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JAVSUSTA8EUROPOS ŽURNALAS APIE LIETUVIUS
Miunchene, Vokietijoje., leidžiamas žurnalas "ABN 

Correspondence" išspausdino ilgą pranešimą apie 
bolševikų pavergtu tautę kongresą Chicagoje, kuriam 
pirmininkavo dr. K. Bobelis.

Ištisai įdėjo tekstą Amer. Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. Bo
belio pareišKimo Europos Saugumo ir bendradarbiavimo komisi
jai Washingtone, išspausdino kun. dr. J. Prunskio invokaciją, su
kalbėtą atidarant minėtą kongresą Chicagoje. “ABN Correspon
dence” žurnalo vyr. redaktorė ukrainiečių veikėja Slava Stetzko. 
būdama JA\-se, susitiko daugelį vadovaujančių lietuvių, kalbė
josi su S. Kudirka. Los Angeles lietuviams pasakė kalbą, kai bu
vo rodoma, s filmas apie koncentracijos stovyklas Sovietų Sąjun
goje.

Posėdis su Viiko atstovu
Į Chicagą atvykęs Vliko tarybos 
narys Stasys Lūšys turėjo pasi
tarimą su Amerikos Lietuvių 
Tarybos nariais. Pasitarimas 
vyko Altos būstinėje Chicagoje. 
Dalyvavo Altos valybos nariai 
kun. A. Stasys, dr. K. Šidlaus
kas, dr. VI. Šimaitis O. Barške- 
tytė, j. Skorubskas, Gr. Lazaus 
kas.

St. Lūšys plačiai painformavo * 
apie dabartinę Vliko veiklą. Ap
tarti bendri darbai Lietuvos lais 
vės reikalui

Italai sučiupo 
įtartiną moterį

ROMA, Italija. — Policijai 
pavyko sučiupti Įtartiną moteris 
kę, labai panašią tą/ kuri daly
vavo Aldo Moro užpuolime ir nu 
žudė penkis policininkus, saugo
jusius buvusi Italijos premjerą. 
Policija rado moteriškę pajūryje 
stovinčioje senoje lūšnelėje kar
tu su kitais trim vyrais. Beto, 
policija tame name rado kelis 
revolverius, daug šaudmenų ir 
priemones pasams ir asmens liu 
dijimams padirbinėti.

Locheed Co. Kyšiai 

didesni už Korėjos
TOKIJO. — Hirochi Ito bu

vęs Marubeni korporacijose sek- 
reorius paliudijo, kad apie $90,- 
000 buvo duota buvusiam Japo
nijos ministeriui pirmininkui Ka- 
kuei Tanakai, jo transporto mi
nisteriui ir jo kabineto sekreto
riui. Iš tos sumos lygi pusė duo
ta Tanakai, siekiant kad japonų 
All Nippon Airways pirktų iš 
JAV 21 Lockheed Tristar 
sprausminius lėktuvus už Š516 
milijonų. Tanaka kaltinamas iš 
Lockheed viso gavęs $2-3 -mili
jonus.

Prezidentas Jimmy Carter, specialistu patariamas, bu 'o nutaręs skraidomųjų tvirtovių B-12 daugiau nenaudo- 
U. Tos tvirtoves stovęio Kalifornijos užkampiuose ir iau • no". Dabar mechanikai jas apžiūrėjo ir bando
paruosti jas tolimesniems skridimams... Atrodo, kad jos dar galingos ir geros

KLAUSIMĄ TEKS APTARTI SU ŠIAURĖS ATLANTO ATSTOVAIS, KARO VADAIS
Prezidento nutarimas sukėlė susirūpinimo 

kabineto ir sąjungininkų tarpe
WASH LX (ii ON, ]). (’. —Prezidentas Parteris nutarė pas

kelbti ga'ut’na s pre nd ir ą sustabdyti neutrono boml)os gamybą 
tiktai po to, kai klausimas iš pagrindų bus išaiškintas su Vaka
rų \okiel.ia ir kitomis-šiaurės Atlanto Sąjungos vyriausybėmis. 
Prezidentą-* Jimmy Carter praeitą trečiadienį paskelbė, kad jis 
rengiasi sustabdyti neutrono bombų gamybą, bet dabar paaiš
kėjo. kad šiaurės Atlanto Sąjungos valstybės tuo reikalu nori pa- 
s.taili ir išaiškinti visą eilę svarbių klausimų.

ANTRADIENĮ IZRAELIO KARO JĖGOS IŠVYKS IŠ PIETŲ LIBANO
Jungtinių Tautų kariai neįleis palestiniečių

Atrodo, kad turkai vėl
I gaus Amerikos ginklų
į WASHINGTON D. C.
Į Prezidentas Carte ris kreipėsi į 
kongreso komitetus, kad leistų 
turkams vėl - įsigyti Amerikos 
ginklų. Turkai moka naudoti

TELb.VIX AS. Izraelis. — Pirmieji Izraelio kariuomenės da-| Amerikos ginklus, bet įsivėlimas 
linini išvyks iš Libano demarkacijos zonos balandžio 11 dieną, ant- j Kipro salos kovas privertė vy. 
radienį, o psskutiniai Izraelio kariai išnyks š Libano balandžio i riausybę neparduoti turkams 
14-tą diena. Izraelio štabo viršininkas gen. Gur pranešė Jungti-• daugiau Amerikos ginklų. Prasi 
nių Tautų gen. Silesvano planą Izraelio karo jėgoms išvykti iš j dėjus didesniam sovietų karo jė

Be moters, suimti visi trys 
vyrai. Pirmon eilen, policija ban 
dys nustatyti, ar ta moteris da
lyvavo Aldo Moro pagrobime, ar 
minėti vyrai dalyvavo kartu su

Vakarų Vokietija, patyrusi. 
apie prezidento Carterio nutari
mą, sustabdyti neutrono bom
bos gamybą, nukėlė didžiausią 
susirūpinimą. Vokiečių karo jė
gos yra įtrauktos į Vakarų Eu
ropos gynybą. Jeigu sovietų tan 
kų masės prasiveržtų j Vakarų 
Europą, tai tiktai neutrono trom
bą galėtų tuos tankus sulaikyti. 
Pasižadėjus nevartoti atomo, 
lieka tiktai neutrono bomba.

Jau beveik tikrai 
džiugi naujiena

HOUSTON, Tex. Kalifor
nijos mokslininkai, su koiupute- 
rių pagalba, išrado naują vais
tą. kurs rodo ženklus kad gali 
patapti geriausiu ginklu kovo
je su vėžiu.

Tas vaistas, pavadintas “ze- 
timicin” pasirodė nepaprastai

< sėkmingas darant bandymus su 
laboratorijų gyvuliukais. Stebi
nančiai geri rezultatai gauti gy- 

• dant peles nuo kraujo vėžio, 
ir kaulų vėžio.

Dr. Martin Apple, vadovaujan- 
: farmakologiniams tyrinėji- 

San Francisko, Gal., uni-

Genocido skaidrės
Daugiau kaip 60 rūšių Lietu

vos genocido skaidrių, pagamin
tų iš genocido parodos vaizdų, 
galima pasiskolinti demonstruo
ti iš Amerikos Lietuvių Tary
bos būstinės. Skaidrės turi ang 
liškus aiškinimus. Su jomis eina 
ir atitinkamas leidinys anglų kai 
ba. Kreiptis J Amerikos Lietuvių 
Tarybą, 2606 W. 63rd. Street, 
Chicago, Illinois 60629.

Pekinas pareikalavo 
sovietu išsinešdinti

Pekinas pateikė Maskvai pa-
ja. Policija mano, kad Į jos ran-Įtarimą — reikalavimą vietoj tuš 
kas pateko "raudonosios brigą-1 šiais žodžiais apie santykiu gė
dos” keturi nariai.

Prieš okupantų 
propagandą

Kai okupantams pasitarnauk 
jas agentas atvyko į Chicagos 
universitetą rodyti okupuotos 
Uetuvos filmus, niekinančius 
mūsų partizanus, nauju ateivius, 
Altos pasiųsti studentai tarp at
vykusių paskleidė gerokai leidi
nių, Įrodančių okupanto melą ir 
priespaudą.

rinimą plepėjus gerais veiksmais 
pradėti, kaip tai Sovietų kariuo
menes atitraukimas iš Kraštinės 
Mongolijos ir iš visų ginčijamų 
pasienio sričių, kaip yra paskelb 
ta per Velykas pasiųstame Kini
jos užsienių reikalų ministerio 
isakyme i Sovietų Aukščiausios 
Tarybos sveikinimą Kinijos Uau 
dies Kongresui

Nepaprastas Sovietų 
Sąjungos ginklavimosi

KALENDORIUS

Balandžio 8: Julė, Dionizas, 
Mėta, Gangailė, Girtautas, Strau 
girtas.

Balandžio 9: Kasila, Akas, Da
lia, Aurimas, Jomantas.

Saulė teka 5:24, leidžias 6:22 

Debesuota, gali lyti*

Libano, šiomis dienomis atvyko į Libano demarkacijos zoną žy
miai daugiau Jungtinių Tautų karių, kurie perėmė sargybas ir yra 
pasiryžę nesįleisri į demarkacijos zoną daugiau palestiniečių. Jei
gu Jungtinių Tautų kariai nepajėgs palestiniečių sustabdyti, tai 
Izraelio kariai grįš ir dar kartą išvalys demarkacijos zoną.

Palestiniečiai tebestovi
Tyrės apylinkėje

Izraelio karo jėgos buvo pra- kaimynais.

daug lengviau pasiekti taikos ir 
su kitais. Izraelitai bijo, kad jis 
neiveltų krašto j naują karą su

dėjusios bombarduoti palesti
niečių pozicijas Tyrės uosto sri
tyje, bet Įsakymas sustabdyti 
karo veiksmus paliko palestinie 
čius keliose Tyrės apylinkių po
zicijose. Palestiniečiai dar ir'

Marinų pulkininke 

pakėlė į generolus

KIEL, V. Vokietija. — Vokie 
čių (dpa). Nepaisant visų gink
lų mažinimo iniciatyvų. Sovie
tai karščiuotai plečia ginklavi
mosi procesą ir kariškos ekspan
sijos politiką Afrikoje pareiškė 
NATO generalinis sekretorius
Joseph Luns kalboje Herman 
Ehlers akademijoje Kiel mieste, 
kur buvo aptariamas neutroni
nės bmbos klausimas. Vakaru 
Europos pataremojo susirinkimo 
prezidentas Kai Uwe von Hassel 
kalbėjo už tos rūšies ginklo ga
minimą sovietams atgrasinti 
nuo agresijos.

gų judėjimui pasienyje ir Persi
jos įlankoje, turkai labiau reika 
Ingi Amerikos ginklų, negu bet 
kada anksčiau. Sekretorius Van 
ce liudijo kongreso komitetui, 
patardamas nuimti uždraudimą 
ir parduoti turkams būtinai rei
kalingų lėktuvui, kulkosvaidžių ir 
amunicijos.

Moterys pavertė 
vyrus vergais

NEWARK, N. J. 40 metų

Priešakiniai sąjungininkų ar
tilerijos daliniai turi pakankamai 
neutrono-artilerijos šovinių. Jo- 
kia kita jėga negalėtu sustabdy- j (]'e'"kemijos)) "i 
t i pirmyn šliaužiančių sovietų • 
tankų. Vieną kitą tanką galėtų ■ t 
sustabyti sąjungininkų aviacija i marp< 
ir helikopteriai, bet tanku visai; ver/ute- perspėjo kad 
sustabdyti šie ginklai negalės. į(.jnas Un..s dar pereti ej]ę 
Reikia neužmiršt., ka sovietu ka ;tvrimu kol bus bandvti
ro jėgos turi nepaprasta, daug 1 v-.Ju sergančiais žmonėmis, 
tankų. Nesustabdžius rusų tan- Dar nėra ?alutinai nustatyta, ar 
kų. suirtų ir kitos gynybos prie-Įtai kas tinka pe)ei tinka ir ŽTno 
monės.

