
£ ■*<

t Ilf* if I

WASHINGTON. D.C.—Ame- 
, , w , 5 rikos radiacijos specialistai nu-Rusai vykdo duotus pažadus . kaJ Kinijos vyrfau

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News.
Published by The txthuaxuan News Publishing Co., loC.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

VOL. LXIII

Wishing* r ^ien Over One Million Lithuanian 
In The United States

Price 20 c.

RUSAI UŽĖMĖ VISĄ OGADENO DYKUMĄ 
NEKELIA KOJOS J SOMALLJĄ

Somalijos partizanai saugo civilius nuo Adis 
Abebos valdžios ruošiamų skerdynių

NAIROBI,- Kenija. — Iš Abisinijos ateinančios žinios sako, 
kad rusų vadovaujami kubiečiai vakar užėmė pačius svarbiausius 
Ogadeno dykumos centrus ir valdo visą dykumą. Sovietų aviacjai 
nėra ko vaikyti, nes paskutiniai Somalijos kariuomenės dainiai 
peržengė sieną ir ilsisi Somalijos teritorijoje.

Pačioj Ogadeno dykumoje li
ko Somalijos partizanai, sukilę 
prieš Adis A bebos diktatūrinę 
vyriausybę ir jos siunčiamus 
žudikus. 'Bet jie liko gyvento
jams apsaugoti nuo centralinės 
vyriausybės atstovu keršto.

Kinija išsprogdino 
atomo bomba

Sovietų generolas , Petrovas, sybė išsprogdino dar vieną ato- 
komanduojąs visus Etiopijoje 
esančius rusų, kubiečių ir pa
čios Etiopijos karo jėgas, pra
nešė Maskvai, kad nei vienas 
“Etiopijos karys” neįžengė į So 
malijos teritoriją ir nesirengia 
Įžengti. Jis taip pat pąminėjo,

— ka<L kubiečių skaičius Etiopijoj 
galės būt sumažintas, nes jis 
ten jau nebereikalingas.

Somalijos partizanai tikisi ap 
ginti civilinius nuo centralinės 
valdžios žmonių keršto, bet kuo ! 
prasidėjusios kovos pasibaigs Į 
tuo tarpu dar neaišku. Sovietų i 
karo lėktuvai seka visus 1------
ir apšaudo kiekvieną masiną ar 
tais keliais einančius žmones.

mo bombą, kurios radiacija jau 
pasiekė Pacifiko vandenyną.

Amerikos specialistai seka 
iPacifiku į vakarus slenkančius 
pavojingus dujų debesis ‘ir is- 

jPėja visus Pacifiko gyventojus, 
j Kiniečių išsprogdinta bomba 
buvo 2(y kildtonų dydžio.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Chicago, III. —Penkiadienis — Friday.

IZRAELIS NORI GARANTIJOS, KAD 
PALESTINIEČIAI NEUŽPULDINĖTU

Užėmė 5 mylių pločio ir 47 mylių ilgio 
demorkacijos zoną, nesirengia trauktis

TELA Vi V AS, Izraelis. — Izraelio premjeras ketvirtadieni 
pareiškė, kad Izraelio karo jėgos, vadovaujamos štabo viršinin
ko gen. Gur užėmė penkių mylių gylio ir 47 mylių ilgio demar
kacijos zona Libano pasienyje ir nesirengia pasitraukti, kol ne
kils garantijos, kad palestiniečiai iš šios zonos neberengs dau
giau užpuldinėjimų Izraelio žemėje. Palestiniečiams draudžia-' 
ma sauvaliauti Libano teritorijoje, bet jiems leista ruoštis ir 
organizuoti Izraelio puolimus iš demarkacijos zonos. Tie veiks
mai dabar pasibaigs.

Vis dar mokytojus 
užpuldinėja

Kristiįono Donelaičio lituanistinės mokyklos, B klasės .mokini atšoka siu metų Vasario 16-tos cfenos 
minėjime. Mokyklai vadovauja J. Širka. Foto V. Noreikos

VISIEMS NUSIGINKLAVUS, NUSIGINTO-, 
. .  . TU IR RUSAI

Kūno daliu

'11

Somalijos ir Ogadeno karas 
pasibaigęs

ATIDAROMA URBATTYTĖS 
PAVEIKSLU PARODA

* t

NEW YORK, N. Y. — Atei
nantį šeštadienį Phoenix gale
rijoje. esančoje 30 West 57th 

uvięLų i atidaroma dailininkės
eius į Elenos Urbaitytės paveikslų ir 

| lipinių (koliažų) jungiančius
geometrinius ir figuratyvinius 
elementus, paroda.

ELTA anglų kalba nr. 5 (ko-| CBS REPORTS 
vo mėn. 1978) turinyje: J.A.V.’mėn. 7 dieną per : 
Departamentas sveikina Lietu-, nalus.buvo 15 m. 
vą nepriklausomybės šventės i vadinta: “Report on Soviet de- 
proga. Riaušės Vilniuje (spalio! fee t or Simas Kudirka, now li- 
mėn. 1977), Italų spauda riau
šės Vilniuje, Kronika apie Gu
lag Archipelago, Aušra Nr. 7, 
Katalikų Bažnyčios kronika Nr. 
29, knygos ir straipsniai.

ki no 
Coma” 

paveikė

Š. m. kovo, CHICAGO. — Neseni
3 CBS ka-: teatre rodytas filmas 

rograma pa-’ (mokslinė fikcija). tiek 
žiūrovus, kad greit prasidėjo pa
siteiravimai ir pasiūlymai Illi
nois Inkstų Fundacijai ir Akių 
Bankui Įvairių kūno dalių įvai
riomis kainomis. Susan Rooney 
iš Inkstų Fundacijos ir Edgar

Paroda tęsis iki balandžio 6 
bus uždą-Kubos jjremjeras Castro, pa- dienos. Pirmadiniais 

tyręs apie Somalijos karo jėgii TTta- ši°ie galerijoje savo paro- 
pasitraukimą į Somalija, parei-;^ surengusi c-----------
skėr kad Somalijos ir Etiopijos 
karas baigtas. Jis pasigyrė,kad 
revoliucinės Kubos kareiviai 
parodė savo pranašumą ne tik 
Angoloje, bet ir Etiopijoje.

Etiopijos valymo darbus galės 
pravesti pačios Etiopijos kariai, 
kubiečiai jiems nebus reikalin
gi. Diktatorius Castro nepami
nėjo, kiek Kubos karių žuvo 
Ogadeno karo operacijų metu. 
Jis taip pat nepasakė, kiek 
Somalijos karių nužudė etiopie- 
čiai

Elena Kepalaitė.
dailininkė

ITALIJOJE PAGROBĖ 
ALDO MORO

ROMA, Italija. — Gerai orga
nizuota grobikų gauja, trecia- 
dinieio nakti pagrobė Įtakingą 
Italijos politiką Aldo Moro, Jis 
ilgus metus vadovavo Italijos 
krikščionių demokratų partijai 
ir kelis kartus yra buvęs Itali
jos premjeras.

Jį saugojo penki policininkai. 
„ j Aldo Moro namus, esančius Ro-

Atrodo, kad rimtas preziden- priemiestyje, apsupo gerai 
to Carterio i spėjimai apie de-! jnnkluota grobikų gauja, užmu- 
tentės pabaiga ir patarimas ru- j visus penkis policininkus, pa
sams atšaukti savo karo jėgas grobė patį Aldo Moro ir išsi- 
iš Etiopijos^ be to. Amerikos 
karo laivų pasirodymas Persi
jos įlankoje galėjo paveikti ne 
tik Maskvą, bet ir Havaną.

TIESA nr.44. Draugui L. Bre 
žnevui. dabar jau Tarybų Sąjun 
gos maršalui, s. m. vasario 20,1 
Kremliuje Įteiktas Pergalės or-į 
dinas. Įteikė M. Suslovas, TSSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiu 
mo pavedimu, Įteikiant ordiną 
pasakyta liaupsinanti kalba. L. 
Brežnevas atsakydamas pabrė
žė: “Mes niekam negrąsiname, 
nekam neprimetame savo va
lios”. “Jeigu tempimas toliau 
mažės, jeigu kitos valstybės bus 
pasirengusios nusiginkluoti, mū 
su laukti neteks”.

ring in New York“. Tai pasikal
bėjimas tarp Simo Kudirkos ir 
CBS reporterio Bill Moyers. Pa
sikalbėjimo tema: laisvė, Ame
rika, vergja Sovietų valdomose j Britton praneša, kad savo eilės 
šalyse ir žmogaus teisės. Prog-, gauti inkstą laukia tarp 700 ir 
ra m a buvo pailiustruota keliais 11,000 asmenų ir siūlo nuo $.5000 
vaizdais. iki $10,000 už vieną akį.Britton

(Elta) sako, kad už “n 
-------------- \ j inkstą tinkamą

naują“ mirusio 
, prioperarimui

MUZIKO ROSTROPOVIČIUI Į mokama iki $65,000...
ATeMe SOVIETŲ 

PILIETYBĘ

MASKVA.— Vašingtono 
čionai. Simfonijos Orkestro 
duktorius, žymus čelistas virtuo 
zas Mstislavas Rostropovičius ir 
jo žmona soprano solistė Galna 
Višnevskaja praeitą trečiadieni 
Kremliuje buvo “iškeikti” kaip

' “ideologiniai Išgamos” ir “už jų

' Ar Izraelis tikrai
kon turi atomine bomba?

C C

— Prezidentas Fordas pasa
linęs ČIA aukštą pareigūną už 
labai didelį plepėjimą kongreso 
komisijos nariams. Jis apie tai 
mini ruošiamoje knygoje.

KALENDORELIS
Kovo 17: Gertrūda, Patrikas, 
Varuna, Genvibs, Džangis.
Saulė teka 6:01, leidžiasi 5:58.
Oras: saulėtas, vėsus.

vežė.
Ketvirtadienį policija dar ne

žino joJcas būtų galėjęs įtakingą 
politiką pagrobti, bet jau ras
tas grobikų automobilis, kuria
me buvo išvežtas Aldo Moro.

Policija tame

veikimą, žalingą Sovietų Sąjun
gos prestižui” iš jų atimta So
vietų pilietybė.

Jiedu 1974 metais buvo išlei
sti ribotam laikui kitapus Gele
žinės Uždangos. Jų nusikalti- 
Kremliui didžiausias buvo tas, 
kad iš savo gerų pajamų šelpia 
pagalbos reikalingus pabėgėlius 
iš sovietų “rojaus”.

ELTA italų kalba, Eltos biu
letenis ELTA-Press, 1977 m.Nr.j 
11. Redaguoja prel. V. Mincevi
čius Romoje. Turinyje: VLIKo 
memorandumas Belgrado kon

ferencijai, žmogaus teisių pažei 
dimų Lietuvoje dokumentacija, 
Lietuvai laisvinti Revoliucinio 
Fronto atsišaukimas, Marijos 
Jurgutienės prašymas išvykti į 
JAV, T. Venclovos pareiškimas 
dėl jam atimtos sovietų piliety
bės, Algirdo žyprės skundas

automobilyje kankinimų psichiatrinėj H- 
rado kraujo klaną. Pats Aldo goninėj, Lietuvos — Ukrainos 
Moro galėjo būti sužeistas. Vi- sutartis, naujo Lietuvos konsu
las pasaulis pasipiktinęs tokiupo paskyrimas Los Angeles, jau 
žiauriu seno politiko pagrobi- nimo antisovietinės riaušės Vii 
mu. Policijos vadas ryžosi im- niuje, Lietuvoje klesti pogrin- 
tis visų priemonių grobikų gau- džio spauda, impozantiška Bal- 
jai išaiškinti. tijos jaunimo demonstracija Va 

šingtone, Nijolės Sadūnaitės, 
Prezidento Parterio pareiški
mas Cleveland© lietuviams, bap 
tistų persekojimas Lietuvoje, 
Rytų Vokietijos vyskupų tanky-

į — Izraelio karo vadams besi- 
veržengtiems į Pietų LibanąJsa 
kyfa neliesti Sirijos kariuome
nės dalinių, dabojancų taiką Li
bane. Izraelitams taip* pat buvoimasis Lietuvoje, Keston Colle- 
liepta neliesti . Libano karuome- j leidinys “Krkščkmys kaliniai S- 
nėa ISSR 1977 metais”.

PAGERINA SUSISIEKIMĄ 
TARP CHICAGO — JULIET?

Regionalė Tranzito Admini
stracija (RTA) trečiadienį pra
nešė. kad sudaryta darbo jėga 
pagerinti viešąją transportaciją 
per ateinantį pavasari ir vasa
rą, kol bus perstatytas Edens 
Expressway greitkelis, kuris la
bai nukentėjo per praeinančią 
šių metų žiemą. RTA patvirtino 
planą leisti Joliet Masinio Tran
zito Distriktui perimti autobu
sų tarnybą tarp Joliet ir Chica
gos tą tarnybą perleidžiant

FastSouthwest Interurban
Transit, Inc. (SWIFT).

