
76 palestiniečiai 
už viena žydą

ŽENEVA, Šveicarija.— Vakar 
buvo paskelbta, kad už vieną 
Izraelio kareivį Izraelio karo
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Jeigu partizanai savo noru 
ginklų neatiduos, tai jis naudos 
valdžios * organus partizanams
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nuginkluoti. Bazarganas-yra tik- vadovybė atidavė 36 palestini e- 
ras, kad jam padės Irano kariuo- čius. Dabar, paaiškėjo^ kąd lzrae-

PREMJERAS BAZARGANAS ĮSAKĖ 
PARTIZANAMS ATIDUOTI GINKLUS

TEHERANAS, Tranas: — Ira
no premjeras Bazargan, iki šio 
meto tylėjęs ir laukęs mulos 
Chomeini tuo reikalu pareiški
mo, neiškentė ir pakartojo atsi
statydinimą. Bazarganui nepati
ko vadinamo revoliucinio komi
teto šavavaliavimas. Chomeini 
buvo prižadėjęs sustabdyti žmo
nių areštus ir įtakingesnių karių 
žudymą. Chomeini prižadėjęs 
savavaliavimą sustabdyti, bet to 
nepadarė ir nedaro. Tada prem
jeras patarė partzianams ati
duoti ginklus vyriausybės orga
nams — policijai ir kariuome
nei. Bazarganas tokio įsąkymo 
laukė iš mulos Chomeini, net jis 
tokio pareiškimo nepadarė.

VALDŽIA BANDYS NU
GINKLUOTI’ GAUJAS

KARIAI PATARIA MO
KĖTI EGIPTUI

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos karo vadovybė pataria po
litikams mokėti Izraelio ir Egip
to taikai reikalingas sumas, kad 
nekainuotų brangiau. Jeigu tek
tų Amerikos karius ir ginklus 
siųsti į Artimuosius Rytus tai
kai prižiūrėti, tai kainuotų bran
giau. Pasirašius taiką, JAV vy
riausybė parduos modernių 
ginklų Saudi Arabijai.

Izraelis neturės teisės reikšti 
jokių pretenzijų, nes Saudi Ara
bija nesudarys pavojaus 
raeliui.

lis už viena savo kareivi atida
vęs 76 palestiniečius.

Izraelio kareivis tuojau buvo 
pasodintas Į pirmą lėktuvą ir iš-

; vežtas į Izraelį. Tuo tarpu visi 
palestiniečiai išvežti į Siriją ir 
Libiją.

Izraelitai paėmė nelaisvėn

bia įstatymais tvarkomą valsty
bę, tuo tarpu kai Chomeini no
rėtų senais arabų papročiais pa-j 
remtos santvarkos.

BAZARGANAS JAU
ČIASI SILPNAS

Premjeras Bazarganas nesi
jaučia pakankamai stipru^ kad į daug palestiniečių. Nelaisvėn 
galėtų mulą Chomeihį ŠūYaldy-1 paimtų partizanų izraelitai ne- 
ti. Karo vadai buvo'pasižadėję šaudė. Visoje toje kampanijoje 
su vyriausybe bendradarbiauti, palestiniečiai paėmė tik vieną 
bet Chomeini tą susitarimą ge- Į Izraelio kareivį. Kiti žuvo ko- 
rokai apardė. Chomeini leido i vose. 
komunistams, suimti, visą eilę 
karių ir daugelį sušaudyti: ■

Bazarganas jaučiasi bejėgis 
prieš tokią savavalę. Karininkų 
dingimas iš kariuomenės taip 
pat daro blogą įspūdį. Vyriau
sybė nežino, kur dingsta kariai. 
Jie gali būti suimti, bet gali būti 
ir pabėgę. Jų saugumo vyriau
sybė negali garantuoti.

POLICIJAI RŪPI 
PILIEČIŲ VEIKLA

WASHINGTON, D.C.—Ame
rikos įstatymai draudžia vyriau
sybės organams sekti JAV pilie
čių politinę veiklą. J. Edgar 
Hoover sekiojo Amerikos eks
tremistus, bet dabartinis FBI 
viršininkas suvaržytas, jis turi

Neatrodo, kad partizanai, klau- palikti ramybėje šio krašto pi- 
santieji revoliucinio komiteto, 
sutiktų atiduoti ginklus polici
jai ar kariumoenei. Greičiausiai,

liečius.
Amerikos prokuratūra nori

kad turės trauktis Bazarganas. «auti ,Kon«res? P^’

Meksikoje lengvai 
drebėjo žemė

MEKSIKA, sostinė. — Praeitą 
trečiadienį Meksikos sostinėje 
drebėjo žemė. Drebėjimas ne
buvo labai stiprus, bet jis pa
darė didelių nuostolių. Vietomis 
apardytos gatvės, kitur žemė 
įsmuko apie pėdą ar pusę.

Keliose vietose sutraukyti 
vandens ir elektros laidai. Mies
te supleišėjo keli seni mūriniai 
namai.

nėti užsienin išvažiavusių Ame
rikos piliečių įtariamą veiklą.

Chicago, Iii. — Penkiadienis.
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IZRAELIO TAIKA AMERIKAI KAINUOS
BILIJONUS DOLERIU

KARIŲ SIUNTIMAS Į ARTIMUOSIUS RYTUS 
‘ KAINUOTŲ ŽYMIAI DAUGIAU

WASHINGTON. D.C. — Vals
tybės sekretorius Cyrus Vance, 
kuriam teko vesti pačias sun- 
k'ausias taikos derybas, vakar 
informavo kongreso komitetų 
atsakingus pareigūnus apie Iz
raelio ir Egipto taikos derybas 

, .. . .. ; bei Izraelio kabineto nutarimąpaskutiniu dienu .. .T . I ornmti prezidento Carterio tai-

KALENDOnetlS

Kovo 16: Euzebija, Dionyzas, 
Vilija, Vaidotas, Galminas.

Saulė teka 6:07, leidžiasi-5:41.
Oras: ne toksTtaltti,' 'c e ‘

PALESTINIEČIŲ KLAUSI
MAS NEIŠSPRĘSTAS

WASHINGTON, D.C. — Pats 
sunkiausias Izraelio ir Egipto 
taikos klausimas yra palestinie
čių. Naujai paruoštoje sutartyje 
jis tik atidėtas, bet neišspręstas. 
Egiptas norėjo pradėti klausimą 
spręsti, bet Izraelis ir klausyti 
apie tai nenorėjo. .

Taikos sutartis bus pasirašyta, 
! bet palestiniečių' klausimas bus 
J sprendžiamas artimiauisiruo.se po
sėdžiuose. Izraelis, kprttroliuoja 
labai griežtus Gazos palestinie
čius, bet tai yra tik maža pales
tiniečių dalis. Dauguma palesti
niečiu’gyvenu Libane ir Libijoj.

į '"y......... -
— Trisėjąs nepripažįsta bend- 

rovėmr kraunamu^

IZRAELIS PABŪGO KOVOS TARP 
DVIEJŲ JEMENį

' PIRKLYS PARK TVIRTINA, KAD"JODAVĘS 
20,000 DOLERIŲ PASMANU1

JERUZALĖ, Izraelis. — Iz
raelio nutarimas pasirašyti tai
kos sutartį su Egiptu greitai nu
skambėjo po visą Izraelį. Pla
tūs visuomenės sluoksniai pa
tenkinti- nutarimu, nes izraelitai 
jau yra privargę. Nuolatinis ka
ras juos labai išvargino. Jie nori 
taikos bet kokia kaina. Jie ne
patenkinti Begino kabinetu, ku
ris kabinėjasi prie prezidento 
Carterio ir kaitalioja taikos są
lygas. Darbiečiai labai aštriai 
kritikavo ■ Begino vyriausybės 
politiką. Gyventojų dauguma 
taipgi nori taikos su Jordanija 
ir Sirija.

PASSMAN GAVO 
$20,000 KYŠĮ

WASHINGTON, D.C. — Ko
rėjos ryžių pirklys H. Park pa
reiškė, kad jis tikrai davęs 
$20,000 kyšį Kongreso atstovui 
Pasmanui. Pasmanas dėjosi eti
kos taisyklių saugotoju, kriti
kuodavo kitus atstovus už kyšių 
ėmimą, o dabar jis pats pateko 
į kaltinamųjų suolą už kyšių 
ėmimą. Savo laiku Pasmanas 
paneigė žinias, bet dabar jam 
bus sunkiai pasiteisinti. Pirklys 
Park jau yra įklampinęs daugelį 
Kongreso atstovų.

Nevykusi Kambodijos 
vyriausybė

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Vietnamiečių primesta vyriau
sybė Kambodijai nepajėgia ad
ministruoti valstybės. Vyriausy
bės priešakin pastatyti komu
nistai netinka administraciniam 
darbui. Valstybės reikalus tvar
ko paskirti Vietnamo kariai.

— Mulos Chomeini patarėjai 
siūlo suimti Bazarganą ir teisti 
už Bachtiaro išleidimą.

j amų. įĄ

ių mo- 
sti tuci- 

ėtčnka pa-

MASKVA. — Tyliai, be jokio , 
garso baigėsi ilgametė politinė j 
karjera Mikalojaus Podgorno. i 
seno bolševiko ir sovietų prezi-1 
dento per 12 metų

Nebuvo nieko net paminėta < 
nei spaudoje, nei per radiją, nei 

| oficialiu pranešimu. Aukščiau
sias Sovietas “rinkimuose neiš
rinko”, o paliko su Sovieto na
rio pavaduotojo mandatu

Podgorno politinė žvaigždė 
pradėjo gesti 1977 metais, kuo
met netikėtai iš jo buvo atimtas 
TSRS prezidento titulas, galio
jęs kaip Politbiure, taip ir Cent
ro komitete. Kadaise Podgorny 
buvo paskui Brežnevo ir Kosy
gino “trečias iš eilės”.

TEHERANAS. Iranas.— šian
dien visi ino, kad buvęs prem- 
jeras> B amaras sugebėjo išvyk' 
ti į užsienį. Manoma, kad *r- Tr- 

• ma pasiekė Egiptą. ** i ui Ma- 
j roką. Kalbama ; j bazarganas 
: padėjęs B-viitiarui išvykti * 
. Eeiota, o vėliau ir i Ma-

Mula Chomeini lah . supykęs, 
i kai Bachtiaras pajėgęs pabėgti. 
Bazarganui prašant. Bachtiaras 
pakvietė Chomeini grįžti į Ira
ną. Kariai norėję suimti Cho- 
meini ir teisti, bet Bachtiaras 
jiems to neleido.

Tyrinėja Jim Jones 
pareiškimus

WASHINGTON. D.C. - - Pro- į 
kurorai atidžiai klauso magne- i 
tofoninės juostelės, kurioje yra 
įregistruoti ] 
Jim Jones pareiškimai. Liau
dies maldyklos narių mirtis skai
toma nusikaltimu, žudynių da
lyviai ir turto eikvotojai pa
traukti teisman. Trečiadienį vie
nas nusikaltėlis nusišovė tardy
mo metu. Jis negalėjęs pakęsti ■ 
magnetofoninėje juostelėje pa-1 
kartotų pareiškimų. Vienas Jim į 
Jones draugas nunešė “Liaudies ; 
maldyklai” priklausiusius 2 mi
lijonus dolerių. Vienus Jim 
Jones sektos narius teisia Gvi-/ 
j anos teismas.
kintis Amerikos teismuose. Ka-1 išardytam ūkiui atstatyti ir sie* 
lifomijos teisėjas paskelbė lici- nų apsaugai sustiprinti. Prezi- 
taciją buvusios “Liaudies mal- dentas Sadatas visą laiką glau- 
dyklos” turtui parduoti ir sko- džiai bendradarbiavo su taikos 

:.loms mokėti.. .Visi labai plačiai A^muose Rytuose siekiančiais 
komentuoja Jim Jones priklau- pareigūnais, Izraelio vadai nuo- 
symą komunistų partijai, stali-lat kaitaliodavo ankstyvesnius 
nistų grupei. Jis nemanė. __
Stalinas garbės sumetimais žu 
dęs komunistų partijos įtakin 
gesnius narius. O

kos planą ir pasirašyti taikos 
sutarti tarp Izraelio ir Egipto.

