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PRAŠO KINIJA NESI
t

ALTOS LAIŠKAS' ALGIMANTUI GECIUI
Naujoji Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybė pasiuntė JA\ 

Lietuvių Bendruomenės pirmininkui Algimantui Gėriui laišku, 
kuriame be kitų dalykų pareiškė: “Amerikos Lietuvių laryba 
visada siekė darnos tarp lietuviškų organizacijų ir todėl, aišku, 
gerų santykių ir su JAV Lietuvių Bendruomene. Kartu norime 
Jums pranešti, kad Rochestery, N. Y., abiejų organizacijų atsto
vų paruoštas susitarimo projektas bus naujės Altos valdybos 
svarstomas”.

ĮSIVERŽIMAS 1 VIETNAMĄ SUKELS 
j NAUJUS PIETŲ AZIJOS KARUS
Į

I Kiniios pasienyje nušauta dvylika 
Vietnamo pasienio sargų

WASHING TON. D.C. — Pre- ..... ■.------ ■
Jzidentas Carteris. pr-eitą savai-_ Kainų kėlimo rekordas

Medžiaga radijo 
valandėlėms

įvairioms lietuviu radijo va
landėlėms Amerikos Lietuviu 
Taryba išsiuntė 14 juostelių su 
Įrašyta programa lietuvių ir 
anglų kalbomis Vasario 16 mi
nėjimams.

Svarbi rezoliucija 
kongrese ^

Bendrasis Amerikos Pabaitie- 
čių komitetas kontaktuoja JAV 
kc'ngreso narius, siekdamas, 
kad būtų pravesta nauja rezo
liucija kongrese. Ryšium su ar
tėjančia Madrido' konferencija 
1980 metais, norima pasiekti,, 
jog kongresas savo rezoliucija* 
paskatintų JAV vyriausybę pra
dėti pasikalbėjimus su Sovietų 
Sąjunga, kad ji atitrauktų savo 
įgulas, administracinį ir polici
jos personalą iš Baltijos kraštų, 
kad būtų paleisti Estijos, Latvi
jos ir Lietuvc’s politiniai kaliniai 
iš kalėjimų, darbo stovyklų ir 
psichiatrinių ligoninių ir kitų 
arešto vietų Sovietų Sąjungoje, 
kad amerikiečių delegacijų Mad
rido konferencijoje iškeltų ne
teisėtą Estijos, Latvijos ir lie
tuves kolonizaciją bei kliudymą 
pasinaudoti laisvo apsisprendi
mo teise ir teritorine neliečia
mybe. 

F * •
Rezoliucijoje norima prašyti, 

kad būtų pravesta tarptautinė
je plotmėje JAV politinė linija 
— nepripažinti Baltijos kraštų 
inkorporavimą ir kad JAV pre
zidentas panaudotų savo įstai
gas gauti kitų tautų pritarimą 
minėtiems punktams.

Bendrasis Amerikos tPabaltie- 
čių komitetas prašo lietuvius, 
estus ir latvius skatinti avo vals
tijų kongreso atstovus, kad šią 
rezoliuciją pravestų.

Kalbės nepriklauso
mybės atkūrimo 

minėjimuose
Dr. Leonas Kriaučeliūnas pa

kviestas vasario 18 d. pasakyti 
kalbą Gary lietuvių ruošiama
me nepriklausomybes atkūrimo 
minėjime. Kun. Juozas Pruns- 
kis pakviestas ta tema vasario 
18 d. pasakyti pamokslą Le- 
monto apylinkių lietuviams ir

KALENDORCLIS

Vasario 12: Eulalija, Modes
tas, Deimantė, Gintenis, Vy
gantas.

Saulė teka 6:10, leidžiasi 5:17.
š-iltas orki.

po to kalbėti Balzcko lietuvių 
kultūros muziejaus ruošiama
me minėjime; vasario 21 d. Lie
tuvos reikalais pakviestas kal
bėti lietuvių egzekutyvų klube 
Chicagos miesto centre, o vasa
rio 25 d. — Beverly Shores ir 
apylinkės lietuvių ruošiamame 
minėjime.

Altos atstovas Baltuo
siuose Rūmuose

Dr. Jonas Genys atstovavo 
Amerikos Lietuvių Tarybai Bal
tuosiuose Rūmuose, kur prezi
dento įstaiga pateikė organiza
cijų atstovams JAV 1980 m. biu
džeto pasiūlymą- Diskusijoms 
vadovavo W. Bauman Cut tee. 
Iš visų Amerikos tautybių da
lyvavo tik po “ vieną' atstovą, i 
Dr. Genys stipriai parėmė pre-J 
siderito pasiūlymą turėti stip
rius fondus gynybos reikalams. 
Numatoma šiuos fondus pakel
ti 3% ir padidinti tiek, kiek 
vertė nukris dėl infliacijos.

(ALT informacija)

Komisionieriams nesi
seka pasididinti algas
CHICAGO.— Cook apskrities 

tarybos prezidentas George W. 
Dunne pareiškė, kad komisio- 
nierių tarybos .nubalsavimas 
patiems sau 30 nuoš. pakelti al- 
.gas iš $25,000 iki $32,800 grei
čiausia neapsieis be teismo, bet 
nepasakė ar jis pats kreiptųsi 
į teismą, o komisionierius Har
old Tyrrell, respublikonas iš La 
Grange Parko, pažymėjo, kad 
ta byla pereis į teismą jei G. 
W. Dunne panaudos veto galią 
svarstant algų klausima biu
džete, kuris turi būti priimtas 
šio vasario 20 dieną. Tyrrell 
aiškina, kad Dunne turi galia 
tik algas išbraukti ir “tuomet 
mes liktume visiškai be algų“, 
pasakė jis.

Rodezija pradėjo 
karti partizanus

SALISBURY. Rodezija. — 
Informuotų šaltinių pranešimu, 
paskutinių septynių savaičių 
bėgyje Rodezijoje, nepaisant 
laikinosios vyriausybės neofi
cialaus pažadėjimo? už partiza
ninę veiklą nuteistųjų kalinių 
nežudyti, keturi juodžiai buvo 
pakarti ir dar devyni laukia 
savo e:lės. lan Smilho valdžia 
atsisakė tą klausimą paaiškinti.

— Andrew Young norėjo, kad 
prezidentas Carteris mulą Cho- 
meini vadintų šventu žmogumi, 
bet prezidentas pareiškė, kad 
žmogus, kuris pats vadinasi 
šventu žmogum, dar nereiškia, 
kad jis šventas.

— Egipto vyriausybė nutarė 
pasiųsti savo atstovus taikos de
ryboms vesti. ...

Pirmieji Amerikos traktoriai pradėti statyti prieš_75 metus-_ Pirmiausia 
juCs naudojo dirvonams plėšti, sunkiems daiktams pervežti ir Įvairiem.- 
ūkio ir miškų darbams atlikti. Iki šio šimtmečio arkliai 'Įauginusia sunki’’ 
laukų ir miškų darbus atlikdavo, o šiandien viską daro traktori- Pa
veiksle matome seną farmerių traktorių ir modernų, galingą traktorių

‘te labai draugingai Baltuosmo-j 
;se Kūmuose sveikinti koinunis- 
Itinės Kinijos vicepremjerą len-; 
į gą l ls’aopingą ir pare’škę> 
Aliejų valstybių 
naudingi pasaulio ta kai, 
dieni pasiuntė telegramą 
jos vvriausybei, prašydamas ne-

į įsiveržti į Vietnamą. Preziden-j 
i tsa žino, kad Kinijos karo va-: 
uiovybė sutraukė gausias karo 
; jėgas i Vietnamo pasieni, o pas ! 
; kutinėmis (iviem dienomis į tai 
į pati pasienį permetamos Kini-’ 
jos aviacijos eskadrilės.

Vietnamo pranešimas 
kad Kinijos pa^ienyic penkta-!* 
(iienio pavakaryje buvo nušauti į 

i dvylika Vietnam'"' pasienio sar-j 
gų. l ai privertė prezidentą kar

IRANO AVIACIJOS BAZĖJE NUŠAUTAS
AMERIKOS PILIETIS

Chomeinio paskirtas premjeras prašo 
Bachtiarą perleisti jam vyriausybę

TEHERANAS, Iranas.- Pra-r 
eitą naktį užmiestyje esančioje 
Irano aviacijos bazėje buvo nu
šautas Amerikos pilietis, pažįs
tamas Irano aviacijos bazės ka
riams. Tuo tarpu nepaskelbta, 
ir jis buvęs aviacijos instrukto
rius, atvykęs su naujais lėktu
vais. ar jis buvęs technikas, 
mokęs kaip pakeisti nudėvėtas 
lėktuvų dalis. Tiek težinoma, 
kad vienas Irano aviacijos bū
relis buvo susitikęs su mulos 
Chomeini šalininkais įvairiems 
valstybės reikalams aptarti. Tu
rima žinių, kad mulos Chomei
nio šalininkai, pasitarę su lakū
nais, nušovė buvusį Amerikos 
instruktorė;.

Policija atidžiai nagrinėja 
incidentą

Aviacijos karo policija ėmėsi 
priemonių incidentui ištirti. Ji 
pirmiausia nori nustatyti, ko- 
kic'mis aplinkybėmis buvo at
imta gyvybė amerikiečiui. Tuo
jau prie aviacijos kareivinių 
atsirado aviacijos karo polici
ja, kuri nutarė ištirti visą rei-j 
kalą ir patraukti teisman nusi-j 
kaltelius. Manoma, kad jie jau 
yra policijos rankose. Nustaty
ta. kad Irano kariai nebuvo 
įvelti į nužudymą amerikiečio. 
Irano lakūnai laimi pasipiktinę 
tokiu netikėtu ir nelauktu jiems 
pažįstamo amerikiečio nužu
dymu

Prie kareivinių Įvyko 
susišaudymas •

Tuojau po visą Teheraną pK 
sklido gandas, kad aviacijos k<-

eivinėse yra suimtas didokas 
būrys maištininkų, atėjusių pa
bendrauti su lakūnais. Netrukus 
buvo paskleista žinia, kad Cho
meinio šalininkai turi išlaisvin
ti karo policijos suimtus maiš
tininkus. Tuojau susidarė būrys 
savanorių, kurie buvo pasiryžę
vykti Į aviacijos kareivines ir 
išlaisvinti suimtuosius. Jiems 
buvo pasakyta, kad per arti 
neitų. Jie pasitarė ir ryžosi eiti 
į vidų išlaisvinti suimtuosius. 
Sargybinis vieną kartą patarė 
neiti, kitą kartą iššovė Į viršų, 
o vėliau paleido keliolika šūvių 
į prasiveržusius. Keli vietoje 
buvo užmušti, o kiti “laisvi’’to
jai“ buvo suimti. Amerikiečio 
žudikus ir “laisvių t ijus’’ teis 
Irano karo teismas.

Bachtiaras baus nusikaltėlius

Premjeras Bachtiaras pareiš
kė, kad visi už amerikiečių ar 
kilų užsieniečių žudymą ar jų 
teisių paneig nią bus traukiami 
te’sman ir baudžiami už pada
lytus nusikaltimus. Karo teis
mas baus ne tik pačius nusikal
tėlius, bet ir visus jų padėjėjus 
ir kurstytojus n u s i kaitimus 
vykdyti. Visi žino, kad Bach
tiaras vyriausybės neperleis. Ne 
tik mula Choineini, l>et ir kiti
mulos susirūpinę šiais Baditia-. 
10 pareiškimais. Naujai Gho-. 
meinio paskirtas "premjeras” j 
Naid viešai prašo Bachtiarą! 
perleisti jam krašto vyriausy
bę. Valdžios paimti jis negali, 
bet jos prašyli visuomet lei
džiama.

— Sprausminiai Kinijos lėk* ją. PiTziadenta^ Parteris tačiau priešų sutaikyti. Prezidtm. > 
tuvai koncentruojasi Vietnamo: mano, kad vienu "imbaudimn” yra įsitikinęs, kad Vietnamu- 
pasienyje. Vietnamas bijo, ka<P reikalas nepasibaigi. Sovietu rin "nubaudimas* l;.ikai n< pa- 
Kinija neužpultų Vietnamo kad Sąjunga davusi naujus ginklus! sitarnaus. Į Vietnamą bu> >ir 
ro venini. Jiems nepatinka Ten- Vietnanmi. Naujos karo jėgos traukta daugiau karo jėgų, k:- 
go pareiškimas, kad Vietnamas*Vietname, pačioje Kmnbodiįojt Ftos taikai nepasitarnaus 
privalo būti nubaustas už įs? ar kurioje kitoje Pietų Azijos Washingtone lęykuwna>^\ » 
veržimu į Kambodiją> ' valstybėje nepadėk ’alkai, bet | premjero Tengo atsakymas.

Didžiulis potvynis
Brazilijoje

CHICAGO.— Naujausiai gau
tomis‘žiniomis, potvynis Brazi
lijoje buvo daug baisesnis negu 
pirmosios žinios skelbė. Iš da- 

! bar gauto pranešimo galima 
įsivaizduoti, kad šis potvynis 

; buvo panašus į biblijoje skelbia- 
: mą visuotinį tvaną.

