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ERELIO KARO JĖGOS TRAUKIASI 
PAGAL PAČIU IZRAELITŲ PLANĄ

BANDĖ PAGROBTI MOGADISKO RADIJO
STOTI, BET NEPAVYKO

Suimti karo vadai buvo Kremliaus agentų 
paveikti, turės aiškintis teisme

MOGABiSKAS, Somalija. — Praeito sekma<l;enio rytą ke
turi aukštesni Somalijos karo vadai, iš anksto susitarę, pradėjo 
perversmą, bet jiems nepavyko. Vyriausybei ištikimi kariuome
nės garnizonai tuojau-ap.M‘DO sukilėlius. įsibrovusius į Mogadis- 
ko radijo stotį ir įsakė jiems pasiduoti be jokių sąlygų. įvyko su
sirėmimas. kurio metu buvo aukų abiejose pusėse, bet maišti
ninkai buvo priversti pasiduoti nalaisvėn.

Filipinų prezidentas Marcos įsakė kariams 
suimti 650 maištaujančių civiliu

JARUZALĖ, Izraelis. — Izraelio karo vadovybė paskelbė, kad 
jų karo jėgos iš Libano traukiasi pagal pačių izraelitų paruoštą 
planą. Oficialiai paskelbta, kad Izraelio karo jėgos pradės trauk
tis iš Libano antradieni, balandžio 11 dieną^ bet keli Izraelio ka
riuomenės daliniai jau pradėjo kelionę namo pirmadienį. Niekas 
Izraelio karo’jėgų nestūmė ir nestums iš Libano. Izraelitais trauk
sis pagal j u pačių nustatytą skubą ar lėtumą. Jeigu palestiniečiai 
bandys įsiveržti į Jungtinių Tautų karių laikomas sritis ir užpul- 
dinės Izraelio karius, izraelitai neskubės.

I

Izraelitai gali užtrukti
ištisą mėnesį

Izraelio karo ministeris infor-! 
mavo Jungtinių Tautų sekreto-! 
rių, kad Izraelio karo jėgos pra
dės trauktis antraienį, tačiau 
pirmieji daliniai jau grįžo į Izrae 
lį pirmadienį. Sekretoriui Vald- 
heim užklausus Izraelį, kada pa- ’ 
sitrauks paskutiniai Izraelio ka
riuomenės daliniai iš Libano, tai' 
Izraelis į šį klausimą neatsakė. | 

—„.Mažiausi ^izraelitams reikės po
ros savaičių, bet pasitraukimas 
gali užsitęsti ištisą mėnesį. Rei
kia neužmiršti, kad izraelitai ate 
mė iš palestiniečių didelius karo 
medžiagos ir ginklų sandėlius. 
Niekas negali reikalauti, kad Iz- j 
raelio karo jėgos- atiduotų karo Į 
grobį amžiniems savo priešams.}

Izraelis naudojo 
Amerikos ginklus

Oficialus Izraelio karo vado
vybės pranešimas sako, kad Iz
raelio karo jėgos naudojo Ame 
rikos ginklus palestiniečiams 
naikinti. Izraelis nesiveržė į Li
baną be pagrindo. Izraelio vyriau 
sybė nutarė išnaikinti Libane 
esančius palestiniečių karo cent 
rus, kuriuose planuojami, apta
riami ir vydomi įsiveržimai į Iz
raelio teritoriją. Izraelis nepuo
lė, bet gynėsi

Izraelis patyrė, kad Jordani
jos karalius pradėjo siuntinėti 
laiškus arabų valstybėms, ban-j 
dydamas nurodyti joms Izraelio* 
pavojų. Jis nurodo, kad Izraelis 
kiekviename fronte prisirenka 
ginklų, pramoksta juos vartoti 
ir veržiasi į kitas valstybes. Ar 
arabai kreips dėmesį J šį Jorda
nijos karaliaus įspėjimą, tuo 
tarpu dar neaišku.

Pasodino už grotų 
650 filipiniečių

MANILA, Filipinų salos. Fi
lipinų prezidentas Fernandas j 
Marcos tvirtina, kad jo vadovau i 
jama partija laimėjo praeito sek 
madienio rinkimus visame kraš-

KALENDORfiLIS

Balandžio 11: Gema, Stani 
slovas. Daugailė? Kirsna. Vy
kintas. Gydeikis.

Saulė teka 5:19. leidžiasi 
6:25.

Vėjuotas, ne toks šaltas.

te. Opozicijos partijos kritikavo
prezidentą, jo žmoną ir visą jo 
politiką; Opozicija tvirtina, kad 
rinkimai buvę klastingi, kvietė 
gyventojus protestuoti Preziden 
tas Marcos tuojau įsakė karo va 
dovybei suimti kiekvieną, kuris 
drįs protestuoti prieš “tvarkin
gai pravestus rinkimus”. Sekma 
dienio vakarę jau buvo suimta 
330 žmonių vien tik sostinėje, o 
pirmadienio ryte karo policija 
buvo suvežusi į specialiai pa
ruoštus gardus jau ^50 žmonių, 
drįsusių išeiti ir pareikšti vy
riausybės atstovams, kad rinki
mai buvę klastoti. Prezidentas 
nesirengia traukti protestuojan 
čių teisman, bet planuoja juos 
nubausti pagal karo komandan-. 
to įsakymą. ; ' 

1 -----------
1 Atgaivino kvėpuoti 

nustojusį šunytį
PHOENIX, Ariz. — John 

Urosevičių šeima, gyvenanti Tul 
leson, Ariz., savo namams sau
goti laiko Dobermanų veislės ka
lę Goldie.

Goldie minutės bėgyje nepa- 
{prastai pagarsėjo. Veterinoriaus 
į dr. L. J. Chernow priežiūroje ji 
sklandžiai pagimdė šešis šuny
čius, bet su paskutiniuoju septin 
tuoju reikalai susikomplikavo. 
Goldie atvedė septintąjį, kaip
atrodė, negyvą: sūnytis nejudė
jo ir nekvėpavo.

Dr. Chernow nustebęs tik žiū 
r ė jo kaip Goldie negyvėlį šunyti 
prasidėjo atgaivinti. Ji dantimis 
pastvėrusi šunytį per pasturga
lį pradėjo jį purtyti. “Mes norė
jome ją nuraminti, bet Goldie 
mūsų nepaisydama, darė savo. 

Į Liovėsi šunytį purčiusi ir jį be 
gyvybės ženklų paleido ir pra
dėjo tartum kramtyti šunykš- 
čio krūtinę. Minučių bėgyje jis 
pradėjo judėti rangytis, niurz
gėti ir kvėpuoti

“šunytis visiškai nebekvėpa
vo”, pakartojo Dr. Chernow. “Jo 
motina jam pavartojo savotišką 
dirbtino respiracijos formą, ku
ri tiko”.

“įsitikimus!, kad viskas tvar
koje, Goldie pradėjo savo nau
jagimį valyti”, pasakė Urosevi- 
čius.

— PREZIDENTAS Marcos pa 
tija laimėjo daugiausia balsų 
praeituose rinkimuose.

— BALTIEJI Rūmai prižadė
jo Michad Baltalui, kad prezi
dentas atvyks j Illinois rinkimi
nės kalbos pasakyti, bet reika
las dar nėra toks tikras.

Rusai į beprotnamius 
deda darbininkus

LONDONĄ0. — Politiniams 
kaliniams gelbėti tarptautinė or 
ganizacija Amnesty Internatio
nal gavo dokumentuotų įrody
mų, kad krinrnališkas psichia
trijos naudojimas komunistų po 
litiniams tikslams ir jų režimui 
stiprinti nepaisnt Vad praėju
sių 1977 rugsėjo mėnesį įvyku
sio tarptautinio psichiatrų kong-, 
reso priimto tokios praktikos 
pasmerkimo, ta praktika Sovie- 
tijoje ne tik nesumažinta, * bet 
dar labiau išplečiama, neskiriant 
nė eilinių darbininkų.

Naujai gautas iš Sovietų pra
nešimas kad per prievartą į 
psieghiatrines klinikas pasiųsta 
dar 14 valdžiau politiškai nepa
tinkamų asmenų.

Amnesty Internnational nau
jos medžiagos apie padėtį Sovie
tuose gavo iš ten likusių dissi- 
dentų. Tarp kitų gautų faktų 
yra 43 sovietinių darbininkų pa
sirašytas atviras laiškas, kuria
me aprašyta kaip tie 14 darbi-’ 
ninku buvo uždarvTi beprotna- 
miuose už tai kad formaliai pasis 
kundė dėl savo viršininkų.

Gautoje medžiagoje yra pra
nešimas kad septyni psichatral 
buvo persekioti už tai kad neno
rėjo psichiatrijos teršti ją pikt 
naudojant tokiems tikslams: vi-
si buvo pašalinti iš pareigų, o 
du iš jų dar areštuoti.

Sovietų rašytojas Vladimir 
Voinovič buvo gavęs kvietimus 
iš kelių Amerikos ir Europos 
universitetų visai eilei paskaitų, 
bet atsisakė, kad išvykusi į užsie 
nius gali būti išpilietintas be tei
sės su grįžti namo. Autorius sa
tyriško romano “Gefreiterio Con 
kino nuotykiai” — apie Rusiją 
karo metais sukėlė Vakaruose 
didelį susidomėjimą. Voinovičius 
pasakė leidimo išvažiuotrmepra- 
šysiąs. Jis jau 1974 metais iš
brauktas iš oficialės rašytojų są
jungos, pakeitė savo kelionių 
planą, turėdamas galvoje kaip 
pirmaeilis pasaulyje celistas Ms
tislav Rostropovičius ir jo žmo
na, gavę leidimą išvažiuoti į Va 
karus buvo išpilietinti, kad nebe
galėtų grįžti.

Laukiama svarbios 
prezidento kalbos

Thurmont, Md. Dar sekmadie
nį oficialiai pranešta, kad šian
dien, antradienį, Prezidentas pa
sakys svarbią kalbą, kurioje 
atskleis kovos planus kaip nuga
lėti infliaciją ir atsišauks į dar
bo gavėjus ir darbo davėjus 
savanoriškai susilaikyti nuo per 
didelių reikalavimų. Kalboj bus 
paliesta infliacija, energijos pro 
gfama. dolerio vertės mažėjimas 
ir visa eilė ekonominių negero
vių, kaip tai deficitas užsienių 
prekyboje ir kt.

— BOBBY Baker tvirtina, 
ka viceprezidentas Johnson pra
šęs prezidentą išsiųsti Chester 
Bowles į tolimą vietą; kad ten
išvyktų ir ambasadoriaus žmo timais skaitomas antroje vieto- 
na. Johnson norėjęs išvengti rol je; Hamburgas su 10,412 trečio- 
manso. ' " t je vietoje.

Vtsos Europos tautos ir valstybės ruošiasi naujam karui. Niekam ne 
paslaptis, kad sovietu karo jėgos ruošiamos Europai pavergti.jl kcjrus mo
kėję neįsivelti švedai, kaip apsisaugoti nuo galimu sovietų bombų. Prati
mų 'metu buvo pažeistas vienas geso vamzdis, pradėjęs leisti pavojingais 
dujas. Apmokyti švedai verčia žvyrių, kad nesiveržtų dujos. Švedai nenori 
nukentėti nuo rytų barbaru.

Prezidento kandidatų 
įvertinimo anketa

WASHINGTON. — žurnalas 
U. S. New World Report ap
klausinėjimų matodu nustatė 
kad Prezidentas Carter yra skai
tomas vienu iš stipriausių Ame
rikos lyderių, nors iš 1,200 ap
klaustųjų 65 nuošimčiai jaučią, 
kad savo pareigas atlieka “šiek 
tiek blogiau negu buvo tikimasi”.

To žurnalo šios savaitės nr. 
įdėtas straipsnis, kuriame išvar 
dinti 10 vyrų, pripažintų efek
tingais lyderiais būtent: Carte- 
ris; atst. Thomas P. O’Neil Jr. 
(D-Mass), Atstovų Rūmų pirmi 
ninkas; George Meany, AFL CIO 
prezidentas: Robert C. Ryrd 
(TLW. Va). Senato daugumos 
lyderis: Warren E. Burger, vyr. 
teisėjas; Walter F. Mondale, 
viceprezidentas; Zbigniew Brze
zinski nacionalis saugumo pata
rėjas; Walter Kronkite, televi
zijos žinių pranešėjas; Hamilton 
Jordan, prezidento padėjėjas; 
Darid Rockefeller — Chase Man 
hattan banko pirmininkas.