šiomis dienomis Izraelio ir 
Egipto atstovai atskris į Wash- 
ingtoną. aptars likusius sutar
ties paragrafus ir paruoš galuti
ną sutarties tekstą.

Sekretorius Vance informavo 
kongreso vadus, kiek ta sutar
tis kainuos Amerikai. Turės pa
statyti Izraeliui du modernius 
aerodromus Negero dykumoje ir

o kiti turi aiš- Egiptui duoti bilijoninę paramą

BAISŪS ŽUDYNIŲ 
SKAUSMAI

NEW YORK, N.Y.— Gvijanoj 
pravestos žudynės buvo užre
gistruotos magnetofono juoste
lėse. Pasirodo, kad kolonijos gy
ventojams duodami stiprūs nuo
dai sukėlė didelius skausmus.

Daugelis žmonių negalėjo 
skausmų pakęsti ir labai garsiai 
dejavo ir skundėsi. Daugelis tu
rėjo juosteles ir užregistravo 
paskutines minutes. Kelios juos
telės pasiekė Ameriką ir bus 
naudojamos teismams. Visi pri
pažįsta. kad Įvyko baisi trage
dija, kurią sukėlė pamišęs ko
munistas Jim Jones.

ARABAI KRITIKUOJA 
PREZ. SADATĄ

Iš Sirijos. Libijos ir Alžyro 
ateinančios žinios kritikuoja 
prez. Sadatą už tokios sutarties 
paruošimą. Sirijos prezidentas 
aiškiai tvirtina, kad Sadatas be 
reikalo padaręs kelias nuolaidas 
Izraeliui kitu arabu saskaiton. 
Sirija būtų norėjusi, kad tuo 
pačiu metu Izraelis būtų susita
ręs su Jordanija ir Sirija, kurios 
žemėse stovi Izraelio kariai. Si
rija norėtų, kad Izraelio kariai 
pasitrauktų iš Sirijos ir Jorda
nijos, kaip jie sutiko trauktis iš 
Egipto. Ką Izraelis darys su 
šiom dviem valstybėm, tuo tar
pu dar r.cž’nia, bet Izraelio po
litikai nori pasiimti dalį Golano 
aukštumų ir kairiojo Jordano 
upės kranto žemes.

Socialine apdrauda 
brangiai kainuoja

WASHINGTON. D.C. — Da
bar aiškėja, kad JAV socialinė 
apsauga žymiai brangiau kai
nuoja, negu pradžioje buvo ap
skaičiuota. Dabartiniu metu 
pensijon išėjusių žmonių skai
čius yra žymiai didesnis, nega 
Social Security planuotojai ti
kėjosi. Duomenys rodo, kad so
cialinės apdraudos įstaiga da
bartiniu metu išmoka 
nūs dolerių daugiau, 
retu išmokėti.

Ši klausimą turės

— Bachtiaras išspruko užsie
nin. valdžios-niekąm neperda vęs. 
jis gali pasiskelbti lrąno-prem
jeru užsienyje,

GALI LEISTI VAŽIUOTI
65 MYLIŲ GREIČIU

SPRINGFIELD, I1L — Trafi- 
ką ir kelius tvarkantis komite
tas svarsto pasiūlymą leisti Illi
nois automobilistams vieškeliais 
važiuoti 65 mylių greičiu.

Dabartiniu metu leidžiama 
važiuoti tik 55 mylių greičiu. 
Greičiau važiuoti įpratusieji 
skundėsi, kad galima leisti va- 
žiuotirifc ,S6' mylių greičiu.

LĖKTUVAS UŽMUŠĖ 
200 KINIEČIŲ

PEKINAS, Kinija. — Kariš
kas Kinijos lėktuvas, artėdamas 
prie Pekino, nukrito ir užmušė 
200 žmonių. Nelaimės priežastis 
dar neskelbiama, bet žinoma, 
kad žemai skridęs karo lėktuvas 
nukrito į dirbtuvę, kurioje už
mušė 200 ten dirbusiu darbi
ninkų. Vyria usybė pareiškė 
užuojautą žuvusių šeimoms.

— Reformos Amerikos kalė
jimuose kainuos valstybei 6 mi 
Ii jonus dolerių.

— Protingi biznieriai jau pra
dėjo ' mokyklose ieškoti gabes
nių mokinių. - f>'

i, kad į susitarimus. Taikos sutartis kai- 
į nuos žymiai pigiau, negu Ame- 
i rikos dalinių siuntimas į Arti
muosius Rytus.

Patys sunkiausieji klausimai 
buvo pagrobtų žemių atidavi
mas arabams ir Izraelio noras 
pasisavinti Sinajaus vandenyse 
Izraelio atrastas ir išgręžtas naf
tos versmes. Izraelis buvo pasi
ruošęs ir pasižadėjęs atiduoti 
Egiptui visas pagrobtas žemes. 
Įskaitant ir naftos versmes. 
Egiptas, aišku, būtų turėjęs mo
kėti Izraeliui už naftos versmių 
suradimą ir visus įrengimus. 
Visa tai brangiai kainuoja.

Kongreso vadai pritaria pte^ 
zidentuo Carterio atliktam dar-, 
bui. Jis atliko svarbų užsienio 
politikos žingsni ir padėjo pa
grindus Artimųjų Rytų taikai. 
Sirijos prezidentas pareiškė pro
testą Egiptui dėl sutikimo pasi
rašyti prez. Carterio pasiūlytą 
taikos planą ir pareiškė, kad 
rengiasi priešintis paruoštai tai
kos sutarčiai. Didesnio susirūpi
nimo kėlė Saudi Arabijos nuta
rimas sustabdyti bilijonines sub
sidijas. Vieni aiškina Saudi Ara
bijos nepasitenkinimą taikos su
tartimi. bet galimas daiktas, kad 
nutarimas natūralus įvykių 
eigos žingsnis. Saudi Arabija 
bu v- : i kusi teikti paramą 
10 metų. Susitarus pasirašjdi 
taiką, karas baigiasi ir parama 
karui vesti visai nereikalinga, 
šiomis dienomis šitas klausimas 
bus išaiškintas. Saudi Arabija 
glaudžiai bendradarbiauja su 
Amerika Jemeno vandenyse ir 
š. Jemeno apsaugoj#;

Kongreso atstovai išklausę 
sekretoriaus praneštąją, sveiki
no ne tik sekretorių, bet ir pre
zidentą už energiją ir sumanu- 

jmą deryboms vesti ir nutaikyti 
abi puses taikos, pamatams pa
dėti. Prezidentas yra įsitikinęs,

du bilijo
ne gu tu-

svarstyti 
Kongreso komitetas ii' teisingu
mo organai. Praeitais metais 
vien Chicagoje išaiškinti keli 
sukčiai, tarnaujantieji socialinės 
apdraudos įstaigoje.

— Irano moterys atsisakė ne
šioti veidus dengiančius vualius. 
Veido uždangalus plėšys, jei 
kuri moteris dris oasirodvti 4. 1
dengtu veidu.

— Jupiterio paveikslus galėjo 
pamatyti tik mokantieji už tele
vizijos kanalus.

CYRUS VANCE

kad 'paruoštos taikos Štrtarties 
paragraĮąjų^ųą. pągrū^as ki- 

sutartims.

artimiauisiruo.se
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Rinkimai ir “rinkimai”
Algimanto Gečio vadovaujama organizacija savo 

P’iku skelbė ir dar šiandien dažnai kartoja, kad ji esan
ti demokratiškiausia, nes ji kartas nuo karto praveda 
rinkimus.

Patirtis rodo, kad yra rinkimai ir “'rinkimai”. So
vietų Sąjungoje taip pat kartas nuo karto pravedami 
“rinkimai”, bet visi žinome, kad rusai arba jų pavergti 
žmonės tų rinkimų metu neturi jokio pasirinkimo. Ru
sai pastato tik vieną kandidatą ir rinkikai neturi jokio 
pasirinkimo.

Šių metų sausio pabaigoje Balys Raugas marijonų 
laikraštyje užsiminė apie reikalą pravesti nu ją rinki
minę Bendruomeninę kamponiją. Keliais sakiniais jis 
užsiminė apie apygardų pirmininkų Įvedimą į Bendruo 
menės tarybą, bet patys priėjo Įsitikinimo, kad toks 
žingsnis buvęs nenaudingas, laukiamų rezultatų jis ne
davęs.

Bet “visuotini ir slapti” balsavimai jau būsią visai 
kitas reikalas. Tų “rinkimų” Bendruomenė jau yra pra 
vedusi geroką skaičių. Iki šio meto tie “rinkimai” nie
ko Bendruomenei nepadėjomes kiekvieną kartą matėsi, 
kad balsuotojų skaičius mažėja. Jis mažėja todėl, kad 
didelė Bendruomenės narių dauguma tais balsavimais 
nusivylė.

Neteisėti ir sukti rinkimai ne tiktai kenkia Ben
druomenės idėjai. Visi atsimena Chicagos ir Cicero apy 
linkių “rinkimus” Rinkimai ėję pagal tuo metu buvu
sias rinkimines taisykles. Tada buvo Įvestas “balsavi
mas paštu”. Cicero apylinkė tiiriydJtiidokA ’škMiČių na
rių, bet jų skičius padidėjo, kai vieno gydytojo žmona 
atnešė ryšulėlį laiškų, “gautų paštu”- Balsuoti atėjusie
ji žmonės turėjo užsiregistruoti. Jiems reikėjo savo var 
dą ir pavardę Įrašyti Į balsuotojų lapą- Daktarienė ne
siteikė pasakyti ,kas jai tuos laiškus atsiuntė. Ji tik 
pasakė, kad tuos laiškus gavusi paštu, o tada Įmetusi Į 
balsavimo dėžę. . > ’ ■.

Panašiai buvo balsuota ir Marquette Parko apylin
kėje. Tikriausia atnešti ryšuliai “balsavusių paštu” bu
vo daug didesni. Aišku, kad turėjo laimėti frontinin
kai, nes 
už juos.

Kaip Cicero- taip Marquette Parko pareigūnai 
skundėsi
las nebuvo ištirtas. Jeigu būtų klausimas riešai ištir
tas, apklausinėti “balsavusieji paštu” ir bet kokių rin
kimų taisyklių laužytojai būtų patraukti tieson ir nu
bausti, tai nusikaltimas būtų išaiškintas ir ateityje ne
kartodamas .Gaila, kad taip nepdaryta,

Jeigu Chicagoje ir Ciceroje pravestus “rinkimus” 
Pavadinsime “visuotinais” ir '’slaptais”, tai tik todėl, 
kad visi galėjo balsutoi po kelis kartus. Reikėjo tik 
gauti žmonių, kurie būtų ėję Į kelis balsavimo centrus 
ir balsavę kelis kartus. Galėjo keisti vardus ir vėl pa
duoti savo balsus už vienos grupės kandidatus- 0 “slap
ti” jie buvo todėl, kad niekas paduotų skundų nematė, 
niekas jų neskaitė ir nesvarstė. Rinkimai buvo klastoti 
ir nenorėta klasta iškelti viešumon. Toki “rinkimai” 
pastatė frontininkus Gečio Bendruomenės priešakiu, 
toki “rinkimai” išrinko Kamantą Bendruomenės pir
mininku.

Kad rinkimai būtų tikrais rinkimais, tai turėtų tu
rėti narių sąrašus. Be narių sąrašo negalima organiza
cijos narių rinkimus pravesti.

Be aiškios rinkiminės tvarkos taip- pat negalima 
rinkimus pravesti. Jei prieš kiekvienus rinkimus kai
taliojamos rinkiminės taisyklės, tai išrenkami tik fron
tininkai, nors jų skaičius lietuvių tarpe labai jau ribo
tas. Kas gali eiti rinkti, jei žino, kad bus klasta.