SWIFT autobusai dabar ope
ruoja penkias darbo dienas

CHICAGO. — švietimo tary
bos naujame raporte praneša
ma, kad per šių metų sausio mė 
nesį Chicagos viešosose mokyk- j 
lose mokytojui užpuldinėjimai! 
iš moknių pusės, lyginant 
praėjusų metų gruodžio 
siu truputį padidėjo, "bet 
inetų statistika4 rodantį ftnoh-t 
tini mažėjimą.

Per praėjusį sausio mėnesį 
mokytojai buvo mokinių užpul
ti 112 kartų, o gruodžio mėn. 
“tik“ 102 kartu. Bet per 1977 
metų sausio mėnesį tokių nusi
kalstamų veiksmu buvo 117, o 
1975 m. net 208.

Bendrai, per visus 1971-75 
mokslo metus mokytojų užpuo- 

?limų buvo 1.628, o 1976-77 me
tais 1,140.

Per šių metų sausio mėnesi 
96 mokytojų užpuolimus pada
rė mokiniai. 5 mokinių tėvai ir 
11 užpuolimų su mokytojais 
nieko bendro neturi pašaliečiai

Per šiuos mokslo metus jau 
buvo 476 mokrioju užpuoli
mai.

WASHINGTON. — NYT pa
rašė. kad dėl atitinkamų parei
gūnų neatsargumo rastas pa
mestas dokumento lapas Įtiki
namai parodė, kad Izraelis tik
rai tur pasigaminęs atomų bran 
duolių bombų.

Jau prieš 10 metų CTA direk
toriaus pavaduotojas Carl Du- 
cker informavo prezidentą John 
šoną, kad Izraelis turi tokią 
bombą, bet Johnson uždraudė 
apie tai informuoti levstybės sek 
retorių Dean Rusk ir gynybos 
sekretorių Robertą McNama
ra.

—Izraelis turi žinių, kad pa
lestiniečiai įsteigė Kipro salos 
pašlaitėse mokyklą, kaip varto
ti modemlius ginklus. Izraelis 
atidžiai seka žinias apie palesti
niečius Kipro saloje.

savaitėje po du autobusu per 
dieną, o šeštadieniais ir sekma 
dieniais po vieną autobusą, iš 
Greyhound Rus Terminio Chi- 
cagos miesto centro Edens 
greitkeliu.

Nauju sutvarkymu Chicago- 
Joliet autobusai iš Chicagos pra 
dės nuo Cicero ir 22 gatvių san
kryžoj ir važiuos Archer Ave
nue ir 171 Route.

JAV pašto deficitas 
daugiau bilijono $$

Izraelio premjeras Menahem 
Begin ketvirtadienio popietę he 
likopterių nuskrido j Izraelio ka 
ro jėgų laikomą Libano pasie
nio ruožą, kur jis apžiūrė
jo naujai užimtas pozici
jas ir pareiškė, kad Izraelio ka
ro jėgos karo veiksmus sėkmin
gai baigė.

Pasienio zonos okupacijos me 
i tu įvyko keli susirėmimai su ge

rai ginkluotais palestiniečiais, mene- • . .• liet iš viso dvieju dienu metu 
1 žuvo 4 L-Izraelio kareivių, o 57 

■ buvo sužeisti. Vieni sužeisti sun 
kiau. o kiti lanaj lengvai. Izra
elis neliečia Libano ir įSirijos 
karo jėgų. Izraelis nereiškia jc- 

i kių prezenzijų Į šias Libano že- 
; mes, bet jis jokiu būdu neleis 
; palestiniečiams naudoti šios 
i teritorijos įsiveržimams i Izrae- 
Į Ii ruošti ir nekaltus pasienio gy
ventojus žudyti.

Be užėmimo pasienio zonos, 
Izraelio karo lėktuvai ir karo 
laivai apšaudė palestiniečių ka
reivines pajūryje ir pasienyje. 
Bukante Tyre srityje įrengtos 
palestiniečių kareivinės ir karo 
medžiagos sandėliai, buvo ap
šaudyti palestiniečių karo cent
rai Sidomijos apyL.o keli lėktu
vai išmėtė galingas bombas pa
ties Beiruto priemiesty,kur taip 
pat palestiniečiai koncentruoja 
savo karo jėgas. Palestiniečiai 
buvo įspėti apie Izraelio karo 
jčgų koncentraciją Libano pa
sienyje, net niekas nemanė, kad 
izraelitai kirs tokia galinga 
jėga.

Palestiniečiai

WASHINGTON— JAV Paš
to Tarnybos deficitas per 1978 
m. bus daugiau kaip bilijonas j Palestiniečiai buvo pristatę 
dolerių, net jei pašto rates bus I cementinių stulpų tankams su- 
dar labiau pakeltos, kaip jau nu i laikyti. Jie manė, kad Izraelio 
matoma, pareiškė vyr. pašto virs tankai, įšliaužę Į cemento stul- 
šininkas Wiliam Bolger, pripa
žindamas, kad tą deficitą suke
lia tokie aukšti pašto tarnauto
jų atlyginimai, čia neįskaitant 
“svaigalingai” didelių kompen
sacijų pašto darbinnkams susi
žeidus tarnybos metu, pasakė 
jis.

Žudikas vadovavo 
pajūrio užpuolimui

pu lauką, iškils ir negalės ju
dėti, bet tankai taip negalvo
jo. Jie kelis kart ils prašliaužė 
pro stulpus, juos visus labai 
lengvai išlaužė ir pakvietė prem 
jero helikopterį nusileisti to
kiam iūžtame apsaugos lau
ke. Pradžioje kelios palestinie
čių grupės bandė pasipriešinti, 
puldavo arti prišliaužusi tanką, 
BeTVeliau jie viską metė ir bė- 
go. Bėgančius vyrus 
lakūnai persekiojo ir 

juos kulkosvaidžiais, 
lėktuvai išmėtė daug

Izraelio 
apšaudė 
Izraelio 
galingų 

pa-
New York. N. Y. — Izraelio 

atstovas pranešė Jungtinių Tau Į bombų Marjoum ir Chiem 
tų sekretoriui Kurt Waldheim,! kalnių srityse, nes palestinie- 
kad Izraelyje suruoštoms 37jčiai į tuos kalnus sutraukė ga- 
jaunų žmonių žudynėms vadoj lingu mvo jėgas, 
vavo tas pats Abu Jihud, kuris 
prieš penkis metus vadovavo 
Miuncheną n nuvykusių Izraelio 
sportininkų žudynėms. Abu Ji- 
hul yra palestiniečių vado Jasir 
Arafato dešinioji ranka.

Izraelio karo jėgų vudovyliė 
pranešė gyventojams, kad ji 
nesikiš į žmonių gyvenimą, bei 
ji neleis užimtos zono< gyvento
jams bendradarbiauji ar padėti 
palestiniečiams.



VL. BAKŪNAŠ

Pastabos iš tolo
DIDELI ŽMONĖS MAŽAME MIESTE

(I'asikalbėjimas su prof. dr. M. Mackevičium)

(Tęsinys)

Kalbant apie sukilimo reika- Bendruomenė, šalia savo pagrin 
lingumą, reikia nepamiršti, kadidinių uždavinių: rūpintis lietu- 
sukilimo metu buvo tikėta į

A’ijantų paskelbtus karo vedi
mo t ik-lūs. iškilmingus paža
dus, deklartcijus. kaip pavz. At
lanto Charta ir kt. Buvo skati
nama rezistencija ir t. p.

Kas galėjo daleisti, kad Ali- 
jantai (didžiosios demokrati
jos) lamėję karą frontuose, 
taip naiviai, negarbingai ir net 
kvailai užbaigs karą ir paliks 
bolševikų vergijoje tiek kultū
ringų tautų.

VL Bakūna^: Pereinant nuo 
senesnių laikų Uetuvoje iki da
bartinių dienų 'šeivijoje. ypač 
čia, Amerikoje, ką Tamsta ga
lėtumei* pasakyti apie Amerikos

fun 
kad

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

vybės išlaikymu, švietimu ir kul 
t Gros puoselėjimu, negali pasi
likti visai nuošaliai laisvinimo 
darbų. Tai rodo tikrovė.

Klausimas yra — kokia for
ma ir kuriais atvejais? Viena 
ašku, kad jos vaidmuo turi bū
ti ALTai ir VLIKui pagalbinio 
pobūdžio. Tai reiškia, kad ji tū
li vengti paralelizmo ir dupli- 
k avimo veiksmų, prisilaikyti 
darbo pasiskirstymo' principo, 
nes tik tokiu būdu bus išvengta 
energijos ir lėšų nepateisina
mo eikvojimo. Ir tas rūpi vi
siems, nes darbo rezultatai bū
tų didesni.

JAV Lietuvių Bendruomenės
• X, Vr —— A A • A V4 VzV* ** JL —■ A < X

Lietuviu Tarybos veiklą Lietu- vadovybė turėtą ypatingai dėti 
%x>s laisAinimo darbe ir Lietuvių daug neatlaidžių pastangų, kad 
Bendruomenės vadovų pastan
gas įeiti tos veiklos sritin, prak 
tiškai ne tik duplikuojant AL
Tos veiklą, bet net ir stengian- 
ts perimti vadovaujančią rolę 
Lietuvos laisvinimo darbe?

Prof. dr. M. Mackeričius: 
Amerikos Letuvių Taryba yra 
svarbus Lietuvos laisvinimo dar 
be veiksnys. ALTA yrą pakan
kamai kvalifikuota vadovauti 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se Lietuvos laisvinimo darbui. 
Ji. kiek faktinė padėtis leidžia,, 
apjungia tam darbui ankštybes-1 
nę ir naująją organizuotą išei
viją. Tas labai svarbu. Objekty
viai ir šalčiau galvojantis tau
tietis ALTos atliktą ir toliau tę 
siamą laisvinimo darbą gali tik 
teigiamai vertinti.

Dėl JAV L. B-nės vaidmens 
laisvinimo darbe, manyčiau, 
kad būtų neprotinga ją visai iš
jungti ją iš to darbo, Lietuvių tarmo laikj’tis. Tuomet visų tų

balsavimuose dalyvautų. ne de
vyni ar dešimt tūkstančių, bet 
daug daug daugiau. Tuomet ji 
efektingiau, geriau reprezentuo 
tų tremty esančią tautos dalį, 
kuri kaip* laisvoje valstybėje 
tauta, išeivijoje būtų 'risų gy
vybinių inspiracijų — troškimų 
ir nuomonių šaltinis. Juk L. B- 
nė vykdydama savo tięsoginius 
uždavinius yra arčiausia trem
ties masei. Taigi, jos ryšys su 
išlaisvinimo veiksniais yra bū
tinas ir labai svarbus.

Manau, kad dabar pasireiš
kiančiu nesutarimu, nenorma-' 
luinu priežastys, pagrindas, be 
“herojiškų” politinių ambicijų, 
yra pinigai, t. y. renkamos išlai
svinimo darbui remti aukos per 
ALTos organizaciją.

Išeitis tėra viena: reikia vi
sais minėtais klausimais išsiaiš
kinti,; sakyčiau iš naujo, ir susi-

negerovių, bent kuriam laikui, 
bus išvengta ir bendram reika
lui teigiamai paeitajmautu. ’

Dėl Lietuvių Bendruomenės 
tendencijos perimti ALTos 
kcijas, darbą, man atrodo, 
neverta burnos aušnti.

Liet ariu Bendruomenė
suskilusi, vaiduose ir bylinėji- 
muose paskendusi. Pirmiausia 
ja’ iečiai, savo namų kieme rei
kia susitvarkyti, kad jos pagrin 
etiniai uždaviniai nebūtų aplei
sti, nenukentėtų.

Dviejų Bendruomenių būri
mas yra absurdas ir tremties vi 
suomenei garbės nedaro.

VL Bakūnas: Labai opus, 
taip vadinamas “bendradar- 
bairimo” arba “tiltų statymo” 
klausimas — žymesnių svečių 
iš okupuotos Lietuvos (solistų, 
dailininkų, rašytojų, žurnalistų, 
mokslo žmonių ir kt.) lankymo
si j r jų riešo (organizuoto) pri-. 
ėmimo reikalu. Kaip į tai Tam
sta žiūri? Kokia Tamstos nuo
monė apie jaunmo (išeivijos) ( 
siuntimą į Viftriaus “lituanisti
nius” kursus?