Prezidento Carterio pareiški
mas apie neutrono bombų gamy
bos sustabd\*mą sukėlė rūpesčių 
ir kitos Europos vlstybėse. Eu 
ropos karo vadai yra įsitikinę. | 

A . . ..4 n ZXV.I i‘
mis jie gali sustabdai į vakarus 
norinčius prasiveržti sovietų tan 
kus.

Karo vadai žino, kad kitomis 
priemonėmis sovietų aviacijos 
ginamų tankų sąjungininkai ne
pajėgs sustalxlyti. Jeigu sąjun
gininkų karo vadai žino, kad l>e pilnį

°" ir brutshrmo veiksmų, kurie pra
lenkia visa kas galima rodyti ne
pilnamečiams vaikams, pasakė 
teisėjas, o tų filmų distributo- 
rius David Levi teisinosi, kad 
TV rodomi dar žiauresni filmai.

Žiaurenybių filmai 
žmogžudžių mokykla

CHICAGO. — Apygardos teis
kad neutrono artilerijos bombo-jmo teisėjas nutarė kad du fil-

mai yra neverti rodyti vaikams 
ir paaugliams iki 18 metų am
žiaus. Teisėjas Raymond K. 
Berg visam laikui uždraukė du 
filmus “Eaten Alive” (Gyvą su
ėdęs) ir “Devils Times Five”. 
Abu filmu kino teatrams isvežio 
ja New World Pictures. Abudu 

specifinių smurto

am 
di-

■ ei į namą, kuriame išnuomodavo 
kambarius ir parūpindavo mais
tą tame name apsigyvenusiems 
vjTams. Paaiškėjo, kad ne tik 
pati savininkė, bet ir kitos mo
terys užpulavo tame name ap
sistojusius vyrus, priversdavo 

j patenkinti moterų lytinius pagei 
įdavimus ir atlikti kitus jų įsa- 
jkymus.i

Prokuroras kaltina ne tik sa
vininkę, bet ir josios padėjėjas, 
jai jos apsinakvojusius ar apsi
gyvenusius vyrus paversdavo 
vergais ir juos žiauriai išnaudo
davo.

WASHINGTON, D. C. — Prel žiaus Mary Douglas turėjo 
šiandien tebelaiko tas pozicijas, ridentas Jimmy Carter vakar 
neisilelsdami pranzūzų ar norve- pakėlė marinų pulkininkę Mar
gų. jgarett Brewer į generolo laips-

_ _ v4 f inį. Generolu jau yra Amerikos 
Palestiniečių vadas Arafatas-.  ̂ eilėse> 0

„ i yra generole ir marinų
korpuse.

Tvirtinama, kad generolė Bre
wer yra nepaprastai drąsi ir ga-, 
bi moteris. Ji gali pasakyti ma
rinams kalbą, duoti griežtą įsa
kymą ir žygiuoti į kovą, jeigu1 
būtų reikalas. Ji paruošė visą 
moterų, tinkančių marinų kari
ninkų pareigoms. Jaunos mote
rys ir vyrai ruošiami kovai ginti 
Amerikos laisvę ir Amerikos są
jungininkus.

užtikrino gen. Silesvano, kad P^Ja^ar jau
lestiniečiai išsikels iš Tyrės sri
ties, kai išvyks paskutinis izrae 
litas iš demarkacijos zonos. Pran 
cūzai buvo pasiryžę nuginkluoti 
palestiniečius Tyrės srityje, bet 
jie buvo įtikinti palikti juos ra
mybėje, neišleidžiant į miestą 
ar Tyrės uosto sritį.
Didelė kontūzija izraelitų tarpe

Izraelio kariai grįš į Izraelį, 
bet karo ir taikos klausimas pa
silieka neišspręstas. Didelės iz
raelitų dauguma nepatenkinta 
premjero Begino vedama politi
ka. Jis turėjo gerą progą pasira 
syti separatinę taiką su Egiptu, 
bet bekaitaliodamas taikos sąly
gas tiek užrūstino Egipto prezi
dentą Sadatą, kad jis su Beginu 
nenori atnaujinti taikos pasitari 
mų.

Izraelio karininkų didelė dalis 
reikalauja, kad su Izraeliu būtų 
pasirašyta taikė, o su kitomis 
arabų valstybėmis galės vesti 
tolimesnius pasitarimus. Izraelio 
gyventojų dauguma taip pat no 
ri taikos. Jie yra ĮsitiJdnę, kad 
pasirašius taiką su Egiptu, būtų

KITAS vokietis liudija 
teisėjui Hoffman, ka Frank Wa 
lūs negalėjo šaudyti lenkų ar žy
dų, nes tuo metu jis gyveno jo 
kaimelyje ir dirbo sunkius lau
kų darbus.

Nakvynės namų savininkė ga
li būti nubausta kelių metų kalė
jimo ir kelių tūkstančių pinigine 
bausme, šiuos nakvynės namus 
ji jau laiko nuo 1973 metų. Nuo 
moterų nukentėję vyrai liudija 
prieš juos kankinusias moteris.

— Kiniečiai planuoja 
daugiau Illinois javų^ 
Edw. Madigan.

pirkti 
sako

— Specialistai liudijo kongre
so komitetui, kad Amerikos pa
laidos sveikatos apdraudos la
bai daug prisideda prie infliaci
jos.

— Caracas miesto gatvėse 
matosi daugiau Cadillac ir Mer 
cedes automobilių, negu New 
Yorke.

— Jeigu Izraelyje būtų rinki
mai, tai premjeras Begin pralai 
mėtų, nes jo taikos derybų mai
šatimi nepatenkinti Izraelio gy
ventojai

neutrono boml>os jie nesustab
dys sovietų karo jėgų, tai šį rei
kalą žino ir rusai.

Valstybės sekretorius Cxtus 
R. Vance, patyręs apie vienaša
lišką prezidento Carterio pareis 
kimą, sukėlė didelio susirūpini-j 

1 . . . 114- O ’ Būtų palaidoję 
gyvą numirėlį

KEDTNC, Calif. Nepasise
kus liganinės koronerių pastan
goms atgaivinti 38 metų am
žinus ><rs.. Ginger Regus kuri 
buvo visiškai be sąmonės be jo
kio gyvybės ženklo, buvo nutar
ta kad yra mirusi, bet kaip jie 

E nustebo išgirdę, kad “numirėlė 
i gaudo kvapą. Be sąmonės ji bu- 
Įvo atgabenta į ligoninę ir sąmo- 

kad *'ln^ a^avo 25 minutėms praėjus 
. . jkai koroneris ią paskelbė mirus, sovietu’ K

Prezi- Į —---------- ■ —

mo ir pareiškė, kad šis nutari- • 
mas privalo būti padarytas kar-f 
tu su kitais sąjungininkais. La-1 
bai griežtai pasisakė prieš prezi
dento nutarimą keli saugumo 
tarybos nariai. Ketvirtadienio 
popietę susirinko saugumo tary
ba ir iš pagrindu svarstė klausi
mą. Įtikintas prezidentas, kad 
šiuo reikalu galės būti nutarimas 
tik reikalą aptarus su sąjungi
ninkais. Prezidentas sutiko galu 
tiną sprendimą atidėti.

’Prezidentas pareiškė, 
paveikę pi ač i ai va rom a 
organizuota propaganda, 
dentas nutarė sustabdyti neutro-| 
no bombų gamyba ir pažiūrės, 
ką sovietų valdžios atstovai to
liau darys. Prezidentas pasiūlys 
Kremliaus valdovams sumažin 
ti įvairių ginklu gamybą ir tai-i 
kiai vesti prekybą, stiprinti pra- ti nuo sovietų invazijos j Vakarų 
monę. Jeigu Brežnevas sutiks! Europą Ir kita vietas.

su prezidento pasiūlymu, tai ne- 
nutrono bombų amerikiečiai ne
gamins. bet jei sovietų maršalai 
ir Brežnevas nesutiks, tai tada 
teks pr.stgaminti daugiau neut
rono bombų kad galėtų apsigin-



ŠAULIU PAVASARINIS POBŪVIS
Lietuviai JAV turi sukarę 

gana daug organizacijų ir klu
bu. Vienos j u yra religinės, ki
tos vienos ar kitos ideologinės pa 
kraipos pasaulinės, trečios poli
tinio pobūdžio, dar kitos sporto, 
spaudos, literatūros, meno ir t. 
t. Bet yra viena organizacija, 
kuri nesiremia jokiais religiniais, 
pasaulėžiūriniais, politiniais ar 
dar kitais principais. Jos obal- 
sis — sūkis, yra —— Viskas Ne 
priklausomai I ietuvai. Toji or
ganizacija yra paplitusi visose 
JAV kur tik randasi nors kiek 
didesnis lietuvių patriotų skai
čius. Savo narių skaičiumi, ku-

bonių. plėšikų, Lietuvos priedų, 
šita organizacija Nepriklauso
moje Lietuvoje vadinosi Lietu
vos Šaulių Sąjunga, o čia Ame
rikoje ir kitose laisvojo pasaulio 
šalyse ji vadinasi Lietuvos šau
lių Sąjunga tremtyje. Toje orga 
nizacijoje, nesvarbu kaip mes 
ją bevadinsime, risi lietuviai ne
žiūrint jų religijos — tikėjimo, 
politinių, įdeologinių įsitikinimų, 
profesinių ir kitų skirtumų yra; 
skaitomi — traktuojami kaip 
broliai ir sesės. j

Vyriausio Lietuvos išlaisvini
mo Komiteto sumanymu ir pas
tangomis buvo įkurta be parti-

tui.
Tuo tarpu šauliai iki šiol dar 

-išliko ištiiknni sąvo tradicijomis, 
sukurtoms Nepriklausomoje Lie 
tuvoje ir savo pirmikščiam šū 
kiui — Viskas Nepriklausomai 
Lietuvai ir į vadovybės tarpa 
dąr neįsileido ardančiojo elernen 
to — frontininku.

