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NEBEPAJĖGIA SUSTABDYTI DIDESNO 
ORO UŽTERŠIMO

pozicijas pries 
jie pradedg 
rezoliucijos

didžiausia palaima. . Net viena kos 
tauta tįek nenukentėjo, kiek nu- Į

ARABAI ABEJOJA
SAVO PLANAIS

DAMASKAS. Sirija. — Irake

bet Carterio noras siekti taikos. Jie 
girdėjo Sadato ir Begino kai

HARRISBURG, Pa. — Trys 
atomo energija varomi pečiai , 
gamina elektros energiją visu 
smarkumu, bet vienas prakiu- i 
ręs pečius kelia didelio susirū- i
pinimo ne tik suvažiavusiems ■ vykusioje Bagdado konferenci- 

i mokslininkams, bet ir valdžios joje arabų astovai buvo užėmę

Izraelio ir Egipto sutartis ir ne- 
l galima jo vadinti silpnu lyderiu, 
į tačiau tam tikra žmonių grupė 

į E. Kennedy.
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MILIJONAS ŽMONIŲ SVEIKINO TAIKA NĖŠČIOMS MOTERIMS IR VAIRAMS ĮSAKYTA tuojau pasitraukti

KAIRAS, Egiptas. — Egipto 
prezidentą Anwar Sadatą, iš 
Washington©- parvežus} taiką, 
sveikino pusė milijono egiptie
čių sostinės gatvėse ir aikštėse.. 
Kairo gatvėse Sadatas važiavo 
atidengtu limuzinu, visai nebi
jodamas, kad kas bandytų kė
sintis prieš jo gyvybę. .... .. .

Prezidentą saugojo Egipto ka
ro policija, tvarką iš aerodromo 
i prezidentūrą taip pat prižiū
rėjo kariai, o visame mieste mi
nias tvarkė Egipto policija. 
Į sostinę būtų suplaukęs milijo
nas žmonių, bet policija stabdė 
minias ir prašė neiti Į žmonė
mis jau užtvindytą miestą.

ŽMONĖS NORI TAIKOS . 
IR DUONOS

Egipto gyventojams karai tiek

ARABŲ PROTESTAI NEPAJĖGS SUSTABDYTI 
ĮSIGALĖJUSĮ TAIKOS TROŠKIMĄ

nijos Egipto diplomatinius at
stovus. Prezidentas visą laiką 
informavo Jordanijos karalių 
apie savo pastangas išsiderėti iš 
Izraelio tokias pačias taikos są
lygas, kokias buvo gavęs ir 
Egiptas,- bet Jordanijos karalius 
nesustabdė prieš Sadatą skelbia
mą šmeižtą.

Egipte ir kitose Artimų Rytų 
valstybėse labai plačiai komen
tuojama apie pasirašytos taikos 
svarbą ne tik Egiptui, bet vi
siems Artimiesiems Rytams. Da- 
maskan suvažiavusieji arabai 
kalbėjo apie Sadatą išdaviką, 
bet visiems aišku, kad arabai 
nesiims jokių priemonių 
Egiptą. Išėjus 30 milijonų 
tybei iš Arabų lygos, ta 
gerokai susilpnėjo. Saudi 
biją nėra pasiruošusi karui ir 

įgriso^ kad taika jiems atrodo nenori pakenkti Amerikos tai- 
pastangoms.

CA^ODIA
GULF 

OF 
SIAM

Kinijos karo jėgos, i žengusios-įLaosą, nesirengia iš jo trauktis, 
kol Vietnamas nėatšiims iš ten savo kariu. 4-

IR ANAST AS1S AKYS" 
DĖt ISLAMO ’

TEHERANAS, Iranas. — Ira-

daugelis žuvo, sužeistų skaičius 
labai didelis, o valstybė yra be
jėgė padėti nukentėjusierhs. Sa
datas pajėgė ne tik baigti karą, no vyriausybė jau pradėjo trijų 
bet jis išsiderėjo iš Amerikos di- j dienų balsavimą,, kurio metu 
dėlę paramą--krašto ūkiui at-j Irano piliečiai galės pasisakyti 
statyti: į ..-' j
SADATAS BUVO UŽSUKĘS

VOKIETIJĄ
Prezidentas Sadirtas, grižda- Į kyti, ar jis pritaria islamiškai 

mas iš Washingtono, vienai die- Irano respublikai, 
nąi. buvo sustojęs Vakarų Vo
kietijoje, kad galėtų pasitarti 
su kancleriu Schmidt apie žings
nius ■ prekybai sustiprinti' ir 
ūkiui atstatyti.

Prezidentas Sadatas anksčiau 
buvo užsakęs ginklų ir moder
nių mašinų Vokietijoje. Dabar 
jis didžiausią dėmesį kreipia į 
prekybos ir ūkio atstatymo rei- 
kelus. Vokiečiai prašyti padėti 
atstatyti Egipto susisiekimą, pa
tobulinti traukinius, busus ir 
civilinę aviaciją. Vokiečiai bend
radarbiaus su ame rikiečiais 
Egipto ūkiui atstatyti ir vietos 
turtams išnaudoti.

SADATAS TAPO TAUTOS 
DIDVYRIU - - • 

Prezidentas Sadatas grįžo iš į moterys.
Washingtono dideliu tautos did
vyriu. Jis atgavo ne tik Sinajaus 
pusiasalį, bet jis pajėgė įtikinti 
Washingtoną, kad Izraelis turi 
išsivežti visus Izraelio kolonis
tus. Egiptas nutiesė kelią Jorda
nijos ir Izraelio taikai. Kai Ama
no radijo stotis kartojo Damas
ko vedamą propagandą, tai pre
zidentas Sadatas, dar negrįžęs į 
Washingtoną, atšaukė iš Jorda-

TANZANIJA PRAŠYS PROTEKCIJOS
SKŲSIS JUNGTINĖMS TAUTOMS

NAIROBI, Kenija. — Prane- nepaskelbusi karo, užpuldinėti 
Šimai iš Tanzanijos sako, kad Li-- nieko nekaltos, valstybės.

I • • 1 T • 1 j • V V . "t - • _

dėl mulos Chomeini siūlomos 
Islamo respublikos. Rinkimai 
tęsis tris dienas. Kiekvienas 
Irano pilietis turės teisę pasisa-

i

Mula Chomeini nusigando 
paskutinių dienų Įvykių, rodan
čių besikeičiančias Irano gyven
tojų nuotaikas. Kurdai ir turk
mėnai atsisakė pripažinti mulą 
Chomeinį ir nenori nieko bend
ro turėti su siūloma Islamo res
publika. Prie besikeičiančios 
nuotaikos prisidėjo ir kelis mė
nesius besitęsusi suirutė, žmo
nių žudymas, maisto ir naftos 
stoka, nedarbas ir kariuomenės 
naikinimas.

bijos karo lėktuvai šeštadienio 
rytą bombardavo Ugandos pa
sienyje esantį Tanzanijos mies
tą Mwanza. Libijos lakūnai su
kėlė gaisrą ir užmušė bei su
žeidė didoką žmonių skaičių.

Libijos vyriausybė buvo pasi
žadėjusi pasiųsti j Ugandą bata-

KAMPALA KARIŲ 
APSUPTA

- Tr- 
u sei- 

ai tęs Ma-

Moterims nepatinka mulos 
Chomeini pasiūlymas moterims 
dėvėti vualius ir viešose vietose 
nesirodyti be vualių. Jos reika- 

Įlavo duoti joms šacho duotas

i žmonėms.
Mokslininkai tikėjosi, kad 

prakiuręs v;enas pečius pradės 
lėtėti ir pamažu užges, bet tik
rovė yra visai kitokia. Praplės
tas plyšys ne tik nemažėja. — 
jau penktadienio vakare pradė-

labai griežtas 
Sadatą. bet dabai’ 
abejoti, ar tokios 
bus praktiškos.

Arabus paveikė

Sukilę Ugandos kariai 
apsupo Kampala — Ugandos 
sostinę. Kariai žino, kad dikta
toriaus Idi Amino Kampaloje 
jau nebėra. Prieš pora dienų jis 

lioną gerų patyrusių karių, pa-1 trims automobiliais išvažiavo į 
siryžusių padėti apginti Kam- šiaurę.
palą ir išgelbėti diktatorių Idi
Aminą, bet jie negalėjo pasinau- ministerijos ir atsakingi parei- 
doti Entebės aerodromu. Karių įgūnai. Vienas kitas bandė pa- 

bet bombardavo įbėgti iš apsupamos sostinės, bet 
Į jam nepavyko. Keli aukšti pa
reigūnai yra suimti. Manoma, 
kad savaitės pradžioje Ugandos 
vyriausybė padarys pareiškimą 
apie pabėgusi diktatorių.

nepasiuntė,
Tanzaniją.

TANZANIJA PRAŠO 
PAGALBOS

Tanzanijos vyriausybė nutarė 
apskųsti Libiją Jungtinėms Tau
toms ir prašyti kaimynines 
valstybes, kad nubaustų užpuo
likus.

Libija, net ir Idi Amino pra- į 
šoma, neturi teisės bombarduo-1

j teises, kurias turi viso pasaulio Hi Tanzanijos. Savo laiku Libi-1

Mula bijo, kad laikui bėgant 
vis didesnis iraniečių skaičius 
bus pasipiktinęs siūlomomis is
lamo respublikos reformomis, 
todėl jis ir patarė galimai grei
čiau pravesti referendumą, ar 
jie nori įvesti “Islamo respub
liką”, kurios nepažįsta.

Irano gyventojai jau turi sa
vo naftos, bet jie dar nemoka 
pagaminti naftos užsieniui. Jie 
pakėlė naftos kainas, bet-neturi 

j geros naftos, 
j -----

visai

Kampaloj yra visos Ugandos

Sachas skren^*1 
\ i Bahes».*^s
i

RABAT,4.S. Marokas. - 
no šachas Rėza Pahievi

i -na praleidęs šešias c
! roke, skrenda i Bahamų salas, 
I kur planuoja ■ ilgiau apsigyven
ti. Jis būtų norėjęs apsigyventi 
Amerikoje, bet prieš šachą nu- 

i teikti Irano studentai pradėjo 
telefonuoti ir piketuoti sergan
čią šacho motiną ir. Kalifornijos 
vyriausybei nesuvaldžius stu
dentu. šachas nutarė i Ameriką 
nevažiuoti, nes čia neturėtų ra- 
mybės.

Be to, šachas buvo pasilikęs 
Maroke, nes tikėjosi būti pa
kviestas grįžti į Iraną. Dabar tos 
viltys jau išsiblaškė, nes žuvo 
geriausi jo bendradarbiai.

kius dujų, užteršiančių orą.
Mokslininkai informavo 

bernatorių apie beviltišką pa
dėtį, nes atomo varomas pečius 
taip pastatytas, kad jo negalima 
sustabdyti. Degamoji medžiaga 

■ sudėta specialiai paruoštu taku, 
kuriame nėra jokių vartelių. 
Jeigu būtų varteliai, atskirian- 
tieji degamą medžiagą, tai -būtų 
gana feųgva tokį pečių uždaryti. 
Bet tokiu vartelių nėra. Turės 
išdegti visa paruoštoji radioak- 

Į tyvi medžiaga. Bet juo ilgiau 
. I pečius degs, pro prakiurusį ply

šį • jis stums laukan nuodingas 
dujas. Dabar išeinančios dujos 
praskiedžiamos dideliais van
dens, kiekiais. bet mokslininkai 
bijo; kad didesnis išstumiamų 
dujų kiekis gali būti pavojingus 
visiems Three Mile Island mies
telio gyventojams.

Gubernatorius, išklausęs moks
lininkų ir atomo pečių prižiūrė
tojų, tuojau Įsakė visoms nėš
čioms moterims ir vaikams išsi
kraustyti iš Three Mile Island 
ketvirtainio ploto, kurį labai 
mažai jau užteršia pro plyšį 
pras veržusios nuodingos dujos.

Jeigu plyšys staiga labiau 
praplyštų, tai tada tektų eva
kuoti žmones is didesnių plotu. 
Gubernatorius apskaičiuoja, kad 
tada turėtų ieškoti saugesnės 
vietos apie puse milijono gyven-

viena arabų valstybė nepasiruo 
šusi karui. Jie žino, kad izraeli
tai vieni turi gerai organizuot? 
kariuomenę ir naujus ginklus 
prieš kuriuos arabai negali ko
voti. Be to. pats Sirijos prezi 
dentas yra prižadėjęs padėt 
taiką Įgyvendinti Artimuose Ry 
tuose. Pablogėjus Egipto ir Jor 
danijos santykiams dėl kara 
liaus neapsižiūrėjimo, -galima: 
daiktas, kad Sirijai būtų geriau 
sias laikotarpis taikos derybom: 
pradėti. Sirija būtų patenkinta 
jei galėtų gauti 
pačias sąlygas, 
Egiptas.

