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RIAUŠĖS ARGENTINOS DIDŽIAJAME 
KALĖJIME

Žuvo 50 kalinių ir sargų

DI ENOS AIRES. — Argen- = 
tinos didžiajame kalėjime-Viliai 
Devota, esančiame Buenos Ai-’ 
res užmiestyje, antradienio ry-i 
tą, darant inspekciją, kilo rau-į 

,šės- .... Į JUNGT. AM. V-BIŲ 1978 me
Kaliniai puolė kalėjimo sar- } deficitas sumažės devyniais 

gus ir uždegę baldus ir patali- • bilijonais doleriu, iki S53 bilijo
ne, sukėlė gaisrą. Kol riaušės irjnų> kadangi federalinės įstaigos 
gaisras buvo nuslopinti, 50 as-ĮVjs -^ar neišleidžia tiek, kiek jos 
menų žuvo ir 64 nukentėję nuorėjo išleisti, kaip Office of 
riaušių ir gaisro, nuvežti į ligo- j Management and Budget pra
ganęs. Bet arčiau kalėjimo gy--*neša. Administracija pareiškė, 
veliantieji tvirtina maišto metu kad susidarys rimta problema, 
už sukštųjų kalėjmo sienų gir-ljej valdžios nepajėgumas išleis- 
dėję^ šaudymus ir sprogdinėji-|ti toliau nusitęs, kadangi tuo 
mus. Policija patvirtino, kad žujbūdu valdžia mažiau pinigų Ine 
vusių tarpe buvo ir sargų. tfk{§aj ekonomiją, negu buvo' su- 
nešakė kiek. | planuota

Oficialiame komunikate pra-j^rai 1 v 
nešta, kad darant rytmetinę in- 
spenkciją vieno celių bloko ka- 

f liniai puolė sargus ir puolimui * 
nepasisekus, barikadavo įėjimą,*, 
duris į bloką, užgriozdami savo 
lovas, ir tą barikadą padegė.Kol 
gaisrininkai galėjo prieti gesin
ti, gaisras paplito visame blo
ke.

Riaušes malšinant, kalėjimo;. . v . 
sargai svaidė ašarines bombas l1^12 Kau?da Pa
ir gra’ atas Į sukilusiuju bloko jkad Zambija numušė 6 Ro 
antra' aukšta,, o kariuomenė lai| dezlJ°s lėktuvus. Rodezijos pra 

,kė apsupusi kalėjimą, kad nie-1 ne™- užmu^ 38 partizanų
... 'iv vwnac "P/vIovitac Va roii n p

TRUMPAI IŠ VISUR

, ir gali atsiliepti ben
drai i visą ekonomijos augi-

ZAMBIJOS PREZIDENTAS 
Kenneth Kaunda praneša, kad 
Rodezijai užpuolus Rodezijos 
juodųjų partizanų stovyklą 
Zambijoje, žuvo 22 asmenys. 
Kaundos žiniomis, praeitos sa
vaitės Rodezijos kareivių ir 
aviacijos suderintame puolime 
užmušta 10 Zambijos kareivių

Arnftrikos Lietuviu Tarybos delegacija sveikina-sensorių Charles H, -‘Percy-..tuojau- po- jo puikios, kalbos senato 
posėdyje. Iš kairės j dešinę matome Amerikos Lietuviu Tarybos atstovą Julių Pakalką, Alto atstovą Washing
tone Dr. Joną Geni, senatorių Percy, Alto inofrmacijos biuletenio redaktorių'Dr. “kun. J. Prunski ir Alto narę 

panelę O. Barškėtytę.

kas nepabėgtų. ir vienas Rodezijos karėms.

ITALIJOS TERORISTŲ teis-Nepriklausoma žinių agentū
ra praneša, kad riaušėms nepra mas, turėjęs prasidėti pirma- 
sidėjus, maištininkai vieną sar-j dieni, buvo atidėtas, kadangi ne 
gą buvo pagrobę įkaitu ir vėliau j atvyko vienas jury narys ir gy- 
jį užmušė. jnybos advokatas, kaip aiškina.

Kalėjimas Villa Devoto buvo j iš baimės Italijos "raudonųjų 
pastatytas 2,500 kalinių, bet j brigadų grasinimų, kad bus nu- 
šiuo metu jame buvo daugiau t žudytas kiekvienas, kas šitame 
kaip 4,000 ir iš jų 80 nuošim- j teisme dalyvaus. Vienas polici- 
čių moterys. ninkas, suareštavęs keletą įta

riamųjų, turėio būti liudininku 
iu teisme, penktadieni nušautas 
Turine, kur ta byla turėjo prasi
dėti. ir tą pačia dieną keturi 
gynybos advokatai rezigna
vo.

Saudi Arabija nori 
JAV-bin lėktuvu

WASHINGTON, D. C.— Sau
di Arabijos vyriausybė infor-j ITALIJOS PREZIDENTAS 
mavo prezidentą Carterj, kad ji į Leone praėjusi pirma-j
yra. pasiruošusi pirkti karo ^'jdienj prisaikdino pirma tok. im
tuvu kitur. je’Sfu administraci- kabinetą, kuris bus pri
ja lėktuvų pardavima naves J* klausomas nuo komunistų frak- 
AV kongresui spręsti. Saudi parlamente. Nors visi 20 
Arabija žino, kad JAV konyre-.^j™-^^ krikščionys de- 
sas ilgai svarsto ir atideda gink-; mokratai kabinėta sudaręs 
lų pardavima. Saudi Arabija ne. mim-fiteris pirmininkas GuHio 
nori, kad jos užsakytų lėktuvų Į Ap^reotti sutiko duoti komuni- 
jramyba būtu atidėliojama K!stJ,ms specialia jralia daryti vai 
darbas vilkinamas. Saudi Ara- ^-jaj “perspėjimus” mainais už 
biją bendradarbiavo su Valsty-jju parlamento balsavi-
bės Departamentu ir neleido 
toms valstybėms kelti žibalo)

I CENZO BIURAS skelbia, kad 
JAV-biu vidutiniu pajamų šei
mos nėra finansiškai tiek apsun 
kintos. kad nebegalėtų savo vai 
kus leisti baigti kolegijas, kaip 
federalinė valdžia mano. Dešimt 

j mečiui 1976 m. pasibaigus “vi- 
jdutinių pajamų šeimų studen- 
!tų kolegijose mažėjimas baigė-, 
sj ir vėl prasidėjo daugėjimas”, 
rašoma Cenzo Biuro naujame 
raporte. Tik mažu pajamų šei
mų studentų per ta dešimtmeti 
3 20 nuošimčių padaugėjo vos 
fkj 23.416.

kainų.

KALENDORĖLIS 
Kovo 16: Euzebija. Dionyzas. 
Vilija, Austrą, Vaidotas, 
Galminas.
Saulė teka 6:03, leidžias 5:57. 
Oras; debesuo^ vėsesnh.

APSUPO 10,000 PALESTINIEČIU, 
REIKALAUJA PASIDUOTI

Nori apvalyti Libano pasienį, kad pasinaikintu 
nekaltu žmonių baisios žudynės

BEIRUTAS. Libanas. — Praeitą antradieni 25.UUU Izraelio 
karių peržengė Ubano sieną. įsiveržė i krašto \idų ir gerokai ap
šaudė pasienyje esančius Jasiro Arafato vadovaujamus Palesti
nos karius, ruošiamus is’veržti i Izraelio teritoriją.

ELTA SKELBIA PABALTIJO VALSTYBIŲ 
VYRIAUSIĄ KOMITETĄ

Aušros 8-tame numeryje ra
šoma, kad Estijos — T^itvijos 
— Lietuvos Nacionalinio judė
jimo komitetas nutaria:

1. išrinkti tris pirmininkus
puspenktų metų laikotarpiui iš į 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos Na] 
cionalinio judėjimo komitetų. 
Jei, pasibaigus įgaliojimo lai
kui. nebūtu galimybės juos per
rinkti, tai jie įgaliojami vykdy
ti savo funkcijas iki atsiras ga
limybės juos perrinkti.

2. Jei Estijos — Latvijos —
I ietuvos Nacionalinio judėjimo 
Vyr. Komitetui nebūtu sąlygų 
dirbti arba jo nariai būtu perse1 _ . _ .
klojami, tai bet kuriomis saly- dens t,€ 
gomis ši darba atliks jau sukur
tas pakomitetis. Tokiu atvėju 
Estijos — Latvijos — Lietuvos] 
Nacionalinio judėiimo vvr. ko
miteto visos viešoio darbo funk 
cijos nereina trims organizaci
jos: Estu Pasaulinei Tarybai. 
Laisvuiu Latviu Pasaulin^ Są
jungai ir Vvr. Lieti 
vimyno Komitetui (br^un^ Bun- 
Hant i ji Toma Venclova}.

3. Išrinkti Estijos — Latvi
jos — Lietuvos Nacionalinio ju
dėjimo Vjt. Komiteto garbės 
narius: Edgarsą Andersonsą (J- 
AV). Jurgį Baltrušaitį (Pran
cūzija), Piotrą Gregorenka (T- 
SRS), Andre Kiung (Švedija), 
Česlovą Milošą (JAV), Ernes
tą Jopiką (Anglija), Arnoldą 
Lūšį (JAV), Jurijų Orlovą (T- 
SRS). Ulofą Palmę (Švedija), 
Andriejų Sacharovą (TSRS).

4. Estijos — lAtvijos — Lie
tuvos Nacionalinio judėjimo 
Vyr. Komitetas reguliariai leis 
estu, latvių, letuvių, rusų ir an
glų kalboms savo dokumentų 
rinkini E S L A L I arba kitus 
lednius.

RUONIU NAUJAGIMIŲ
MEDŽIOJIMO SEZONAS

Palestinos kariai iš anksto bu- 
Į vo įspėti apie galimą Izraelio 
Įsiveržimą, užtat jie buvo pasi
ruošę sutikti priešą. Palestinie
čiai vis dėlto nemanė, kad Izra
elis tokiu trumpu laiku pajėgs 
suorganizuoti tokią galingą jė
gą ir. pasiusti ją* apvalyti Liba
no pasieni.

Izraelio kariuomenės vadas iš 
anksto įspėjo Libano ir Sirijos 
karo jėgas, kad izraelitai nesi- 

į rengia jų pulti ar statyti kokius 
reikalavimus.. Izraelitai veržia
si į Libano vidų dėl vieno tikslo: 
apvalyti pasienį nuo palestinie
čių. kad jie negalėtų įsiveržti į 
Izraelio teritoriją ir žudytų ne
kaltus .žmones, kaip jie padarė 
praeitą sekmadienį. Izraelis ne 
galį toleruoti, kad ginkluotos 
palestiniečių gaujos kartas nuo 
karto įsiveržtu i Izraeli ir žudv- i * * -
tų ramius gyventojus.

Izraelio kariai jau praeitais ’ 
metais buvo įsiveržė i palesti- ikuris nugabentas j h-

Į goninę ir operuotas.
Visi suimti moliukiečiai ap

kalti geležiniais pančiais ir nu
gabenti į kalėjimą. Jie turės aiš 
kintis teisme.

Niekas nuteistu v 
moliukiečiu neteis c-
Maištaujantieji moliukiečiai 

reikalavo, kad Olandijos vyriau
sybė paleistų iš kalėjimo 21 sa
lų gxwentoja. sėdinti k/dėjime 
nuo praeitų metų grobimo. Mo
liukiečiai taip pat reikalavo, 
kad Olandijos vyriausybė duotų 
moliukiečiam 13 milijonų dole
rių. nuvežtų juos i Amster<la
mą. o vėliau duotų didelį lėktu
vą. kuris juos turėtų nuvežti į 
Indonezijos salas

Olandijos ^riausybė nesilei
do i jokias kalbas su maištinin
kais, bet pirmiausia apsupo vi
są vyriausybės administracijos 

< namą tankais, paruošė karius ir 
j suėmė ginkluotus moliukiečius. 
Jiems pavyko sužeis!i j pilvą vie

1 ST. ATH0XY.
I —Jūrų šuniukų 
į naujagimių vaikų masinės 
‘ dynės Labradoro pakraščiais ke 
l lioms dienoms sustabdytos, lau-į 
j kiant, kol ruonių patelės dau-Į 
? giau ruonukų prigimdys, aiški
na Nyld salos valdžios asmuo.