Sun Times vasario 9 d. trunr 
' pai praneša: Keturiasdešimt 
dvi dienas trukusios liūtys Bra
zilijoje prigirdė 700 žmonių, o
mažiausiai 350,000 žmonių liko 
be pastogės. Vyriausybė mano, 
kad per Braziliją ni.o ketvirla* 
dienio pradėjęs slinkti vėsus ■ 
oras bene baigs liūtis. "Viskasj 
atrodo kaip kare scena", pasa
kė Espirito Santo televi/'jos 
komentatorius L'iihares mieste
lyje netoli Vitoria miesto, Bra
zilija šiuo melu yra į dvi dalis 
persi.< .L patvinusiu sraunių 
up.ų, kurios nušlavė 130 tiltų ir 
aiptvindė 3,472 mylias susisieki
mo vieškelių.

Brazilijoje dabar yra vasara.

JONAS KARDELIS, 

buvęs Lietuvos Žinių dienraščio 
nepriklausomoje Lietuvoje ir 
Nepriklausomos Lietuvos sa
vaitraščio" Kanadoje redaktorius, 
mirė prieš 10 metų (1969 melų 
vasario 10 dieną) Montrealyje; 
jo palaikai ilsisi Lietuvių Tauti

nėse kapinėse Čikagoje.

terį asmeniškai kreiptis ne tik 
Į vicepremjerą Teng Hsiacpmg, 

.bet ir i visą Kinijos vyriausybę, 
įprašant sustabdyti įsiveržimą į

kricio mėnuo, kainos pa>ck 
LS nuošimčio. Pre;:ide ':o i :- 
rybes kainoms ir algoms st ibi 
lizuoti pirmininkas Alfred L.

'Vietnamą. Visas pasaulis žino,jKahn pripažino, kad kainos lik- 
!kad komunistinė Vietnamo vy-p*ai yra aukštos ir kelia susnū- 
j riausvbė, gavusi ginklų iš So įpinimą, bet kai kuru produki ; 
-'vietų Sąjungos, pasiuntė gerai: kaip jautienos ir gazolino kainų 
ginkluotu savo divizijų, nasiekėi brangumas didžiąją dalimi išėji
r * * ‘ 1 ’ i ’ ’i Tailande pasieni, suėmė atsa-jiš mūsų kontroles.
kingus Kambodijos valdžios pa
reigūnus ir paskelbė, kad Kam- 
bodija jau išlaisvinta ir suda- 
rvta nauja vyriausybė. Sovietų šviežių vaisių, spirgintos kavos 
Sąjungos premjeras .Aleksei ir žuvies kainos ne* kiek alpo 
Kosyginas, patyręs apie Kir ijosĮ gusios, pasakojo Kahn.
karo jėgų kovas Vietnamo pa
sienyje. pareiškė, kad viceprem
jeras Tengas nori karo. Kosy
ginui nepatiko Tengo pareiški
mas, kad Vietnamą reikia nu 
bausti už įsiveržimą ir pavergi
mą Kambodijos.

Ką vicepremjeras Tengas iu- 
rėjo galvoje, kai jis pa T’skė 
kad Vietnamą reik’a nubausti Į 
už Įsiveržimą ir pavergimą
Kambodijos, tuo tai pu dar ne
aišku, bet yra pagrindo manyj 
ti. kad į pasieni traukiamos ka-Į 
co jėgos.

Prezidentas Carteris supran*' 
ta Kinijos vyriausybės pasimk-i 

t tinimą Vietnamo karo veiks-l 
mais. Pagal Amerikos pasiūly
mą kreipiasi į .1 anglinių laiit’i 
saugumo tarybą, ku • norėta im
tis priemc'nių prieš vietuamie-i 
ėių įsiveržimą i KanOmdiją. bet 

!reikalas buvo atmestas Buvo 
pasiūlvmas atšaukti Vietnamo

*

karo jėgas iš Kambodijos ir pri-i 
versti sumokėti visus invazijos] 
nuostolius, bet soviu’ų ambasa-j 
dorius l'rojanovski s pareiškė 
veto ir neleido klausimo toliau 
nagrinėti. Nesant priemonių įsi
brovėliams nubausti ar privers
ti atitaisjli padarytą žalą, atro
do, kad pati Kinija rengiasi nu
bausti įsibrovėlius Kambodi-

Darbo tk- 
! parlamento pranešimu, kainų 
■kėlimas už jauliena ir veršiena 

.... t per praeita sausio mėnesį did- mlvkiai bus 1 ’
estą- j- 
Kini-i 

' vena 
metų 
tenka 
kainų 

• nonii>
Taip pat žymiai p ul'dė'o pi 

| praeitą mėnesi didmenų k ne 
gaz< >1 imu, aly vai, k osme tikai 

j tabakui, automobiliams, pad in 
mašinerijai ir visai eilė 

reikmenų.

i Hienomis perkant pašoko LT < - 
lai buvo didžiausias kainų per 

mėnesi pakilimas keturių 
bėgyje, o tai reiškia, kati 
dabar laukti dar didesniu 
kėlimo perkant mažule 
per keletą mėnesių.

Tik viena menesi j?ri
> metus, lai buvo 197 1

l’ieno produktų, vaisių ir 
daržovių kainos taip pal padi
dėjusios. lik ne taip staiga, o

Kriminalo sindikato
boso nemalonumai

CHICAGO. — Kurį laiką di
džiojoje spaudoje kriminalo sin
dikato reikalai buvo lyg ir pri
miršti. bet pasirodo ten “gy\c- 
nimas” verda kaip viręs.

Niek Palermo, ilgametis kri
minalo sindikato čyt'o Tony Ac- 
cardo pavaduotojas, ši trečia
(iienj pašauktas i specialų fedu- 
ralinį grand jury, kuris inves* 
tiguoja įtarimus, kad Accardo 
variojo kankinami metodus nu
žudant keletą vagių įsilaužėlių.

N. Palermo advokatas Ray
mond Smith pasakęs L.S. Pet
rikio teisėjui James ,1. Parson, 
kad jo klientas Pak rmo pak< ■- 
tė savo nuomonę ir nori liudyt 
teismui visą istoriją. Palermo. 
71 metJ •]? šiol išsisukinėjo 
nuo liud:b: : net kai \pelia- 
c’’ amas palaikė teisėm 
Parsono įsakymą "kalbėk arba 
eik i kalėjimą”. Palermo rvzosi 
verčiau kalbėti Palermui h is- 
mas suteikė imunitetą, kad uz 
paliudijimus nebus teisiamas.

praplės jau ir šiaip didelę įtam
pą. Prezidentas siekia taikos 
Artimuose Rytuose, bet neg ; i



Raštus slysti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, III. Redakcinė komisija: ST. JUŠKĖNAS, A. PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ, J. VAIČIŪNAS• Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENĖ.

DR. Z. DANILEVIČIUS

UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI
Reorganizuotos Bendruomenės žodis 

lietuviams
Vas'.rio 1 Irtosios dienos pras

mė mums vėl iš naujo pastato
kad, grįžę į laisvus kraštus, eks-

prieš akis kiekvieno lietuvio 
svarbiausią užduotį — nenuils
tamą kovą už Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą. O toji 
pagrindinė užduotis yra surišta 
su daugeliu kitų palaipsnmių 
užduočių, kurias sąmcbingas 
lietuvis privalo matyti, supras
ti. o svarbiausia išspręsti- 
Kovodami už laisvės atgavimą 
turime pasirinkti kovotojus, ko
vos priemenes, kovos taktiką ir 
kovos laukus, šiuo metu kovos 
veiksmai, esmėje, vyksta kultū
ros ir politikos baruose. Į kovą 
už laisvę telkiami visi susipratę 
lietuviai. Kovotojų prieauglį pa
ruošia lietuviška šeima, lietu

ku rsantai girtų tik grožį ir ma
lonumą, bet neminėtų ašaroto 
vergijos tikrovės paveikslo.

Daug mūsų tautiečių šiandien 
jau tiesos nuo melo atskirti ne
bepajėgia. Nemažas skaičius pa
tys, nejučiomis ir be blogos in
tencijos, pavirsta priešo propa
gandos skleidėjais. Y7ra jau ir 
organizacijų, o net ir spaudos 
vienetų, kurie okupanto atžvil
giu orientaciją jau yra pametę.

Tad šiandien turėtumėm daug 
dėmesio kreipti užduočiai — 
apsivalyti nuo dūmų uždangos, 
kurią mums, kaip miglą, “kul
tūriniai bendradarbiautojai” pu
čia į akis! Išmokime atskirti 
auksą nuo pelenų. Mes nuolat

viškos mokyklos, lietuviškos c'r- esame kovos lauke, net ir tada, 
ganizacijos. Lietuvybės ir tauti- kai priešas mūsų ekskursantus 
nes sąmonės išlaikymas yraivaišėmis ir tautiniu sentimentu 
svarbios užduotys kovotojų pa- liūliuoja; o priešas dar kapitu- 
rengime. Savuosius privalome liuoti nepasiruošęs! Atviromis 
nuolat sąmoninti, o svetimuc- akimis įžiūrėkime, kad okupan- 
sius — infc'rmuoti apie mūsų'^as savc' saldžodystėmis ir ap- 
tėvynės priespaudą ir apie rei- gaule mūsų pozicijas silpnina, 
kalą Lietuvai laisvę grąžinti, kovos dvasią palaužia, o mes jo 
Kovos laukai yra platūs. Didelė' melo nepažįstame. Būtų leng-j 
kovos dalis vyksta tėvynėje, ku-į Yiau kovoti, jeigu vietoje ap- 
okupanto pavergti broliai lais* nuodyto medaus, priešas, aiškiu 
vės yra išsiilgę daugiau, negu ginklu prieš mus išeitų. Propa- 
mes. Kova vyksta visur, kur lie-1 geidimų priemonių demaskavi- 
tuvių gyvenama. Kovos talkon i mas yra nepaprastai svarbi už
kandome įjungti kitas paverg-į duotis šių dienų lietuviams lais
tąs tautas, o ypač pabaltiečius- vu°se kraštuose.

, MIELI LIETUVIAI! ,
Vasario 1^-ji laisvės ir nepriklausomybės akto pas

kelbimo diena. Ji nusako mūsų tautos nepalaužiamą no
rą, ryžtą laisvai, nepriklausomai gyventi ir kurti savitą 
gyvenimą. Tai svarbiausia, reikšmingiausia šventė mū
sų tautos ir valstybės istorijoje.

Šios iškilusios šventės proga, JAV R. LB vadovybė 
nuoširdžiai sveikina seses, brolius pavergtoje tėvynėje 
Lietuvoje, Sibiro taigose, rusų komunistų kalėjimuose 
ir visus išblaškytus po visą laisvąjį pasaulį.

Lai ši didžioji šventė gaivina, stiprina tautinę są
monę, laisvės viltį ir tautinį solidarumą. Tesuteikia 
mums naujų jėgų, naujo ryžto, ištvermės besąlyginėje 
kovoje už pavergtos tėvynės Lietuvos ir mūsų tautos 
greitesnį išlaisvinimą.

Kiekvieno sąmoningo lietuvio šventa, kilni pareiga

(R) Marquette Parko apylinkės 1978.12.3 d- metinis narių susirinkimas. Pirmoje eilėje 
iš kairės sėdi: dr. Z. Danilevičius, kan. kun. V. Zakarauskas, Z. Juškevičienė, dr. Vyt. 
Dargis, A. Juškevičius, J. Bagdžius. (A. Pleškio nuotrauka)

JONAS KAVALIAUSKAS

Talkininkų turime ieškoti ir 
svetimose valstybėse, kurias 
mes tikimės pajungti savo po
zicijų rėmimui.

Mums. Amerikos ietuvmms,

Mus jau bando klaidinti i- 
talkininkų pasirinkimo prosese. 
Pavyzdžiui, jau esame skaitę 
vedamųjų lietuviškuose dienraš
čiuose, sakančių, kad Amerika

dalyvauti Vasario 16-tos šventės minėjime ir savo veik
la, savo auka prisidėti prie pavergtos tėvynės Lietuvos 
laisvinimo darbų. , \ ’

JAV. R. LB. vadovybė prašo Vasario 16-tos. šventės 
minėjimus kolonijose rengti tik vieną, paliekant pirme
nybę vietos ALTos skyriui. Minėjimo metu, aukas skirti 
tik ALTai, nes ji vykdo mūsų tautos valią, rūpinasi ir 
deda visas pastangas, kad pavergta tėvynė Lietuva grei
čiau atgautų laisvę ir nepriklausomybę. ;

Pagrindinės Lietuvos vadavimo ir lietuviškos veik
los organizcaijos: VLIKas, ALTa ir L. Bendruomenė 
jau seniai yra susitarusios, pagrindiniam .ALTos aukų 
rinki no vajui skirta visas pirmasis metų ketvirtis. An
trasis ketvirtis — VLIKui, Trečiasis —-L. Bendruo
menei.