Saudi Arabija 
vieno žodžio, smerkiančio Egip 
to prezidentą Sadatą. Jeigu Si 
rija pasirašytų taiką, tai tad; 
Jordanija liktų viena su pales 
tiniečiais.

iš Izraelio ta:
kurias gavi

neprasitarė n

— Vežikų streiko nebus, pa 
vyko susitarti dėl naujo darb< 
kontrakto.

KALENDORfiLIS
Balandžio 2: Teodozija, Pran

ciškus, Varda, Jorė, Zintė, Nor
mantas.

Saulė teka 5:56, leidžiasi 6:06.

jos tankai įs'veržė-Į Egipto teri
toriją, bet Egipto kariuomenė 
tankus sudegino, o kitus priver
tė trauktis. Tuo metu Egipto 
aviacija gerokai apdaužė Libi
jos lėktuvus, stovėjusius aero
dromuose.

Tanzanijos prezidentas Nye- 
rere pareiškė, kad Libija priva
lės sumokėti už Mwanza mies
tui padarytą žalą.

MWANZĄ PUOLĖ VIENAS 
LĖKTUVAS

Papildomas Tanzanijos prane- 
Hmas sako, kad Mwanza mies
telį puolė labai greitas Libijos 
sprausminis lėktuvas.

- Tei- f Pas:ekęs Mwanzą, lėktuvas

Būčiau pasiuntęs 
Nixonq į kalė|in*iq

WASHINGTON, D.C.
sėjas John Sirica pareiškė, kad Įnėrė žemyn ir išmetė visas pen- 
jis būtų pasiuntęs prezidentą i * ' 
Nixoną į kalėjimą, jeigu būtų 
turėjęs spręsti jo%ylą-. Preziden
tas neturi teisės laužyti įstaty
mų, kaip to, negalį daryti ir pa
prastas pilietis. u •• >

Demokratai spiečiasi 
aplink E. Kennedy

WASHINGTON. — Darbo ly- 
j derių vadovaujama lojalistų 
grupė, kuri vis labiau nutolsta 
nuo Jimmy Carterio politinės i 
krypties, šeštadienį buvo susi
rinkę Des Moines pasitarti dėl1 
Edward M. Kennedy kandida
tūros prezidento " rinkimams 
1980 metais.

Kampaniją prieš Carterio rin
kimą antram terminui pradėjo 
automobilių darbininkų ir ma
šinistų unijos lyderiai, kurie 
1976 metais buvo nutarę vienin
gai remti i prezidentus Jimmy 
Carterį.

Ta Des Moines, Iowa, susirin
kusi grupė, nėra vienintelė, sie
kianti pareklamuoti senatorių 
E. Kennedy. Jiš reklamuojamas 
tr New Hampshire. Massachu
setts, New Yorke, Minnesotoje 
ir Kalifornijoje, kurios guber
natorius Edmund G. Brown, sa
vo šalininkų gundomas, išmėgi
na savo jėgas. Nepaisant faktų, 
kad per porą metų prezidentas

I

• kias galingas JxuTibas, kurios 
padarė gyventojams .daug žalos.

Prfcz. Nyeftre -kreipiasi į ga
lingas valstybes, kad suvaldytų 
Libijos diktatorių ir nubausti^;Garteris.yra pasiekęs, visą eilę. 
ųžpuoKkus; Libija neturi tėisėsęnstogndhįfžy^ių, Jab’p tąikosr tarp-

.’-.5 5

— Sen. Adlai Stevensonas 
daugiau nebekandidatuos Į se
natą. Jis kandidatuos JAV pre- 1 tojų, 
zidento pareigoms. Reikalai žymiai pablogėtų.

•j

i

1

Diktatorius Idi Am in pabėgo iš Kampa los, palikęs joje
. kelis: ministerius, norinčius bendradarbiauti *; •

>• s-v. r.- e •č-.’dęntokratihėi tvarkai atstatytų « '

y-

praplyšusi vieno pečiau 
Bet tas plyšys buvo ma 

ir degamos medžiago 
greitai pasibaigė. Tad.

jeigu pats pečius sprogtų. Tad: 
nelaimė galėtų apimti dar di 
dėsnį gyventojų skaičių, kurii 
sveikatai pasidarytų labai rim 
tas pavojus.

Prieš aštuonerius metus ja: 
buvo 
siena, 
žesnis 
kiekis
pavyko pečių užtaisyti ir išveng 
ti didesnės nelaimės, šiandie; 
pavojus didesnis. Jeigu praplės 
tas plyšys padidėtų, tai evakua 
ciją tektų spartinti. Mokslinir 
kai apskaičiavo, kad poros a 
net trijų dienų laikotarpyje nū 
ko pavojingo neturėtų atsitikt 
bet jie nevali pasakyti, kas ats 
tiks už t r. jų "jų.

Br c.kslininkus ir adminisi 
raciją gąsdina dar viena gal 
mybė. būtent: tas pats pavoju 
gali kilti ir kituose atomo ėnei 
gijos pečiuose. Jeigu sprogstar 
čio atomo jėga pramušė pfy: 
viename' pečiuje?’tai nėra jokie 
garantijos,.'fcad ir kitūose p< 
čiuose neatsiras.panašių plyšii 
Nauji atomo energija varon 
pečiai turi būti žymiai saugesn 
-Tie privalo būti taip pastatyt 
kad nepleišėtų ir kad galim 
būtų tuojau pečius užgesint 
atkertant radioaktyvios rųedži; 
gos taką. Nesaugius pečius tel 
tuojau, uždaryti' ir nugriauti, 
Kyįetoje t^ §Ja^,ti_^ge

' 41 lis <1 r efektywefchius.

L



Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENĖ.
■t

11

traukėte, Vaizduojant? : tautinę j 
heroiką,-kaip tai savanorių 'žV-l -< 
gius, partizanų, kovas. Pasigendi*

V;/* «*■ - ........ **' r'-
ti faktais. Jię-yĮą ir ąiSkiai-mrt •“ Pūgaltaū,;;kw Įtekta jJČrs nuo'r: 
dija, kas pasal^te^--^-;' . , įtraukėte, vaizduojant?: tautinę T

LEIDĖJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBĄ
__  . ' . - * - —- M » i -• Jl____; z * J ; ■ f “ - — ' ■ ~ „ —

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės Brighton Parko apy
linkės Tautos šventės meninės programos atlikėjai: Laimutė 
Lapinskaitė, Aldona Penkienė, Birutė Derenčiūtė, Kornelija 

Vanzeiytė, pianistas Arūnas Kaminskas.

RUGIUS DUONAI MĮ^UKiče' , 
nuotrauka) 'j^S-psl? prie ranki
nių girnų stovi skurdžios išvaiz
dos moteris ir dar skurdesnėje 
kamaroje, ar kokioje pašiūrėje 
mala rugius duonai. Iliustracija 
105—MOTE/.H MINKO DUO
NĄ (B. Buračo nuotrauka) 129 
pusi. Nuotraukoje skurdi, basa 
moteris, stovinti ant molinių 
grindų, minko duoną, ji taip 
sunkiai dirba, kad net ir jos 
akys ant kaktos iššokusios. Vi
sa jos aplinka tik sulūžus, tik 
sugriuvus ir supuvus . . . Iliu
stracija 83-Krosnis Dūminėje 
Pirkioje (B. Buračo nuotrauka) 
1933 met., pusi. 107. Tai jau 
aukščiausio atsilikimo, skurdo' 
ir neišbrendamo vargo nuotrau
ka. Matomas molinis duonkepis 
pečius, bet jau taip suiręs, kad 
vos beišlaiko pečiaus formą. 
Viršuje jo-džiovinamų prakurų 
glėbelis, palubėj e - džiovinamo 
tabako virtinės. Prie pečiaus 
pastatytas aplūžęs verpimo ra- 

į1 telis. Po šia nuotrauka pažymė- 
paskirus istorijos saikotarpius' ta ir data. Atseit, štai žiūrėkite, 

išlikimo laidas.! ir redaguotas paskirų redakte- kokia ta nepriklausoma Lietu- 
mistinės mokyklos rer rių, išskiriant pati vyriausią, V. va skurdi ir varginga buvo . . . 
valo rūpėti visai tauti-, Liulevičių, visos kitos skyrių'Ogi istorinis objektyvumas ir. 

nlai gvvai .kultūringai išeivijai.!redaktorės yra 
Ypač mokinių 
būti lit. mJavklos reikalo kur- 

tik 
bet 
va- 
ko-

A. BERŽIENEV. LIULEVIČIAUS ISTORIJA STUMIALIETUVIUKĄ NUO TAUTOS KAMIENO
ei vijos tautini 
tas, tautinio

1

ė mokykla yra iš- Vadovėlis 
is, kultūrinis žibiu

vra suskirstytasV

tik ' .buvusios tautinė savigarba reikalavo po 
tėvai privalėtų Į dar tik besančios V. Liulevičiaus šia nuotrauka būtinai pažymė- 

studentės — auklėtinės Pedagc- ti, parašyti, kad tai yra retos 
giniame Lituanistikos Institute,!gyvenimo išimties vaizdas, tai 
Chicagoje. Leidėjas LB švieti- tik carinės Rusijos priespaudos 
mo taryba, išleistas 1974 m. fi
nansuotojas nenurodytas, bet 
žinomas—Lietuvių Fondas. Va
dovėlio apimtis 200 p. Iš tikrų
jų, šis v a din. istorijos . vadpvė- 

eucta skaitinių kumpis yra joks istorijos vadovėlis,] 
o lik istorinė knygelė. Ir tai su
prantama, pirmiausia, tai kad 
vadovėlis yra rašytas nė istori
jos mokslo atitoritetų bet tik 
mokinių, t'.k studentų, tad 
negalimi tikėtis, laukti, kad jis 
atal-klų šio mokslo reikalavi-
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dama-h- nepriklausomos- Lietu
vos kultūrinio ir ūkiniu pažan
gos gyvenimo nuotraukų, kaip 
tai: jaunas ūkininkai tįs-tė pri
ima žemės-ūkio parodos premi
ją, gautą už daržų, darželių kul- 
•tyvavimą, gyvulių veislės geri
nimą, gyvulėlio, išauginimą Jr 
t. t. Kodėl V. Liulevičius nepasi-. 
stengė surasti , ir-įdėti j knygelę 
bent vieną nuotrauką, liudijan
čią okupanto žiaurumus, bent 
vieną nuotraukėlę, vaizduojant 
čia tautos tragiškuosius birželi
nius Įvykius, kaip tai: vaikus 
nuo tėvų plėšiamus ir grūdamus 
Į gyvulinius vagonus, vaikučius 
iškišusius rankutės iš tų pat 
gyvulinių vagonų ir prašančius 
duonos ... Kodėl nė vienos ši
tokių nėr? Juk tai yra ne kokia 
fantazija, o skaudi, žiauri isto
rinė tiesa . ..Kodėl ši istorinė 
tiesa išeivijos vaikui neparody
ta? Kas ir liudija šio’ vadovėlio 
istorinio objektyvumo stoką ir 
turėta piktą, suktą, prieš tautą 
nukreiptą politinę tendenciją!

Netenka net -abejoti, V. Liu- 
levičiuš, būdamas ilgametis, pa
tyręs pedagogas, sunkiai supra
to ir supranta, kad jo pateiktos 
neišbrendamo vargo, skurdo nuo 
neišbrendamo vargo, skurdo 
nuotraukos tikriasiai nepatrauks 
išeivijos vaiko prie tautos ka
mieno, ypač kada šis vaikas 
sėdi savo tėvo liuksusinėje auto
mašinoje ir lekia1 šimto mylių' 
greičiu. Aišku, kad šitokio nėiš- 
hręūdamcčskilpd^feižcfei irtetife 
mia vaiką nuo tautos kamieno 
tokiu pat šimto mylią grėičiū.;.

Marquette Parko lietuviai prie parapijos bažnyčios klausosi kalbos, sakomos birželio-žudynių 
jninėjimo metu. Minėjimą suorganizavo ir prav ėdė Marquette Parko Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės pirm. Jonas Vaičiūnas. Visi kiti vald ybos nariai su juo glaudžiai bendradarbiavo. 
Paveiksle matome Marquette Parko apylinkės valdybos narius ir atėjusius lietuvius. Priešakyje 
stovi Justinas Žemaitis, daug nukentėjęs nuo rusų pavergtoje Lietuvoje. Greta žemaičio 

stovi Marquette Parko parapijos klebonas Antanas Zakarauskas.

dovėlid pagrindiams reikalavi- kauti: išeivijos istorijos vado- čių ir niekinančių Nepriklauso 
majus, o taip pat ir tautinio 
švietimo reikalavimams: yra 
tik istorinė knygelė, niekinanti 
Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą. Šios knygelės išleidimas 
yra nieku geru nepateisinamas, 
juo labiau, kad išeivijoje turi
ma net gelios Lietuvos istori
jos, parašytos istorijos mokslo 
autoritetų. Tai A. Šapokos Lie
tuvos istorija, apie septynių 
šimtų puslapių apimties ir \r. 
Sruogienės, |iesiogiai mokyklai 
skirta, šios abidvi istorijos tu- 
nl 'puikittš“ priedus Lietuvos 
žemėlapius. Tad nieku geru ir 
nepateisinama, kodėl V. Liule- 
vičiui prireikė naujos Lietuvos 
istorijos.