Prof.drAL Mackevičius: Tik
rai, tai labai opus klausimas :Ne- 
lenva rasti atsakymą, kuris vi
sus patenkintų, visiems įtiktų. 
Berods prieš trejus metus, VLI- 
Ko sušauktoje veiksnių konfe
rencijoje, kurioje ir man teko 
dalyvauti,tas klausimas buvo iš 
samiai išdiskutuotas ir prieita 
vieningo viešo pareiškimo. Juo 
reikėtų vadovautis. Deja, vadi
namasis bendradarbiavimo, til
tų statymo klausimas pasiliko 
kontroversinis.

Mat. bendradarbiavimo pol
koje, jei taip galima vadinti, 
ypač organizuotoje formoje, iš 
vienos pusės pasireiškia naivūs 
patriotiniai jausmai, iš kitos — 
sukti okupanto propagandiniai 
tikslai. Ne be to, kad po patrio- 1

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Takia*
(Tfdnyi)

Kariuomenė greit pavargo — ir iš tarybinės val- 
idžios “įtvirtinimo” nieko neišėjo. Tada griebtasi despe- 
j ratiškų priemonių. Skelbiama amnestija "banditams”, 
' kurie savo noru pasiduos, atiduos ginklus, ir net pažada
ma pagalbos legalizuotis: dokumentai, darbas, asmens 
neliečiamybė. Pasisekimas — lygus nuliui.

llio pat metu 1944 m. rugsėjo mėnesį Panevėžyje 
šaukiamas operatyvinių įgaliotinių slaptas pasitarimas, 
į jį atvyksta ir pats Burieekis. Jame dalyvauja LKP ck 
sekretorius A. Sniečkus, gen. Bartašiūnas, operatyviniai 
apygardų įgaliotiniai, vienetų vadai ir pavaduotojai po
litiniams ir propagandos reikalams bei vietinių NKVD te 
ritorinių vienetų pareigūnai Pasitarimui vadovauja tuo
metinis vidaus reikalų komisaro Berijos pavaduotojas 
Kruglovas (dabartinis vidaus reikalų ministeris) su spe
cialiais Benjos u Stalino įgaliojimais. Jis pirmiausia duo 
da padėties apžvalgą, išpeikia Sniečkų ir Bertašiūną, ku
riems išreiškia asmeniškai draugo Stalino ir politbiuro 
nepasitenkinimą operacijų eiga. Jis įsako iš “žodžių pe
reiti į veiksmus'’. Reikia atimti iš banditų “bazę”, kuria 
jie remiasi: tai — šeimos nariai, “buožės”, inteligentai, 
giminės. Jis įsako šią visą „bazę” išdeportuotL Įsako su
stiprinti agentų veikimą panaudojant provokatorius. Pi
nigas, esą, roles nevaidina. Visomis priemonėmis reikia 
naudotis: papirkimu, žudymu, patriotiniais jausmais, 
tardant esančios leistinos visos priemonės. Esą, tačiau

■Raminta Lampsatytė, žinoma pianistė ir muzikos profesorė, daigaus viena sąlyga: reikia būtinai išspausti teisybę. Tuo pat 
parapijos tradicinio Giesmių vakaro programoje šį sekmadienį 

kovo 19 <L, 5 popiet.

pastangos išeiviją, su
kiršinti, suskaldyti. Jų inspiruo 
tas ‘"bendradarbiavimas” kaip 
tik yra gera tiems tikslams siek 
ti priemonė. Tik tuo, o ne kitu 
tikslu yra peršami įvairūs “ta
rybiniai laimėjimai* ir “šedev
rai”, kaip filmos, koncertai

Vilniaus “Htuanistiniai kur
sai” siekia to paties tikslo. Juo-

tine skraiste pasireiškia ir są- -se patriotinis jaunimas 
moningi .. okupanto T. talkinin- mėginama migdyti ir klaidinti.

Okupanto tikslai, visiems ge- 
rai žinomi. Išeivijos’ veikla 
jiems nervus gadins. Todėl ir * * . v • *

Great 
American 

Dream 
Machine.

America Ša the place that is made 
out of dreams. Ami, US, Savings 
Bonda have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Nov“, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true tester than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Band-a-Month plan where you bank

Before you know it* your Amemcan 
■ ■ < will be a reality.

Mo* K Brad* F«% vhm UM

Wiwm bmM t>r ea> h» tWwrf ♦

Take stock in America.
Nnw Bonds matvr* in lesu than rix yean.

Reikėtų labiau susidomėti di
sidentinių sąjūdžiu; į jį įsijung 
ti ir per jį palaikyti ryšį su tau-

metu reikia laukti naujų karinių operacijų išdavos. Nau
jai bus valomi miškai, laukai ir gyvenamosios vietos. .Čia 
reikia naikinti partizanų — ‘‘banditų” — ‘"gyvąją jėgą’*. 
Kas valymų metu bėga, traukiasi — šaudyti be tardymo, 
jeigu pabėga kas nors — ‘‘banditas ar ne — į kokią nors

ta. Ryžtis be okupanto tarpiniu: gyvenamąją vietą — ją sunaikinti. Gyvuliai, paukščiai ir 
kavimo pasikeisti su ja vertybė -it. perduodanti vietinės kompartijos organams. Baigda-
nus.

VL Bakūnas: mano gili padė
ka prof. dr. M. Mackevičiui už 
tokį labai prasmingą pokalbį.

(Pągaiga)

— Šiaurės Chicago; e įsibro
vėliai atlupo stipraus “valilto” 
duris, esančias 3303 Lincoln, at
sidarė apie šimtą dėžučių ir iš
sinešė visas ten buvusias san
taupas.

Tiesa, gali būti išimčių, bet iš
imtimis negalime vadovautis.

Mūsų brolių ir sėsiu okupuo
toje Lietuvoje sukurtų kultūri
nių, meninių ir kitų vertybių 
pasisavinimui, tenka ieškoti — Policijai pavyko suimti At
eitų, patikimesnių kelių ir prie- lantic. City žmogų, peršovusį 
monių. 1 žurnalistą Lary Flynt.

“Lietuvos Aidų” programos pirmas

SUSIPAŽINIMO BANKETAS

įvyks balandžio 9 d. 4 v. p.

Tautiniuose Namuose^ 6422 So. Kėdziė Avė.

Trumpa programa. Šokiai su Stelmoko orkestru.
Stalus prašom užsakyti iš anksto “L. A.” raštinėje 

2646 AVešt 71 ŠL.tęlef. 778-5374 arba Marginiuose, 2511
AV. 69 įėjimas 10 dol. asmeniui.

Būkite A“ radijo ^programos svečiais!

“L. A" KOMITETAS

W2 WIST CERMAK ROAD CHICAGO, HUNOB Ofi* 
Fliu Kazak,cskaa ' FboMi Vlrglala 7.774?

BOOTS i Moa.Taa.Fri.9-4 Thor. 9-8 Sat. 9-X
SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

mas Kruglovas išreiškė viltį, jog pareigūnai parodys^ kad 
jie esą verti tokio didelio vidaus reikalų komisaro, kp. 
ck-to ir vyriausybės pasitikėjimo. Operacijas reikia baig 
ti greit ir pagrindinai. -....

Ir buvo tie įsakymai vykdomi! Bet kaip! žmones im
ta masiškai žudyti, kaimai deginti, belaisviai kankinti ir 
daužyti, čia liudininkas duoda visą sąrašą kankinime prie 
monių, kurias šlykštu ir pakartoti. “Lietuvių tauta dū
savo ir plūdo krauju — tačiau jie nepasidavė, sako 
pulk. Burieekis. Jis sakosi, kad jo dalinys dalyvavo “lik- 
viduojant” pietinės Lietuvos partizanų vadą Miškinį. Ta
čiau ir šios priemonės neprivedė prie vadinamojo “ban
ditizmo” likvidavimo. Galiausiai patys partizanai nuta
rę savo išorinę veiklą sustabdyti Jie esą pamatę, kad ak-

greit neduos kitų rezultatų. Todėl Lietuvos partizanų va
dovybė nutarusi pakeisti savo taktiką — idant išgelbėtų 
kadrus, kaip pareiškė liudininkas. Tik dėl to “sustiprė
jęs’’ sovietinės valdžios režimas Tarybų Lietuvoje.

, Pulk. Burieekis buvo perkeltas į šiaurės Rytprūsius 
ir į Lietuvą grįžo 1949> kur išbuvo iki 1951 m. pabaigos. 
Grįžęs jis jau radęs įvedamus kolchozus; Kolchozinimo 
metodai — tie patys, kaip Rusijoje, — lydimi tūkstančių 
deportacijų Burlėckis kviečia betikėti sovietinėihis mė
lo statistikomis apie kolchozus. Lietuvoje kolehožninkai 
neateina iš ryto darbus. Vos vos pavyksta juos varu pri
varyti prie darbo apie kokią 11-12 valandą, if tai tik pii- 
sę arba du trečdalius. Švenčių dienomis ar turgdūs dieną 
jie visai nepasirodo. Jie mieliau dirba, gerai ir sunkiai, 
savo namuose. Tokia padėtis verčia sov. sėjos ir dagos me 
tu pagalbon žemės ūkio darbams atlikti pasiųsti kafiub- 
menės dalinius. Jisai sako, kad tai labai blogai atsiliepia 
j kareivių politinę moralę, nes jie patyš yra daugiausia 
ūkininkų vaikai, ir greit išsivysto tarp jų ir kolchozdnin- 
kų solidarumas, kurio labai nemėgstanti partinė valdžia.
Partizaninio judėjimo ranka vis dar tebejaučiama. Čia 
vienur, čia kitur dingsta ypač pasižymėję pareigūnai, ku 
rie išvežami į pelkes ar miškus. Būdinga, kad daugiausia 
keršijama lietuviams komunistams, kurie laikomi išda
vikais. Kitas Rusijos tautas partizanai mažiau liečia, ži
nodami, kad jie yra tik akli įrankiai.

Ir tuo metu dar ėjo kovos ir valymaij kuriuos vyk
dė teritoriniai MVD daliniai: dvi operatyvinės kariuo
menės divizijos, antroji bei 4-toji divizija, vadovaujama 
Vetrovo ir gen. Pijaščiovo. Blogiausia bolševikams ta
čiau buvo taiį kad pairo jų pačių karių moralė. Vis daž
nėjo kareivių pabėgimai pas partizanus. Pats pulk, fe 
sako, kad tokių žiaurumų, kaip Lietuvoje, jis nėra išgy
venęs per visą savo “karjerą”, kad tokių laisvę mylinčių 
niekur nėra matęs ir kad tik ten, Lietuvoje, galutinai įsi
tikinęs sovietinės sistemos pragaištingumu, apsispren
dęs iš to pragaro sprukti •

Taip byloja apię Lietuvos aktyvų,pasipri£Ši$riUf pe
nas iš jo buvusių naikintojų, pats akivaizdzihi’siebčjęs 
mūsų tautiečių nuostabią drąsą, pasiaukojimą ir savojo 
krašto meilę. ,

(Bus daugiau)
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Gautos aukos minint Vasario 16
Šįmet minint Lietuvos nepri

klausomybės dieną Los Ange
les ir apylinkių lietuviai Ame
rikos IJelųvių Tarybos veiklai 
remti paaukojo 1.334,15 dol. 
Kai kurie aukotojai Alto sky
riaus iždininkui K. Prišinantui 
įteikta auką skaldė, skirdami ir 
kitoms organizacijoms, būtent: 

IJet. Bendruo- 
Rezoliucijoms

75 dolerius aukojo J. ir O. Mo
tiejūnai, paskirstydami lygiai 
po 25 dol. Altui, Vilkui ir Liet. 
Bendruomenei.

Vlikui $400-00, 
menei $115.00, 
Remti Komitetui
$15.00. Bendra 
$4,864.15.

60 cįoL aukojo Gasparas Kaz
lauskas Amerikos Liet. Tarybai.

Po 50 doL aukojo: prel. J. Ku
čingis, E. Kybartas, E. ir B. Bal- 
ceriai, M. ir H. Pasker, G. ir V. 
Vilkai, A.' Markevičius, A. ir L.!

LIETUVIU OPERA
stato •Nepriklausomos Lietuvos laikaus statyti žemės banko rūmai

$20.00, Balfui Mažeikos. S. ir J. Kvečai. Liet J 
aukų suma Tautiniai Namai. A. ir E. Z 

raziūnai. K. Pažemėnas, O. Gus 
tienė, Dr. J. Jurgilas, V. Jasiu- 

į lion:JS, R. ir A. Nelsai penkde-
1977 metų aukotojų sąrašą, ga- šimtinę skaldė: 25 dol. Amerikos įiniėnė, Dr A Devenis, Long 
Įima pasidžiaugti, jog šįmet Liet. Tarybai ir $25 Liet. Bend- 
losangeliečiai buvo šiek tiek 
dosnesni. Amerikos Liet. Ta- ir O. Daugėlos savas aukas pra 
rybai šįmet paaukota $233.50 šė persiųsti Vlikui. 
daugiau negu pernai, Vlikui 10! 
dol. daugiau ir Liet. Bendruo-! 
menei 20 dol. daugiau. Bąįfui! 
pernai per Vasario 16 minėji
mą aukų nebuvo gauta. Taip 
pat ir Rezoliucijoms Remti Ko-’bai aukojo A. ir B. Skiliai, 
mitetui pernai niekas per Alto į 
skyrių pinigų nesiuntė.