Newfoundland, 
arba ruonių, 

žu-

Gerins vandens 
tiekimo priemones 
ANAHEIM. Cal.

vusieji inžinierai ir sveikatos at ^uia?imiai ruoniukai turi la- 
stovai svarstė amerikiečių nau
dojamas vandens tiekimo siste- f naudojamus turtingų

Suvažia-

bai švelnius, baltus kailiniukus.
moterų

mas. Jie. priėjo išvados, kad 
amerikiečiai naudoja pačias se
niausias priemones miestų ir 
kaimų gyventojams tenkinti. 
Vietomis vartojama labai jau 
sena ir nesveika tiekimo siste
ma. Inžinieriai paruošė planus 
labai lengvai pagerinti van-

ni vanens tiekimo metodai nėra 
pakankamai sveiki. Gyventojai 
dažnai turi naudoti užterštą 
vandeni.

ČARI TO ČAPLINO KCNO 
VAGYSTĖ NEPAAIŠKĖJO 
CORSIER. Šveicarija — Mi

rusio garsaus tragikomiko Char 
lie Chaplino šeima ir policija per 
porą savaičių negaunanti joko 
ženklo, kas ir kokiu tikslu pavo
gė iš kapo jo lavoną, sprendžia.

papuošalams.
Prieš keletą dienų, 

prasidėjus, apie 5,500 
mių ruoniukų užmušta 
pramonės atstovai 
kokių priežasčių ruonių 
nas šiemet vėlinasi. Ruonių 
‘‘medžioklė” yra paprasta masi 
nė žudynė —naujagimiai užmu
šami basliais per galveles, 
rint. nesugadinti kailiukų.

sezonui 
naujagi- 
ir tos 

stebisi, dėl 
sezo-

ziu-

VAKAR SUŽEISTAS
JUOZAS ŽEMAITIS

NauJuozas Žemaitis, padėję?
jienoms skaityti korektūras, tre 
Čiadienio rytą, važiuodamas į 
miestą, prie Western ir Archer 
gatvių buvo sunkiai sužeistas ir 
nugabentas į §v. Antano ligo
ninę. Žemaitis, norėdamas pa-

kad ta makabriška vagystė pa- Western Avenue i 
daryta ne dėl stambaus išpirki- į 
mo. kadangi Chaplinas 
daugiau kaip $25 
turto, bet greičiausi tai padarė 
buvę jo draugai, išgabendami jo 
palaikus j Chaplino gimtinę An
glijoje. kur velionis norėjęs, bet

- • - - j Arther Avenue, išlipo ties Ar- 
paliko | cher gatve ir ėjo skersai WWes- 

milijonus ^rn- Tuo tarpu iš šaurės į pie
tus važiavęs sunkvežimio šofe- 
rs trenkė žemaičiui į dešinį šo
ną ir gerokai jį sutrenkė. Sužei
stasis anrbulansu buvo nuga- 

jo'^lė likusi žmona jį palaido-i tentas į artimiausią šv. Anta- 
jo mažo Šveicarijos miestelio ka Į no ligonine, kur gydytoja, jam 
pinaitėse. turėdama savo iSro- suteikė pirmąją pagalba, 
kavimus.

Estijos. Latvijos, Lietuvos 
Nacionalinio judėjimo 
komitetai.

Vūnias, 1977.VIII.20. (Elta)

_  Inžinieriai apskaičiavo, 
kad Chicaga gali apsieiti be pat 
vinusių beismontų. šiltos dienos 
ištirpdė sniegą pamažu, kuris 
spėjo nutekėti vandentiekiais.

niečių laikytus pasienio cent
rus. ta pati operacija pakartota 
ir antradienį. Izraelitai užtikri
no Sirijos ir Libano karius, kad 
jie atšauks savo jėgas, kai bus 
tikri, kad iš Libano teritorijos 
libaniečiai negalės išveržti į Iz
raelio teritoriją.

Izraelis visiškai apsupo pale
stiniečių kareivines, esančias < 
Ha jorum pakalnėje, ir jų štabą, 
esantį Chiam kaln. uolose. Ap
suptiems palestiniečiams nebus 
galimybių pabėgti, nes izraeli
tai apsupo, užėmė visus kelius, o 
vėliau pasiuntė ultimatumą tuo 
jau pasiduoti. ’ Palestiniečiams 
nesusiorientavus ir nesugebėjus 
laiku atsakyti i ultimatumą. Iz
raelio galingieji kombonėsiai ir 
artlierija pradėio naikinti ka
reivines. Vietomis palestinie- 
čiems pavyko išmušti iš kelio J 
kelis Izraelio tankus, bet jie ne-T . , .
pajėgė sustabdyt pirmyn sliau-: 
žiančių Izraelio šarvuočių.

Valstybės Departamentas, pa 
tyręs apie ruošiamą Izraelio ker 
što ekspediciją, prašė Izraelio 
premjerą imtis apsaugos prie
monių, bet nežudyti beginklių 
žmonių ir nekaltų vaikų. Izrae
lio premjeras atsakė, kad Liba- 
nan pasiųsta ekspedicija nu
traukė visus ryšius su centru. 
Ji veiks Libane, kol at Ik s savo 
paskirti. Izraelio premjeras ne
gali ekspedicijai įsakyti, ką ji 
turi ir ko neturi daryti. Jai iš 
anksto buvo duoto*' instrukcijos 
padaryti Libano pasienį saugo 
izraelitams.

Izraelis ant greitųjų kovai pa^mams j Izraeli. Libano vyriau
sybė keliais atvejais yra isnė- 
iiisi palestiniečius. Ka darys Si
rijos nariai, tuo tarnu dar neai
šku. bet visi žino, kad Sirijos 
kariuomenė nėra pasiruošusi pa 
sipriešintį Izraelio kariams.

ruošė didelę ekspediciją, kuriai 
libaniečai nepajėgs paspriešin- 
ti ir apginti bėdon patekusių 
palestiniečių. Libano karo vado
vybė yra pasiruošusi nesikišti j 
šj konfliktą. Libano vyriausybė

Olandijos kariai 
nuginklavo moliukus
ASEN. Olandija.—Praeitą an- 

tradeni olandų smogikų dalinys 
nuginklavo moliukiečius į pen
kiolika minučių ir paleido 70 
pagrobtų.

Nespėjo molukiečiai paleisti 
prmą šūvi, lygiai antrą valandą 
po pietų, 500 karių pralaužė 
duris, užėmė visus koridorius ir 
Įsakė kiekvienam kristi ant 
grindų. Kas nepaklausė Įsaky
mo. galėjo būti nušautas. Karių 
įsakymo paklausė Įkaitai, jų

Kariams užėmus visus penkia
aukščio namo kambarius, jie 
tuoiau atrinko moliukiečins. pa
grobusius Įkaitus.

—Iš C1 irscos šiomis dienomis 
^ įskrist’ ? T ondnvn už 

8151. ieivn neskrisi savai! šalv
ie ir atsisakyki nuo keliu privi
legijų.

_  Skok'e jaunimas ren<nnsi 
nastoti ke'ia maršuoti besiren
giantiems naciams.

nenori, kad pale’stiniečiai nau
dotu Ubano teritorija jsivo’-ži-



—

Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENE

- Pagal jai atitenkančia paskir
tį ji tik turi skatinti individualią 
kultūrinę kūrybą, kurdama ir

yra suorganizavusi, 
Gauti ir atsakymai, 
sėkmingą padėkos

L. Bendruomenės valdomųjų finansinėmis aukomis jį remti, 
organų darbo posėdis buvo šauk1 
.tas ir, nežiūrint istorinių dide-

T eisim nkas V. Šimaitis — L. B. c. v. vicepirmininkas, notaras, 
nekilnojamo turto pardavėjas, savo darbo kabinete, j 

2951 W. 63 St. Chicago, III.
Nuotrauka C. Genučio

bė, lietuvių bendruomenė (ne 
organizacijos prasme) turėtų 
pati sukurti savo pastangomis 
ir lėšomis išlaikyti visas insti
tucijas, būtinas tautinei gyvy
bei. žinoma, daug ką gali su
organizuoti privati, iniciatyva 
ar atskiros organizacijos, kaip 
daug ką jos ir valstybei suorga
nizuoja. Tačiau šiaip ar taip, 
reikia vieningo planavimo ir 
vadovavimo, kad neliktų spra
gų, kur negalima jų palikti, ir 
kad būtų ateita pagalbon ten, 
kur tokios pagalbos būtinai rei-

• Laisvės statulą sukūrė pran 
cūzų skulptorius Barthold. Statu 
los veidas yra panašus į jo žma* 
nos. o kūnas į jo šeimini

tė bendruomenės teisės ir veiklos 
apimtį atskirų valstybių istori
jos amžių eigoje, šių laikų PLB 
ir JAV LB teisės ir veiklos apim
tis yra skirtinga nuo ankstesnių 
bendruomenių. Pirmiausia dėl 
to, kad veikia ne atskiroje vals
tybėje, o visuose pasaulio kon
tinentuose, kur tik yra lietuvių 
ir jie turi savo gyvenamojo 
krašto LB krašto valdybą. Ant
ra, kad jie yra prievartos trem
tiniai, atvykę į gyvenamus kraš
tus pagal tam tikrus tarptauti
nių organizacijų patvarkymus, 
nes1 turėjo palikti savo tėvynę 
Lietuvą dėl jos okupanto totalis- 
tinių ir genocidinių veiksmų. 
Okupantas naikina ne tik religi
nes, tautines ir valstybines ver
tybes, bet ir pačią tautą, ku
rios jau yra išnaikinta apie ke
li šimtai tūkstančių asmenų. Tas 
prigimtinių žmonių teisių pa
niekinimas ir fizinis tautos nai
kinimas verste verčia kiekvieną

kai laužo valstybės įstatymus, 
tai jis užsitraukia tam tikrą baus 
nię. Paprastai valstybė tvarko 
žmonių reikalus, bet ne jų nuo
taikas ar tų veiksmų dvasią. Gi 
bendruomenė reiškiasi iš 'vi
daus, laisvai, daugiau atsižvelg
dama į kitų bendrininkų laiky
seną, negu formabus valstybės 
įstatymus. Valstybės kompeten
cijos ribos paprastai yra aiškiai 
nustatytus, o bendruomenės 
veikimo ribos dažnai nėra ap
rėžtos.

it a netvar
ka ir privedė IJetuvių Bendruo
menę prie susiskaldymo, ko pa
sekmėje yra Įkurta Reorganiza-

t Formaliai ir LB turi narius, 
renka .vadovybę, vadovaujasi 
formaliais įstatais, apibrėžia 
savo* A tikslus ir priemones 
jiems siekti, kaip ir visos kitos 
organizacijoj Bet faktiškai LB 
apima tik sąmoningąją ir akty
viąją LB.narių dalį,

Bet dėl to ji nepraranda savo 
principinio visuotinumo ir ne- 
gėli jo prarasti neišduodama sa- 
yo prigimties. Bet kuri atski
ra organizacija rūpinasi tik sa
vo nariais, o LB rūpestis krei
kiamas į visą lietuvių išeivių 
bendruomenę. Pirma, kad ji yra 
atvira kiekvienam lietuviui ir 
remiasi tik lietuvybe. Antra, 
ji imasi atsakomybės už visus 
Išeivius. iVisa faktinė išeivija 
yra LB rūpesčio ir veiklos Jau

ni. vasario mėn. 25 d. Tauti
niuose namuose. Posėdyje daly
vavo Tarybos prezidiumas pil-j 
name sąstate. Tarybos Prezi
diumo pirmininkas Dr. V. Plio- 
plys su K. Rutkausku iš Rock- 
fordo atvyko ir veik pirmieji at
sirado posėdžių salėje dešimtą 
valandą ryto. Tai iš tikrųjų yra 
pasigėrėtinas reto visuomeninio 
ryžto pavyzdys! Posėdyje da
lyvavo Centro Valdybos nariai 
su pirmininku Dr. V. Dargiu 
priešakyje, Apygardos -Valdyba 
su pirmininku inž. SL Dubaus
ku priešakyje, penkių seniūnijų 
pirmininkai, — viso virš dvide
šimt asmenų. Posėdis buvo dar
nus ir darbingas: padaryta vi
sa eilė esminių nutarimų, nu
sagstytos konkrečios veiklos gai 
rėš Bendruomenės veiklai.

Posždį atidarė Tarybos pre
zidiumo pirmininkas Dr. V. Plio- 
plys, pirmininkavo Tarybos 
prez. vykdomasis vicepirm. A. 
Juškevičius, sekretoriavo Tary
bos prez. sekretorė A. Repšienė. 
Posėdis tęsėsi keturias įtempto 
darbo valandas

čia pateikiu bendruomeniniu 
kams žinotipus svarbesnius nu
tarimus ir plačią visuomenę do
minančius kai kuriuos įdomes
nius užmojus, darbo posėdžio 
nu tartus,. aprobuotus.

Svarstytas ir nutartas meti
nis solidarumo mokestis: dirban 
t is asmuo moka tris, nedirban
tis — du dolerius.