Iš didžiausios dalies šauliai 
apsiriboja tik kultūrine pairi jo
tine veikla. Piniginiai paremia 
VUKą. ALTą, BALFą. liet, 
spaudą ir radijo valandėles. Ne
mažai į savo eiles yra patrauku- 

[ si lietuviško jaunimo. Per me- 
‘ tus surengia kelias išvykas —

Lietuvių Bendruomenę ištiko | zacija į lietuvių tarpą neįnešė ekskursijas į tolimesnes ir arti- 
žiauri katastrofa. Joje įsivįespa-. tiek neapykantos, pagiežos, pa-, mesnes įdomesnes rietas. Suren 
tavo vienos autoritatyvinės pa-į sipiktinimo ir šmeižtų, kiek LB. gia žymesniųjų lietuvių minėji-

UETUVOS PAVERGIMO DORUMO!

rie tvarkingai, kasmet užsimo
ka nario mokesti, turbūt bus pa
ti dižiausia Tos organizacijos 
pradžią reikia sieti, jungti su 
tuo laikotarpiu, kada kilo reika
las ir atsirado proga atkurti ir 
ginklu apginti, kartu su kariuo
mene Nepriklausomą Lietuvą, 
jos gyventojus ir j u turimą nuo 
savybę, turtą nuo bet kokių gra

nė organizacija — Lietuvių Ben 
druomenė, su tikslu apjungti vi
sų pakraipų, pažiūrų, įsitikini
mų ir religijų lietuvius, kad to
je organizacijoje kiekvienas lie
tuvis jaustųsi ir būtų traktuoja 
mas kaip brolis ir sesuo. Iš pra
džių taip ir buvo ir darbas ėjo 
sėkmingai ir sklandžiai. Bet neil 
gai trukus tą organizaciją —

kraipos politinės partijoj nepro .Ji pasidarė lietuvių tarpusavio mus, kiek vienam metų sezonui 
tingi žmonės — frontininkai, ir • kiršintoja, skaldytoją, vieni ki-! surengia po pobūvį, dažniausiai 
tą VLIKo lietuviams vienyti su- x * ’ • - • z m.. u.,
kurtą vienybės organizaciją — 
bendruomenę sugriovė ir iš .pa
matų išardė, šiandien Liet. 
Bendr. yra pati desruktyviškiau 
šia — griaunamiausia organiza
cija, kokia kada nors lietuviai 
buvo sukūrę. Nei viena organi-

Surinko ir redagavo teisininkas Jonu Taktas
(Tetars)

Lietuvos Įgaliotas Ministeris pasakė, kad jis išdės
tys pasiūlymą savo vyriausybei, būtent, kad 6 vokiečiai 
būtų paleisti iš kalėjimo ir grąžinti j Vokietiją, jei Vo
kietija sutiks paleisti du suimtus lietuvius. Be to, jis 
būtų dėkingas, jei būtų įteiktas memorandumas dėl nu- 
siskudimų Klaipėdos krašte, ir pažadėjo pasirūpinti 
skundų patenkinimu.

(pas.) Ribbeųtrop
(Vokietijos Reicho Užsienio Reikalų Ministeris)

Reicho Užsienio Reikalų Ministerio Raštas
RM/178 Berlynas, 1938 m. kovo 18 d.

Lenkijos Įgaliotas Ministeris Lipski atsilankė pas 
manę šiandien 17 vaL ir pirmiausia painformavo mane 
apie Lenkų — Lietuvių konflikto stovį. Jo vaizdavimas 
atitiko maždaug informacijas, kurias telefonu suteikė 
Įgaliotas Ministeris von Moltke! •

Aš pasakiau Lenkijos Įgaliotam Ministeriui, kad aš 
patariau Lietuvos Įgaliotam Ministeriui besąlyginiai 
priimti Lenkijos notą, kurią aš laikau nuosaikia. Lietu
vos Įgaliotas Ministeris prašė manęs tarpininkauti ta 
prasme, kad nota neturėtų ultimatumo pobūdžio. Aš at
mečiau šitokį prašymą.

Aš taip pat pareiškiau Lenkijos Įgaliotam Minis
teriui, kad mano asmeniška nuomone lietuviams svarbu 
tik dėl akių išlaikyti savo garbę.

Lenkijos Įgaliotas Ministeris atsakė, kad Lenkijos 
vyriausybė tikriausia bus mandagi ir kad jis ta prasme 
norįs padaryti pranešimą Varšuvai ;

Aš taip pat pasakiau Lenkijos Įgaliotam Mipiste- 
riui, jog aš žinau apie jo padarytą pareiškimą General- 
feldmaršalui Geringui, kad Lenkija informuos mus apie 
tolimesnę eigą. Mes turime būti būtinai iš anksto pain
formuoti, jei Lenkijos vyriausybė mėgins grįebtjs ko
kių nors veiksmų.

Lenkijos Įgaliotas Ministeris pažadėjo irįane pain
formuoti, jei jis sužinos ką nors nauja, bėdos atveju 
net nakčia.

Ribbentrop
(Vokietijos Reicho Užsienių Reikalų Ministeris);
(1) Žiųr. Nr. 330. J ■
(2) žiūr. Nr. 332. ’ .

MASKVOS KALTNDIAI LIETUVAI KAKTŲ 
ŠVIESOJE ’

Bolševikų kareivių “grobimo” aiškinimo komisijos 
pirmininko Vilniaus prokuroro J. Brazįpsko liūdymas.

Lietuvių archyvas, Dh*va, 1950 m. rugpjūčio 3 d.
Įvykiams Ištirti Komisija

* Tos komisijos pirmininkas J. Bražinskas yra šio 
straipsnio autorius.

1940 metų gegužės 27 dieną Lietuvos Ministrų Ta
ryba, išklausiusi užsienių reikalų ministro J. Urbšio pra- 
nešimą apie Soviete} Sąjungos Komisarų Tarybos pirmi
ninko V. Molotovo gegužės 26 dieną įteiktą Lietuvos pa
siuntiniui Maskvoje L. Natkevičiui notą, nutarė notoje . 
nurodytiems įvykiams ištirti sudaryti komisiją, kurios 
pirmininku buvo paskirtas Teisingumo Mnisterijos at
stovas — Vilniaus Apygardos Teismo prokuroras j. Bra
žinskas* ir nariais: Krašto Apsaugos Ministerijos atsto
vas pjk, Įeit Korla ir Vidaus eikalų Ministerijos atsto
vas juriskonsultas adv. A Jakobas. 1

Komisijos darbų prądžiai medžiagą sudarė tik tos 
notos nuorašas ir užsienių reikalų ministro J. Urbšio 
ranka surašytas SSSR karo komisaro. pavaduotojo ge- 
nerado Loktionovo pareiškimas žodžiu. Tie ministro J. 
Urbšio užrašai yra tokio turinio:

tų niekintoja, kitų lietuviškų or-( su menine programa. Tų pobu- 
ganizacijų griovėja ir gėdingų rių tikslas yra, kad lietuviai tu- 
bylų kėlėja svetimųjų teismuo-i retų progos vienas su kitu susi- 
se ir tokiais savo dirbais\beato-! tikti, pabendrauti, padaryti dau- 
dairiškai, gal nesąmoningai, gal giau pažinčių su kitais lieta
is neprotingumo, £al nesusįgau- riais, pasišnekėti, pasidalinti min 
dymo ar pasimetimo, beį labai tmris ir kultūringai praleisti lai 
patarnaujanti Lietuvos okupan-j ką.

Š. m. balandžio 1 d. buvo su
rengtas tokio pobūdžio pavasa
rinis pobūvis — parengimas su 
nedidele menine programa. Pri
sirinko beveik pilnutinė šaulių 
salė. Peržvelgęs akimis, niekur 
tuščių , staliukų namaciau. Visos 
vietos buvo užimtos, šauliai ir 
šaulės apsėdę staliukus links
mai šnekučiavosi užkandžiauda
mi šaltų ir karštų patiekalų, už
tektinai buvo ir kavos su sal
džiais pyragaičiais. Ant kaiku- 
rių stalų matėsr ir stipresnių 
gėrimų.

įpusėjus pobūviui ant scenos 
pasirodė jaunutė dainininkė pa
nel Nijolė Starkiūitė, DePaul 
universiteto muzikos skyriaus 
auklėtinė, baigusi tą skyrių B. 
S. (Bachelor of Science) laips
niu. Susirinkusiems padainavo 
keletą gražių, malonių, melodin
gų lietuviškų dainelių. Plojimų 
jai nebuvo pagailėta. Linksma
jai dabai grojo šaulių oricestras 
vadovaujamas Ramonio.

Tokių pobūvių savo nariams, 
šauliai surengia gana dažnai, 
kad jaukioje, malonioje nuotai
koje, užmirš kasdieninius rūpes
čius galėtų praleisti keletą va
landų, ir kad nereikėtų landžioti 
po kokius ten nešvarius saloo- 

j nūs ar menkos vertės kabakus 
1 — karčiamas Įžanga į tokius po 
I buriąs buna minimali, kad tik 
padengus sava išlaidas.

Pobūvyje dalyvavo š. S. vadas 
K. Milkovaitis, centro valdybos 
narys J. Jasaitis su ponia ir dūk 
ra, rinktinės vadas Vi. Išganai- 
tis ir kiti valdybos nariai.

Pobūvyje sutikau ir ilgametį 
rinktinės meno skyriaus vadovą 
J. Petrauską. Įdomumo dėlei pa 
klausiau, ką artimiausioje atei
tyje yra numatęs kokį meninį 
dalykėlį parengti šauliams. Trum 
pai ip aiškiai pasakė: Balandžio 
16 d. 3 vai. p. p. bus statoma 
žymiosios rašytojo žemaitės dvie 
jų veiksmų, labai linksma ir juo 
kmga komedija “Apsiriko” re
žisuoja visiems žinomas akto
rius Alfas Brinką.

Standard

srawaaRC federal sa\Angs
JP Jr ASSETS OVER $385.000.000 J J . * v v’ I
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Limitus* of dis washer 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of waler 
and electricity.

Don’t be a Bom Loser! .

Downers Grove: 5100 Forest Avenue. Blmne: ffl&fHo 
Lombard: 23 North Main Slrerl. (>37-1140
Aurora: 31)1 West Galena Bnulrvar*! I’lninc: 1(92-1140 
Boulder Hill: 21 Boulder HUI l’ass.TlM*m: 8t)7»l 161>

HOME OFFICE: 4192 Anclicr Avenue. Phone: 847-1140
Garfield Ridge: 6141 Archer Avenue. Phone: 767-5200 

47lh and Rockwell: 2555 West 47th Slre41 Piiwr.523-10^3
Hickory Hills: 94th and Rolierls Road, i'hon >(L»o

Hickory Hills: Hill Shopping Outer. Phone: 599-1977

Move Up To
If you’re not earning a full 5,/-»% on your regular I’asslxjok savings aiyl 
up to 7%% on Certificate savings, it will pay yon to move up lo Standard ■ 
Federal Savings. At Standard Federal a 5’/4% savings-account actually 
yields 5.39% and a 7%% certificate account yieldsB.T7%, on interest* 
accumulated over one year.

Interest at Standard Federal is compounded daily and paid quarterly 
Your interest check can be sent to you monthly, quarterly, seini-annuatty 
or annually, depending on your personal requirements. Deposits 
received by the 10th. earn interest from the first and savings accounts 
are insured to $40.000 by the Federal Savings and Loan Insurance. < 
Corporation. * ,.įįį%

Call a savings counselor at one of our conveniently located offices aąd 
we’ll move your money to a high yielding Standard Fedcraksavings^' 
account, tailored to your individual needs. We can make the move for 
you quickly; conveniently and at no charge...why not call today!

ENERGY 
WISE

“Gegužės 28 d. SSSR karo komisaro pavaduotojas 
generolas Loktionovas, atsilankęs Kaune pas užsienio 

reikalų ministrą J. Urbšį, papasakojo štai ką: lankyda
mas Sovietų raudonosios armijos įgylą Nąyjoje Vilnioje 
jis sužinojęs, kad raudonosios armijos kareivis, tankų 
brigados šoferis šmargonec gegužės 18 d. dingo iš savo 
dalinio ir sugrįžo tik gegužės 2 d. Savo vadovybei šmar
gonec pranešė, kad gegužės 18 d., išvykstant jo daliniui 
iš Vilniaus, jis buvęs pamiršęs kareivinėse kai kuriuos 
savo daiktus; pasiėmęs daiktus, jis ėjęs prie savo dali
nio, jau stovėjusio už kareivinių ribų. Ties rytiniais ka
reivinių vartais jis buvęs užpultas trijų civiliškai apsi
rengusių nepažįstamų vyrų. Tie vyrai, užmetę jam ant 
galvos maišą, nuvedė jį nežinoma kryptimi ir įmetė į rū- ■ / •
S1* ’

(Bus daugiau) ’ ri .• H
' 1 A ’
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I. VILIUMS

K. Škirpos žodis Vas. 16-ją Washingtone
(Tęsinys)

Po konspiratyvinės organiza
cijos — Lietuviu Aktyvistų Fron 
to — vėliava iš anksto pasiruo
šęs, tas jaunimas išnaudojo ru
sų vokiečių ginkluoto mūsų že
mėje susikovimo proga pravesti 
1941 m. birželio 23 d. tautos 
sukilimą ir jį laimėjo. Tuo hero 
jizmo aktu Lietuva tapo išjung
ta iš Sovietų Sąjungos, o naujos 
tautinės Krašto Vyriausybės pas 
kelbimu buvo atkurtas Lietuvos 
valstybinio suverenumo vykdy
mo organas vietos bolševikinio ( 
prie šo 1940 m. fiziškai sunaikin 
tos A. Merkio Vyriausybės.