“balsavusieji Paštu’’ savo balsus atidavė

minėto balsavimo nenormalumais, bet reika-

(R) LB Marquette Parko apylinkė
š.m. sausio men. 7 dieną apylinkės valdyba turėjo posėdį. Po

sėdyje buvo aptartas — numatytas 1979 metų veikimo planas:
1) Balandžio mėnesį manome suruošti viešą paskaitą arba 

gauti kultūrinį filmą.
2) Gegužės menesį. Motinos dienos proga, nutarta organi

zuotai dalyvauti ta proga ruošiamose iškilmingose pamaldose, įne- 
sant Motinai pagerbti gėlių vainiką, vėliavoms palydint.

3) Gegįiiės 20 dieną suruošti R. Kalantos metinių minėjimą, 
su atitinkama programa.

1) Snalin mėn 6 dieną, šaulių namuose, surengti tradicini 
n.d’nį apylinkes koncertą — banketą.

Jeigu atsiiaŠių tinkama išvažiavimui vieta, tai vasaros metu 
suruošti į

Glė’>

J

Marquette Parko apylinkės valdybos nuotraukoje (iš kairės) sėdi: Sebastijonas Balys, Ni- 
kodimas Abromas, Jonas Kreivėnas, Stefanija Kaulienienė, pirm. Jonas Vaičiūnas, Teodora 
Serapinienė, Juozas Bagdžius ir Ignas Petrausko. Nuotraukoje nėra Gaudento Mališausko.

SVEIKINAME DR. KAZĮ BOBELĮ,

naują VLIKo pirmininką.

Linkime dvasios, ryžto ir ištvermės tokiose atsakin
gose pareigose.

Remsime Jūsų pastangas išlaisvinti Lietuvą iš ko
munistinės rusų vergijos.

(R.) LIETUVIŲ BENDRUOMENE ;

Ukrainietės patriotės žodis lietuviams

(R) LB Cicero apylinkė išsirinko 
nauja valdyba•» 4-

Cicero apylinkes metinis vi- 
, suotinis narių susirinkimas įvy

ko š.m. kovo mėn. 4 d. parapijos 
salėje. Susirinkime dalyvavo du 
trečdaliai registruotų apylinkės 
narių ir keletas iškilių svečių. 
Susirinkime dalyvavo vietos 
ALTos pirm. dr. P. Atkočiūnas, 
centro valdybos pirm. dr. V. 
Dargis, apygardos pirm. inž. St. 
Dubauskas, tarybos sekretorė 
mokyt. A. Repšienė ir keli kiti. 
Susirmkimui pirmininkavo St. 
Paulauskas, sekretoriavo mokyt. 
A. Tauginas ir inž. A. Zumaras. 
Susirinkimas praėjo darbo nuo
taikos ženkle.

Sudarytos komisijos: nomina
cijų— Z. Juškevičienė, dr. B. 
Motušienė ir B. Novickis; man
datų — Ir.; pranckevičienė, O. 
Vyšniauskienė ir A Skopas.

Metinio visuotinio narių susi- 
rinkimA protokolą pateikė pra
eitų metų'sų.sirinKimo sekreto
rius inž. V. Motušis. protokolas, 
su maža pataisa, priimtas, susi- 
nnkimo užgirtas.

Valdybos veiklos pranešimą 
padarė apyl. pirm. St. Prancke
vičius, iždo — D. Lapienė, kon
trolės — dr. Br. iviotušiene. 
Veiklos pranešimų daviniai bu
di j a, kad apylinkes valdyba pa
sigėrėtinai vystė veiklą: sureng
tas Jaunimo Talentų vasaras, 
kuris pasigėrėtinai praėjo, kaip 
finansiniu požiūriu, taip ir jame 
dalyvavusio, scenoje pasirodžiu
sio, jaunimo skaičiumi. Dalyva
vo apie dvidešimt jaunuolių, 
besilavinančių.. įvairiose scenos 
meno šaokse. Surengtas tradici
nis rudens balius, kuris, kaip ir 
kasmet, gerokai papildė apylin
kės kasą. Apylinkės valdybos 
iniciatyva ir pastangomis buvo 
padėta parašyti vielos žmonėms 
virš šeši šimtai laiškų, prašan
čių Amerikos valaž os žmones 
gelbėti iš kalėjimo okupuotos 
Lietuvos disidentus. Valdyba or
ganizavo kolonijos žmones ir 
ualyvavo Pavergtų tautų eise
noje, įsigijo puošnias Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas* Įsigijo kiek 
ir pirmojo rei.kalingūmotinven-1

toriaus, reikalingo renginius 
rengiant. Tai apytikris apylin
kės valdybos veiklos balansas. 
Iždas rastas vedamas pilnoje 
tvarkoje, pasigėrėtinai. Susirin
kimas visiems pareigūnams pa
dėkojo, veiklą užgynė.

Susirinkimo eigoje buvo pa- 
tgjtki keli konkretūs pasiūlymai 
veiklai gyvinti. Pasiūlymai buvo 
gana gyvai aptarti, susilaikyta 
nuo iškaštingų uždavinių vyk
dymo šiuo metu, kol baigsis iš- 
kaštingas teismas, frontininkų 
vadovauj amos B e n druomenės 
užvestas prieš Reorganizacinę ir 
jau treji metai besitęsiantis. 
Einamuosius reikalus svarstant, 
keli asmenys subzrhgavo ir emo
cijomis, bet čia pat susirinkime 
buvęs centro valdybos pirm, 
dr. V. Dargis neaiškumus išaiš
kino ir reikalus išlygino, jam 
pritarė daugumas narių, susirin
kimo dalyvių. Tai suprantama: 
daugumos balsas yra; ir įsaky
mas, ir įstatymas, tai demokra
tijos pagrindas ir jos galia!
CICERO APYLINKĖS VAL- 

- DYBOS NARIŲ SĄSTATAS
St. Pranckevičius, L. Dubaus- 

kienė, D. Liepienė, Sof. Palio
nienė, A. Skopas, Ir. Petraus
kienė, A Zumaras. Artimoje 
ateityje valdybos nariai pasi
skirstys pareigomis. Vadovau
jantis daugumos balsų teise, rei
kia manyti, jog pirmininkas liks 
tas pats — St. Pranckevičius, 
kuris ir gavo daugiausia balsų. 
Valdybos kandidatai ~ Prūsas, 
K. Runimas, L. Griauzdienė. 
Kontrolės komisija: dr. Br. Mo- 
tušienė, kpt. V. Donis, A. No
vickis.

Išrinkti apylinkės atstovai ir 
į suvažiavimus, apygardos ir 
centro valdybas: Dumčius, Br. 
Motušienė, K. Runimas, Ir. 
Pranckevičienė, St. Paulauskas, 
Prūsas, A. Brusokienė, A No
vickis, A. Tauginas, nuo dešimt 
narių vienas atstovas.

Naujai išrinktai valdybai ten
ka linkėti tarpusavio damos ir 
sėkmės darbe! Z. J.

KRONIKOS ŽINIOS
Chicagos -apygardos valdybos 

narių dabartinis sąstatas:

Inž. St. Dubauskas — pirm., 
B. Sabastijonas — vicepirm., 
Del Tridienė — sekretorė, Vi. 
Pocius —iždininkas, A. Abrai- 
tis — valdybos narys.

Žiupsnelis žinių apie centro 
valdybos veiklą

R. LB Centro valdyba .par? 
rengė ir jau yra atspausdintos 
nario mokesčio ir aukų kny
gelės, kurios bus nedelsiant iš
siuntinėtos apylinkėms naudo
tis. Kygelės kainavo kelis šim
tus dol. Centro valdyba tikisi, 
kad apylinkės padės šias iš
laidas padengti.

Centro valdyba, įvykusiame 
kovo mėnesio posėdyje, nutarė 
atžymėti L. Bendruomenės nu 
skaldymo penkmetį: išleisti 
speccialų leidinį ir surengti pla 
taus masto kultūrinį renginį. 
Šiam uždaviniui vykdyti jau 
sudarytos ir komisijos.

Kalba pasakyta lietuviams, Lietuvos 
Nepriklausomybes atgavimo sukakties 

minėjime, Miami Lietuvių piliečių klube, 
š. m. vasario mėn. 18 d.

Your Excellency, Reverend Fathers, Mr. President, dear Li
thuanian Friends, distinguished representatives of Estonia, Bye
lorussia, Ukraine, Poland, and other subjugated nations!

It is a great hoiior for me to bring those greetings to you 
from the headquarters of tlie Anti-Bolshevik Bloc of Nations lo
cated in Munich. It is a great pleasure for me to greet you espe
cially on behalf of our Ukrainian compatriots. We are proud to 
be Ukrainians as you are proud to be Litsuanians. "We are all 
conscious of our glorious past, our seroic present asd we strongly 
believe in the great future of our nations.

Not the mighty free nations but the conscience of our past 
gave us the strength and cdui’age to wage a two front, war against 
Nazi Germany and the equally 'harsh oppression of Soviet Russia.

And now in spite of religious, cultural and national persecu- 
ticn, Russification, and economis exploitation, the"young1 people 
in our countries remain as Lithuanian, as Ukrainian, as Esto
nian, as Byelorussian, and as Georian as they were a thousand 
years ago.

(K) LB CH1CAG0S APYGARDA 
u ■ iiENGIA BANKETĄ 

'^Apyįęjrdo.s. v&tfyfra rengia 
pavasario nuolaikos banketą, 
šjp. balandžio men. 2S J., šau
liu Baniuose, 2U17 - Wc 13 St.

4} 1 ’'<V;

J. Vaičiūnas, spaudos.infor- 
madjos vedėjas centro valdy
boje, sveikatai pataisyti pasiė
mė ilgesnes atostogas. Jo parei 
gas laikinai eiti apsiėmė VA
GIŲ redaktorė Naujienose Z. 
-Juškevičienė. Jai teks pasirū
pinti ir pramatyti išleisti cent
ro valdybos biuletenį.

* * *
Frontininkų kontroliuojmos 

Bendruomenės veikla Clevc 
landė apgailėtinai skurdi: iš 
apygardos liko tik viena apy
linkė.

Spaudoje, Drauge, skundžia
si Cleveland© bendruomeninin 
kai, kad įvykusiame LB. Ohio 
apygardos suvažiavime daly
vavo tik viena Cleveland© apy
linkė,kitos buvusios jau yra iš 
irusios, mirusios. Na, ir kaip 
kitaip galėtų būti, jeigu tos 
Bendruomenės vadovai pasi
šovė paLitikuoti! nusigrįžo 
nuo tiesioginio Bendruomenės 
uždavinio, švietimo, kultūros 
veikios ir pradėjo lakstyti po 
Baltuosius Rūmus...

šiame Cleveland© 
susirinkimą išrinkta 
velando apygardos

.apylinkės 
nauja Cle 

valdyba. 
Na. ir kur kas kada girdėjo,
kad apylinkės susirinkime 
būtų renkama apygardos vai.Gros brkestras, bus pateikta šal 

ta, .šiltu Vakarienė, IVadžia 7 
v. V. Auka $10 akmeniui. - '■ 

« * *

They prefer to go to jails and concentration .camps than, to 
betray their nations. They are ready to live, to struggle, and, if 
necessary, to die for their countries. Even to burn themselves 
alive.a&f.Bomos Kalanla did. We are Only sorry that. Ukrainian 
and Byelorussian'students came too late to attend his. funeral 
because the KGB put up all kinds of obstacles to delay' their \ 
arrival.

When Ukrainian freedom fighter, Lev Lubianenko, sentenced 
to 25 years, was asked in concentration camp, “Do you really 
believe that yc'ur Ukraine will ever be free?” His answer was, 
“Of one tiling I am certain. If I was alone in the world, I would 
continue to fight for the independence of Ukraine.”

There is not one, not two, nor even more heroes in O'Ur native 
fatherlands. As the foreign authors say — the whole nation is 
the here. The graves of dead heroes are the mobilizing force of 
our young generation in their struggle for national independence.

We do not believe that human rights can be realized in our 
countries as long as Russian tanks stand on the streets cf our 
capitals. Therefore ABN — Anti-Bolshevik Bloc of Nations — is 
for the complete dissolution of the Russian empire into national 
independent states.