(R) Lietuvių Bendruomenės 
veiklai ir plėsti, jos būtiniesiems 
darbams finansuoti įsteigta pa
galbinė lėšoms telkti tarnyba. 
Visos surinktos lėšos bus įjung
tos į Centro Valdybos kasą. Veik 
visi posėdžio dalyviai, suprasda
mi reikalo aktualumą, šį finan
sinį naujagimį sutiko entuzias
tingai ir pagal išgales pasižadėjo
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bet kur gyvenantįremdama lietuviškas instituci 
tiš j savo bendruomenės eilės ir 
bendromis jėgomis neaGaidžiai 
kovoti už prigimtinių tautos ir 
valstybės teisių atstatymo, o taip 
pat rūpintis lietuvybės išlaiky
mu ir ugdymu išeivijoje bei jos 
perdavimu ateinančioms kar-* 
toms, šiems tikslams siekti Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, kaip- Tautos teisinė 
atstovybė ir jos valios reiškėjas, 
(nes jokia kitą išeivijos orga
nizacija šios Zefeinės. galios ne-, 
turi) įsteigė Lietuvių Bendruo
menę ir nustatė jos veiklos apiųi.
tį ir organizacinę sanPra^ką/''

Lietuvių Bendruomenės es
mė, žiūrint principiškai, yra to
kio pat pobūdžio santalka, kaip 
ir tauta. Ją savaime riša toks 
pat gįminingumas, kaip ir tau
tą. Tautinė lietuvių bendruome
nė y ra. tasai pavidalas, kuriuo iš
eiviai, lieka savo tautoje ir jai 
gyvena. Dėl to atskiram asme
niui priklausymas savo tautinei 
bendruomenei yra tiesioginė pa 
triotinė pareiga.’ Kas ryžtasi lai
kytis nuošaliai nuo savo tauti
nės bendruomenės, tas nusikals
ta pačiai tautai.

LB savo prigimtimi yra tau
tinė. Tad jos gyvastingumas rei 
kalaują jos tikslų, vįsumos. Tai, 
ką tautai sukuria sava valstv-

savivalda, kur vyriausias orga
nas yra bendruomenės piliečių 
susirnikimas.

Sociologiniu požiūriu bendruo 
mene vadinama tani tikroje vie
tovėje gyvenančių žmonių gru
pė, turniti tam tikras bendras 
institucijas, jungiamas bendros 
grupės žmonių patirties, savi
tarpinės priklausomybės ir Da- 
jiegianti bendruomenę stiprinti 
bei palaikyti. Dažniausiai ji tu
ri ir kiek formalios savivaldos, 
priklausydama tuo pačiu laiku 
ir didesniam socialiniam juiir 
gini ui. Tuo būdu vienkiemiai, 
dvarai, kaimai, miesteliai ir mie 
i tai yra bendruomenės ir tuo pa
čiu metu tautų, sričių ir vaisty
siu sudedamosios dalys.

sus. darbotvarkė. Aptartas Jau* 
nimo Talentų vakaro reikalas, 
kuris įvyks š. m. balandžio mėn, 
50 d., taip pat parapijos salėje. 
Į šį Jaunimo Talentų pasirody
mą yra kviečiamas jaunimas ge 
tik iš Cicero* bet ir iš Chicagos 
ir jos plačių apylinkių lietuviu
kai vaikai, jaunimas pasirodyti 
su savo meno talentių ąr kurios 
nors scenos meno sakos pasiek
tais laimėjimais. 'Yrą Ir bus pą- 
Kartotinai kviečiami pasirodyti: 
vokalistai, instrumentalistai, įvai 
raus žanro šokio meno kulty- 
vųotojai ir L t Visi kviečiant 
rengtis dalyvauti šioje meno 
šventėje.

Valdyba 
pasaulyje, 
pravedusi 
laiškų rašymą Lietuvos laisvės 
gynėjams Amerikos valdžios at
stovams, vykusioje Belgrado 
konferenrijoje. Parašyti net ke
li šimtai tokių padėkos laiškų: 
A. Goldbergui ir sen. Dole. Pa
rašyti padėkos laiškai ir JAV 
prezidentui Jimmy Carter, jam 
dėkota už jo vedamą, stiprią po
litinę akciją už Žmogads teises 
kur adresatai dėkojo už dėmesį 
ir moralinę paramą jų akcijoje.

Keb’ valdybos nariai, pirm. SU 
Pranckevičius ir sekretorė L, 
Dubauskienė pravedė Cicere 
malonės laiškų rašymą State 
Departamento pareigūnams, kad 
nedeportuotų iš Amerikos Pr. 
ir Algį Bražinskus. Rašyti uo
liai talkino ir mokyklinio am
žiaus Danutė Pra n ckevičiūtė, 
parašyta keli šiuriai laišku.

istorijoje negirdėta. Tai pirmas 
toks negarbingas, lietuvius že- 

I minantis atsitikimas. Tebūnie 
jis ir paskutinis!^Tai iš tikrųjų 
tokie teismai yra ne tik etninė 

i gėda, bet ir neapsakomas viso- 
jKiaropų lėšų benaudis eikvo
jimas; tai tik negailestingas ša; 
. kos plovimas, ant kurios išeivi- 
! ja ir taip vargingai laikosi— Dr. 
i V. Dargis, baigdamas savo pra
nešimą, užtikrino posėdžiauto- 
! jus, kad nežiūrint, kiek ta fron
tininkų aktyvo užvesta byla kai

nuosianti, ji turės būti vedama 
i iki pergalės. Tiesa turės laimė-

L. bendruomenės valdomieji organai po darbo posėdžio, įvykusio 
5 m. vasario mėn. 2 d.. Tautiniuose namuose, iš kairės i dešinę: 
ped. Ig. Serapinas, pulk. J. Švedas, komrolės kom. pirm. ?Dr: V: 
Kiiopiys — tarybos prezidiume pirm., mok. A. Repšienė — tarybos 
sekretorė*, kan. Vac. Zakarauskas — tarybos vicepirm. Z. Juškevi- 
cienei— L. Bendruomenės Vagos redaktorė, Dr. V. Dargi s — centro 
valdybos pirm, kap. A. Juškevičius — tarybos vykdomasis vicepirm. 
K. Kurkauskas — Rockfordc seniūnijos pirm., šernas — iRockfordo 
lietuviy atstovas. Stovi: A. Abraitis — Brighton parko seniūnijos 
pirm.; iSt. Pranckevičius — Cicero apylinkės pirm-, L. Duba Juškienė
— Cicero apyi. sekretorė, svetys, A. Brusokienė — Registracijos 
sekretere, J. Girdžiūnas — c. v. narys, A. IKačinskienė — c. v. 
sekretore, inž. Dubauskas — Chicagos apygardos pirm, Pranevičius
— c. v^ vic., K. čiunnskas c. v. narys^ J, B ag džius — Marquette
parko apylinkės vykd. vic. Nuotrauka C. .Genučio

Viešosios teisės požiūriu ben
druomenė yra žmonių kolekty
vas, kaip vienetas, glaudžiau 
jungiąs savo narius ir siekiąs 
tvarkyti kolektyvo apspręstus 
ar •aukštesnio visuomeninio jun
ginio jam pavestus vykdyti gy
venamojo krašto vietos reikalus.

— Šios minties iniciatorius ir 
pirmieji pritarėjai čia pat po 

lių- šalčių ir pusnynų, įvyko š. šimtinę įnešė savo duoklę. — 
šiame pat posėdyje buvo išrink- 

‘ ta ir šios pagalbinės lėšų telki- 
į mo tarnybos komisija — užsi
motojo darbo vykdytojai; Ig. 
Serapinas, St,. Vanagūnas, K. 
Rutkauskas (iš Rockfordo), J. 
Bagdžius ir St Dubauskas (iš 
Cicero). Komisijos kandidatė-— 
A. Brusokienė.

Aptartas naujų seniūnijų stei 
gimo reikalas. Yra pagrįstų vil
čių artimoje ateityje įsteigti net 
kelias naujas (R) L B-nės se
niūnijas kai kuriose lietuvių ko 
lonijose. Jas įsteigus, bus pa~ 
skelbta spaudoje.

Atsidėjus aptarti veiklos gy
vini mo būdai ir priemonės. Pa
siūlyta ir aptarta visa eilė kon
krečių veiklos planų tiesioginiai 
L. Bendruomenės veiklai gyvin
ti. Visi šio darbo posėdžio nu
tarimai ir sugestijos yra per
duota vykdomajam organui —

Valdyba yra aktyvi ir budi 
Lietuvos laisvinimo sargyboje

Valdybą sudaro devynių as
menų sąstatas. Kiekvienas j'J 
yra įsijungęs į darbą, vienokia 
ar kitokia ofrma pateisina savo 
užimamą, vietą, sutelktomis pa
stangomis ir darnos nuotaika 
vykdo užmojus, vysto veiklą. 
Apylinkė yra įsigijusi puošnias 
vėliavas, Amerikos ir tautinę — 
Lietuvos. Kai kurį virtuvės' tor 
ventorių nesenai nusipirko už 
kelis šimtus dolerių ir garsia
kalbį. Kas mėnuo šaukia po
sėdžius valdybos įtarių namuo
se, jaukioje šeimyninėje aplin
koje, kas įgalina ppsėdžiautojus 
grįžusius po duodirbio darbo 
valandų atsigauti, malonioje ap
linkoje atsipalaidavus plapuotų 
spręsti organizacinius reikalus.

Kovo mėnesio valdybas posė
dis įvyko AL ir SL Liepų vai
šinguose namuose. Aptartas me 
tinis visuotinas apylinkės narių 
susirinkimas, kuris įvyks š» ul 
balandžio mėn. 2d. 12 pa
rapijos salėje. Pramatytas susi*

dyti. Vienas uždavinys buvo pa 
siūlytas itin reikšmingas, atei
čiai išliekantis, bet taip pat ir 
gana iškaštingas. Bet gavosi 
įspūdis, kad beufdruomenijiin- 
kų esanti pakili darbo, veiklos 
nuolaika. Belieka siekti ir laL 
mėti. Pastangos nugalės finan
sines šio kultūrinio užmojo 
kliūtis. Jei šios viltys pasitei
sins — užmojis taps kūnu, bus 
realizuotas, tai išeivija turės 
kuo pasidžiaugti ir savuosius 
pradžiuginti Tėvynėje.

Dr. V. Dargis, Centro Valdy
bos pirmininkas painformavo 
apie vykstančio teismo proce
dūros reikalą. Kaip jau plačiai 
visuomenei yra žinoma, fronti
ninkų aktyvo kontroliuojamos 
L. Bendruomenės vadovai yra 
padavę į valdžios teismą Reor 
ganizacinę Bendruomenę, jos 
vadovus, kas Amerikos lietuvių

Istorijos eigoje beudruome-' 
nės teisės, veikios apimtis ir or
ganizacinė tvarka atskirose val
stybėse buvo įvairi. Senovėje ji 
buvo sutapusi su valstybe. Vi
duramžiais ji iškilo miestuose. 
Teisiniu asmeniu ji buvo pripa
žinta, prieš Didžiąją Prancūzų 
revoliuciją. Nuo XVI amžiaus 
bendruomenė laipsniškai išaugo 
iš parapijos. Svarbiausias jos 
uždavinys bu\o bendrojo turto 
valdymas. Iš šitų ūkio vienetų 
vėliau išaugo politinė bendruo
menė. Vokietijoje bendruomenė 
išaugo iš asmeninių junginių 
(inarkgemeindeL drauge tvar
kiusių rietos bei ūkio reikalus. II 
gainiui jos išsivystėų savivaldy
bių vienetus, kurie turėdavo te 
ritorijas, gyventojus ir teisinius 
organus. Tarp kaimo ir miesto 
esminio skirtumo nebuvo. Sky
rėsi tik savo organizacija. An 
glijoje bendruomenė buvo ne 
administracinis ar ūkio viene
tas, liet aristokratijai priešybi- 
nis luomas. Šveicarijoje bend 
ruomenę tvarko kantonų teisė. 
Priklausymas bendruomenei su
daro pagrindą kantono ir Šveica
rijos pilietyliės teisei. Tai yra 
vadinama piliečių bendruome
nė. Politinė bendruomenė yra 
viešosios teisės teisiniai asme- 
nys^ su jai suteikta atitinkama

Funkciniu požiūriu bendruo
menė yra tam tikras sąveikos 
procesas, praplatinąs ir pagili
nąs tarpusavio grupės narių pri
klausomybę.

