai. lyje, kur negalima prasilenkti! 
oje. Amerikoje ir Čikagoje, zi- aiški ir mintys .visiems su-i Gergėnų vdaras buvo moti-

4 prantamos; .Yrą.ir paslėpto ju-J nos gimtinė, bet mažam Juziui ■ 
moro, kuris gerai nuteikia skai- pasirodė mizerna vieta.
.tytoją. ... .; ... . . ' Antram ir treciam skirsne-
j Pirmame skirsnelyje autorius J^uose drauge su mama 
! persistatė.kas jis yra, kad*> gi- (Nukelta į 6 psl.)
i

Chicagos Meškeriotojų - Medžiotojų ’
:lubo metinis nariu susirinkimas Įvyks: * 
asario 18 d., šeštadienį. 6 vaL vak. J 
>atdiu namuose, 2417 W. 43 St. j

Klubo valdyba 1

GAIDAS - DAIMID
SEMAUSLA IR DIDŽLLUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Išgirsite daug naudingu žinių, ja 
f J j Bus trumpai paminėta Lietuvos ne- 9 

t oriklausomybės atkūrimo sukaktis l®— . -----Vasario 16. Prašome visus gausiai)į 
dalyvauti. Stasys Patlaba į J

parapijos salėje, 6820 So. Washtenaw į d 
Avė. Yra daug svarbiu reikalų ap- B 
tarti. Išgirsite daug naudingu žinių. Į a

1446 So. 50th Avė, Cicero, OL Phon«: OLympie '2-1003

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

SUSIRIKIMŲ 
R A N EŠIM Al

Į vienybę
Vasario 18 proga kviečiame 

zisas Jietuvįškas organizacijas 
r kiekvieną lietuvį jungtis į at 
tatytos Lietuvių Bendruomenė 
uderintą ir vieninga darbą.
švęsdami 60 metų sukaktį nu . . 

Lietuvos Nepriklausomybės at 1 i 
ta tymo, stipriai paremkime 
Amerikos Lietuvių Tarybą pini-! — 
jine auka.

Valio viena ir vieninga J AVI bus vasario 17 dieną LWval vak.. 
Jetuvių Bendruomenė!

Valio kovojanti i*- i
\epriklausoina L’etuva!

Valio m ūsų sąjungininkė ir mū 
ų svetinga Amerika!

Dr. Vytautas P. Dargis,
Pirmininkas

j Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašai-į 
} X>s klube eilinis nariu susirinkimas ■ I .vyks vasario 19 d. 11 vai. ryto. Ane- 
I1 ės Kojak salėje. 4500 So. Talman avė. t 

bariai prašomi atsilankyti, nes yra^
B daug svarbiu reikalų aptarti ir jau ’ 
: aikas užsimokėti klubo duokles. Na-: 

iai prašomi nepamiršti, kad susirin-
’ rimas Šaukiamas 11 vai. ryto. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast

F '
(Marquette Parko Lietuviu namų sa

vininku draugijos nariu susirinkimas
— — . -kWh, 2 ■ ’ _ _ 1

Auęustinas Orentas, 
Generalinis Sekretorius

ALBERT PRATT (PETRAUSKIS)
Gyv. Hot Springs, Ark.

Anksčiau gyv. Bridgeport ir Marquette Parko apyi.

VINCUI MANKUI
mirus, 

jo dukrai Irenai, žentui ir anūkams 
reiškiu gilią užuojautą.

IEVAS IR SUKUS 
MARQUETTK FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill &-2345-1 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhiD 3-2108-7 

rars MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AlKSTt TUTOMOBIUAMS PASTATYTI

Juozas Šmotelis
NARIAI:

Ckiea^of
Lietuviu
Laidotuvių
Dirertorią
Assoclacijos

AMBULAMCI 
RATA RN AVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

ANTANAS M
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

6307 So. LITU A MCA AVENUE. Phone: YArda 7-3401

WILLIAM VINCAS MANKUS
Gyv. Chicago, Illinois

M’rė 1978 m. vasario 9 d^ sulaukęs 30 metų amžiaus. ’
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: 2 broliai — Edward J. ir Raymond, švogerka 

du sūnėMBi — <r. Raymond su žmona Mary Kriss, ir Allen 
bei kiti giminės, draugai ir pažįslami.