Tegyvuoja Lietuva!
Slava Stetske.

dyba!? šios žinios pateikėjas, 
V. M. toliau rašo^ kad naujos 
valdybos pirmininkas, dr. A. 
Butkus, pirmuoju ir svarbiau
siu veiklos uždaviniu pasirin
ko Clevelando apygardoje vei 
kušių apylinkių atgaivinimų 
ir naujų steigimą. Korespon
denciją pasirašo V. M. Drau
gas, 11)79 m. kovo mėn. 2 d.

Rimtas klausimas, kažin ar 
šiam, kad jau ir labai gudriam, 
apsukriam bendruomeninkui 
dr. A. Butkui bepavyks suklai
dinti žmones, juos susi varyti į 
Bendruomenės bučių ir vesti 
bendradarbiautųjų pramintu 
keliu j Lietuvos okupanto sto
vyklą? . . . žmonės pelus nuo 
grūdų atskiria: tiesų, tautinės

ištikimybės kebą, nuo okupan
to šunkelio ir jo keleivių taip 
pat juk atskiria...juk .atskiria

Protestas 
dėl sovietiško filmo

Daugelyje JAV mics.ų rodo
mas filmas “The Unknown 
War”, kur vaizdumam s Mas
kvos įvykdytus Ličiu vos “išlai
svinimas”. Filmą iudorsavo 
Massachusetts Tcachr r; Asss. 
ir National Education ! Assn. 
Alta pasiuntė pn les. > ra’tus 
toms sąjungcnn, nu vdvn ina, 
kad Maskva tik nuc ų vergiją 
pakeitė kita žiauru*, velija, pa
vergdama Ba’tiįcs - i ybes 
Sovietų Sąjupgco ,kę' u jomis.

ALT Informacija

Visus dabartinio momento sunkumus nu-
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Money

VLIKas stiprus ir vieningas

K i

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, Išskyrus sekmadienius, nue 
i vii. ryto iki 3 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 rtl

nubalsuotą “proposition 13” pri
vertęs Kalif erini jos valdžią skai
tytis su mokesčių mokėtojais”. 

(Pabaiga)

t'.ad vLiKas, er ALTa sa- 
politinėje veikloje b'tų pa- 
gusios priešingai Lietuvės

lietuvių tautai.
Niekas negali užginčyti, kad 

aukotojas pagal save' nuožiūra 
skirtų savo auką institucijai, 
kuri jam strode labiausiai rem
tina, lygiai kaip pasirinkti laiką 

kada tą auką įteikti. Aš 
kai dėl tokios auką rin- 
r paskirstymo tvarkos 
u

vienam mėnesiui

Kitose JAV vietom: 
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kinosios Liet Vyriausybės Teisingumo Ministerijoje, po 
to vertęsis advokato praktika, Amerikoje 1953 m. baigęs 
aukštąjį teisių mokslą, čia Temple universitete įsigijęs 
teisių mokslo daktaro laipsnį, buvęs VLIKo vicepirmi
ninkas, atstovavęs VLIKe Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Tarybai, taipgi gerai susipažinęs su VLIKo teisine ir 
politine problematika; D r. Kostas Jur gėla, teisi
ninkas, istorikas ir filosofas (filosofijos mokslo dakta
ras), gimęs Amerikoje, bet augęs ir gyvenęs Lietuvoje, 
tarnavęs Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerijoje, vei
kęs skautuose, leidęs ir redagavęs pirmąjį skautų laik
raštį “Skautas”, būdamas dar visai jaunas, gynęs Lie
tuvą, kaip savanoris, laisvės kovose, irgi dalyvavęs Klai
pėdos Krašto sukilime, grįžęs į Ameriką, atsidėjo moks
lui, ir reiškęsis bei reiškiąsis plačia visuomenine ir Lie
tuvos laisvinimo veikla, kuri aiškėja ir iš jo biografinių 
žinių LE, su kuriomis visi, kurie domisi šia didele as- 
mebyne, turėtų susipažinti; Jonas Daugėla, buvęs 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos pirmininkas.

Iš čia duotų labai trumpų informacijų apie naujo
sios VLIKo valdybos narius, skaitytojai galės patys 
spręsti, kokia intelektuališkai stipri yra VLIKo naujoji 
vadovybė, jo valdyba, kuri tikriausiai, pateisins ir mūsų 
gerąsias viltis, sudėtas į Dr. K. Bobelį su jo visu “Minis- 
terių Kabinetu” . • .

Ši dviejų susidariusių VLIKo politinių blokų kova

-9 ’-9. :■ » y. ' '■
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Praeitą sekmadienį Chicagoje posėdžiavusi VLIKo išryškino irgi VLIKo vienybę, ką gi liudija faktas, kad 
Taryba VLIKo pirmininku išrinko Dr. Kazį Bobelį, se-1 visos didžiosios ir <rw?i besireiškiančios grupė: 
šis metus buvusį Lietuvių Bendruomenės Tarybos nariu 1 Lietuvos Krikščionys Demokratai, Valstiečiai 
ir devynis metus ALTo pirmininku, dabartinį ALTo 
Garbės Pirmininką. Išrinkti ir Dr. K. Bobelio pateikti 
VLIKo valdybos nariai: D r. Jokūbas Stukas, dar 
palyginti jaunas, stipri intelektualinė jėga, baigęs net 
kelis akšrticsius mokslus, iš jų filosofiją daktaro laips
niu, pasižymėjęs visuomenės veikėjas, nors Amerikoje 
gimęs -bet gyvai reiškiąsis lietuviškoj veikloj, dargi la- j0 pateiktų kandidatų į VLIKo vadovybę i- 
bai plačia apimtimi; Liūtas Grinius, buv. Lietu- sikeitė. Vienas didžiausių kovotojų prieš D 
vos Respublikos Prezidento Dr. Kazio Griniaus sūnus, tai mano gerasis draugas ir kolega teisinti 
irgi dar tik vidurinio amžiaus, iš profesijos inžinierius, nukas per Chicagos lietuvių radijo “Margu; 
nors ir gilinęsisf ir humantariniuose moksluose Notre j kad opozicija, taigi ir jis pats toliau padės 
Dame universitete, žymus skautų veikėjas, galįs-ir-mū- j Ko-vadovybei tęsti Lietuvos laisvinimo ^va 
sų jaunimą įtraukti į Lietuvos laisvinimo darbą savo di
dele jam įįtaka, taipgi spaudos, tiek lietuviškos, tiek ir 
angliškos, bendradarbis, žurnalistas; D r. Elena A r- 
manaviči.enė, didelių gelbėjimų Lietuvos teisinin
kė. gilinusi teisių mokslus Vokietijoje, kur 1949 m. Goet- 
tingeno universitete gavo teisių daktaro laipsnį, baigu
si teisių mokslus ir Amerikoje, kur verčiasi advokatės 
praktika, žymi visuomenės veikėja, sava veikla pasireiš
kusi ir tarptautiniame gyvenime, dar 1938 m. atstovavu
si Lietuvą Londone ir 1939 m. Stockholme Aukštąjį Mok
slą Baigusiųjų Moterų Sąjungos tarptautiniuose suva
žiavimuose, aktyviai besireiškusi Amerikoje ilgus me
tus veikusioj, tik pastaruoju metu, deja, nusilpusioj Lie
tuvių Teisininkų Draugijoj, daug žadanti teisinė jėga j 
naujoje VLIKo valdyboje; D r. Jonas Balys, žymus ios> ^un greičiau baig-j

kaip asines 
Liaudį- : 1:13 

mukai, Socialdemokratai, Lietuvos Seimuose turėję dau- “ 
giausia atstovų, taipgi gyvai Amerikoje besireiškią tau- i -■ 
tininkai, Liet. Atgimimo Sąjūdis ir kitos, net labai skir- j 
tingų filosofiją^pės, kaip matome, vieningai stovėjo 
už Dr. K. BolXp \ifsrinkimą VLIKo pirmininku. Opozici
nio bloko net kelios grupės, jų veikėjai, po Dr. Bobelio ir į

darbą. Todėl darau išvadą, kad, VLIKo pirmininku iš
rinkus Dr- Kaži Bobeli, VLIKas ne tik sustiprėjo, bet ir 
pasidarė vieningesnis, negu anksčiau buvo. Linkėkime, 
jam dar pritraukti Į jo valdybą pozityvių ir k'pi'i; 'Agų 
iš to buvusio opozicinio bloko, kaip pvz., Dr. K. Valiūną, 
prof. Dr. D. Krivicką, J. Audėną ir kitus.

P. Stravinskas

A. PLEšKYS

t švininio organizacijas, VLIKą, 
ALTą ir JAV Liet. Bendruome
nę mes išleidžiame 5/6 lėšų po- 
.itinei veiklai ir tik 1/6 švieti
mu' jei neskaityti iš Lietuvių 
Bondo pcilno skiriamų lėšų kul
tūros palaikymui. Atrodo, kad 
ši dominuojanti persvara ski-

amų lėšų polit nei veiklai, sku-
Lik su sekančia prob-į uiai taisy .na, ypač akivaizdoje ku 

ai. Kai aš savo auką skiriu; -š JAV Liet. Bendruomenės In-I — 
uos Fondui, tai aš aiškiai ži-j 

u, kad tą auką panaudc's Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas — VLIKAS jo poli
tinei veikliai Lietuvos laisvinimo 
n'S i no ■se tarputautinėj e p

aš ją skiriu AmerL-;-.
i arybai —A LT i 

.au, kad ji bus panau- 
s politinei veikiai Ame 

••c j e Lietuvos laisvinimo pas- 
.. ;j nes jų vekks plotmė 
.^.\.asi politine plotme. Bat kai 

a savo auka skir.u JAV Lietu
kų Bendruomenei, kuri pirmo-, 

eilėje buvo Įsteigta rūpintis? 
ivvbčs išlaikėm u, švietimu1 

kultūros puoselėjimu, tai į 
šiandien man nea.šku, ku-‘ 

dalis iš tos aukos eis JAV.
vmsomemne.,^ „tikras badM IieĮuiiikai 

i mokslinti jaunimą priemonių: 
1 vadovėlių, skaitinių, techniškų 
i priemonių, piešinių, žemėlapių, 
i Pasinaudojant buvusio J.A.V. 
Liet. Bendruchienės pirmininko

I Vytauto Voterto žodžiais “jog 
. mes dėl savitarpio nedarnos 
pralaimim švietimo ir kultūros 
srityse”, man atrodo, kad tai 
atitaisyti nesunkiai gali patys 
aukotojai kai skiria savo auką 
JAV Liet. Bendruomenei, kartu 
ir nupedytų, kad ji gaii būti 
naudojama tik švietimo ir kul
tūros reikalams. Turiu prisipa
žinti, kad šis pasiūlymas išlai
dų pusiausvyrai išlaikyti tarp 
politinės ir švietimo bei kultū
ros veiklos, yra savotiškai pa
našus į Kalifornijos pagarsėjusį

SPRINGFIELD, Ill. — Atro
do. kad pati gamta padeda Uli- 
no„aus šiaurinei daliai išvengti 
.’.idesnio potvynio pavojaus, ko- 

grasmo visos d.desnės upės 
Rock, Fox, Kankakee ir kt. 

formacijos teikiamų pranešimų1 Po pirmojo staigaus pakilimo, 
-pie jos klcstėjiančią visūc’me-! grįžus šaltoms naktims, vandens 
ninę -pol tinę veiklą, kuri labai kilmas apsistojo, o vietomis 
dažnai nėra nei daugiau, nei net nuseko.

iažiau kaip duplikac.ja Vliko ------------------ -
ALTos politinės veikios. | CHICAGO. — Northwestern
- x:au - ,nU(jr ’ ^^versitetas gavo $10 milijonų

U j ’ovaną š John ir Helen Kellog 
oundat’on už įsteigimą specia

lios mokyklos (Graduate School 
of Management) biznio vado- 
•ams—paruošti. Tai yra dar tik 
' ma tokia mokykla*JAV-bėse.interesams, ciron ją efclityvicu 

. gynusi. Iš auj?os pusės, gi, vis 
dažniau ir d'žn au girdmis iš' 

j ku.turininkų nusiskun-tdinu, a- 
įpie apleistus kultūrinius dirvo

nuos ir kad mūsų jaunimas nu- 
-i lautėja, kad ne tik mažėja lie- i jent š.a-ndiėn man nea.šku. ku-! -vi.,, , , , , . . , .. ■ '■ uviskų mokvklu mokiniu skai-.1 dans is tos aukos eis JAV.Z- , u t • it.- f ..._ , . . . . CUS, bet ir mokytoju skaičiusBendruomenes inuccrncninci,1 

politinei veiklai, kuri dalis eis j 
lietuvybės išlaikymo bei švieti-' 
mo reikalams? (jia dar reiktų 
paklausti ir kuri dalis eis by
loms vesti amerikiečių ieismuc-1 
se dėl to paties vardo naudoji
mo. Ta byla jau tęsasi daugiau" 
kaip dveji metai. Ir, rodos, jau į 
aštuonis kartus atidėta LB ad
vokatui prašant ir vis negalint 
įrodyti, dėlko negali naudoti to 
paties vardo. A. PI.)