Pagal Lietuvos Konstitucijos 
nuostatą, “valstybės suverenu
mas priklauso Tautai”, Todėl jos, 
kaip valstybės tikrojo suvereno, 
kraujo auka pastatvtos Krašto 
Vyriausybės mandato kvestijo- 
nuoti negali jokia svetima vals
tybė, ne vien Lietuvai draugin 
gos, bet ir jai priešiška Sovietų 
Sąjunga. Tuo labiau, kad kalba 
moji Vyriausybė buvo ne tik pas

Butų buvę loginga ir praktiš
kos politkos vykymo požiūriu 
buvo privalu bazuotis sakytos 
Vyriausybės tolimesniu teisiniu 
buvimu, o ne mestis į netikrą ke 
lią. Tenka Ibai apgailestauti, kad 
VLIK-as — susidaręs Lietuvoje 
rezLstavimui nacių okupacijai— 
buvo nuėjęs klystkeliu: vieton 
pradėjus savo veiklą pareiškimu 
protesto dėl Lietuvos Laikino
sios Vyriausybės nušalinimo ir 
nepaliaujamu .reikalavimu, kad 
būtų jai perleistas krašto valdy
mas, savo 1944 m. vasario 16 
dienos deklaracija užsiangažavo 
sudaryti kažkokią kitą Lietuvos 
Vyriausybę, negalėdamas numa 
tyti ar kada besusilauks sąlygų 
bei galės tą savo įsipareigojimą 
tesėti.

Kuomet Vyriausybės klausi- j 
m u VI IK as jau buvo šitaip su 
įpainiojęs, bet Į karo galą dar 
atsidūrė užsienyje, sakyto uzur 
pacinio įsipareigojimo realizavi

klystkeliu bei kokiu dirbtinu bū 
du, pavyzdžiui kad ir pagal taip 
vadinamus Kybartų Aktus. Juos 
pats Lietuvos Respublikos Pre
zidentas a. a. A. Smetona buvo ; 
teisingai pavadinęs “fikcija”.! 
•Jaja mūsų valstybingumas jau 
buvo kartą prieš 30 metų apkom 
promituotas, netik pačio< lietu
vių visuomenės akyse, J»et ir 
prieš kitų kraštų vyriausybes.} 
Būtų nesąmonė imtis to nenusi- 
davusio arba panašaus kokio k i- j 
to eksnerimento, kuomet tebe j 
turime teisiška: išsilaikiusią 1941 
metų Lietuvos Sukiliminę Vy-' 
riausybę, pastatytą lietuvių tau 
tos kraujo auka. Belieka tik už 
dildyti dabar vakuojančius pos
tus jos Minister! u Taryboje.

Sveikindamas visus šio iškil
mingo minėjimo dalyvius su Lie 
t u vos nepriklausomybės deklara 
vimu prieš 60 metų, savo pareis 
kimą baigsiu Lietuvos dainiaus 
momentui gDia prasmingais žo
džiais, kuriais Vilniaus lietuvių 
visuomenė, susirinkusi 1918 me
tų gale erdvioje miesto teatro sa 

i lėjė viena vaidinimo proga, pa
sitiko Lietuvos karinių pajėgų 
formavimo paskelbimą. Man ta
da teko eiti sostinės Karo Ko-

Balristikos Studijų 
Konferencija Toronte

Šių metų gegužės 11-14 tomis 
dienomis. Toronte įvyks Baltisti 
kos Studijų Puoselėjimo Drau
gios konferencija. Tai bus šes 
toji tokia konferencija ji ren
giama Toronto universitete. Ši 
draugija (TTie Association for 
the Advancement of Baltic Stu
dies) buvo Įsteigta 1968 metais. 
Ji buria profesorius, mokslinin
kus, studentus, ir visus susido
mėjusius Lietuvos. T^atvijos, Es- 
tjos, Suomijos ir kitų artimų 
kraštų įvairių mokslo šakų 
žmones. Konferencijų Ūksiąs— 
sudaryti progą mokslininkams 

ir visuomenei susirinkti ir pas:- 
dalinti paskutiniais savo atradi
mais Baltistikos studijose.

Konerencijos metu bus virš 
šimto paskaitų. Temos bus sek a n 
čiose srityse: archeologija, bib
liografija, folkloras viduramžių 
istorija, dabartinė istorija, so
cialiniai mokslai (ekonomija, 
teisė, politika, geografija, švie 
timas, sociologija) ir kt. Tarp 
lietuvių mokslininkų, kurie at
vyks paskaitų skaityti bus dak
tarė Marija Gimbutienė (Arche

dos.
Po paskaito, vakare jdanunja- 

ma turėti susipažinimo vakarą, 
poezijos vakarą ir iškilmingą ba 

i lių (šeštadieni, gegužės 13 tą d.) 
Konferencijos melu trip pat 
vyks -uitiečių dailininkų paroda, 
universiteto Hart House galeri
joje.

Platesni! informaci jų ir kon- 
ferenc registracijai prašome 
kreb.tis rastu AABS 61 h Confe 
rence, 172 Church Avenue, Wil
low d Jr, Ontario M2 N 1G5. Kon
ferencijos programos smulkme

nos bus paskelbtos vėliau.

A h .Įminimu Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos ii apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi ab 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė. 
Chicago, 111. 60629 
Juozo Šmotelio

kelbta, bet ir išsilaikė krašto 
priešakyje, kol kito Lietuvos oku 
panto nebuvo arbitrariškai nu
šalinta nuo krašto valdymo. Tas 
faktas, kad ji buvo hitlerinio 
Reicho nušalinta, nepanaikina 
jos teisinio buvimo, nes okupan 
to — juo labiau karą pralaimė
jusio — padarytiems arbitrari- 
niams aktams teisinės galios ne
teikiama:

mas jam jau iš viso buvo nebe
įmanomas. Kadangi, be to, grį
žimas į bazavimasis Lietuvos Su 
kilimine Vyriausybe buvo — dėl 
nesusitarimo tuo klausimu tarp 
VLIK-o partijų — irgi susikliū 
dęs, tai taip ir likome iki šiol be 
egzilinės Vyriausybės, kaip tei
siniai kompetetingo organo ma
nifestuoti užsienyje Lietuvos vals 
tybingumą bei ginti Lietuvos su

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj?

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
. Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan

gas daryti {takos J krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiustas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Existed St, Chicago, HL 90608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
meniškai patinn skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaito. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prfaimirrti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvyfcęg ttįtuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Eūko 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 pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado* 
malčio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

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.

Jvcrtas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje, 273 psl-, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol

Juozas Kapačlnskaą liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
įuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai mu
štruota. 300 psl Kaina 7 dol.

CIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO. LlFTUVOi. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudaktuoae. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pel S1JO. Yra taip pet 
Išversta i anglu kalba.

M ZoUanko, SATYRINIS NOVtLtS, Genialaus rusų rašytojo 
50 satyrinių novelių. 19P pusL kaina $2.

D, Kuraitis, K ELION t | ANAPUS GRLfžINtS UŽDANGOS. Au 
tariaus pastabumą neapgauna IntuNsto ir agitpropo uropaganda bei 
Hfrwxkavimai- Abi knygos parašytos lengvu, grsfiu AflhnnL

Frvt P. Pakartus, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą 
Kaina SI.

Vl*eas žamaHU. LIUBLINO UNUOf SUKAKTIS! PARASTUS. 
M psL Kaina SUB.

gle fr kiti laidiniai yra grunanl
MAUJISNOSB, 17H Se. MALSTSD FL CHICAGO, ILL MM

bMMBmI Baste MasMois arba etsstaM Ir nrldedsot 
Safc| ar piaWlet perlaidu

SKAMBINKITE DABAR

Chicago, III. 606081800 So. HalstBd St
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Tzi mu taupomi jis? pinlfal At- 
L’eka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami C^rtifikatai, kurie ne
ša iki ' jC- C

minės Vyriausybės Tai būtų pats 
gražiausias Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybąs dekdaravimo 
pagerbimas, nutiestu kelią sėk
mingesnei kovai Lietuvai islais 
yihti iš dabartinės neteisėtos so
vietų okupacijos, ir pakartotinai

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ląskaitoe 
neša _ _ t?

mlali aprišymali,’.flfc. 
kilni M.

. Trijų' daMvUrhfvcf

336 puslapiais su žamilaplu Ir paveikslais apraše Pamdr^-aMB fe 
gyvento Jus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vlafovirdHy tąr0as."v Knygas 
kaina $6.00, minkšti viršallaL \ b ?

Perriuutimui paštu reikia pridėti dar 50 eentų,. j.7

ologijos Institutas, University 
California at Ix>s Angeles), ir 
profesorius Romualas Misiūnas 
(Istorijos skyrius, Williams Col
lege, Masseehussetts). Visos pas 
kaitos bus skaitomos anglų kal
ba. Paskaitos bus pusę valan-

254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IE

kito- JAV-bių. sąjungininku. Su ja ir 
mums būtu prasminga turėti ar 
timesnius santykius.

Džiugu buvo iš ELT-os skeL.. 
bimo spaudai patirti, jog pasku
tinis VUK-o seimas, įvykęs pe
reitais metais gruodžio 3-4 die
nomis St. Petersburge, Florido
je, priėmė nutarimą, kuriuo įpa
reigoja VI JK-o vadovybę “susi
siekti su Lietuvos Diplomatine 
Tarnyba, stengiantis išsiaiškin
ti, susitarti ir imtis atitinkamų 
veiksmų Lietuvos valstybiniam 
tęstinumui-sustiprinti bei siekti 
jo pilnaties atkūrimo”. Be Lietui 
vos Vyriausybės toksai tikslas 
egzilėje nepasiekiamas

Tikėkime, kad tie, kurie įpa
reigoti tą svarbų VLIK-o sėimo 
nutarimą vykyri,’nepristigs pt> 
litinio blaivumo ir nenueis kurti 
egzilinės Lietuvos * Vyriausybės

• ■ 3 V «> --y • r

verėnumą santykiuose 
mis valstybėmis ir tarptautiniuo Į 
se forumuose.

Tuo. tarpu, kaip ir 1919 mė
liais, vėl kyla reikalas siekti va
karų kaimyno talkos. Nors ben 
droš sienos su Vokietija nebetu
rime, bet lieka su ja interesų ben 
rūmas. Neabejoju, jog šią padė
tį geriausiai sektųsi išnaudoti 
Lietuvos gyvybiniam reikalui, 
jei operuotume jos Sukiliminės 
Vyriausybės titulu. Jug Birželio 
sukilimas nebuvo joks nedrau- 
gingumo aktas vokiečių tautai, 
bet priešingai—jai tik draugin 
gas, nors ir su vedęs Į konfliktą 
su ano meto Vokietijos hitlerine 
vadovybe. Juo labiau, kad pats 
JAV-bių Prezidentas Jimmy Car 
ter dar visai nesenai buvo viešai 
pareiškęs, jog laiko Vokietiją 
pajėgiausia ir pačiu geriausiu

Alekso Abrotc cnygi įprašanti Mskotizdų B0 
Chieagot lietinių gyvenimą Ir jų raiktiii darbui 
B10. Išleido AmarikM Lietuvių btarljof DraugijA.