KRIMINALAS EUROPOJ

Frankfurtas 
"kriminališkiausias"

FRANKFURT. — DPA pra
nešimu. Frankfurtas 1977 m. 
visoje Vakarų Vokietijoje buvo 
daugiausiai kriminališkų nusi
kaltimų turįs miestas Vokiečiu 
Federalinėje Respublikoje. To 
miesto policijos prezidento Knut 
Muller apskaičiavimu, kiekvie
niems 100.000 atiteko po 12,213 
baustinų nusižengimui. Berly
nas su 10.539 krimilan. nusikal-

Žmogus pastebėjo 
kad pamatęs žmona

TEBAY West. Anglija. Bri 
tų krališko automobilių klubo 
pavasariniame bankete to klu
bo pirmininkas Harry Allison pa 
pasakojo naują, iš tikrovės su
kurtą anekdotą.

“I mano degalų stoties ofisą 
įėjo labai sujaudintas žmogus ir 
pasakė, ka jam atrodo, jog yra 
pirmesnėje gazolino stotyje pa
miršęs savo žmona.

“Mums beskambinant už 40 
mylių esančiai Tebay degalų 
stočiai, žmogus pastebėjo kad jo 
žmona jau čia. Ją iki čia atve
žęs geraširdis žmogus, bet iš jos 
vaido matėsi kad bręsta audra.

Dalykas toks, kad atvažiavęs 
iki Tebay West stoties jis 
žmoną automobilyje palikęs mie 
gančią minutei nubėgo į lavato- 
riją. Matyt ta minutė buvo il
gesnės, nes žmona pabudusi nuė
jo kur moterys eina.

Grįžęs ir tikras kad žmona 
tebemiega, žmogus sėdo prie vai 
ro ir pamynė “gesą”.

Nemėgsta neutronų
MASKVA. “Pravda” rašo, 

kad Prezidento Carterio sprendi 
m as neutronų bombos gamybos 
klausimą atidėti “nepatenkino 
vanagų nei balandžių”.

“šių laikų tikrovė reikalauja 
mažinti ginklų gamybos lenkty
nes”, pamokslauja sovietų kom
partijos organas. “Pravda”, o
sovietų žinių agentūra Tass šeš
tadienį net kaltina Prezidentą’ reikalų Somalijos uostuose, tu-’imtiems maištininkams bus su- 
Carterj, kad neutrono klausimo . rėjo įtakos j perversmo vadus, j ruoštas teismas. Jeigu kas dar
atidėjimą panaudojąs įrankiu j Kubos ir Rusijos agentams pa-: bandytu sukilti prieš krašto vy- 
išsiderėti (iš sovietų) nuolai ; vyko paveikti keli’- Somalijos ka riausybę, tai bus suimtas ir ati
dų ir nebe ginklų srityje. rius, kurie norėjo kreipti viso duotas teismui.

Pradžioje buvo neaišku kas 
minėtą maištą rengė ir kuriais 
sumetimais, bet netrukus paaiš
kėjo, k a sakymą užimti radijo 
stoti ir paskelbti visam kraštui, 
kad nuversta legali Somalijos 
vyriausybę buvo duota vieno ge 
nerolo vadovavusio visai maišti
ninkų kariškių grupei. Preziden
tas Barre tuojau sukėlė ant ko
jų Modagisko garnizonus ir įsa
kė kariams išlaisvinti radijo sto 
tį. Stotis yra 6 kilometrų atstu- 
moje nuo sostinės. Užtruko kiek 
laiko,.kol kareiviai apsiginklavo 
4r pasiek^ radijo- stoti bet vė- į 
liau viskas greitai buvo likviduo 
ta. Stotį užėmusieji kariai po ke
lių šūvių padėjo ginklus ir pasi
davė nelaisvėn

Somalijos kariuomenės vado
vybė jautė artėjantį pervers-
mą. Keli kariškiai ne vieną kartą 
pareiškė savo nepasitenkinimą 
kovomis Ogadeno rrovinc-ijoie. • 
Kariu tarpe ėio įvairūs pasiūly-| 
mai ir patarimai kovai laimėti J bendruomenė apsiprato su
bet kova buvo pralaimėta, kad Į į milijonais bėgančių nuo karo. 
Etiopiją buvo permesta 17.000 J rasizmo ir politinės priespau- 
Kubos kareiviu, tūkstantis so-‘ pasakė jis.
vietų lakūnu ir patarėju ir iš( Raporte nurodyta kad pabė- 
Rusijos j Etiopija atvežta daugiklių yra Afrikoje 3,440.797, 
moderniu ginklu. Dalis Kubos ka Į Amerikos šalyse 598.622. Azijo 
reiviu buvo permesta iš Ango-pe 6.326.930. Europoje 194.731 
los, o kiti kariai sovietu lėktų- * Artimuose Rytuose (dar neps 
vais atgabenti iš pačios Kubos.; kaitant pietinio Libano) 2.677.- 

j 746.
Ginkluoti Somalijos kariai įsi- 

veržė į radijo stoti 8 valanda ry- Brežnevui tiko Sibiras 
to, o dešimtą valandą jie jau ati
davė ginklus ir pasidavė at vyku- MASKA A. — Sekmadienį gn 
sieros daliniams. Vėliau Uoga- žo į Maskvą Brežnevas dvi savai
disko gatvėse pasirodė gerai 
ginkluoti kariuomenės daliniai, 
užėmę visas strategines sostinės 
vietas. Prie prezidentūros atvy
ko keli tankai ir pradėjo eiti sar 
gybas. Krašto prezidentas pa
sakė dvi trumpas kalbas. Pirmo 
je jis tik paminėjo, kad keli ka
riuomenės vadai norėjo padary
ti perversmą ir pagrobti krašto 
valdžią. Už valandos jis pada
rė dar vieną pranešimą, paskelb 
damas, kad perversmas likviduo 
tas.

•*kad Frank Walus dirbo su jais s< > > If • •
dali I ūkiuose, kai keli žydai jį kalti-

-. j no žudvmais. n lose
perversmą, tuojau Įtakingesnie-' - -- ---------- --
ji kaj-rškai buvo suimti. Prezi- krašto politiką visai kita krypti 
dentas pareiškė, kad suimtieji mi.

Sukilėliams pasipriešino sosti 
nėję esantieji kariuomenė' 
niai. Kai paaiškėjo, kas 

vadai bus atiduoti teismui ir jie Prezidentas Barre pareiškė,
turės aiškintis. ’ kad Somali ja pasiliks laisva ir

Prezidentas Barre, pats būda-j nepriklausoma, ji gins krašto su
mas karys, pareiškė, kad sovie ’ verenines teises, jeigu kas Kan
tų ir Kubos agentai, turintieji dys įsiveržti j Somaliją.
jvairių transporto ir prekybos

Daugiau 13 milijonų 
pagėgėliy pasaulyje

WASH! NGTON. Nepriklau 
somo amerikiečių komiteto pa
bėgėlių reikalams apsk aiavi- 
mu, šiuo metu pasaulyje yra 
daugiau kaip 13 milijonų pabė
gėlių. Neramumai Afrikoje ir 
kitose Šalyse tą skaičių tebedau- 
gina.

Komiteto išleistame 64 pusla
pių raporte parodyta, fkad vien 
Angolos naminis karas padarė 
pusantro milijono žmonių be tė
vynės. o Etibpijos’^SornaHjos 
karas benamių eiles padidino 
800.000 pabėgėliais. Pabėgėlių 

‘ srovė iš Libano pietinio galo dar 
nė nepradėta apskaičiuoti.

Pabėgėliai dažnausiai yra žmo 
gaus teisių nepaisymo aukos,, pa 
sakė to. komiteto direktorius 
Gerald Connolly.

“Stačiai gėda kaip tarptauti- 

tęs praleidęs Sibire važinėdamas 
Kinijos pasieniais ir skatindamas 
sovietu kolonistus smarkiau dir
bti, kad išpildytų dabartinio 
penkmečio planą, ir liepė saugo
ti sieną. Grįžęs reporteriams 
jis pasakė, kad “kelionė buvo 
puiki.”

Dar puikesnė kelionė būtų bu
vusi, jei Brežnevas būtų ne pie
tiniu Sibiro pakraščiu važinėjęs, 
o Gulago Arlhipelage apsilankęs.

— TU'TURI vokiečiai liudijo.

Prezidentas pareiškė, kad su-



VYT. VAIČIULIS

ŠVENTINIAI PRAJOVAI

Iš kitos pusės, pagal korespon. Tačiau V. Mari Cinui diametrą-J 
dentą, kuris ar tik nebus anasjliai skirtingai replikavo net keli 
preniji-otjsis Cie^eiando korės-j ALT valdybos nariai dalyvavę 
pondentas. ?danūnas taręs J susirinkime. Kai kurie netgriež- 
kad I r. Ikweliui nereikėję duoti > tokai. (Neužmirškime, kad ir 
progos “s’-Jeisti naiviems ir ko-*LB vietos apylinkės pirmininkas 
vos nuotaikas slopinantiems Heli Jurgis Malskis jau keli metai 
sinki© akto garbinimams'”. Jei!yra vietos skyriaus valdy- 
Dr. Bobelis ir būtų tekis garbin- j bos narys). Tarp jų ir pats sky- 
tojas (kiek žinome jis tik Dievą riaus pirm. Algis Rukšėnas, ku- 
garbina) iš kur V. Mariūnas jau rįs aiškiai ir nedviprasmiškai pa 
iš anksto žinojo, kad po savai- reiškė, kad jokiame valdybos po 
tės jis (Dr. Bobelis) apie Helsin! sėdyje nebuvo tarta nei nutarta 
kį savo kalboje kalbės? Argi ne»to ką čia dabar susirinkime skel 
įžūlumas ? j bįa ALT valdybai nepriklausąs

Dar daugiau. Kaip teisingai! valdybai priklausąs) V.
pastebėjo vietos ALT skyriaus 
pirm. žurn. Algis Rukšėnas, kas 
gali drausti vietos ALTai kvies
ti savo centro pirmininką kal
bai? Juk tai nesąmonė! Jei tas 
pirmininkas yra teisėtas, tai jis 
turi pilną teisę būti pakviestas 
i savo organizacijos padalinio 
ruošiamą šventę. 0 gal V. Mari
nas ir jo šalininkai jau sugalvo
jo naujų veiklos taisyklių ir nau 
jų teisinių normų?

Kur tiesa?

Dar keisčiau atsitiko su V. Ma- 
riūno teigimu, kad antroji prie
žastis rengti atskirą minėjimą 
buvo, kaip ansčiau minėta, taria 
mas nesutarimas dėl aukų rin
kimo. V. Mariūnas (ir, tiesą pa
sakius, be veik visi LB veikėjai), 
teigė, kad ALTos skyriaus val
dybos atsisakymas priimti auko 
tojų aukas skirtas kitoms insti
tucijoms ir buvo tas kitas aks
tinas “vertęs” Bendruomenę ren 
gti atskirą minėjimą, kol ji “no
rėdama išgelbėti gražias tradi
cijas” nuo to atsisakė.

’ Mariūnas. Pastarasis, matyda
mas. jog skelbiąs netiesą, pareis 
kė, kad apie aukų rinkimą jį 
painformavęs jo pirmininkas J. 
Malskis, kuris ir šiam susirinki 
mui pirmininkavo ir kuris taip
gi esąs ALTos skyriaus valdy
bos narys, šis gi garsokai burbte 
Įėjo taip neinformavęs...

Aiškiai labai nemaloni situa
cija, kuri taip ir liko neišspręs 
ta. LB susirinkime ayylinkės 
valdybos narys atskiro minėjimo 
rengimo kėsinimos priežastimi 
nurodo motyvą, kuris paremtas 
neteisinga motyvacija, gauta, pra 
nešėjo žodžiais, iš LB apylinkės 
pirmininko, kuris yra. ir vietos 
ALT skyriaus valdybos narys, 
bet kuris, atrodo, tik vienintelis 
apie tokius ALT “sprendimus” 
žinąs.