IŠ JAV Liet. Bendruomenės 
veiklos paskelbtų duomenų at
rodo, kad jos skeliamos pusiau, 
tai yra apie 40,000 dolerių į me
tus išleidžiama visuomeninei- 
politinei veiklai ir apie tiek pat

TRICIA COX SUSI
LAUKĖ SŪNAUS

NEW YORK, N.Y.— Pati jau
niausioji ir graž.ausioji Niksonų 
duktė susilaukė sveiko ir stip
raus sūnaus. Cox yra demokra
tas, todėl negalėjo padėti Nik- 
sono rinkiminėje kampanijoje.'

— Senato energijos komiteto 
nariai gerai pažįsta Schlesingeri 
ir nekreipia dėmesio į kritikus.

(Tęsinys) te? Bendruomenei domėtis ir
v ,. . . . ... . 1 politiniais Lietuvos vadavimoŠios varzvtines ir duplikaci-... .....i klausimais, bet jų visų veiks- 

I mai privalo derintis ir nebūti 
duplikuojami su kitomis politi
niams reikalams tenkinti įsteig- 

i tomis institucijomis, šiame at
sitikime su pačiu VLIKu ir AL-

tis. Šioje plotmėje, atrodo’, kad 
VLIKas, jei mes jį visi pripažįs
tame kaip “kaip Lietuvos lais
vės kovos vieningą vadovybę! 
laisvajam pasaulyje” turėtų bu

Lietuvos etnologas, studijavęs ne tik Kauno, bet ir už
sienio — Graco ir Vienos universitetuose, Vienos uni
versiteto etnologijos daktaras, savo srities mokslo kūrė
jas, daugelio knygų autorius, be to, aktyvus visuomeni
ninkas. taipgi tautininkams priklausąs politikas, griež- ti tas autoritetas, spaudžiantis 
tos kovos su okupantu šalininkas; D r. Jonas S t i k- ’ racinaliausią tai-porganizacHų 
Ii orius, žymus Mažosios Lietuvos veikėjo Jokūbo °į2X?nTy?HeS'ir'pT

— Pietų Afrikos aviacija dar 
kartą bombardavo partizanų ba
zę Angoloje.

— Grenados maišto vadas 
tvirtina, kad maištas pavyko ir 
visa sala užimta.

Apie tai kalba ir JAV LB įsta
tai, kurie sako, kad ji turi pa
dėti laisvę ir valstybine nepri-* e _ e _ XJLV^WAA V. Jk Jk Jk Vz-^J VA •*• •*■ *"A. •* -*• x_7 ▼ V* -*-x ’ VUAkJ k^T J>Z A A * aiv^A X

Stiklioriaus sūnus, Berlyno universitetą baigęs musų bet kuriai patriotiškai klausomybę atgauti ir bendra-
teisininkas, neprikl. Lietuvoje buvęs teismo tardytojas lietuvių organizacijai, tuo la- darbiauti bei remti lietuvių or- švietimo reikalams. Tokiu būdu 
ir vėliau teisėjas, vokiečių okupacijos metu dirbęs Lai- biau ir betkuriai Lietuvių Kraš-I ganizacijas siekiančias laisvės per šias tris didžiąsias mūsų lai-1

V. KAROSAS

.KOVA DĖL KLAIPĖDOS
buvo iškeltas paskutiniame VLIKo seime, bet bu
vo iš vietos atmestas.

Tuo tarpu Į santykius su Rytprūsiais visai ki
taip pažiūrėjo okupuotos Lietuvos lietuviai. Jie 
pirmieji ištiesė broliškos pagalbos ranką atvyku
sioms mažlietuviams ir vokiečiams ir jų pogrin
džio spaudoje randame tokį pareiškimą:

“Atkurti Mažąją Lietuvą, Prūsiją — busimos 
Lietuvos valstybės jurisdikcijoje su pilna politine, 
ekonomine ir kultūrine autonomija” (Lietuvos 
Liaudies Fronto deklaracija. Nepr. Lietuva 25.8. 
1976).

Kaip matome, dr. Anyso pagrindinė mintis, 
dėl Klaipėdos krašto ir bendrai Mažosios Lietuvos 

i likimo, sutampa su okup. lietuvių tautos požiūriu, 
bet nesutampa su VLIKo ar PLB nusistatymu.

Dr. Anyzo tezė, kad norint išlaikyti Klaipė
dos kraštą, kaip ir bendrai Lietuvos nepriklauso
mybę, yra būtina išlaikyti gerus santykius su Vo- j 
kieti ja ir vokiečiais, gyvenančiais Lietuvos su ve i 
renumo ribose, palieka pilnoje galioje.

Iš jo “Atsiminimų’’ išplaukia kita istorinė tie
sa. Kol Vokietijoje ir Lietuvoje egzistavo demo
kratinės santvarkos, tol buvo įmanoma surasti 
sugyvenimo galimumus ir Klaipėdos krašte tarp

(KOMENTARAI)
(Tęsinys)

Prie šių grynai politinių ar militarinių mo
mentų tenka pridėti, kad vokiečių įkurtame Ka
raliaučiaus u-te, o ne ‘'broliškame” Krokuvos ar 
“gimtame” Vilniaus u-tuose gimė lietuviškas raš 
tas ir mažlietuviai suvaidino lemiamą rolę lietu
viškos kultūros išlaikyme.

Ta pati istorinė logika nenustojo galios mū
sų laikais. M. Geįžinio daviniais vak. Vokietijoje 
iš Rytprūsių yra atsidūrę 1.2 milj. gyventojų, ku
rių nemažą dalį kad ir apvokietėję, sudaro maž
lietuviai. Jie yra gerai organizuoti ir nepraradę 
vilčių sugrįžti į savo gimtąjį kraštą. Jų tarpe yra 
gimusi idėją — atkurti Prūsijos valstybę, kuri 
sudai*ytų su likusiomis baltų tautomis “Baltic 
Alliance”, kaip tvirtą atramą Prieš slavų verži
mąsi prie Baltijos Jūros.

Pagal M. Gelžinio turimas informacijas, buvo 
vedami pokalbiai tarp M. G. Kaireit, prez- United 
Prussian Council, .ir A. Gureckio bei mažlietuvio 
atstovo V^LI Ko. Jono, Stikloriaus. Prie jokių kom 
krečių sutarimų neprieita, nes lietuviai laiko Ryt-
jfHlsius priklausančius Lietuvai. Šis klausimas kovas, privedusias prie Klaipėdos krašto atp

mo nuo Lietuvos. Be demokratinių teisių atsta
tymo Lietuvoje ir Vokietijoje neįmanoma surasti 
Maž. Lietuvos problemos sprendimo.

Dr. Anysas netiesiogiai iškėlė religinį klausi
mą, kurio prieštaravimus nacių propaganda pa
naudojo savo tikslams- Kauno vyriausybė rėmė 
katalikišką veiklą Klaipėdos krašte, tikėdama 
tuomi atitraukti mažlietuvius nuo vokiečių. Rem- 
dama šio krašto sukatalikinimą, kaip vieną iš prie
monių šio krašto “atlietuvinimui” — sulaukė visai 
priešingų rezultatų, pastūmėdama visą lietuvnin
kų masę į vokiečių glėbį. Bažnyčių atskyrimas nuo 
valstybės, pilnas jų nupolitikavimas ir prisilaiky
mas pilnos tolerancijos tegali užtikrinti įvairių 
religijų ar ideologijų darnų sugyvenimą vienoje 
valstybėje. Tokie principai yra įgyvendirami tik 
demokratinei" santvarkoje.

uti, kad dr. Any&a- 
. ė išsamios studijos,

.de nepadarė suvest 
vatu ų vadovautis ateities n

— Bazarganas pasakoja, kad 
jo vyriausybės, o gal ir jo pa
ties dienos suskaičiuotos, nes 
kariai neturi pakankamai drą
sos ir sumanumo nuginkluoti 
partizanus.

daro svarų veiksnį lietuvių tautos laisvės kovoje, 
nes užtikrina pagrindinę grandį tarp Lietuvos v 
Vokietijos, be kurios sugrįžimo į Rytų Europos 
erdvę, Lietuvos atstatymas liktų tuščia svajone.

Šio istorinio potencialo neįvertino mūsų poli
tiniai veiksniai, nes tebesi vadovavo siaurais lietu
viško nacionalizmo ir katalikybės samprotavimais. 
Šią idėjinę spragą turėjo užpildyti Maž. Lietuvos 
veikėjai, bet kaip atžymėjo dr- Anysas, “Lietuvos 
vyriausybė visai nesistengė išauginti klaipėdie
čių, kurie dabar galėtų užimti išmirštančių jų 
vietas” (328).

Vietoje mažlietuvių patriotų, maža dalelė 
lietuvninkų pritapo prie valdžios ar virto tech
nokratais ar biurokratais Lietuvos diktatūrinėje 
sistemoje. Nenuostabu, kad dr. Anysas nesulaikė 
’s panašių veikėjų pritarimo savo veikalui “Kova 

bent Klaipėdos”. Praradę sąlytį su mažlietuvių kc- 
|m?eru jie negalėjo ir negali atlikti svarbaus už

nikai, davinio visai lietuvių tautai — užmegzti tamprius
aitytojas ir be jų gali pats pa- rY?ius su Rytprūsių gyventojais.

CX

bet a \\. e 
daryti išvadas

Galim a būtų surasti “Atsiminimuose” vieną į 
ūmą, netesėjimą pilnai suformuoti kai 

.vokiečių ir mažlietuvių. Įsiviešpatavus diktatu- [kurias mirtis ar net pasimetimą, bet bendrumoje 
•roms, pradžioje Kaune, o vėliau Berlyne, prasi- (šis ve 
dėjo kivirčiai, kurie netrukus peraugo į vidujines į K

fBu^ daugiau)

kitą netiks’
i»•

ikala< nėra skiriamas į istorijos archyvus. . . v 
iytpriisių gyventojai, drauge su mažlietu- 
atsidūrę Vak. Vokietijoje ar Amerikoje, su-
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MIAMI, FLORIDA
DAINA, POEZIJA

Vasario 16 — sios minėjime.

Didieji minėjimai grindžiami 
priminimu praeities ir ateičiai 
pra matymais.

Pagal išgales Tam ir Kere- 
čiumi kalbėtojai. Ieškoma, 
pripažinimą, skatinimų valstijų j 
ar miestu prokliamacijomis u 
kitais būdais. 61 - mąją laisvės 
paskelbimo akto sukaktį mi
nint,' kaip jau atskirai aprašyta, 
mūsų pavergtos tautos vargus 
apibudino arkiv. E. A. McCar
thy.

Lietuviškai, suglaustai lais
vės aktp išdavas mūsų tautai ir 
valstybei pavaizdavo Paulius 
Leonas. Jis dideliu Įsijautimu, 
remdamasis naujai besireiškian
čiais tarptautiniais kitėjimais, 
prileido greitėjančią vilti gali
mybei atsikratyti vergijos jun
go.