Knygoje aprašyta 
lietinių kolonijom Jų 
nyčloa. lat^gti lalkraM 
paaiulletiškl chorai, 9

MICHAELS
4637 So. Archer Ave. 

(Prie 47-ios)

TAIP| PAT
CHIGAGOS
MIEŠTŲ JAV-SE PER R E L O

atkurti jos valstybinį suverenu
mą.

Telaimina Viešpats Dievas 
Lietuvą laisvei atgauti-

YIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, H RINT1 DIDELES ATSARGAS

ĮftMfta 1923 meUU. T< 421-3070
(stalgof pfetuoM Hemaa automobUlama piAtatytL

MEMBER MES
RELOSIJS 

c 7,000
ater-City Relocation Service

mendanto pareigas. Kai — per
traukdamas vaidinimą — viešai 
iš scenos paraginau visus vyrus 
stoti savanoriais į ką tik mano 

Į pradėtą organizuoti Vilniaus Ko 
j mendantūros ginkluotą dalinį 

sostinei ginti ir dainininkė Neza- 
bitauskaitė po himno staiga dar 
užtraukė iš balkono “Jau Slavai 
Sukilo”, salę perpildžiusi publi
ka pritarė tvirtais balsais ir pa- 

■ kilusia nuotaika sudainuodama:

“Petys gi į petį, na vyrai, kas ’ 
gali, sustoję į darbą už mylimą ( 

i šalį, prikelkime Lietuvą mūsų-” j
Visi, kam rūpi Lietuvos Jais-! 

»vinimo sėkmingumas, neabejo
ju, pageidauja, kad kalbamas! 
VLIK-o seimo nutarimas susi-J 
lauktų greito įvykdymo, kuriuo i 
būtų pašalinta priežastis peril-! 
gai nusidelsusio nesusipratimo

Knygai užmlint rdMa pridėti S et pašto Slildcu.

NADJ1INO8,

1TS> S. BalM St, Cltao. HL (MM. — K 141W

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NauflanoM falbna gauti pulkty krryg^, kvtiM pepoii bet kaklą 

knygų spintą ar lentyną.
Aleksandrai Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. ĮdomBf jamų dianų 

itslinlnimai ir įvykių bei vietų aprašymai, xkaftoctl taip r* 
manas 367 psl Katna 3K

A. PakalnSkli. METAI PRAEITYJE. Netidimų 
ir laiko įvykių Lietuvoje tr Vokietijoje a 
tyti t 12 dalių. 296 psL. kaina 35.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYK H toEM Grg-
___ Hali viršellali. 338 peL Kaina M00. MinkštiU viri.

Pret. Vacį. SlrflHra, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL Įrišta — S3,00, miukšUli vir
šeliais — $2.00; R dalis, 225 p*L įrišta — $3,00. ankš
tais viršeliais________________________________ SUE

Henrikas Temas — TamaUvskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su 
strarijomis ir dokumentacija. 336 ]

P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAP11.___________
partizanų buities romanas 292 pakapių. Kilai IB.

Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės įtriminlmaJ 
170 paL_______________________________—

M. Gudelis POVILAS MILERIS.- Mografljar bradai SU

pirmai Čikagon atvafiavąs Hetinfe, Mhm 
soorganinotiM talpas draugUaa. atatytai Mk 

fe^ai, kurių rito buvo 12L 41 teatre dreuflja. 41 
_ betaytiMal Ir 114 vriklecdu batmlų bUgrafl-

Duoti dokumentai kstaliidftn. aocafliitinm. ir
organizacijų atlikti darbai, (Melftog mokykla, akaitytlo^ 

ka1 ir kL
Norintieji Hą knygą įatcyti, prašomi parašyti arba Btenay 

Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ BTORLJO6 DRAUGDOft 
vardu far pasiųsti:

1719 fla. BaMad Ml Chkwau
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Iš gėlių -ciklo — aliejus 1974Magdalena B. Stankūnienė

verftoe tietutos gyvenftną, atd} 
ties kebuose galima įžvelgti ir į 
pragiedrulių, ir šešėlių: I 

I 
1

o su

tinėse mokyklose
o Parapiją mažėjimas ir išny
kimas
o Kunigu mažėjimas
o LB vadovybės problemos
o Darbo padalos reikalai
o Aukų rinkimo nereguliaru
mai
o Spaudos vargai
Nekalbu čia apie mažiau visuo

Inž. Bronius Nainys, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, norėdamas atkreipti lietuvių dėmesį į 
jo vadovaujamos organizacijos suvažiavimą, atsakė į 
kelis iš anksto paruoštos klausimus ir atspausdino va
karykščiame Drauge. Inž. Nainys, ruošdamas architek-. 
tūros projektus, tiksliai apskaičiuoja ne tik išmieras,' 
bet ir medžiagą, bet bailys politikas išmoko taip kalbė
ti tuščiai ir “apskritai”, kad sunku jo atsakymuose su-' 
rasti bent vieną konkretų atsakymą į svarbesnį jo veda-, 
mą politinį darbą.

Visas pasikalbėjimas su inž. Nainiu pavadintas “Lie-i 
tuvių. Bendruomenė, gerame kelyje”, bet jis nepasako # .
kokiame ji kelyje dabartiniu metu yra patekusi. Visiems pradėjo laužyti darbo padalos susitarimą,^ grobti^Lie- 
lietuviams pirmon eilėn rūpi sužinoti,- kuriuo keliu jo

o Disidencija stiprės, 
ja laisvėjimo procesas, nors 
ir labai pamažu.
o Ir toliau bus leidžiama po
grindinė, savilaidinė spauda.
o Sustiprės pogrindžio organi meninės prigimties, bet gal dar 
nacijų veikla. (Jų yra ir da- gį svarbesnes problemas: 
bar).
o Ekonominis gyvenimas pa
gerės. (R tikrųjų tai nebūti
nai vien tik pragiedruly s, kaip. 
matome iŠ musų pačių gyve-1 
nimo. Materialinis turtėjimas - 
gali reikšti dvasinį menkėji
mu).

. B. šešėliai:
o Drastiškas kunigų sumažė
jimas gali pakenkti Lietuvos 
Bažnyčiai ir tautai.
o Girtuokliavimas gali pasida 
'ryti masine problema.
o Jaunimo domėjimasis Vaka 
rų trivfalumais gali kenkti jo 
idėjiniam auklėjimui.
o Gausgs ir mišrių šeimų su 
darymas
Tai tik keli pavyzdžiai. Iš es

mės šiuo laiku ir artimoje atei
tyje kiekviena vergijos diena ne 
ša pavergtai tautai didelius nuos

! tolius.

o Mišrias vedybas
o Divorsus
o Girtuokliavimą
o Jaunime plintantį narkoti-

I

3. Išeivija

. priemonėmis nori Bendruomenei uždrausti dirbti . pažvelgėme
Lietuvos laisvinimo darbą ir Vasario 16 proga telk
ti tam darbui lėšas.” (Draugas, 1978 m. balandžio 
6 d., 3 psl.) !
Nainys labai gerai žino pačioje Bendruomenėj vyk

stančius nesutarimus. Jis buvo JAV LB pirmininkas*

- j tuvos laisvinimo darbui czuodamas aukas ir JAV LB su-
vadovaujama Bendruomenė eina, bet iš paskelbtų atsa- skaldymą. Jis žino priežastis, bet tvirtina, kad konflik- • 
kymų nesimato nei vieno konkretaus dalyko. Kai Ben- tas yra taip ALTo jr JAV LB, o ne.tarp Nainio, būdo 
druomenė VLIKo buvo įsteigta, tada visiems buvo aiš-. pasipinigauti lietuvių tarpe. I-
ku, kad ji turės žingsniuoti koja kojon su Vyliausiu Lie- Toliau inž. Nainys dar gražesnių dalykų pripasakb- 
tuvos Išlaisvinimo Komitetu. Ji turės tūpintis lietuvis- Ja- tvirtina tokį dalyką: ;.T

“Vasario 16 proga sutelkiamų lėšų, atsisakius, 
JAV LB liko be pinigų ir nieko gero negalėjo atlik-.. 
ti. Lietuvių Bendruomenė šiuo znetu jau yra sti
priausia lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos išlaisvini
mo darbo darbininkė, rimčiausias ir pajėgiausias lie
tuvių išeivijos veiksnys. Sąmoninga visuomenė tai 
žino, užtat Bendruomenės veiklą uoliai remia. Bara 
tie, kurie turi kitus tikslus, arba tie, kurie nori ne 
dirbti, o tik vadovauti ir galvoja, kad Bendruomenė 
nori iš jų paveržti kažkokią valdžią. Tos veiklos at
sisakius, reikštų skriausti tautą ir išeiviją. Reikia 
tik siekti, kad visoš lėšos būtų telkamos į vieną iž
dą ir iš jo skirstomos. Tai Bendruomenė jau seniai 
siūlo. Tikiu, kad šis. sumanymas ateityje realizuo- 

I sis.” (Ten pat.) * /
Paragrafo priešakyje inž. Nainys tvirtina, kacU Ben

druomenė yra pats stipriausias veiksnys, o jo gale vis 
j dėlto prideda, kad dar negana. Reikia, kad Amerikos lie
tuviai sudarytų vieną iždą, į jį sudėjus višus pinigus ir 
dar daugiau duotų Nainio vadovaujamai, bendruomenei. 
Jeigu jis būtų giliau pagalvojęs, tai tokio pareiškimo ne
būtų padaręs. Jis patš sudaro įspūdį, kad- pačiam “ga
lingiausiam veiksniui” vis dar pinigų negana. Amerikos 

Į lietuviai turi jam daugiau duoti:
Nainio pageidavimus iš atsakymų matome, bet ne-

Toliau inž. Nainys dar gražesnių dalykų pripasako-

į SS ateinantį dešimtmetį. Ke
liais sakiniais aptarėme paverg
tos Lietuvos artimos ateities ga 
iimą kelią. Aš bent asmeniškai 
įsitikinęs, kad ateinanti dekada 
bus svarbi didžiais įvykiais, lie
čiančiais pavergtąją tėvynę. Se
kantis klausimas todėl: ar išei
vija yra pasiruošusi suvaidinti 
savo vaidmenį toje ateities dra
moje? Gal jis nebus didelis, bet 
kartais maži vaidmenys yra ly
giai svarbūs kaip didelį

Tdegrafišku stiliumi pažiurę 
kūne į šiandienos mūsų daugiau

kos kultūros ir švietimo reikalus, kad padėtų lietuviams' 
išauklėti sąmoningus politikus gimtinio krašto laisvei 
ginti.

šiandien lietuviai abejoja, ar Nainio vadovaujama 
organizacija dar siekia tų pačių tikslų. VLIKą sudaran-^ 
čios politinės grupės okupantą skaitė pačiu didžiausiu i 
lietuvių tautos priešu. Pačioje Lietuvoje lietuviai vedė 
ir tebeveda kovą su okupantu ir jam pasišokusiais tar-į 
nauti agentais. Didelė Amerikos lietuvių dauguma dar' 
ir šiandien veda atkaklią kovą su okupantais arba jų Į 
agentais. Tuo tarpu Nainio vadovaujamos organizacijos 
nariai eina Į okupanto Amerikoje ruošiamus koncertus, 
siunčia vaikus Į kapsukinius politgramatos kursus, do
misi jų literatūra ,o vieną kitą Lietuvoje leistą komuni
stini šlamštą spausdina ir platina Amerikos lietuvių 
tarpe. Okupantas stengiasi ištvirkyti dorą ir sveiką jau
nimą, o nainininkai, pakišdami jam pornagrafinę litera
tūrą, tą jaunimą bando tvirkinti.