Priklausė Chicagos Lietuviu Piliečių klubui, Lietuvos vyčių 36 
kuopai. Kolumbo vyčių 3024 kuopai ir buvo 4-to laipsnio narys, Elks 
380 knopai ir kitoms orgamzacrjoms.

Kūnas pašarvotas Mažeika Eva n*, koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
Šeštadienį, vasario 18 dieną ‘9:00 vaL ryto bus lydimas iš kop

lyčios Į ^č. M. Mvijes Gimimo parapijos bažnyčią, o po- gedulingų 
pamaldų bus laidojamas §v. Kazimiero lietwiu *

Visi a. a. Alberto Pratt-Petrauskio jdmihės. draugai ir pažįstam: 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
pa ta malimą ir atrisve^dntmą. '

Nuliūdę lieka:
broliai. Wagorka, sūnėnai, giminei.

Laidotuvių direktoriai: Evans ir Sūnūs. TeL 737-8600.

Mirė 1978 m. vasario 13 <L, 9:10 vai. vak. sulaukęs 85 metų amž.
Gimęs Lietuvoje, Kutiškių km., Radviliškio valse.
Amerikoje išgyveno 68 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Irena, žentas Ben Norbut. anūkai — Richard 

ir Carol, sūnėnas Edward Mankus, jo žmona Margi ir jų šeima, mirusios 
žmonos Konstancijos dukterėčios — Frances Teresi. jos vyras Larry, 
ir Sophie Hart, jos vyras Charles ir jų šeimos bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Lietuvoje liko sūnėnas Vincas Repšys ir jo šeima.
Priklausė Chicagos Lietuvių Tarybai, BALFui, Susivienijimui Lie

tuvių Amerikoje, Humboldt Parko Lietuvių Politiniam Klubui, Lie
tuvių Socialdemokratų 4 kuopai, buvo Naujienų bendrovės narys ir 
direktorius bei nuolatinis bendradarbis nekilnojamo turto klausimais 
ir Universal S. vingi B-vės direktorius.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St
Vietoje gėlių prašoma aukoti Naujienoms arba Baliui.
Ketvirtadieni, vasario 16 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimass iš 

koplyčios j Ml Hope krematoriumą. Velionio pelenai numatytu ir 
Ilsiems'pjranesth laikj^-buąJaįdpjami Lietuvių Tautinėse kaųiaėse.

f Visi A a. Vinco Mankius giminės, draugai ir pažįstami
_ nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
1 patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: duktė, žentas, anūkai, sūnėnai, dukterėčios, giminės.

| \ Informacijai feL 927-1911. I

1

i j
Visiems

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfxyetU 3-3573

~ GEORGE F. RUDMINAS
5319 So. LITUANICA AVK Tel: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK U? SŪNŪS 
<LACKA^T<3'

J424 WEST 69tt> STREET Rxpoblk 7-12U
2314 WEST 23rd PL/.CE Vlixlni* 7-W7J
>1028 SOUTHWEST HIGHWAY Palo* HHk, FL 974-44U

S354 So. HALSTED STREET PhMto: Y Arda 7-1911
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trumpa; i
draugų JA\ ix Kana Jo
kiame jiems užuojautą, 
u jis bus paminėta Nau-Lt plac ;t 

: jieuose.
Ponia Mary l eppa iš Gage 

‘Parko sveikindama visus kovo- 
už Lietus os

Ponia Elena Dryža iš 
Brighton Parko apylinkės^ tap o 
Naujienų skaitytoja. Jos labai 
artinti asmenys jas užsakė 3 mė
nesiams Vasario 16 proga, nes 
Xauj-enos atkakliai kovoja už 
Lietuvos laisve ir gina lietuviu1 
reikalus. Vakar jai užsakė, o šia n j ha/;.s Ulevičius, Argo, III., 
dieii, po audru ir sniego pūgą?iš žJ^onr?s k(»votojų už ^'^tuvos 
pagerėjo* pašto patarnavimanix 
Naujienos jau buvo jos p.iš to 
dėžutėje. Sveikindami p. E. Dry 
žienę Ir dėkodami 
ir už prenumeratą, 
skelbiame visiems 
skaitytojams.