Bendruomenė yra atskirtina 
nuo visuomenės, kuri bendrai 
apima didesnę žmonių grupę ir 
sąmoningą asmens santykį su 
kitu asmeniu. Visuomenė yra 
savarankiškas bendriausio po
nu tiži o formalios žmonių orga 
n’zacijos junginys, o bendruo
menė yra tik iš dalies savaran
kiška ir mažiau formalus viene
tas. Bendruomenė taip pat ski
riasi ir nuo valstybės, nes esmi
nis valstybės bruožas yra poli
tinė santvarka, kurios nepažįs
ta pirmykštės kiltys. Todėl jos 
laikytinos bendruomene. Kai 
bendruomenės narys laužo jos 
papročius bei tradicijas, tai jis 
nustoja tam tikrų privilegijų, o

jas, organizuodama tautines ma 
nifestacijas, kongresus, šventes, 
minėjimus. LB 8‘tengiasi tuo 
būdu įkūnyta lietuvybe ^sus 
pasiekti: pagilinti' lietuviškąją 
sąmonę tuose, kuriuose ji blės- 
ta? pažadinti tautinę sąžinę tiems, 
kurie jos nebejaučia, patraukti 
lietuvybėn tuos, kurie ja nesi
domi. /:

Tačiau JAV Lietuvių Bend
ruomenė turėtų gerai suprasti 
ir nepamiršti, kad čia ji jau ra
do daug įvairaus pobūdžio or- 

' ganizacijų, kurios savo ‘ srityje 
gerai atlieka šavo uždavinius, 
pav., Amerikos Lietuvių Tary
ba — Lietuvos laisvinimo dar
bus. Juk JAV LE

pasirašytas* 1
ėio 18 d- New‘‘Yprke šu aiškiu 
Apribojimu politinėje srityje: 
“pareigingai remti Lietuvos lais
vinimo kovą ir Lietuvių Tautos 
gelbėjimo pastangas’*. Ar LB 
šitą apribojimą yykdo? . štai 
tięnas išdaugelio nevykdymo 
pavyzdžių: 1962.X.27-38* d. To- 
sotįe įvyko PLB, JAV LB ir Ka
nados LB vadovybių pasitari
mas, kuriame buvo nutarta: 
’^Posėdis, konstatuodamas PLB 
reikšmingą įnašą Lietuvos lais
vės kovai, randa būtinu reika
lu šį darbą koordinuoti ir jam 
vadovauti. Todėl prašo PLB 
Vaidybą ąŲSkti studijinius ir 
parengiamuosius darbus PLB 
Politiniam Komitetui steigti. 
Juk lai pasinešimag perdėm į 
politinį lauką, pamirštanf savo 
tieskigtnę paskirtį. Dama yra gro 
žio ir tvarkos pagrifidas. Labai 
įlhrfa. kad jos visai nesiekiama, 

brendama j nesantaikos miš-
vis gilyn: Darhų padala yra 

būtina. Manau, kad darnos rei
kalai yra gyvybėlės reikšmės. Ji 
tgrėių būti v;sų veiksnių labai 
nintei apsvarstę te ir pa/larvli 
reikiami sprendimai.. Dabartį- j 
nė organizacinė netvarka nėra 
naudinga mūsų gyvybiniams tiki 
slams — Lietuvoj laisvei ir nė- ■ 
prik)ausomyl>ei ir lietuvybės iš- j 
laikv m ui



i

Detroito naujienos
D. L. Organizacijų Centro veikla roda įvyko Arwin Galleries, 222 

Grand River West. Atidarė va
sario 18 d., uždarė kovo 3 d. Pa
rodoje buvo įstatyta per 30 kū
rinių. laibai apgailestauju, kad 
dėl Vasario 16-sios iškilmingo 
minėjimo ruošos negalėjau pa
rodos aplankyti ir čia ją apra
šyti. Iš lankytojų patyriau, kad 
paroda buvo gera ir gerai 
vyko. Prof. R. Bilai t is yra 
troitiečiams gerai žinomas, 
kūriniai aukštai vertinami 
tik lietuvių tarpe, bet ir a 
rikieč'u. fe

LB 25 metų jubiliejus
I-B 25 metų Jubiliejus

Į Dėjimas įvyks balandžio men. 2 
d. Kultūros centre. LB metinis 
narių visuotinis susirinkimas 
įvyks balandžio 9 d. 12:30 vai. 

(taip pat Kultūros centre.
Radijo Klubo metinis

AJLB Radijo Klubo met uis 
visuotinis narių susirinkimas

I Įvyks balandžio mėn. 16 d. 12:30 
i vai. šv. Antano parapijos pa-

A.- Bukauskas •---------------
A. Cooper Skupas

Detroito Lietuvių Organizaci
jų centro Alto skyriaus vasario 
mėn. 28 d. šv. Antano parapi
jos patalpose posėdžio metu ap
tarė baigiam uosi ils metų dari 
bus. Pasidžiaugė praėjusių me
tų veikla. Piniginis vajus. Lie
tuvai laisvinti reikalams pra
ėjo* su dideliu pasisekimu, kad 
ir buvo daug įvairių trugdymų 
iš D B. pusės. Galutinių davi
nių dar neturi, nes nesurinko 
aukotojų sąrašų. Kol ši žinutė 
pasieks skaitytojus galutinius 
jau turės. Taip pat aptarė atei
nančių metų veiklą ir nutarė 
metinį atstovų susirinkimą šauk I 
ti balandžio 8 d., šeštadienį, 1:30i 
vai. p. p. šv. Antano parapijos! 
patalpose. Dloc prašo organiza- ; 
cijų vadovybių, pagal organiza-1 
cijos narių skaičių paskirti sa
vo atstovus.

Pranešė Dloc valdyba.
R. Kilaičio kūrinių paroda 

jau praeityje

Richardo Bitaičio meno pa- talpose.

pa
dė
jo 
ne

i ne-

Čikagos miesto vaizdas

LIETUVIŲ OPERA
stato

Verdi 3 veiksmų operą

KENOSHA - RACINE, W!S. -krušti Altą, kas jau vykdoma, o;
1 paskui ir '‘Naujienas" už nerei-i i

{kalingus plauškalus. Tiškus, pa!
savo žinutę, j 
pasiųsti ir j 

kaip anksčiau ira
kuris siųsdavo rašė apie trečiąją dimensiją 

tautinėje kovoje ir davė daug 
teigiamų aukštos moralės pa
vyzdžių. Tame kultūrinio prie- 
—> vedamajame yra ir tokie 
teigimai:

“Vartojame dvi dimensijas 
— politine ir kultūrinę. Kartais

Naujas Pilypas

š.. m. “Draugo” 48 nr. iš 27. 2 
tūlas M. Tiškus patalpino ži
nutę. apie įvykstantį kovo 5 d. 
T.B apylinkės susirinkimą. Ge
rai, kad ir.apylinkės valdyba at 
skirais raštais savo nariams

i-! Mūsų spaudoje
siuntęs ‘‘Draugui" 
nemalonėjo tokią 
‘‘Naujienoms”, 
darydavo Milą: 
abiem.

Kovo 4 d. Įvykusiame apylin-
apie tai pranešė. Toks rašovas.jkės susirinkime valdybos pasiū- 
kaip M. Tiškus, nei Racine, neiriymu pirmininkauti buvo išrink 
Kenoshoj nėra, žinomas, gal tai 
ir slapyvardis.-

Visiems buvo žinoma, kad iš 
Kenosha — Pvacine labai teisin
gas ir objektyvias žinias perįnis, nes šį kartą, tam tikri as-j 
spaudą paduodavo Jurgis Milas, j ipens prašantieji balso ir norin- 
Tas M.Tiškus, savo žinutėje dar į tieji ką nors pasakyti, buvo pir 
pridėjo, kad per apylinkės kasą imininkaujančio nematomi, gal 
“paskirstyta daugiau 82,000”. !taip reikėjo. Ir tik po pakartoti- 
Iš kur jis ištraukė tą, ko niekas į no prašymo būdavo duodamas 
kitas dar nežino? Reikėjo nors j balsas tarti žodį. Nevisai de- 
paminėti,kad ir kiek paskirsty-Į mokratiška elgsena, apie kurią 
ta. Tai ir yra čia naujas atsira- j mes taip visada mėgstame kai- -! 
dęs Pilypas. jbėti. !

Galima dar pridėti, kad Tiš- Valdybos nutarimu susirinki- Į 
kus rašo ir veikia pagal inž. ir man buvo pakviestas dalyvauti 
oratoriaus iš Clevelando pas-1 Vakarų apyg. pirmininkas K. 
kelbtą planą. Pirma reikia su- j Laukaitis, žinoma, visų inž. Nai

aas p. V. Kežemėkaitis. Viskas 
gerai ir tvarkoj, tik ateityje i

Žino, bet daro atvirkščiai
Draugo 59 nr. kertinėje pa- 

aštėje (kun.) Stasys 54a pla-

pirmininkaujančius reikėtų pa-- svarstome ir nesutariame, kuri
rinkti geriau matančius asrne’-jų veiksmingesnė šioje kovoje, 

1 šiose salvgose. Išleidžiam iš akiu ------ j . . ‘ '
trečiąją kovos dimensiją—mo-

nio darbų pritarėjas.
Susrinkime dalyvavęs V.

Moralinę jėgą gal sunkiau pa
sverti, bet ar ne ji galų gale le
mia politinę ir kultūrinę dina
miką? Ar ne ji įkvepia ir akstiną 
kovos heroiką? Imkimą iš kitos 
pusės. Kodėl pavergėjas tiek dė- ’ 
mesio kreipia, kaip palaužti į 
moralinį tautos atsparumą, kaip 
suskaldyti, sukirstinti žmones, 
kaip suniekinti pranašiuosius, 
juos sutriuškinant, pagaliau kaip' 
užčiaupti visus kanalus, kurie: 
kelia ar palaiko moralinį tautos i 
potencialą? Tas pats pavergėjas] 
apeliuoja į viešą pasaulio opini-j 
ją ir dengia savo perversišką sis 
temą teisingumo bei gėrio skrai
ste. Jis netgi plaka kitus kraš
tus dėl tariamo moralinio jų hi- 
pokratiškumo. Jei moralinis 
ginklas svarbus priešui, kodėl jis 
turėtu būti nesvarbus mums?”

SPEKTAKLIAI:

1978 m. balandžio 1 d., 8 vai. vak., 
balandžio 2 d., 3 vai. popiet, 
balandžio 8 d., 8 vai. vak.

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE, 
67 ir S. California Ave., Chicago, Ill.

BILIETAI:

Vazneliu prekyboje — Gifts International.

2-501 W. 71st St., Chicago, Ill. 60629. Telefonas: 171-1424 

Prašome bilietus Įsigyti iš anksto

Visus kviečia atsilankyti

LIETUVIŲ OPERA

Ižėjuai Ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastsn-

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1738 So. Halsted St. Chicago, I1L 50508

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačlmkai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinikas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yri natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija.- Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETIS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- LIETUVO-. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p&L S1J0. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. ZoUanko, SATYRINĖS NOVELĖS Genialaus rusų rašytojo 
60 satyriniu novelių. 199 pusk, kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inhndsto ir agitpropo propaganda bd 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Pro*. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina S2.

Vincai žamalfla, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M paL Kaina SUSO.

He Ir kiti laidiniai yra grunani
MAUJIINOSB, 1739 U. HALSTED Fl\ CHICAGO, ILL. SĖMĖ

•MaefcaM darko valandomis arba wtsakanf paltu Ir prWWaM
M4 ar parUUa.

—------------------------ - --------------------------------------- —

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
lietuviškąjį pamarį

536 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pa mart atnsn Je 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knyfor 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

NAUJIENOS i
1733 So. Halsted St, Chicago, Ill. 50605 .<

_______ _ ...

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę lemą 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės Šerno gyventai. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pariskattyMms nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas Ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu 
ir ju kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juoso Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol

GAUNAMA NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N.u(l«noM *alhn« mvH pvlkly tairfV, kvrlac feakfe

f >oint, ar fentyn*.
Al.kwndr.. PakalnflUds, MES GK|2TAMK. Jdcffiftf fevnj Efese 

atsiminimai h* Ivykltj bei vfetu ayiajjnial. tfraltorti kaly f»- 
manas. 367 psl. Kabia S3.