Vasario mėnesyje surinktų aukų nukreipimas kitai 
institucijai būtų sąmoningas trukdymas, kenkimas pa
vergtos tėvynės Lietuvos laisvinimo veikla?

Prašome visus tautinės atsakomybės jausmą turin

KOKIOS LAISVINIMO ORGANIZACIJOS 
MUMS REIKIA

Mes tiek daug kalbame ir 
spaudoje rašome apie Lietuvos 
laisvinimo darbą ir jo organiza
ciją, kad daugeliui gal jau net

1979.1.22 laidoje. Laiškas labai

turi labiausiai rūpėti tautinės(mums nieko nepadės, kad reikia 
užduotys, liečiančio-, lietuvių- i kitur orientuoVs. Neva tai Eu- 
išeiviją laisvuose kraštuose. Tu-|roP°je turime ieškoti — stip- 
rime budėti, kad išlaikytumėme į ^ŲJU tarpe 
tyrą, aiškų nusistatymą, kad ra-j O kas gi st .pnaus as Europoje d 
su komunistų okupacija yra ne-: Ar tai nebus klastinga užuomi- 
t ei sėta ir kad įneš patys niekada j na> kad reikia esmėje persi-į 
nepalūšime kovoje už Lietuvos orientuoti ir dabartinius sąjun- 
laisvės atgavimą- O šiandien tą|gbiinkus mesti? Fic. kurie mus 
mūsų ryžtą bando silpninti nei kursto prieš Amer k-ą, neturėtų ‘ 
tik okupanto agentai, bet ir da-'šio krašto svetingumu naudotis!į 
lis mūsų pačiu nesusipratusios Tegul jie kraustėsi į tas šalis,!vo 'Lų l.etuvių interesus kultu-*, matyti ir jas atitaisyti. Vasario 

' ’ ’ " ' ’ ■ v....---------- Kai! 16-tos proga su nauju ryžtu
junkimės brolis su broliu j kuo 
tvirčiausią kovų Lietuvai laisvę 
atstatyti. Tegui vienybė tarpe

iui talkininku

čius lietuvius remti, stiprinti ALTos veiklą, laikytis Pa
grindinių organizacijų darbo padalos,' tarpusavio susi
tarimų ir vieni kitiems paramos.

Lai bendro darbo dvasia tejungia, teragina mus vi
sus veiksmingiau remti ALTos veiklą ir plačiau, veiks- 

■ mingiau jungtis į lietuvybės išlaikymo darbų sritis.
JAV. R. LB. Tarybos Prezidiumas 
JAV. R. LB. Centro Valdyba

ir klaidinamos visuomenės. Da-. kuriomis jie mano remtis. Tie-!1Os k šūdinio iein.aiuose. 
ii 
propagandai, bandančiai muši** t'-u“ai 
užliūliuoti vadinamos kultūri- skverbiasi.

išeivijos pradeda pasiduoti si°S ba su ir pagalvoti, kaip toil P1 įsidėjo tr.ntis tarp erganiza- 
mus į kaip įžūliai priešo propagan-• atsirado grupės, mėginan- 

; čios veržtis į k lų d -.rb.' narą ir
nės autonomijos Lietuvoje iliu
zija. Prisiklausę okupanto orgr- 
nizuojamų koncertų, prisižiūrė
ję okupanto diriguojamo meno, 
prisiskaitę mums okupanto grū
damos spaudos, tautinio senti 
mento pagauti, pradedame ne
bematyti, kad r mene, ir muzi
koje. spaudoj ir knygose yra rys 
ki okupanto linija, ryškus Lie
tuvos istorijos klastojimas, ryš
kus mėginimas mus užmigdyti, 
kad nebematytu mėme vergijos, 
o lik džiaugtumėmės žibučiais, 
ir kad gertumčme medumi pa
saldintus nuodus. Besilanką Lie
tuvoje dažnai giria materialinę 
pažangą, bet nepajėgia pastebė
ti. kad mūsų broliai tėvynėje 
slegiami, kad jie neturi nei žo
džio. nei mindės, nei sąžinės

V

laisvės. Nematome, kad krašto 
de i norai i žavi 111 aS k o i nūn isti nė- 
mis priemonėmis vis intensyvi
namas, kad rusifikac’ja eina pil-

Kita nepaprastai svarbi už
duotis šiandien yra.- sugrąžini
mas darnios vienybės lietuvišku 
organizacijų tarpe, šiandien tu
rime du — dviejų rūšių _  ski
limus mūsų visuomeniniame gy I 
venime-

Vienas skilimas, aiškiai ma-! 
tomas, daugelį organizacijų iri 
grupių palietęs, yra skilimas 
tarp tų. kurie “kultūrinį bend
radarbiu viną ’ remia ir jame 
žalos nemato, ir taip tu. kurie 
a akiai mato kokią žalą tas 
bendradarbiavimas neša ir kaip 
jo reikia vengti. Tai mažiau pa
vojingas skilimas.

Artinasis skilimas — arba, 
tiksliau sakant, skaldymas _
tyčia ar netyčia einąs drauge su 
“bendradarbiavimo” nuotaika, 
yra kai kurių pasaulėžiūrinių 
grupių ir net gi bendrinių orga-Į 
nizacijų mėginimas visą lietu-i 
v šką veiklą dominuoti, pasiimti

mėg'nli visą letuvėLos eiklos 
areną dominuoti, sjijj bendro 
vieningo darbo darna!

O jau laikas tą darną atsta
tyti! Pasaulio padangės vėl niau- 
Kiasi tarptautiri it įlempiitių 
grėsme. Prisijunkime prie Va
karų pasaulio ryškėjančius pasi
priešinimo prieš komunizmą li
nijos ir pr.e protesto prieš Ru- 
sjvš iinperiaUsl’.nes užuoma- 
čias. Stokime šalia ių, kure ir 
mus ir mūsų krašto reikalus 
supranta ir glcb 'ju. Saugoki
mės tų, kurie bardo mums akis 
apdumti ir mus užmigdyti.

Grū'kime venybėn, kuri labai 
lengvai ats ekiama, :ei tik bus 
gerų norų dabarties klaidas pa-

ncpalūž (ančių patriotų nugali 
dekadentišką apsnūdimą, kurį 
mums įnešė broliai, vieni — per
daug priešu pasitiki, kiti — per
daug ambicingi savo pelitinės? 
Užmačiose, patapdami nusisto
vėjusių veiksnių, griovėjais.

Tegul gyvuoja veiklus ALTas. 
efektyvus BALEas, tvirtas ir 
vieningas VLIKas, o paklydti- 
sioji Befidriloinehė tegul sugrįž
ta į savo darbo barus, ir — 
užuot skverbusis aprėpti visus 
veikios plotus, tegui savo vyn- 
uc'gj-nuose dirba, tegul savo už
duotis sprendžia vienybės ieško
jimo ir tvirtos patriotinės nuo
taikos dvasioje. »

JAV R. Lietuvių Bendruomenės Centro val
dyba padarė kultūrini, globalini užmojį

monopolį ir kultūrinei, ir politi
nei,
procese eliminuojant i ’ 1
jusiu veiksnių svarbą ir efekty
vumą. lai jau pavojinga!

Esame turėję danių 
re šk niąsi Amcrik< s 
pc.itinėje veikloje ii reprczei- Dosėdžius ve k visad būna kvie- 

gi. kurių dėl vmnų ar kitm ,JCU°je- Turėjome stiprų VL1- čiami ir tarybos žmonės: pirmi- 
... u. ir lietuviu tarpe pa-j’M Lietuvos laisvės klausimui' .linkas A. Juškevičius, vicepirm.

____ ~ tarptautinėje plotmėje ginti. Tu- kan. V. Zakarauskas, stkictorė 
« pridengti vaišėmis, koncer-'efektyvų BALEą. |< 
is. ekskursijomis ir melu; ne Bendruomenė dar 
ir4;; gal ir laplo teenro imas', kūrėją idėjom;.

nu lempu, kad lietuvis nėra sa 
v<> žemėje šeimininkas! Jau 
pradedame nol»eatskirti okupan 
to prčpagandcs nuo žiaunos 
tikrovės mūsų pave’gtų brolių 
gyvenime. Tauta, ku ią šių die
nų Lietuvos gyvciVojai mato, 
kenčia, verkia ir tyli. Okupanto 
L.rnai g 
si..-lėtinių.
sitaiko. bando mūsų broliu aša- ♦ ♦

JAV B. LB Ortro valdyba, mas sudaro teigiamas sąlygas 
ir net šalpos vc.klai. tame sus dedanti iš 22 narių, demo- sklandžiai spręsti organizacijos 

nusistovė- kratiniu pagrindu išrinktų, va- reikalus, č
dovaujama dinamiškos prigitn- tižiuose veik visuomet dalyvau-' 
irs tautiniai p'sišvenlusio pir- 

AI.l oi mimnko. dr, V. Dangio, kas mė- 
lictuvią ,iuc renkasi posčdž o. Į tekius

šios paskirties pcsė-l

įlinkas A. Juškevičius, vicepirm.

ja apie dvidešimt asmenų, visit 
reikalai yra aptariami principi
niai ir sprendžiami demokrati
niu pagrindu: daugumos balsų 
nutarimu. ♦

šių metų sausio mėnesio po
sėdis įvyko 31 d., tarybos vice

A. Repšienė su ba’savimo teise, pirmininko, kan. V. Zakarausko 
tebėgi i enų i Suprantama. Bendruomenės va- malonioje globoje. Posėdyje <la- 

dovu šitoks glaudus koopcravi-Įlyvavc LS asmenį 'Jlnniriifcka-n įsi< ty;

ir nusibodo tuos rašymus skai
tyti. Blogiausia, kad tie rašymai 
būna nenuoširdūs ir gerokai 
sukti, apgaulingi.

štai, praeitų metų gruodžio 
27 d. “Drauge” Br. Kviklys pa
skelbė vedamąjį, raginanti vi
sus mus VLIKo Seimo sesijos 
išvakarėse stiprinti mūsų lais
vinimo' darbo organizaciją, o kai 
jis išdėstė savo to “stiprinimo” 
būdus ir priemones (pvz., ‘‘nu
marinti” VLIKo politines gru
pes, padaryti VLlKą nepoliūnį, 
atiduoti jį kažkokiam politinių 
partijų— nekenčiančiam- - jauni
mui, arba išaiškinti VLIKui, 
kad jam išeivijoje nėra ko veik
ti, ir pasiūlyti jam persikelti į 
okupuotą Lietuvą, kur jis “tu
rės po savo kojomis tėvynės že
mę” ir, atsispyrės Į ją, galės 
geriau “laisvinti Lietuvą”), tai 
pasirodė, kad tas Br. Kviklio ta
riamasis mūsų laisvinimo orga
nizacijos “stipriniiųas” yra tos 
organizacijos ardymas ir to 
darbo trukdymas.

Dabar vėl tame pačiame 
“Diaugc” atsirado kitas labai 
panašus į pati redaktorių Kviklį 
mūsų laisvinimo organizacijoj 
"stiprintojas“ tai mano geras 
pažįstamas J. Navakas, dirbęs 
mėsos paruošimo fabrike Oma- 
hoje, dabar jau j pensiją pasi
traukęs, bet rašyti dar galįs ir 
kartas nuo karto reiškiąsis savo 
“probleminiais” laiškais “Drau 
go” laiškų skyriuje. Tokį laišku 
j.'s parašė ir dabar “Draugo'

vo pats Centro valdybos pirm., 
dr. V. Dargis, sekretoriavo A. 
Švitra. Be bėgamųjų reikalų, 
buvo pateikti ir ajisvarstyti du 
plataus masto kultūriniai už
mojai. Vienas jų, kaip didžiai 
iškaštingas, 15-20 tūkstančių 
dolerių sąmatos, šiuo metu lapo 
atmestas. Kitas, skirtas lietuviu
kui vaikui, gyvenančiam plačia
me pasaulyje - priimtas. Nu
tarta skelbti lietuviui rašytojui 

mokytojui konkursą parašy
ti skaitinių knygą, skirtą 10-15 
metų amžiaus lietuviukui. Kny
gos apsakymų terne's turėsian
čios būti tautinės idėjinės, mo
ralinio ugdymo ir atremtos į 
Lietuvos istorijos faktus. Taip 
pat pramatyta boti ir į vaiko 
gyvenamos aplinkos j>ažiniino 
reikalą. €

šitokios paskirties knygai pa
rašyti bus neužilgo skelbiamas 
kc’nkursas spaudoje. Konkurso 
keliu atrinktas rašinys bus ne
tilsiant išleistas knygos forma 
ir pateiktas naudoti lietuviukui 
vaikui, plačiame j»a.*aulyje gv- 
'xnanciain. J.

ilgas ir piktas, ypač seniems 
žmonėms užgaulus, juos pajuo
kiąs ir Br. Kviklio motyvais ne 
tik iš VLIKo, bet ir iš kitų veiks
nių Į kapus varąs, vis dėl to ne
laimingo Lietuvos laisvinimo 
organizacijos “stiprinimo”...