— Mamertas Zavackas, Win
nipeg, BC, Canada, ilgametis 
Naujienų skaitytojas, mirė su
laukęs brandaus amžiaus. Liū
dėti liko žmona Vera, giminės

tojus ir veikėjus 
kiisvę Vusurio 16 proga, skiriu

kurios tojejicr.onH
\< Įkloję atlieka žymą

už į jin esi 
gerą žinią

IMS' ĮTEIKDAMAS 
y 5AV0AURĄ. 
Vasario to-TOSIOS PROGA,

GERAI ĮVERTINU ' ' 
l DIDUMA TIKSLO, 
į KURIAM J! SKIRIAMA. j 
lumiWS LAI5VŽ11

Visos Vasario 16 dienos sukakties 
proga renkamos aukos privalo būti 
pasiųstos Amerikos Lietuvių Tarybai 
tokiu adresu: Lithuanian American 
Council 2606 West 63rd St., Chicago, 

III. 60629

; l iuvič-Ų giminės, dėl ne-j 
i semti buvusios automobilio ne-’ 
laimės neg.ilėdamas mus aplan-’ 
kyli prenumeratos pratęsimo 
proga, kartu su ja atsiuntė gc-‘ 
rus linkėjimus ir >‘17 auką Ma
šinų fondui. Dėkui už nuolatinę 

: paramą.
- Petras Mockaiti* iš Brige- 

porto. patenkintas savo dukters 
Grasildos ir žento inž. Millerio 

i i
įteikė $6 už kalendorius. Dėkui 
už vizitą, platinimo vajaus rė- paminėjo jos gausią kūrybą. Pa
mintą ir už auką. įskaitą apie tai skaitė jos kahnyl

I nė ir draugė, Pedagoginio Lit 
Anna Lenortas iš Mar-' Instituto lektorė E. So nginieriė, 

ąuette Parko daugeliu atvejų jos /gero būdo savybes paryški- 
sambesne auka parėmė Nau- no dr. Vanda Sruogienė. P. Orin 
jienų leidimą. Dėkui už $20 taitės kūrybą skaitė minėto in- 
auką. įteiktą per mūsų bendra- stituto studentės — Lidija Dm 
darbį ir buvusį Naujienų tar- dėnaitė ir Ramona Žygaitė.\ .
nautoją Joną Janulaitį, dėkui! xr-j t V • i- jti • .. . ,, l — Vida Jonušiene, Audronejam uz reikiama pagalba Nau-^ • y> r> 4‘ r ;Pavilciute ir Betina Peteraitvtejienoms. I. _ .. ........ .j įspūdingai skaitė invokaciją Chi

— Brighton Parko Lietuviu ’cagOS Lietuvil* Tarybos ruoš.ta- 
Namu Savininku organizacija me Vasano 16 mojime. Ne
paskyrė Naujienų paramai $20 Priklausomybės aktą skaitė sa-

I — Rašytoją Petronėlę Orin- misijoh išrinkti: Aldona Grinie-
nuomone apie’Naujienas, pagerbė Lietuvių Moterų nė, J. Arcišauskas ir N. Macėnas. 

■ - - ' * - - - - j Federarijos Chicagos klubas ir Sėkmingo vajaus ^ užbąigtuvių
proga Talandžiai visus pavaišL 
;no. Skyrius apima Chięagos pie
tų bei pietvakarių priemiesčius.

♦ 1978 nu kelionių Lietuvon
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacįjų kreiptis pas Marijų 
Kieląl Tel. 737-1717. (Pr.)