VLIKas, organizuodamas Lietuvių Bendruomenę, 
nemanė, kad josios vadai spausdins pornagrafinius ko
munistų išleistus tvirkinančius romanus. Jeigu Nainys 
mano, kad toks kelias gerai, tai jis klysta. Lietuvių dau
guma yra priešinga tokiam auklėjimui. i

Jeigu inž. Nainys tvirtina, kad jo vadovaujama Ben-1 
druomenė yra gerame kelyje, tai lietuviams rūpi patik- matome nei vieno fakto, kuriuo jis galėtų paremti tvir- 
rinti, ką ji tame kelyje daro. Pirmiausia, reikia nustaty- tinimą apie “stipriausią veiksnį”. Tada atsakymai būtų 
ti, ar ji eina, ar stovi... Jeigu ji stovi, tai ir gerame kely- rimtesni.
je ji toli nenueis. Sudėjus pačius pagrindinius duome
nis, susidaro Įspūdis, kad ji neina pirmyn, bet atbula 
traukiasi atgal. Josios narių skaičius kiekvieną metą , TTW__T_ _ __TT , ~
mažėja. Po kiekvieno svarbesnio suvažiavimo, ji neten- LIETUVOS BYLA HELSINKIO IR BELGRADO 
ka gabių ir Bendruomenės darbą dirbusių Įtakingesnių.
veikėjų. Amerikoje ji buvo taip suskaldyta, kad ir šian
dien dar nepajėgia atsigauti.

Vietoj imti jautį už ragų ir spręsti patį pagrindinį 
Bendi-uomenės klausimą, politikas Nainys mano, kad: 
geriausia to klausimo visai nesvarstyti. Vietoj daktaro,! 
vaistų ir konsiliumo, inžinierius Nainys nori, kad votis 
savaime subliūkš ir nereikės apie skilimą kalbėti.Jis tvir
tina, kad Bendruomenės skilimas — ne centro valdybos 
reikalas. Ji liepia traukti atskeltą Bendruomenę į teis
mą, bet tvirtina, kad centre nesutarimų nėra. Tinstan
čios voties reikalą jis šitaip sprendžia: j

“PLB valdyba nesutarimų neturi. Su kraštu
Bendruomenėmis ir su kitomis organizacijomis 

;mūsų santykiai normalūs, geri draugiški.
monių skirtumus mes pajėgiame išlyginti. Nesuta-J 
rim” i
kas bando taip įtaigoti. Kol kas nesutaria tik JAV, 
LJ ir AI TA Tų nesutarimų priežasties reikia ieš- 
kju Amerikos Lietuvių Taryboje, kuri bet kuriomis

o Mažesnį studijuojančio jau
nimo procentą
o Mažesnį jaunimo religinį 
subrendimą
o Pareigos jausmo atbukimą 
o Materializmo ir savanaudis 
ko ind'vidualizmo įsigalėjimą 
o Dosnumo bendriems reika
lams sumažėjimą
Tiesa, galėčiau surasti ir vi

są eilę išskirtinai gražių faktų, 
tam tikra prasme atsveriančių 
čia minėtas problemas ar jų už
uomazgas. Vienok, mano tikslas 
nasiūlyti kai kurių minčių pro
blemų 'šsprendžiui, bet ne savo 
pačių pasiliaupsinimui.

B. Mintys problemų išspren- 
žiuL

Kaip keisis sovietinė realybė 
bei pavergtosios tėvynės buitis, 
taip neliks nesikeitęs ir išeivijos 
veidas:

o Vyresnioji karta visiškai pa 
sitrauks iš visuomeninio gy
venimo.
O Pensijos amžiaus pradės su
laukti gimusieji pirmaisiais 
nepriklausomybės metais.
o Visas vadovaujančias vietas 
užims laisvą Lietuvą jau net 
nebeatsimeną lietuviai.
o Kūryteigiausiame amžiuje 
bus, jau Amerikoje gimę lie
tuviai
Šie trys faktai: SS, pavergto

sios Lietuvos ir išeivijos kitimas 
todėl įgalina, o gal net įpareigo
ja išeiviją jau dabar bandyti 
ieškoti sunkiai sprendžiamoms 
problemoms naujų, gal radika-

problemas ir kai kuriuos pasiū
lymus jas banyti spręsti

A. šiandienos problemos:
o Nutautimas
o Mokinių mažėjimas Irtuanis lių, o tikrai kūrybingų ir pras-{

mingų sprendimų
o Visų pirmiausiai aš esu gi
liai įsitikinęs, jog būtina, kad 
VLIKas, ALTb ir LB pakeis
tų savo vidines, organizacines 
struktūras. Tai reikėtų atlikti 
tokiu būdu, kad nebūtų pažeis 
ta nei vienos institucijos pri
gimtis, sudarytos sąlygos kuo 
plačiausiai visuomenės konso
lidacijai ir nustatytos jų są
veikos gairės.
o Būtina, kad visos trys insti
tucijos priimtų ir ilgesnės truk 
mės strateginį veiklos planą.
o Skubiai Reikalinga spręsti 
Lietuvos diplomatinių postų 
išlaikymo ir stiprinimo klau
simą ; kartu čia spręstinas ra
cionalus Lietuvos fondų nau
dojimas bei eventualus jų pa
pildymas. Iš kitos, pusės 
džiaugdamiesi garbės konsulo 
paskyrimo faktu, neužmirški
me, jog tai nėra nei diploma
tinės nei konsularinės proble
mos galutinis išsprendis.
o Tęsti ir plėstį diplomatinę 
veiklą. Turiu galvoje VLIKą 
ir ALTa. Nepasisekimai ne
gali mūsų stabdyti, nės toji 
veikla yra labai svarbi.
o Leisti aukštos klasės, kad 
ir LITHUANIAN AFFAIRS 
vardu anglų kalba politinį žur 
nalą.

o Kuo skubiausiai įsteigti De 
mokratinių Studijų Institutą 
ir pavesti jam vykdyti ketu
ris pagrininius uždavinius: 
— kurti autentiškus lietuviš
kos politinės, kultūrinės, so
cialinės, ūkinės demokratijos 
prototipus, teorijas, modelius; 
— Organizuoti antikomunis
tines studijas, ruošti medžia
gą, talkinti veiklos organiza
cijoms. ir t. t.;
— Aktualinti žmogaus teisių 
problematiką išeivijoje ir vi
somis išgalėmis remti atskirų 
žmogaus teisių kovos vienetu 
veiklą;
— Ugdyti demokratinę sąmo
nę ir demokratinių principų' 
studijas.

(Bus daugiau)

imKVIEČIAME Į NAUJIENŲ

DR. VYTAUTUI P. DARGIUI PAGERBTI
Sekmadienį š. m. balandžio 23 diena

Martinique Restorane
2500 W. 94thSt Evergreen Park, Illinois

A. J. KASULA1TES DAINOS

iŠKONFERENCIJŲ ŠVIESOJE VAKARIENĖ
IR ŠOKIAI

(Tęsinys)

o US News & World Report 
prieš kurį laiką pakartojo 
mums jau žinomą faktą, kad 
ypač jaunimo tarpe sovietijo 
je komunizmu domėjimosi vife 
tą užėmė dėmesys viskam kas 
vakarietiška, net kas trivialu. 
Gi V. Europos komunistų jao 
nimo tarpe šis nuobodulys Vie 
nur išvirto j dėmesį demokra
tinėms idėjoms ir praktikai.

Nuo kitur terorui. (Iš tikrųjų pa
našūs reiškiniai pastebimtmi

britų publicistas ir komenta
torius prieš kurį laiką Londo
no “Times” Ogesniu ir išskir- 
tfhai gbfti išmąstytų bei pa
grįstu straipsniu atsakė į sa
vo peties pasistatytą k] ausi - 
mą: “ar aš tikiu, kad naujoji 
rusiškoji revoliucija yra neiš
vengiama ir ji ateis greičiau 
negu mes drįstame tikėti’?” 
Jo atsakymas — jokias abe
jonės!

2. Pavergtoji Lietuva
Bandant nors ir labai atsar-

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol

BANKETĄ RUOŠIA

nėra nei pačioje JAV LB. Tik kažkodėl kaž-l v-. Eur°P°s Jaim> giai žvelgti į pavergtosios tėvy-
me). Kuo šis nuobodulys
liau reikšis ir svarbu, ir jdo- kurie bruožai ryškesnį kai ku
rnu. rie sunkiau įžvelgiami. Anali-

o Bernard Levin, žinomas zuojant pastarųjų kelių metų pa

nės ateinantį dešimtmetį, kai

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

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

• — Naujino*. Chkaro & ID Saturday. April 8, 1978
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DR. K. G. BALOTAS ' 
AK.UCEKIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6*49 So. Pulaald Rd. (Crowford 
MmIimI Bu‘ldi»s). ToL LU 5-6444 

P.V’na '‘looius pagal susitarim*. j 
Je' oe'tsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tolaf. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weetcheeter Community klinikos 
Modicinos direktorių, 

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL. 
VALAATXJS; 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vaL 
Tol.: 561-2727 arba 562-2728

TEI-------BE 3-5893

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

3907 West 103rd StreO 
Valandos pagal silsite m ttvr

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2418 W. 71 St. ToL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”'

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS 11 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antraū. 1—4 popa', 
ketvirti 5 —7 vaL vai, 
Ofisę lolef.: 776-2880 .. 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
Ofisas „2652* WKT 5yth S1REET 
. . . Tel. PR 8-1223

OFISO VAL: pirm., an trad., trečią d 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šcštadie- 

. niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 
;. - pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 
OazaL speciali pagalba kjjoms. 
usrch Supports? ir t t.

2450 W»st 63rd St, Chicago. HI. 60629 
T«kf.; PRotpact 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tol. 499-131*

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidime! — °ilna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdrausta* parkraustymas 

iš jvairiv atstumu.

ANTANAS VILIMAS
1 Tai. 376-1882 arba 37M996

WWW

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

Są-

"Pabudę kursai mitgi ir kalkis iš numirusių, tai Kristus apšvies 
tave". — Efez. 5:14.
Kuomet krikščionio akys ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pabau
sto vį, jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

PETRUI LENGVINUI
tragiškai žuvus, žmonai MARIJAI ir visiems arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime.

UNION PIER LIETUVIŲ DRAUGIJA

Pagal tėvus Raudžius. Gyv. Sarasętą, Florida. Anksčiau gyv. 
.. Chicago, Illinois.

Mirė 1978 m. balandžio 5 d., 6:00 vai. vak., sulaukusi 83 metų 
amžiaus- Gimusi Lietuvoje, Kaune, Virbaliūnų kaime

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Alphonse, jo žmona Winifred, anūkai — 

David ir Anne bei kiti giminės, draugai ir palįstam i
Kūnas pašarvotas Roberts koplyčioje, Sarasota, Florida.

Antradienį, balandžio 11 dieną bus lydima iš koplyčios į St. 
Martha's (Sarasota, Florida) parapijos lažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama Palm Memorial kapinėse, Sarasota, Florida.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkai, giminės.

Mirė š. m. kovo mėn. 22 d. ir palaidota kovo 25 d. Lietuvių šv, 
Kazimiero kapinėse.