Nežiūrint turinių faktų, V. 
Liulevičius siekia Įrodinėti, kad 
reikėjo naujai parašytos isto
rijos, o jau parašytą ir išleistą 
siekia įpilietinti — Įrikiuoti į,nepatyrusionis studentėms, poli

tiškai suklaidintoms, primesti 
jxilitiniu. kdmbinatorių kaltę. 
Vinco Liulevičiaus redaguoto 
istorijos vadovėlio klaidos ne

leidžia jį primti už riiftėą 
istorijos vadovėlį 

I’irihiaūsia i akis metasi 
do'vėlio žinių patėfkTmo 
tvarka, jahie hera mokslo 
dovėliui būtinos chroncldkdnės 
tvarkos: istoriniai laikotarpiai, 
ne paskiros laikotarpių žinios, 
paskiri sakiniai išmėtyti po visą 
knygelę. Aiškiai pasigendama 
nuoseklumo, taikos, žinios 
tik sumestos, kaip ’paklitiVė, 
tarsi būtų tik kokia bulvių ra- 
gažė kampe papilta...

Nėpropoi’čfhgai paskirstyta 
vietos ir paskiriems istorijos 
laikotarpiams. Pavzd., senovės 
ginklams yra skirta net 22 kny
gos puslapiai, kai tuo tarpu Lie
tuvos okupacijai — vos tik ke
lios eilutės. Tai yra aiški ir pigi 
politinė kc’mbinacija, niekas ki
tas. Svarbios, reikšmingos isto
rinės dalos jei pateiktos, tai 
nuogos, be jokio paaiškinimo. 
Suprantama, kad tik šitaip pri- 
mėstinai ir r.tničslinai pateikta 
žinia,- mokiniui bereikšmiai ir 
prąMkamba pro jo ausis.
šiame, tokiame, istorijos vado

vėlyje nėra būtinų akivaizdinių 
ženklų, nuotraukų, skirtų mo
kiniui iš tolo atpažinti savo tau
tą Uirtuvos valstybę; Lietuvos 
valstybės $a>kl<x nėra Lietuvos 
himno, Gedimino stulpų, Lietu- 
Vos 1h i esti)1 Kerirtį. Nėra nuo- 
ttF.tikcs Lietuvių Tautos tary
bos,’ Liriučos neprkilansomylię 
paskelbusios; nėra nei Nėpr.

/-■ i- .. atvaizdų,

mą Lietuvos gyvenimą, aiškiai 
skirtų tautinį reikalą mokiniui 
suniekinti ir yra aišku kėdei. 
Žinoma, kad Engelso, Markso 
ir Lenino pelitinė filozofija yra 
aiškiai pasmerkusi tautinį rei
kalą. Tautinis reikalas, tautinės 
aspiracijos jiems yrk tik di
džiulis .politinis kliuvinys sie
kiant pasaulinės politinės hege
monijos. Tad jie ir siekia jį su
niveliuoti. O jeigu jau L.B-nės 
esami ’’ vadovai kartą .užėmė 
pr«<)kupantfnę politinę liniją, 
tai ir vykdo bendruomenės 
švietimo darbą šids filosofijos 
pagrindu. Tai yra tik trumpa
regių ir trumpiaregiška politi
ka. Tad ir tariama, jog fronti
ninkų uzurpuotos L. Bendruo
menės vadovai yra tik. išeivijos 
nelaimė, tik tautinė gėda ir pra
žūtis! Tad koks tautiniai gyvas 
lietuvis ir bent kiek įžvalgesnis 
politikos raidos stebėtojas gali 
patikč“ti išeivijos tautinės misi
jos vadovybę ir atsakomybę ši
taip tautiniai susRpusiem ir po
litiškai pasimetusiems L. Bend
ruomenės vadovams!? ... .

* - -

V. Liulevičiaus redaguotame 
istorijos vadovėlyje yra pakar
tota visa eilė nuotraukų, tų pa
čių, kurios: \Ta ir S. •. Johyhienės 
skaitinių knygelėje “TĖVŲ NA
MELIAI BRANGŪS”. Kaip ži
nia, ši knygėlė yra susilaukusi 
įsčios xastibnienes ūžtėl-hmitei 
tautinio bei įjolftimo' prieicaište 
ir vėliau ji tapo šiek tiek pa
taisyta. Knygelėse pasfkArtdjart- 
čios nuotraukos, žemihartčios fr 
niekinančios Nt?pr. Lietuvos gy
venimą, yra imtos iš kraštoty
rininko B. Buračo muziejaus. 
Rimtas klausimas, kodėl šiems 
jauniems "istorikaW*. šios ta
riamos istorijos skyrių redakto
riams, prireikė tik šitokių visa 
niekinasčių jiasibaisėtinų, tik 
muziejinių, kai pasigėrėtinų, 
pasigrožetinų Nepr. Lietuvį 
gy\Tniino nuotraukų yra pilni 
albumai?

Tikrai, sunku ir labai sunku 
patikėtu kad V. Liulevičius, bū
damas Ugamctis pedagogais, ne
pažinių mokyklinio amžiaus 
vaiko - mokinio psichologijos: 
nesuprastų šitokio pasibaisėti
no skurdo, kultūrinio atsilikimo 
nuotraukų 'ėeigiagio' poveikio 
mokinio lautinei sąmonei ir jo 
pasąmonei. . Nesūri patikėti, 
kad V. Liulevičius laip jau ne
pajėgtų atskirti, kokios nuo
traukos fftka kraštotyros nrtū 
ziejui, studentų AmokalhdatrU' 
darbui, moksliniam tyrinėjimui 
ir kokios pradžiamoksliui 1st o-

vėlį galimai arčiau priderinti 
prie okupanto naujai parašyto
sios. Atseit, jis siekių pasakyti: 
buvo skubėta, tad ir klaidų pa
daryta . . . Beto juk vadovėli ra
šė nė kokie tai isterijos mokslo 
autoritetai, o tik studentės ir 
tik atspėjamu nuo studijų ir vi
suomeninės veiklos metu, tik 
kalviartą, tad negalima .stebė
tis ar priekaištauti, kad pasi
taikė ir klaidų . . . Atseit, yra 
naujai parašytas istorijos vado- 
vė’ųsr kokio reikia politiniams 
pasimetėliams, bei nėra rimto 
atsakovo. Tai reiškia: ir vilkas 
sotus ir avis sveika. Betgi tikru
moje taip nėra; yra tik suvai
dinta pigi strausiška politinė 
komedija! Studentės nėra rim
tas atsakovas, tad nė šių studen" 
čių pavardės čia neminimos: 
vengiama jaunoms, gyvenime

palikimas. Kas ir liudija jdg šios 
istorinės knygelės vyriausias 
redaktorius turėjo tendenciją 
suniekinti nepriklausomos ‘Lie
tuvos gyvenimą ir . įrodymas, 
kad redaktorius' V. Liūlėvičius 
nesilaikė reikiamo istorinio' ob
jektyvumo.

Na ir dar viena tokia pana
ši mitrauka, redaktoriaus pa
rinkta, skirta taulc's gyvenimą 
niekinti, žeminti. Tai iliustr. 107 
LOPŠYS -(B. Buračo nuotrau
ka), 1933 metų. Skurdi, varga
na motina sėdi ant tokios pat 
skurdžios lovos ir supa kūdikį 
lopšyje, palubėje pakabintame. 
Tai taip pat t.k šiintino skur- 

tai gal tik 
auti, hirolai-džiAųti okupahtiil, kekio girtuoklio, ar psichiškai 

serija pasimetusio šėmos vaizdas.
Knygelėje yra ir daugiau tokių, 
panašių nuotraukų, kurios aiš
kiai liudija V. Liulevičiaus turė
tą piktą Valią, tendenciją paro
dyti išeivijos gyvchfmą, atseit 
Už kūrj net fiėVerti koVcAi . . . 
....V, Liutevič aus rėdagūbtas 
istorijos vadovėlis pat5eWh ne
tikslų iškreiptą l.'etūvos vaiz
dą; pasigtėtulaiYia istorinio ob- 
jėktingūtno. taūtinės šavlgiT- 
bos nuotraukų.

se, privalėtų rūpintis ne 
ūkiniu mokyklos reikalu, 
domėtis ir stebėti iš kokių 
dovėliu ju vaikai mokosi ir
kie mokytojai jų vaikus moko, 
š iai Įtaigoja akibrokšti gyveni
mo faktai, kaip kad S. Jony? 
menės reda;
gėlė “Tėvų Nameliai Brangūs’, 
kuri, spaudai suklikus, tapo ge
rokai pataisyta.

Yra ir kitas panašaus turinio 
vadovėlis ir lit. mokykloje jau 
seniai naudojamas. Tai V. Liu
levičiaus reiiagucta Lietuviu- I
Tautos ir Valstybės Istorija. Ki-linus, ko faktinai ir nėra šiame 
tas akibrokštas faktas, priešiš
kas išeivijos tautinei misijai, tai'l'ad ir negalima š a tendencin- 
kai kurių lit. mokyk, mokytojų gai parašytą istorinę knygelę 
pakartotinas važinėjimas i ok.
Lietuvą, ten jų rišimas ryšio su litinė tėndehči>, šiek? patai-] do. vargo nuotraul

tariamame istorijos vadovėlyje.

vadinti istorijos vadovėliu. Po-

i.kupanto švietimo atstovais ir;»
jo mokyklos programos nebfi--yra ak brok^te^: visa 
cialus brukimas Į lit. mokyklą ’’nuotraukų, š.oje knygelėje esūn- 
Tai pasibaisėtinas reikalas, tai! čių. tik žeiiritra ir niekina ne
tik neoficialus paslėptas siekis! priklaušontes Lietuvos g\-tvhi-

I mą. lai pasibaisėtina tautinio 
! smtiekinimo knygelė!

Liulevičiaus ėrdaguoto is
torijos vadovėlio nuotraukų se
rija tik žemink ir .niekina _ne- 
priklaurc.ncs Lietuvos gyvent 

redaguota, mą.
Valstvbesi Itesakvti, kad knvgelė vra tik 

I.\-tam sk’ | tendencingai parašyta yra ne- 
Imr.azijos klasei' gana, nepakanka: reikia parent-

paversti okupuotos Lie-
donija! Tad kiekvieno
; lietuvio pareiga boti J A. 1
>kia nelaimė neužguitų

tikra tau-
Zūžana Juškevičienė 
redaguoja B. Vagas\. Liulevičiaus

Lietuviu Tautos ir 
■kiri

f

31.§; s|

Bendruomenės Tary 
psnm ‘eilę Jj^riftuiriiaft’s"

buvęs t R) JAV L.

. Liulevičiaus redaguoto va
dovėlio reikalu į diplomatinę 
vatą ncVĄ-hicia-.l, tenka tarti: 
jei ponas V. Lkdcvičius, daleis- 
kiine, neturėjo piki s tendenci
jos suntekinli tautos bepriklau
somą gyvenimą, tai jo pareiga 
buvo gilta šių pasibaisėtinų 
nuotraukų parinkti Ir Įdėti ke
letą nuotraukų ir iš Lietuvos 
isturinės pm aėitivs. kąi;> taii 
VjAtiUtas . pKima Kry-
žiuot-ių pftritifttiWrtts, Kryžiuo
čių m.Vgiriras Alhrirlrtas iškil- 
rting?ti prisiekia Zigmantui Au
gustui II-jam, kad jis Prūsiją 
rtHp kaįjr Adetmoii-Lenkijos 
Irtsria*. prie Klevo
vartų priimu įniršto raktus, 
miestas paskkrtMi "Jo y lobui ir 
1.1. Kur nors ’ šitokių 
nuotrauką ? 1 . <T šit? kiy nuo
traukų turima, Ck V. Mulevi
čiui reikėjo pasidairyti |m> Lie
tuvos aFmnius. .Ajra iScUąę ai- 
Tum*a.s ‘‘t-it’lūvįr iTTSIrp’ tėvu že
mė” _V-X*ie’Hc»- ,L-ie; 
tirtoj TvHmhuTs, ' redaguotas t.

J ’ ilainio Šidlausko ir kiti.

TaTf5 *pAt ya ėfškū, šapTanta- 
mū, kad šio istorijos Vadovėlio 
vyriausias atsakovas vra L.B- 
-nės Švietimo taryba, ahub me
tu J. Kavaliūno vadovauta. Jis 
tuo metu buvo L.fPnės švieti
mo tarybos pirinifiinkas. Kas 
yi*a reikšminga, kad ir esama — 
dabartinė LB-nės 'švietimo tary
ba neranda nieko blogo šioje 
knygelėje ir neranda reikalo ją 
iš mokykiosk išimti. Kas aiškiai 
ir liudija frOntirtinkų" uzurpuo
tos L. Bendruomenės vadovy
bės Vedamą prookūpantinę poli
tiką. Tai yra niekas kitas, kaip 
fik L,R-nės gėdinga ir pražūtin
gą tautinė rezignacija!
Naujai parašytos Lietuvos isto

rijos prireikė LiėldVos oku.
? \pafitui t)- ’,1
Išsakyta gryna tiesa apie V. 