Prirašė jis tame savo vieša
me laiške daug, net daugiau, 
kaip reikia, bet daugiausia tai 
keiksnojimų ir kitų “nemokan
čių” laisvinimo darbe’ dirbti 
kaltinimų. Visiems teko nuo to 
mano gero draugo. Ypač nuken
tėjo nuo jo Lietuvos teisinin
kai, kurie, jo žodžiais tariant, 
esą “sustabarėję”, “fanatiškai 
užsikonservavę”,,. ■'nelankstūs”, 
užsiima tik “teoriniu teisiniu, 
filosofavimu”, neturinčiu “prak
tiškas reikšmės”...

Metes visas tas “teisines filo- V
sofijas į šalį”, mano geras drau
gas iš Omahos visiems tiems 
teisės filosofams padiktavo štai 
kokį Lietuvos laisvinimo orga
nizacijos “pastiprinimą”: reikia 
visus laisvinimo veiksnius su
jungti į vieną didelį veiksnį “su 
viena vadovybe, vienu fondu ir 
viena informacijos institucija”...

Šitą veiksnių suliejimą į vie
ną jis vadina “veiksnių konso
lidacija”. Žodis “konsolidacija” 
lietuviškai reiškia irgi sustipri
nimą. Taigi, J. Navakas nori 
savo “veiksnių konsolidacija” 
padaryti su visais mūsų veiks
niais tą pati, ką ir Br. Kviklys 
sakėsi norįs padaryti su “politi
nio darbo organizacija”, aiškiau 
sakant, su laisvinimo darbu.

Kad Kviklio darbas pasirodė 
aiškiai griaunamasis, tai jau vi
siems aišku, ir apie tai Čia ne
reikia kalliėti. Bet pažiūrėkime, 
ko vertc’s J. Navako pastangos 
“sukonsoliduoti” visus mūsų 
laisvinimo veiksnius, sujungiant 
juos visus į vieną.

1) Pirmiausia, iš J. Navako 
rašinio aišku, kad jis siekia ne 
visus veiksnius sujungti į vieną, 
o juos visus sulieti viename 
veiksnyje tai jo rašinyje la
bai išgirtoje, išiiaupsintoje Lie
tuvių Bendruomenėje, kuri, kaip 
visi gerai matome ir žinome, 
laisvinimo darbe yra pasimetu
si, pakrypusi j vad. “bendradar
biavimą”, kuri jau ir siekia ki
tus veiksnius (ypač ALl'ą su 
VLIKu) užgožti, perimti jų funk
cijas, juos neva “reformuoti”, 
bet taip, kad jie būtų teisiškai 
panaikinti.

2) Argi toks J. Navako pla
nas gali būti laikomas veiksniu 
st prinimu, jo vad- “konsolida
cija’? Ar tai Lietuvos lasivini- 
nio darbo (kvikliškai tariant 
mūsų ' {Kaitimo dariio organiz? j 
cijos") stiprinimas ir tobulini I 
mas? Niekuomet! Kiekvienai 
dabar esamų ir veikiančių huft*

vinimo veiksnių yra skirtingos 
teisinės prigimties ir skirtingų 
teisinių pagrindų, taigi, ir skir
tingos kompetencijos. Ką gali 
padaryti laisviiino darbo lauke 
vienas veiksnys, to dažnai' ne
gali kitas. Todėl ir nereikia jii 
visų sujungti, ne tik dėl to, kad 
to padaryti teisiškai negalima, 
bet ir dėl to, kad tai politiškai 
netikslinga.

3) Mums re’-kia ne veiksnių 
sujungimo Į vieną kokį junginį, 
o reikia jų visų tarpusavio su
tarimo ir taikingo' vienų su ki
tais bendradarbiavimo, kiekvie
nam jų žinant savo teisinę galią 
ir savo kompetencijos ribas. 
Pvz., VLIKas, kuris- yra, kaip 
teisininkai aiškina, mūsų tautos 
teisinė atstovybė, tegul rūpinasi 
teisės būdais laisvinti Lietuvą, 
ginti pavergtųjų Lietuvos žmo
nių interesus, taigi, daryti tą, 
ko negali (pagal teisę) daryti 
kiti veiksniai (kaij) ALTas ir 

TiB) ; ALTas tegul seniai įsiga
lėjusia tvarka ir susitarimu su 
LB, atstovauja Amerikos lietu
vius centrinėse J.\V valdžos 
įstaigose; PLB tegul gina Lie
tuvos laisvinimo' bylą visų pa
saulio lietuvių vardu,, pirmiau
sia, gražiai susitaikiusi su nuo 
JAV LB pagrįstai atskilusia 
Reformuota JAV LB-ne. Gi JAV 
LB tegul dirba kuliūr'nį ir lie
tuvybės išlaikymo (kirbą, resį- 
inidama atstovauti Amerikos 
centrinėse Įstaigose tų pačių 
Amerikos lietuvių, kuriuos at
stovauja ALTas. LDT irgi te
gul ir toliau dirba savo, kaip 
Lietuvos valstybės valdininkų, 
darbą, susijusį ir su Lietuvos 
laisvinimu. O visi veiksniai te
gul gražiai derina savo ko’inpe- 
tencijo's ribose dirbamą darbą: 
tegul nesibrauna į vienas kito 
kompetencijos lauką — ir bus 
laisvinimo darbe t va ka, kartu 
gi ir visų mūsų taip laukiama 
taika.

Štai, kokios laisvinimo darbo 
organizacijos mums reikia!

Tengo kelionė Į A'inerika 
pakėlė jo prestižą. Jis pasirašj 
Kinijai labai naudingą susitari
mą su prezidentu Cafteriu. Jis 
pasiūlė amžiną taikos sutartį 
su Amerika.

MouUay, i tbruai-y 12, 19/91 — NAUJIENOS, CHICAGO <. ILL
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Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Kinijos jaunimas 
protestuoja

.95 p<l. UJO. Yra taip pat 
kalba.

SATYRINES NOVELES Genialiai ruso raitytojo

įjos leidiniu:
fetTOS NAKTYS. Didelio for

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą me

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

nuo II Pasaulinio karo’, pi 
sakė jis.

J. Schlesingerio pareiškimą 
sudrebino visas 
ir aukso rinkas-

Diktatorius šešis kartus teisė 
buvusi premjerą, kol jį nuteisė} 
mirti. Diktatorius gauna labai į 
daug telegramų iš užsienio pra-j 
šant palikti buv. premjerą Z. A. 
Bhuto gyvą, bet diktatorius sa
ko, kad jis bus sušaudytas.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. 476-2206

Jim Gaila 
kovo bandymą 

Aukš 
poro

J. A K'SS IN THE DARK. Pikantišku Ir totvr’lj ouoiyFi
ipzaivTFxi. paimti Ii ?>venimo l-engvan stilius. gw* raina. gražiai ištoiit/ 
150 p*l K'ins $2 50

Or. Juou S. Končius HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos titorijo 
santrauka nuo ua* senute amžių iki pokario mete. Vidutinio formato., 14' 
t>si tainooj* $2 00. •

Or. Juoxm B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.0G.

Maskvos miesto rinkimų kom 
siją, ten buvusi senesnio am 
žiaus moteris tarnautoja, iš 
girdusi kokiu reikalu atvyki 
ir ko paprašė, vadovui pareis 
kė su nusi-tebėjimu :“d' iiag-i- 
ar tik nebūsi nusileidę iš dan

2759 W. 71st St., Chicago, Ill.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. Kuralrta, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UtDANGOt. Au
toriau! pastatams neapgauna Intustato ir agltpropo propaganda b«l 
užniJUtkavlBiaL Abi knygoa paražytoa lengvu, graflu rtlHrfml,

P. P įkark II*, KRYtlUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota Isterinė studija apie pritau Hldmą 
Kaina $2.

Vincas žarna lt Iv LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES FARAJTiJl.
84 P*L Kaina ŠUO. e į.- ’Ar

Ha Ir kiti laidiniai yra gaunant
NAUJIBNOSt, 17W Sa. HALSTID ST_ CHICAGO. ILL.

eVaflankaM Barta valanAaanfe *rkx rfaakairf Ir tC'daal 
iatj ar periaMs.

NAUJIENOSE GALIA',* GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
_ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR ^AiYTOJO ATSIMINIMUS

Dr. A. J. Gvaaen — MINTYS IR DARBAI. 259 psL, liečiančius 1906 
metu Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienas Ir susi; 
Fftpiniraa. ______ _________________________

Or. A. J. Gossan — DANTYS, ju Priežiūra. rveikata Ir gręžta
Kietais viršeliai!, vietoje $4.00 dabar tik--------—.
Minkštais viršeliais tik_________________________

Dr. A. J. Guaše* — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ĮMONES.
Kelionės po JEuropa Ispūdži»t Dabar tik ---------------

PEKINAS. Kinija. Kinijos 
vyriausybė, uorė lama išvengti 
miesto gatvėse jaunimo daro
mų nusikaltimų, sugaudo jau
nus berniukus ir mergaites ir 
išveža vasaros laukų darbams. 
Darbas sunkus, menkai atlygi
namas. Kinijoj žemes ūkio ma-

Poeztia — kaip pavasaris, kuris nr»džio1e pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu jveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pą
1. J. AueurialtvH - ValJIO 

mato. 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurais Baltrulaltls, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato. 157 psl. Kaina $2.00.
S. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 16S 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurflallonls, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės. 105 psl. $2.00
6. Anatolllus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 Išvletintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

■'Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psl.. $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURE, 5-H Ivrikos knvga. 152 psl. $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Hat 92 psl.. $1.00.
13 Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00
14 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. TO psl.. $1.00.
15 Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50
16. Alfonsas Tyruolls. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
17. Junss Valaltlt, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

63 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami Jslgytl Šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekj ar pinigini orderi.
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Maskvos diktatūros rinkimų 
sistemoje balsuotojas negali 
pasirinkti kandidato. Ką paren 
ka ir j sąrašus įrašo komunis
tų partija, tie visi ir išrenka
mi, nesvarbu kaip balsuotojas
balSuoui.

C

Demokratinės laisvės rinki’ 
nm sistemos ir pagrindų kernu 
nistai nesilaiko, nepripažįsta. 
Tas daroma dėl to, nes žino, 
kad visuomenė už -kninunisiiis 
nebalsuotų. Gi tokių Maskvos 
diktatūros imperijoje yra di
delė dauguma.

Chicagos Tribune laikraščio; Medvedev 
atstovas Maskvoje 
her parašė, kad 
mėn. 1 d. rinkimuose į 
ciausių sovietų^ Maskvos 
j<: apylinkių diktatūros 
kai sugalvojo padaryti 
“politinį pokštą’’.

Žinomieji diktatūros 
disidentai ir kovotojai 
gaus teises, marksistas 
kas, Roy Medvedevas ir pabė
gusio ir Švedijoje gy venančio 
Agapovo žmona Liudmila Aga 
povą, sutiko būti kandidatais į 
Aukščiausio sovieto deputatus. 
Medvedevas varžvsis su viena 
Belšoj teatro balerina, Agopo- 
va varžysis su Sovietų aukš
čiausio teisino vyr. teisėju.

GERIAUSIA. DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lleto- 

vlų gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kap^lnskis, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai ąplel- 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolievlkų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje besi
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gaustai ifio- 
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO..lIETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naučakdųose, 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprt..........................
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė, 
išversta 1 an."

M Zoščonko,

Susidariusi disidentų, artis
tų ir darbininkų grupė, vado
vaujama Valodia Sichovo, 33 
metų fotografo, paprašė savo 
kandidatus įregistruoti rinki- 
minėje miesto komisijoje. Ka
da vadovas nuvvko i vvriausia

S2.M
"UDaAi Islp pat užsisakyti paštu, atsiuntus čak| srba urdarĮ, prl» 

nurodytas kalnus pridedant 50c. parsiuntime išlaiėems.

SIU iss.lavinimą, 23.2 < turi pu 
ną ar nepilną sidui i'iės mokyk
los išsilavinimą; 5.1', yra bai
gusių arba rv-haigurių aukštąjį 
mokslą. (Okupuotoje Lietuvoje 
duomenys geresni — .LA.)

Kad ir visai silpnai, prelegen
tas palietė ir tautinius gyven
tojų klausimus okupuotuose 
kraštuose, kur yra “liaudies de
mokratinė" santvarka. Tai yra 
tik satelitiniuose kraštuose — 
Vengrijoje, Lenkijoje, Rumu
nijoje. kuriuose vyko arba vyks
ta pasipriešinimai sovietams. 0 
kai su Hitleriu buvo sudarv-ta 
sutartis — “l'ž tai gavome dali 
Lenkijos, Besarabiją ir Pabal
tijį", sako kalbėtojas. Iš to seka 
išvada, kad šitų kraštų neteisė
tą įjungimą j Sovieliją prele
gentas laiko natūraliu dalyku, 
nes visa tai buvo Rusijos impe
rijos sienose. O mums — pati 
svarbiausioji problema. Todėl 
pateiksime ir kilų .kalbėtojų 
tuo pat klausimu šiokius tokius 
pasisakymus.