A. Pakalnlikls. METAI PRAEITYJE. NetoHnrų IttKti yrUtalnJ- 
tr laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoj* apraytuL acAtr* 

; tyti t 12 dalių. 2S6 pat. kaina B.
Dr. Knrt Grinius, ATSIMINIMAI IR M IMTYS. H tofflM, Or»- 

; __ Hali virbeliais. 338 pat Kaina B00. MtakfeaU viri. MJ» 
Prtrr. Vacį. Blrtfflra, SENŲJŲ LICTUVIiKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 pat. |rUta — 13.00, mlnUtala vfr- 
Sėliais — 12,00; U dalia, 223 pat, |r»ta — 0,00. wlnkb- 
tais vtrteliala__________________________ *M>

Hanrlkaa Tomas — Tamaiamftaa, LIETUVIlKAnS PAMARYS.
Pakalnė* tr Labguvos, apakrfty, r (domiai* aprabrnaaia. flt»- 
rtrtrijomia tr dokumentacija. 838 paL, kaina M

P. KadOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lfedma 
partizanų buities romanas 292 poalaptų. Kaina n.

Janina Martin*. TRYS IR VIENA. jannyatėa atrimbtiaaal 
170 pal.»JR

M Gud.Ua, POVILAS MILERIS. Mocrafljoa kroatai m 
poalapiai  HJR

Knygai Trinkant reikia pridėt! 23 et paėto fflaidoana.

NAUJIIN08,

■ 1739 S. HalatM SL, Chkaga, m. — Tai. KA 1-41W

-Supranta ir laiko labai svar-na New 5orko tiltininkų įnešta 
biu dalyku ne tik kunigai, bet ir rezoliucija apie patriotinius iš
leptai. Tik, labai gaila, kad kai 
kurie iš jų elgiasi visai priešin
gai. Gal būt dėlto ateitininkai 
išleido I. Mero “Striptizmą’’, o 
Draugo kunigai ir levitai, pre
mijavo A. Almeno pornografi
nį romaną “Sauja skatikų”.

Kalbant apie suniekinimą pra 
našesnių, jų sutriuškinimą ir 
užčiaupimą kanalų, prisiminti-iJėje. Baliaus komitetui pirmi- Iių skaičių.

puolius... K. Petrokaitis

DEBIUTANČIŲ ARBATĖLĖ

Chicagos Lietuvių Moterų klu 
bo ruošiamo 18-to Gintaro ba
liaus debiutančių susipažinimo 
arbatėlė Įvyks sekmadienį, kovo 
19 d., 2-4 vai. p. p. Conrad Hil
ton viešbutį-) Buckingham sa-

pas mus

1800 So. Halstod St.

ninkauja Praurime Ragienė. 
Klubo pirmininkė yra Leontina 
Dargienė.

__ Senatoriai rengiasi balsuo
ti naujai paruoštą Panamos ka
nalo sutartĮ. Dauguma senato
rių šiuo reikalu jau pasisakė. 
Prezidentas Carteris tikisi su
rinkti reikalingą dviejų trečda-

Pm su taupom! JI»J pJaira! at- 
Uakx dideliai darbu. Pirma, jie pa
dedi Judu pasekti asmeaiiku jūsų 
nirimo j imas. Antra, jie padeda au- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieJ 10 mėne

sio dieną, neis nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno*.

liduodami Certifikatai, kurie do- 
ša iki

73/4% ’'

palūkanų, priklausomai nuo idėtot 
8urnos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė! aąskaitot 
neša

RSAI.
Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGAS
T< 421-8070

yiKNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
ĮrteLrts 1923 metalx.

Įstalfoe pietuota Hemaa automob£Uama pastatyti.

- - -
— MAUJIRMOS, CMICAOO E, ILL, ixVBSOAY, XS74

Gud.Ua
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Per akis meluojantis generolas
Rusų pavergtoje Lietuvoje yra didokas skaičius ko

munistų, baigusių įvairius sovietinius kursus ir savo dar-

(tarpu Petronis gali leisti jiems pabūtį ąet 10 dienų. In-l 
turistas leidžia nuvykusiems lietuviams pabūti Vilniuje 
‘r aplankyti Kauną bei Trakus, tuo tarpu Petronis pasi 
albėjęs su jvažiavusį sekusiais agentais, gali leisti jar 

nuvykti j kitas Lietuvos vietas. Inturistas reikalauja, kad 
kiekvienas Lietuvon važiuojanti^ žmogus sumokėtų už 
kelionę ir viešbučius, valgyklas ir keliones, tuo tarpu 

etrc is ai moka Amerikos komunistams ne tik kelionė 
klaidas, bet ir viešnagę pačioje pavergtoje Lietuvoje. .

Okupantas Petroniu! pilniausiai-pasitiki, bet jis nori 
;ad ir visi lietuviai juo pasitikėtų. Kiekviena svarbesne 
proga jie liepia sovietų valdžiai tarnaujantiems plunks- 
aagrau /..ims apklausinėti Petronj ir sudaryti įspūdį, 
kad jis, o ne kcks kitas tipelis kalba lietuviu vardu. Sa- 

o laiku Relmeris savo laikraštėlyje paskelbė ilgą pasi 
aibėj imą su Petroniu, dabar su juo kalbėjosi sovietinės 

.urnalistų sąjungos narys Pranas Kartonas. Jis įtikino 
gen. Petronį pakalbėti apie Raudonąją Armiją, sulau
ksią 60 metų. Kai raudonoji armija buvo steigiama, tai 
/etronis Romiškio mokyklą lankė, o kai raudonoji1 
armija smaugė paskutinį pasipriešinimą komunistų par
tijos diktatūrai, tai Petronis vaikščiojo į Panevėžio ir 
Šiaulių mokyklas. į raudonąją armiją jis įstojo, kai jau 
ouvo sušaudyti jo straipsnyje paminėti lietuviai — Ubo- Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestej;mo
revičius ir Putna, — prisidėjusieji prie tos armijos or
ganizavimo. Petronis kelią į aukštybes du lietuvius ka
rius, dirbusius komunistams, bet jis nepasako, kad Ru
sijos komunistai abu sušaudė už tai, kad jiedu nežinojo, 
ką darė. Bet Petronis, kalbėdamas apį.e “tarybinės” ar-

bais įrodžiusių ištikimybę Maskvai, ne savo tautai; karo mijos nenugalimumą, dar daugiau neteisybės pripasa-
metu atsirado keli aukštesnio laipsnio kariškiai, net ge-;kojo. Į suktai suredaguotą-Prano Kartono klausimą so- 
nerolo laipsnį pasiekusieji, kurie taip pat nuėjo tarnauti l vietinis generolas Petronis .šitaip atsakė: 
įsiveržėliams, tikėdami, kad jie gali būti naudingi ne tik ‘t—---------- - i.-.. .

nelaimėn patekusiai lietuvių tautai, bet ir tai naujai san
tvarkai, nešančiai ne tik darbininkams, bet ii’ visai darbo

“Tarybinės armijos pergalių šaltinis yra vienybė 
su darbo liaudimi. Tokia armijos ir darbo žmonių 
vienybė gali būti tik socialistinėje, kitaip tariant,

Vt. BASONAS

Pastabos iš tolo
DIDELI ŽMONĖS. MAŽAME MIESTE

(Pasikalbėjimas su prof. dr. M. Mackevičium)

(Tęsinys)

liaudžiai Bet iš kelių tūkstančių .lietuvių komunistų, ka
ro metu nusileidusių į Minsko balas ir rizikavusių savo 
gyvybe, nedaug tiko Maskvos valdovams. Iš visų betu
riu: komunistų ir raudoniesiems tarnavusių karių, sovietų 
Valdžia pasirinko Praną Petronį.

‘ Petronis buvo nepi-iklausomos Lietuvos karininkas 
Jis norėjo tapti liaudies mokytoju, baigė mokytojų kur
sus, bet kai atėjo laikas mokytojauti, tai jis įstojo į karo 
mokyklą, tapo jaunu leitenantu, o kai sovietų karo jėgos 
pavergė visą, Lietuvą, išvaikė karo vadus, pakeitė vyriau 
sybę ir pradėjo viską tempti ant sovietinio kurpalio, tai 
leitenantas Petronis labai greitai persiorentavo. Pradžio
je jis tapo naujai perorganizuojamos lietuviškos divizi
jos komisaru, o vėliau, kai vokiečiai rusus taip jau be pa
sigailėjimo supliekė visuose frontuose, tai Petronis atsi
dūrė Rusijos gilumoje ir ten jau visai sukomunistėjo, 
Kai okupantas bandė įtraukti Rusijon patekusius Lietu
vos piliečius į raudonąją armiją, tai jaunas Petronis ta
po vyriausiu žvalgybininku, pro kurio rankas pereidavu

valstybėj, kurioj valdžia liaudies rankose. Kiekvie
nas tarybinės armijos generolas, karininkas ir eili
nis kareivis karo metu žino, kad jis kęvoja už savo 
liaudies laisvę, už tarybų yąldžįpg egzistenciją, už 
tarybų šalies socialistinę ateitį. Didžiuoju tarybinės 
armijos pergalių šaltiniu buvo ir yra protingus ir iž , 
valgus komunistų partijos vadovavimas arini jai ir, 
iš viso, Tarybų Sąjungos gynybai”. (Vilnis, 1978 m. 
kovo 10 d. 2 psl.). .
Sovietinis generolas' norėjo parodyti skaitytojąms, 

60 metų sukakties proga, tarybinės armijoj įsūuntįjpąsi- 
ryžimą, sumanią ir greitą orientaciją didžiausio pavo
jau valandomis, bet kai jie, prisiminęs iš ko rublius gau 
na, leptelėjo, kad tai armijai “protingai ir įžvalgiai”"va 
dovauja komunistų partija, tai jis aiškiai pasako, kad 
ta armija savo proto neturėjo, o apie įžvalgumą ir kal
bos negalėjo būti. Jeigu tos armijos didieji strategai bū
tų savo protu darę sprendimus, tai jiems visai nebūtų 
jokio reikalo skolintis tą protą iš komunistų partijos.

visi sovietų armijon imti lietuviai Pradėjęs sovietinėje Jeigu sovietų armijos vadai būtų gyvenę savo pro-
žvalgyboje reikalingą apdairumą ir ištikimybę, jis labai tu, o jo nesiskolinę iš komunistų partijos ,tai karo pra-

Laikinąją Vyriausybę vokie
čiams suspenduojant buvo atkur 
ti vi^i Nepriklausomoje Lįetu- 
vojp veikę teismai iki Vyriau
siojo Tribunolo, kurie vykdė 
Lietuvos teritorijoje jurisdikci
ją, kas yra vienas iš ryškiausių 
suverenumo požymių.

Antrasis okupantas — vokie
čiai, Lietuvos. atžvilgiu 
tuos pačius ekšteirnmacinius tik 
s!us ir priešingą Fetuvių tautai 
ideologiją. Tiems tikslams rea
lizuoti jiems buvo labai palanki 
įvestoji Lietuvoje sovietmė- 
bolševikmė teįęė, kuri dabar, 
okupanto teisėmis, turėjo pe
reit: į nacionalistų partijos, t. y. 
■:š NKVD į Gestapo rankas.

Ta*gi, antras okupantas — vo 
k’ecai buvo pastatyti prieš įvy
kusį faktą,-, prieš Nepriklauso-j 
mos Lietuvos teisės pilną atsta
tymą ir egzistvimo realybę.

Iki 1942 m. praduos Lietu
vos teismai teismo sprendimus-i

darė ir skelbė Lietuvos Respub 
likos vardu. Tik vėliau, vokiečių 
.civilvervaltungo metu, po ilgų 
ginčų ir kovos, teismai buvo 
priversti daryti sprendimus įs
tatymų vardu. Principe — Ne
priklausomos Lietuvoj teisė pa
liko galioje, žinomą, žalojama 
;karo vedimo nuostatais,! kas 
okupantui, deja, leidžiama.

VL Bakūnas: Jei tas sukili
mas buvo laimėtas — lietuviš
koje šviesoje — kodėl joks sve
timas kraštas nėra pripažinęs 
tada paskelbtos Lietuvos Vy
riausybės, kurios . Teisingumo 
ministeriu'Tamsta buvai?