'Lnilcvičiaus redaguotą LIETU- 
tR' TAUTOS IR VAkSTYBgS 
ISTORIJĄ, bėgti negana lik tei
gimo. reikia daugiau įrodančių 
faktų ir jie yra. Jie aiškiai liu-

mokslaknygių eilę: tik istorinę 
knygelę pristatyti už istorijos 
vadovėlį. Betgi jam pelus už 
grūdu'š ĮjiirŠti vis dėlto nesise
ka: kuo jis daugiau teisinasi, 
fūo giliau klihisla Į politikos 
liūnus . . .

Alcfe knygelės pratarmėje V. 
Ulevičius, kaip Vyriausias šios 
knygelės redaktorius, pilotiškai 
plaujasi rankas ir šitaip sakč: 
“Atsiranda istorikų, kurie ir 
senuose šaltiniuose randa nau
jų duomenų ir aiškina naujai 
hiiiiiiš žinchius Įvykius”. Tvir
tina, kad kiekvienai kartai rei
kią yfs naujai parašytos istori
jos. SūprAhtaihA T? lie paaiški
nimo, kam reikalinga naujai

' Įprašyta istorija, kam ir detko 
reikia naujo istorijos faktų pa
aiškinimo . . . Taip, naujai pa
rašytos IJctuvos istorijos pri
reikė Lietuvės okupantui ir po
nui V. Liulev’čiui . . .

Neabejotina, jog V. Liulevi- 
; čius. būdamas diplomuotas is

terikas, *<ad ir muziejų, bet vis- 
dėlto istorikas, neabejotinai ži
bo savo padarytas klaidas ir 
paliktas spragas, taip pat gerai 
žino, kad susilauks užtarnauto 

, priekaišto, tad jis iš anksto pa- 
sisatąto pasiaiškinimo <>arik3- 
das. knygdės pratarmėje jis ši-

. taip rašo: “IX - tam skyriui va
dovėlis turėjo būti greitai para- 
šytaą.-Jį norėta aliduotU moky- 
koms 11973 -1971 mokslo ge
tais’*. Kyla įtartinas klausimas,

į ko<?S V. Liulevičiui jau‘ taip 
. priešė skubėti ir tą skubėjimo 
i rcikąlĮą net įžaliginiamc dėkle-

ruofį* AiokuJUą dek taus c ip re- 
u.. ji— • siekia pasisupti ŪJUtūvffe prezidentų(tek t irius i r

va-
ne-
va-

vado-Įnu0 Wfimo’ ir priekaišto kad irt. t. yAiiipSM/ifct
vAb’s, nealalmka tftokslb Va-į Hs s lik okupantui palai-] všsu lefiia nuotraukų Mnirtan- 
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NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
LIETUVIU KOMPOZITORIŲ SIMFONINIS KONCERTAS

Martinių Restorane Sės. BERNARDAJAKUBENAS

2500 W. 94th St

diriguojaDAINOS

HENRY MAZER

TfcCP ON

Valstybės pasekretoriausPAREIŠKIMAS PABALTIECIAMS
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Ano Sę®
IM I?*® 
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— Kongreso užsienio komite
tas nustatė gaires, kurių vyriau, 
sybė turėtų prisilaikyti su Tai- 
vano vyriausybe.

Šeštadieni,1979m. Kovo 31d. &30v.v.

see us for
VĮjį financing
M OUR 10W RATS

CHččSč DiPWH

Kovo 11 d. Čikagos Jaunimo
Centre įvyko Vyriausio Lietu-Į grupių 
vos Išlaisvinimo Komiteto tary-' 
bos posėdis. .(Pagal Vliko statu
to 28b straipsnį, taryba sudaro 
VLIKo valdybą ir prižiūri jos 
veikimą.)

4:30 vai. po piety

Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol

ORCHESTRA HALL 220 SOUTH MICHIGAN AVE., CHICAGO, 
Bilietai-$10,8,6,4 Ložė $100

UCCTH MMERJCAN opossums 
have tails ~5TIMES 

'TWE LENGTH OF THEIR.
BODIES Įlį

Pakel me šalininkai kalbėjo, 
kail vis vien daugel's tos 55 my
lių ribos nesilaiko, dėl to nedera 

knygose statuto, kurio jie 
vairuotojai) neklauso.
Illinois senatorius paveikė se

nato pirmininko Philip Rock 
perspėjimas, kad Illinois praras
tų milijonus dolerių federalinės 
valdžios subsidijų, skiriamų ke
lių programoms.

— Gen. Weng K. Chiang aiš
kina amerikiečiams Taivano 
svarbą pasaulinio karo metu.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save/egularfy!

Senatas nepadidino 

važiavimo greičio

SPRINGFIELD. — Illinois 
valstijos senatas 47 balsais 
prieš 8 atmetė pasiūlymą auto- 
mob liais važiuojant vieškeliais 
pakelti greičio rbą iš 55 iki 65 
myliu per valanda.

išpildo ČIKAGOS SIMFONINIO ORKESTRO nariai

222 WEST CERMAK ROAD
ten Preš&ai

BGURSt Maa.Tue.Prl.S-4 Shos.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO JSND SUBURBS SINCE 1905

Kuomet mes laikomės nepri
pažinimo politikos kaip svar
baus principo ir kaip išraiškos 
mūsų nuolatinio atmetimo 
smurtiško trijų mažų nepriklau
somų valstybių užgrobimo, kurį 
įvykdė jų didysis kaimynas, 
JAV vyriausybė vis tiek turi 
reikalų su Sovietų Sąjunga dau
gelyje interesų bendrose srityse. 
Kartais mes turime apkarpyti 
mūsų ryšius su sovietais, kad 
būtume nuoseklūs dėl mūsų ve
damos Baltijos valstybių joliti- 
kos; kartais jums arba kitiems 
gali atrodyti, kad mes neiname 
užtenkamai toli, kad išvengtume 
veiksmų, kurie atrodytų nesu
derinami su mūsų pagrindine 
politika.

TEATRO KASOJE 

.MARGINIUOSE* 2511W. 69th St, Chicago, HI. 
778-4585

lašant: SYMPHONY CONCERT OF LITHUANIAN COMPOSERS, 500 North Forest, Oak Park, III. 60302

Aš turiu galvoj, pvz., klausi
mus, kylančius pasėkoj JAV 
ambasados arba generalinio 
konsulato Leningrade pareigūnų 
apsilankymų Baltijos kraštuose 
arba JAV vizų išdavimą ant so
vietų pasų Baltijos respublikų 
gyventojams. Kai kas sako, ar
ba sovietai būtų linkę taip sa
kyti, kad JAV atlikimas vieno 
arba kito veiksmo įvairiais at
vejais, implikuoja sovietų suve
reniteto de jure pripažinimo 
Baltijos kraštams arba bent mus 
padaro veidmainiais, vykdant 
mūsų nustatytą Baltijos valsty
bių politiką.

Aš noriu pabandyti atsakyti 
jūsų klausimus, kurie iškils dėl 
atskirų atvejų, bet aš noriu šiuo 
klausimu padaryti vieną svarbią 
bendrą pastabą. Jungtinių Ame
rikos Valstybių pripažinimas 
svetimoms jėgoms suvereniteto 
į teritorijas yra toks klausimas, 
kurį JAV pačios turi išspręsti. 
Baltijos valstybių įjungimo į So
vietų Sąjungą pripažinimas yra 
mūsų reikalas, jį suteikti arba jį 
sulaikyti, ir mes jo nesuteikia
me. Pripažinimo negali kiti im

plikuoti arba išaiškinti remian
tis įvairiais JAV veiksmais, ku
rie liečia atskirų individų inte
resus arba gerbūvį. Kokią in
terpretaciją Sovietų Sąjunga 
arba kuris kitas ’ kraštas duoda 
mūsų kontaktams su Baltijos 
gyventojais, ir jų pareigūnais, 
neturi reikšmės. Tokios inter
pretacijos yra ypačiai netikslios, 
turint galvoj faktą, kad JAV 
pabrėžia įvairiomis viešomis 
progomis nepripažinti teisėtu 
smurtišką Baltijos valstybių 
įjungimą į Sovietu Sąjungą, ku
rių teisę į nepriklausomybę mes 
nenustojame pripažinę ir rėmę.

Dabar aš noriu paprašyti jūsų 
atstovą ■ paskaityti Bendrojo 
Amerikos Pabaltiėčių Komiteto 
įžanginį pareiškimą, po kurio 

■ susirinkimas išklausys klausi- 
d mus in-komentarus'; ■

Aš noriu pasiūlyti, kad būtų 
(laikomasi, jūsų įžanginio pareiš- 
Ikimo tvarkos, kuris sudarytų 
mūsų neformalia šios dienos 
darbotvarkę. Nežiūrint to, pra
šau laisvai kelti bet-kokius kitus 
klausimus ir reikalus,: kuriuos 
jūs galite turėti.

Šiais žodžiais baigė savo pa
reiškimą pabaltiečiarhs Valsty
bės' pasekretorius Europos rei
kalams p. Robert L. Barry.
— -... (ALT informacija) -
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M »
Kovo 11 d>enos posėdyje ta

ryba rinko naują VLIKo valdy-’ 
bą. Prieš rinkdami, atstovai pa
sisakė dėl kandidatų į valdybą 

! ir analizavo kandidatų ligšiolinį 
reiškimąsi visuomeniniame gy
venime. Tolimesnėse svarstybo-Į 
se išryškėjo dvi VLIKo atstovų i 

j grupuotės —- vienoje devyni, ki- 
I toje šeši, šis nuomonių skirtu-; 
I mas yra natūralus demokratinio , ture 
’ vyksmo padarinys. VLĮKo tary- l ( 
! bos atstovus jungia bendras di- 1 
j dysis tikslas — valstybinės Lie 

tuvos nepriklausomybė ir lietu 
viu tautos laisvė.

Sovietai giriasi 
atradę Atlantidą

LISABONA, Portugalija. — 
j Čia įplaukę Sovietų okeanogra- 
fai pasisakė Atlanto vandenyno 
dugne po vandeniu radę kažko
kių pastatų griuvėsius, kurių 
fotonuotraukose aiškiai matomi 
didžiuliai laiptai ir sienų griu
vėsiai. Sovietų okeanografų lai
vo Vitiaz mokslininkas dr. And
rei Aksenov jau Įsitikinęs, kad 
tai yra Atlantida (Atlantis), 
kurios žuvimą aprašė Platonas 
prieš krikščioniškąją erą.

tai 
Conpsuaded 

Quarterly

OUR SAVINGS ..

CERTIFICATES
EARN UP TO 7%%

Atstovams pasisakius dėl kan
didatų, pirmiausia buvo renka
mas VLIKo valdyobs pirminin
kas. Devyniais balsais už ir še
šiais prieš, pirmininku išrinktas 
dr. Kazys Bobelis. Devyniais 
balsa’s už ir šešiems susilaikius, 
išrinkti kiti septyni valdybos 
nariai: dr. Elena Armonienė, 
dr. Jonas Balys, Jonas Daugėla, 
Liūtas Grinius, dr. Kostas Jur- 
gėla, dr. Jonas Stiklorius ir dr. 
Jokūbas Stukas. Pasikeitus nuo

monėmis kitais klausimais, pen- 
Posėdyje dalyvavo visų 15- os, valandų posėdis, vykęs atvi- 

į atstovai ir kai kurie m išsikalbėjimo dvasioj, baigtas 
antrininkai, iš viso 25 asmenys, Tautos h-mnu 
bei PL Bendruomenės atstovas j
Saulius Kuprys ir pora svečių.; Tarybos pirmininko pareigas 
Tarybos pirmininkas, kun. An-, iš eilės perėmė Lietuvos Valstie- 
sas Trakis, Mažosios Lietuvos čių Liaudininkų Sąjungos pirmi- 
Rezistencinio Sąjūdžio atstovas, ninkas Grožvydas Lazauskas, 
pranešė, kad jis turėjo kelis pa- j kuris numato šaukti VLIKo ta- 
sitarimus VLIKo reikalais sujrybą sekančiam posėdžiui gegu- 
įvairių VLIKo grupių atstovais: gės 13 dieną Čikagoje. Naujoji 
dar prieš šį tarybos posėdį. (VLIKo valdyba, perėmusi parei- 

Taryba išklausė valdybos na.i«as' iki Pančio tarybos posė- 
rio Broniaus Bieliuko praneši. i paruoš savo s.ų metu ve.k-

. __ TTr ... ;los planus ir VLIKo finansinęmą apie VLIKo veiklą per pus-; 
antro mėnesio nuo praeito tary
bos posėdžio, įvykusio sausio 
28 dieną. Per tą laiką išleisti du*‘ 
anglų kalba Eltos biuleteniai. 
VLIKo šešiomis kalbomis lei-1 
džiamų Eltos biuletenių medžią- Į 
ga pasinaudoja tyrimo institutai,' 
universitetai, politikai ir žuma-' 
listai. Eltos biuleteniai perduoda ; 
pasauliui žinias apie lietuvius, 
kalinamus sovietų lageriuose, 
kalėjimuose, psichiatrinėse ligo
ninėse, ir informuoja apie mūsų 
tautos priešinimąsi pavergėjui. 
Ypatingas dėmesys skiriamas 
Lietuvos pogrindžio leidiniams, 
kuriuose sutinkami vis naujų 
organizacijų vardai, išreiškia
mi išsilaisvinimo lūkesčiai bei 
ryžtas.