Mes, atmindami ir apgailėdami įos prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką draugams, kurie suteikė gėlių vainikus 
ir šv. Mišias. Dėkojame mūsų kunigams — klebonui prelatui D. 
Mozeriui ir kun. Tomui Kaspučiui, kurie atlaikė Įspūdingas pamal
das už jos sielą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui už mandagų 
ir tvarkingą patarnavimą; reiškiame giliausią padėką grabnešiams 
ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms ir draugams. O tau, 
mūsų mylimoji, sakome: Ilsėkis šaltoje žemėje.

Dukterys: Alfreda Bimba ir Jean Clapper, anūkai, sesuo, giminės.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI- - -

Meškuičiy ir ŠUuUy kryžių k*ln*s

r

JURGIS GLOVECKAS

Gyveno Sun City, CaL
Anksčiau gyveno Kanadoje ir ilgus metu^ Chicago jo.

Mįė 1978 m. balandžio 5 d. 1:45 vaL popiet, sulaukęs 76 metų 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Mariampolės apskr., Daukšiuose.
Priklausė SLA, Tėvynės Mylėtojų Draugijai ir kitoms organi

zacijoms.
Pasiliko dideliame liūdesyje žmona Petronėlė, 3 broliai ir 2 

seserys Lietuvoje, brolio sūnus Gražvydas Lazauskas su Šeima, gyv. 
Addison, IH-, sesers duktė Pearl Jasius su šeima, gyv. Kentucky val
stijoje ir teiti giminės, draugai bei pažįstami.

Laidotuvės privačios.
Nuliūdo: Petronėlė Gloveckienė ir giminės.

ONA KRYŽEVIČIENE

Jū- 
jos

Pagal tėvus Mockaitė.

Gyv. 4409 So. Campbell Ave.
Mirė .1978 in. balandžio 6 d., sulaukusi 69 metų amžiaus. Ginui 

si Lietuvoje,' Telšių apskr., Rietavo valse., Lab&rdžių km.
Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: draugai ir pažįstami. Laidotuvėmis rūpinasi 

rate Žigaįtis. jos vyras ‘ Edmundas ir jų šeima, Elena Zelbienė, 
vyras Simonas, ir Vincas Paviičius.

Lietuvoje liko brolis ir 3 seserys bei jų šeimos.
Priklausė Tauragės klubui. Altui ir Lietuvių PertsinLtkų 

jungai. , į., < .
Šeštadienį. 6 vaL vak. kūnas pašarvotas Mažeika—Evans kop- 

. tyčioje, 6845 S. Western Ave.
Pirmadienį, balandžio 10 dieną. 9:15 ’^aL ryto bus lydima iš 

koplyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojama Lie turiu Tautinėse kapinėse.

Visi a. s. Onos Kryževičienės ginamės, draugai ir pažįstami 
> nuoširdžiai kvječiaaĮi. dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku, 
I tini patama\-imą ir atsisveikinimą.

| . .......................................- Nuliūdę lieka:
Brolis, seserys, draugai ir pažįstam*’.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737 8800.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Korėjos nori jungtis
šiaurinė Korėja pirmą kartą 

viešai pasiskelbė norinti pradėti 
derybas su Pietine Korėja. Da 
šiol šiaurinė sutikdavo derėtis 
tik su Jungtinėmis valstybė
mis.

Tos pačios informacijos vers
mės praneša, kad Rumunijos pre 
zidentas Nicolae Ceaucescu pri
žadėjo šiaurinės Korėjos po 
1930-1953 metų karo daryti tai 
kos sutarti pasiūlymą perteikti 
Prezidentui Carteriui.

Šiaurinės Korėjos pasiūlyme 
yra šių -dviejų Korėjų konfede
racijos planas, kuriuo abidvi Ko
rėjos galėtų pasilaikyti savo da
bartinės ekonominės ir politinės 
sistemas kol jos galės susitarti 
del bendros programos ir susi
jungti.

Chicagos Universitete 
apie Lietuvą

Chicago? Universiteto studen
tams kun. J. Frunskis bal. 4 d. 
laikė paskaitą apie Lietuvą ir 
rodė Lietuvos vaizdų, Sibiro trem 
tmių bei genocido skaidres. Su 
savu prožektoriumi talkino V. 
Noreika.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR USSR DALIS

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING
(LICENSED BY VN ttPOSYLTORG)

VYRIAUSIA {STAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garąntuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas MEKO NEMOKA.

Prie finuos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tillman Street ----------
BALTIMORE 31, MO. — 1828 Fleąf Street________—
BROOKLYN, N. Y. 11211 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Filfrwe Avenue ___
CHICAGO 22, UI. — 1241 No. Attend Avenue _ 
CHICAGO, ILL. 60829 — 2608 « Street
CHICAGO, ILL. 60609 — 1155 Welt 47 SWwt — 
CLEVELAND 13, Ohio 109 Kenilworth Avenue
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jot Cen^iu Avenue— 
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Campeu Avemi 
HARTFORD 6, Conn. — 12M26 Hiljeide Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 08701 — 234 Second fr-...
LOS ANGELES 4, CHif. — 159 So. Yormopt Avenu® z 
HERKIMER, N. Y. Me KENNAN RD.L_L_— 
MIAMI BEACH, Fk. 33139 1201*17. St__ 
NEW YORK 3, N. Y. -l 78 Second ‘Avenue 
NEW YORK 3, N. Y. 324 i 9 St________ —... ___
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Awnue —I—, 
PHOENIX, Arix. 85027 — 22047 N. BUck Canyon Hwy 
RAHWAY, N. J. 47 East Milton Aowwa —____
SOUTH RIVER, N. J. — 41 WhiHhaad Avern____ _
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave. _— 
SYRACUSE, N. Y. 13204 — S15 Marcellut street 
WOODHAVEN, Queen. N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ava.

lio
ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo viso, kas bloga ir 
pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsi
kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar
bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei
dimams ir šėtono apgaudinėjimui- Apie didyjį žmonijos priešą šėtoną, yra 

parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasaulį. Kalbėda
mas apie jį apaštalas sako: “Nenuostabu, nes pats šėtonas persirengia į švie
sos angelą”. — 2 Kor. 11:14, 15.

VW lino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia kiekvieną. Be? Kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties"’, kurią gausite ne
moka mat Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL, 66629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

GAIDAS DaIM-D

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
.Telef, 476-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

[RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTft TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI;
Ckieagw
Lietuviu
^xidotuviu
Hrextorii

Asaoriacijos

ANTANAS Al. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3491

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, OL Phone: OLympic 2-1003

435-1654 
3424240 
633-0090 
895-0700 
486*2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
36M740 

246*2348
363C494 - 

385-6550 
315-8664939 
305-673-8220
- 674-1540
- 475*7430
- 769-4507

— 602-942-8770
381-8800 
257-6320 
589-4464 
475*9746 
296-5250

i

1

P. J. RIDIKAS
M54 So. HALSTED STREET

NAUJUMO*, CHICAGO B, IU. Saturday, April 8, 1978

Vadė|a Aldona Daukui

Telefu HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI

ftnd
snake people 
more careful

NAŠLIU. našliukių ir pavieniu klū 
bas balandžio mėn. 13 d. 1 viL popiH 
šauliu namuose. 2417 W. 43 St turės 
nariu susirinkimą.

Visi nariai kviečiami gausiai daly
vauti aptarimui klubo svarbių reikalų. 
Po susirinkimo bus vaišės.

V. Cinką

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArde 7-1138-113J

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tn STREET RJtpvblk 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vii tini* 7-fi«7>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HilK PL 974-4411

Phone: YArdi Mill



sveikinimais ir geriausiais lin
kėjimais”. Dėkui.

— Po.^ia Anna Makauskas iš 
Clarendon Hills, H!., pratęsda
ma prenumeratą, parėmė Nau
jienas $5 auka. L. Bjkneviėius 
iš Marquette Parko atsiuntė $2 
už kale<lorių. Tos apylinkės tau 
lietis užsisakė Naujienas 3 
mėn. tinkatnesniain susipažini
mui. Dėkui visiems.

— Jonas Kairys iš Shamrock 
Heights apylinkės, New Port 
Richey, Fla., he raginimo pra
tęsdamas savo prenumeratą ir 
ta proga atsiuntė $6 auką, pa
geidaudamas, kad Naujienos to 
bilietų. Dėkui.

GIMĄ, kuris |vyks 1978 m. ba
landžio 15 d. šaulių Namuose, 
2417 W. 43 gatvė.

Programoj: solistė Dana Stan- 
kaitytė ir kiti, šalta šilta vaka-f 
rienė ir šokiai grojant geram 
orkestrui.

Dėl rezervacijų šaukti telefo
nais; 523-0148 arba 476-6458. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Auka |8.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— Petras Kalvynas, Worces
ter, Mass., atsiuntė tokį laišką: 
“(ialtitinai esu įsitikinęs, kad 
Naujienos yra pats demokratiš
kiausias 
kiekvienas gali 
nuomonę 
mintis. Todėl 
stiprybės eiti 
keliu su meile 
ir su pasiryžimu vieningai ko
voti dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir jos žmonių laisvės. 
c a *, laikais snauda yra. Pi
giausias ginklas prieš mūsų tau 
tos tironus. Tik mums visiems 
tokią spaudą reikia remti ir ją 

ir yra galiu * platinti. Kar
tu su metine prenumerata siun
čiu kuklią auką su nuoširdžiais

laikraštis, kuriame 
i pareikšti savo 

konstruktyvias 
linkiu redakcijai 
teisingu ir doru 
savo tautiečiams

ir

— lietuviai sportininkai iš 
Baltimorės, Bostono, Harfordo, 
New Jersey valstijos, New Yor- 
ko, Filadelfijos ir Washingtono 
dalyvaus krepšinio, tinklinio ir 
stalo teniso varžybose balandžio 
8 ir 9 d. Gate of Heaven parapi
jos salėje, Ozone Parke ir New 
Yorko kultūros židinyje. Balan
džio 9 d. ten bus inž. J. Rygelio 
paskaita ir kun., r. V. Jasevi
čiaus pranešimas. Ruošia LK 
Mokslo Akademijos skyrius.

Mirę Šiauiię gimnazijos 
auklėtiniai bolševiky 

okupacijos metu

Iš okupuotos Lietuvos gautos 
autentiškos žinios apie mirusius, 
buvusius nepriklausomybės lai
kais Šiaulių gimnazijos auklėti
nius.

°AS KOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS f

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

SUDIEV, ŽIEMUŽE!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% 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

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-787b

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

5 KAME, 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 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti 
ir nupirkti už $28.350. 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.

Inžinierius Klemensas Bru
nius mirė 1977 m. Jis buvo Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio veikė
jas. Buvo pasitraukęs į vakarus, 
bet iš Vokietijos grįžo pas oku
pantus, atliko 10 metų Sibire 
bausmę ir grįžo Lietuvon, kur 
po kelių metų mirė Kėdainiuose..

2. Budreikaitė-Ulpienė Zofija. 
Jos vyras Antanas buvo žinomas* 
bolševikų veikėjas, nuo 1910 m; 
Komunistų partijos narys, 1940-! 
41 m. Šiaulių m. burmistras, 
Raudonosios armijos 16-tos di^ 
vizijos kapitonas, vėliau politinis 
komisaras ir aktyvus komunis
tas Įvairiuose veiksmuose.