Jau nekalbant apie visuome
ninę (ir asmeninę) moralę bei eti 
ką, čia kyla ir kitas klausimas. 
Daugelis vadinamųjų “bendruo- 
menininkų” (Lyg tai būtų pro
fesija ar amatas) didžiai įsižei
džia kai kas nors iš ALTos Ben
druomenę pakviečia į ALTą įsi-

Great 
American 

Dream 
Machine.

Take stock iii America
Now Bonds mature in (ess than irix ywiu

America 1* the place that is made 
out cf dreams. Ani, U.S. Savings 
Bend* have been helping to make 
happy dream* come true for years.

Now; Bonds mature in less than 
six year*. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

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

Before you know it, your Ammcan 
’’em will be < reality.

Now F g’,% to
v* Atusty W 5 ymrw. 10 mnnth« (4~, th* tot 
yarX if _

When needed ttey ex a ht atahwf ♦

Arba kaip Clevelande Lietuvių Bendruomenės Apylin
kės Valdyba negalėjo apsispręsti ar ruošti atskirų Lie
tuvos Nepriklausomybės atstatymo šventės minėjimų 
"savo nariams" ar ne.

■*

M. ŠILEIKIS

;ą
A’

'Anksti rytą”

■> 
*

jungti. Tačiau Clevelande per ei, damas V. Alariūno pranešimą, 
lę metų LB apylinkė dalyvauja I kitoje jau dėstąs pats savo min- 
ALTos skyriuje, o pastaruosius Į tis. (Kažin kas juodu padarė to 
kelis metus jos pirmininkas yra klausimo specialistais?) 
net skyriaus valybos nariu ir ne
įsižeidžia, betgi dar veržte ver

Tvirtai tikėdami, kad dauge
liu, ypač politiniu klausimų, ga-

štai, kad ir viltis, jog ateityje 
Vasario 16-sios minėjimai bus 
ruošiami “susitariant”. Negi ko
respondentas nežino, kad virš 
30 metų Clevelande ir kitose lie
tuvių kolonijose, kur veikia AT^. 
Tos skyriai minėjimus rengia 
kaip tik tie ALT skyriai. Dar 
daugiau, čia mūsų kalbamame 

-apylinkės susirinkime, LB Apy 
gardos valdybos pirmininkas, 
ilgametis Bendruomenės veikė
jas J. Virbalis pareiškė, jog JAV 
LB krašto valdyba š. m. pra
džioje pakartotinai išsiuntinėjo 
raštą LB institucijoms, kuriame 
tarp kitko sakoma lygiai tas 
pat: kur veikia ALT ir rengia 
minėjimą, ten LB minėjimo ne
rengia. Jei Qevelando LB apy
linkės valdyba tokio rašto nega
vo tai turėjo tai susirinkimui 
pasakyti, ‘bet pirmininkas ir na
riai tylėjo.

O jei gavo, tai kodėl visas 
triukšmas apie rengimą kito mi 
nėjimo, net atrodo, prieš krašto 
valdybos valią. Sunkiai supran
tama ir, deja, nepaaiškinta si
tuacija, nors susirinkime daly
vavo ir apylinkės valdybos žmo
nės ir net JAV LB Tarybos pre- 
zidimo pirmininkas ir nariai!

Visuomenės balsas
.— tikroji auklyba

Dar grįžtant truputį prie “auk 
lėjamojo vaidmens”, kad ne LB 
apylinkės susirinkimas buvo to
kiu veiksniu, bet visų pirmiausia 
protinga, darbšti, bendrinių in
teresų bojanti Cleveland© betu
riu kolonija.

Nors ir šis faktas susirink i- 
me nebuvo minėtas, bet Cleve- 
lando lietuvių skautijos pareiš
kimas vieno minėjimo reikalu 
buvo tiesiog klasiškas brandžios' 
visuomeninės grupės atliepia į 
nerimtą elgesį. Lygiai toks pat 
atliepis buvo ir “Dirvos” trum
putis komentaras — ad rem, bet 
išryškintas, nedviprasmis ir aukš 
tos žurnalistinės kultūros pavyz
dys. ;

(Nesunku patikėti, kad “auk- 
lęjamojo” vaidmens turėjo ir 
tvirtas kai kurių asmenų pa
reiškimas, jog LB atskiram mi
nėjimui įvykus, sekančią dieną 
Clevelande bus įstengta nauja 
LB apylinkė. Kokiai LB vadovy
bei paklususi?)

Korespondencija, labai pato
giai nutylėjo ir dar vieną labai 
svarbų faktą.

Tas faktas, tai 1977 m. ALtos 
skyriaus metinio susirinkimo 
pakartotas dar ankstesnis nuta
rimas Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimo proga au
kas rinkti ALTos dirbamam dar 
bui finansuoti, bet neatmesti ir 
tų aukų, kurios gaunamos speci
fiškai nuroant kitą gavėją, ne 
ALTą. Tik tas nutarimas nieko 
nesako apie ALTos pareigą būti 
aukų rinkėju kitoms organizaci
joms, kaip to užsispyrusiai kai 
kas reikalauja. O, kaip matome, 
šiemet Oevelando Bendruomenė 
tai padarė net atskira minėjimo 
rengimo viena iš priežasčių.

(Bus daugiau)

meną suprasti?
Korespondento įtarpa 

del Helsinkio
“Raportavęs” susirinkimo vyk1 

smą, korespondentas pridėjo ir 
savo įtarpa ryšium su Dr. Bobe
lio kalbos tomis vietomis, kurios 
lietė Helsinkį:

“(Už savaitės šis kalbėtojas 
gausią clevelandiečių suditoriją 
nustebino pakelbtu balsu ir pa
brėžtinai teigdamas, kad ‘Hel
sinkis buvo pats didžiausias so
vietų pralaimė j imas’)

Kaip matome reporteris trum 
poje korespondencijoje net du 
kartu burnoja prieš Dr. Bobelį 
primesdamas jam Helsinkio klau 
simuose “naivumą”, “kovos slopi 
nimo” nusikaltimą ir pan. Vie
noje vietoje tai daro atpasako-

žiasi į ta valdybą. Kaip šį feno- Hmos įvairios nuomonės, norime 
šioje vietoje tik pacituoti Uetu- 

I vos Atstovo Vašingtone ministe 
rio dr. Stasio Bačkio pareiški
mą:

“Jūsų minimos konferencijos 
(Helsinkio ir Belgrado, Vyt. V.) 
tapo svarbiu Rytų-Vakarų san
tykių elementu. Tai svarbus įran 
kis demokratinės ir nacionalis
tinės opozicijos Sov. Sąjungoje 
ir yra viena didžiųjų vilčių ko
voje už žmogaus teises bei pa
grindines laisves. Daugelis ma
no, kad Belgrado konferencija 

*yra centrinis diplomatinis mū
sų laikų įvykis. Ir tai dėlto, kad 
Vakarai aiškiai pabrėžė nieko 
daugiau nenorį, kaip tik to, kad 
Maskva laikytųsi tarptautinio 
dokumento, kurio ji taip siekė 

»ir kurį pasirašė.,žmogaus tei
sės tapo tarptautiniu santykių 
dalimi, žmogaus teisių ir pagrin 
diniu laisvių laužvmas Sov. Są
jungoje ir Rytų Europos kraš
tuose virto svarbiu vakariečių 
susirūpinimu Belgrade. Žinome, 
kad Helsinkio sutarimų nuostatų. 
nesilaikymas Sov. ‘ Sąjungą iš 
statė tokiai kritikai; kokios Sov. 
Sąjunga niekada neturėjo. Bai
giamasis Helsinkio Aktas suda
rė tarptautinį precedentą, jame 
numatytą, būtent konferenciją 
patikrinti kaip vykdomi jo nuos 
tatai. Tokio dalyko ligšiol nebu
vo pasirašytų konvencijų, sutar
čių vykdymo srityje. Helsinkio 
akto prasmė Tapo tokia, kad per' 
žmogaus teises, pagtrndrnes lais’ 
ves pradėta siekti laisvo tautui 
apsisrendimo — laisvės, nepri
klausomybės visoms tautoms.“ 
Nėra abejonės, kad Helsinkio 
aktas ir Belgrado konferencija: 
turės didelių pasekmių Sov. Są^ 
jungos pavergtiesiems” (Tėviš
kės žiburiai. Nr. 7 <1462. 1978.
H. 16). -

Mums atrodo, kad ministerio 
Bačkio mintys yra išskirtinai 
prasmingos šiuo klausiniu; rea
lios, įžvalgios, giliai analitinės.

Ko korespondencija nepasakė
Korespondencija baigiama vii 

timi, kad “apylinkės susirinki
mas atliko savo informacinį ir 
auklėjamąjį vaidmenį” etc. ir 
kad ateity minėjimai bus ren
giami “susitariant”. %

Reikia tik šypsotis apie susi
rinkimo “informacinį ir auklė
jamąjį vaidmenį”. Vieton infor 
macijos jame buvo pateikta ge
roka dozė Bendruomėhės propa
gandos, o skaudžiausia, didžiai 
kompromituojančios netiesos. 

Vieton auklybos — šiurkščiausių ( 
puolimų prieš bendrinės organi-. 
zacijos vadovą, nuoširdžiai dirJ 
bantį pavergtos tėvynės labui.

“Informacinis ir avklėjima- 
sis” susirinkimo vaidmuo* butų 
geriau išryškėjęs, jei* korespon
dencija būtų sąžiningiau at$vfe- 
tusi susirinkimo eigą ir raporta- 

i vusi daugiau jame pareikštų min 
/ čių.

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

Tokiose apystovose praėjo apie du mėnesiu. Ben
dravimas su Butajevu Lietuvos pareigūnams pradėjo 
įkyrėti ir dėl to jie stengdavosi rečiausiai su juo susi
tikti. Tada Butajevas ieškodamas progos pasivaišinti, 
nedasakytais posakiais ir elgsena stengdavęsis užintri- 
guoti, turįs kažką labai svarbaus papasakyti. Tiktai tam 
reikią atitinkamų sąlygų, vadinasi, susirinkti kur nors 
išsigerti. Tokie išsigėrimai porą kartų ir įvyko. Per vie
ną jų Butajevas, išsitraukęs iš kišenės popiergalį ir pa
sitraukęs kiek toliau nuo kitų, ilgokai ir atidžiai taria
mai jį skaitė, bet kai pamatė, kad niekas tuo nesidomi, 
įsidėjo į kišenę. Vienam dalyvių, užmetus per petį akį, įsi
tikinta, kad tai buvęs asmens liudijimas. Kita kartą, pra
važiuojant pro tą namą, kuriame jie vaišinosi, sovietų 
daliniui. Butajevas prišoko prie lango ir grįžęs su reikš
minga mina, atrodė laukiąs, kad jį kas ko paklaustų. Ta
čiau, jokių klausimų nesulaukęs, nusiramino. Pamatęs, 
kad ir tokiomis priemonėmis negali susilaukti kvietimų 
pasivaišinti, Ęutajevas vieną kartą paprašęs iššaukti iš 
Vilniaus pareigūną, kuriam turįs suteikti labai svarbių 
žinių. Pasimatymas, tiesa, įvyko daugiau dėl smalsumo, . 
nes iš Butajevo nesitikėta nieko įdomaus sužinoti, o an
trą vertus, Lietuvos pareigūnai šio tikslo ir nesiekė. Per 
pasimatymą tai ir pasitvirtino.