Pranešta ir apie VLIKo val
dybos pirmininko dr. Kęstučio 

; Valiūno apsilankymą Valstybės 
departamente drauge su Lietu
vos atstovu JAV-ėse dr. Stasiu 
Bačkiu. Juodu priėmė Pabaltijo 
skyriaus viršininkas D. Thomas 
Longo, jr. Iškeltos svarbios mū
sų problemos: politinių’kalinių

Priimdamas Amerikos pabal 
liečiu delegaciją 
mėn. 23 d 
torius Europos reikalams p. Ro
bert L. Barry -perskaitė susirin
kimo dalyviams iš anksto pa
ruoštą pareiškimą.

Pirmausią, Valstybės pase- 
krctcVius pastebėjo, kad šis su
sirinkimas buvęs sušauktas, su
žinoti pabaltiėčių nuomones ne
tik bendrai apie JAV Baltijos 
kraštų politiką, bet ir apie spe
cifinius klausimus, kurie iškils 
art>moj ateity, kaip tolimesnis 
Lietuvos atstovybės finansavi
mas, bendras Baltijos valstybių 
diplomatinio atstbvavimo klau
simas ir artėjančios 1980 m. 
Olimpiados reikšmė baltams, j

Jis pabrėžė, kad šis susirin-’ 
kūnas neturi būti aiškinamas 
kaip koks galimas JAV politi
kos dėl Baltijos valstybių pakei
timas. “Mes norime jūsų min
čių ir sugestijų tais klausimais, 
kurie netrukus iškils”, pasakė 
Valstybės pasekretorius, “bet 
aš noriu jus užtikrinti, kad Bal
tijos kraštu politika, kaip ji mū
sų ligšiol nustatyta, pasiliks pil
noj galioj.”, . ‘

“Kaip jūs žinote”, tęsė Vals
tybės pasekretorius, “ši politi
ka reiškiasi šiais punktais”: 

• — Jungtinės Amerikos Vals
tybės nepripažįsta de jure, t.y. 
kaip teisiškai galiojantį, prie
vartinį sovietų 1910 m. įvyk
dytą Estijos, Latvijos ir Lictu-

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

arba telefonu HA 1 - 6100
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vos užgrobimą. (Į klausimą ar 
kovo termino de jure pavartojimas 

Valstybės pasekre- gali irriplikuoti de facto pripa
žinimą, buvo gautas neigiamas 
atsakymas.) Laikas nuo laiko 
mes pabrėžiame šią politiką 
įvairiomis progomis.

— Lygiai su šia politika JAV 
tęsia pripažinimą ir santykiavi
mą su diplomatiniais atstovais, 
paskirtais paskutinių trijų ne
priklausomų vyriausybių.

— Valstybės sekretorius kas
met paskelbia nepriklausomybės 
švenčių progomis sveikinimus 
trijų Baltijos tautų žmonėms.

— Valstybės .departamento 
atstovai atsilanko į oficialius 
nepriklausomybės švenčių pri
ėmimus.
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tų nuo savo tikslų, turime neužmerkti akių, kad ALTa 
planuojama apardyti, o labiausiai turime daboti, kad 
nesiorientuojančios mūsų organizacijos, kartais pačios 
neapsižiūrėjusios nepasiųstų į ALTą Trojos arklio.

Nė viena patriotinė lietuvių organizacija sąmonin- 
gai Trojos arklio į ALTos valdybą nebesiųs- Tai galėtų

second class postagf paid at Chicago. iLUNois padaryti tik per neapsižiūrėjimą- jei arklį vedinąs at- 
--------stovas nebūtu nuoširdus, siektų vieno tikslo, o pasako- 

$ 9.oo tų visai ką kitą.
< 3.00.
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Subscription RLatv-s:
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lAskinant

su- ALTos'

Graikai nuo Trojos arklio nemokėjo apsisaugoti, 
bet Amerikos Lietuvių Tarybos organizatoriai numatė 
priemones ir nuo Trojos arklio apsisaugoti. Pagrindan 
jie padėjo pulk. Roberto organizacinės ir parlamenta
rinės taisykles, patys nustatė organizacijos pagrindi
nius dėsinus ir įpareigojo visus ne tik daboti taisykles, 
bet ir ALTos gerbūvį.

ALTos steigėjai paruošė visą e’T\ 
mis ALTa iki šio meto vadovavosi. Te 
gė ALTą atvesti iki šių dienų. ALTos 
visa eilė labai audringų dienų. Buvo spre ė 
Lietuvos, bet ir pačios organizacijos reikalai 
Tos labai jau taikėsi laisvos Lietuvos priešą! 
protestus, rašė laiškus ir stengėsi įtikinti a^' 
erika^s nenusimanančius žmones, kad t-- 
ALTa” apie Lietuvos bylą neturi jokio- 

' miausia prieš ALTą pasisakė tada dar
dien ėjusi Vilnis- Ji komentuodavo kiekvieną 
^df’rvfą pareiškimą.

Vėliau ALTą pradėjo pulti vaikai, kurie šiandien 
jau išaugo į vyrus ir gėdijasi prisipažinti prie paleistų 
apie ALTą ir jos žmones gandų. 'Kai ir šitas manevras 

vę istoriją. Jeigu ALTa nieko daugiau nepadarytų, tai nedavė sezultatų, tai sumanė, sudaryti naujas organi- 
pro atliktus darbus negalės tylomis praeiti nei vienas zacijas ALTos darbus dirbti. Pradžioje neturėjo drąsos 
istorikas. : savo tikslų skelbti. Sakė, kad jiems rūpi pirmon eilėn

Bet mums, gyviems ir Lietuvos reikalais besirūpi- suorganizuoti visus lietuvius į vieną organizaciją, o ve
liantiems lietuviams reikia tenkintis ne vien ALTos pra- liau imtis kultūrinio darbo. Bet visų lietuvių jie nesu- 
eitimi. Mums turi rūpėti, ką ALTa šiandien dirba ir ką organizavo ir į kultūrinį darbą nepajėgė įtraukti, bet 
ji rengiasi daryti netolimoje ir kiek tolimesnėje jie jau pareiškė noro dirbti ALTos vedamą darbą. Vie- 
ateityje. x ‘ j Įni nori, kad Bendruomenė, ALTos misijos neęuprasda-

Visi žinome 'ALTos atliktą darbą Lietuvos bylai ma, perimtų ALTos darbą, o kiti nori įtikinti ALTą, 
perkelti į Europos taikos konferencijos dienotvarkę, kad ji bendradarbiautų su Bendruomene, kuri nori AL- 
Taikos konferencijos dar- nėra, bet klysta tie, kurie tą sunaikinti. Ar galima priversti ALTą dirbti su tokia 
tvirtina, kad jos nebus ir kad paruošiamieji darbai ne- • organizacija, kuri sudaryta visai kitais tikslais, negu 
būtų daromi. Helsinkio konferencija ir paskelbti aktai ALTa? Pirma reikėtų išanalizuoti tikslus, o vėliau kal-
buvO paruošti taikos konferencijos nuotaikoms puošė- beti apie organizacijų sujungimą ar prijungimą. Kol..
lėti. Visi žinome, kad Sovietų valdžia, pagrobusi Rytų toks klausimas nebus apsvarstytas, tai savo laiku AL-j..1Kovo.26. d‘ IsPaniios re^>ui;) 

Europa karo jėga, nori be taikos tas sritis išnaudoti, Ta pasiūlė. Bendruomenei įstoti į ALTa ir dirbti ben-

ALTa dirba naudinga darba O 4
Šiandien kiekvienam visuomeniniais reikalais 

sudomėjusiam lietuviui aiškėja, kad Amerikos Lietuvių
Tarybą suorganizavusieji lietuviai politikai turėjo la
bai šviesias ir ateitį numatančias mintis. Jie sukūrė to
ki politinį įrankį, kuris jau įėjo į lietuvių kovos už lais-

f j/* -t j? M

•F 
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c.. .... p.^smą (R) Lietuvių Bendruomenės 
,—ėje suruoštame baliuje. — žiūrint iš kairės 
.čienė, Kostas Venckus, Filina Braunienė, An-

Daii-j., -kų Būrelio dalyviai, sėkmingai atlk-j 
ivl„. y„ade Parko apylinkės spalio 7 d. ŠauLų 

dešinę, stovi: Izabelė Pocienė, Irena Prancke 
.•.as Marma, muz. Kristina Griniūtė — būrelio men.nė vadovė ir akompaniatorė, Teodora Se- 
p. L.ienė — aūiel o vadovė, Stepas Rudokas, Julija Paškev čienė ir Ignas Serapinas. Už dai- 

r-__ _£ ant scenos — baliuje šokia grojęs Vyto Beieškos orkestras.

z

LIŪDNOS IŠVAKARĖS sybę prezidentas patvirtino ko- 
v . 2/ d. ir ji buvo pavadinta 

y.-iu-syb..
._ u ..*s_n.mvu tu.unut buvo

paskirtas b. gen. S. Pundzevi
čius. Atrodė, kad bus atstatyta 
tvarka. Bet prezidentas greitai

v. e .ašo gen. Raštikis, “Po 
rr, . .. . .okio įvykio vyriausybė turėjoskaudžių Kl^pedos jvyj^ dinl. musų 

fay, Klaros vals(yb« _ teal-Į iauiįoilUt vado ,bė delsė k 
ras perkeltas j Stauhus is dar Toks b “ j
pries kaleų metų jis buvo at-;d laMau k <n»zicijos h^o suda^.u Iriam
sides. Teatro vadovyM ^lnuotaikas. Juk KlaipX da- X sudaryta v,nau
tė daugiau ruošti gastrolnj šiau-l^ netekimas 3ma^s ne;sy«- 
res laetuvoje. O spauda siūlė, ,;k ne Hk Tia bei.|
k!ad teatrai atsisakytų nuo vi
sokių bulvarinio stiliaus veika-i 
lų ir daugiau statytų savųjų.! 
Pedagoginis institutas keliamas 
į Panevėžį. Komercijos institu
tas ir Muzikos mokykla perke
lianti į šitaniius. Kitos specia
lios mokyklos keliamos į Tel
šius ir kitus provincijos mies
tus.

Po

* *
“Naujoji Romuva” (žr. 1939

. bet ir visam tautininkų rėži- Nr 14.15) paskelbe tokias 
įmui”. (“Kovc’se dėl Lietuvos” statistikos žinias:
I dalis). O dėl ko nenorėjo keis
ti vyriausybę, tai pasikalbėsi 
me sekantį kartą.

“Iki šiol Kaune? Konservato
riją baigė 160 asmenų, kurie 

I dirba savo specialybių srityse. 
Kaip savo atsiminimuose ra- -Operoje iš 31 solisto .21 yra išė- 

šo gen. S. Raštikis, apie kylan- ję iš Kauno Konservatorijos. 16 
čius visuomenėje neramumus‘buvusių jos auklėtinių dainuo- 
pranešinėjo prez. A. Smetonai. 
Bet prezidentas visuomenei ■ nu
raminti, siūlė tik sustiprinti po
licines priemones. O jeigu pa
keisiu • vyriausvbę, tai opoziei- 

j šant prasidėjortaikos pasitari-Įja jausis laimėjusi> kad jį pn.

*

r " • - - - • ■ i t t * sant prašinėjo zaiKos pasitari-j jausis laimėjusi kad ii on s u r.T>1JL
bet ir ji pripažįsta, kad" Europos taika turi’ būtEaptar- drai Lietuvos laisvinimo darbą. Tada Bendruomenė | mai. Baigėsi civilinis Ispanijos vertė ją atsistatydinti. Paga- kos pamokas”.

dar negrobstė ALTai duodamų aukų ir neskelbė žutbū- į karas.ta ir pasirašyta-
■‘Helsinkio, Belgrado ir Madrido konferencijos yra tinos kovos senai Amerikos lietuvių organizacijai- Ben- sjc * *

liau pavyko įtikinti prezidentą, 
kad jeigu nekeis vyriausybės, tai

ja operos chore. Iš 150 baigu
siųjų yra 70 orkestrantų, iš ku
rių 45 dirba V. Teatre ir V. Ra
di j of dne. Nemažas skaičius bu v. 
Konservatorijos auklėtinių dė
sto aukš esn, mokyklose muzi-

Praeities Aidas 
(Bus daugiau)

Europos taikai paruošti.
ALTa atliko didelį darbą; liudydama Kongreso ko

mitetams, ji dar daugiau padarė, pasiųsdama savo pir
mininką į Belgradą. ALTa taip pat yra nutarusi pa
siruošti Madrido konferencijai. Tai didelis darbas, ir 
gerai padaryta, kad iš anksto nutarta tuo darbu rū
pintis. Pasiruošę atstovai gali būti bylai naudingi, o ne
pasiruošę nieko naudingo neatliks.