Juozas Audėnas 
(Bus daugiau)

navo 15 milijonų dolerių ir uži
ma 129.000 kvodratinių pėdu 
plotą, jo didžioji palapinė, su 
permatomu stogu, yra (K) pėdų 
aukščio.

Kritikuoja Schlesin
gerio pesimizmą

WASHINGTON. — Iždo sek
retorius Michael Blumenthal pa
kritikavo savo kolegą kabineto 
narį Energijos sekretorių James 
R. Schlesingerį už pareiškimą, 
kuris pažeidęs JAV dolerio stip
rumą viso pasaulio rinkose.

Schlesingeris sušaukė konfe
renciją pareikšdamas Senato 
komisijai, kad dabar padėtis 
Irane esanti daug rimtesnė, ne
gu buvo alyvos embargo 1973- 
1974 metais. “Tas embargo iš
šaukė ištisą eilę įvykių, kurie 
privedė prie giliausios recesijos

ygtnimm imu 
statistika. Pa 

^ledlinėmi.
ytu Vok’.e’ija
i. .V kn-i /aki 
sarti penktoj-gaus j žeme .

Žinom-'? Maskvos diktatūros 
kritikas, akademikas Gacharo- 
vas kandidatuoti prašon :is ne 
sutiko, pareikšdamas, ‘-ad“dar 
neatėjo tokiam pokštui laikas". 
Gi prsomas kandidatuoti ir 
duodamas savo sutikimą Roy 

is pareiškė, pareiš- 
kad “reikia bandyti Įdomų 

Tuo tarpu Agapo
vą sutikdama pasakė, kad “tu
rime visus būdus ir priemones 
nudoti, kad parodžius pasau
liui kokia Maskvos “demokra
tinė laisvė", — sutikimą paly
dėjo kritikė ir kovotoja už žino 
gaus teises Agapova.

Peticija buvo priimta. Vado 
vas tikisi, kad geritai bus ir re
zultatai - pranešimas apie ;it- 
metimą ir gali apsilnkyli dp- 
toji policija su įsakymu areš
tuoti. AL

* Pirmoji didelė tarptautinė 
I paroda, buvo suruošta Londone 
1851 m., garsiame Hyde Parke, 

akcijų (Šerų) Per 141 dieną ją aplankė virš 
: 6 milijonai žmonių. Didžiausia

tarptautinė paroda buvo 1939- 
•10 m. New Yorke. Ji užėmė 
1,216 akrų plotą, ją aplankė 25,- 
817,265 žmonių.

prie Maino
'7 m. spalio 8-9 <1. 

leidžiamo mėnes'm o 
osev“ (pagal V. Ku- 
asėlis) nr tinė kenfc 
je dalyvavo apie 2 dt; ja 
Vokietijos Prancūzi- 
.1 Atnc-r kcs, Angli- 

| ios, Australijos ir lutų kraštu 
Oratoriai pasakė daug kalbu n? 
t:k apie Rusiją, bet ir Sovietų 
Sąjungą, į kurią neteisėtai vra 
;jungia ir Lietuva.

Mėginsime rusų emigrantų 
tais klausima's pasisakymus čia 
trumpai peržvelgti. Svarbiau
siomis kabiomis žmnalas Ia:ko 
ir jas pateikia ištisai E. R. Ro- 

[ manovo apie krašto padėtį ir 
M. V. Gordero apie tarptautine 
padėlį. Kitų oratorių duotos tik 
kalbų santraukos.

Iš Romanovo kalbos paliesi' 
me tik vieną kitą pasisakymą, 
kurie mums mažiau žinomi, bet 
gana būdingi; apie gyventoju 
materialinę būklę ir išsilavini
mą bei apsišvietimą Sovietų 
Sąjungoje. Prelegentas, naudo
damasis Šveicarijos instituto, 
kuris nagrinėja pasaulines eko
nomines problemas, duomeni
mis pabrėžia štai ką. Išeinant 
iš tautos visuotinių pajamų 
(Gross national product) Sovie
tų Sąjungoje vienam gyvento
jui tenkanti jų dalis, šlovinti 
29-je vietoje tarp pasauliu Tais-

lyginus su jo 
va’stybėm’s — 
Vengriia. L°nki

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Buvęs krašto apsaugos mi- 
nisteris gen. Zea nuvertė. dar
bi ečio Zulfikar Bhuto- vyriau
sybę ir prižadėjo trijų mėnesių 
laikotarpyje pravesti naujus 
rinkimus, atiduoti išrinktie
siems valdžią ir išeiti atsargom I 
Bet jau praėjo trys metai, o 
rinkimu Pakistane dar nebuvo-

• Didžiausias pasaulyje cir
kas yra Las Vegas, Nevadoje. 
Jis atidarytas 1968 metais, kar

šinu beveik nėra. Į laukus išve
žiotas jaunimas privalo gyventi 
labai sunkiose sąlygose ir sun
kiai dirbti. Jaunimas, patyręs 
apie Amerikos ir Japonijos jau
nimą, labai griežtai protestuoja 

Dtngum* žiu knygų yra tinkamos dovanos Jvairiomia progomii. Jas ii 'ir nenori nuoširdžiai dirbti.
kitas knygai galim* įsigyti atailanklua i Naujienai arba atsiuntus čeki r 
Dilginę perlaidą
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Kodėl lietuviai nesusitaria?

tomis lietuvių organizacijomis, turinčiomis visai kito
kią paskirtį ir konstituciją. Vieniems atrodė kad AL
Tas, sujungtas su politinių principų neturinčiom's gru- 

> pėmis bus nuvertintas ir jo veikla lietuvių laisvės kovai 
netiks. Kitiems atrodė, kad ALTas negalės eiti savo pa
reigų, jeigu bus prikergtas prie jokių aiškių politinių 
principų neturinčios grupės.

Jeigu Pasaulinė Lietuvių Bendruomenė būtų taip 
suorganizuota, kad joje galėtų tilpti visos lietuvių politi
nės grupės, tai tada dar galima būtų kalbėti. Bet kai 
dauguma lietuvių politinių grupių žino, kad bandoma 
apjungti tiktai tuos, kurie sutinka pripažinti vienos po
litinės grupės vadovybę aiškių tikslų nepaskelbusiems 
politikams, tai reikalus suprantantieji buvo 
rūpinę.

Panaši problema pasireiškia ir Vyriausiame 
vos Išlaisvinimo Komitete. Atrodė, kad reikalas 
apie asmenybes, rekomenduotinas VLIKo reikalams 
tvarkyti. Reikalas ėjo ne apie asmenis, bet minėtų asme
nų pažiūras įvairiais klausimais. Vadovybės problemos 
VLIKas iki šio meto dar neišsprendė. Vis dar eina dis
kusijos, savaip interpretuojamas veikiantis statutas, 
klausinėjamos įvairių organizacijų atstovybės, klausi
nėjamas jų sudarymas ir kt. Visa tai daroma tik todėl, 
kad VLIKas, pradėjęs paskirtą darbą dirbti, galėtų jį 
dirbt:

Esame tikri, kad VLIKas, kaip ir ALTas, gerokai 
pasitampęs ir klausimus apsvarstęs, pajėgs sudaryti to
kią vadovybę, kuri bus naudinga laisvinimo kovai vesti. 
Tas darbas bus galimas, kai vadovybėje nebus žmonių, 
planuojančių VLIKo veiklą stabdyti ar nukreipti visai 
kitais keliais.

ALTA yra Amerikos lietuvių organizacija Letuvių 
bet Amerikos piliečių. Jis gali padėti lietuviams išsilais
vinti. Jis gali bendradarbiauti su Lietuko'' •-
grupėmis arba su Vyriausiu Lietuves Išlaisvinimo Ko 
mitetu.

Prieš kelis me'us buvo paskleista mintis, kad 'r 
Tas susijungtų su Amerikos Lietuvių Bendruomene, bet 
iki šio meto ta mintis neprigijo lietuvių tarpe, Neprigi 
jo todėl, kad ALTas yra Amerikos lietuvių organizacija, 
o Amerikos Bendruomenė yra tiktai padaHnvs Pasaub’o 
Lietuvių organizacijos. Amerikos Lietuvių Taryba jo
kių įsakymų iš užsienių iki šio meto neėmė ir nesirengia 
imti, tuo tarpu Amerikos Bendruomenė

kymų. Jeigu ALTas taptų Amerikos Bendruomenės da
limi, tai privalėtų paklusti iš aukščiau ateinančių įsa
kymų.

Lietu, 
sukosi

t

&

Amerikoje yra milijonas lietuvių, kurie turi įvairias 
nuomones įvairiais klausimais. Jie turi skirtingus poli
tinius, socialinius, filosofinius įsitikinimus. Kiekvienas 
pasirenka tokius darbo metodus, kurie labiausiai deri
nasi su jo sąžinės balsu.

Lietuvos nepriklausomybės sukakčių minėjimas ap
jungdavo veik visus lietuvius. Labai mažai Amerikoje 
yra lietuvių, kurie nenorėtų, kad gimtinis jų kraštas bū
tų nepriklausomas,o gyventojai galėtų naudotis pačiomis 
pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir būti laisvi. Šios šven
tės visus sujungdavo, nes dauguma buvo įsitikinę, kadį 
Lietuva turi būti visų lietuvių. Galvoti jie gali įvairiai. 
bet visiems rūpi Lietuvos laisvė.

Visi žinome, kad praeitų metų pabaigoje įvyko dvie j 
jų gausiausių Amerikos lietuvių organizacijų konferen
cijos. Abi organizacijas sudaro Įvairios politinės ir vi
suomeninės grupės. Viena organizacija rūpinasi Ame. 
rikos lietuvių darbu ir pareigomis pavergtai Lietuvai 
pagelbėti, antroji rūpinasi pavergtos Lietuvos politinių, 
ir visuomeninių partijų bei grupių vedamu darbu pa
vergtai Lietuvai padėti išsigelbėti nuo užgulusios nelai 
mes. Tikslai beveik tie patys, bet vis. dėlto jie yra skir
tingi. Kiekvienos organizacijos nariai ir veikėjai labai 
gerai supranta jos tikslus ir stengiasi veikti pagal galio= 
jančius nuostatus. Tikslai aiškūs, darbo pasiskirstymas 
žinomas, veiklos sritys taip pat visiems suprantamos, o 
visdėlto žinoma, kad aiškūs dalykai visiems nebuvo to
kie aiškūs, kaip daugelis manė ir planavo. Visi žinome 
kad buvo tam tikra trintis, kol buvo išrinkta Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadovybė. Iš paviršiaus atrodė, kad 
kova eina dėl žmonių, renkamų ALTo vadovybėm Bet 
reikalas buvo ne žmonės. Reikalas ėjo apie norą laikytis 
organizacijos tikslų, kuriems ji buvo sukurta, įregis
truota ir veikė virš 40 metų. Trintis ėjo ne dėl pirminin
kų, bet dėl idėjų, kurias knadidatai atstovavo. Vienas,1 
Amerikos Lietuvių Tarybos veiklą gerai suprantąs, no
rėjo laikyti senų lietuvių politikų įsteigtą organizaciją, kia buvusius savo narius Jųngt. Am- V-bių teismai}, 
tose pačiose ribose, kuriose jos veikla buvo pritaikyta. 
Kitas, nesuprasdamas ALTo esmės, siekė sujungti su ki-
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Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANQVS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario U proga męs, lietuviai, jungiamės 

iŠ naujo sutartinai remti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstątynią ir visais būdais siekti, kad lie
tuvių tauta gyventų amžinai.

Šios didžiosios lietuvių šventės proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis paminėti ko įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
pliusinėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos į organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir į jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius Amerikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne- 
prikląusomybės sukakčių minėjimo ruošimo vi
sose lietuvių kolonijose.

Į.ąikau sąyp pareiga priminti JAV LB LOKo 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad tie pinigai turi būti 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vyk
domajam Komitetui Chicagoje arba Tarybos 
skyriams vietose.

Perduodamas JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą viltį, kad, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui.

Prel. J. BALKONAS, 
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 

Komiteto Pirmininkas

Karys,1953 Vasario men. Nr.2

i

.u JKEFELLER
$65 MILIJONUS

, YOD i. — Buvęs vice- . , . ... . ,
j -zdentas Nelson Rockefeller Aulo.notahų . daroin.nk, mų; 
š dalino' Įvairiems asmenims ir 

jamzactcma 65 milijonus 
d Jėzų. Paskelbtas jo testamen- 

Privalo klau- tas sako, kad žmonai, vaikams, 
yti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės įsakymų ir patvar- iarnautoIams ir padėjėjams jis 

panko 46 niJijonus. dolerių, 
siuos pinigus jis paveldėjo iš te

są vo darbu ir prekyba jis už- 
Amerikos Lietuviai nenori bendradarbiauti su oku- Į dirbo 65 milijonus dolerių, šiuos 

pantu. Bet įsivzaizduokime kad Vokietijos, Australijos j 5 ni»us iis ^dalino muziejams,

IŠDALINO

♦>

D
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uej vez kai k eipes į automo-j ta. Kki joje yra 3,70. su nitą 
Kilių darbiu nkų ’u i ją, Tapy
dami padėti laimėti streiką.

atsisakė streikuoti. Streikuojan
tieji turėjo su kitomis unijomis 
susitarti prieš streiką, bet jie 
to nepadarė.