1940 m. kovo pradžioje Lietuvos valdžios organai 
gavo sovietų įgulos Naujoje Vilnioje viršininko raštą, 
kuriuo buvo prašoma surasti pabėgusį iš įgulos jaunes
nįjį vadą (mladšego komandirą) Butajevą. Tiktai tuo
met bendravusieji su Butajevu Lietuvos valdžios parei
gūnai sužinojo ,kad Butajevas dezertyras, bet Butaje
vas jau prieš tai iš naujosios Vilnios buvo kažkur

Pradėjus Butajevo ieškoti, policija gavo žinių, esą, 
Butajevas lankosi pas vieną Naujosios Vilnios pilietį. 
Padarius jo bute kratą, Butajevas nebuvo surastas, ta
čiau per kvotą paaiškėjo, kad Butajevas per Naujosios 
Vilnios ir Vilniaus miesto kai kuriuos lenkų tautybės 
piliečius yra užmazgęs ryšius su Prancūzijos žvalgybos 
agentais ir teikiąs jiems žinių. Keli piliečiai buvo suim
ti ir patraukti atsakomybėn už šnpinėjimą.
U Ivhč eieaė

Beieškant Butajevo, buvo susekta, kad jis lankosi 
Vilniuje pas vieną moterį, o ši moteris dienos metu nuo
lat dirdavo Naujoje Vilnioje “Maisto” krautuvėje, žios 
sekimas Butajevo prisilaikymo vietos neišaiškino, ta- 
čiau daug vėliau, berods, gegužės pradžioje, vėl buvo 
užtikti Butajevo pėdsakai: gauta žinių, kad kažkoks ci
viliškai apsirengęs raudonarmietis dažnai užeina -į vie
nus -namus Rasų rajone. Policija, suorganizavusi tų na
mų sekimą, įsitikino, kad juos lankąs asmuo tikrai yra 
Butajevas. Buvo suorganizuotas Butajevo suėmimas-ir 
tam tikslui nusiųsti du sekliai Kai policijos agentai įsiti
kino, kad Butajevas tikrai yra jų sekamuose namuose, 
jie, vengdami pasipriešinimo, susitarė palaukti, kol Bu
tajevas išeis iš namų, nes tai buvo dienos metu ir nebu
vo pavojaus, kad Butajevas paspruks. Butajeyui išėjus 
iš namų, policijos agentai pareikalavo pakelti rankas 
aukštyn, ir užklausė, kas jis yra, bet Butajevas, nuduo
damas norįs parodyti savo dokumentus, išsitraukė pisto
letą ir, paleidęs agentų link šūvį pradėjo bėgti. Tačiau, 
nubėgęs gana ilgą kelią ir pastebėjęs, kad yra persekio
jamas ir kad pabėgti nepavyks — nusišovė.

Nepajudinus iš vietos nusišovusio Butajevo, tuojau 
buvo pranešta aukštesniems policijos pareigūnams ir 
raudonosios armijos atstovams, kurie netrukus atvyko į 
įvykio vietą. Kadangi buvo Sekminių pirmoji diena, tai 
į įvykio vietą subėgo gana daug žmonių ir čia prasidėjo 
komentavimas, ar pats vejamasis nusišovė, ar buvo nu
šautas ir kurion vieton nutaikė kulka. Kadangi lavonas 
gulėjo kniūpščias ir ties burna matėsi kraujo, tai tie, ku
rie tvirtino, kad pats nusišovė, priėjo išvadų, kad velio
nis šovė sau į bumą. Tačiau minios tarpe buvo ir tokių, 
kurie tvirtino ,kad velionis nušautas, šias visas minios 
nuomones girdėjo ir atvykusieji raudonosios armijos at
stovai. Ir štai iš kur kilo versija apie nusišovimą į burną 
ir kitus “prieštaravimus”, apie kuriuos skelbė savo tele
gramoje “Tasso” agentūra. j,

Kad Butajevas-pats nusišovė ir ne į burną, o,į krū
tinę širdies srityje, čia pat vietoje įsitikino .ne tik atvy
kusieji policijos atstovai, bet ir raudonosio sarmijos at
stovai, nes rastas prie lavono pistoletas liudijo, kad iš jo 
tik ką šauta, o ant lavono švarko buvo matomos apsvili- 
mo žymės.* ;

* Tuometinis Vilniaus kriminalinės policijos ins
pektorius Aleksandras Mauragis apie Butajevo* nusižu
dymą taip liudija: f ’

(Bus daugiau) / - /
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Kanados naujienos
pudingas Vasario 16 

minė jimas

St. Catharines, Ontario. Ben 
druornenė reikšmingai pami
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės 60 metų sukaktį.

Šventės minėjimas vyko per 
tris dienas: Vasario Ii d. 7 v. 
v. Daugiakultūriniame centre 
185 Bunting Rd., minėjimui 
prasidėjus buvo įneštos Kana- 
nos, Lietuvos, Ramovės^ šau
lių ir skautų vėliavos. Hvoka- 
ciją skaitė Juvenalis Uauba, 
OFM. Minėjime buvo pagerbti 
savanoriai kūrėjai: Antanas 
Šukys. S. Macikūnas, S. Jan--mintimis praturtino 
kauskas ir S. Llbinas.Taip pat) minėjimo reikšmę ii 
buvo pagerbta ir Ona 
nė,

klausomos Lietuvos gyvenimo 
metų.

Prelefjentas atidavė didelį 
kreditą Lietuvos kaimui, kuris 
tautinius papročius sugebėjo 

I puoselėti ir savo vaikams iš 
Į kartos į kartą perduoti ta u tie 
sampratą, ir atėjus tinkamam 
momentui 1918 m. stojo sava
noriais į Lietuvos
ne, kurios dėka buvo 
iyta Lietuvos nepril 
bė.

Jokūbaitis

šventės 
už tai

Zubrickicnės.
Šit it u i Ziibtc- 

muzika, išpild ’Uaisvės atlaikė ir

RACINE, WIS.

kalinome 
ė! alsiu 
ausoiHv-

Stasys Jokūbaitis, 
talentingas kalbėtojas ii dide
lis patriotas savo dėstomomis 

Jan-J mintimis

jau atsirado ir medaliai 
Prieš mėnesį, kovo 5 d., Ruči
nėje, įvyko metinis LB Keno-j 
sha - Racine narių susi linki-] 
mas, į kurį iš centro buvo <le-1 
kguotas nežinia kada ir kieno 
rinktas, pats Vidurio Vakarų 

' apyg. pirm. K. Laukaitis.
Laukaitis to susirinkimo 

. Pi viešai įteikė, užkabino 
i nuopelnus LB, kažkokį 
i dalį ir kvietė nueiti ir tą 
dalį pasižiūrėti. Mat, 
tokiame pat narių 
me įvyko ir 
prieš fiatį JAV LB centrą

Grandinėlės šokių ir 
muzikos koncertas

kad į Detroitą 
.'lando Grandi

nėlė. nes per abhh’i radijo valan 
das gird'me 1 kartus per savai
tę. kad balandžio 30 d. koncer- 

s Auditorium, 
štame į Detroi-

au daui atvyksta iš I

ietuvių kolonijas, net 
ar h i n gt on. ą. K o ncert a 
oje. Europoje. Pietų 

o a bar yra pakviesti

buvo pagerbta ir Ona Sukie-1 publika gausiai plojo.
nė, iškalėjusi 18 metų Sibire' Minėjime dalyvavo ir Kana- 
vergų darbo stovyklose ir lai- dos Lietuvos Bendruomenės 
mingu būdu pasiekusi savoj pirm. Jonas Simona virius, k u 
šeimą Kanadoje. Visiems bu-’ ris taip pat tarė patriotišką 

.’ sveikinimo žodį. Vėliau tarė 
sveikinimo žodžius Sovietų pa 
vergtų kitų tautų atstovai.

Minėjime programą išpildė 
Rochesterio L. Bendruomenės 
mišrus choras, vadovaujamas 
Jono Adomaičio. Meni u s pro 
gramos pranešėja buvo to pa

lties choro dainininkė Izabelė 
I Žmuidzinionė.
| Be to, programos atlikime 
(dalyvavo: Ona Adomaitienė ir 
.Angelė Dziakonienė duetas, 

.ir vyrų -- Andrius Gici.ienis ir 
Vytautas žmuidzinas due
tas. Choro seniūnas \ra Pra
nas Puidokas.

Po choro programos pasira

vo prisegta po baltą gėlę.. 
Šiuos garbingus asmenis pub
likai pristatė inž. Steponas še t 
kus.

Paskatą skaitė visuomenės 
veikėjas Stasys Jokūbaitis iš 
Toronto.

Kadangi minėjime dalyvavo 
Sovietų pavergtų tautų atsto-l 
vai ir daugiau lietuviškai ne
kalbančių, tai prelegentas su
glaustai padarė paskaitos ap
žvalgą ir anglų kalboje.

Stasys Jokūbaitis savo pas
kaitoje palietė Lietuvos oku
paciją prieš 1918 metus Ir an
trą okupaciją po 22-jų nepri-!

vielos tautinių šokių gru 
eintinas”, kuris vadovai

keletą tautinių šokių, 
ja anglų ir lietuvių I

cs
• Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoj?

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 1G2 psL Kaina (1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei |1.50 čekis arba Money Orderii 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, įkaitė Jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gaH paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęa fietirris galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį st
atmena 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 Rūkai, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ*7 ADMINISTRACIJOJE

dėjo vas ario 12 d. vi/ nuolyne 
šventovėje, dalyvaujant orga-

fanto iki ifiko, aplankė visas 
didesne?
SOS t ’ Pc

. vo Kan
I Anieriki
■ j Australiją 
šokiu ir m u z 
plač’ai buvo 
spaudoje, taigi atsilankyti į šo- 

į kiu ir muzikos koncertą ne tik 
Į verta, bet ir būtina. Taip pat pas 

. j. ! kalinkite, kad ateitu koncertą ir tai nebe pirmas toks di-, .... ;. ...K _ amerikiečiai. Granoineles vado-okiu ir muzikos koncertas . . , . .. . . c, . .vai Liudas ir Aleksandra Naguti. lz su pilnu sa<tatu pasirodė Detroi-1 . . . . .. . . * . i i i Svvtur.o Juru šaunu vadovvbcvisokias jame vykstančias ka- jr ĮOje pačioje auditorijoje. |. . . r_ . .. . .. . ... i.*-: : I , J laukio Jusu atsilankant,balas, rinkimų klastojimus irj Tuokart rengėjai buvo St. But 
pan., tai didele narių daugi i- kaus šaulių kuopa. Publikos bu
rna buvo nutarusi tam centrui r vo prisirink

į nebemokėti jokių jam prik-L-i~--- *-•
• Įminančių mokesčių.
j Pats LB pirmininkas Bro- 
( uitis pamatė pavojų, ir čmė iš 
čia n u vykstančius visokius de 

glo 
jia- 

susirinkime

me
nžjtuos Cn

11 ie~ į Tikrumo j
me- ta, bet į jo priemiestį Dearbon j 

•ygi-'i Hts, 1501 X. Beesch daly Rod. j 
.susirinki- Rerot 

pasiši;>ušiinasĮ(|e]js .

ir uizacijoms su vėliavomis. Mi- legatus, kaip įmanydamas 
s;as už žuvusius d; I Lietuvos SMi. Reikalai buvo kiek 

patriotišką taisyti ir kitame _____
* tai dienai pritaikytą pamoks-J dėka Liongino ir jo kelių pri-. r ra nešt* 

kalbomis i !ą pasakė Juvenalis Riauba.
A ! OFM.

Choras, duetai ir kaulinių 
okią vrupė “Nemunas” pro-

susilaukė iš svečių audringų 
plojimų.

Po programos teko susitikti 
ir artimą ir mielą kaimyną iš 
Lietuvos, buvusį Kėd;unių po
licijos viršininką Bronių Stri- 
kaitį. Stebina, kad 

.kailis jau ruošiasi 
I 78 gimtadienį, bet 
metų, yra tvirtas

• patriotas ilgisi gimto 
gra žios gim t i n ės

Br. Sti-i- 
paminėti 
nežiūrint 

didelis 
krašto 

: ir gražios gimtinės sodybos, 
j Tik gražios gimtinės sodybos 
4 gamta duoda žmogui didesnį 
! pajautimą mylėti savo gimtą 
• kraštą ir jei rie ta žiaurioji So- 
j vielų okupaija, daug kas no- 
I retu sugrįžti i brangia ir mie- 

Ir Lietuvėlę...
.Antra minėjimo dalis prasi- si tris skautes.

Amerikos

tarėjų pastangų tas 
mas, išbuvęs metus, 
mainytas.