Prof. dr. M. Mackevičius: dėl 
L. .Vyriausybės . pripažinimo, 
tenka pažymėti ir pabrėžti, kad 
L, Vyriausybė kitų kraštų for
malaus pripaiinimo visai ne
prašė, nes. tai nebuvo reikalin-

Iš sukilimo susidariusi L. Vy
riausybė nesukūrė naujos vaiz

greitai pradėjo daryti karjerą. Jis skaitėsi artileristas,*!
bet jokiame fronte nedalyvavo ir daliniams nevadovavo, priešinti pačiame pasienyje, tuo tarpu sovietų generor 
Jis riša laiką vedė kovą užfrontėje, tikrindamas karių lai, laukdami įsakymo iš komunistų, pamažu traukėsi į 
laiškus ir ištikimybę sovietų valdžiai. Rusijos gilumą. Jeigu ne Minsko balos, tai vokiečių nie-

Kai Maskvai buvo reikalingas ištikimas žmogus, tai’kas nebūtų sustabdęs, nes sovietų gęnęrųįaf j?ųy,o 
ji nepaėmė nei vieno pasižymėjusio ir rusams atsidavu-' kyti laukti komunistų proto, sayą jię nepajėgė nąujdotL 
šio lietuvio komunisto, bet pasirinko generolą Praną Pet-j Petronis niekus pasakoja? kad tvirtina, jog Rusi j o- 
ronį. Jam pavedė suorganizuoti “Rodinos” skyrių Lietu- j e ir rusų okupuotuose kraštuose buvo armijos įr darbo 
voje, davė stambią sumą rublių ir įsakė suorganizuoti žmonių vienybė, kaip melas yra tvirtinti/ kad Šoyietijoję 
reikalingą bendradarbių tinklą užsienio lietuvių tarpe/valdžia yra liaudies rankose. Rusijos liaudie prie val- 
Jis gali nustatyti sąlygas lietuviams įvažiuoti į paverg- džios ir prisiliesti negalėjo ir negali paskutinius 60 
tą Lietuvą. Sovietinis “Inturistas” gali leisti Amerikos metų.
lietuviams pabūti Lietuvoje tiktai penkios dienos, tuo Vieną dalyką Petronis vis dėlto teisingai tvirtina,1 komunistinių ismislų tikrovę neskaito.

džioje’ jie būtų geriau pasiruošę nacius sutikti ir pasi-

Rusijos gilumą. Jeigu ne Minsko balos, tai vokiečių nie-

būtent, kad sovietų generolai žinojo, jog jie kovoja už 
tarybinės valdžios egzistenciją. Jeigu jie už tarybų vai 
džios egzistenciją nebūtų kovoję, tai nei tos valdžios, nei 
pjfrflhlU komunistei galvas bū
tų nukąpojg, kaip jas nukirto Tuchačevskiui, Uborevi- 
čiui ir kitiems. Jeigu Tuchąčevskis savo protu būtų va 
dpyavgsis, tai jis komunistų vadams galvas būtų nuris 
dinęs, bet Jau sąyp prpto nevartojo, tai komunistai jam 
nukirto. Gen. Petronis patenkintas tokia padėtimi, bet 
gen. Grįgprenka kitaip apie visą šitą reikalą galvoja, 

į Kitokios "nuomonės yra Rusijos ir Lietuvos liaudis, kuri
» * n & c Iro ii“ n

tybės, bet atstatė Lietuvos val
stybės suverenumą, kuris buvo 
visuotinai viso pasaulio valsty
bių pripažintas.Ir Sovietų Sąjun 
ga sulaužiusi visus tarptauti
nius principus, įsipareigojimus, 
ta*p pat dvišalias sutartis ir tuo 
papildžiusi akyvaizdų tarptau
tinį delictą — nusikaltimą, bu
vo viso pasaulio valstybių ‘ pas
merkt,pašalinta, iš Tautų Sąjun
gos. Todėl Lietuva, kaip visų 
valstybių pripažintas tarptauti
nės teisės subjektas paliko eg
zistuoti.

Galų gale, pats antrasis oku
pantas — Trečiojo Reicho vy
riausybė, suspenduodama Lietu 
vos Laikinąją Vyriausybę ne 
tik de facto bet ir formaliai 
pripažino jos buvimą, egzista
vimą. Palikimas veikti sugrą
žytą N. Lietuvos teisę tai pat- 
tvirtina.

Juk suspenduoti^ panaikinti 
nesama - dalyką — būtų' nesą- 
monnė.

Ar sukilimas patekinamas? 
Manau, kad Į941m. sukilimas 
Lietuvos istorijoje yra tiek pat, 
įei ne daugiau, pąte:sinamas 
kaip ir kiti buvę sukilimai 
(1830, 1^S3, 19Q5.).

Be to veiklą nepamiršti, kad 
vis: panašūs istoriniai įvykiai, 
post foktum, t. y. dabarties aki- 
m*s žiūrint į praeitį, dažnai aiš
kinami ir vertinami neveinodai. 
Ypač tada, kai siekiamas tiks
las nėra pilnai pasiektas.

Kiek ištikrųjų buvo tiesiog! 
nių sukilimo aukų — nežinau. 
Tačiau esu linkęs manyti, kad 
skelbiama statistika yra kiek 
perdėta.

(Bus daugiau)

— Mokslininkams pavyko iš
skirti molekulę, kuri bus saldes
nė už sachariną, bet nesudarys 
sveikatai pavojaus.

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS PASTABOS

(Tęsinys)

Danu garsus mokslininkas prof. dr. V. Thomsen 
(Ben>ehringer niellen de finske og de baltiske Sprog) 
įrodė, kad net pačioj Suomijoj germanų įtaką daug vė
liau pasireiškė, negu lietuvių. Tokiu būdu prof. A Bag- 
donov minima senoji pailgagalvių rase buvo lietuvįai. 
Mūsų antro|x»logas prof. J. Žilinskas (261-131) tikino, 
jog ta senoji etninė grupė (lietuvių) į rytus “išsiplėtė 
net ligi Uralo”.

Taį byloja ir archeologijos tyrinėjimo duomenys: 
dr. J. Rameika (Aidai. 195X. 1 nr.): “J ry tus nuo Lietu
vos iškasenos rodo, kad senovėj lietuvių gyventa ir 
Dauguvos. Volgos, Okos ir Dniepro aukštupiuose^ Dar 
tvirčiau pasisako prof. J. Crotjc (265-193): “l uo tarpu 
archeologiniai radiniai liudija apie Lietuvą Dniepre ir 
Ugroj. nukeldami mus į žymiai daug senesnę epochą". 
Gi prof, (k Varnadskv (2I1-2H) tvirtino: “Sinse it is 
known that in the pre-Siavic period Lithuanian tribes 
spread to the cast beyond Smolensk, even reaching the 
Oka river, some of the ancient kuigans of Smolensk 
mu provinces may be considered Lithuanian
as well”.

P-of. A. i’o odin (Iz istorii slavianskich peredvi- 
/er.ii. 1) mm idurio Dnieprio lietuvių pėdsakus 
ratio net I ambovo ir Penzos gubernijose. Ir Kamos

apylinkėse rasti senojo geležies amžiaus radiniai yra 
labai artimi su lietuvių medriaginės kultūros to paties 
lakotarpio dirbiniais (Materialy po archpologii Rosii. 
SL Peterburg. 1901, 25). Dar kiti archeologai ir ling
vistai senovės lietuvių gyvenimo žymių randa prie 
Desnos. Seimo ir aukštutiniam Done.

O Stryžak (202-27) rado lietuvių vandenvardžių 
Černigovo apylinkėj. Sulos baseine ir kitur. Gi O. Tru- 
hačev savo knygoj “Nazvanija rek provoberežnoj 
Ukrainy“ nurodė Naruč (Narutis) upę Desnos baseine, 
Ataka upę prie Kijevo, Nemeda ir Nęstun (Nestūna) 
upes Seimo upyne. Stygos upę Vorkslos baseine ip net 
keliose vietose Ruda vardu upes.

U
Kazanės universrtetp prof. Smirnov (Mordva, 1897 

’m.) pabrėžė: “Lietuvą, apie kurią žnępnių padavimai 
kalba Mordvoj.^ daiktai tie patys Mopdvoj ir Manome 
pasirodo identiški su Rietuvių". Be to, Smirnov nuro
dė. jog iš lietuvių mordviai išmoko žemdirbystės ir gy
vulininkystėj o taip pat paminėjo Modvos krašte upių 
vardus: Jaras. Vaškas, Atmis, Valga, Kenni^ etc.

Sulig prof. Kuznetsov (118-3) lietuvių kalbos įta
ka pasireiškė mordvių kalboje jau prieš Kristaus gimi
mą. Prof. P. Golubovskij (67-38) nurodė: riaip pat 
nėra abejonės, jog mordvių kalboj randasi daugelis 
lietuviškų žodžių”.

I Tai byloja ir pastarųjų laikų liudijimai: Babic. 
Ikas (11-19): “Ką patyrė mūsų kariai, abiejų Pasauli- 
•nių karų dalyviai: Smolensko, Pskovo, Molrilevo, Vi
tebsko, net Kijevo apylinkių dažnas gyventojas pasisa
kydavęs esąs lilvinas^ lilvakas, Ulovcas, nors nė žo

delio lietuviškai nemokėjo, o tik iš tėvų buvo girdė
jęs". Panašiai kalba Z. Raulinaitis (Karys, 1964, 6 nr.): 

•MNet dar 20 amž.1 (prieš I Pasaulinį karą) sritis prie 
Možaisko buvo vadinama Litva, L y. vietiniai gyvento
jai buvo laikomi ne rusais, bet lietuviais“

d. Lietųujų sierios žiemiuose

Dėl patikimų žinių trūkumo taip pat nelengva kal
bėti ir apie senovės lietuvių sienas žiemiuose. Italų 
istorikas prof. G. Sergi savo kapitaliniame veikale 
“Europa”, pasirėmęs antropologiniais tyrinėjimo duo
menimis, randa didelę lietuvių priemaišą pas suomius 
ir karelus, ir todėl jis į pirmykštę Lietuvą įskaito ir 
Latviją, Estiją, Kareliją ir SuomijO' Tavasti sritį (“I 
Lituani šono prossimi ai Tavasti (della Finladia), 
come risulia <fall indięe cęfąlico Upųiinanfe, gli alti 
gruppi ai Gardi"). • '

Prancūzų istorikas |G. fcfcmiadoų (La race, 1933) 
sako, jog jau neolitikume lietuviai gyveno Suomijoj. 
Dr. A. Meitzen (139-212) koąštatavo: “Jau labai senais 
laikais vakarinėj finų srity) prie Botmjos įlankos ir 
Baltijos jūros provincijoj ligi ribos karelų prie One
gos ežero ir į pietus' nuo (Menclzo buvo prasiplatinęs 
namų tipas “Pirti". Kaip prof. A. Ahląuist išaiškino, 
kad žodis Pirti neturi kito ryšio, iaip tik Mu lietuviiį 
žodžiu pirtis". f

Pačių suomių mokslininkas prof. E. Setaelae (192-6) 
tvirtino, jog fipai įžygiavo f Suomiją tik pirmais am
žiais mūsų eros. Prof. J. Abercromby (1-250) pažymė
jo: “But though on the whole the Pro-Scandinavian

loan-words later than the Lithuanian (in Finland)". Iš 
risi to gaunasi išvada, jog lietuviai gyveno Somijoj nuo 
senų laikų. (

16 amž. kronikininkas M. Stryjkowski (Kronika 
Polska, Litewska, 1, 181) tvirtino, jog senovės lietu
viai gyveno Karelijoj. Rusų mokslininko V. Daškov 
vadovaujama etnografų grupė 1841 met. aplankė Ka
reliją prie Onegos ežero, kur rado padavimų apie lie
tuvius. o taip pat vestuvių dainose yra minimi lietuviai, 
viena Onegos ežero sala yra Mergina vardu (žiūr. “San 
dara", 1968-1-19).

Prof. J. Aleksa (3-67) pabrėžė: “Ypač karelai yra 
turėję ilgų ir artimų santykių su lietuviais". Petrapi
lio srityje yrą upė Luga, kurią 1345 meL istorinis šal
tinis vadino Lauke, o kitą Lauke upę randame Maž. 
Lietuvoj netoli Tvangstės (pig. W. Strei|>erg, fesga- 
be, 1924. a4).

Nors tik dalį ištyrė senosios Lietuvos teritorijos 
žinomas Petrapilio akademikas prof. A. Soholewskij 
(196-1053), pasirėmęs istoriniais ir lingvistiniais ty
rinėjimo duomenimis, priėjo išvados: “šiaurės rytuo
se Volga buvo riba (lietuvių teritorijos), Vazuva be
veik riša priklausė lietuviams, Protu vos viršuprs ne
toli šiandienini Verėjos buvo galindų, lietuvių šakos 
apgj-v sodintas".

(Bus daugiau)

KVYKITE IR PLATINKITE
RAST) ’ TT’'
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Spaudą pavarčius
Neapšviesto jaunuolio vaizduotė

(Tęsinys)

Jei per tuos 33 (1945-1978)1 
lietuvių tautos naikinimo, dol- 
ševikinimo ir rusinimo metus 
lietuvis pavergtoje tėvynėje iš

Skokie žydai ruošia__
kontrademonstraciją •
Nacių ir žydų konfrontacija 
numatoma balandžio 20 dieną
CHICAGO. — šiaurinio prie

miesčio Skokie žydai, kurie ten 
sudaro virš 70 nuošimč:ų gy
ventojų ir jų žymi dalis yni 

| gyvi išlikę iš nacių kacetų II 
I Pasauliniame kare, rengiasi su- 
; ruoši kontrademonstrae ją prieš 
Chicagos “nacių’’ ruošiamą de- 
monšlrac ją toje pačioje vieto
je ir tuo pačiu metu Skokie 

1 priemiestyje.
“Tai nebus konfrontacija, nes 

mes norime juos susitikti ne 
su kerštu, bet su meile”, pasakė 

:M;s. Erna Gans, pirmininkė vie- 
j uos iš sunaikinimui paruoštos 
kacetin'nkų grupės, kuri talki
ninkauja tos demonstracijos pa
ruošime. Ji mano, kad tas pro
testo žygis sutrauks kokius 50 

, tūkstančių žmonių iš viso JAV 
krašto.