Antanina Lukšienė šįmet Va
sario. 16-ją paminėjo 150 dolerių 
auka, ją paskirstydama šitaip: 
Amerikos Liet. Tarybai 50 ’dol.. 
Mikui 50 dol. ir Liet. Bendruo
menei 50 dol.

Žvelgus metus atgal, t

Amb- j ir F 
kai, V. 
čius. 
Sėli ūkai, A. Iličius. L. E. Grau-

Verdi 3 veiksmų operąPapievis, A. ir B. šim-;ir V. Eimberiai. Vyšniauskai. 
A. VVolks, K. Bandzevi-|B. ir O. Draugeliai, J. ir E. Pa- 

M. Lemberfeiiė, B. ir A.! žėros, J. ir S. Petrauskai, F. ir 
B. Masa:čiai, B. ir A. Dūdos. S. 
ir J. Paškauskai. A. Kovalesky, 
M. ir M. česnai. kun. M. Preik- 
šaitis. K. Rakūnas, V. Apeikis, 
S. ir J. šepečiai. L. Reivydas, A. 
ir V. Giedraitis. A. ir E. Nelsai, 
S. Paltus. V^Gilys. V. ir D. Lem- 
bertai, P. Visvydas. A. ir A. Vo
syliai. E. ir J. Jovaišos, G. ir J. 
Radveniai, G. Balsys, L. Babric- 
kas. L.\Černiauskienė, S. ir S. Da 
muliai, A. Rimkus, K. Naudžius,
O. Razutienė, H ir J. Bandziu- 
liai, P. ir D. Domkai, S. ir S.

įAdamoniai, O. žukienė, K. Ru
činskienė, Liet. Katalikių Mote
rų S-ga, P. Gasparonis, M. Ba- 
nioniss P. ir P. Starevičiai, J. ir 
B. Venskai, S.. Skirmantas, T. 
Mitkevičienė, J. ir E. Trusk au
kai, C. Tuminas, 1^ Baltrėnas, 
H. Misiūnas, A. ir P. Valiulis, 
M. ir O. Sumantai, A. ir A. Mit- 
kevičiai, kun. V. šiliauskas, B. 
ir M. Stančikai, A. Diržys. A. 
Sinkus, E. Stoškus, D. Vailokai
tis, P. ir A. Janulaičiai, V. Po- 
cas, J. Akstin, S. ir IA. Jasučiai,
P. Marčiuška, P. ir D. Leimonai, 
O. Mekišienė, H. Bajelis, A. Ku- 
pinskas, M. Bekša, E. Serenas, A. 
ir D. Basiuliai, V. Pocas, J. Aks
tin, S. ir A. Jasučiai, P. Marčiuš
ka, P. ir D. Laimonai, O. Me- 
kišienė, H. Bajelis, A. Kupins- 
kas, M. Bėkša, E.-Serenas, A. 
ir D. Basiuliai, A. PetkėHs, I. 
Medžiukas, G. Kaunas, J. Sadū-

!nas, B. ir M. Žiemeliai. K. ir T.
Grikinai $10 Vlikui.

Po 5 dol. Amerikos* Liet; Ta
rybai aukojo: J. ir M. Gliau-i 
džiai,, R. Barauskas, R. Šarūnas, j 
F. Barran. S. ir. K. Aušrotos 
kun. V. Palubinskas, P. ii> C. 
Kuzmickai, A. ir A. Butkai,- E; 
Pajaujis, R. Bureika, O. Biėlsf- 
kienė, M. ir A. Shironai, Ąrv. 
Glažė, J. Narkevičius, R. Vyčius,

Beach Lietuvių Klubas, A. ir XV.
ruomenei. K. ir S. Sakiai. S. j pakelis, A .Sabaliauskas 35 <lo).

kyrė Vlikui.
Po 20 dolerių Amerikos Lie-

. 40 doleriu Amerikos Lietuvių tuvių Tarybai aukojo: K. ir I'
(Tarybai aukojo J. ir U. Baltrė-i pjišmantai, P. Yelich, 1 
nai.

35 dol. Amerikos Liet. Tary-! zukeriėiai, S. Avižienė ir dukra, 
į P. ir P.Litvinai, O. Isbach, M. 
Į Palaikienė, J. ir V. -Paplauskai, 
i S. ir J. Puikūnai, M. ir E. Nau- 
i jokaiciai. Liet, karių veteranų 
Ramovės L. A. skyrius, G. ir J. 
Gliaudos, J. ir B. Baltrušaičiai, 
SLA 75 kuopa, D. ir A. Skir
mantai. J. Pautienis, A. Rapšys, 

Po 25 dol. aukojo: Liet. Skau- į E- ir L Vilkai, J. ir N. Mockai, 
tų Židinys. E. ir L. Jarašiūnai.i V. ir D. Polikaičiai, P. ir M.

Gudauskai. V. ir j Grušai, J. ir V. černiai, J. ir B. 
P. Prižgintai. J. Račius. L. Me- Dzenkaičiai $10 Altui ir $10 Liet, 
delis. J. ir A. Kazakevičiai, A. Bendruomenei, 
ir B. Liseckai, P. ir *R. Sakai.

Much-
llas. \V. A. Salinis, J. ir V. Ka-

Po 30 dol. Amerikos Lietuvių 
Tarybai aukojo: M. ir J. Uksai, 
M. ir A. Maskoliūnai. Dr. A. ir 
H. Milakniai, A. Galdikas. S. ir 
T. Sereikos visus 30 dol. skiria • 
Vlikui.

Po SI00.00 Amerikos Liet. Dr. J. ir (L 
Tarybai aukojo: J. ir IX Mitkai,
E. ir J. Skinkiai. Santa Monica 
Lietuvių Klubas. Dr. M. ir A. 
Deveniai, Dr. A. Kontvrs. V. ir K. Januta, L. ir I. Oksai, J. ir rybai aukojo V. ir J. Dovydai- 
A. Pažiūros aukotą šimtinę skal- K. Prusinskai, Neo-Lituanų Kor
de: 30 doL Amerikos Liet. Ta
rybai, 50 dol. Vlikui ir 20 dol. 
Rezoliucijoms Remti Komitetui.
F. ir S. Palubinskai visą šim
tine skyrė Vlikui.

18 dolerių Amerikos Liet. Ta-

čiai.
poracija. 3LieL Tautinės S-gos 
L. A. skyrius, R. ir I. Bužėnai.
J. ir J. Petroniai, A. Jakubėnas, * Tarybai aukojo: B. ir M. Aras,
I. ir A. Tumai. J. ir A. Kutros, ji. ir J. Kliorės, K. ir J. Karužos,
J. ir .E. Taniai, Nemyra Enck,»V. Sakalauskas, A. Milukas, M. 

 ir A. Kiršoniai, Dr. J. Zmuidzi-
nas, »P. šušinskas, M. ir V. Sut- 
kai, V. ir P. Malžinskai, B. An
derson aukojo 15 dol. Balfui.

Po 12 doL Amerikos Liet Ta
rybai aukojo: F. Karaliūnas, P. 
Dovydaitis.

Po 10 dot Amerikos Lietuvių 
Tarytai aukojo: V. ir V. Kuza- 
viniai, M. ir M. Barauskai, C. 
ir E. Gedgaudai, Dr. J. Varnas, 
P. ir S. Pakalniai, VI. Bakūnas. 
O. Stropus. J. ir W. Pauperai. 
B. ir A. Januliai, V. ir D. Dū
dos, J. ir S. Katiliai, V. ir S. 
Stadalninkai. J. Uždavinys, J. 
ir A. Masonai, H. Kemeklis. A.

FOR CONGRESS
Pull Lever 8 B. Balsuokite už demokratus 

Thank you John Klich 
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Bėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos j krašto politikę. 162 psl. Kaina £1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei fl.50 čekis arba Money Orderi* 
bu* pasiųsta* tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 50608

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.

I
 Juozai Kap«£lnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apleis 

džlant Lietuva bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskai, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 dol.

Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LtFTUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudeliuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1-50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalbą.

M. Zottenko SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 m tyrini ų novelių, 199 pusk kaina £2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražių stiliumi.

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 pst dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina tt.

Vincas žamaftU. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAŠTĖJ C 
M pri. Kaina UJO.

Ėta ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIINOSK, 1737 Sa. HALSTED ST^ CHICAGO, ILU MM

BttHaafcaaf darbe arto etakaM Ir pridedamą
leM pi»tal*e peHeldą.

Po 15 dol. Amerikos Lietuvių

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSLL DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdė lemą i> 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą 
t)abar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės lemo gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti grįžtų Istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji ab 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių Šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas R Oka a, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dot . .

GAUNAMA •‘NAUJIENŲ^ ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Na u | Ienose yallma *avH pvflrty knyyv* kvriw papvdl W fceldą 

knvgv spintą ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MM GOŽTAME, jdomūf Jaunų 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitai kaip 
manas. 367 pal_ Kaina M.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Jvytlų priMmtat 
ir laiko įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai. raĖ±>

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
žlals viršeliais. 336 pri. Kaina S&00. Minkštai virti 

hvf. Vari. Blrfflka, SENŲJŲ LIFTUVIIKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalia. 206 pal_ Įrišta — S3JQ, mfakžtafr vir
šeliais — $2,00; n dalia, 225 p<L, įrišta — 23,00. minkš
tais viršeliais _______ ___5__ _____— .. ..

Henrikas Temas
Pakalnės ir L 
strarijomls ir , - . v

P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ >ALAPlNlU. Trijų dalių LMmi 
partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atslminlmaJ 
170 pat ---------------------------------- —------------------

M Gudelis, POVILAS MILERIS.- Nografijcs bruožai S3 
poslapiai-----------------------------------------—■----—

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto tflaMoms.

NAOJ1BNO8,

_______________________________________ ttĖĖ
— TemaUudtaa, LIETUVIIKAStf FAMAĖTk

SPEKTAKLIAI:

1978 m. balandžio 

balandžio 

balandžio

1
2
8

d., 
d., 
d..

8

8

vai. vak., 
vai. popiet, 
vaL vak.

AUDITORIJOJEMARIJOS MOKYKLOS
67 ir S. Californija Ave., Chicago, III

BILIETAI:

Vaznelių prekyboje — Gifts International.

2501 W. 71st St.. Chicago, Ill. 60629. Telefonas: 471-1424 

Prašome bilietus įsigyti iš anksto

Vlsus kviečia atsilankyti

UETUVIŲ OPERA

E:. Lembergienė, D. Kaškelienė, šimoliūnas, A. Macienienė, P. j Klubo surengtame minėjime. Ke 
* lėtas losangeliečių, aukojusių 
Los Angelėj, dalyvavo Long 
Beach L. Klubo parengime ir 
ten papildomai aukojo, būtent: 
J. ir D. Mitkai $10, tad jų ben
dra aukos suma ^a 110 dol.; 
Vladas Gilys 10 dol.. bendra su
ma 20 dol.; V. šimoliūnas 10 
dol., bendra suma 15 dol.; L. ir

(Nukelta į 5 psl.)

Petraitis, B, Basiulis, L. Vado- 
palienė, S. ir T. Davis, S. Moc
kevičienė, D. Moray. K. Swek 
ir L. Balvočius po 5 dol. Vlikui. 
G. ir R. Juškaičiai 5 dol. Liet. 
Bendruomenei.

šiame sąraše yra atrašyti au-

B. Gieda,. J. Janušauskas, O Ba
rauskienė; G. Gustaitė, O. Mer
kys,‘Alg. Glažė, V. Glažė. S. Dū
da, preĖ P. Celiešius, R. Jurkū- 
nienė, M; Banionienė, J. Baku
tis^ Mironas, J. Mardosas, J. 
Dąlbbkas, B. Markevičius, J. An- 
drąšūnas, . Jagučianskienė, R. .kotojai pinigus paštu atsiuntė 
PėtĮcaįtis,^ A. V. šulaičiai, M. Žy- Alto skyriaus iždininkui, įteikė 
mandeĮiė,- T. šešplaukis, (T A. i Vasario 16 minint Marshall sa 
SĄ Vj;-Micevičius, M. Conrafa, V. Įėję bei Long Beach Lietuvių

KJI[i

F** mu Uupom! jl*f pW*I & 
I(»h dideliu* darbu. Pirma, jie pa
deda Juma pasiekti unueuiflcu* jūs? 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėnu

lio Hipiu}, nei* nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno*.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki _

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės teskaito* 
neša w

TURINTI DIDELES ATSARGAS

TM. 421-8070
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įsteigta 1923 metalą.
(ctalgoc pietuose kiemai automobiliams pastatyti.