“Kaip “Drauge” 18

nutari- 
buvo al

:usi pilna 700 kėdžių 
talpinanti auditorija. Reikia ti
kėtis, kad ir šiame koncerte.pub 
lika pripildys pilną auditoriją. 
Anuokart publika antuziastingai 
Grandinėlę priėmė, šiltai plojo 
ir šaukė bis. Taigi šiuo kartu 
vėl užpildykime auditoriją. Ten 
ka pastebėti, kad Grandinėlė be 
šio karto Detroitą aplankė 5 
kartus, šis Grandinėlės atsilanky 
mas bus šeštasis.

Detroito mergaičių
Choro koncertas

d. 7 vai. vak. Kult Ti

Po pamaldų vienuolyno so
delyje prie tautinio paminklo 
buvo sudėta gėlių.pagerbimui1 niekam vietoje nežinomsą 
žuvusių ir nužudytų dėl 
tuvos laisvės lietuvių.

Be lo, tą pačią dieną, 
p. p. buvo svarbiausioji 
j’mo dalis prie Kanados žuvu 
šiems kariams pastatyto lais-| 
ves paminklo. Nežiūrint Ede
mos šalčių ir gilaus sniego su
sirinko lietuviai organizuotai 
su Kaandos, Lietuvos, šauliu, . .
"Ramovės” vėliavomis ir pla-j Pirm- Laukaitis, 
katais nukreiptais prieš Lie-1 dž,ais’?as ^edalminkas 
tuvos oknupantą - Sovietus.Hau nebepmnas.

J. <tarapnickaj\Uz nuopelnus JAV LB yra dar 
> gavęs ir kitas LB rėmėjas.

(Bus daugiau)

nr. toks 
M. 

Lie-t Tiškus rašė ta apylinkė tauti- 
Į n i am labui sutelkė apie sep- 

val Lvn*s tūkstančius dolerių ir 
• per apyl. kasą paskirstyta dau 
į giay 2,000 dol. Gaila, kad 

Tiškus neparašė, kam tie 
tūkstančiai yra 

į bar. kad ir vėl 
- kia “kvaraba”, 

| guotas net su

1 
mine

tas 
du 

da- 
ko-

patekę. Ir 
neįsimestų 
čia buvo <dele- 
medaliu, pats

Jo žo- 
yra

tokį medalį

Prieš porą metų ,tas pats 
dabartinis medalininkas Bro

- POLICLAT pavyko suimti jnius J- per spauda “Dr?’ buv0 
Kalifornijos jaunuolį, nužudžiu- ga^ii! atsišan-

kimu į Kenoshos LB narius, 
nebūkime dėvinbarbiai, tik 
klausimas ar tas rašeiva žino, 
kaip yra pačioje Lietuvoje ta 
patarlė
tuojama, ir aiškinama, turbūt 
tikrovės jis dar nežino, eikė- 
tų sužinoti ir ją tik tada nau
doti.

“devinbarbės” trak.’

Rašau ši rašinį apie Grandinė 
lę, jos 25 metų sukaktuvių išva
karėse. Balandžio 8 dieną Graif 
dinėlė atšvęs savo 25 metų Ju
biliejų. Grandinėlė atvyksta i 
Detroitą su Jubiliejaus šokių ir 
muzikos repertuaru. Grandinėlė 
su šokių ir muzikes koncertais 
apkeliavo visą Ameriką nuo At i

Mergaičių Choro vokalinio an 
samblio vakaras su Windsoro tau 
tinių šokiu vienetu Įvyks balan- 
žio mėn. 15
ros centre. Meninės programos 
dalyvės atliks 15 skirtingų nu
merių. Choro vaovas muzikas 
Stasys Sližys. Rengėjai kviečia 
Detroito ir apylinkių lietuvius 
skaitlingai dalyvauti.

Sporto Klubo balius Įvyks ge
gužės 13 dieną Kultūros Centr. 
Pradžia 7 vai. vak. Rengėjai- 
Sporto Klubo Valdyba.

A. Bukauskas

— PRAEITĄ penktadieni Gut 
tenljergo spausdinta Biblija New 
Yorko knygų aukciojone buvo 
parduota už du milijonus dole
rių. Dviejų tonų knyga bus lai
koma Stuttgart o muziejuje.

Tai tiek šiam kartui 
med alini nk; i s. Lauksime 
rodant ir daugiau tokių

apie 
pusi 
ine-

— TURKAI reikalauja, kad 
būtų panaikintas nutarimas ne-

dalininku LB tolimesnėj veik'parduoti turkams reikalingų 
4 * jloję. Rarinietis ginklų.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE CARJG Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti Iš gyvenimo. lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina* $250

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istcrfioi 
tmtrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
tsL. kainuoja $2.00.

Dr. Juozas S. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus cekj_ir 
^in^ginę perlaidą. J

173$ 8o3tb Halstad Street, CMeaso, HL

173$ So. Halsted St, Chicago, HI. 60608

i

iografi-
I ir

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais įprašo Pimarj, senus |e 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vlitovirdb’v sąrašec. Knygoc 
kaina S6.0C, minkšti viršeliai.

Penduntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

pas mus

tąskaitot

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

naujienos, Chicago * ill Tuesday, April 11, 1978

•į 
1

YIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
Įsteigt* 1923 metais.

Įstaigą* pietuota Berną* automobiliams pastatyti.

Jau kurti taikli atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alek«o Abrose myga aprašanti paskutinių PO 

Chicago* lietuvią gyvenimą ir jų atllktui darbui 
$10. Išleido Amerikos Ueturių Istorijoc Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavę*

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekviena* lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
O* suminėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvom Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu įtovyk-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikią knygų, kuriat papuoš bot kokią 

knygų tvinte >r lentyną.
Aleksandras Pakalrtfškia, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dienų 

atiminimai ir Įvykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini, 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje apraiymaL suskirs
tyti 1 12 dalių. 296 psL. kaina SS.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas, 
___ tiria viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais viri.

Fret Vacį. BlrfRka, SENŲJŲ LIETUVI1KŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl.. Įrišta — 53,00, minkštais vir
šeliais — $2.00; D dalis, 225 pst. įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ___ ____________________________ ____

Henrikai Tomes — Tamašauskas, L1ETUV1ŽKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės įtriminlmaJ 
170 psl.____________________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 2»____
puslapiai____________________ ___________ _ ■ $3^99

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et pašto Išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Hairfed Si. Chloro, HL WW8. — TeL HA 1-41W

Gra-

airi taupom! jl*¥ plulfal ti- 
Jleka didellui dirbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti Asmeniškus j ūsų 
uiiimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki >,

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

J 
I 
į g

f
ii

Jvoim 1IEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia
vyt natūrali ankftesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejri- 
kuriaučio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 pat Kaina 7 dok

eiKAGirrtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, NaučaHuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir k^ jai žmonės pasakė. 95 paL S1J50. Yra taip pat 
Išverst* Į anglų kalba.

M ŽaŠčarrke SATYR! N t S NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2.

a Kvrafflt, KELIONt | ANAPUS GtLEŽINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bet 
ataaaakarimaL Abi knygas parašytos lengvu, gražiu AiliumL

P. Pakarklla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psL dokumentuot* istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina SX

VMcas žamaltU. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTiJK 
Bl pi Kaina SLBI

fr kiti Midirim yra garmaui
MAUJISNOSS* 1739 Sa. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 4>M

arba aržsskaof paltu Ir pridedant 
ptataiaa rnsrialdą.

(1869-1930) meta
564 ptl. K*ln*

Knygoje aprašyta pirmai Chicagon atvažiavęs lletirrii, ptnaoa 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugi j oa. ctatytoa baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių rito buvo 121, 41 teatro draugija~ <3 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių Žmonių blogi “ 
jo« Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinrų, Lalsvamanllkų 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, ikaltykloa, 
kai ir kt “ “

Norintieji Ha knygą 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir periųsti:

1739 Se. Halrted SL. CMe&ca, HL 4M98

ingyti, prašomi parašyti irbc Moo«y TURINTI DIDELES ATSARGAS

T< 421-3070
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(Tęsinys;

Į klausimą, koks parodytas 
knygai dėmesys, galėčiau pami
nėti, kad 15 laikraščiu ir žurna
lų patalpino trumpesnes ar ilges 
nes recenz'jas ir visos buvo pa
lankios. Pa v. prod. dr. Pov. Rėk
laitis, gyvenąs Marburg (Lahn) 
Vakarų Vokietijoje, savaitrašty 
je “Europos Lietuvis”, leidžia
mame Londone, Anglijoje, bib
liografiją pavadino vertingiau
sia šeivijoje išleista knyga. Ox- 
fordo universiteto bibliotekinin
kas lenkas prof. Tadeusz Wal- 
kowski, laikraštyje “Ozas” 1975 
m. rugsėjo 3 d. laidoje straipsny

t vo straipsnį užbaigia: “Kraštas 
(IJetuva) kuris paskutiniu lai
ku vis daugiau ir daugiau iške
lia bei išryškina savo originalų 
etninį palikimą, tai “A Lithuar- 
nian Bibliography” yra moksli
ninkui vertingas medžiagų šalti
ni tyrimui “Canadian Identi-
- ’

Net “Kultūros Barai* Vilniu
je paskyrė visą puslapį Šios kny
gos aprašymui. Ilgos recenzijos 
buvo parašytos Drauge” dr. V. 
Maciūno, “Dirvoje” — dr. J. Ba 
l;o, “Books Abroad” — dr. Sla
vėnienės, A. Gustaičio — “Nau 
j ienose’', McGill universiteto 
bibliotekininko Jonyno-7- 
viškės žiburiuose” ir kt.

ImmUb Kauna*. Čia matome aenąfl medinį Aleksoto tiltą per Nemuną. Tai yra labai reta nuotrauką

ties veikalas yra ne vieno žmo- universitetų bibliotekos, paskui nekėsio metu Tamsta buvai užsi

Giriasi tuščiu maišu
>

Reikia pripažinti, kad naujai Amerikoje atsiradę 
keli politikai turėjo ir turi labai gerai suorganizavę savo 
propagandos reikalus. Propagandos klausimą įtakin- 
gesnieji vadai labai gerai studijavo. Jie prisimena Vo
kietijos nacių partijos vadų propagandos metodus, jiems, 
dar geriau yra žinomi Rusijos bolševikų propagandos 
dėsniai. Rusijos komunistų partijos vadai, per 60 metų 
nepadarę nei vieno naudingos reformos, kurią būtų pa
sinaudoję pačios Rusijos darbininkai, bet pradedant Le
ninu ir beigiant Brežnevu, visi vis dar tebekalba apie 
Rusijos darbo klasės geresni gyvenimą.

je “Bibliografia Litewska” rašo: 
“autoriai įtraukdami rašinius 
įvairiomis kalbomis, davė Šiai 
knygai tarptautinį pobūdį, pa
rodydami kokią specifinę rolę 
lošia maža šių laikų Lietuva, bū 
damas apsupta slavų ir Vakarų 
kultūrų”. Toliau jis pabrėžia, 
kad “ši bibliografija tinka netik 
universitetų bibliotekoms, bet ir 
kiekvienai lenkų bibliotekai, nes 
joje randama medžiagos objek
tyvioms studijoms”.

“Canadian Bibliographical 
Annual Review” Peter Greig ra
šydamas knygos įvertinimą sa-

VI. Bakūnas: Atrodo, kad tai 
milžininškos apimties darbas dėl 
to būtų įdomu patirti — kiek 
laiko to leidinio’ paruošimas už-' 
ėmė? -

A. Kantautas: — Medžiagos 
surinkimas, jos sugrupavimas, 
paruošimas spaudai ir atspaus
dinimas užtruko 12 (dvylika) 
metų.