Mums reikia neužmiršti ir ateities. Žiūrėkime, ką 
ALTa padarė. Turime nuovoką, ką ji dabar daro, bet 
neprivalome užmiršti ir to, ką ji turės daryti ateityje. 
Konkrečius ateities klausimus spręs tie atstovai, kurie 
ALToje bus, bet mes turime daboti, kad būtų prisilai
koma tų bendro darbo nuostatų, kuriais iki šios dienos 
ALTa vadovavosi. Turime daboti, kad ALTa nenukryp-

druomenės priešakyje tada stovėjo kiti žmonės. Jie ne
norėjo įstoti į ALTą, nes nenorėjo būti toki, kokios yra 
kitos organizacijos.

ALTa vadovavosi savo paruoštomis ir gerai apgal-‘<"į suda*rė"1938 "m. Tų ‘’metų!~m"njų. B 
votomis taisyklėmis. Jeigu ALTos vadovybė jų laikysis, g.-uodžio 23 d. ta vyriausybė A z.de_t^ 
tai ir toliau galės dirbti naudingą darbą. Jeigu tų tai- ipafekė tautai “Kalėdinę dova-j i

na”, arba aiškiau pasakius pas- Ii surasti žmogaus, kuriam ga- 
ke’bė savo deklaraciją. Pirmas j ėtų pavesti sudaryt: naują vy- 
“suraminlmas”, kad vyriatrsy- ausy ę r?z dentą iš nemalo- 

es išge bejo kariuo- 
d y-ybė pasiūlydama 

.jex .. . maus k nd’datūrą. parlamente ir nuvertė darbiečių 
u tuo rasiųiym visi sitiko, b. vyriausybę. Airių vadai prisipa- 
en. J. Černius bi:vo atleistas iš žino prie bombds padėjimo.

’’Ti nk'. — —S----------
e -u ; ■ jam pavedė sudaryti — Edeno įdėritUi pataisyti pa- 

? ž ; .. - y vyriau-skirta $111.3 milijono dolerių.

Klaipėdos netekoma, kuomet 
Lietuvos vyriausybės ministe- 

! riu pirmininku buvo paskirtas

tyklių nesilaikys, tai bereikalingai leis laiką tuščioms 
diskusijoms

Jeigu ALTos vadovybė prisilaikys veikiančių dės
nių, jeigu visi ALTos valdybos nariai dalyvaus pasita
rimuose, kai svarstomi svarbesni klausimai, jeigu nau
jai priimtos organizacijos bus įspėjamos apie galimą 
Trojos arklio pavojų, tai ALTa pajėgs atsispirti vi- 

atsispirėsoms audroms ’ ir visiems puolimams, kaip 
iki šio meto.

gali kilti neramumų ir kariuo
menėje. Prezidentas nurimo,

, , sutiko sudaryti nauja vyriau->
jkun. V. Mironas. Jis tą vyriau-jsybę ir Į ją įsileisti Opozicijos' 

ir vėl staigmena, 
nūs skundė, kad voliucinė airių organizacija pa- 

u .įninku partijos eilėse nega-'dėjo bombą Į ponios Thatcher 
automobilį, kuri užmušė jos pa
tarėją Andy Neivė. Ponia That
cher yra britų konservatorių 
partijos vadas britų parlamen
te. Ji pareikalavo pasitikėjimo

kad vyriatrsy- ausy ę 
be pas-ryžusi ir toliau la'Vytis i nios pad 
tautiškos linkmės, “šiandiena' 
ne toks laikas, kad L’etuva galė
tų žaisti koalicijų žaismą”. 
(“ Naujoji Romuva”, 1939 m.

T : po Klaipėdos n 
ausybė susi’.aukė d : 

ą. Ir kaip savo aesimi-
k m o 
pr ek

Nušovė ponios Thatcher 
patarėją

LONDONAS, Anglija. — Re-

VYTAUTAS AKYLA

Prof, pensininkas Jonas Kuprionis 
okup. Lietuvoje ir Los Angelėje

(Tęsinys)

Ji nėra tikro lietuviško gyvenimo stiprėji
mo rodyklių. Atrodo, kad J. K-niui rusų - komu
nistų spauda (nors ji lietuviškai) permažai re- 
mama ir prašo metinio balanso. 0 čia leidėjai, 
redaktoriai, rašantys, bendradarbiai ir prenu
meratoriai, visi turi būti vienos minties. Atseit, 
suktai prašo stoti į komunistų partiją ir J. 
K-nis šaukia: “Spauda yra mūsų rankose, kurią 
galime pakreipti viena ar kita linkme.”

Spauda, kuri kelia kitų negeroves, aprašo į- 
vykius nepridedant, neatimant ir neiškreipiant, 
susilaukia daugiau dėmesio; gi ta J. K. idealioji, 
kuri skelidžia daugiau netiesos ar mitylinti span 
da, kaip neturinti pakankamai prenumeratorių. 
(J. K-nio žodžiais) argi galės išsilaikyti? Kokia 
bebūtų kritika, ji kaip ligoniui vaistai, yra lietu
viško gyvenimo radiklio saugotoja, d

J. K-nis pamini krašte pasilikusių tautiečių 
apgailestavimą: ‘Na, ko gi ten, Amerikoj, jiems 
rūksta?" įdomu, kokiame krašte ir kokie tau- 

jjęčiąį apgal'?stauja? Rusai okup-.,Lietuvą ..va-, 
dina, iiy^paųdęje.ra^), vakariniu Rusijos kraštu. 
Jeigu rašo J. K-nis apie okup. Lietuvą ir lietu

vius, tai kuriame okup. Lietuvos krašte jie ; 
gilestauja? Ar jie išvietinti ir turėjo vienoj ar 
kitoj ivetoj pasilikti. Tuos lietuvius,kurių gimi- t., 
nė šimtmečius ten gyevno ir gyvena, negalima į nu 
vadinti pasilikusiais. Jie gyvena, kovoja ir mirs- Į “ 
ta neužleisdami nė pėdos žemės svetimiesiems. 
Apgailestautojai kluasia J. K-nį: “Na, ko gi 
Amerikoje, jiems trūksta?” Atseit, J. K-niui ne
trūksta, o trūksta kitiems. Ogi trūksta ko: lais
vės šaliai Lietuvai, nevaržomo lankymo po visus 
Lietuvos kraštus, laisvos lietuviškos spaudos, su
sisiekimo su karo išskirtomis šeimomis, žodžiu, 
spaudos, religijos ir minties laisvės. Tų negero
vių reikalautojus negalima vadinti žema asme
ninės kultūros apraiška- Kokias priemones sti- 
drausti, rašyti laisvajame pasaulyje tiesą, J-. 
K-nis mano panaudoti? Būtų gerai, kad jis, ne 
bendrybėmis, gąsdinimais, rašytų realiai. Gal 
jis turi mintyje jvešti komunistinę santvarką?”.

Prof. J. Vabalas-Gudaitis, pagal žmonių 
mentalitetą, juos skirstydavo: 70'J — normalūs, 
30' \ yra nenormalių. Apgailestautojai savo klau
sime išskiria vieną Joną Kuprionį, tai jis neįei
na į tuos 70' J. Tūlas, vienos Fronto Bičiulių ko
lonijos skyriaus, pirmininkas pasakė: “Jeigu Ku
prionis būtų garbingas, tai iš L. Ž. S-gos pasi
trauktų.” Net ir šis, Kuprionį priskiria Į trisde
šimtųjų procentų skaičių.

Grįžtu dar prie apgailestautojo klausimo-

dausii : duotas J. KujyL*-. v’e- 
etuver .. -Lada J. K-nis sava na^k .1- 

. rė bui. ą apie Amerikos lietuvių 
. i iš klausytojų ir kilo klausimas: 

en, Amerikoj, jiems trūksta?”, ži- 
akė J. .L į tą k usimą, mums nelei- 

__ , oet jis priteikė mtfcjs savaip gak
i X < Cv

“Naujienose” lapkričio 11, 1978 m- Petras 
Šilas savo straipsnyje “įniršimas” paryškina Jo
ną Kuprionį ir jo tipą. Šilas supažindina su J- 
K-niui tinkama spauda, kurioje lietuviškų rei
kalų žlugdančių reiškinių J. K-nis nepastebi. Pa
dėka Šilui.

Tikiu, kad apie J. K-nį, jo viešnagę okup. 
Lietuvoje, bus ir daugiau spaudoje rašoma.

(Pabaiga)

V KAROSAS

TOMAS VENCLOVA
(Komentarai)

Iš visų, mus pasiekusių iš tėvynės kovotojų 
už mūsų tautos išlikimą ir,jos laisvę; Tonr^ Venc
lovą tenka pastatyti į pačią pirmąją vietą. Gi
męs ir augęs rašytojo ir žymaus kairiųjų veikė
jo, vėliau patekusio į aukštus sovietinės valdžios 
postus ir komunistų partijos pakopas, šei

r Lūd mas jaunuoliu pradėjo maištauti 
prie, noniunistinį žmogaus dvasinį pavergimą ir 
iškilo kaip rašytojas, poetas ir vertėjas. Savd lai
svėjimo kelyje nepasuko į rezistencinį pogrindi 
ar į lietuviško nacionalizmo gretas, bet buvo vie
nas iš pirmųjų disidentiniai - demokratinio są
jūdžio pfatfokėjti-

Tampa žmogaus teisių gynėju ir įsijungia į 
Lietuvos Helsinkio grupę. Pirmas lietuvių tau
tos vardu prabilo sąžinės balsu dėl vykusios žydų 
tragedijos mūsų žemėje, kurio žodis tilpo visasą
junginiame pogrindžio organe ir rado atgarsį 
Vakarų pasaulio spaudoje.

Išliptis jam iš orlaivio Paryžiuje visa lietu
vių išeivija išgirdo iŠ jo lūpų pirmąjį Lietuvos 
demokratinio pogrindžio sveikinimą. Atvykęs i 
Ameriką buvo pakviestas Berkley u-te dėstyti 
semiotiką ir lietuvių kalbą. Greitu laiku, kaip 
žymos poetas ir autentiškas Lietuvos disidenti-
nio sąjūdžio atstovas patenka į rašytojų, poetų 
ir politikų pasaulį, kame suskamba kovojančios 
Lietuvos balsas.

Vargu kam kitam pasisekė taip artimai ir 
plačiai* įsiterpti į Vakarų demokratinio pasau
lio elitą. Daug rašo spaudoje ir skako viešas pa
skaitas, bet tik pirmu..sykiu, žemiau patiektu 
rašiniu, i patenka į Naujienų puslapiu?.,

.* (Buš daugiau)
i, & DL Monday, April 2, 1879
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Šv. Kazimiero barokostiliaus bažnyčia

CICERO JŪRŲ ŠAULIAI

Bendruomenės vagos
(Atkelta iš 2 psl.)

Ją reikia iš muk j klos išimti.
V. Du’eričiaus redaguotos 

1 istorijos trūkumus surinkus, • 
rijos vadovėliui, skirtam mo_ surikiavus ir žalingą politinę 
kyklinio amžiaus vaikui? Ne- tenderteiją vadovėlyje užčiuo- 
įtikėtina, kad ilgametis pedago
gas nesuvoktų element irinės

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

pus, tenka padaryti ir atatinka- 
aią išvadą. 'V. Liuleviėiaus re.

tiesos, kad šitokios pasibaisėti- dagudta Lietuvių Tautos ir Vai
nos nuotraukos niekad ir nė vie-' 
ną išeivijos vaiką nepatrauks 
prie tautos kamieno, juo labiau, 
kad jis sėdi savo tėvo liuksusi
nėje auto mašinoje lekia šimto 
mylių greičiu Netėhka nė įro
dinėti, kad šitokios Liuleviėiaus 
parinktos pasibaisėtinos nuo
traukos išeivijos vaiką tik nus
tums nuo tbutos kamieno to pa
ties šimto mylių greičių . . .

Aišku, kad V. Liuleviėius ži
nojo ir žino, kodėl jis šitokias 
pasibaisėtinas nuotraukas su—j 
dėjč į istorijos vadovėli, skirtą 
išeivijos vaikui. Šitokių pasibai- mokvkTds’ūkiniu reikalu? 
sėtinų nuotraukų parinkimas, bet d'amėtis ir mokyklos 
jų sudėjimas į istorijom sadovė- naudojamų^ vadovėlių reikalu.

Tėvų pareiga tikrinti, iš kokiu 
vadovėlių jų vaikai yra moko
mi ir kokių jx>litinių pažiūrų 

! mokytojai jų vaikus moko. Tė- 
I vų pareiga boti ir rūpintis, kad 
jų vaikas, pasiųstas į lituanisti
nę mokyklą pasisemti lituanis
tinių žinių, politiškai pasimetu
sių mokytojų nebūtų suklaidin
tas, nustumtas nuo tautinio ka
mieno, visiškai prarasta 
vybei.

stybės Istorija yra joks rimtas 
istorijos vadovėlis, parašytas 
ne istorijos mokslo autoritetu, 
bet tik studentų, yra tik studen" 
tų mėginamasis darbas, tik ten
dencingai parašyta istorinė kny 
gėlė ir, kaipo tokia, ji yra Lit. 
mokyklai nepriimtina, kaip 
mokslaknygė — istorijos vado
vėlis. Tad kuri mokykla šią 
knygelę naudoja, privalėtų ją 
nedelsiant išimti, o kuri dar jos 
neturi — jos visai neįsileisti.