I . NAtl/lfiNM, ClftCAOO Ė, ILL -r FRIDAY, MAMB 17, 1973
^****-.^'



“Taigi taiybų valstybės, naujos socialistinės sant-l 
varkos gynybai reikėjo sukurti ir naujo tipo armiją.
Tokios armijos pasaulyje dar nėra buvę, nes iki tol 
visose pasaulio šalyse armijos gynė tik valdančios 

išnaudotojų klasės reikalus, jos valdžią. Naujai susi
kūrusiai valstybei reikėjo armijos, kuri būtų pajėgi 

apginti darbo žmonių reikalas ir tarybų valdžios 
egzistenciją. Tai darė komunistų partija, sukūrusi 
ir tekią armiją, pavadinusi Raudonąja Jau 1918 m. 
vasario 23 d. ji pirmą kartą smogė stiprius smūgius, 
sulaikiusi puolimą kaizerinės Vokietijos armijos, 
kuri veržėsi į Tarybė šalį. Toji diena ir tapo Raudo
nosios armijos (nuo 1946 metų vadinamos tarybinės 
armijos) gimimo diena”. (Vilnis, 1978 m. kovo 10 
dienos, 2 psl.).
Visos pasaulio kariuomenės gina savo tautą, savo 

valstybę. Jos prisienia ginti savo krašto konstituciją ir 
prisiekia klausyti konstitucijoje numatytu keliu sudary
tos vyriausybės. Vyriausybę pasirenka parlamentas. Par 
lamento pasitikėjimą turiniįi vyriausybė dirba kraštui 
naudingą darbą, o kai ji nustoja parlamento pasitikėjimo, 
tai atsistatydina. Jokia kariuomenė pasitikėjimą netu
rinčios vyriausybės negina. Šį klausimą leidžia spręsti 
krašto gyventojams paskelbtų rinkimų ir balsavimų bū
du. Tarybinė armija yra vienintelė, kuri gina sovietinę 
valdžia.

Pats Stalinas matė, kad nedidelės komunistų parti
jos grupelės pagrabtos valdžios negalima pateisinti nei 
proletarų diktatūros pretekstais, nei darbininkų valdžios 
sąvokomis, nes nėra nei -vienos valstybės, kurioje būtų 
buvusi proletariato diktatūra. Pačiais sunkiausiais ir pa 
vojingausiais metais Rusiją "valdė sukomunistėjusių ba
jorų ainiai, niekad savo gyvenime proįetariais nebuvę. 
Be to, tie patys bolševikai (Leninas, Trockis, Tuehačevs 
kis ir kt.) niekad proletarians nėra buvę. -Jie net papras- 

_ __ ________ _________  ______ tais dirbtuvių darbininkais nėra buvę. Tai buvo kreivos 
rolo Prano Petronio kelias mintis apie “liaudies valdžią” galvosenos rusai inteligentai, kurie sugalvojo visokius 
ir tos raudonai dažytos aimijos tikslus, bet trampame I valdžiai išlaikyti pateisinimus. Viso pasaulio tautos gali 
rašinyje negalėjo iškelti pačių, pagrindinių Petronio.-pakeisti savo valdžią, o sovietų valdžios niekas negali
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Lietuviškai kalba raudonasis generolas
Sovietinės karo žvalgybos generolas Pranas Petro

nis, minėdamas “tarybinės” armijos 60 metų sukaktį, pri 
pasakojo tokių dalykų, kad rusai jį turėtų išvesti į Rau
donąją aikštę ii' nudraskyti jam visus pasilikusius ženk
lus. Gen. Petronis kalba lietuviškai, bet jis nekalba kokios 
nors lietuviškos įstaigos ar lietuvių sukurtos organizaci
jos vardu, bet kalba Maskvoje įsteigtos ir komunistų va
dovaujamos sovietinės valdiškos funkcijos vardu.

Vakar čia pacitavome raudonosios armijos gene-

skelbiamų minčių. Nepriklausomos Lietuvos karo mokyk 
lą baigusį leitenantą ne be reikalo rusai karo eigoje pa
kėlė į generolus, paleido pensijon ir davė jam svarbų dar
bą taikos metu. Visi žinome, kad Petronis nevadovavo 
jokiam mūšiui ir niekur kovoje nepasižymėjo. Vilnių Kau 
na ir kitus Lietuvos miestus okupavo savietų gen. Čer- 
nichovskio vadovaujami generolai rusai, bet gen. Petro- 
niui neleido net gimtinio Rokiškio “išlaisvinti” iš nacių. 
Rusams jis buvo naudingesnis užfrontėje, kai reikėjo lie 
tuvius tardyti ir spręsti, ką su jais toliau daryti.

Rusai nustūmė j šalį visą eilę veiklių ir karjerą da
ryti norinčių lietuvių komunistų, bet pasirinko -Pranai 
Petronį. Patirtis rodo, kad rusams jis bus naudingiau
sias. Jis ne vieną lietuvį jaunuolį išklausinėjo ir į prie
vartos darbo stovyklas išsiuntė. Jis davė rusams naudin
gas informacijas apie buvusius Lietuvos kariuomenės ka
rius, norėjusius pasipriešinti okupantui Ne vienas lietu
vis karys buvo paskirtas į Červenės specialią grupę vien 
tik dėl Petronio paruošto pranešimo. Ne vienas karinin
kas buvo išsiųstas į Maskvą “žinioms papildyti”, bet 
Maskvos karo mokyklos nepasiekė, o atsidūrė Lubiankoj. 
Pačioje Lietuvoje Petronis rusams jau negalėjo būti nau
dingas, bet jis galėjo jiems dar pasitarnauti tarp užsie
nio lietuvių. Turėdamas didelį žvalgybininko patylamą, 
jis labiausiai Maskvai buvo reikalingas. Kiti lietuviai ko
munistai galėjo gražiai pakalbėti, bet Petronis galėjo šį 
tą ir padaryti.

pakeisti. Sovietų valdžia viską kaitalioja, bet jos niekas 
nepakeičia. Negali jos pakeistų nes tarybinė armija gina, 
josios egzistenciją, btaimas savo konsutucijon pase ue- 
mokratiją, apie sovietinę demokratiją kalba ir brezne 
v as, bet konsutucijoje. nekalbama, Kas armija privalo 
ginti tarybinę valdžią. Visi komunistų parcijos vaaai Ži
no, kad kariuomenė gina sovietų valdžią, bet jis 'apie tai. 
nebekaiba Tuo tarpu žvalgybos generolas Petronis vre 
rai isbhove tok) daiyką, apie kurį komunistai tylėjo.

Siame reiromo tvirtinime gmai pats ftėt&snigiaū- 
sias sovietines sistemos pagi'moas. Sovietų armija, pasiza 
dėjusi gmti vadinamą “tarybinę valdžią-’, labiausiai pri- 
vufcgxjuvtą Kiasę msoje Sovietų Sąjungoje, rraaza pu
vo padaryta pumomis vadinamos ‘spano revoliucijos'’ 
dienomis, kai valdžią pagrobė žmonių pasitikėjimo netu
rimi ooisevikų partijos grupelė. Valdžioje jie ilgiau ne-, 
gaiejo issiiai^yvL be policijos ii* bė kariuomenes pagai
los jie butų mojau ičversti iš valdžios. Pirmiausia Deni
nas sudarė vadinamą “crezvičainą komisiją”, kuri buvo

LB Marquette Parko Se niūnijos — Apylinkės valdyba pas parapijos kleboną kun. A. Zakarauską. Iš kairės 
sėdi: T. Serapinienė, kleb. A. Zakarauskas, K. Brazienė, J. Kreivėnas (Sibiro tremtinys). Iš kairės stovi: lJ. Vai- 

Sunas (pirm.), L Petrauskas, J. Baidžius ir N. Abromas. Nuotrauka. C. Genučio

VEIKU MARQUETTE PARKO SENIŪNIJOJ
1978J.15 dieną metiniame su- priklausančių ir pritariančių žino 

sirinkime išrinktoji valdyba sa- nių salėje galėjo būti apie 80 
vo pirmajame posėdyje pasi- nuošimčių visų dalyvių.
skirstė pareigomis: Jonas Vai- Suprasdama, kad lietuviška 
čiūnas — pirmininkas, Juozas parapija yra didelis tautinio iš- 
Bagdžius — vicepirmininkas ir likimo veiksnys, valdyba aplan- 
parengimų vadovas (vykdoma- kė vietos kleboną kun. Antaną 
sis), Jonas Kreivėnas — sekre- Zakarauską, prašydama mora- 
lorhiš, Ignas Petrauskas — iž- linės paramos, kartu įteikdama 
dininkas, Stefanija Kaulėnienė mažą sumelę parapijos reika- 
— vicepinn. 'Švietimo ir jauni- lams. “Jeigu išlaikysime savą- 
ino reikalams, Teodora Serapi- ją parapiją, prie jos glaus.mis 
nienė — vicepirm. kultūriniams ir ją remsime, o parapijos va- 
reikalams, Balys Sebastijonas— dovybė atsakys tuo pačiu, be 
vicepinn. organizaciniams ir ry abejonės, lietuvių kolonija iš- 
šių reikalams, Kazė Brazienė— liks ilgai. Dėl to valdyba įtai- 
‘eehn:škiems reikalams, Niko- gos Marquette -Parko lietuvius 
demas Abromas — techniškiems 
reikalams. Reikalui esant, val
dyba kviesis ir daugiau har’ų. 
kaip susirinkimo buvo nutarta.

Naujoji valdyba darbus jau 
pradėjo. Vasario 16 proga su
organizavo vėliavų pakėlimą ir 
nūle’dimą šv. Mergelės Gimimo

parapijiečius, kad, nesant bū
tino reikalo, nesikeltų į užmies
čius, bet liktų su savaisiais sti-' 
prus kaip mūras—’’, kalbėjo 
v’aičiūna:, supažindindamas kle 
ooną su valdybos nariais.

čia pat buvo pasitarta dėl sa 
lės, kurią valdyba norėjo gau 

lietuvių šventovės ir mokyklos ti vieniems ir kitiems pobū- 
kieme. Apeigas vykdė unifor- viams ar susirinkimams. Klebo- 
ihūbS Vytauto Didžiojo Rink- nas atsakė, kad salė bus dūoda- 
tinės ir Gen. T: Daukanto kuo
pos šauliaPės, Vadovaujami Vla-

ma, jeigu tik bus laisvą.
Kovo aštuntos posėdyje p. p 

Serapinų namuose buvo aptarti, 
artimiausieji darbai, iš jų pir
mas, — balandžio 7dieną para
pijos salėje, reikšminga ir įdo-

tai buvo sudaryta tarybinė Kariuomenė Dzeržinskio ko
misijai pageioėtn Rusų generolai gauna dideies algas* 
butus, -maistą, ir pigesnėmis kainomis drabužius. Vissoe 
sovietų valdžios moka generolams didelius inc^cėsčiiš. 
Ruošiant valstybes biudžetus, kariuomenes reikalams šia 
riamos pačios stambiausios sumos. Niekam ne paslaptis,'

giansko. Pamaldose ūŽ Lietuvą 
su savo vėliavomis dalyvavo ir 
valdybos atstovai, b neorgaiii- 
zaotai — apie trejetas šimtų še- 
Tiiūnijos narių.

Su Vėliavomis būvo atetovau-
ta ir Marijos Mokyklos šąlėjemi- laikymąsi, ypač — santykius su 
Dėjime metu. Reorganizacijai senaisiais ateiviais. Kalbėtoju

mąsi, priėjimą prie prievarti
nės reorganizacijos, dabartini

salai yra patys storiaūsi, bet Sovietų Sąjungos gyvento
jai yra'patys ploniausi. •

'Cai*o Valdžia buvo verčiama dėl didokų caro šeimos 
ir dvariškių privilegijų, o 'dabar tarybinė arini ja įvedusi 

. . . visoje Rusijoje daugiau privilegijuotų žmonių, negu bu-
_ ui sonetų armija tun pantas Baubusius gtnktus, geriau haiai& Vžtat dabar Rusijoje yra ir dLgiau ne

kalbėdamas apie sovietinės armijos 60 metų sukakti, šia maistą. Kariuomenes galia tiek toli nuėjo, kad jie we tarto, mrg0 į. bado. patiems rusams labai sunku 
...... .... ............................ ...........■.Frtijos kovoti prieš MMK pttviltgijas ginančius sovietų 

pirmuoju sekretorium ir krašto prezidentu. Sovietų šalus. •
oficialiam partijos žurnalistui Pranui Karlonui, be jau ną armijos maršalą — 
minėtu dalykų, jis pareiškė: 1 mar-

pakvlestas ir sutiko kpt. And
rius Juškevičius, dabartinis Ta
rybos Prezidiumo vicepirminin 
kas (vykdomasis). Jis vos ne 
nuo pirmų dienų dirba Bend
ruomenėje, ir jam visi nelygu
mai, negerovės ir gerovės la
bai gerai žinoma.