VI. Bakūnas: Nejaugi tokį di
delį darbą ir tiek daug metų bu
vo galima ištesėti be jokios tal
kos?

A. Kantautas: Tokios apim-

gaus darbo vaisius, nes fiziškai 
neįmanoma nuodugniai, tvarkiu 
gai ir tiksliai vienam asmeniui 
tai padaryti. Didžiausias taikiniu 
kas buvo mano žmona. (Filome
na Kantautienė yra baigusi Lie
tuvos žemės Ūkio Adademiją 
Dotnuvoje ir yra diplomuota ag
ronome. V. B.) Abudu lankėme 
Kanados ir JAV didžiąsias bib
liotekas rinkdami žinias apie jo
se turimą lituanistinę mėužiagą, 
ją grupavome, tikrinome ir galu 
tinai paruošėme spausinimui. Pa 
galiau, 1975 m. liepos mėn. 1 d. 
knyga, oficialiai, išvydo dienos 
šviesą.

profesūra ir lietuviai inteligen
tai, ypač čikagiškiai. Daugelis 
lietuvių bibliografiją pirko savo 
vaikams. Knygos platinimas ėjo 
sklandžiai ir kiek žinau — dar 
yra apie 300 egz. pas leidėją.

VI. Bakūnas: Ar leidinys galu
tinai baigtas? Ar nemanote pa
daryti dar kokių papildymų ir 
jei taip — kokių?

A. Kantautas: Prieš tris me
tus, bibliografijai pasirodžius, 
atrodė, kad darbas jau baigtas 
ir jokių papildomų tada nebuvau 
numatęs. Bet išėjo kitaip. Pas
tebėjau, kad laikui bėgant uni-

minęs apie Edmontono (Kana
doje) nedidelę lietuvių koloniją. 
Mane ypačiai sudomino tai, kad 
jūs, tokia maža kolonija, turite 
nuosavus Lietuvių Namus — ku 
rie jau seniai yra išmokėti. Bū
tų įdomu patirti kiek daugiau 
netik apie tų namų įsigijimą, 
bet ir pačią Edmontono lietuvių 
koloniją, nes juk tai tikrai geras 
pavyzdys net daugeliui, kur kas 
skaitlingesnių ir turtingesnių, 
lietuviškų kolonijų čia Ameri
koje.

(Bus daugiau)

; . Užsienyje pabuvoję komunistai žino, kad Vokieti
jos, Švedijos, Prancūzijos ir net Ispanijos darbininkai 
geriau gyvena, negu Rusijos darbininkai, bet Brežnevas 
dar ir šiandien tvirtina, kad Rusijos darbininkai yra 
krašto šeimininkai, kad jų gyvenimas daug pagerėjęs, ir 
kad netolimoje ateityje jis būsiąs dar geresnis. Kada bri
tų darbininkai paprašė leisti jiems parodyti, kaip iš tik
rųjų gyvena Rusijos darbininkai, tai Maskvos gidai bri
tams rodė, kaip gyvena Rusijos komunistai, karo vadai 
ir policininkai, bet neparodė, kaip Rusijos darbininkai 
gyvena. Rusijos gyvenimo tikrovės jie neparodo, bet nuo
lat tebekalba apie geresnį Rusijos darbininkų gyveni
mą. Amerikos unijų centruose komunistai platina ang
liškai verstas knygeles, kuriose aiškinama, kad Rusijos 
darbininkai geriau gyvena, kaip bet kurios kitos pasau
lio valstybės. Apdairesnieji nebetiki, bet atsiranda ir to
kių, kurie ta pagyrų propaganda patiki.

Amerikoje atsiradę nauji politikai nėra komunistai. 
Jie arba jų tėvai bėgo nuo sovietų karo jėgų ir milicijos, 
bet noras valdyti Amerikos lietuvius yra toks didelis, 
kad jie pasisavino rusų naudojamus propagandos meto
dus. Savo tvirtinimų jie negrindžia faktais, bet nuolat 
pakartotinai giriasi, kad jie apdairūs, koki jie geri orga
nizatoriai ir kiek daug praeitais ir užpraeitais metais 
yra padarę. Kada paklausi, kad pasakytų konkrečiai, ką 
pavergtai Lietuvai jie padarė, tai savo tvirtinimams 
įrodyti faktų jie negali duoti, nes jų tvirtinimai yra tuš
ti. Jiems buvo duotos nepaprastai galingos priemonės, 
bet jie nepajėgia tų priemonių panaudoti. Tas priemo
nes jie naudoja tuščiai propagandai. Jie žino, kad atlik
ti gerai darbai yra naudingesni, bet kai darbų nesimato, 
tai lieka tiktai propaganda. Kad ir tuščia, bet jiegu ją 
nuolat kartoja, tad gali atsirasti neapdairių mūsų tau
tiečių grupė, kuri tuščiais žodžiais gali patikėti. Kovo 
mėnesio išleisto Pasaulio lietuvio įžanginiame, be kelių 
jau minėtų dalykų, jie šitaip rašo:

“Lietuvių Bendruomenė, nors dar nėra visiškai 
apjungusi visų išeivijos lietuvių, tačiau vis tik yra 
subūrusi pačią aktyviausią jų daugumą, veikloj yra 
konkreti ir judri, reali išeivijos viltis, pajėgiausia 
jos misijos vykdytoja. Kitom organizacijom silpnė

jant ar net nykstant, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
dar vis pajėgė stiprėti ir atlikti vis daugiau ir dau
giau reikšmingų uždavinių. Lietuvos laisvinimo dar
bo baruose laikui veikiant mūsų nenaudai, Lietuvių

viausią daugumą”. Pirmiausia jie paskirsto išeiviją į ak
tyvią ir pasyvią. Iš “aktyvios” reikia manyti, išskiria 

; aktyvesnę ir aktyviausią” Iš tos “aktyviausios” jie dar 
išskiria “pačią aktyviausią”, o iš tos “pačios aktyviau
sios” jie jau turi daugumą. Jeigu bent vienas paskirsty
mas būtų paremtas skaitmenimis, o tie skaitmenys būtų 
paremti, tegu ir palaidais patikrintais statistikos duo
menimis, tai dar būtų galima kalbėti apie aktyvius, ne to
kius aktyvius ir pačius aktyviausius, bet kai sfeSftnenųJ 
nėra, ir nebandoma padalyti jokio suskirstymo, tai vi-] 
sas tas tvirtinimas yra tuščias dalykas. Jis toks tuščias,! 
kad rimtesnis žmogus' nenori bereikalo ” laiko 
leisti.

Paėmę savo “kontrolėn” Apačią aktyviausią daugu
mą”, jie tvirtina, kad ji labai konkreti ir judri, bet kuria 
kryptimi ji juda, taip ir nepasako. Pasisavinę tokias ge
ras ypatybes, jie tvirtina, kad “dauguma” yra “reali vi
sos išeivijos viltis, pajėgiausia jos misijos vykdytoja”. 
Nieko nepasako apie “misijas”, bet jau kalba apie jos 
’vykdymą. Pataria labiau išmąstyti, dirbti rimtesnius 
darbus, viską konkretizuoti, bet neturi drąsos pripažin
ti, kad iki šio meto nieko rimto ir nieko konkretaus ne
padarė. Jie net nenori pripažinti, kad pats svarbiausias 
uždavinys ir misija buvo “apjungti visus išeivijos lietu
vius“, bet iki šio meto jų visų apjungti nepajėgė. Ne tik 
jų visų neapjungė, bet pradėjo skaldyti ir apgultuosius. 
Nekalbant, kad iš Bendruomenės eilių priverstė pasi
traukti visą eilę darbščių ir įtakingų vaikėjų, bet atskė- 
lė ištisas apylinkes ir apygardas. Jeigu per 20 metų ne
pajėgė apjungti visų, taip kaip jie pasieks savo tikslo? 
Niekam nepaslaptis, “didžiosios misijos atlikimą”, “jau 
pradėjo žingsniuoti atbulai”. Narių skaičius’ jau nedidė
ja, bet mažėja. Tai rodo praeitų “rinkimų” paskelbti da-J 
viniai. Juk ne paslaptis, kad praeita kartą balsavo pora 
tūkstančių žmonių mažiau, negu ankstybesniais “rinki
mais”. Gal praeitą kartą nedrįso "rinkimų” davinių *kla- 
stoti, kaip juos klastojo “balsavimais paštu” laikotar
piu, bet visvien kalsavo žymiai mažiau.

Jeigu atskeltos apylinkės būtų pabirusios, tai smū
gis gal nebūtų toks didelis, bet kai atskeltos ir paties 
centro valdybos pirmininko išmestos susiorganizavo į 
įstatymais paremtas apylinkes ir užsiregistravo vietos 
valstybės įstaigose, reikalai gerokai pasikeitė. Barzdu- 
ko atnešta Lietuvių Bendruomenė Amerikoje nemokėjo 
sutvarkyti registracijos reikalų. Tas darbas jiems atro-

VL Bakūnas: Kada buvo baig 
tas paruosimo darbas, kas ir 
kiek egz. atspausdino (išleido), 
kiek išplatinta, kas pirko?

A. Kantautas: Leidėjas yra 
“The University of Alberta 
Press”, o teknišką spaudos ir 
irsimo darbą atliko “Printing 
Services of the University of 
Alberta”. Viso atspausdinta vie 
nas tūkstantis egz. Knygos kai 
na tik 1Ū. — doL, kurių tik pa
kanka spausdinimo ir persiunti
mo klaidoms padengti.

Leidinį daugumoje užsisakė

versitetų bibliotekos įsigijo ne-
mažai knygų apie Lietuvą ir dėl 
to pagalvojau, kad gal būtų ge
ra paruošti bibliografijai papildy 
mą — kol man. sveikata dar tebe 
tarnauja: Tad ir vėl abu su žmo 
na ėmėmės darbo surinkti me
džiagą ir patikrinti, kurios bib- 
’iotekos ją turi. Manau, kad pa
pildomas bibliografijos tomas 
talpins apie tris tūkstančius 
(3000) knygų bei straipsnių, 

kuriuos universitetų bibliotekos 
įsigijo nuo 1972 m. sausio 1 d. 
iki 1977 m. gruodžio 31 d.

— KINO artistę Jane Fonda,
bevaidindama “Jėgą”, bėgdama 
tarp akmenų nukrito ir nusilau
žė dešinės kojos kaulą. Ji buvo 
nugabenta į ligoninę.

— PRAEITĄ trečiadienį prie 
Sugar Creek upelio rastas Ste
ven Pranckaus lavonas. Sūnaus 
mirtis labai sukrėtė tėvus. Ma
noma, kad skrodimas nustatys 
mirties priežastis.

— JEIGU Panamos vyriausy
bė nesuvaldys studentų, tai tai 
Panamos sutarties tvirtinimas 

VL Bakūnas: Vieno mūsų pas gali būti atidėtas.

DR. VYTAUTUI P. DARGIUI PAGERBTI 
Sekmadieni, š. m. balandžio 23 dieną

Martinique Restorane
2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE ,
• IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 del.

Bendruomenės atsakomybės ir čia nuolat didėja, to
dėl ir jos uždaviniai kaskart darosi vis sunkesni. 
Užtat darbų planavimas turi būti labiau išmąstytas, 
rimtesnis, konkretesnis. Planuoti reikia tik realius, 
įvykdomus ir naudą nešančius darbus. Kaip seimas 
sugebės visa tai išdiskutuoti, suprasti ir spręsti, 
taip po jo įvyks darbai, toks bus tų darbų rezulta
tas. ” (P. L. 1978 m. kovo m. 1077 psl.)
P.L. įžanginio autoriai pačioje pradžioje taip jau 

neženkliai pripažįsta, kad PL Bendruomenė dar nėra

dė nereikalingas, beprasmis, trukdantis dirbti “realų“ 
darbą ir atlikinėti “specialias misijas”, tai Amerikos 
Bendruomenės reikalas visai pašlijo, šiandien išmesto
sios apylinkės krašte jau tini daugiau skyrių, negu Bar- 
zdukas turi seniūnijų.

Šiandien Dr. Vytauto P. Dargio vadovaujama JAV 
Lietuvių Bendruomenė yra stipresnė, negu Barzduko 
primestoji. Dr. Dargis niekinamas, nuvertinamas ir be 
pagrindo šmeižiamas, bet jam gali tekti nuvažiuoti į To
ronto ir pasakyti suvažiavusiems, kad jie kalba niekus.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HAESTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS €0608
“apjungusi visos išeivijos lietuvių”, bet čia pat tvirtina, Pasigirti nesunku, bet daryti daug sunkiau. Neužtenka 
kad ji yra apjungusi jos daugumą, Visi žinome, kari dau- pasigirti, kad jie turi daugumą, reikia tokį tvirtinimą 
gumos ji nėra apjungusi ,tai apdairūs įžanginio autoriai faktais įrodyti. Jeigu tas bus padaryta, tad tarpusaviai 
ar autorius tvi įtina, kad ji yra “apjungusi pačią akty- bendruomenininkų ginčai pasibaigs.