— Iš Hong Kongo ateinančios 
žinios sako, kad dabartiniu nie

žo, tai saviesiems ir paliko. Bęt ’ —

ių Ae buvo s..im. Ine tai 
met 7 s, kai šar.cha l '' .
ąelįgą;nizqua -palai ė . _.o ue 
tungo našlę ir Keturių grupę. 
Dalis jų žuvo kovų m&-u arba 
javo sušaudyti arešto metu. Da- 
jar jiems keliamos bvlos ir vyk
domi teismo sprendimai. Sušau- 
lyti keturi “kultūrinės revo iu- 
c.jės” karininkai.

ir kitos Bendruomenės nutaria su okupantu bendradar
biauti. Jeigu Pasaulio Lietuvių bendroumenės nutars 
bendradarbiauti, tai ji galės įsakyti ir ALTui bendra. 
darbiauti.Bet ALTas su rusais ir jų agentais nenori ben
dradarbiauti, ALTas negalėtų klausyti tokio Įsakymo iš 
centro ir tektų ALTą išmesti.

Yra ir kitų klausimų, kurie nesideriną. ALTas turi 
vieną konstituciją, o Bendruomenė jos visai neturi, AL
Tas priima visas lietuvių organizacijas, siekiančias tų 
pačių tikslų. Bet ALTas tų organizacijų netraukia Į rme 
rikiečių teismą, tuo tarpu Bendruomenės vadovybė trąu

meno galeli joms, mokslo Įstai
goms ir žmonėms. Turtuolio 
testamentas ilgas, bet viskas 
’mulk:ai surašyta.

Amerikos lietuviams yra ir kitų nepriimtinų dalykų, 
apie kuriuos teks netolimoje ateityje pakalbėti.

Ae -visi britų darbinin
kai streikuoja

LONDONAS, Anglija. — Įve
ju komunistų ir atskilusių dar- 
biečių kontroliuojama britų ve- 
ž kų un’ja paskelbė darbiečiams 

?mą’onų s tre ką, 
-aŠtQ ūkiui.
Stroikuojantiej’

J sv?._'- i, bet ki 
n.ekd nelaimėjo.

kuris kenkia

??t>.':ĮŠ'į:SS;Sįį

Reorganizuotos Bendruomenės konferencijoje B. Vagų redak
torė Zuzana Juškev.čienė aišk’na konferencijos atstovams 

apie dabartines nuotaikas ir reikalingą atlikti darbą.

pakenkė bri-. 
šio meto jie: 
Streiku©jan-

E. JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI Iš AUSTRALIJOS
(Tęsinys)

Po pustrečios valandos trukusios įdomios ke
lionės Cpt Cook II laivu, praplaukėme visai ar
ti pro didįjį Sydnėjaus uosto tiltą ir grįžome at
gal į prieplauką, iš kur tas pats laivas po trum
pos pertraukos turėjo išplaukti į kitą, kiek trum
pesnę kelionę.

KARALIŠKAME NACIONALINIAME 
PARKE

Gruodžio 20 d. automobiliu išvykome į Ka
rališkąjį nacionalinį parką, esantį apie 20 my
lių į pietus nuo Sydnėjaus. Parkas gana didelis: 
apie 10 mylių ilgumo ir tiek pat platumo. Per 
parką uolose išgraužtomis vagomis teka keli upe
liai, o lygiagrečiai su jais vingiuoja keliai auto
mobiliams.

Parke, ypač žemesnėse vietose, medžiai au
ga taip tankiai, kad atrodo kaip ištisa žalia sie
na. Visame parke čirškė svirpliukai, ir tie jų bal
sai susiliejo į ištisą nežemišką gaudesį, labai pri
mena r/’ nrieš keletą metų girdėtą Chicagos miš
kų saugonėte

Privažiavcme aikštę, esančią pačiame pieti
niame parko sm igalyje, prie pat Pacifiko van

denyno. Uolų apačioje, gal 800 pėdų po mųsų 
kojomis, šiokštė bangos, o virš jų judėjo balti 
žuvėdrų taškeliai. Horizonte tik beribis vande
nynas, jokio laivelio nesimatė. Didingas vaizdas. 
Toli pietuose rūko Wollongongo fabrikai.

Pavažiavus dar kiek toliau į pietus, automo
biliams kelias yra iškirstas beveik statmenoje 
uoloje: kairėje pusėje uola eina kaip siena sta
čiai žemyn, o dešinėje—stačiai aukštyn.

Vienoje vietoj kealnai man labai priminė 
Pennsylvanijoje matytus kalnus, po kuriais gi
liai žemėje buvo kasama anglis. Priminiau apie 

j tai broliui, ir jis patvirtino, kad ir čia po kalnais 
yra anglies kasyklos. Dar tolau pavažavę malė
me ilgus anglimis prikrautus traukinius.

Papietavę viename australų privačiame klu
be, kuriame kaip tik tuo laiku kitoje sa’ėie ke'i 
šimtai senesnio amžiaus moterėlių lošė bingo, 
grįžome puikiais greitkeliais namo. Pakeliui m • 
tėme tipišką Australijos “bush country”.

IŠLEISTUVĖS
Gruodžio 21 d. vakare buvome pakviesti pa

sisvečiuoti pas ponią Danutę B. Mus iš namų pa
ėmė ir pavėžino ponios Danutės sūnus 
Algis su žmona. Ponia B. turi labai ištaigingą 

j rezidenciją pietiniame Botany įlankos krante. 
Nuo didžiulio rezidenecijos balkono atsiveria pui 
kus vaizdas į įlanką ir kitame jos krante esantį

Sydnėjcus ąęrodramą. Išleidusi vąįkų? į aukštuo
sius mokslus, p. Danutė atliekąipu nuo tarpybos 
laiku studijuoja universitete ir jau yra atsiekusi 
du akadeipinįųs diplomus.

Atyykę jau radome daug svečių, kurių tar
ne buvo fcun. P. Butkuj P. Kedys ir kiti. Kun. P. 
^utkus yra Sydnėjaus lietuvių klebonas, žymus 
'kautų veikėjas, Tautos fondo atstovybės pirmi- 
’ U k‘■'° -uolat besisielojąs lietuvybės ir lietuvių 
iekala s. Pašnekesyje jis labai domėjosi Ame- 
’kos lietuvių kunigų veikla, bendromis Ameri- 

‘ s r-+.-ri" problemomis, ALTa, VLIKu, Lietu- 
v ų Kat. B. Kronikos leidimu, ir t.t.

*uriningos kun. Butkaus invokari
° - dėjo vaišės su tostais, kalbomis ir ‘Tl-

Trumpus žodžius tarė kun. But- 
urmo brolis ir aš. AųstraMios pri 

' i r an buvo įteiktas liuksusinis albu 
ga “C apital Cities of Au tra 'a”

v sų vi“! ] dalyvių pąr. šais. Algis sų žmona dąr 
įskilai įteikė, taip pat su gražiu įrašu, sienfųį 

Aus’rali jos kalendorių. Tas paskutinis vakarąs 
Pie^ų Kryžiaus padangėje man paliko neišdildo
mą prisiminimą. Skirstėmės į namus jau gana 
vėlokai.

SUDIE, AUSTRALIJA!

Sekančioji diena, penktadienis, jau buvo pa
skutinioji diena Australijoje. Diena ir vėl pasi-

tąįkė labai graži, oro linijų streikas jau prieš 
dvi dienas pasibaigė, vieta lėktuve užtikrinta, 
lėktuvas išskrisiąs nevėluodamas.

Atsargos dėlei, atvykome į Sydnėjaus Inter
national aerodromą pusantros valandos anks
čiau. Prie Pan-Am skyriaus atidavus kelionmai
šį, tarnautojas ilgai žiūrėjo į mano bilietą, Ka- 
dangi bilietas buvo perrašytas ne tiesiogįniam 
grįžimui Amerikon, bet su tarpiniu dienos susto
jimu Havajuose, tai galvojau, kad buvo padary
ta kokia klaida.

< — Ar kas netvarkoje? — nustebau.
( — Bilietas yra tvarkoje, bet Jūsų pavardė ta
pati, kaip ir vienos mūsų lietuvių kilmės stuar- 
desės vardu Regina. Jos tėvai gyvena kur tai 
prie Chicagos. Ar nesate jos tėvas ar šiaip gimū 
nė? — paklausė.

i— Giminė nesu, bet esu labai nustebintas to
kiu sutapimu nes mano pavardė tikrai nedažnai 
pasitaiko, — atsakiau.

(Bus daugiau)

NAUJIENOS, CHICAGO g, m.



D1L rBAiVK PLECKA.
QPTOME f RISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

■TiKrina akis. Pritaiko akinius
“contact lenses’”

DR. PAUL V. DARGlb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 5. Mai.heim icd., We»ichest»r, II
V ALANUOS: 3—y aarbo dienomis 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai. 
Tok; arba 562-2728

. AKUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

4449 So, Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). Tol. LU 5-6446 

Priima hgomus pagal susitarimu.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8001

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ (R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE. 

St. Petersburg, FL 3371 ( 
Tel. 813)-384-3020

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLE v ECKAo 
CrtUliQjAS 1R CrtiKUKUAS 

SPfc^iMUYoE AKIŲ LIGOS 
4>u7 West iu3rd 51 rest 

Valandos pagai susitarimą.

šagamogienės portretas

dėjo prie lietuvių rusinimo, gi
v ė’ iau

ir pradėjo ienkišk i kalbėti.
tu

ėmė pasiduoti enkų jta-

lenkindama k., as lietu*

Tokiu būdu ji paliko lietuvių 
autų be lietuviškos inteligenti- 
as. Dar blogiau, ji pagal lenkų 
aadą sunkiomis baudžiavos 
rievolėmis labai nuskurdino’ 

.etuvių liaudį materi- liai, o va- 
ydania degtinę ir versdama 
avo baudžiauninkus ją gerti, 
uos žlugdė moraliai.

Tik 1861 m. panaikinus ban- 
J/.iavą, lietuvių piastuomene 
'liaudis) pradėjo atsipalaiduoti 
mo ją labai slegiančios “glo
bos” tos šviesuomenės (baje- 
ų), kuri nevykdė savo tautinio 

pašaukime’ lietuvių 
įėj, drauge savo veikimais žlug-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ilsisi ir tyli visa Žemė, džh ugi a si ir linksmai iūkau|aM.
Iza. 14:7

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdi palinksminanti in in pažada 
-tins bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldo < om<ytoj 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku 
/ms kunigaikščiai darys teisybę, (žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7) Iš tikrųjų šitt 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visu tautų pageidavimas” Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo- 
c^rus pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas 
g - ovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus

ŠV. RAITO TYRINiTOJAt
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island N Y 10303

M. ŠILEIKIS
I

, i B4Š0 J. VENCLOVA
Vai. agai susitarimą. Uždaryta tree. į 
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DK.iJipNAS SEIBUTIS
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Dr. J. BASANAVIČIAUS (BASANIO)
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vat. anirad. 1—4 popiet,

mui, kaip ir pastebėjo dr- J. To
toraitis (128 p,): iam kanu 
(1 pasauliniam) baigiantis tė
vynės medė ir taut’n's susipra- 
t'mas buvo Lietuvoj taip giliai 
šaknis įleidę, kad daugelis jau 
nų vyrų drąsiai stčjo savano
riais į kariuomenę tėvynės ir 
besikuriančios Lietuvos valsty
bės ginti”.

Deja, lietuvių tautos priešai 
nesnaudė ir nesnaudžia. Kada 
tautiškai atgimtę lietuviai sukū
rė savo tautinę valstybę, tai jie 
labai susirūpino. Jie įtikinėjo 
lietuvius, jog Lietuvos valstybė 
nėra tautinė, bet valstybinė, ne
žiūrint, kad Lietuvių-: valstybė 
net neapėmė visų lietuvių gyve
namų plotų. Jie pradėjo moky-

visuome- ti lietuvius, kad tik iorma (lie
tuvių tautos) gali būti lietuviš- 

lydania pačią lietuvių tautą, j ką, c turinys privalo būti tarp- 
Jabar susidarius palankesnėms Į tautiškas, žodžiu, 
.^lygoms, buvusieji baudžiau
ninkai bei lietuvių liaudis pra- 
įėjo ekonomiškai pakilti. Ir ne
rūkus jau pastebime ir valstie- 
,.ų vaikus lankančius aukštes- 
les mokyklas, kurie apsispren- 
iė eiti savu lietuvišku keliu ir 
pradėjo formuoti lietuvišką 
šviesuomenę.