’ ■» * - J i " *- '' ' < -V 4’ S ’ '

• Jei norite susipažinti -su 
Naujienomis, įprašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų susipažii 
ti su Naujienomis ir galėtų tapti

ir juos Įteikė per ižd. Viktorą7 vanoris kLirėJas Jonas Kamšans-:pręnnmcratoriais. Naujieji skį- 
Kelmeli. Dėkui valdybai ir vi-Įkas; asisluo-iainas Violetos Bu-jtytojai ne tik turės progos pa- 
siems tos organizaeijo's nariams. i*'.1AudriausV] ., :

|NBC-1V filmavo iškilmes u 
sen. Dole kalbos bei mi-

Regio. Į tirti žinias be propagandos, bet 
r.ir galės laimėti vertingas dovą- 

- ■ j na s: 3:dieniĮ atostogas- 2 -asmę-
j a nu

— Stačia Lukošus is šiauri-pav^ € ____ o ______
nės miesto apylinkės, Chicagos nėjimo vaizdų ištraukas savo, Grand Shores 'motelyje bei re- 
lietuviains ir čikagiečiams me-žiūrovams. j zidenciniame viešbutyje, 17350
no mėgėjams žinoma dailinin
kė, baigė Roosevelto universiteto 
meno mokyklą bakalauro laips
niu. Ji turėjo savo darbi! paro
das Balzeko Lietuvių. Kultūros 
muziejuje, Civic centre, centri
nėje bibliotekoje ir meno galeri
jose miesto centre.

— Konstantinas Petrauskas iš' GuIf Blvd'’ St Pet ersburg, Fla,
Marquette Parko, Lietuvos ka- į Uj? Pat mūs*J bendradarbės M.

.... _ • • »Miškinytės $50 nrpm-Ha ” ■?riuomenės kūrėjas-savanorrs ir 
spaudos bendradarbis, mirė štai 
ga ir netikėtai vasario 9 d. Pa
laidotas Lietuvių tautinėse ka-J 
pinėse. !

Miškinytės $50 premiją,

' PASTABOS Iš NAMŲ

i (Atkelta iš 5-to psl.)

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

r-^-—-r- American Travel Service Bureau
S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio, 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor^ 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

— Gražinos ir Jono Talandžių rėjo kitą įspūdingą "kelionę į že- 
rezidencijoje, Olimpia Fields, maičių Kalvariją. čią< vėl nauji 
III., buvo Balfo 57-to skyriaus J įspūdžiai įsispaudė. Kalvarijos 
susirinkimas. \ aldybon išrink. Į gyventojai, ypač mamos pusse-: 
ta: B. Andriukaitis, K. Bružas, sere davatkėlė Cįcilija, buvo 
K. Dambrauskas, dr. V. Darnu- išsigandusi, kad veikiai -neliks 
šis, R. Gražulis, V. Lapenas ir , Kalvarijos, kad maskoliai; atims 
Milita Milašienė. Revizijos ko-! bažnyčią, panaikins šventus kai

susirinkimas. Valdybon išrink

B “LIETUVOS A I D A I”
“Į, KAZĖ BRAZDZIONYTĖ,
m J PROGRAMOS VEDĖJA
Y/ W0PA 1490 AM Fn.,at 9:30—10:00 p. in.-

WLNR 106.3 FM Sat. at SrOO—10:00 p. m?’-
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

>ys _
Cięili|ą griaudžią verkė ir ma- \ 
mą pravirk^ o Juzįs, neįmany 
damas Išdaryti perbėgo čedro 
no upės tiltą, nusipirko 2 baran- 

j kas ir pasistiprino.
. Kalvarijoje gyveno daktaras 

I<aune£kį% mažiau skrupulin-* 
gas negu Cecilija, mano mamą 
suramino ir išvažiavome iš Kal
varijos vežini geras viltis.

‘ Ketvįrtąme skimelyje yra pa 
sakoįama, . kaip.t atvyko teta 
Emilija. Šmotovica^ ir kaip, jos 
patogumui, reikėjo naujų šiau
dų lovai (mano anūkė teiravosi 
kam šiaudai? Juk butų geriau 
patiesus matrasą. Ji nesivaizda- 

vot kad tenai anais- laikais, 
matracų, nebuvo)^, Taigi,, mes 
neturėjome šiaudų ir reikėjo ei
ti pas susėdus—skolinti ar pirk
ti. šotiių smilgevičiai šiaudus 
davė, bet reikėjo parsinešti. Se
suo Uršulė prikimšo šiaudais pa 
talų užvalkalą ir nešam. Teko 
eiti ganyklomis, siauru,’ tarp 
.kadagių vingiuotu takeliu ir aš 
nematydamas tako, nes’ maišas 
Užstoja matomumą, dažnai vir
stu, o man* pavirtus • ir Uršulė 
virsta. . ,

Ties trobale sutikom priešais 
atvažiuojantį vežimą, dviejų ar
klių, kurie pasibaidę mūsų neš
mene, drauge su ratais įkrito Į 
ravą. Važiuotojas keikėsi, o mu 
du. su .maišu įbegova į trobą ir 
pasislėpėm.