Balandžio 23 dieną Vyčių sa
lėje bus lyg pavasario atidary
mas — viduje ruošiama gegu
žinė su visais “malonumais”: 
pietumis, atsiga:vlnimais, šo
kiais, laimėjimais. Vyriausias 
šio renginio vadovas Juozas 
Bagdžius, valdybos parengimų 
vadovas. • Talkon ateis visi k Ii 
valdybos nariai. Posėdyje ne
buvo jokio vargo: visi sutiko 
apsiimti kokias nors pareigas, o 
K. Brazienė pačias "sunkiausias
— virtuvę.

Gegužės mėn. 7 dieną bus Ka
lantos ir kitų susideginusių mi
nėjimas parapijos salėje; o geg. 
14 bus tik Motinos pagerbimas 
(šventovei! įnešamos vėliavos, 
vainikas ir t t.), T. Serapinie
nė jau pradėjo tam minėjimui 
ruoštis, sudarė programą, jau 
susikvietė žmones ir pradėjo 
paruošiamuosius darbus. Jai 
labai artiinai talkininkauja ped. 
I. Serapinas. -

Trumpai perbėgti ir tolimesni 
renginiai: Birželiniai įvykiai, 
pavergtų Tautų ’eisenoje dalyva
vimas, Vilniaus Spalio 9-s pri
siminimas, Kariuomenės šven
tės reikalai (aišku,, ruoš ramo- 
vėnai ar kita organizacija), po
būvis — balius Šaulių namuose 
spalio 7 dieną, informacinis su
sirinkimas, dar viena paskaita 
ir t t

Posėdis buvo sklandus ir 
trumpas, be blaškymusi į šo
nus. Tik buvo nemaloniai nu
stebta, kad korespondentai, ra
šydami ap*e Vasario 16 minė
jimą “pamiršo** reikšmingą fak 
tą, vėliavų pakėlimą. Kon

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
KELIOS l'ASTABOS

(Tęsinys)

Prof. V. Kluchevsky (106-291) rašė: “The exten-

žiloj senovėj lietuvių gyventas ribas o u kelsime ligi p. >, jog pirmieji dabartinės Mazurijos (senovės ga- 
--- '•'T/ ev UVIUTKM. AAA1C Cl MtZll DtWUIl- 

Į nėr Lftatfer waren.
Analogiškai galime pasakyti ir apie Ptolemaios 

paminėtus “Pagirites”, apie kuriuos mūsų įžymusis is 
i Wikas prof. A. Voldemaras (246-105) taip byloja:

šiaurės Dvinos (Dauguvos), drauge ir įskaitant Kare-^lindų) gyventojai buvo lietuviai: Ihre ersten Bewoh- 
lijos ir Suomijos teritorijas.

LIETUVIAI BUVO PASISKIRSTĘ į ŠIAS
PAGRINDINES KILTIS

Kaip ir visi kiti indoeuropiečiai bei arijai, taip. laikų Lietuvoj “polesien’’ vadina “pagirietis”, 
ir senovės lietuviai buvo susiskirstę į aWiras ghhlūės kuris graikų transkripcijoj buvo atžymėtas “pšgirites"’ 

sive area between Oka and the White Sea furnishes bei kiltis. Tai mums aiškiai paliudijo ir jau minėtas Pagirites, pietinė lietuvių šaka, gyveno jotvingių kraš- 
..v ii. -J- r------o...-:----r----------------- , romėnų Tacitus: “Aestyorum gentes". Tačiau, kaip to srityj. “Plačiau apie “pagirites* — girnlius (heru-

we find anksčiau esame minėjų, visas lietuvių kiltis jungė į,liūs) J. Venclovos “Senovės graikai, giruliai ir getitai
us with thousands of non Russia names derived from
that aboriginal race-names^. For instance
scores of names of rivers ending in va”. O lipių var- bendrą etninį vienetą kilmė, kalba ir buitinė tapaty-į jr jų ryšys su lietuviais^- 
dy galūnė va Lietuvoj gt “ ‘ 7 ..............77
Tytuva, Ašva, Dauguva, Bartuva, Laukuva. Darnnx^, papročiais. A
etc. šiuo atveju prof. dr. II. Krahe (9.J-10) pasisakė:| Kokiais vardais Šioj senovėj Ketūnų giminės*

alima rasti nemaža: Varduva, bė, o taip pat Ta pati tautinė religija su tais pačiais i

girnlius (beru-

SŪDUVIAI - JOTVINGIAI — DAINTMaI
I^>lcmaios "Soudinoi” yra suduviai, kurių kraštą 

“Nes kur vietovardžiai tam tikros kalbos daugumoj, kiltys vadinosi, mes neturime įinių. Vienok j£u danai savx> “Laber denste Daniai (13 amž.) Vadino 
randasi, ten turėjo ta pačia kalba būti kalbama, ten graikų geografas C. Ptolemaios (17% A. D.), be kitų Stadua f‘*Sylotiis in Sadūn”), Ii etų v Ūkai tariant. Su
turėjo tos pačios kalbos tauta gyventi**.

Kun. M- Veitas savo 1863 met. kremties atsinrini 
muose (Mūsų senovė, II 1.) ra$ė, kad upė Vaga įteka • 
į šiaurės Dviną. o čia mini Vėlos upę, prie kurios yra ] 
Velskas miestas. Archangelsko gubernijoj. Galima kia vakarinius galindus, kurių sritis senesniais laikais Į < hūgfrtinkai, pataikaudami svetinūesieirv
prielaida, kad žiloj senovėj ir šiaurės Dvina vadinosi galėjo nusitęsti iki Vyslos ir reikšti Lietavas teritori-’ laiko ne lietuviai, bet pagal kryžiuočių c
Dauguva, nes dabartinę Dauguvą (Latvijoj) rusų šal- jos pietų vakarinę ribą, nes, anot kalbininkų (prof. diB<> kronikininką P. Dasburg ir K. Bfigos fan<nzarimJ 
tiniai vadino Vakarti Dvina (Zapadnaja Dvina). dr. E. Fraenkel etc), galindų vardas yra kilęs nuo lie- kas neatitinka .tiesai, nes dauguma istorikų

Prof. T. Puesche (16131) tvirtino. j<jg ir Permės tuvių žodžio “galas’’. Savd reikšme “galiniai, kraš- mokslininkų suduriuš-jotvingios laiko beturil: 
iiu.ii (Oi įaken ir Syr) prie ledinuoto vandenyno yra tutintai gyventojai". ' tautoš šaka bei kiltimi.
daugumoj -londinai su mėlynomis akimis, reiškia,( O žinomas Prūsijos istorikas dr. A. Doehnng. ku-( Kad sUdVviai-jotvingiai-dainuviai buvo Betuvir 
rasiškai sliri. si nuo finų-ugrų ir sIsmį. Gi kalbiniu- ris sperialiai tyrinėjo senovės vakarinių galindų pra- pietmidi lietuviai, plačiai argutnenftofai iš-
k;:i rand i iiel.i - ų kalino įtakų ir net pas kraštutinius eilį. jų kilmę ir parašo knygą “Ubcr .die Hcrkunft dot fWstyta J.’Venclovos “Suduriai-joh mgiai-dairiuviai". 
siaurės fi -U' lupius. Todėl, atrodo, nebus suklysta, jei Masuręn” (Koenigsberg. 1910), priėjęs išvados (143 

išv&MintŲ genčių mvo Veikale “G^xgrafia” (3, 5. 9) duva. Šuduviai istoriniuose šaltiniuose dat yH Vadi- 
nurri: “Oxrnedos (yalindoi kai Sou.dihoiw ir be to, •‘Pa-1 narni jotvingiais, fį šalį Lietuvos karalius ^findau-

* j gas savo dokumentūose dar vatfino Dainuva (P. U.
Nėra abejonės, ’kad Jb ^amin^fi “Galindoj reiš- IK

.Mfisą būgiftinkai, pataikaudami svetimresieir".

Tai patvirtino fi* Inftsą žyYnusis ir objektyvus istorikas 
prof. dr. A. Šapoka (20642): “Retuose lietuvių sody
bos priartėjo Bugo ir Pripetės pelkes”.

Gi proi. dr. A. Bezzenberger (19-4), kuris gerai 
buvo susipažinęs su prūsų ir lietuvių praeitimi, kons
tatavo: “Retuose sūduviai arba jotvingiai, kurie li- 
kiminiu būdu, kaip lietuvių pietinė dalis, yra iAsili- 
kę” Pagaliau tai paliudijo Lietuvos atstovai Romoj 

pa reikšdami: \ isų tų žemių (sūduvių bei 
jotvingių) žmonės kalbėjo ir dabar kalba lietuvių kai 
ba. Ir jie neturi ir niekuomet neturėjo kitos kalbos, 
kaip lietuvių, nes niekad nebuvo ir dabar nėra to, kad 
lietuviai sūduvių nesuprastų ir nebūtų supratę” <Li- 
tes ac Res gesta inter Polonos ordinemnne CruciferO- 
ruirų III; 40 p.).

' PRŪSAI — PRETfcNAI

ak ari nė prie V yslos žemupio lietuvių tautos sri
tį lenkai vadino prūsais: prof. J. Voigt ’(2I7-303): 
pradžių pas kaimynus lenkus randame prūsu pavadi
nimą, kurį vartojo ir seniausi jų istorikai. H lenkų jis 
pasirodė pas slavų tautas...”. Gi dr. M. Anysas (9-12) 
nurodė, jog tą lenkišką paVadiniln^ (prusic) paėmę 
vokiečiai.

(Bus daugiau)

\ITYKIh .R PLATINKITE 
“XT X t' HF' X
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DR. K. G. DALUKAS 
akušerija ir moterų LIUUS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski U. (Crowford

WUd.cal Bu«Mihg). TaL LU 5-6444 
P*>rna ' ponius pagal susitarimą. | 
te* oe* ‘siliepia, skambinti 374-8004.

C. iv BOBEiJLb 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
>.ior. 6V5-0533 

ox Valley Medical Centaw 
860 SUMMIT STREET 

KOUTE $8. ELGIN, ILLINOIS

OK. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchestar Community klinikoj 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA.’ DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vai
Fel : 562-2/27 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

ll a. b. Glaveckas 
gydytojas Ir chirurgas 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susiianmą.

Los Angeles, Calif.
(Atkelta iš 3 psi.)

9

I. Oksai 5 dol., bendra aukos 
suma 30 dolerių.

Reikia pažymėti ir vienų žy
miausių aukų — inž. Jonas Jur
kūnas iš Čikagos atskridęs Va
sario 16 minėjime, vasario 12 
d. Marshall auditorijoje, buvo 
svečias prakalbiiiinkas, visas 
kelionės išlaidas pats apmokė
jo ir iš Amerikos Lietuviiį Ta
rybos Los Angeles skyrių uš at
pildo tik ačiū gavo.