3. Dulevičius Adomas, 4. Lau-, 
ruškaitė Marija, 5. Petkevičiūtė 
Elena, 6. Čepaitė Kazė.

— Vargonininkų ir Muzikų Są 
junga ruošia koncertą New Yor
ko lietuvių Kultūros židinyje 
balandžio 15 d. Programoje da- 
lyvaus sol. Genė Ugianskienė jr 
Ben. Povilaitis, pianistė Aldonai 1 
Kepžalaitė, vargonų virtuozas j 
Albinas Prižgintas, klarnetistas j choras Perkūnas. Po koncerto, diniu “Ona”. Gaunama iš auto- _ •__X _1__ £- Į a a

j naus ir folkloro bei tautinių šo- 
noeziioq dienos !kių žurnal° ^His” leidėjo.

‘ Kaina 85. Rašyti: V. F. Beliajus, 
PO BOx 1226, Denver, CO 80201J 

(Pr.)
—Naujienoms reikalingas ko-’, 

rektorius. Lietuviu kalba mo-

Viktoras Prižgintas ir Vytauto i bus šokiai.
Daugirdo diriguojamas vyru

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai^ gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

PATRIA CO.
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 

Tel. 247-5081

J. Burkaus dvi naujos knygos: 
“DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI”— 
vienas gerųjų ir kitas blogųjų angelų ir žmonių pasauliai, 444 psL 
Kaina $8.50. __ ___

“KONNERSREUTHO TERESE”
(NEUMANNAITĖ),

didelėm raidėm, kaina $5.00. Abi knygos yra labai įdomios, 
visiems lengvai suprantamos ir kiekvienam tikrai naudingos. Abi 
su persiuntimu US $13.50, užsakant iš:

SŪDUVA 809 RAMBLE ST., HOT SPRINGS, AR 71901. USA.

SUNNY HILLS, Florida, 
važiuojame pavasarį, balandžio 29 d., ir 

sugrįžtame gegužės 1 d.
Dėl informacijų kreiptis į:

V. Belecką, New Yorke 212—382-6440.
J. Zubavičių, New Jersey 201-381-3198
D. Dulaitj, Detroite 313—549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190
M. Kielą, Chicagoje 312—727-1717

1 9 78 METŲ 
KELIONĖS Į LIETUVĄ

6 — 10
3 — 10

31 — 10

d. 
d. 
d.

BIRŽELIO 27 iki Liepos
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP.

Visos kelionės turės vienos dienos ekskursiją į Kauną. Visose kelio
nėse bus palydovai. Pirmos klasės viešbučiai, tr^s valgiai į dieną. USSR 
viza $15.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu. Užsisakant rietą reikia įmokėti $100.00 
rankpinigių.

Kaina iš Chicagos asmeniui $1,195.00
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:

Marius Kiela
6557 So. Talman Avė 

Chicago, III. 60629 
312-7374717 

— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE

Prudential Plaza 
Chicago, III. 60601 

312-644-3003

Air fares subject to change and go^enuoeat apj»r>^al

imywMWNwmMFimu

Gamtovaizdis (Aliejus)

—Lietuvių
šiemet bus gegužės 25 ir 27 d.
Jaunimo centre, Čikagoje.

— Kum Dr. Juozas Prunskis 
bus pagerbtas 70 m. sukakties 
proga Lietuvių storijos D-josji'ant-‘į"į moteri^mokysL 
narių surinkime balandžio 9 į me gero amato Geras atI ini.

*“je’‘mas, trumpos valandos. Darbo 
-606 W. 63 St. Prof. G. Galva valandomis prašome skambinti 
sksitys paskaitą apie vokiečių! 1-G100 
tikslus Lietuvoje 1918 m. I ’ į

1 —S.L-A. 134-tos Motera Kuo-.
- Dlinois valstijos loterijoje pos susirinkimas ivyks šeštadie-

balandžio 6 d. Big Pay Day
traukime laimėjo 405, 48, 1 ir
.5496. Goldstrike lošime laimėjo g Western Ave ’ •

Gisos narės kviečiamos daly-
Valdyba (Pr.)

Dolan šokiu mo.

ni, balandžio 8 d.. 1:00 vai. p., 
p. Dariaus-Girėno salėje, 4416

02, 03, 09 ir 07.-

— Eugenijaus Kriaučeliūno vau^- 
vardo premijos įteikimas įvyks j
pyks balandžio 16 d. 3 val. p.p.jkykla veikia Marquette įalėje
Jaunimo Centro karinėje. Bus 
trumpa akademija ir- meninė 
programa, kurią išpildys solis
tai Nerija Linkevičiūtė ir Algir
das Brazis. Akompanuos muzi
kas Alvydas Vasaitis. Visuome
nė kviečiama d a liauti. Įėji- 

Jmas laisvas. (Pr.)

♦ Vytauto F. Belfajaus įvai
rus pasakojimai iš beturiu gy
venimo ir buities yra išleisti 
anglų kalba atskiru 100 psl. lei-

esančioj 6903 So. Western Ave. 
Moko šokti tango, čiačią, polką, 
rumbą, valsą, sambą ir kitus 
šokius. Sekmadieniais nuo 6 vai. 
vakaro, o trečiadieniais nuo 8 
vai. vak. Įėjimas — $2. Pasitei
rauti galima telefonu 768-2168.

(Pr.)
♦ Buv. Liet. Policijos Tar

nautoju Klubas Krivūlė malo
niai kviečia Jus atsilankyti j 
TRADICINĮ METINĮ PAREN-

7. Mikšytė-Daugirdienė Zofi
ja, jos vyras Tadas Daugirdas bu 
vo Mariampolės apygardos tar
dytojas — mirė Sibire, 8. Zivai- 
tė Marija, 9. Ibianskas Juozas* 
mirė 1977 m. Baisiogaloje. 10; 
Jocas Valius, 11. Milvydas Jonas,
12. Baltas Kazys, ekonomistas,
13. Briedis Albinas, buv. Tėviš
kės žemės redaktorius, 14. Gri
nevičius Vladas, 15. Jasiukai- 

;tis . Jurgis, 16. Jonaitis Mykolas, 
J17. Klovas Enrikas.

Buvęs Šiaulių gimnazijos mo
kytojas Domas Pinigis dar gy
vas senelių slaugymo namuose, 
Sunkioje būklėje.
i
į žinios yra gautos apie kai ku
kiuos Šiaulių gimnazijos auklė
tinius. J. Tls.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

3UTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicage 
Tel. 767-0600.

HELP^ WANTED — MALE 
Darbininku Ralkia

FOLDER
OPERATOR

4 P.M. —11 P.M. for nearby 
loop bindery. Must be expe
rienced 
ders.

Good

Cleveland Baum Fol-

pay & benefits.
427-6622
BILL

PRINTING AND SHIPPING. Mes 
ieškome keletą geru žmonių, norm 
čiu išmokti spausdinti ir amatą 2-je 
ir 3-je pamainoje. Mums taip pat rei
kalingas vyras dirbti mūsų Siuntimo 
skyrių i e, pakuoti medžiagas ir iškrau
ti sunkvežimius 1-je pamainoje. Nuo- 

“ i 
kalbėti ir rašvti angliškai. Tel. 
276-1600.

I —Indiros Gandhi vadovauja- hatinis darbas, dalybos pelnu.; reikia 
įna partija pralaimėjo rinkimus 
įHarvana provincijoje. Jai nepa 
tinka, kad turės aiškintis teisme 
dėl pinigų išeikvojimo.

REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tai. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
' NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Tdefonuoti:

523-9367 arba 737-0397
ALEKSAS

D t M I S 1 O
61-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiu! automobili® 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis

MARDA NOREIKIENS
2608 Wert Sttk St, Chicago, DL 6C629 • Tek WA 5-2787 

DW«II» MririnklmM ».ro, riW«< Jvilrlv rrett*.
MAISTAS lt 1UROPOS SANDĖLIU.

— Prezidentas Carter ruošia 
medžiagą kalbai visiems gyven 
tojams apie infliaciją.

FOREMAN — 2ND SHIFT
Execellent position for individual 

with proven supervisory skills in the 
Steel Fabricating Industry. Expe
rienced required. Excellent salary, 
working conditions and benefits pro
gram. Send resume to:

5500 W. 73rd St
Chicago. DI. 60638.

EOE

<445 Sa. ASHLAND AVL 
523-8773

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUlTTf GIFT PARCELE SERVIC1 
L5C1 W. 49th If., Chicane, ||I. 40429. — Tai. WA 5-27X7 

X333 $<. HalsfaJ Chlofa, IIL 4O4OI. — T®L 154-3328

t ‘IIETUVOS AIDAI”
n. KAZE BRAZDZIONYTE,
m J PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. — 778-5374

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIK8JO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guts»n — MINTYS IR DARBAI, 259 psl.. Užančiui" 1905 

metų Įvykiui, Jablomkio ir Totoraičio jaunu dienu ir ausi- 
 rQptnlmi. ________ $8.00

Or, A. J, Gus«<n — DANTYS, jų priežiūra, sveiksti tr grožis.
Detali viršeliai!, vietoje $4.00 dabar tik _________
Mlnkštiii viršelliii tik ___________

Dr. A. J. Gumn — A U KITA KULTO RA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionėt po Europa ĮipūdžiiL Dabar tik .

M.M
HOC

12.00
Galima taip pat uf*l»akytl paitu, attluntvt E.U »rt- ardarL prie 

nurorfytM kalne* pridedant 50c. p*r*Juntlme lluidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ELL. <0608

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef 

501-523-9814.

(JETUVLS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Loke)

rūmui Ii lo'riro Ir H rWn*. 
Darbos garantuotai.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Didžiausiai kailiu 
pasirinkimai 

pu rleulnteU 
Uetsrį kailininką 

ChkM«D>

263-5828
(jaUigoa) k 
677-8489

185

PLANT
FOREMAN 

CALL 
722-2300.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimu Ir Taisymu 
2646 WEST 69th STREET
Taktu REpublk 7-1941

HELP WANTED — MĄLE-FEMALE 
Reikia Darbininkp ir Darbininkių

TUOJAU RTKEALINGI 
VYRAI IR MOTERYS

| M. š I M K U S 
Notary Public

' INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
; Taip pat daromi vertimai, giminių 
• iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

šymai ir kitoki blankaL^^^

• Lengviems Punch Press | _ i -----------
operatoriaus darbams. i e

• Kokybės kontroliavimo inspektoriai I i Siuntimai į Lietuvą
• Masinu operatoriai.
• Bendrai apžiūrai — Maintenance.
Reikia turėti savo priemones atvykti 
į mūsų dirbtuvę Schiller Parke. j

Labai geri priedai, dantų gydymą 
imtinai, 
kiek 
kai

.-1. Reikia kalbėti ir bent 
rašyti angliškai. Teirautis anglis- j 
pasimatymui.

’AMERICAN GASKET

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

, ------ ------------—

Tek 678-3550

pCTTiNG IN

MARQUETTE PARKE išnuomoja-1 
I mas 4 kambariu butas už $170 mė-1 
į nėšiui. Tel. 737-3145.

REIKALINGAS 4 kambariu butas 
Brighton Parke ar Bridgeporte. Ne
turime šunies, nei katės. Telefonuo- 
ti 927-2899 vakare ir pašaukti Steve.

IŠNUOMOJAMAS 2 miegamųjų bu
tas be baldu Chicago® vakarinėje da
lyje už $155 per mėnesį. Arti susisie
kimo. Užstatas ir rekomendacijos 
reikalingos.

F. C. PILGRIM & Co.
Teirautis angliškai. 
Tel. 379-1401.

BEST THINGS IN LIFE

1^11 Frank Za polls 
$208 Vi W.VSfh St 

GA 4-8654

Farm Life Insurance Company

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

I

SKAITYK PATS IR PARAGINI
KITUS SKAITYTI

« — NAUJUNOj/cMtAGo"», lLUSaturday, April 8, 1978