Teta Emelina, tą naktį gerai 
miegojo.>šiaudai$ .išpurenta lo
va buvo įpinkšta, o ji po ilgos 
.kelionės išvargusi. Varniai, kur 
ji gyveno,, nuo mūsų trobalės 
buvo tolf sJ .!; j. r ~

. Rutmet. teta? ėmilina, susi
kvietusi visus vaikus, pasakojo 
apie savo^tėriškęLTai būta šiau 
Ii u .valsčiuje • tūkstantis dešim
tinių- žemės,-geros rtrobos ir ge
ri padargaLĄnt anos žemės gy
venę ir dvaro žemdirbiai. Jos 
tėvas žemdirbiu buvęs mylimas-j - *
ir vadinamas- — “pons šmots?’ 
Tikrenybėje jie buvę šmotavi- 
ciaį nes -bajorų kilimo. Jie bu
vę keturi vaikai — du vaikiu
ką ir dvi. mergaitės Jie gan ge
rai gyvenę.; Bet, anot tetos, “glu 
pa glova”. broliai panorėję ats- 
teigti žemaičių karalystę ir. pra 
lošė.-- Stanislovas - šmots buvęs 
užmuštas, o Ignacas — pabė
gęs.; Maskoliai =. atėmę dvarą, tė
vai, su viena dukra, .išvažiavę į 
Petęrsburgą, o ji „ apsigyvenusi 
pas Beresnevičius. • . ;
Kitą: kartą parašysiu apie ki

tus 'skirsnelius, o dabar raginu 
Naujiena* - skaitytojus įsigyti 
sĮrir^ųe)iu$. greitai \ Yra ataišau- 
šdinta tik 500.

Juozas šmotelis

£; . Jr> uva>L j
DomjįunkOniu. Davatkėlė j

Mamai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

...... ...................................... ........ t
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas -■

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

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65Ja ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW. 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64.200.

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^2 mašinų garažas, 
63-čia ir Nairaganset. S54.000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠLMAITIS REALTY
Notary PnbHc

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

3UTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd SL, Chicane
' .Tel, 767-0600/

1EAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

________ _________ _ L______________T _ ------------ ---- -------- - --- -------------------- ------

SOUTHWEST MICHIGAN’ S top
- . NTTE CLUB —
a going business with live rock bands. 
Has restaurant potential with kitchen 
quarters. Plenty of parking facilities. 
500 foot -frontage on main highway.

1 mile from 1-94 and 1 mile from
Lake Michigan.

For appointment or more information 
write: BAR, Box 57, 

Union Pier, Mich. 49129.

LEMONT, Ill. 3 bedroom brick 
ranch; attached garage. Lot 60x146. 
City sewers and water. Upper 40’s. 
Can 'Martha Teitlns

' 1 ? WOLSKI REALTY CO.
'257-2234

’ HELP WANTED — MALk 
Darbininkų Reikią

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambarių 18 me
tų mūras ir garažas.. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal- 
dvmas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu- 
pirksit už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marauefte Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street .

Tel 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N»mv Statyba Ir Ramentas ' - ■

ELECTROS ĮRENGIMAI,
— PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose gi
ri n t uotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave< 

Tel. 927-3559

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimai pensininkarm
Kreiptis

4445 S*. ASHLAND AVB. 
52M775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
M WEST m STREET

TataL: REpvMte 7-1MI

ot

NAU J1KNOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sntaiktĮ, gerbiant pirmojo 
Amerikon lietuvių dennkMo neigėjus bei Beturtškof spaudos pirmū- 
au* ir atliekant būtinai pareigu nežlnaa lietuvybės Išlikimui >kel- 

x Mam&f Xanjienx platinimo rijus.
<AUJHYQS tvirtai rtert Ir keroja a? Uatuvoc !r Urtrrti Irirtf

zridxmc* Ir sertdėdisos i antoiuf re. akuptntaii ir ji Ixxlfc> 
ttairtfi.