Baltgudžiu, estu, lenku ir u- 
krainiečių atstovų-dalyvių var
du, ukrainietė Slava Spetsko, 
prieš-bolševikinio fronto dide
lė veikėja, atvykusi iš Vokieti
jos, su dideliu supratimu ir en
tuziazmu priminė ir apibūdino 
•pavergtuose kraštuose kovoto
jus, besipriešinančius prieš gro- 
bonišką komunistinės Rusijos
okupaciją: pagrindinių žmo
gaus teisių paneigimą ir tauti
nį genocidą.

Po rimtai susikaupto paverg
tą tautą būklės pavaizdavimo, 
sekė meninė programos dalis. 
Atsipalaiduota nuo įtampos ir

vidinio' graudulio, šiais metais, t I
I atvyko iš Hamilton's (Kana-į 
Idos) jauna, bet jau daina su
brendusi, solistė Anita Pakal
niškytė. Bažnyčioj (vasario 17 
d.) per pamaldas pagiedojo 
\ve Marija — Gaunod ir Panis 
Angelikus — C. Fianck, vargo
nais pritariant muz. P. Stevens.

Pagrindiniame minėjime - 
vasario 18 d. akomponuojant 
muz. Danutei Liaugminienei, 
padainavo: Irenos Valsas — J. 
Stankūno, Na tai kas VI. Jaku- 
>ėne, Kur Bakūžė — St. Šim
kaus, Dainos, Muzika ir Gėlės
- O. Metrikienės, Nemunėli — 

Alg. Bražinsko. Keturias arijas 
ir įvairiu operą. O klausytojams 
neatlaidžiai prašant dar tns 
arijas iš operų ir pora liaudės 
dainą.

Jos koncertas turėjo būti pa
dalintas į dvi dalis su ilgesne 
pertrauka, nes norėta kad ir 
Arkivyskupas; skubantis išvyk
ti svarbiems įsipareigojimams, 
dalį koncerto išgirstų. Iš jo ati
dos ir nuoširdaus plojimo ma
tėsi, kad tikrai solistės dainavi
mu buvo sužavėtas. Solistė ir 
visus klausytojus stipriai užim
ponavo balse' gražumu, išpildy
mu, laikysena na, ir žinoma, sa
vo spindinčia jaunatve. Nebe- 
sukėlė abejonių ir gausūs bei
puikus atsiliepimai daugelio kri
tiku” apie jos dainavimo talen
tą ir pasiruošimą.

Koncerto antrosios pertrau
kos metu, miamietė poetė G. 
Kodatienė sekančiai prabilo apie 
mūsų gimtinę — Lietuvą.:

KNYGOS ANGLU KaLBA

J. Juminu, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotyki, 
aprašymai, paimti ią gyvenimo. Lengva* stilius, gyva caiba. gražiai liledsia 
150 psl. Kama T2.5O.

Dr. Juezss s. Končius, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuvos latortto. 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metą. Vidutinio formato, 141 
psu_, Kainuoja $2.00. .. . 11

Dr. Ju*sm B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Isteriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vaiatyoeą ir j<« kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0u:

Dangums šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jar L 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki c } 
piniginę perlaidą.
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ANITA PAKALNIŠKYTĖ

LIETUVA

Gunda Kodatienė
0 nuostabi, graži šalis
Gimtine tu mana,
Nel's pavergta,
Ir taip toli . . .
Kol plaks širdis

Joje gyva!

Nebeturi brangiąją turtų,
Riboti tavo žemės plotai,
Tačiau juose manos tautos dvasia — 
Ir aš tau priklausau visa.

_Mąna_tu, lygumu Suvalkija, 
Grakšti, linksma Aukštaitija, 
Piliakalnių Žemaitija, 
Ir nuostabioji Dzūkija . . . 
Istorinis mūs Vilniaus kraštas, 
To grožio neišreikš jdks raštas 
Prijungta Klaipėdos sritis 
Lyg plakanti krašto širdis.

Tegul didieji kalba, rašo . ..
Kad tu maža . . .

O man, nors ir mažiausia būtum: 
Auksinės varpos grūdas,

Mažas ti'.škcii^pasįmlio.^m'ėląpiuose, '
Mūsų karalių šarvų ^vynelis, 
Milžiną medžjų' gclšvaš lapelis, 
Žaliosios pievos rasos lašelis . . . 
Ant mano kaklo gelsvas gintarėlis 
Su savo miškų pušies kvapu 
Ir neramios Baltijos jausmu.
Nors ir aguonos, žaliosios rūtos 
sėkla maža —
Visvien iš namų atpūsta . . .

0 tėvyne brangi!
Tu gali būti visiems maža,
Nes didžiojoj orbitoj, tu tokia esi!
O žmonių protai nusukti į erdves t’ ‘ .
Ir savosios žemės rūpesčių nemato . . .

O Lietuva,
Kokia didelė tu man esi!
O dar didesnė mano meilė tau.
Ji begalinė ir tekia karšta ....

O Lietuva!
Tu vaikystės pasaka gražiausia,
Nors ir nepasiekiama.
Tu man amžinai jauna ir. tokia šviesi,
Tarytum saulė būtum.
Tavo spinduliai ir per tolumas
Mane kaitina ir šildo.
Ir tamsiausioj naktyj
Teisingą kelią rodo.

Q, Lietuva tėvyne brangi
'sAąa didelė ir graži tu man esi!

AZ -

.^pj^kmnsytojai palydėjo ii 
gu triukšmingu plojimu

šia proga su didele pagarba
reikia paminėti O. ir B. Sęrgau 
čius, taip lūpestingai visą sa
vaitę . viešnagėn pr "ėmusias sol 
A. Pakalniškytę ir jos moliną.

P. šilas

PĖSČIOM 1,146 MYLIAS

CHICAGO. — Gėralų išvežio- 
tojas Johnathan Brooks, 23 me
tų, praėjusį savaitgalį grįžo iš 
New Orleans, tuo būdu “įamžin
damas” savo dalyvavimą Juo
džių istorijai skirtame mėnesyje. 
Brooks praeito sausio 20 dieną, 
savo šuns lydimas, eidamas vi
dutiniškai po 2.38 mylios per va
landą, suvaikščiojo ten ir atgal

« 1,146 mylias per 40 dienų ir nak- £ 
tų. Įdomiausia visoje šioje ke
lionėje. kad jis suvaikščiojo tais 
pačiais batais.

CHICAGO. — Šio miesto vie
šoji biblioteka (Public Library) 
skelbia naują potvarki, kurį dar 
turi patvirtinti Miesto Taryba. 
Tie, kurie biblioteka naudojasi 
ir nustatytu laiku negrąžins 
pasiimtų knygų, plokštelių ar 
filmų, bus baudžiami pinigine 
bauda nuo $50 iki $500.

Biblioteka sužalotomis ar vi-
sai negrąžintomis knygomis ir 
kt. kasmet turi iki $1.4 milijo
no nuostolių.

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ: JOKUBĖNO, 
ČIURLIONIO, SĖS. BERNARDOS, GAIDELIO 

SIMFONINĖS MUZIKOS

Vadovauja HENRY MAZER
Išpildo: SIMFONINIO ORKESTRO nariai 

1979 metų kovo mėn. 31 d, šeštadieni, 8:30 vai. vakaro. 
Orchestra Hali, 220 South Michigan Ave., Chicago, Hl. 
Bilietai: $10, 8, 6, 4, ložė $100 (6 vietos), gaunami Orchestro Hali kasoje: 

Marginiai, 2511 W. 69 Street, Chicago, III. Tel. 778*4585.

Paštu: Symphony Concert of Lithuanian Composers, 
500 North Forest, Oak Park, Illinois 60302.

Koncerto Rengimo Komitetas

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIKa GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

__ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A.X Gumn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 190E 

metų įvykius, Jablimskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir susi’ 
rtjtalaaą. _________________________ -____ __

Or. A. J. Gu»«n — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grefia
Kietais viršeliai*, vietoje S4.0C dabar tik----------------
Minkštais viršeliais tik ----------------------------- -------------

Or- A. J. Gumn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Keilooėf po luropą įspūdžiai. Dabar tik -----------—

W.9E

wrWytM Umc pridedant 58c. wrsluntlmv

Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepta 
lazdynui Išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu iveda i gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos ‘leidinių:
1. J. AufuataltyM • V«lčl0nl«n*, ŽVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psL Kainą SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, TEMtS PAKOPOS. Eegijoa, giesmė*, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina £2.00.
8. Butky Juzė, EILtRAičIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEiNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė, IBS 

psl. Kaina £3.00.
3 Kloopas Jurgallonls, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00.
8. Anatollfus Kairys, AUKSINI SĖJA. Eilėraščiai, 88 psL • S2.0C.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ 1VENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

8 išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis £5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKIČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. £2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL 81.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, 83.00.
11 Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. 82,50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. EIHuoti kOrinA j

U*L 92 psL, 81,00. ’ * ”""w
13 Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. 81.00.
14^ Eugenl|ut Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., 8100.
is’ Ilona Tumloni, KARALIAI IR iVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl 82.50.
1B. Alfonsas Tyrvolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. 83.00.
17 Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

58 psl 81-OOl '
13. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. 83.00.

Norėdami Jsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 
raktine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi

1731 So. Htlrted Street, CMauro, lUlneti IM0S

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago,JIĮĮĮ

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE-MAY SAL
DUMYNAI • KOSMFTTKOS REIKMENYS ; '

Atdara šiokiadieniais nuo \ ’ •

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas :

Tel. 476-2206 ‘

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

vių garbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima atsisakyti Naujienose.

Juonį Kapočlnslo*, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai spled- 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių Storyk- 
lose Vokietijoje. 273 psl, kietais drobė* viršeliais kaina 4 džl

Juozas Kapačlnskss, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįei- 
kuiisnčio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai flio- 
struota. 300 psl Kaina 7 dol

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* .LfTTUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Nandakiuoae. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką iai žmonės pasakė. SB pal. 81J0. Yra taip prt 
Išversta į anglų kalbą.

M žottonko SATYRINĖS NOVĖLĖ&. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių. 190 pusi., kaina 12,

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, Au
toriaus pastabumą neapgauna IntuMsto ir agitpropo propaganda M 
gtusaakavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gnšiu rtiliami

Praf. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS | 
BRUOŽAI. 178 p«l. dokumentuota istorinė studija apie prūsų ffldma. 
Kaina O. , WirjfWFft f

VIhcm žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. I

*b Ir kiti laidiniai jn craaof
MALU IENOS R, Iri! S*. HALETED STs CMKAOO, 1U_ MMt

HaHMkiMl vtakxN paW Ir pr1 Fir drorT

Taupykite dabar
pas mus

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 mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Federal iniai patvarkymai reiks- 
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatuą.

R S A L
1800 So. Halited St Chicago, III. 60608

TUKINTI DIDELES ATSARGAS

- ■ " * Tat 4H-I070

e HKNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

ĮftMfta mėtai*. *
Įstalfo* Ummui wsohjoMUath* yiatBtytL

iuawmc*, omcAao t. m.l Friday, March 16, 1979 *'



DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 ScC'PutaiklRd.’tCrowford - 
ledicel Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

<ei neau<i»ei> Aaroblnti 374-8004

DR. c. K. BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE^ 

St. Petersburg, FL 3371S 
Tel. 8131-384-3020

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Man helm Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

O

V

■ Y.į. ,

W£

^■iįįj^i^žSc*

............
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Kanados Lietuvių Dieną. ioin restorano šeši tarnautojai f
Lauksime. 1 suvaryti j mėsos šaldytuvą ir su-

J. &ARAPNTCKAS šaudyti.
.r iš KLD rengti infor-1

macijos komiteto

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Stafford bus tardomas ir dėl 
v'siškaj panašios žudynės Speed
way, Ind., kur keturi jauni Bur
ger Chef restorano tarnautojai 
po darbo valandų buvo pagrobti 
ir kitą dieną rasti sušaudyti miš
ke į pietus nuo Indianapolio.

Piktadarį greičiau surasti pa
gelbėjo buvusi jo žmona.