Tai rimtas akibrokstinis įspė
jimas mokinių tėvams rūpintis

"Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio grėsmę". Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išminti, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’. Žinodami, kad Šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikins giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

IV. KASTO TTRINtTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika Evare t *
Laidotuvių Direktoriai

dėl V. Liulevičiui, kaip ir Lie
tuvos okupantui, prire kė nau
jai parašytos Lietuves istori
jos .. .

Viena buv. Nepriklausomos 
Lietuvos meacytoja, neseniai at
vykusi iš Ok. Lietuvos, perver
tus! ir patikrinusi šią V. Liule- 
vičiaus redaguotą istoriją, pa
sijuto tautiniai įskaudinta ir ši-

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

lietu-taip pasakė: “Tai jau nė palši 
okupantas, žiburiu rankoje, ne
būtų suradęs baisesnių nuotrau
kų, daugiau niekinančių ir že- 
minaseių Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą! Šis istorijos 
vadovėlis jau daugiau tinka o- 

ę kupanto mokyklai, nei kad išei
vijos lit. mokyklai.
Lietuvių Bendruomenės išleisti 
vadovėliai yra prookupantinės 
krypties ir jie aiškiai liudija

L. B-hės politinę kryptį
šių muziejinių, tautų nieki

nančių ar žeminančių nuotrau
kų yra viename ir kitame vado
vėlyje. Jo šias knygeles, peliti
nės kiypties požiūriu, sutapa
tina ir drauge išryškina pačios 
L. Bendruomenės užimta ir ve
dama prookupantipė pataikavi
mo, nuolaidžiavimo politika. 
Šie L. Bendruomenės išleisti va
dovėliai ir liudiją esamų L. 
Bendruomenės vadovų apgailė
tiną tautinį nusilpimą ir gėdin
gą bei pražūtingą politinį pasi
metimą ! Tai štai kur ir yra pati j 
didžioji priežastis, godėi buvo 
suskalbdyta L. Bendruomenė: 
buvo pašalinti visi tie, kurie bu 
vo tautiniai gyvi, politiniai su
brendę ir -stojo skersai kelio 
pasimetėlių politikierių tautžu 
diskai politikai . . . Tai štai ko
dėl kilo gyvas reikalas reorgani 
zuoti L. Bendruomenę . . .
V. Lhrievičiaus redaguota isto-

EUDEIKISVietoj elektros 
kėdės — adata

SPRINGFIELD. — Illinois 
valstijos senatoriaus respubliko
no iš St. Charles, John E. Grot- 
bergo pateiktas bilius, kuriuo 
mirties bausmei Ilinojuje Įvyk
dyti vietoj ligši oi vartotos elekt
ros kėdės, mirtis būtų įvykdyta 
adata įleidžiant nuodingą skys
tį, 37 senatorių balsais prieš 9 
priimtas ir persiųstas Atstovų 
Butui.

ningai. Tačiau faktas lieka fak
tu, kad šią knygą išleido Cice
ro j. šaulių kuopa, ji pati viena 
apmokėjo visas knygos leidimo' 
išlaidas. Klaipėdos vardo j. šau- 

sekretoriavo kuo- lių kuopa yra Ciceroje, bet ne 
’Čikagoje, ne Detroite, ne Vaš- 

kad ingtone ar kur kitur. Mano ma- O

; 1979 m. kovo įnėn. 25 d. įvy
ko Cicero j. šaulių kuopos 
“Klaipėda” visuotinis narių su

sirinkimas, kurį atidarė ir jam 
pirmininkavo kuopos pirm. K.
Milkovaitis, 
pes sekretorė A. Kašiubienė.

Į Pirmininkas pranešė,
kun. dr. J. Prunskio suredaguo-' nymu ir viršelyje turėjo būti 
ta ir kuopos išleista knyga “Lie-! parašyta kaip ir įžangoje — Ci-

■ tuva bolševikų okupacijoje” jau cero. Tai j*ra tik mano nuomo- 
išėjo iš spaudos. Knyga išleista ’ nė, gal aš klystu, gal yra teisiru

i>R-. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR 7^IRURGAS

sndra praktika, MOTERŲ Hpc- 
7652 WEST 5vth PČF- 

f»Į pp 8-1223
vISv vau pirm anūaa. rečiau.

r pfenkt. 2-4 ir 6-8 vai. Vak. Sfežtadie-
ais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku grafjaj įurj pasisekimą knygų 

oagt»l susitariina . , . . . , / ,rinkoje, joje sukaupta daug 
reikšmingos medžiagos apie 

; bolševikų žudymus, persekioji-
įgj A’psOihi - Pfotežai. XRcL ban- 

dažai. Special; pagalba kalami. 
4 SuuDoru) ir t t.

v- 4 ir 8—8 s^+adieiiiaį 9—1 
ChfcagG, KL 60629 
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ŽEMA KAINA 

r. Šerėnas 
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Apdraustai perkraustymis 
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ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996
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mus ir kitus smurto veiksmus,! 
atlkitus Lietuvoje. Nutarta pa
daryti gnygos pristatymą visuo" 
menei Cicercje, datą pavesta 

Į nustatyti valdybai. Kuopos na
riams, prisidėj usiems prie kny
gos išleidimo išlaidu sumažini- 
mo, kuopos pirmininkas įteikė 

.minėtas knygas.
j Dėl knygos leidėjo man kilo 
sekantis neaiškumas: Knygos 
redaktorius įžangoje (0 pusla
pis) rašo, kad knygą išleido' j. 
šaulių kuopa Klaipėda, Cicero, 
IL., o viršelyje (3 puslapis) Apa
čioje parašyta, kad išleido iūrų 
Šaulių Kuopa Klaipėda, Čikaga. 
Nežinau, ar ėia yra spaustuvės 
klaida, ar tas padaryta sąmo-

ga taip, kaip dabar parašyta.
Į 1979 m. gegužės mėn. 19 ir 

20 d. d. Čikagoje šaukiamą L.Š.- 
S.T. dalinių atstovų visuotinį 
suvažiavimą'- kuopai atstovauti 
išrinkti šie šauliai-ės: R. Lato- 
žienė, B. Latoža, J. Žemaitis, 
Kuras. S. Pranskevičius ir 
Gailius.

Šaudymo sporto vadovas 
Petrauskas pranešė, kad apie 
gegužės mėn. įvyks šaudymo 
varžybos dėl pereinamos taurės 
už 1978 metus, o apie spalių 
mėn. - už. 1979 m. Numatoma 
padaryti tarpkuopines šaudy
mo varžybas tarp Gen. T. Dau
kanto j. š. kuopos, Čikaga, ir 
Cicero kuopos. Šaudvmio vado
vas ragino, kad kuc' daugiau 
kuopos šaulių kultivuotų šau
dymo sportą, taip pat ragino ir. 

i games šiame sporte dalyvauti. -vra visapusiškai netinkama.

B.

Įstatymo sponsorius Grotberg 
pasakė: “Valstybės galia atimti 
žmogaus gyvybę yra nelemianti 
ir jokių ceremonijų-nereikalin
ga. Šis įstatymas turi tikslą, kad 
tas procesas būtų atliekamas 
humanišku būdu ir kuo mažiau
sia būtų spektakuliariškumo”.

Grotberg sakėsi tuo klausimu 
kalbėjęsis su septynių valstijos 

į kalėjimų viršininkais ir jie visi 
tam sumanymui pritarę.

Pagal naująjį įstatymą, tą in
jekciją duotų ne gydytojas, o 
Illinois Pataisos Namų pareigū
nas. Gydytojas tik pasirašytų 
paliudijimą. “Adata” reiškia 
mirtinai migdančių barbitūratų 
injekciją.

GAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4695-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
Marquette funeral home

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

k I. rtUUtb.ftiiNU AUFlfClO'
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOl’lHE BARČUS
RADIJO 5EIMOŠ VALANDOS Į
Vitoj U WOP* Į

1490 ML A. M. |

Liatuvię laiba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet fe-Jtsdieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30 
■'ai ryto.

V*dt|« Aldona Daukut
r»laf. HEmtock 4-241J

So MAPLEWOOD AVI
«»CfcGO <LL 60629

- - - - - .. . «

ffOW 70 CUT AW SEME FRESH PINEAPPLE

G8ow THAT A PLUMP AND FRESH- 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOURS 
A HOME JNVOURKTtalEN.YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TO BUTANO SERVE 
This telioacv.well.itoxilpnt 
BE EASIER.

Balandžio mėn. 22 d. Vyčių 
salėje. Čikagoje, Įvyks Čikagos 
ir Cicero j. šaulių kuopų bend
rai rengiamas VI. Pūtvio minė
jimas.

Nutarta K. Bruzdžicilytės ve" 
damai radijo programai parem
ti paskirti $50.00 auką.

Alf. Gailius

St/SIKINKLMIJ

— LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO 
Moterų Klubo narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadieni, balandžio 5 d., 1 
vai. popietų Anelės dalėje, 4500 So. 
Talman Ave. Narės kviečiamos atsi
lankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir laikas užsimokėti 
klubo duoklei Bus ir vaišės.

E. Strungys, rast.

Future Drivers Of America

Lrertorii 

./sociseijos

xMSULANCJ 
PATARNAV
WAS DIENz

c MAKT’
*

CURIMfe
KOPLYČIA*

MISOSE MIESTi
DALYSE.

■ —s - -—

Z " " " —* 1 t r
£ “Lietuvos Aidai’

KAZfc BRAžDtlONYTĖ

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak. 
šeštadieniais 7—3 vai vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM_

St. Petersburg, Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš WTiS stoties 1110—AM banga.

Ž646 W. 71«t Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374
i n r r.-* ..

.«n xttioot MsmefilA, kūne 
garėtų užshakyfl Naujienas, pra
šome atsiųsti jų Adresus. Mes 
iems siusime Naujienas dvi «a- 
vaiies nemokamai. .

tfo REMOVE THE FRUIT, 
INSERT A CURVED KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
LOT ALL THE W AROUND.

Kaicwe the pimewwe from both shells. halve 
i FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF CORE (TOP FOR VOX-) Q 
I CF EACH QUARYER. CHUUK FRUIT. PUT BACK fH THE CT- 
! SHELL «-VT HAKES AM ATTCMIIVE SSVtMS M5H

Tomorrows drivers — decide today which cars they’d 
like to drive “in a couple of years” as they enthuse over i 
scale model of Chevrolet’s 1979 model auto show. Asa Griffin 
(left), Alicia Prater (middle), and Jay Byers are as enthusiastic 
about the new show as Robert D. Lend, Chevrolet general 
manager and General Motors vice president “Auto shows ,*r« 
a key barometer for new model sales in every section of he 
country,” Lund says. “They give people an opportunity tc 
inspect a wide selection of new cars designed to meet every 
driving need.* An estimated 40 mfflion persons will View the 
life-size counterpart (in various forms) of the Chevrolet auta 
ahow pictured above.

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd» 7-34VX

(Lay the pineapple on its 
SIDE .WITH A LARGE. SHARP 
KNIFE out lengthwise FROM t 
TTt BOTTOM THROUGH THE4R0W1L

BUTKU& v aS ADIS
Tits so. jūth Ave, Cicero, ILL Phone: OLympic z-llMM

PETRAS BIELIŪNAS
at* CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeU* 3-1571

GEORGE F. RUDMINAS •
>31* So. LITUANICA AVK T®L: T Ari* 7-llte-llSf I

STEPONAS C IACF n? «u"Nns
LACIJt Wi/x

6*2* WEST inn oTXJKJD Opitxk /-ill#
W14 WEST 23rd PLACJ FIi vinte 7-M?l

1028 SOUTHWEST HIGHWAY. Falo* HilK PL 174-441*

P J. RIDIKAS
*36* «•. HALbTBD STREET Ph»w«: YArtti T-lfli 

__ _
( ~ mauiibmo*, chkaoo <. ILL Monday.~April X 1979



t

r

cr

Į fe i 
i
r s.
| 
t 
r
i i
i ■-
I 
i 
1 I

S

i
I-
t

i
E

f
|

fe

I

f
i
i
i

I
i

į

$

*

APLINK MLTS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
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George Borchertas,
Springs, Ąrk", buvęs hąmų įta-
tybos kontrakiorius ir murinin- 

-kystės specialistas Čikagoje, ir 
plačiose jos apylinkėse, gausiai 

• rėmęs lietuvių veiklos reikalus, 
pra'ęsė be raginimo savo prenu- 

j meratą ir ta proga parėmė Nau-

fc£
3C-5P3C ;«-830O

i J z ? L *
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“> i

Namai, žemė — Pardavimui
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The Lithuanian Daily News
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In The United States ff
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Namai, Žemė — Pardavimu* 
REAL ESTATE FOR SALIREAL ESTATĘ FOR SALE

jienų leidimą '$10 auka. Dėkui.
—Hubbard aukšt. molcykla 

paskelbė garbės mokinių sąfa-
Tarp kitų, jame yra Faith 

Gudgalytė, Georgette Voldema- 
ra;tė, taip pat Algis ir Tauras 
Liubinskas.