“Tai yra planuojama kaip ci
vilinis, taikingas atsiliepimas į 
rengiamą nacių maršą”, aiški
na Mrs. Gans, prileisdama, kad 
“niekas negali garantuoti, kad 
neįvyks “trubelių”.

Chicagos žydų beiidruome^ 
nės lyderiai Metropolinės Chica
gos Žydų Federacijos globoje, 
demonstracijos detales paskelbs 
kai tik baigs pasitarimus su de
vynių kacetų išlikusių mirtinin
kų grupių, Skokie gyvenančių, 

d vadovais, greičiausia dar šia sa-

<vento rašto pamokymai ir paaiškinimai 
kiekviena DIENA BUTINI WIKCdONlUi

"G!rbinkr mino siila, Viešpatį, Ir nepamiršk visę jo geradarysčių.
Jis atleidžia v i *4 tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas".

Psalmė 103:2. 3.
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos lodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraėlio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi 
rūšie j i? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Ralykite:

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA ’•

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Laidotuvių Direktoriai

ir jos atstovas yr^ skaitomas , 
visų lietuvių atstovu JAV

Diskusijas su jaunimu, įvai
riais Lietuvą liečiančiais klau 
simais, turėtų organizuoti ir ves 
ti L. Bendruomenės vadovybė, 
ypač švietimo “ministras” ir 
švietimo “depertąmentų direk
toriai” pa&kMiėsdamj istori-j 

bendruomeninin-[ kus, diplomatus ir kitus inte-i 
lektualus, kad jaunimą supa ! 
žindintų su garbinga Lietuvos 
praeitimi, neprikJ a usoinybės 
laikotarpiu, dabartine okupa
cine padėtimi ir visomis lais-Į 
viuimo galimybėmis ir tai da- .
ryti nuolatos, be pertraukos., ^lm^. e,n|’ 
Jei LB vadovybė to nedaiv ir 
nedaro, tad elgėsi ir elgiasi ia-

vo Lietuvą, tokią jis ją sup
anta, įsivaizduoja ir mato. 

Džiaukitės
kai savo darbo vaisiais ir Vii-

Mrs. Gans dar pasakė, kad 
jos vadovaujamoji grupė pla
nuoja surinkti 2 milijonus para
šų, prašant uždrausti tokius 
“provokacinius maršus, kaip 
nacių planuojamas nlūsų kai-

uhlSo YAi-.; pirui., auuau., ueciad. I laikė lietuvybės pasididžiavi- niaus Kapsuko universiteto li
mo jausmą ir kovos prieš oku
pantą dvasią, vis tai yra tų 22 

I nepriklausomybės gyvavimo 
metų išdava, išskyrus kelis 

|šimtus okupantui parsidavėr- 
lių, kokių mes čia turime ir 
Amerikoje, kurie bendravimą 
su Maskvai parsidavusiais ber
nais laiko bendravimu su tau
ta — tautos kamienu

Kas viso šito nepriklausomy kad su jais ten nesiskaitoma* 
bes laikotarpio nemato, neži-. kadangi tai yra viena orgąnį- 
no, nenori matyti ir žinoti • zacija ir ji teguli kalbėti tik 
juomi nesidomi, nesididžiuoja’savo narių vardu, nors ir ne-j tne skaldantį ir šmeižantį 

; ir jį laiko įnirusiu ir nevertu‘ žįIK)) kiek tu narių turi, r.< raj darbą.
domėtis, toks žmogus, jaunus vedanii sąrašaL ALTa ,ra ke. 
Jis ar jaunuolė, jau vra visiš- ... .1 • /c x bohkos organizacijų junginyskoje KGB (Sovietų Saugumas) 0 ■ ‘ J J
agentų įtakoje arba tai >Ta Vil
niaus Kapsuko universrfeto “li
tuanistinių“ vasaros kursų pa
sėkos. ——

IT pCJUki. 4.~* IT 0-0 YdJ. Vdis.. ^votaUie- 

auus vai. popiet ir Diu laiku 
pa^ai busitaiuną.

tKpaxduai - rruuezdi. ikieu. Dau- 
^uiaox. ^pečiau pojdioi k^ioms.. 
naCil aappuruy IT L k |

rr«*t o^ra Chicago. IIL 60629 ' 
I6i«r.: PKosp«ct 6-5084

I Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2443 WEST'O^rd SlKEET 
Telfonai: PR $-0*33 ir PR 3-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

z

l

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Ailna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-80t>3

MOVING
Apdraustas perkraustymes 

ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 374-18*2 arba 37o-5996

• SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii WOPA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba; Kasdien nuo pir
madienio iki penxiaaiemo 3:u0 
—o:ou vaL popieu Sesiadiemais 
u &cxinacLieiu<uo nuo uu 
t ai. ryiv.

Vede|i Aldona Daukus

Telet.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

♦uaiiistiniais kursais. Bendruo-j 
menei nerūpėjo ir nerūpi jau
nimo auklėjimas. Visos jų jė
gos ir pasimetę, protai yra su
telkti ir įkinkyti ALTai griau.- 
ti, jai žeminti, q pinigai išlei
džiami bylų kėlimui svetimųjų 
teismuose, įvairiems pasivaži-J bai blogai ir dėlto lietuvių jau- 
nėjiinams, tame tarpe ir į Waj 

j shingloną. nors jie gerai žino,!

Tolk/.:, tas pats jaunuolis
> ik toras Nakas sako: “Jauni

mas į ateitį žiūri visai kitomis 
akim ir Lietuvą mato kitokią 
— be partijų be “Pienocen
iro“... I uolarpu vyresnės kur-' 
tos atstovai, neįsileidžia į gi-j 
lesnes diskusijas, bijodami skau. 
džių išvadų”.

Tai jau visiškai KGR ir Kai>; 
suko universitetu indoktrina 1 
cija. Reiškiu, ateities Lietuva; 
turi bū*i be partijų, lai yra tu-j 
kia. kokia v ra visa Sovicti i• . 41
S-ga ir okup. Lietuva, kur par
tijos uždraustos, išskyrus val
džios komunistų partijų. Hit 

| lerinėje Vokietijoje irgi nebu-’

and PLEASE 
make people 
more oareful

I vo partijų ir visose diktatu-- 
rinėse valstybėse taip pat nėra.) 

JU*' Man ‘neaišku, driko jaunuo
liui užkliuvo “Pienocentras“,! 
gal dėl to. kad jis nepriklauso* 
mybės laikotarpyje sukurtas;

suorganizuotas ir turėjo di-, 
dėles reikšmės Lietuvos ūki-, 
iriame gy venime. O okupantui 
kas sukurta lame laikotarpy ji*,1 
viskas dvokia. Juk **Pienocent 
rasr ir šiandien veikiu okup 
Lietuvoje, tik gal pavadintas 
kitaip, “tbvnocenIrus 
ir Amerikoje, lik jis 
mas angliškai Dairy*

Xc k ai tinki me mes 
u uoliu, jis nekaltas, 
auklėtojai

' menė, kokį jie jį išauklėjo toks 
Ui* ir yia, kokią jum ahaizda*

“Mes šauksimės j Prezidentą, 
Kongresą, Aukščiausiąjį Teis
iną ir Amerikos žmones imtis 
kokios leghlės akcijos”, paaiški
no ji.

Nacių grupė savo “žygį” gar
sina balandžio 20 dieną, Hitlerio

nimui JAV Lietuvos praeitis r 
yra mirusi ir už lai kaltė kren-j 
ta LB vadovybei. Ji tu 1 ė tų peri 
eiti į kuribingą kultūros, švie
timo, visus lietuvius apjungiau

] • Mokslininkai nustatė, kad
! ledų ir akmens gadynės žmogus 
gyveno tik apie 30 metų — ly
giai tiek pat, kiek žirafa. Žirafos 
nėra piktos, bet gali atsiginti nuo 
plėšrių žvėrių, net liūto. Jų ka
nopos turi stiprią kaunamą jė- 

'gą ir #ali jomis smogti į visas 
keturias puses.

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
’Tvok į laiką ir vietą jie pa

sirinks, mes ten būsime”, užtik
rino Mrs. Gans. J. Pr.
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DETROIT — Cadillac’s individuality for combinations, two-tone browu or bbek and 
1978 is noticeable from all 4ogles of the platinum, the Elegante exterior design xs high* 
Sedan de ViDe (upper). As >j0h all full-size - lighted by a fully-painted metal root, chrome 
Cadillacs for 1978, a new horizontal grille and 
raised script on the hood face establish this 
year’s new look. De Ville models possess 
distinctive series identification with a special 
sail panel crest and scripted nameplate. After 
production begins, De Ville and Fleetwood 
Brougham owners will be offered an optional 
package featuring chrome accent moldings, 
rear deck paint stripes and color coordin
ated body side moldings, affording further 
personalized luxury for this popular 1978 
Cadillac.

The 1978 Cadillac Seville Elegante (lower) 
emphasizes the versatility of this international 
size Cadillac with its distinctive blend of 
elegance and sportiness. Available in two cuior

accent moldings, wire wheeta and nnitpie 
Elegante scripts. The interior is phish, even by 
Seville standards, and features leatber/rinyt 
door and seat trim with segments of perforated 
leather and sucde-like accents. A center console 
includes courtesy lights, fold-down armrest, 
pen, writing tablet and provisions for a tape 
storage cabinet or telephone installation. The 
steering wheel rim is covered in either gray or 
saddle leather, matching the interior color 
combination. Cadillac plans to produce about 
10,000 Seville Elegante models during 1978. 
Cadillac will offer a total of seven standard 
and two “special edition” cars for 1978, in 
the familiar DeVille, Fleetwood, Eldorado 
and Senile models.

oTEPUMAS L. LAUK IR SŪNŪS
uACKA W u -

ntčl o^tu oltucabj A>.pul>uc
Z3JL4 WEST 23rd PL..CE Vlx Vni> 7-667X
iJLU2h SOUTHWEST HIGHWAY, EMoe Hilbų iU. 974-441* |

iiU Ra. HALaTED STREET Phone Y Arda 7-llb
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takai slidus, kad baisu išeiti iš 
namų. Todėl suvėlavau išsiųsti 
prenumeratų. Parite prie fds 
florą dolerių, tai kalendoriui. 
Malonu matyti, kad atsiranda

— Anthony Mikshys, Frank ą naujų skaitytojų. Aš maniau, 
fort, IIL, atsiuntė tokį laišką: | kad atšilus orui jų daugiau at- 
“Suinciu $30 už metinę Nau
jienų prenumeratą. Jau kuris 
laikas aš nustojau 90% regėji
mo, tačiau neatsisakau ir ne
žadu atsisakyti Naujienų, ypa
tingai Jums ruošiant platipinio 
vajų. Gaila, kad aš negaliu prie 
platininio prisidėti, nes pas mus 
yra labai mažai lietuvių. Mano 
širdis džiaugiasi, kai pamatau 
žinutę apie naują skaitytoją. 
Naujienas turėtų skaityti viri 
lietuviai. To aš" linkiu Naujie
noms ir xisienisvgeriems tautie
čiams. Dėkui už laišką ir už 
gerus linkėjimus.

— Ona J. Naujokaitienė iš 
New IJsbon, Wis., tarp kita taip 
rašo: “Kartu siunčiu $25 čekį. 
Tai bus 6 mėnesių .prenumera
tai, penkinė už kalendorių, o li
kutis Naujienų paramai. Lin
kiu geros sėkmės redakcijai ir 
administracijai, o labiausiai — 
platinimo vajaus darbuotojams, 
kad visiems sutartinai dirbant 
dar šiemet Naujienų skaityto
jai padvigubėtų visų lietuvių 
naudai ir gerovei”.’ Dėkui už ge
rus linkėjimus ir už aukas.

—: A. Pautienis, Euclid, Ohio, 
gabus ofganizatprįus ir veikė
jas, kiekvienais metais paremia 
Naujienų leidimą. Dėkui už 
ankstybą prenumeratos pratęsL 
mą ir už ta progą atsiųstą $10 
auką. Taip pat dėkui Klevelando 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas 2 mėn. trnkamesniam. su
sipažinimui.