J riauseikis

— Kipro pJidja tūri davinių 
manyti, kad palfestinWiai, už
puolę efcskurįšijon važiuojančių 
vaikų busą, laimingai pasiekė 
Kipro salų. Operacijoje dalyva
vo 7 palestiniečiai. Visiems pa
vyko pabėgti.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T«L 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius u 
“contact lenses’”

Vasaris — medžio raižinys V. Stankūnienė

Venclova patikslina straipsnį £
gu autorius, kaip rašo, lietuviš- 

Paryžiaus mirti Kaune). Galima nežinoti įį pavadinimai atrodą “pagoni- 
' i” — tai ką darysi”. (Elta)

Atsilepdamas
į lenku žurnalo Kultūra 1977 me- apie Janonį (jaunas kairiųjų pa-j§; 
j tų rugsėjo numeryje paskelbtą ž’ūrų poetas, kuris, tiesa, prisi-| 

. *Ždzislaw Siemaszko’s straipsnį dėjo prie komunistų, bet netižHj 
Vai. agai susitarimą. Uždaryta tree i <fš‘ų dienų Vilnius”. Tomas Ven go nusižudė, ir tai 1917 metas).
———------------- -------------įclova pasiuntė redakcijai laiš- Galima nežinoti apie Girą (tAil

’ • ’ + a,-rv,ua ‘ Lof QCYTTMinT'

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
Ai pritraukiau |uoi žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais.* — Ore. 11*4 

Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui. tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, Lurilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraakimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau

jant Tūkstantmetiniame amžiuje.
Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi

rusieji? f tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne

moka m aL Rašykite:
F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL, 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S/ Evans

Laidotuvių Direktoriai
Jaozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su- 

j krauta autoriaus troboje, 
j Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
<kirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygų pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
jiaštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, Ill. 60629

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
fel. 737-8600 
Tel. 737-8601

>2dzislaw Siemaszko's straipsnį dėjo prie komunistų, bet neuzp i < -- — • ELTOJE gauta dr. Juozo Ere-
31 to vokiečių kalba knygelė Von 

Adam der Europaer, išleista 
1978 metais Basely, Šveicarijoj. 
Yra tai rinkinys iš dr. Ereto an
ksčiau spaudoje pasirodžiusio 
rašinių tikld, pavadinto “Balti-! 
sches Schicks&T* (Baltų liki
mas): Du piftiifeji skyriai dau
giausia kalba apie Lietuvą ir ar 
chaišką lietuviu kalbą. Trečias 
skyrius “Užmirtieji baltai*’ ap
rašo lietuvių, latvių ir estų tau
tų Ūkimą. Paskutinis skyrius, 
pavadintas “Stiebas, ' kuris nė- 
įūžta”, buvo Tjarasj-tas ryšium 
su Pabaltijo valstybių neprik
lausomybės 60-tąja sukaktimi; 
kur pabrėžiamas nepalaužiamas

* - ■ 4 • "t ?

DltLEONAS SEIBUT1S kuris buvo atspausdintas to kitas žymus poetas/ bet asmuo
Y . O I

; inkstų, pūslės ir
PROSTAIO* CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. aiitrad. 1—4 popiet 
ketvirti. -5—7 vaL vai 

OJiso leleL: 776-2880 -.
Rezidencijos telef.: 443-5545

EUDEIKISĮ žurnalo gruodžio numeryje. • ne perdaug šviesus). Bet gėda 
| Patikslinęs Vilniaus gyvento- nežinoti apie Basanavičių, ktf- 
I jų skaičių, kuris dabar siekia ris su komunizmu nieko bendro 
: 450,000 ir pastebėjęs, kad klai- ' ~ ... -
dingą yra teigti, kad Vilnųje 
vyrauja rusų kalba, jis taip sa
vo laišką baigia:

“Bet jau tikrai nepatiko man, 
kaip autorius rašo apie Vilniaus 
gatvių pavadinimus ir “nežino- 
/__ T_’ ’ , matomai suriš
tus su komunizmu”. Tikrai gali
ma nežinoti apie Požėlą (komu-

neturėjo. Buvo tai pirmojo Lie
tuvos atgimimo laikraščio Auš
ra ir Lietuvos Mokslo Draugi
jos steigėjas ir pirmas Lietu
vos nepriklausomybės akto sig
nataras. Svarbi tai figūra Lie
tuvos (na ir Vilniaus) istorijoj.' 
Kad yra Vilniuje jo vardu gat
vė, net didelė, panašu į Dievo 

nPTQn vai . i“*-______ ________ stebuklą. Yra jo vardu gatvė ir
OFISO VAL.: pirm., anirad., treciad. . , ‘ . xį nistas, 1926 metais nuteistas Bulgarijoje (varnoje), nes ir

DR. VIT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra, praktika, spec. MOTERŲ Ii9os.{,mus lietuvius.
Ofisas 2652 WEST 5*th STREET

Tai. PR 8-122L

f STtUNKTM*
PR \ N E Š IM A 1 ■ .

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

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

į

ir peiiKi. 2-4 ir 0-8 vaL vaK. SvoUme- 
mais 2-4 vat popiet ir kitu Laiku 

pagal susitarimą.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

F. SUL^lKlS, O. P. J
UKl’HorEDAS-rKUlLZlbiAt ] 
Aparatai - Protezai. Meo. bau- . < 

t dažai, speciali pagalba k-joms. 
► ULrch supports, ir L t,

2*50 West 63rd St, Chicago Uh 60629! 
TeUf.: PRosp*ct 6-5884 

0 ™ ........... 1
GėLės visoms progoms

BBVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST‘6ord STREET 

Telfonai: PR a-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė 
THE DAISY STORE 

7918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel, 499-1318

PERKRAUSTYTAI

Leidimai — ^ilna aparauda 
ŽEMA KAINA 

R. iE.RĖNAS 
Tai. WA 5-8063

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Amerikos Lietuvių Piliečiu Pašal
pos klubo eilinis narių susirinkimas 
Įvyks sekmadienį, kovo 19 d., 12:00 
vai. dienos metu. Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman avę. Nariai

■baltiečių siekia, vėl atgauti lai- j ‘c£cį “Ii' ‘ ~L~'T■ ’ prašomi atsilankyti, nes yra svarbių
svę ir nepriklausomybę. Kny- reikalų aptarti ir laikas užsimokėti 
gėlė yra'46 puslapių. (Elta) nario duoki*. B^ir^vgs.^

ROZALIJA SLEPIKAS

BALZEKAS MOTOR’S
1030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos niašinos — urmo kainomis)

Gerinti^’ niėclidnikhi thršyhio Ir priežiūros depariwinente

IEVAS IR SUNOS 
vi ARUI ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Teief GRovehilj 6-2345-8 

1410 bu. 50th Ave^, Cicero 
Tdef VOwnkal] 3-2108-1 

nm MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ 
HKŠTE TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš jvliriv atstumų.

Antanas vilimas
1 Tel. 376-1882 erba 376-5996

THINKOFTHE TTKEY 
AS "HOLIDAY FOOD," 
ALTHOUGH THE TOUGH. 
GAMEY WILD TURKEY 
OF THE PILGRIMS . 
WOULDN'T APPEAL TO 
MOST OF US TODAYS

SOPHIE BARČUS
RADIJO JEIMOS VALANDOS

Visos programos iŠ W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- 

idadienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Telaf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

and PLEASE 
make people 
more carefal

S>€N FRANKllk ST11L 
WANTED THE TURKEY 
To BE CUR NATIONAL 
BIRD, RATHERfHAN 
THE -COWARDLY* BALD 
EAGLE/

tėvus rRETKOHArrt
Gyy. Marquette Pąrko

Mirė 1978 m. kovo 15 d. 11^00 vai. ryto, salaukusi 81 metų amžiaus.
Gįnusi Lietuvoje, Subačiaus parap.. Popilių km.
Amerikoje išgyveno 65 metus.Paliko nubudę: sūnus dr. Victor Slepikas, marti Darlene, duktė 

Florence Chingo. žentas Chester, anūkai — Denise Chingo, Caryn 
Pisarek su vatu Glenn, Craig. Vido-Lynn ir Theresa Slepikas^ pusse
serė Nellie SkmuBs, Uošvienė Petronėlė Chingo ir kiti gimines, 
draugai bei pažįstami.

Velionė buvo a. a. Viktoro Slepiko našlė.
Priklausė Brighton Parko Lietuvių Moterų klubui, Zarasiškių 

klubui ir SLA 134 kuopai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Gėlių prašoma nesiusti.
šeštadieni, kovo 18 dieną 9:00 vai. ryto bte; lydima iš koplyčios 

į §v. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Rozalijos Slepildenės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kvieėiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsųęv-eikinimą.

Nuliūdę lieka:
sOnus, duktė, mOkal, įminei

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. TeL 476-2345

K R I A I: 
ukicagoi 
Lietuvių 
AldoVuvip 
TireKtorią

Aaaoclacijoa

AMBULANCE 
P ATA RN A VI 
•HAS DIENA 

IR NAKTĮ,

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

;J307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArd» 7-340)

PhMM: TArdi 7-H11$354 So. HALSTED STREET

NAUJUMO*, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY. MARCH 17. 1«78

J Years savings 
Certificate

CMinOnum $5,000)

Ml accounts com
pounded daily — 
Passbook Savinas. 

Dsid Qi*Artar|v

©uT IN FACE AMERICA'S 
RR5T INDUSTRY WAS 

' THE DRYING OF FISH, 
ESPECIALLY THE SMALL 
ERRING,■ TO BE SENT 
SACK TO ENGLAND.
AMD THE PROTEIN THAT 
Sustained the pil
grims DUR1KGTHK 
First winters was 
MORE LI KELY TO BE 
PRIED HERRINGTHAJl 
anything ELSE.

PRE-COLONIAL DAYS, THE 
SMALL HERRING WE KNOW 
TODAY AS SARDINES WERE 
SO THICK IN THE SEA, A MM 
MIGHT WALK ACROSS THC 
HARBOUR ON THEIR BACKS. 
350YEARS LATER, SARDINES 
FROM MAINE ARE STILL A 
Perfect source of lomf- 
cosr High quality protein, 
VITAMINS AND MINERALS. 
SKIPPED FROM MAINE TO ALL 
POINTS IM THE NATion.PERHAFS 
THE SILVERY SARD1UE SHOULD 
BE OUR NATMMAL FISH/

Nuo - 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
u- ateityje.

Sąskaitom apdraustos |ld 
S40AX>

2657 W. 49 STREET 
Chicago. IL 60629 

Tai. 925-7400
8929 SO. HARLEM AV E., 
Bridgeview, Illinois 60455

Tel 498-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
ANO LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

BUTKUS - VASAITIS
i44b So. 50th Ave^ Cicero, £11 Phone: Olympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-357i

GEORGE F. RUDMINAS
•1319 S3. UTUANICA AVĖ. Tel: YArd* 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAWTC7

4424 WES1 69tn STXEK) Kb poblic V1218

1314 WEST 23rd PLACE Vii ąlnia 7-6477
SOUTHWEST HIGHWAY Palm HUU, 974-4411



SUDIEV, ŽIEMUŽE!

Gintaro rūmą?Ratas

Ponia Lucy Sukuris iš Gage

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

LIETUVOS AIDAI

Adresas

CAREFUL!
Only you

Pavardė ir vardas

LIETUVIŠKI VALGIAI
CHICAGOS TRIBŪNOJ

Full 
and

MISCELLANEOUS 
fvairOs Dalykai

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas siunti

Pavardė ir vardas_______

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

JANITOR AND
MAINTENANCE MAN

l><1 Frank Zapollt
C208V1 W.vSfh St.

GA 4-8454

kopus- 
razin- 
Napo-

lusurance, Income Tax 
>951 W. 63rd St TeL 436-7878

A TVEBAS 
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

pardavimas ir Taisymu 
1M6 WEST 49th STREET

REpvbllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvi 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r A»- 
Čhlcasc, III. 60632. T*l. YA 7-59»

• Užsakau- Naujienas kaip dovana savo 
yra naujas skaitytojas. Priede __ doL

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

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, O. 60401 ______ . ________

• K anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas.. Priede__-___- doL

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

time. Days. Good salary 
working conditions. Call 
Sharlotte Campbell:

427-7300 Ext. 326

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tol. 927-3559

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKŽJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

Chicago Tribune šio kovo 
mėn. 3 dienos (penktadienio) 
laidoje, sekcija 2 Weekend, kur 
apie du pilni puslapiai skirti Dia 
nos Bartlett reportažui apie vie- 
114 maisto paduotuvių rūšį, va
dinamą Carryouts (išsinešimui). 
Tai 
ruoštą 
ninta ir išvirt

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

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

Reikalingas skubiai užkandą gami
nantis VIRĖJAS. INDŲ PLOVĖJAS. 
VALYTOJAS. Pilnas darbas liuksusi
niame restorane. Puikios d^rbo są
lygos. Reikia kalbėti angliškai.
Kreipkitės asmeniškai po 9 vai. vak. 
1799 S Busse Road Mount Prospect.

(E. O. E.)

NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telefouuoti: 
523-9367 arba 737-0397 

ALEKSAS

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

AB JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali danę 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse WelL 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleisk 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaližko 
mis formomis — S350.