1AUJIENO3 palaiko rim lietuvių demokritnes grupei, ji bendrai Inrtlti- 
rijai ir ramia viru lietuvių bendruoslui darbui bei tlkilui.

1CAUJ LENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą žlaii pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 

' <r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yn mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvoi ir jot Žmonių gerovei, siekiant viruotino lie
tuviškų reikalų renesaosr-.
KUKUOJA: Chlcigoja Ir Kantdo|a metam — $30.00, pvwl rrwfu — SK.M, 

trims min. — $350, vienam mėa. $3.00. Klfoea JAV vivfeer metami 
— 526.00, putai metų — $14-00, vienam mėn. —. $250. Užsieniua- 
M — 13L00 metami. Susipažinimu! siunčiama srralty eemekamet

Prašom*, naudoti žemiau esančiu atkarpą

MARDA NOREIKIENfi
2608 Wert 69th St, Chicago, UL 60625 • TeL WA J47B7 

Dldelif ml rinkimu tarot rOL’et Įvalriv
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

Mltll

Cosmos Parcels Express Corp, 
MAROUETT, gift FARCIL3 SERVICE 

W1 W. wrfc Chicafe, IIL — TeL WA M7tr 
XXXJ S*. Halted Chicle, IIL totot. — T.L SSMttt

Juozo šmotelio ' - -

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

Į Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu. •

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

Chicago, M. 60629

MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must, have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plaut machinery.

Welding experience also required. ■ . 
IL LAVIN & SONS, INC. I

M. i I M K Uf 
Notary P»Nk 

INCOM! TAX IŠRYKI 
4255 S. Maplwwed. ToL 154-7451 
Taip pat daromi vtrHmiI, rimini v 
Iškvietimai, pildomi plllrtyh* Pa
žymai ir kitokį blankai

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

WATCHMAN

willing to work any shift.
6 day week.

Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 

Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write 

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicapo, IIL 60m Tek YA 759*3

i ---- - ■

BEST THINGS IN LIFE

Urtl Frank ZapoBs IT ATT

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

t w

Q Stand*6oL NtMjtea, prenunerttrt, JuhUkJtoio 
vajau* proga paremdama* (ietuvilką apaudė

[H Vajau* proga praiau *ių*ti Naujiena* dvi savaitei insipaii- 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS _________________________________ _

ADRESAS

Jau Jturl* laiko atspausdintą ir galima gauti rinkėja

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abroae myga aprašanti paskutinių 90 (1W-19O9) artų 

Chicago® lietuvių gyvenimą ir iu atliktus darbus 864 PtL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs Hetirria, pinam 
lietuvių kolonijos, jų fuorgardzuotos talpos draugijom, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo L2L 41 teatru drsttflja. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytialai ir 314 veikleaniq žmonių biografi
jos. Duoti dokomental katalikiškų, socailiftbuų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai Ir kL

Norintieji U* knygą jatgyti, prašomi parašyti irtis Koney 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir paniurti: ,

AR JAU PASHJAR1TE- 
SAVO TESTAMENTĄ T

Too reikalu Jums gali daugi 
padėti tdaininko Prano Solo pa- Į 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, "Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomls formomis
Knyga »u formomis gauna

ma “Naujiemj’ administracijoj 
Knygos kaina (3^ Sn legališko 
mis formomis — S3J0.

Užsakymus su Money orde-

BRICKLAYER
Experienced Mason

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plaut rates.

Excellent benefits.
Apply —

J
blate Farm Life Insurance .Company

Didžiausias kailhi 
pasirinkimas

I

PORK LIFT MECHANIC

for repair Clark, Toyota, Paylo
ader and other industrial equip
ment; propane gas driven. Stea
dy work with all fringe benefits.

Apply— .

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Ave.

An equal opportunity employer

pu rlenlBtalJ
Uatar} taUMnlaka

Chlo<<o)f

NORMANĄ

2&US2* 
(į*Ui<o») ir 
<77-8489 

(boto)

t, IM* TSMUEBAY, IWTVARY 14, U7t