— Ponia A. Sližienė, dr. Sližio 
našlė, Plattsburg, N. Y., savo 
laiške taip rašo: “Pas mus bu
vo gili ir šalta žiemą o keliai ir

’ si ras. To ir linkiu platinimo 
vajui, o Naujienoms — geriau
sios sėkmės!” Dėkui.

— Ponia M. Dambros iš Mar
quette Parko daugeliu atvejų 
parėmė Naujienų leidimą Dė
kui už ankstybą prenumpratos 
pratęsimą ir už įteiktą auką ka
lendoriui. Taip * pat dėkįiii tos 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas rienerieųns me
tams, bet pavardės prašiusiam 
neminėti. Dėkui visiems pareiš- 
kusiems dėmesį Naujienoms bei 
jų vajui ir atsiuntusiems adre
sus siųsti susipažinimui.

— Lietuvos Vyčių 65-sis sei
mas bus rugpiūčio 16-20 d. Sy
racuse, N. Y.. Organizacinio ko
miteto pirmininku išrinktas 
Frank Petrauskas.

— Prof. J. Žilevičiaus vado
vaujamas Muzikologijos archy
vas ruošia koncertą balandžio 
9 d. Šaulių namuose. Progra
moj dalyvaus Povilo Mieliulio 
diriguojamas simfoninis orkes
tras ir šaulių vokalipė grupė.

— Mokslo ir Pramones mu
ziejuj ruošiama margučių, ve-j 
lykinių valgių ir puošmenų pa
goda. Joje dalyvauja graikų, 
havajręčių, lenkų, liuksembur
giečių, švedų, slovakų,’ prancū
zų ir ukrainiečių tautinės gru
pės. Paroda bus kovo 16-23 d.

— Illinois Universiteto Urba
no je Agrikultūros kolegija ruo
šia namų dekoravimo paskaitą 
— Maxi Decorating on Mini 
Budget — kovo 30 d. 2-4 vai. 
popiet 5106 So. Western Ave., 
Čikagoje. Ją skaitys ir atsakys į'

Restauruota Traku pitis

i.

klausimus bei duos patarimus 
namų ekonomijos patarėja An
na' M. Hammond. Patariama 
rezervuoti vietą teL 737-1180.

i — Marquette Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos na- 
j*įų susirinkimas bus kovo 17 
d., penktadienį, 7:00 vai. vak. 
parapijos salėje, 6820 So. Wash
tenaw Ave. Yra daug svarbių 
reikalų aptarti, todėl prašome 
gausiai dalyvauti. Patys atvy
kite ir kitus prašykite, kad at
vyktų. Rašyki t ės naujais na4 
riais, tuo stiprinkite draugijos

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Piatįnlmo vajaus komisiią kreipiasi i visus skai* 

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

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidentinio viešbučio, 
17350 Gulf KvcL, St Petersburg, FL 337Ū8, tel. 813—391-9753, paskyrė

— --- --------progos būti
privačiu paplūdimin, 
Įrengimais.žaidimu' kambariu, TV, telefonu ir

f * • _ X *> *

mecenatu, kurių vertingos dovanos bus ‘

NAUJIENOS
1739 SO. WALSTED ST.
CHICAGO, IL 606M . , c
• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laika ir 
maimdamas susiraMnėjimo išlaidas. Priede______ dož.

Pavardė ir vardas ___________ >______ . .
i -----------------------

Adresas .--------------------------------------------------- ■ ■ '■ '

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo___
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas_
?

Adresas —.------- :------------------------------------

kuris

Sponsoriaus ptvardė, vardas ir vietovė_

• Platinimo vajaus proga, polaikMdamas lietuviška spauda ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė ir vardas_____ ___________  »

Adresas - -_______________ _____
" ■ ■■ ■" "" ■ 1 ■ F"

• Platono vajaus proga, prašau siuntini Naujienas dvi savaites susina 
zmimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas___________________________________  ______

Adresas ______ ____________________ ____

Pavardė ir vardas

Adresas_______

Pavardė ir vardas

a'.dresas --------- --

tume, politinių partijų. Prele
gentas pamėgins atsakyti: ar 
Vilkas yra galimas be politinių 
partijų, o taip pat ar tik ne po-, 
litinės partijos garantuoja de-; 
mok ratinę santvarką.

Maloniai kviečiame jus daly
vauti šioje vakaronėje. l>aug lai
ko bus skiriama paklausimams 
ir diskusijoms.

Pragiedrulių politiniuose ho
rizontuose nedaug matosi. Mes 
turime pasiruošti ilgai, nepails
tamai, nesvyruojamai kovai, ku
riai reikalingas visų mūsų po
litinis sąmoningumas, ši vaka
ronė, tikime, bus vienas žings
nis ta linkme.

Vakaronę rengia Lietuvių 
Krikščionių Demokratų 

Sąjungos Centro Komitetas

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

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

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
ma’. žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800.

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

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, S27.900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

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

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-eia ir Kedzie. $64,200.

15 M SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas. 
63-Čia ir Narragnnset. $54,000.

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

50 AKRŲ žemės Lemon te, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

PRO ŽEMĘ PRASKRIEJO 
DIDELIS AKMUO

WASHINGTON, D. C. — As

tronomai praneša, kad vakar,
trečiadienį, nuolat aplinkui sau
lę skriejantis akmuo, kurį ga
lėtum palyginti su maža plane
ta, praskriejo pro žemę, šio ak
mens diametras yra apie pusan
tros mylios. Astronautai žino, 
kad jis skrieja aplinkui Saulę. 
Jis praskriejo 6 milijonų my
lių atstumoj e. šio mėnesio 8 die 
ną panašaus dydžo planeta, va- 

i dinama astroidu, praskriejo pro 
VLIKAS, PARTIJOS I Žemę 12 milijonu myliu atstu- 

DEMOKRATIJA j moję.
Mokslininkai skaičiuoja, kad 

kiekvieną tūkstantį metų vienas 
panašus akmuo trenkia į žemę. 
Jis, aišku, palieka savo pėdsa
kus ir žemės gyventojai jaučia 
jo sutrenkimą. Astronautai ap
skaičiuoja, kad kovo ir balan
džio mėnesiais keli panašūs dan 
gaus kūnai praskris pro žemę, 
bet dar jos nepalies.

gramos magnetine juostelę, kai
na $3. Rašykite šiuo adresu: 
Lithuanian Ministries, P. O. Box 
321, Oak Lawn, -Ill. 60454. (Pr.)

DEMOKRATIJA
' š. m. kovo 18, šeštadienį 7:30 

vaL vakare Jaunimo Centro ka
vinėje rengiama vakaronė: Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, Politinės Partijos ir 
Demokratija.

Paskaita skaitys Vliko Tary
bos politinės ir teisinės komisi-

jėgą. Galintieji sumokėti nariojjos pirmininkas Stasys Lūšys, 
mokestį prašomi atvykti 30 vienas iš Vliko steigėjų ir ilgus 
min. prieš susirinkimo pradžią, metus Vlike esąs Lietuvių Krikš- 
Lauksime jūsų. Stasys Patlaba čionių Demokratų Sąjungos at- 

----------- J stovas.
Pažinimas gero ir piktol

Ar Adomas ir Ieva yra dan
guje? Kaip mes galime pakliūti vos interesus tarptautiniame fo-ĮiJoyd, Haddan & Bums_
dangun? Išgirskite asmeniškai 
šį penktadienį 9:45 v. v. banga 
1490 AM per Gerąją Naujieną ,klausomybę.
Lietuviams, skelbimą Lietuvos Kartais tenka išgirsti, kad 
Aidų radijo programoje. Jei ne- Vlikas esanti gera institucija, 
turite galimybės išgirsti šios pro--bet partinis susigrupavimas — 
gramos asmeniškai, pareikalau-1kažkoks nesusipratimas; kad 
kate nuorašo, ir prisiusime vėl- aemokratija yra neblogas daly
tai. Norinčiam įsigyti šios pro- kas, bet būtų geriau jei neturė-

mokestį prašomi atvykti

1

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd SL, Chicago 
TeL 767-0600.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

,2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda dviejų 

krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427.

XPrg3%l IŠIRTI K

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Ch lea gos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, gi- 
nntuotal ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559Carol Childs — teisių firmos 
dalininkė

Vlikas buvo sudarytas Lietu * Viena iš žymiųjų iš Chicagos 
voje. Jo paskirtis: ginti Litu-į teisininkų firmų — Bell, Boyd, 

■ iš
siuntinėjo oficialų pranešimą, 
jog firmoje dirbanti Amerkos 
lietuvaitė Carol Childs yra pri
imta frmos dailininkė. Ji spe
cializuoja korporacinėje teisėje 
ir atstovauja firmą įvairiise 
JAV vietovėse. Carol Childs bai 
gė Californijos universitetą Ber 
kley ir gavo teisininkės diplomą 
iš Northwestern universiteto.

Advokatės Carol tėvai — Alek 
sandras ir Wenetta (Grybaitė) 
Childs gyvena Californijoj, gi 
jos maciutė Jadvyga Grybienė, 
ilgametė Nau j ienų skaitytoj a, 
turėjusi maisto gaminių krautu 
vę Marqette Parko apylinkėje, 
dabar administruoja savo vieš
butį Salon Beach, Cal. Carolės 
sesute su vyru ir 3 metų sūne
liu guvena Australijoje.

Linkime tolimesnės sėkmės 
jaunai lietuvei advokatei.

M. K.

rūme ir vadovauti lietuvių ko
vai už Lietuvos laisvę ir nepri-

Kartais tenka išgirsti, kad

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARDA NOREIKIENi

1608 Wert SBth St, Chiago, IIL 60629 • TeL WA 5-2787 
DKrti* ga*irinklm«* gervt tvalrlp erakig, 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

OiKOWi

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUrrra gift parcels servici 
uei W. 49th Sf„ Chlc»»o, IIL 60629. — TM. WA 3-2777 

OH SA St, Chlcage, IIL 636C7. - T«L 2544329

SAVININKAS parduoda 2 aukštų 
namą, karštu vandeniu šildomą, ge
roje Bridgeporto vietoje. Galės tuoj 
užimti 5 kamb. butą. Tel. 847-0356 
po 3 vai. po pietų.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį toil įninką K

Chicago je 

NORMANĄ 
URŠTEINJ

TeL 2634582* 
(į*taigo«) ir 
677-84S9

185 North W*Sa»h Averso*

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTĖ,

PROGRAMOS VEDĖJA

W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 $t Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

Jan kurta laikas atspausdinta b* galima gauti knygų rinkoj*

CHTCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferose mygi įprašant! paskutinių 90 (1860-1909) metu 

Chleagoa lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbui 684 pat Kales 
S10. Išleido Amerikos Ueturių Istorljof Draugija.

Knygoje aprašyti pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvi*, ptmcw 
Beturiu kolonijom jų ruorginteuotoe šalpos draugijom, statytos btž- 
nyčloa, įsteigti lauraičiai, kuriu rišo buvo 121. 41 teatro draugijų. 48 
panulletlškl chorai, 9 btžnytiuhd ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socallistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti dirbai, įsteigtos mokyklos, skaitykloa, ban
kai ir kt

Norintieji knyga įsigyti, prašomi parai y U čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir padurti:

— Hua Kuofengas, pasibai
gus komunistų partijos kongre
sui, turėjo drąsos įsimaišyti į 
minią ir sveikintis su gausiais 
pažįstamais. Sakoma, kad as
mens sargai jo nesekiojo.

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

AR JAU PASIDAMTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalui Jums gali daup 
padėti teisininko Prano šulo pa- į 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells j 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna* 

ma •Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina £3-. Su legaliiko 
mis formomis — $3-50.

Užsakymus su Money orde
riu dusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halrted St. Chicago ŪL 60608.

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje*

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 Avė.
Chicago, Ill. 60629

SUSIRINKIMU

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

o t M S s 1 O
12—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
.lability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

Se. ASHLAND AVI. 
523-3775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas Ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET
Tvltfj REpublte 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 

, Taip pat daromi vertimai, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

». NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av 

Chicago, IIL T«L YA 7-59*

BEST THINGS IN LIFE
etate r m m

INlURANCf

•State Farm Ufa Insurance Company

I jil Frank Zapollt 
UOS Mi W.TS»h St.

GA 4-8654

, Onlyyou

NAUJIENOS/CHKAGO «, ILL, — THURSDAY, MARCH, 16, 1978

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo eilinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadieni, kovo 19 <L 12:00 
vai. dienos metu, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman avė. Nanai 
prašomi atsilankyti, nes yra svarbiu 
reikalu aptarti ir laikas užsimokėti 
nario duoklės. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašt

PHASE
BE