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted SU Chicago HL 6060

HELP WANTED — FEMALE
Da rbi ni n k i y Reikia_____

HELP WANTED -- MA L k 
Darbininku Reikia____

lietis užsisakė Naujienas mėne
siui tinkamesni a m susipažini
mui. Dėkui visiems.

savininkas parduoda dviejų 
krautuvių mūrini namą su ar 
be hardware' biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi j 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 užsiprenumeruojant, 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 lietuviškų rei_ 
kalų renesanso. ' r , . > - . •' J. «

— Dr. Juozas Sidagis, Sebe
waing,1 Mich., pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė penkinę Nau
jienų paramai. Detroito tautie 
t is- užsisakė Naujienas viene- 
riems metams, bet pavardės pra 
še neskelbti. Tos apylinkės tau

ra nusiperki gatąvai pa
su taisytą, suprisko- 

ar iškeptą valgį, 
su visais priedais, gerai supa
kuotą, vežiesi namo arba su vi
sa šeima važiuojate pąpikni- 
kauti kuriame nors parke. Ka
dangi aprašomi tik pasirinktų 
Ghicagoje gyvenančių tautinių 
mažumų (etninių) valgiai, tai 
studija pavadinta “Ethnic Car- 
rvouts”.

nešiu adresą, užsisakydamas iš 
anksto”. Dėkui už šventinius 
sveikinimus ir gerus linkėji
mus, taip pat už auką.

— Rinkimų tarybos pkm. 
John H. Hanley praneša, kad 
respublikonams dar trūksta 1,- 
236 rinkiminių teisėjų, nors rin
kimai bus kovo 21 d. Čikagoje 
yra 3,107 pracinktai, kuriems ap 
tarnauti reikalingi virš 15,000 
teisėjų iš abiejų parijų. Demo
kratams trūksta tik 83 teisėjų. 
Už dienos darbą jiems mokama 
po $35, o jei jie yra baigę spe
cialus kursus, tai gauna $10 
daugiau. Tokie kursai bus šį 
šeštadienį 10 vai. ryto Pruden
tial rūmų auditorijoj. Kandi
datai į teisėjus prašomi skani? 
binti Rinkimų tarybai telef. 
269-7900.

REIKALINGA MAŠININKĖ
Patraukliai pietvakarių raštinei rei
kalinga gabi rašomosios mašinėlės 
operatorė Įvairūs rastinės darbai. 
23-čios ir Archer apylinkė. Labai geri 
bendrovės priedai, imtinai veltui duo
damus priešpiečius ir ligoginės ap
draudė. Susitarimui skambinti

Esther Berliant. Tel. 256-0085.

S. KAZĖ BRAZDZIONYTĖ, 
PROGRAMOS VEDtJA

J/ 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 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdraudė — INSURANCE 

sUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicigs 
TeL 767-0600.

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta 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, 2^4 mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public

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
mai žavingai gyventi. Arti 73-Čios ir 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
•r garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuo i pažiūrėti 
ir nupirkti už S28,350. Marquette Pk.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27.900.

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.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUrrre GIFT PARCEL! SERVIC1 
U41 W. $5^ Chlote, IK C0629. — T«l. WA 5-Z7»z 

3333 5*. H«I<M Chlc*f«. IIL 60663. _ T«). 2M-33N 
V. VALANTINAI
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— Feliksas Mackevičius iš 
Hot Springs, Ark., be raginimo 
atsiuntė prenumeratą, pasveiki
no artėjančių Velykų proga ir 
parėmė Naujienų leidimą $5 au
ka. Dėkui.

_ Ilgametis patyrimas —- sąžiningas darbas ^
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:--

-p American Travel Service Bureau 
j| -9727 S. Western Ave, Chicago, Hl- 60643 -

TdeL 312 238-9787" ; ‘.
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų keUo- 

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

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MAUDA NOREEIENfi

2SO8 Wert SHk St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis Marink Imat rdšler [vi Iri v wrakiy.

MAISTAS Ii IUROPOS SANDĖLIŲ.

REIKALINGA SEKRETORĖ
Patraukliai pietvakarių raštinei rei
kalingas asmuo, mokantis mašinrašti 
i greitršti. Įvairios pareigos 23-cios 
ir Archer apylinkėje. Labai geri b-ves 
priedai, imtinai veltui duodamus 
priešpiečius ir ligoninės apdraudą. 
Pasikalbėjimui kreiptis į

Esther Berliant. Tel. 256-0085

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

vlenlDtBU

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
BAZARAS

šeštadienį, kovo 18, nuo 8:30 v. v. 
iki vidurnakčio. Sekm., kovo 19, nuo 
10:30 ryto iki 6 vai. vak.
Vaikams, moterims ir vyras drabu
žiai Ma L<o produktai — švi eži far 
konservuoti. Namu apyvokos daikta; 
baltiniai, dovaniniai daiktai, paveiks
lai^ rankdarbiai, popierio išdirbysfės 
dalykai. Skanūs namu gamybos ke
piniai. Karšti patiekalai ir užkan
džiai bei gėrimai.

ARIE CROWN DAY SCHOOL

8150 No. Tripp, Skokie, IIL
2 blokai i vakarus nuo Crawford.

2 blokai i šiaure nuo Oakton

Jau kuria laiku atspausdintą Ir galima gauti knygų rinko

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abroee myga aprašanti paskutinių 90 (1868-1900) metų 

Chicago* Uetarių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 pat Kaina 
810. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lletuvU, ptraca 
lietuvių kolonijom. Jų roorganizuotos šalpos draugijoj itatytos baž
nyčion įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
paaaulieuškl chorai, 9 bažnytiaiai ir 314 veiklesnių įmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinrų, laisvamaniškų ir 
kitų organizadjų atlikti darbai, įsteigto* mokykloc, tkaitykloa, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą ingyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

1738 So. HAbtM 8L, Chiearo, m. 888M

O $ M E 3 i 0
;ž-33 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

<^45 S€. ASHLAND AVI. 
£234775

Aprašomi iš eilės originaliau
si valgiai šių tautybių (etninių 
grupių), pateikiant savininkų 
vardus-pavardes, kur tie valgiai 
gaunami, valgių pavadinimai ir 
kainos ir net telefonų numeriai. 
Aprašomi po maždaug po pusė 
skiltės: 1) Prancūzų, 2) lietu
vių, 3) Lenkų, 4) Skandinavų, 
5) Vokiečių, 6)i Žydų, 7) Italų, 
8) Graikų ir dar specialiai ąpie 
juru maistą ir Potpourri deli
katesus.

Iš lietuvių — visiškai pagrjs- ryžių ir mėsos mišinys suvy-

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Moterų vienetas ruo
šia tradicinius pavasarinius 
priešpiečius. Stump’s Banquet 

y., Chi-' 
cago Ridge.IU. Socialinė sueiga 
prasidės 11 vai. ryto, o prieš
piečiai 12 vai. Pelnas skiriamas 
stipendijų fondui, Stipendijos 
bus duodamos žurnalizmo stu
dentėms. Pareiškimus prhnia 
iki kovo 31 d. Stipendijų pirm 
Jean Vance, 1424 S. 50 Ave., Ci
cero, IL 60650, tel. 652-5245. Pa
reiškimuose pažymėti amžių,' 
adresą, dabartinę ir būsimą mo
kyklą. tėvų vardus ir motinos 
mergai tinę pavarde. Prie pa
reiškimo pridėti trumpą žino
mos bei istorinės lietuvės ap
rašymą. (Pu.)

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą. 6557 S. Talman, Chicago, 
Ill. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 

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

Mykolas Karaitis, šav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf.Blvd-, St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privafiu pa^ūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu■/ ir kitais moderniais Įrengimais

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties "Aplink,mus ir mūsų namus” 
autorė 'SL Miškinytė paskyrė $50 premiją.' Be abejo, ataras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. '1 * 'ir ;—j—---

ir visus kviečiame 1 "didžąją talką. ' _________ t

pratęsima, užsakymą, bei galimu skaitytojų reikalams 
prašoma pasmaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

besne auka paremia Naujienų 
leidimą Dėkui už Velykinius 
sveikinimus ir $10 auką, atsiųs
tus pratęsiant prenumeratą.

— Jūrų šaulių kuopa “Klai
pėda”, Cicero, III., vykdydama 
savo plačios veiklos dalį — rem
ti lietuvįską Spaudą, paskyrė 
Naujienų paramai $20 ir juos 
atsiuntė per kuopos pirminin- 
ką ir Lietuvos šaulių S-gos Trem 
tyje pirm. K. Milkovaitį. Dėkui 
valdybai ir visiems to dalinio 
šauliams.

— Ignas Petrauskas, rašyda
mas apie John P. Roche TV 
Guide dėl sėkmingo filmo rody
mo apie S. Kudirką, savo straip
snį taip užbaigė, ragindamas Mr. 
Roche padėkoti: “Manau, kad 
jį galima pasiekti per T. V. Guide 
redakciją. Jos adresas yra toks: 
TV Guide, toMr. John Roche. 
Box 400, Radnor, PA 19088”; 
Tai pakartojame, nes adresas 
buvo neaiškiai atspausdintas. I. 
Petrausko straipsnis tilpo Nau
jienų kovo 13 laidoje.

— Demokratų partija išstatė 
graikų kilmės Mike Bakalį Illi
nois gubernatoriaus pareigoms,, 
o jo pavaduotoju — lietuvių kil
mės Dick Durbin, kurio motina 
pagal tėvus yra- Knataitytė, at
vykusi į JAV būdama 3 m. am
žiaus. Dabar ji gyvena Fairview 
Heights, Ill. Kandidatas Dur
bin aplankė kai kurias Čikagos 
lietuvių institucijas, palydovų 
bei svečių tarpe buvo Naujienų 
administratorė Kristina Austin.

tai—pasirinkta neseniai Bridge- 
porte įsisteigusi Natalijos ska
nėstų parduotuvė (Lithuanian 

♦ Natalie Bilitavicius Delicates
sen) 3313 S. Halsted St., tele
fonas 254-8116.

“Daugiau kaip prieš 30 me
tų Mr. ir Mrs. BUitavičiai ap
leido Lietuvą ir kiek laiko pa
buvę Vokietijoje ir Anglijoje, 
1959 metais atsikėlė į Chicago. 

, Abudu dirba savo 2^. metų se
numo delegates^ biznyje ir abu
du gali jiB supažindinti su Lie
tuvos tvirtais sveikais valgiais.

Kad lietuviški valgiai yra tvir
ti, sveiki ir skanūs, galima 
teigti vien iš spalvotos foto nuo
traukos, kur mūsų Natalija pa
vaizduota kaip skanėstų ka
ralienė prie trijų didelių ’“blė- 
kų”, kuriose omletai eilėmis 
sudėti ir jau iškepti, kad net 
vien popieriuje pamačius norisi 
valgyti! Dumplingai yra abiejų 
Bilitavičių specialybė. Skaniau
sieji dumplingai su kopūstais, 
ar sūriu kaštuoja $1.39 svarui, 
su buivėmis — 1.09.

Arba po 99 centus svarui vi
sai kitos rūšies dumplingai: ce
pelinai, dideli apskriti bulvių 
kevale su jautiena (beef) viduje.

Toliau aiškina iš ko pagamin
ti Lietuvos “balandėliai” (go- 
lombki”) ir kiek jie kainoje:

— Gaudentas Mališauskas iš 
Marquette Parko atsiuntė tokį 
laišką: “Nesenai grįžau iš lietin- 
gos KaKforinijos, 5š 'Angelų [ įnn> į0540 Southwest Hw 
miesto. Bet ir Čikagoj nėra gra-} 
žu, tikėkim, kad bent Velykos) 
bus gražios ir šiltos.* Sveikinda
mas su jomis, įdedu $5 už ka
lendorių ir $15 Naujienų maši
noms patepti, kad tik jos ge
riau suktųsi ir be sustojimo va
žiuotų. Tuo tarpu' Naujienų 
man nesiųskit, aš jas pirksiu 
iš krautuvių, o jei vėl sugalvo
siu kur nors važiuoti, tai pra-.

niotas kopūstlapiuose — kaina 
‘ svarui $1.69. Dar toliau supa

žindinama su lietuviška košelie- 
na ($1.09 svaras), burokėlių Sa
ločiai- (89 c. svarui) ir silkė ma
rinuota alyvoje pagal senoviš
ką lietuvių receptą ($1.69 sv.); 
kugelis lietuviškas 89 c. sv., bul
vių dešra $1.19; lietuviškas na
mų darbo sūris su ir be kmynų 
— $1.99 svarui. Barščių arba 
kopūstų sriuba — 99 centai Parko kiekvienais metais stam 
kvorta; lietuviški bulviniai bly-

- nai po 99 c. svarui, o blynai su 
sūriu $1.39 ir t. t.

Antra lietuvių delikatesų vir
tuvę aprašoma partnerių Onos 
Konkulevičienės ir Bruno Za- 
buko, adresu 2545 W. 69 St. Ra
munė, tel. 925-4254, Marquette 
Parke, verkia jau 5 metai (res
toranas, kepykla ir parduotu J 
vė), suminint, tokius skanėstus 
kaip “lietuviški zrazai”, dump
lingai, kugelis, barščiai, 
tai, lietuviška duona s 
kais po $1.20 kepalėlio 
leono tortas ir k t.

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žmimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
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