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

4 — Naajianoa, Chieaco & DL Tuesday, April 11, 1978 “



DR. k g. DALUKAS 
UwexUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGU* 

M49 So. PuUskj td. (Crowfor^ 
>wd.cai BuMding). T»L LU 5-6444 

••gomus pagal susitarimą.
Jr ac-’siUepu, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

.Toief. 695-0533 
^ox Valley Medical Center 

860' SUMMIT STREET 
KOUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMtchcstar Community klimko* 
Medicines direKTenu*

1936 s. Heriheim Rd., Westchester, IL. 
4i*A DoS: 3—9 darbo dienomis ir 

va. aitra šeštadieni 8—3 vai 
27a? arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strecr 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

KALBA UETUV1SKA1 
2618 W. 71 St. ToL 737-5W*» 

Tikrina aids Pritaiko akiniu, u 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree:

UK.LE0NAS SEIBUT1S' 
INKSTŲ, PŪSLĖS 11 

PRŲSTAlUa CHIRURGIJA 
Ž656 WEST 63rd STREET 
VaL antnuį 1—4 popiet 
ketvirtu. = —7 vaL vak. 
Ofiso lolofu 776-2880 _ 

kaūdoncijos tslefu 448-5545

< ST LINKIMI

BASO VLADAS RASČIAUSKAS

rd

r-.

Japonų jury bangos

i

yra pas mus. Kaip Birutė galėjo 
atsakyti į mano laiškus, jeigu 
ji jų ko gero, dar negavo? 0 
jeigu ir būtų parašiusi, tai esu 
tikras, kad aš greičiau pasiek
siu Chicagą, negu jos rašytas 
laiškas pasieks Dž’akartą. O iš 
ten į Chicagą dar ilgiau užtruks. 

(Bus daugiau)

NAŠLIŲ, uašliukiu ir pavienių klu
bas balandžio mėn. 13 d. 1 vaL popiet 
šauliu nomuose. 2417 W. 43 St turės 
nariu sutrinkimą.

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

V. Cinką

LJTHUANTAN National Demokratų 
klube susirinkimas nyks trečiadienį, 
balandžio T2 d., 7:00 vaL vak., šau
lių namuose, 2419 W. 43rd St. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

B. Žemgalis, rast.

— VIETNAMAS pasiuntė: dau 
giau karo jėgų į Kambodijos pa
sienį. <

NE VISOS KELIONĖS SAUGIOS
Kad galėčiau susisiekti su 

Borneo saloje gyvenančia lietu- 
* vaite Birute Galdikaite, studi- 
i juojančia orangutangų visokį 
j gyvenimą, iš anksto pradėjau 
Į susirašinėti su Kalifornijos Ins- 
‘titutu, kuris ją ten pasiuntė ir 
kuriam ji teikia visas patirtas 

l naujas žinias apie socialinį ir 
Į visuomeninį orangutangų gyve- 

Sendra praktika, spec. MOTERŲ ligos. 1 nimą. Ji turi tiksliai nustatyti, 
Ofisas 2652 WEST 5yth SiREET ar jų tarpe yra stipresnis pat- 

Tei. pR 8-1223 . riarchatas, ar matriachatas.
OFISO VAL.; pirm., anuad., treciad. | Gavau kelis laiškus, patyriau, 
ir peuKi. 2-4 ir b-d vaL vaK. š^uoie- ^ur jį prisilaiko ir pasiunčiau 
=2*18 2-4- vaL popiet ir tau laiku' jai laiška> paklausdamas, ar ga- 

pasai susitarimą. • j^jaT1 ag, panevėžietis, mokslų
. i . N'lKtX H P paukštų nebaigęs, susitikti ir pa
ir • V. P. . - j įkalbėti. Parašiau, kad jai ne-

- reikėtų niekur važiuoti, aš pas■rtfc aparatai - Protezai. Aiea. bau- :
?! uuzai. ^pečiau pagalba kjįotns.-ją nuvažiuočiau.
T ** Įfr-rch ąupparL., ir L t. I .parašiau jai net tris laiškus, 
2850 w j"čT‘ 2?rfadieiuais 9—1: bet atsakymo negavau. Tuo tar- 
«50 W«»t o3rd St, Chicago. 11L 60629 x-- - t j- i-Talat.- PRosp.ct 6^5084 ' PU artej° mal10 Kskndlmo lal’

i kas, ilgiau laukti negalėjau, bet

Ok VXT. TAOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖL1NYČLA 

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

krautuvė.
THE DAISY STORE 

W18 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel, 499-1313

tai orangutangai, galvojau, klau 
sys, nes tos kalbos jie nebus gir 
dėję. Jiems bus didelė naujiena. 
Nebent Birutė būtų juos kelis 
žodžius . lietuviškai pramokiusi. 
Jeigu jau papūgaitę išmoko, tai 
gali ir protingesnį sutvėrimą iš
mokyti, galvojau.

Blogiausiu atveju, ji galėtų 
mane, neprašytą į Borneo draus 
tūlį, organgutangais užsiundyti, 
Mane beždžionės buvo užpuolu
sios Holmohera saloje, tai galį 
užpulti ir Borneo saloje, bet nuo 
jų apsigyniau tenai, tai galėsiu 
apsiginti ir Borneo pakraščiuo
se. Bet man nereikėjo gintis.

Tiktai nuvažiavęs i Filipinų, 
o vėliau ir į Indonezijos salas, 
supratau, kodėl Birutė man ne
atsakė, Aš laiškus rašiau, bet 
man i galvą nneatėjo mintis, * * t
kad Indonezijoje nėra laiškane
šių laiškams išnešioti. Orangu-. 
tangai daug padaro, bet laiškų ’ 
išnešioti jie dar nemoka. Jeigu 
pramoktų, tai gal geriau juos i1

• *■ _______ 1 <

i kas, ilgiau laukti negalėjau, bet 
nutariau vistiek ją pamatyti, ji 
nori, ar nenori. Sutikęs užkal-.. _
binsiu lietuviškai, tai negalės ne išnešiotų n^gu mūsiškiai, bet 

-kalbėti
Per tą laiką, ji jau bus pra- lų gyventojai dar neturi. Laiš- 1 

orangutangiš- kai ateina, kai juos kas atveža. ’ 
kai. Kai kalbėsime lietuviškai, Jie išeina, jeigu kas juos išsnm .

tuo tarpu tokio patarnavimo pa

mokusi kalbėti

NELLIE B. A3IBR0SE
Gyv. 3311 So. Hasted St.

Mirė 1978 m. balandžio 9 (L, 3:00 vai popiet, sulaukui 74 metų 
amžiaus., Gimusi Lietuvoje, Kauno mieste.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Palikė nuliūdę: duktė Jufia-Eugenia Ambrose į* kiti giminės, 

draugai bei pažįstami
Antradienį-3 vaL popiet, kūnas bus pašarvotas P. J. Ridiko 

koplyčioje/3354 S. Halsted St.
Trečiadienį, balandžio 12 dieną, 10XX) vaL popiet bus lydima iš 

koplyčios 4 Lietuvių Tautines kapines.
Visi .a. a. Nellie B. Ambrose giminės, draugai ir pažįstami nuo 

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę- lieka:
Duktė jr giminės

Laidotuvių direktorius Povilas J. Ridikas. TeL Y A 7-1911.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — ^ilna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TaL WA 5-8063

MOVING
Apdrausta per kramtymas 

H {vairip atstumų.

ANTANAS VILIMAS
1 Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Viso* programos Ii W0PA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vadėfa Aldona Daukut

Telef.: HEmleck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

• • •
palaiminimas4*. — 1 Moras 12:2.
Sitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negah apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa 
čiuL Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at
sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bei «ur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygute "Villis po mirties4’, kurią gausite ne
moka meL Rašykite:

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

Mažeika S’Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTt TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BARBARA VALEIKA
Gyv. Bridgeport* »pyi«Hk»io.

Mirė 1978 m. balandžio 9 d., sulaukus 89 metų amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metu.
Paliko nuliūdę sūnus Louis Wallace, jo žmona Emily, 2 anūkai 

— Barbara Zalionis ir Cynthia Draus bei kiti gimjnės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 South 
Halsted Street

Trečiadienį, balandžio 12 dieną. 2:f0 vai. popiet bus lydima iš 
koplyčios į Uetuvių *fautines kapines.

Visi a. a. Barbaros Valeikos giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa 
tarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka:
Sūmn, i*nūk»L giminės.

Laidotuvių direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-191L

Strawberry Pie Spells 'Pleasure

KETURIŲ METŲm

ARI A I 
Chicago* 
iletnvio 
Aldotuvn

I į 'ireKtoril
Awociacijob

i AMBULANCI
< PATARNAVI

MAS DIENA
S IR NAKTž

> * į TURIMI
? KOPLYČIAS
< VISOSE MIESTU
$ DALYSE.

ANTANAS iVL PHILLIPSO

KONSTANCIJOS MANKUS
(Paršhikaitis)

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
8307 So. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArd» 7-3401

1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

more careful

1-2/3
2

In France they are les f raises, in Italy le Pragok, in Gennany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, st the -peek of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Pie! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides • smooth base hn hold 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb crust or 
pastry crust may be used the "store-bought" kind or your 
favorite recipe. In either case, the finished pie is scrumptious.

Fresh Strawberry Pie
package (3 Straw

berry or strawberry^ 
bmarm flavor geh tin 

cups boiling water 
Wteieepecos sugar 

BtmTWT (4-1/2 oz.) 
jrozen whipped 
topping, thawed

Few drops red food 
coloring (optional) 

1 baked 9-inch greham 
cracker crumb cruet 
or pie shell, cooled 

•Tf2 cups halved fresh 
strawberries

Dissolve^gehltJn in boiling water; measure 1/2 cup and chifl , 
until rtrghtly thidkened. Frfd thickened gelatin and sugar into 
the whipped lopping, add food coloring.* Qiill 
sary, until mixture will mound. Line bottom and wdet o< 
crumb crust wfth €be whipped topping mixture, moundinc 
high wound edge. ChiB. hteenwhile, chill remaining ^latm 
until thickened; stir in strawberries. Spoon into the wrapped < 
topping-lined crust without covering the rim around the edge. , 
Chill until firm, at least 3 hours. __---- —- --------- -- ----- '

MIRTIES PRISIMINIMAS

Mirė 1971 m. balandžio mėn. 11 d„ sulaukė KO metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kamajuose.

Amerikoje išgyveno 61 metus.

Palaidota? Lietuvių .Tautinėse kapinėse.

I>ai Jai buna lemta ramiai ilsėtis.

dfukŪ IRENA,
iwtas BEN NORBUT,

>• r T
ąnūkai — Richard ir CAROL»
•ir kiti giminės.

PETKAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
8*19 So. LITUANICA AVE. Tri.: YArd* 7-1188-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICI

2424 WEST 69tn STREET KKpnWlc 7-1214
2314 WEST 23rd PLACE Vii tink 7-6671
U028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palog Hilta, 1M. 974-441*

3354 8o. HALSTED STREET Ph«o«: TArds 7-111)

I - MAUJIKNOC, CHICAGO «, ILL. Tuesday, April 11, 1978



SUDIEV, ŽIEMUŽE!

šeštadienio vakare (Medžio drožinys)Dagys

Notary Public

REAL ESTATE

TeL 737-7200 arba 737-8534

kurie prisidėjo prie Pla-

laudol

Adresas LIETUVOS AIDAI
Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Galim.

Prrardė ir vardas

NAUJI INOS, CFJGAGO t, iLUTuasday, April 11, 1974

$2.00

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Buy a car no larger or 
more powerful than you 
need.