Dr. J. Basanavičius kaip tik 
ir atsistojo šios besikuriančios 
lietuviškos šviesuomenės pne- 
kyj. Jis pradėjo leisti tėvynės 
Lietuvčš meilės laikraštį “Au
šra”, kuri, suėmusi visus lietu
vių tautos siekimus, subūrė įvai
rių pažiūrų lietuvius bendram

Mažeika S/

Ofiso telef.: 776-2880
Rezidencijos telėk; 448-5545

Iš 1903W-6 dl laiško prof. J. 
Bc'duehui de Kurtene matyti, 
ioę dr. J. Basanavičius net buvo

‘Aušros’ sukeltas lietuviškas iautiniam darbui savo apmiru- 
iąjūdis pavertė visuotina jau-i s os tautos gaivinti

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•ndra praktika, epe- MOTERŲ lig. 
Ofisas 2652 WEST 5yth S iP/JE-> 

Tol. PR 8-1223
■ 'Ulbu VAL.; pirm, antiad-, crecib. 
-x penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sfcštadic 

iais 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 
pagal susitarimą.

i > ’
j išleidęs brošiūrą “Prie istorinės 
mūsų rašybos”, o taip pat jis 
rūpinosi, kad apie lietuvius ii

E« ŠiJuElRIS, O. P. jEurop;
uKrHUPEL>A&-lHOŪhlŽjbTA. his dOKI HUPEDAS-r'RO'l hjy SXa. 

įgj Aparatai - Protezai. M«. bau 
nazm. Speciali pagalba fcj|omc 
Area SuocorUŽ ir t t.
i 4 j 8. JL>«tadiemais i?

Afesi 63rd St., Chicago, ir,. 60o>
P Respect $-5084

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WĄ 5-8063

jų kalbą žinotų ir kiti: anglų 
j storikas dr. O. -Rutter (95 p.)

yloja: ‘ “Dr. J. Basanavičius 
graciously sent me the follow- 
ng message to the English- 

į speaking people: The Lithua- 
•nian nation which of all the 

>ean nations retained to 
: his day the purest and oldest 
example of the surviving Aryan 
anguage and which has been 
A>le to preserve the imprints 
of its ancient culture, during 
he Middle Ages played an im

portant part in the history of 
Eastern Europe, losing this po
werful rule only after its union 
mith the Poles”.

r.osios Lietuvos ideologija. Pa
gal prof. dr. P. Penkauską (18 
p.), atgimusios Lietuvos pa-i 
grindų buvo gyvoji 
tautos dvasia. O dr. J. Basana
vičius (Priedelis prie lietuviško 
klausimo, 1905) suglaustai su
formulavo S. Daukanto’ pradė
tos ir aušrininkų papildytos lie
tuvių tautinės ideologijos -pa
grindinius dėsnius: 1) Lietuva j 
privalo būti lietuviška, 2) tarpi 
visų lietuvių meilė ir vienybė 
turi viešpatauti, 3) visų lietu
viu luomu idealu turi būti 
tuviškumas.

stengėsi lie
tuvius padaryti be lietuviškos 
dvasios, kad vėl jie, kaip seno
vės lietuvių bajorai, pasiduotų 
svetimoms jtaaoms ir nustotu 
dirbti savosios tautos gerovei, 
ir bendrai, jie stengiasi defor
muoti tautinio atgimimo sufor
muota lietuviu šviesuomene.

J r tenka, pastebėti, jog jie ra
do tarp menko lietuviško susi
pratimo lietuvių nemaža prita
rėjų. Ar jiems pavyks savo tik
slą atsiekti, t. y. sudaryti savo 
rūšies naujų laikų lietuvių ba
jorų visuomenės sluoksnį, kuris 
plūduriuos svetimuose vande
nyse — ateitis parc'dys.

(Bus daugiau)

— Buvęs Pakistano premje 
ras pareiškė, kad jis diktatorių1 
jokio pasigailėjimo prašymo ne

Tad jis daugiausia prisidėjo 
prie lietuviškos dvasios švie- 

Isuomenės susidarymo, kuri su-j rašys, nes jis nekaltas, byla dik
i 

mimą ir paskatino lietuvius žy-į nužudytų,. tai su prašymu ar bzi 
giui. Lietuvos valstybės atkūri- prašymo — vis tiek žudys.

. ouviiivrico ouo.uuivitu, n.uj.1 OU.- iiaoyo, J ilCJACtlUčlb, DVlčt <11K

i lietuvių įgiė lietuvių tautos tautinį atgi-; tatoriaus sufabrikuota, kad ji 
T Rjrctnnn- _ •__ • __ i- . - - ’ - i . •

Šešių Metu Mirties Sukaktis

lie-

Laidotuvių Director-a'
6845 SOUTH WESTFRN AV

Trys ModerntSKob Aupiyc.o 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

uAlD^
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIIMMIMO IS'« W

4605-07 SO. HERMITAGE A V EN I b
Teh 927-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA A VEN U h
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ?

LIETUVIŠKOS
VIEŠUOMENĖS
SUSIDARYME

Gyv. Oak Lawn, Illinois

Mirė 1973 metu vasario mėn. 12 diena, sulaukės 72 ine- 
ų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Raguvos mieste, Panevėžio

TĖVAS IR SŪNUS

Apdraustas perkraustymas 
iš {vairi y atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

LIETUVIŠKOS
IDEOLOGIJOS FORMAVIME
Anot J. Ambrazevičiaus (ži

dinys, 1398, 2 nr.), lietuvi] 
.autinės ideologijos pradus nu-
lymėjc’ S. Daukantas, kuriuos kalbėti rusiškai ir tuomi prisi-

Li Juyių tautos ir pačios 
Lietuvos tragedija tai, kad jos 
diduomenė, kuri anuo laiku su
darė šviesuomenę atsisakė vyk
dyti savo tautinius uždavinius 
— visai nesirūpino' lietuviškos 
kultūros ugdymu ir lietuvių 
tautinės dvasios gaivinimu. Ir 
priešingai, pradžioj ji pradėjo

SOPHIE BARČUS
Radijo šeimos valandos

Vlsot programos IŠ WOPA

1490 JdL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 v*l. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
*al ryto.

/•deja Aldona Daukus

Telof.: HEmlock 4-241J

'>59 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL, 60629

Frosty Cranberiy-Orange Relish Pie
hy Martha Logan

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Mary, pagal tėvus Gintaut, du 
sūnūs — John, marti Marsha, ir Kenneth, marti Carol, dvi 
dukterys — Lillian Mallstrom, žentas Roe, ir Diana Whelan, 
žentas Fred, anūkė Maureen Whelan, sesers vaikai — Ed 
Riska, Lucille Bruton ir Julia Riska, dvi švogerkc's — Ber
nice Gintaut ir Stella Maziliauskas, švogeris Peter Gintaut, 
jo žmona Julia ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Mes Tavęs, mūsų brangiausias, niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesugrįši, liet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, dukteris, giminės

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

KR ftUMi- vi-

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTi

H 4 I

£ “Lietuvos Aidai’ 
jpL ...KAZĖ BRAZDŽIONYTa

... Programos vedėja

Pirmadieniais ir antradie- 
niais 9:00—9:30 vai. vak. 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. 
šeštadieniais 7—-8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
H WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 7Ut Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778.5374

Jei žinote asmenis, kum 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra 
tome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siutime Naujienas dvi sa 
vaite* nemokamai.

MB

Tke American

r/^wwo^

Dessert* for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may have a 
choice — or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 
Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh
mallows and sugar are combined and heated in a saucepan 
Until the marshmallows melt. Cool and fold into whipped 
Cream. Finally the scrumptious mixture is poured into a baked 
tender, flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, so there is no last 
minute rush or fuss.

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
Yield: 9 inch pie

full-sized marshmallows 
cup sugar
cup whipping cream or 6 
ounce can evaporated 
milk, chilled

20 
%

■aoitvu

. rliun^

VIENERIŲ METŲ MIRTIES LIŪDNAS PRISIMINIMAS

aMBULANC? 
’ATARNAV 
\AS DIEK
* MAKT

lURIMĖ 
a-OPLYčIA 

•dSOSE MIES 
DALYSE.

Baked 9-inch Swift’ning/
Jewel Shortening pie 
shell

10 ounce package frozen 
cranberry-orange 
relish, thawed • • •

r Combine relish, marshmallows and sugar in heavy saucepan.
• Cover and heat slowly until marshmallows melt. Stir occasion

ally. Cool. Whip cream or milk in a chilled bowl until stiff 
| peaks form. Fold into relish-mixture. Pour into cooled baked 
į pie shell. Wrap for freezing. At serving time, remove pie from 
I freezer and let stand 10 minutes before seAing.____ _ . _

PETRAS RUCEVIČIUS
Gyv. 8160 - 61st St., Westminster, Cat

Mirė 1978 m. vasario 12 d., sulaukęs 72 metu amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio apskr., Alvito vaisė., Kiršų, km. 
Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko labai nuliūdę: trys seserys — Petronėlė Shu- 
makaris, du sūnėnai: Jonas Schumacher su žmona Velma 
ir 3 jų dukromis — Dawn, Gail ir Amy, taip pat Algerd 
Schumacher su žmona Jule ir jų sūnumis — Algerd ir Ray
mond; Lietuvoje liko sesuo Uršulė Tranauskienė ir jos duk
ros — Zosė, Regina ir Nijolė su šeimomis, sesuo Agota, jos 
dukra Danutė ir sūnus Benitas su šeimomis, taipgi dvi 
pusseserės — Onutė Kraulėdaitė ir Izabelė SaleinonČikicnė, 
o Californijdje Zosė Tuskenis su šeima.

Kūnas buvo parvežtas iš Californijos ir pašarvotas A. 
Petkaus šermeninėje, Cicero, 111., o vasario 17 d. buvo nu
lydėtas į tų neišvengiamą poilsio vielą ir palaidotas amži
nam poilsiui Lietuvių Tautinėse kapinėse-

Mes Tavęs, mielas broli, niekuomet nepamiršime. Tu 
pas mus niekuomet nesugrįš!, bet mes anksčiau ar vėliau 
pas Tave ateisime.

Tebūna Tau lengva šios šalies šventa žemelė.

Nuliūdę lieka:
sesutės, pusseserės, sūnėnai, giminės ir draugai

^gir, ,,LI^. ^.į"..^ ^.g^Įy^^ŲJ ———’-

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd> 7-3401

OU.

BIIKuč JASAITIS
jil ciceru, ul /hone. UDimpic c-auv.

Aldi UKM

aJLUKbl

61EMŪNAS
*.i r*hon<
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WEWA 091& oTKJh* W.K.UU4 , 44,

1314 WEST 23rd PLaCI Vii rink ’-Sė
□2b SOUTHWEST HIGHWAY palo* Hill*, 174-4*

•«»4 HaLSTED STREET Ph»n«: YArfla
------------------- —------------------------------ -----
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trumpa;

Ema !r Anthonj 
il’ow Springs, 11! 
<avę senelių litui; 
abu gana jauni.

Petraičiai

nors dari 
Ju duktė

ilaukė flutters Am; 
ai yra palvu 
cila sulauk*-

titulo.
Tar y- 
ruosia 

Lietuvos nvpriklausc mybės mi
nėjimą vasario 1<S d. Gary ore- 
str. 10 val. bus pamaldus šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je, o 3 vai. popiet parapijos sa
lėje prasidės minėjimas. Daly
vaus JAV kongreso atstovas 
Adam Benjamin ir Lake apskr. 
miestu merai. Meninę programa 
atliks mokyt. Kateriuos Pečkai- 
tienės paruoštas jaunimas.

A menkos Lietuviu 
skyrius Indijanoje

Vilius Bražėnas iš Ft. My
ers. Fla., remiamas American 
Opinion centro, sausio pabaigo
je išvyko paskaitų ciklui į pen
kias valstijas. Savo paskaitose 
jis dažnai primena Lietuvos bei 
Pabaltijo kraštų okupaciją, duo
damas duomenis bei pavyz
džius apie komunizmą.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Chicagos skyrius pa
skyrė Naujienoms $15 auką ir 
ją atsiuntė kartu su pirm. J. Le
ko, taip pal sekr. V. Gasperie- 
nės raštu ir gerais linkėjimais. 
Dėkui valdybai ir visiems tu 
skyriaus nariams.

— Dėkui žurn. Algirdui Gus
taičiui iš Los Angeles. Caiif., už

[ku:i svVūizi Naujienų ras ta o 
aip pat uz auką, ats’ųst t ka- 
nd / aus javinio proga. DAkui 

u mirs o tautiečiui, užsisakiu- 
dam Naujienas (i mėn., bet pa- 
.ardės prašiusiam neskelbti.

— Antanas Graužinis iš Mar- 
I quelle Parko, kartu su prmu- 
m rata aisiuntė ^7 i ž kalendo- 
r u. Ponia Felicija Modestienė 

pit-untė s J. šmotelis aisiun- 
■ ė *2. los apylinkes tautietis 
j užsirakė Naujienas 3 mėn. lin- 
j sa.m sniam susipažinimui, lo- 
jdėl pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui už aukas ir už dėmesį 
platinimo vajui.