"Išmintingieji $upr»s". — Dan. 12:10.
Brangus broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dieve 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie* 
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauną nuolankiai priimdami Dievo Žodi. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosiom išminties.

IV. RAITO TTRINŠTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

CHICAGOJE SUIMTAS
22 ŽMONIŲ ŽUDIKAS

CHICAGO. — Trečiadienį bu
vo pranešta, kad Chicagoje. po 
ištisą savaitę trukusio tikrinimo, 
Lawson YMCA viešbutyje, 30 
W. Chicago Ave., antradienio 
naktį buvo suimtas tūlas perėjū
nas Roger Dale Stafford, 27 m., 
iš Sheffield, Ala., kaltinamas 
devynių žmonių nužudymu Ok- 
lahomoje, būtent: šešių valgyk
los tarnautojų ir vieno karo 

, aviacijos seržanto ir jo šeimos.
Ketvirtadienio rytą jau papil

domai pranešta, kad YMCA ves
tibiulyje suimtasis Stafford kal
tinamas nužudęs dar 13 žmonių, 
jų tarpe pagrobęs keturis žmo
nes Speedway, Indianoje.

Stafford pasidavė policijai ne
sipriešindamas. Jis buvo ieško
mas visame krašte. įtariamas 
drauge su jo broliu Harold, 29, 

-■ kuris praeitų metų liepos 22 d.

— Kiekvieną dieną vis dides
nis humanistų skaičius protes
tuoja prieš jaunų ruoniukų žu
dymą, bet žudynių nesustabdo. 
Ruoniai labai veislūs ir ėda gau
domas silkes tūkstančiais.

A. ItŪKšTELĖ Rugių gubos (Tapyba)
T.I.: 562-2727 arba 562-2728

KANADOS NAUJIENOSTEI------ BE 3-5893

SI SliCiMklMl

ORTHOPED AS-PROTEZJSTAS
Aparatai - Protezai. M4a. ban-

PERKRAUSTYMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

UTENOS Draugiško klubo susirinki
mas nyks š. m. kovo 20 d., 6:00 val- 
vak. Joanos salėj, 4258 S. Maplewood.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Brokevičius, rašL

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

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet.

1250 Wosi 63rd St, Chicigc. IH. 6062< 
Tokf.. PRotpocf S-50S4

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR “HIRURGAS 

praktika, sp~- MOTERĄ lig.- 
Ofisas 2652 WEST 5v+h S"» 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečia n 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. šį^tadir 
•iais 2-4 vai. popiet ir kitu laiJku 

Dagai gusi tarimu,

DR ^RANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W 71 Sf. Tel. 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’” 

VaL agai susitarimą. Uždaryta

___
dažai. Speciali pagalba tijoms. 

-lofAreh Supports) ir t. t. *

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

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

TEVAS ir sūnus

2533 W. 71st Street

PHILLIPS - LABANAUSKAS

Programos vedėja

• <

TOPO \ < ▼’NITS
TVKKKT A LA KING

flavor rtuffirn mix

Phene: TAm* T.1H1

Į _ maujibmqa cmcaoo «, ux Friday, March 16. 1979

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 
lit NAKTL

.fcOKlrh
ITT A NIC*

accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Aldona D*uku* 

Talaf.: HEmloek 4-2415 

H59 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO. ILL. 60629

WITH SILOING KING I 
3 eaę« diced cooked tarkey
1 e*n (10 % eoodesavd 

crcAin of jnusbroom wxy
2 tablespoons pimientc rtrfpff 
2 tablespoons iberxy riot

or vater

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTt 
DALYSE.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Vi»o» programot It WOPA,

1 Yea* Savin?* 
Certificate 

(Minimum S5.000;

4*24 VVE81 6K* aTKKF» i-121
B314 WEST 23rd PLAC1 Vii tink 7-M7J

•»2a SOUTHWEST HIGHWAY. Palo. Hilla, UL I74-44U

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

Visos laidos B W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

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

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 
’ Telef. 778-5374 J par (!• 

minute—-cook frozen 
gwC trempei 

stuffing mix » directed on xuenc 114 ectSM
»ter. Gently press Into a greased 4-cup ring mo&; keep ▼bteq. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep varm. 
Combine turkey, soup, pimiento, vine, and U cup of the peas M 
a saucepan. Cook and stir until mixture just cocoes to a boCL 
VomoM stufttng onto serving plate; spoon turkey mixture around

PETRA." BIELJI N V
AJLJJHORjNIA iVK dboDe

CATHARINES, Ont. — 
KANADOS LIETUVIŲ

— Specialistai studijuoja Di
džiųjų ežerų vandens apnuodi
jamą. Ežerų vanduo negali būti 
apnuodytas.

Mažeika & Evans

ST.
24-oji
DIENA įvyks š. m. spalio mėn. 
6-7 dienomis — Padėkos savait
galį. šią šventę šiais metais iš
puola suruošti St. Catharines 
Apylinkės Lietuvių Bendruome
nei. Be abejo, šią šventę Bend- 

j ruomenės Valdyba viena nėra 
I Pajėgi suruošti, todėl valdyba 

_ «pasikvietė daugiau talkos ir su- 
trec’;darė Lietuvių Dienos šventei 

! suruošti komitetą iš šių asmenų:
A. Šetikas — pirmininkas, P. 
Balsas — I vicepirmininkas, P.

I Kalainienė — II vicepirm., D. 
Į Še tikai tė — jaunimo sekcijos va- 
: dovė, J. Tauteras — sekretorius,

A. Laurinaitienė — sekretorė 
anglų k., T. Juvenalis Liauba 

j OFM — pamaldų organiztaorius, 
> J. Paukštys ir A. Panumis — fi
nansų reikalams, P. Norušienė 
ir J. šarapnickas — informaci
jos reikalams.

Be to, programos sudarymui 
ir pravedimui sutiko talkinti 
muz. solistas V. Verikaitis iš To-

£ “Lietuvos Aidai’
-KAZĖ BRAZDŽIONYTE

Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų uiti sakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi m- 
'ahe* nemokamai.

*, .r i

ronto ir “Gyvataro” tautinių šo
kiu vadovė G. Breichmanienė iš 
Hamiltono.

Šventės ruošos darbai vyksta 
sklandžiai: susipažinimo vaka-: 
rui ir koncertui salės išnuomo-, 
tos. Iškilmingoms pamaldoms užsimušė prie Tulsa. Okla., šeštą 

dieną po to, kai buvo rasti Sir-gauta St. Catharines katedra. Iš 
anksto kviečiame svečius iš to- ’ 
limų lietuvių kolonijų, nes St.1 
Catharines lietuvių kolonija ma- i j 
ža, todėl tik atsilankiusių svečių _ 
dėka mūsų maža lietuviu kolo-.| 
nija ryžtasi 4-tą kartą ruošti • 
Kanados Lietuvių Dieną.

St. Catharines miestas turi 
per 120,000 gyventojų. Miestas 
švarus, spalvotų kaip ir nėra. ’ 
Gatvėmis vaikščioti saugu. Dėl' 
nakvynių sunkumų nėra. L>aug: 
motelių, viešbučių ir kainos tuo; 
metu pigesnės.

Vėliau painformuosime dėl ! 
nakvynių patogiausių motelių ir 
viešbučių pavadinimus, ir sve
čiai vykdami galės iš anksto re- • 
zervuoti nakvynes. Iš anksto su
darykite planą iškylai į 24-ąją

i K ;

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

Pagal tev7”s Augaitis. Gyv. Mount Greenwood, Ill.
Mirė 1979 m. kovo 13 d., sulaukusi 84 metu amžiaus. Gimusi 

Lietuvoj, Tauragės aps.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs - William Leschinskis, jo žmona Stella, 

ir Antonius Page, jo žmona June, 4 anūkai - Jeanette McGowan, jos 
vyras David, William D. Lesch, jo žmona Esther, Thomas Page, jo 
žmona Deborah ir Caryl Page, 3 proanūkai bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Penktadienį, 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Mount Green
wood^ koplyčioje, 3032 W. 111th St., Mt. Greenwood, UI.

šeštadienį, kovo 17 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iš koplyčios; 
į St. Christinas parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Cecilia Pocius giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
[ir atsisveikinimą. .

1330-34 SO; CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Ilgametis patyrimas sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių {staiga:

American Travel Service Bureau
M727 S. Western Ave., Chicago, 111- 80643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamai patarnavirr.as užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio į 

uų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas, Parduoda- 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kiaštus; 
sudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-
laeijas visais KeLomų reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiKia rezervuoti vietas 
s anksto — prieš 45 - 60 dienų.

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

Volare Premier Coupe

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

(ieriaus. mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Nuo

Midland Savings s p tar
nauji. taupymo ir namų 
pabKOlų reikalus visos mu
sų apylinkes. Dėkojame 
jums u2 mums palodyta 
pasinKcJinią. Mes norė
tume puti Jums naudingi 
ir ateityje

.pcr.us’o* ikf 
-40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6u6z9

let. $25-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, lllinoi* 60455

T-l 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254.4470

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, anūkai, proanūkai.

Laidotuvių Direktorius Robert B. Kuenster. Tel. 445-3400

For your headache get 
extra strength and safety, too

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain' reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

-.cy would be an insult to 
iwo favorite couples comtoc 

Xoc dinner this weekend, be grateful for her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it. Birds Eye 
minute sweet green peas and a bottle of chilled wine are all yoa

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

fRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ietavlų 
Aidotuvių 
Xrsstorfrf 
issociaxijoa

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArda 7-34V1

Butkus * asaITIS
• jOth Ave^ Cicero, lit Phone. OLympic ž-iuv

t K i D MINAS1
vi



ddėti prie jų platinimo vajaus, davimas įvyks ateinami savait- 
daranl pastangų rasti bent po galį - šeštadieni, kovo 17, nūo

ray

— -VįTĮcas Zinįęųs jš Marquette | 
Parko be Raginimo pratęsė' pre
numeratą ir atsiuntė $5, auką. 
Taip pat dėkui tautiečiui, užsi
sakiusiam Naujienas 6 mėiū,.beĮį 
pavardės prašiusiam neskelbti.

— Gustavas Motiejaitis iš se
nosios lietuvių gyvenvietės Col- 

Kardelienė iš, linsville, III., be raginimo at
siuntė prenumeratą ir $5 auką, 
kurią skiria platinimo vajaus 
reikalams. Jie bus panaudoti

madienį, kovo 18, nuo 12 i%rw> , j -* į i
4 Adresas. 6506 So. Artesian;

(Pr).
- SPECIALI 20% M1CM.AH) A 

■JŽ I I KAKA VŲ KETEZĖI IUS.
)aug įvairių puošmenų. Moka
nt $-1 už sidabrinį dolerį. Per-- 

kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas.- PATR1A, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

•* Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai

lel. 436-

— Anatolijus Diėiųs iš Santa
Monica, Cal., tapo ne tik Nau-

* jienų skaitytoju, bet ir rėmėju, 
užsisakydamas jas vieneriems

— metams ir atsiųsdamas $5 auką.
Jam siųsti Naujienas rekomen-

* davo mūsų miela bendradarbė
* ponia Elzbieta
Z' Montrealio, buvusi Kauno ope- 
'Iros dainininkė ir primadona, 
Xdabar turinti dainavimo studiją.
XSveikindami mūsų naująjį skai-1 siuntimui Naujienų -susipažin- ; prižiūrėti. Teirautis 
"X tytoją p. A. Dičių ir dėkodami ti būsimiems skaitytojams. Dė-’ 

tariame dėkui kui jam.
j — Juozas Skorubskas, visuo- 
! menės veikėjas, staiga susirgo 
ir buvo išvežtas į Rush Presbi- 
terian-St. Lukes ligoninę. Po 
sėkmingos operacijos sveiksta ir 
stiprėja 526 kambaryje, telefo
nas 942-4369.

Namil, — PardtvittHrt 
REAL ESTATE FOR SALEP

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJlMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

Namai, Žemė — Perdavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

J jam už auką,
*• mielai bendradarbei E. Karde- 
“lienei už puikius reportažus ir j 
— už savo gerų draugų rekomen

daciją.