ENERGY 
WISE /"

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontą*

Ijall Frank Za polls 
<208 Pi W.TSth St, 

, GA 4-8654

Insurance, Income Tax
2951 W, 63rd SL Tei. 436-7878

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimai ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Teistu REpubllc 7-1941

Rūta Balčiūnaitė Motiejaus 
ir Gerdos Balčiūnų 18-kos metų 
duktė bal. 1 dienos rytą, grįžda
ma iš savo draugės priešvestuvi 
nių nuotakai dovanų pobūvio bu 
vo smarkiai sužalota.

Rūta Balčiūnaitė buvo gera ir 
pavyzdinga mokinė, mokytojų ir 
draugų mylima, sveikai ir labai 
gražiai nuaugusi jauna mergai
tė. Ji buvo mėgiama mokykloje 
ir apylinkėje, turėjo daug drau
gių ir buvo daugelio gera drau-

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tei. YA 7-5980

Tėvas Motiejus, dieną ir naktį 
nuo dukters gražuolės nenuleis 
dęs akių ištisas keturias dienas, 
praeitą ketvirtadieni pastebėjo, 
kad sutrenktoji jo duktė pradėjo 
rodyti gyvyvės žymių. Ji pradė
jo judinti galvą ir rankas. Gy
dytojai nenorėtu piauti Rūtai 
antros kojos, bet jeigu be to ne
galės apsieiti, tai turės daryti 
ir šią operaciją.

Motina Gerda ir tėvas Motie 
jus gyvena nepaprasto skausmo 
valandas. Kiekvienam lietuviui 
skauda širdį, kai pagalvoja apie] 
nelaimę, bet tėvui ir motinai 
skausmas dar didesnis. Tėvas ir 
motina nesitraukė nuo ligonės 
tris dienas ir naktis. Tėvą dar 
kankina mintis, kuriam galui 
jis nupirko jai automobilį.

Prieš du mėnesiu, kai ji šven
tė savo 18-tą gimtadienį, nupir
kau jai vartotą automobilį Ji bu
vo pavyzdinga mokinė, gera mer 
gaitė, mano mylimoji duktė, — 
pasakojo Motiejus Balčiūnas. — 
Daviau geram lietuviui-mechani 
kili, kad patikrintų visas maši
nos dalis. Patikrino masina ėjo, 
už darbą sumokėjau... O dabar 
štai kokia nelaimė mus visus iš
tiko!... Kad tik ji sustiprėtų...

Reporteris

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

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, IL 60608

— Rio de žaneiro turi pusšeš
to milijono gyventojų.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas siunti

Pavardė ir vardas _______

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

’dainas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pridedamus _______ dol.

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS SKAITYTI
< AUJZlMrf f

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Kuraitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, teL 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Tbaimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais  ̂ir engimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų naums” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

• Užsakau Naujienas kaip dovana savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ d

Pavardė ir vardas ________________   ...

—Naujienoms reikalingas ko
rektorius. Lietuvių kalbą mo
kant) vyrą ar moterį išmokysi
me gero amato. Geras atlygini
mas. trumpos valandos. Darbo 
valandomis prašome skambinti 
HA 1-6100.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.____

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą)

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

Name!, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

NAMUS
IR VISKĄ NAME 

Telefomioti: 
523-9367 arba 737-0397

ALEKSAS

HELP WANTED — MALE 
Da rbin I nku Reikia

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi į 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. 
kalt; renesanso.

!neužpiltą uobę. Jauna vairuoto- 
;ja iš karto nesusiorientavo ir, 
Į matyt, paspaudė gesą. Mašina 
j prasiveržė iš duobės, bet jau nė- 
1 jo tiesiu keliu, bet labai smar
kiai trenkė į greta buvusį švie
sų stulpą. Tas trenksmas buvo 
toks smarkus, kad jis perlaužė 
mašiną pusiau. Nuo jos atlūžo 
ir kitos dalys.

Masiną vairavusi Rūta buvo 
smarkiai sutrenkta . ir išmesta 
iš mašinos. Iš automobilio buvo 
išmesta ir greta važiavusi josios 
draugė Suzana Patla. Apie nelai
mę tuojau buvo pranešta polici
jai ir ambulansija sutrenktas 
moteris paskubomis nuvežė į 
netoli esančią Mercy ligoninę. 
Trecią valandą ryto ligoninė- 
pranesė apie nelaimę tėvams.

'Tris dienas abi jaunos mer
gaitės buvo be sąmonės. Ligoni
nės gydytojai teikė reikalingą 
sutrenktoms moterims pagalbą. 
Mažiau sutrenktoji jau atgavo 
sąmonę ir gali .papasakoti, kaip 
nelaimė atsitiko. Tuo tarpu Bal 
čiūnaitei gydytojai nupįovė vie
ną koją. Operacijos metu ir po 
operacijos Rūta vis dar neatga
vo sąmonės. Gydytojai nustatė, 
kad nei viena mergaitė nebuvo 
gėrusi alkoholio ir nebandžiusi 
narkotikų. Policija aiškina ne
laimės priežastis. Atrodo, kad 
Balbiūnaitė taip pat atgaus są
monę. Taip tvirtina gydytojai.

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

• E anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laika ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ dot

Pavardė ir vardas _____________ __ _______________ L_______________

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Apie antrą valandą ryto, va
žiuojant namo Canal gatve, jau 

Kartu su savo kaimyne Susą- privažiavus prie 18-tos gatvės, 
na Patle 17 metų mergaite, bu- kur jai reikėjo pasukti į namus, 
vu išvažiavusios j šiaurės Chica- jos pačios vairuojamas automo- 
gą, kad galėtų dalyvauti kitos, bills įkrito į šalčių pramuštą ir

fraternalinė organizacija — duoča gyvy-

FOREMAN — 2ND SHIFT
Execellent position for individual 

with proven supervisory skills in the 
Steel Fabricating Industry. Expe
rienced required. Excellent salary7, 
working conditions and benefits pro
gram. Send resume to: .

5500 W. 73rd St 
Chicago, Hl. 60638.

EOE

a, KAZĖ BRAZDZiONYTE,
m j PROGRAMOS VEDĖJA
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 it Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

— Balzeko Lietuvių Kuiliu 
ros muziejaus bendradarbė ir 
Moterų skyriaus narė Shirley 
Haas, ėjusi įvairias 
miesto valdyboje, .paskirta Pen 
sininkii ir luošųjų įstaigos švie 
limo direktore. Ji yra baigusi 
socialinius ir žurnalistinius 
mokslus magistro laipsniu Či
kagos ir Northern Illinois uni
versitetuose.

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 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuo i 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.

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

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

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, SI0,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenka m 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chlcegs 

Tel. 767-0600.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUrrri GIFT PARCELS SERVICE 
£381 W. WHi $fv Chicafe, 111. 4IM29. — T»l, WA 3-27T7 

3«. Halstad «t„ Chtea*.. IIL 40*01. — T»L ŽS443N
V. V * L A N T I K A I

siui Misiuliu, Edmont, 
provincijoje, už ankstybą 
numerates pratęsimą ir 
?2 auką. -• t

— Ann ir Vitas G al s k is 
stogaudamaes Pietų Ameriko
je iri siunčia gerus linkėji
mus iš Lima miesto, Petru res
publikoje. Siunčiamoje atvi
rutėje su to miesto charakte
ringu vaizdu rašo, kad tas 
miestas nieko hedro neturi su 
amerikoniškomis Lima .pupe
lėmis arba atvirkščiai...

jaunos moters priešvestuvinia- 
me dovanų įteikimą jjųbuvyje. 
Kartu su kitais jaunuoliais jos 
linksminosi iki vidurnakčio. Rū
ta buvo pavyzdinga lietuvaitė. 1 
Ji negėrė jokių alkoholinių gėri
mų ir nenauojo narkotikų. Ji 
buvo pavyzdys mokykloje ir kai
mynystėje. Be to, ji buvo labai 
graži ir simpatiška. Visi ją mė
go, o jaunimas ir tėvai ją mylė-

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARDA NOREIKIEN1

2M8 Wert 8>tk SL, Chiexgo, HL 60629 • TeL WA 5-Z787
Didelis' Mslrlnkims* *.m rOttas Įvslrlp

MAUTAS Ii EUROPOS XANOELIU.

D $ M E $ I O
61—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusračiui automobilis 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

am 5.. ASHLAND AVĖ. 
5ŽS-8773 -

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, m. 60629

Juozo imotelio

— S’p. Kryžiaus ligoninė yra 
xiaug prisidėjusi prie apylin
kės sveikatos ir. socialinių rei-; 
kalų, teikiant chroniškiems lįj 
goniams pietus bei gerinant

Paskų- 
slaugymo kur- 
80 kursančių, 
baigė net 637 j 

Daugelis

jų priežiūrą namuose, 
tiniuose namų 

-suose dalyvavo 
o tokius kursus 
vyrai bei moterys 
jų sėkmingai pritaiko įgytas 
žinias bei patyrimą slaugyda- 
mi savo artimuosius bei už
dirbdami ?3.25 per valandą 
už patarnavimą chroniškiems^ 
ligoniams jų namuose.

— Solistai Nerija Link e ui-\ 
Hūtė ir Algirdas Brazis, akom 
panuojant muzikui Alvydui j 
Vasaičiui, išpildys meninę pm. 
gramą Eugenijaus Kriauteliii\ 
no vardo premijos įteikime, 
kuris įvyks balandžio 16 d. 3 
vai. p. p. Jaunimo Centro ka-j 
vinėje. Premijos laureatas 
Viktoras Nakas. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Įėjimas 
laisvas. (Pr.)

— Izabelė Augustinius, Juc 
zas Benetis, Kazys Maldėnas 
ir Vytautas Zaksas iš Čikagos 
pietvakarių gavo Amerikos pi 
lietybę.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENtS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gutwn _ MINTYS IR DARBAI, 259 psL, Ii<fflanaUB1908 

raetų Įvykiu*. Jablonikio Ir Totoral&o jauna* diena* Ir atni- 
rftpinlmą . . _________ , _____

Dr. A. J. Guimh — DANTYS, jų priežiūra, rveilau ir groti*.
Kietai* viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik______'
MinkiUli vlriellai* tik_________________________

Dr. A- J. Giman — AUK1TA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europa |*pūdži*L Dabar tik

taip pat užaliakytl paltu, atsiuntus arba money ord^L pria 
nurodytos kai not pridedant 50c. persiuntimą Maldom.

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

reigas latinis darbas, dalybos pelnu, reikia 
kalbėti ir rašyti angliškai. Tel. 
276-1600.

—Albinas Rudinska*, Roche- j 
Į ster, Mich., nuo praeito ru
dens esantis Miami Beach, 

) Ela., net atostogaudamas ne
pamiršta Naujienų, kuriose 
kadaise dirbo ir buvo bendro
ve's direktorium. Manome, 

I kad grįžtant iš Fla, jis su- 
i stos Čikagoje ir dalyvaus Nau 
jienų bankete balandžio 23 d. 
Martinique restorane. Dėkoda 
mi už laiškų ir $10 auką, sako
me iki pasimatymo.

— A. Lauras iš Marquette 
Parko be raginimo pratęsė 
prenumeratą ir ta proga at
siuntė $5 aukų. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 
vieneriems metams į r įteikė 2 
dol. už kalendorių, bet pavar
dė prašė neskelbti. Dėkui. 
Taip pat dėkui tautiečiams, 
pareiškusiems norų susipažin
ti su Naujienomis ir atsiuntė 
savo bei artimųjų adresus.

— Viktoras Sarka iš Mar
quette Parko kiekviena proga 
paremia Naujienų leidimą. Dė 
kui už $7 aukų pratęsiant pre 
numeratą. Taip pat dėkui Sta 

Altą 
pre-

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNTUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariam*

SLA — didžiausi* lietuvių _ ...
bes apdraudą Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVlE- 
NTJIMAS neieško pelno, o teiki* patarnavimus savitarpinė* 
pagalboj pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudė* nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę 
už $1,000.00 apdraudos t& $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvlšky KLUBŲ ir draugina
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės J kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

vienlnteU " 
lietuvį ksllliiiiiką 

Chicago je 

^akNORMANĄ 
«jg§k>URŽTElNA 

263-5828 

InkvfiB (įtaigos) ir

1 (basto)

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

Pavardė ir vardas ........... ..................... _ ___

aut

niiin

^tate Ferm Life Insurance Company