LMuvg-š ncpnkkui rmnybt* su
kaktį kovo 25 d. Letuvių Tau
tiniuose namuose. Programoje 
dalyvaus Audronė PavJėiūtė, 
Jūratė iaulvilaitė ir Algio Mo
desto vadovaujamas orkestras.

Va!entinas Liorentas atliks 
Cezar o Platerio vaidmenį bfcDal- 
navos" ansamblio statomoj mu
zikinėj dramoj /'Emilija Piale- 

1 ryte”, kurios spektakliai bu> 
• kovo 31 ir balandžiu 1 dienomis 

Marijos mokyklos salėje.

— Dėkui Alfonsui Auguliui 
š mūsų kaimcnvstės, daugeliu 
ilvejų parėmusiam Nauj’enų 

įteiktą pen-

ANTRASIS KRISTAUS
ATĖJIMAS

Marija Knystautienė išjk.Įdiiną. lnklli už 
Danbury, Conn., nusipelnė ' įsų kinę kalendorius proga.
padėką ir pagarbą už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkui už 
ankstyvą prenumeratos pratęsi
mą ir už $10 auką.

— Antanas Bacev’čius iš St. 
Petersburg. Fla., kartu su pre
numerata atsiuntė penkinę už 
kalendorių. Juozas Jezukaitis 
atsiuntė $3. Tos apylinkės ;

aujamos L. Livčiaaitės. lietu- 
'škų dainų pynė. Muziejaus rė
mėjai ir visuomene kviečiami 
lalyvauti. i rytų ir nušvinta iki vakarų, taip

žaibas tvykstelėja išl

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

Registruokite savo namus
bus ir su žmogaus Sūnaus at- biznius, sklypus pardavimui jau

B. Draugelis iš Fallbrook, Komitetą žmokaus Teisėms 
Calif., savo gerus linkėjimus h iGmti. 
saulėtus sve kinimus 
SK) auka. Dėkui.

— J. Bataitis išrinktas Kana-
idos LB Sudburio Apylinkės pir- 
i mininku, J. Paulaitis — sekr., 

au'{P. Gustas — ižd., J. Kruzas ir 
lietis užsisakė Naujienas viene-|A. Mikštas — valdybos nariais, 
riems metams ir atsiuntė S2{ Sudburio lietuviai minės Lietu- 
auką, bet pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui visiems.

—Otto FranckevR-ius iš Ham
mond, Ind., prie prenumeratos 
pridėjo $5 auką kalendoriui. 
Dėkui jam.

vos nepriklausomybės sukaktį 
vasario 24 d. 6 vai. vak. Ukrai
niečių salėje.

— Kanados lietuviai isteigė ... „ . . o_.ėjimu . Mato 24:2/.
‘’Geroji Naujiena Lietuviams” 

radijo programoje išgirsite šią 
taip svarbią temą antradienį, 
vas. 13 d., banga 1490 AM per 
“Lietuvos Aidus”, 9:15 vai. virk.

Pareikalaukite knygelės “Kaip 
Atgimti iš Naujo”. Prisiusime 
dovanai. Mūsų adresas:

i
Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, 
Oak Lawn, IL 60454

di.iu.
Joana

Jis turėjo keletą posė- 
Pinnininkę išrinkta adv. 
Kuraitė iš Hamiltono.
Dėkui K. Riškui iš Bur- 
Ilk, už pastabas dėl pn-

0 GERIAUSIAI ČIA
. , LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

26-tus metus veikiaačioj jstai-, garažas, elektrinės durys, atskiri ga
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY

į zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
Į SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras. centrą!mis šildymas - vėsinimas 
liuksus nauju namu apylinkė.

Notary Public

— Dr- K. Bobelis vasario 17 d. 
pradės ciklą paskaitų per “Lie
tuvos Aidų” radijo programą 

1 St. Petersburge 5,30 vai. popiet 
Petersburg!) lietuviai mo-AM banga,

minės Vilniaus universiteto 400, šeštadienį 7-8 vai. vak. 1490-AM 
metu sukakti balandžio 1 diena'
Lietuvių klube. Ruošos komite
tą sudaro E. Kačinskienė, V.jSyti, nes dr. Bobelis yra prity

St. o Chicagoje

banga. Jo paskaitos labai svar
bios kiekvienam lietuviui išklau-

Kulbokienė, L. Kačinskas (pir-lj ’ ■
mininkas). dr. H. Lukaševičmsj gelbėjęs įvairiose vidaus ligų 
ir K. Palčiauskas. Paskaitai pa-•= nelaimėse. Klausykitės “L. A.” 

ir padėkite išlaikyti.

r?s gydytojas, tūkstančiams pa

klėstas prof. V. Maciūnas.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I Tisus skaT 
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 lietuvišku rei 
kalų renesanso. .«

j — Balzeko Letuvių Kultūros 
Muziejus ruošia Vasario 16-tos 
minėjimą sekmadieni, vasario 
18 d.. 3 vai. p.p. muziejaus pa
talpose, 1012 Archer Avė. Pro
gramoje kun. Juozo Prunskio 
kalba ir Gintaro grupės, vado-

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!
įkaityti Ir platinti Naniienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams,

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio. ‘ 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 00 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
intorė M Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

V153L5 Ir visu* kriečiame I didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reiktlmi 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6O6M

® Q anksto be raginimo pratęsiu gavo prenumerata, taupydamas liftą ir 
Mažindamas msiražinėjimo išlaidas. Priede dol.

f — — —------ - /:-v y
Pavardė ir vardai ________________________________________________________ _

A drew

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo  
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardai_____________________

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

* Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.

Pavardė Ir vardu

Adrew

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sasipK. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardu

Adresai

Pavardė Ir vardas

- Ireaaa

bank, 
statymo, už ankstyba prenume
ratos pratęsimą ir už §10 auką. 
Taip pat dėkui Valentinui Ka- 
valiukui iš Detroito už §1 au
ką, Įteiktą kartu metine prenu
merata per Spaudės kiosko ve
dėją Vytautą. Čižauską.

— Ponia Emma Berggruemš 
Phoenix, Arizona, gavusi kalen- 
dorių, specialiu laišku atsiuntė 
$5 auką. Ponia D. Bubelis iš 
Rockfordo atsiuntė §2 Dėkui.

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Korektūros pataisymas
š. 1 

j ienų 
buvo

— Pilėnų Skautų Tunto Tėvų! L. B. 
resas.komitelas Klevelande ruošia

m. sausio mėn. 10 <j. Nau- 
Scci aliniame skyriuje 

klaidingai 
Soc. Klubo

Teisingas
tradicinį Užgavėnių balių Lie-, 3518 S. Emerald Ave., 
tuviu namuose. Klevelande I <ro IH
skautijos Kaziuko mugė bus ko- 
vo 24 d.

Klevelando go Ill.* o 1

— Rašyt. Birutė Pukeievičiū-j 
tė kultūrinėje popietėje vasario 
4 d. Klevelande. Programoje 
taip pat dalyvavo muz. Rita čy- 
vaitė - Kliorienė su studenčių 
vienetu Nerija.

— Daiva Vaitkevičiūtė - Mei 
lienė kalbės Čikagos neolituanų 
iškilmingoje sueigoje minint

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- 
valandomis informacijų prašome kreiptis te

lefonu:

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629. — Tel. WA 5-2737

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

see us for 

fencing

AT OUR 10W RATE

PASSBOOK 
SAVINGS,, 
the best way to sa larfyl

Ptid «sd 
Compousded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

earn up to 7%%

'333BMH.

Mutual FedeFal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Pmx Kaxaxaculul

Mon.Tu«.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Phone i VTrginl* 7-7747

namų apylinkė.
$53,900.
mūro namas ir 2 auto 
S6.C00 pajamų. Nau- 

apsauga
2 AUKŠTŲ 

garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui L’uk°us ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
•uette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
. Geros sąlygos. 

Marquette Parke.
j Įvairi apdrauda —INSURANCE'apie SIS,000 pajamų. 
Į BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- Marquette Parke.

atspausdintas 
vaidybos ad- 
adresas yra 

Chica-

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

JUSTICE, ILL.
Owner transferred out-of-town. 

Selling 2 newer brick - 6 flat income 
S19.000 asking $180,000. 9 Hat in-

• come $29.000 asking $270.000-
Call 432-4729.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dati 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, - - teisėjo Alphonse

KfvP WANTED — MALŽ:
O»rblnlnk>‘ Reikia

Factory Machinist
ENGINE LATHE OPERATOR

(75 INCH SWING)
DIE MAKERS 1ST & 2ND SHIFT

iMust have 5 years job shop experi-nr „ii £6^- - ? J AiUSL nave o veais jvu onupWells perziurėta, ‘ Suuuvos cnce Top wages aTld Overtime._ Paid 
išleista knyga su legališkomb 
formomis.

family plan Blue Cross, Blue Shield 
; and major medical insurance. Paid 
> vacation and holidays. $30 000 paid 
j emplovee life insurance. 27 year old 

Knyga su formomis gauna , profit^sharing retirement planA
ma Naujienų administracijoje
1739 South Halsted St, Chica
Cgo, IL 60608 Kaina 
su formomis — §3.90.

old

§3.00]

ESTABLISHED 60 YEARS 
IDEAL TOOL & MFG. CO. 

5615-57S. Claremont 
476-1080

Equal opportunity employer

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

GRINDER HANDS 
PRECISION GRINDER HANDS

At least 10 years experience required.
Top pav. Good working conditions.

’ EMIL BUCK & SONS
6930 W. 62nd St.

Chicago

3 IL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicsgoj miaato leidimą, 
Dirbu Ir užmlasčiuese jr*lt, t«- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Av».

Tai. 927-3559

D Ž 8 S I O
41—58 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

THEM ST! pusmečiu! automobili* 
liability apdraudimas punsinl«4eert

Kreiptis

F®. ASHLAND AVB. 
5T5-8775

UUKRODŽIAl Ir XRANGBNYliS
FsrdxYlmas Ir Tairyisai 

£4^6 WSST 4Wk STRUT

Titefu RE*»bllc 7-1941

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S- Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

iri

Ma- 
kas-

ENGINEER-SERVICE

Experienced in machine tools. Must 
-et-up, install new machine toojs. 
Some electrical knowledge desirable. 
Travel midwest region. Salary i ’ 
all expenses paid.

Elk Grove Village Area.
For Appt. Call Mr. DĖKOJ 

364-0626

plus

ENGINEER-TECHNICIAN 
APPLICATIONS & PROJECT 

TECHNICIAN

To Assist Sales Mgr. Must Have- ” at 
least 2 years Electron's. Prefer. Mi-
erewave. All Co. Benefits.

Skckie Area. Call Personnel.
675-1505

Siuntiniai t Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 50632. T»I. YA 7-5980 

i

M. ž I M K U S 
Netary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. T»I. 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
e Didžiausia alinė yra 

theser, Muenchene. Jc'se 
dien jiarduodama virš 85,000 
pančių alaus. Ji buvo įsteigta 
1829 m-, per 2-lrą Pasaulini ką
rą sunaikinta ir 1955 m. atsta- f T •tyla. Joje yra 5,500 sėdimų vie
tų.

INSPECTOR TRAINEE
Excellent benefits including den
tal. Must speak and read Eng
lish.

BESI THINGS IN LIFE 
***_ «-■» — ■ - * - - - -------------- ---------— ■ “ “ 1 “

AMERICAN GASKET

Frank Zapollt 
QOtVs W.Y5fh St.

GA 4-8654

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

WAITRESSES

S $ $
Full and Part Time — Days

TOP TIPS
Free Meals and Uniforms
Excellent Fringe Benefits

McCORMICK PLACE
23rd and S. Lake Shore Drive
Please Call Mr. Valenziano or 

Ms Stone or Ms O'SHEA 
791-6402

SEWING
MACHINE OPERATORS

SOME EXPERIENCE PREFERED. 
NEEDLECRAFT

CORP. OF AMERICA 
3900 N. Claremont Ave. 

583-8800

SECRETARY

Trucking Experience Needed.
location S.W. Suburbs. Needed im

mediately. Salary $200 per week.
OAK LAWN EMPLOYMENT

SERVICE
(Private Employment Agency)

CALL 636-7500 <

& RUBBER CO.
9509 Winona 

Schiller Park, HL 
Phone 678-3550

3utė.ParrYKUfe lnsurance Company

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

i

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Seštalieniais iki 12 v.

Vakarais tek 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams. I1

FIGHT,HIAPT DISEASE

JANITOR NEEDED

For Waukegan Complex. 
Salaried Position w/Reas. Rent. 
Full Hospitalization Insurance.

CALL 336-4400

Don’t Go Out Without It.
’G7G CiT'ory a Svba^ary o’
AM 2A2 jO

— MAiųiiNOi, CHICAGO «, ILL, ^[onday, F«bryaiy 197g

PART TIME
SCHOOL BUS DRIVERS 

Will Train 
AM and PM Runs

CLARK BUS SERVICE 
9901 Sayre - Chicago Ridge 

425-2900
An equal opportunity employer

WINTER 
OVERCOAT.*