— Vincentas ir Anna Marcius 
į^iš Marquette Parko, pratęsdami 
X prenumeratą, savo gerus linkė- 
I- jimus atlydėjo $5 auka ir $2 už 

kalendorių. Mums malonu gir
dėti, kad p. V. Marčius gana 

„ greitai pagijo iš sunkios ligos. 
’'Dėkojame už aukas. '

— V. Bildušas, Aurora, III., 
siųsdamas metinę prenumeratą, 
pridėjo $5 auką. Br. Kristopaitis

-iš Gage Parko atsiuntė $4.
A. Pauliks iš Čikagos pietvaka
rių atsiuntė $2 už kalendorių. 
Dėkui visiems. Visi skaitytojai 
prašomi remti Naujienas ir pri- bėnų paveikslų ir daiktų išpar-

— Jūrų Šaulių kuopa “Klai
pėda’' pristatys visuomenei iš
leistą knygą “Lietuva bolševikų 
okupacijoje” šiandien, penkta
dienį, kovo 16 d., 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. Daly
vaus knygos autorius kun. dr. 
Juozas Prunskis, kalbės D. Ku- 
čėnienė, V. Kamantas ir V. Liu- 
levičius.

— Prof. Vlado ir Olgos Jaku-

PASSBOOK 
SAVINOS... 
the best way to savejegulariyl

Coaposaded
Quarterly

OUR SAVINGS _
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7%%

see us for 
financing. 

P AT OUR LOW RATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT .YOUR INCOME

I[!nsured!1

Mutual Federal 
Savings and Loan

222 WEST CEHMAK ROAD CHICAGO, miNOIS 6060B 
acme: Ybgiala 7.7747 

SMJBSj Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat, 9-1

SEBYING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

15294. (Pr).
- PIANISTO MANIGIRDO; 

MOTERAIČIO koncertas įvyks j 
š-m. kovo mėn 18 d., sekmadie-J 
nį, 3 vai. popiet Jaunimo Cen-Į 
tro Didžiojoj salėje. Koncerto! —----
programa nauja ir įdomi. Anks- ganizacijų atstovų paruoštas 
ėiau įsigyti bilietai galioja, o jų: susitarimo projektas bus nau- 
dar neturintieji galės įsigyti, jos Altos valdybos svarstomas”, 
koncerto dieną prie įėjimo. Vi
suomenė maloniai kviečiama.

PETRAS KAZASAUSKAS, Prerdentaj
2212 We Cermak Road Chicago, III, Virginia 7-7747

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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.

Bendruomenės vagos
(Atkelta iš 2 psl.)

PLUOŠTELIS ŽINIŲ 
Iš ALTOS VEIKLOS

Altos laiškas Lietuvių 
Bedruomenei

ir

Naujoji Amerikos Lietuvių 
Tarybos vadovybė pasiuntė 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkui Algimantui Gečiui 
laišką, kuriame be kitų dalykų 
.pareiškė: “Amerikos Lietuvių 
Taryba visada siekė darnos 
tarp lietuviškų orgasizacijų ir 
todėl, aišku, gerų santykių ir su 
JAV Lietuvių Bendruomene. 
Kartu norime Jums pranešti, 
kad Rochestery, N.Y. abiejų or-

SPECIALUS PASIŪLYMAS JUOZAPINIŲ DIENOS PROGA

nub "White Eagle kailinių gamintojų, importerių ir parduotuvių su pataisymų ir 

nuomavimų skyriais:

DOVANAI odos uždangalai automobilių sėdynėms

DOVANAI kailinių išvalymas

kailinių pataisymasDOVANAI
VELTUI Dovanų certifikatai visose White Eagle krautuvėse

TIK

šį šeštadieni, kovo 17 nuo 9 ryto ir sekmadienį, kovo 18 nuo' vidudienio visose mū 
su krautuvėse:

WHITE EAGLE FURNISHINGS & IMPORTS

«- 3015

3133

4388

No. Central Ave.

No. Milwaukee Ave.

So. Archer Ave.
Pirmas klientas, atvykęs pirmuoju į mūsų krautuves, gaus odinį apdangalą auto

mobilio sėdynei. Sekantiems dviems bus veltui Išvalyti kailiniai, dar seieantiems trim 

klijentams bus pataisyti kailiniai.
Visiems klijentams bus įteikti $10, $20 ir $30 vertes certificatai.

KAILINIŲ PARDAVIMAS SU NUOLAIDA IKI 50%
Mes siuvame kailinius vyrams ir moterims iš geriausios odos, futrų pataisymas ir 

valymas, odinės galanterijos remontai.

white Eagle Furnishing & Imports 
Tel. (312) 283-2553

Atidaryta ir sekmadieniais

=Žc * %

Lietuvės moterys 
remia Altos darbaĮ

Į Lietuvių Moterų Klubų Fede- 
| racijcš pirmininkė Margarita 
J Samatienė Vasario 16 proga si- 
jųsdania sveikinimus Altai, reiš
kė linkėjimus, kad svarbus ir 
ilgų metų laisvinimo darbas bū
tų artimoje ateityje nušviestas 
Lietuvoje patekančia laisvės 
aušra. Sveikindama Altos naują 
pirm. dr. K. Šidlauską, linkėjo 
sėkmės lietuvybės darbuose.

* * *
Altos atstovas 

Baltuosiuose Rūmuose

Dr. Jonas Genys atstovavo’ 
Amerikos Lietuvių Tarybai

.Baltuosiuose Rūmuose, kur pre- 
Jzidento Įstaiga pateikė organi
zacijų atstovams JAV 1980 m. 
biudžeto pasiūlymą. Diskusi
joms vadovavo W. Bauman 

j Cuttee. Iš visų Amerikos tauty- 
ibių dalyvavo tik po' vieną atsto
vą. Dr. Genys stipriai parėmė 
prezidento pasiūlymą turėti sti
prius fondus gynybos reikalams. 
Numatoma šiuos fondus pakel
ti 3% ir padidinti tiek, kiek ver
tė nukris dėl infliacijos.

— Praeitą trečiadienį Ameri- 
ir*kos šėrai truputį nukrito. Nu- 

Į šluotas savaitės' pradžios pa- 
kylimas.

— Sandėliai pilni namams 
statyti medžio medžiagos. Lau
kia pirkėjų.

BUSS. OPP.
Biznio Proga — Mieste

IN TOWN

—------------------------------------------ 1
Marquette Parke, 2638 W. 

69 St, parduodama linksma lie
tuvių užeiga-tavema su namu 
5 kamb. butas, 2 mašinų gara 
žas, apsauga nuo potvynio ir ki 
ti pagerinimai.

Tek 776-4959

PERSONAL
Asmeny Ieško

HOROSCOPES
BY ANNA

Also character, card & palm 
ings. One visit to her will be of im
mense value to you. FREE gift wi4h 
readings.

516 Diversey Parkway 
248-7514

MISCELLANEOUS 
Įvairus dalykai

read-

Registruokite savo namus/ O GERL1USIAI ČIA 
tanius, sklypus pardavimui jau; SVARUS 2 bu(0 nams
26-tus metus veikiančioj jstai-. garažas, elektrinės durys, atskiri ga

ižu šildymai, Brighton Parke. $37,000. 
$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 

mūrinio namo Marquette Parke. Ga
za šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamp. Nau
jas stogas, gazu šildymas.- apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $4L800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tas 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
1 Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.

SAVININKAS PARDUODA 10 akru 
žemės prie Lemonto. Teirautis savai
tės dienomis po 4 vai- vak.

TeL 581-7055.

3 BUTŲ BARGENAS

2 aukštu mūras su 2 dideliais butais 
po 6 kambarius plius 4 kambariu bu
tas angliškame beismante. Sumoder
nintos virtuvės ir vonios, 2 masinu 
mūro garažas, labai gera Brighton 
Parko vieta, bargeno kaina apie 50 
tūkstančių. Skambinti nuostabiuoju 
telefonu 254-8500.

CARETAKERS WANTED
Older couple to live in apartment! 
above funeral home and do light' 
housework. Free modern large aparr-l - DI1T,, s-da^iiai icment and all utilities plus S100 a Į 2 syTU GRAŽUOLIS
month saiary. j Didingas ir pujkus namas su 2 labai

4 or 974-9651. j patraukliais 4% kambariu butais. Sa- 
..... ....... —---------------   ....; vininko butas yra skoningai įreng- 
HELP WANTED — MAL«-FEMALE Itas- netiesioginėmis šviesomis ąp- 

Reikijt...........................................t.- šviestas, Hollywood stiliaus vonia,Re.kta Darbininkų ,r Oarb.mnkiu centrinis oro vėsinimas, 2 mašinų 
! mūro garažas. Arizonoj gyvenantis 
1 savininkas nori greitai parduoti. Ge
ra vieta tarp 5 Holy, Martyrs ir Ne
kalto Prasidėiimo bažnyčių.

TEL. 254-8500

SALES CLERKS
Loop cigar stores. Pleasant working 
condition. Monday through Friday. 
Days.

Apply in person or phone.
MONROE CIGAR CO.

412 S. WELLS ST. 
4th floor 922-3370

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE
2625 West 71st. Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

2LBCTR0S ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto laldlir*, 
Dirbu Ir užmlesžiuoss jrelt. 3«- 
rsntuofal Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava. 

Tai. 927-3559

D M g S ! 8
ši—St JBL AMŽIAU? VAIRUOTOJAI

Tiktai posmožiut automoblllv 
apdraudimas

Kreiptir

4^ ASHLAKD AVH.
SXS-B775

LAIKRODŽIAI Ir SKANOBNYltl
Pardtvimsa lr Tsisysaa 

2646 WEST 69ti STRSST
T-tfefe RBpwWI* 7-1941

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

PUNCH PRESS 
OPERATORS

AND
GENERAL FACTORY HELP.

BELL & THORN
4259 SO. WESTERN BLVD

Siuntiniai į Lietuvą

.Wftll

X

HA 1-6100.

RETIRED PATTERN MAKER
For Maintenance of Wodden Foundry 
Patterns . . Set You Own Hours 

MANUFACTURERS BRASS & 
ALUMINUM FOUNDRY 

3450 W. 127th St., Blue Island, IL 
E.O.E. M/F

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59M

J

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 9 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Jrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

Kviečiame visus kurie įdomaujasi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS

Gegužės 26,27 ir 28 d. d

Dėl informacijų kreipkitės į:

Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333 
Kezj, New York — 212—769-3300 
Zubavičių, New Jersey 201-381-3198

D. Dulaitj. Detroite 313-549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190 | f
M. Kielę, Chicagoję 312-727-1717),

R.

■ i
i 

iinmutinrtntv

e IMMEDIATE OPENINGS t

4 Openings—At Journeyman Level 
With experience in lathes, set-ups, 
O.D. and I.D. grinding, etc. Good 
starting salary. Excellent working 
conditions and fringe

INDIANA FORGE
& MACHINE CO

3468 Watling Street 
East Chicago, Indiana

An Equal Opportunity Employer M/F |

IMMEDIATE OPENINGS 
DRIVERS

Must own tractor to haul steel and 
piggybacks. 3 year contract. Hustlers 
have a potential of making a mini
mum of $1.500 per week.

CALL 284-3766

MACHINIST

' HARDINGE LATHE

Experience in set-up and operate.*
Overtime.

CALCO MFG. CO.
205 Factory Road 

Addison, 111.
6282309

An equal opportunity employer

GHLHEAPT DISEA

Nefary FvNte
INCOM1 TAX SBRVIC1

4139 S. Mapkwood. Tel. 154-743*
Taip pat darosi vertinai, giainiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė! pra

šymai ir kitoki blankai.

BEST THINGS IN UFE

isO Frank Zepoll*

GA 44654

,T*Tt r.ia

State Farm 44e Insurance Company 
. V. < *

ADVOKATAS i
CHARLES P. KAL & AwoclaUt , 

2649 West 63rd Street.
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams, j

> « MAUjiKNQ*. CHICAGO a, itų Friday 161 1979