— Marija Degutytė iš Bogan 
aukšt. mokyklos gavo Illinois 
valstijos konkursinę stipendiją.

— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje šešiasdešimtasis sei-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS' ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’SSIMOKŽJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. —
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

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

B'. $
l

i
Į

' '^8

’ :W:

-

® Prancūzijoje ir kitose En- Ny’ono kojinės 
ropos valstybėse aviacijos dirb- vyriškio 

pradėjo gaminti vidutinio Mis!“ 
dydžio keleivinius lėktuvus, pa- bulv

aulobtisais-Air- I k už juos amerikietis turi daug 
jų trumpiau dirbti.

@ Juokas ar šypsena yra vei
do papuošalas. Jis turi būti leng
vas, natūralus, ir, kaip akių 
žvilgsnis, ką nors pasakantis. 
Nepatartina juoktis pergarsiai, 
nei ašaroj ant. Moteris savo 
švelnia šypsena sudaro malonų 
įspūdį ir malonią nuotaiką kom
panijoje. Kartais moteriška': 
šypsena sudaro malonų įspū-1 
dį, bet paslepia jo reikšmę. Ita
lų dailininkas Leonardo da 
Vinči nupaišė portretą. “Monai 
Liza”. Jis vaizduoja besišypsan-j 
čia moterį, bet ta šypsena yra! 
tokia paslaptinga, kad nei filo-! 
sofai, nei šių laikų psichologai side and outside. Puncture the 
negali pasakyti, ką ji reiškia? | flesh along the spine and on the 

Daugelyje tautų keptas 
avinėlis puošia velykinį stalą. 1 
Vytauto Beliajaus redaguoja-į 
mo žurnalo “Viltis” 6 nr. yra; 
atspausdintas vengriškas Vely-: 
kų avinėlio receptas:

1 whole young small lamb 
’Zj lb. ham .
į4 lb. bacon (smoked)
2 anchovies
V: pint sour cream

tuvės k v _

s,
; ii? tnaltis $131)
e yra pigesnis pienas,1 
cigaretės ir laikraščiai,

lt
-S/O. 7< są.

• •)

T,

Oro 
Paryžiaus

vadinius
bus. Paryžiaus dirbtuvės 
produkcija paketurgubėjo ir ga
minama pc 2 lėktuvus per mė
nesį, gi m. planuojama ga
minti ik) aštuonis. Modelis A310 
gali paimti iki 220 keleivių. Jau 
dabar 20 įvairių susisiekimo li
nijų užsakė pagaminti virš 130 
Oro autobusų, o apie tiek pat 
manoma dar užsakys. Tai yra 
tikra grėsmė JAV aviacijos pra- 
momei, ypač Boeing bendrovei.

t
a U.S. News and World Re

port žurnalo bend’-adarbiai šių 
motų žiemą tuo pat laiku lankė! 
si Maskvos ir New Yorko krau
tuvėse, palygindami kainas už 
įvairius produktus bei gami
nius. Už kilogramą sviesto Mas
kvoje reikėjo mokėti $5.76, gi 
New Yorke $3.73. Tuzinas kiau
šinių Maskvoje kainavo $2.37, 
gi New Yorke 99 centai. Kilo- : 
gramas obuolių Maskvoje buvo ; 
$2.28, New Yorke $1.30; kilo- ■ 
gramas kavos $30.35 — $5.05. 
šaldytuvas $446 — $286; TV a- 
paratas $449 — $159; Fiat au
tomobilis $12,290 — $6,760; 10 
lietrų benzino $3.04 — $1.90;

Kartais

o-
“ I

e
I

•zv

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

K

% . ^-^4 
fihn -■KT"- namus,

7^ į ? ... Bl
^4

V-

Registruokite savo 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančioj įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite. 

T 4, 7 •

mas bus birželio 29 — liepos 3 d. gJJVIAmS REALTY '
Notary Publie

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tet 436-787)

House viešbutyje,

3 egg yolks
3 tblspcons of fat (lard or 

butter)
1 tblspoon paprika
METHOD: Salt the lamb in-

1925 m. spalio 17 d. ir prenume
ratą yra sumokėjęs iki š.m. bir
želio vidurio. Sveikindami J. Ša

Hollenden
Cleveland, Ohio. Rengėjų komi
tetui vadovauja Juozas Stempu- 
žis. Registracijos ir informacijos 
komisijų pirm. Linas Jokūbaitis, 
banketo ir delegatų vakaro ko
misijos vadovai —Ona Jokubai-

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME-
mą sukakties proga, skelbiame Mokame $6.4 už sidabri-

gimė Lietuvoje, mėgsta 
žvejoti, o laisvalaikiu skaityti 

legs, and stuff in the chopped Naujienas ir kitus gerus raštus, 
bacon. Chop up the ham and __ P(mia Justina Lidert iš

hnix it with the finely chopped 
anchovies and paprika, then 
stir in the egg yc'lks and fill thef 
inside of the lamb with this!

Me L. S.

Gausus namij pasirinkimas 
pietvakariuose

jį vyriausiu skaitytoju. J. Sa- I)Lįus doierius (y f. or better BUDRAITIS REALTY 

sias kainas už sidabrines mone- Iva’r^ apdrauda —INSURANCE
mas

Gage Parko po ilgesnės pertrau
kos vėl tapo Naujienų prenume- 
ratore, užsisakdama jas viene-

condition). Mokame aukščiau-]

tas. Perkame pašto ženklus ir 
pinigu kolekcijas.

P A T R I A,
4207 So. Sacramento,

1 
i.
H

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-
kam nuomininkus

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

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas & 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga- 
zu šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57v000.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu' šildymas, apsauga 
auo potvyniu, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50.000.

MODERNUS z aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos, 
.darquctte Parke.

VALDIS
REAL ESTATE

’arsžas. Apie $6,000 pajamų. Nau- 
i__ -„ , .. _
nuo potvynių, aluminum langai, ga-

2625 West 71st Street

Tet 737-7200 arba 737-8534

i

I

MULA CHOMEINI IRANĄ PASKELBĖ “ISLAMO RESPUBLIKA”c

PATYS IRANIEČIAI ABEJOJA KAD BALSAVIMAS
_ į. . . GALĖTŲ BŪTI TEISĖTAS

TEHERANAS, Iranas. — Mu- nuginkluoti. Dviejų jėgų vais
ia Chomėihi pirmadienį paskel- tybėje negali būti, kelis kartus 
bė, kad krsdšto gyventojai pasi- pareiškė premjeras Bazarganas. 
sakė ūž Islamo respubliką. Rin
kimai ėjo tris dienas. Gatvėse 
buvo pastatyti sthlai, prie kurių 
sėdėjo’paskirt x .
vėntojai turėjo pasisakyti, kad — Irano šachas, pagyvenęs še-

ŠACHAS VAŽIUOS
- Į ARGENTINĄ

sėdėjo paskirti pareigūnai. Gy~ BUENOS AIRES, Argentina..

OWN GYVENTO

‘insiae oi uie lamo wiui trnsiriems metams. Malonu ją vėli 
mixture. Place in 350 L oven turėti prenumeratorių sąrašuose, | 
in a large roasting pen with 0 gerą žinią pranešti visiems 
the fat and a cupfull of water, skaitytojams, prašant aktyviau 

. Baste it from time to time, pp^ijėti prie platinimo vajaus.
[When it is tender place it oh a 
(higher shelf in the oven toi

prisidėti prie platinimo vajaus.
— C. K. Tautkus iš Melrose

į brown it. Then take the lamb Parko> spaudos bendradarbis ir

Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi < visus sksi' 
lytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandišę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos; 
i--r JT— f.——JVO —J J—owuu. -
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku_rei I 
kalų renesanso. • " ,; ’*7-”.. ’

Rytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau

du juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk-

out and pour the sour cream 
cVer it. Keep warm until serv
ing- j

M. Miškinytė )

taip, pat ^pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomis 1 
kalų renesanso. * ’ * 11

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti Ir platinti Nauiienas. atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie PI*-
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Ksraitis, sav Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio.
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9733. pasKyrė 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. 1—
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu.
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti

žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus' 

mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus'’ 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike.

Visas Ir visus kviečiame į didžiąją talk<.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytoju reikalai
onšoma pasinaudoti žemiau esančiam i? atkarpomis.

NAUJIENOS 
(TO SO. HAL3TED ST. 
CHICAGO, IL 40401

DU NUSIKALTĖLIAI
HELP WANTED — MALE

Darbininką Reikia
/

Kodėl vienas jų žinojo, kad * g IMMEDIATE OPENINGS 9

TRUMPAI

politikos apžvalgininkas, atsiun
tė gerus linkėjimus ir $5 auką 

Į už kalendorių. Dėkui.

—; Feliksas Gurklys, Tillson- 
burg, Ont., pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė gerus linkėji
mus ir $5 .auką.. A. Muliolis iš 
Hamiltono atsiuntė $2. Tos apy-

eis į dangų?
Ar jūs taip pat galite sužinoti 

ar tikrai eisite į dangų?
Pasiklausykite atsakymo iš 

švento Rašto šį antradienį, ba
landžio 3 d., “Gerosios Naujie
nos Lietuviams” radijo progra-į 
moję, banga 1490 AM,-9:15 vai. I 
vak. per “Lietuvos Aidus”.

Kviečiame mūsų programos į 
klausytojus balandžio mėnesį j 
rašyti laiškus.. Parašiusiems laiš- J

? ■ MACHINISTS
Į Openings—At Journeyman Level

O.D. and LD.~ grinding, etc. Good. . W   r
_ ______o _ _ _>

conditions and fringe benefits. CALL:
‘ -9700 or (219) 398-0838

With experience in lathes, set-ups, I ~ — w
starting salary.' Excellent working 
7315 (219) 398-0838

INDIANA FORGE 
& MACHINE CO 

3468 Watling Street

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio

šias savaites Maroko sostinės 
priemiestyje, praeitą savaitgalį 
atskrido į Bahamų salas. Many
ta, kad jis pasirinks šį malo
nų klimatą ir čia apsigyvens. 
Saloje nusileido šacho lėktuvas 
ir netrukus vėl pakilo, kai ne
gavo reikalingų benzino atsar-

jie pritaria mulos Chomeini pa
siūlytai “Islamo respublikai”. 
Surinkti pasirašyti lapai buvo 
gabenami į vidaus reikalų mi
nisteriją ir - klasifikuojami pa
skirtų pareigūnų.

MulaChomeini.jnet'ąesulau-
kęs tikslių davinių Į§-Irano Buvo paskelbta, kad jis iš-

Ateinančiais metais Amerikos piliečiai rinks prezidentą.

Jane Byrne atmete 
policijos pagalba

• CHICAGO. Fl. — Demokratų 
partijos kandidatė mero parei
goms Jane Byrne visą laiką 

| skundėsi, kad partijos vadovybė 
, ir narai jai nepadeda. Grupė' 
1 policin nkų nota ė jai padėti. 
į Jie pasidarė lapus ir pradėjo 

kad gautų
uku poFtinei kampanijai pra- 

Byrne uždraudė polici- 
aukas ir at-

lankyt' b:znie~;us,
o
vestu
ninkaws r nkt;
•isakė priimti aukas.

Dabar Chicanos policininkai, 
norėję šitok'u būdu jai padėti, 
turės aukotojams grąžinti su
rinktus pinigus.

1

vietovių, pirmądiepj. paskelbę, 
kad visame kraštęįvėsta’Isla- skrido į vieną nedidelę salą, ku

rią šacho padėjėjai buvo pasi-

Veikiausiaų prezidentas Carteris bus išrinktas antram 
terminui, bet ir John Connally nori patekti į preziden

tūrą. Jis aiškina savo planus. t

Atstovas Passman 
išteisintas

MONROE. Idaho.

PREZIDENTAS PATARĖ GYVENTOJAMSPASIRUOŠTI IŠVYKTI KITUR
ATOMO PEČIAUS ĮTAMPA MAŽĖJA.

BET GALI PAKEISTI TEMPĄ

— Juozapas Samas- iš Harvey, 
Ill., balandžio 5 d. švenčia šim
tąjį gimtadienį, šias sukaktuves 
ruošiasi tinkamai paminėti jo 
sūnūs Bruno ir Joseph Jr., mar
čios, anūkai, proanūkiai ir arti
mieji. Reikia manyti, kad ant 
Visi jie stebisi savo tėvelio, se
nelio ir 
linksmumu 
moderniuose laikuose Lietuvos 
reikalais, kuriuose daugelis mū* 

__ sų intelektualų suklydo ir tebe
klaidžioja. Mūsų rekordai rodo, 
kad Naujienas jis skaito nuo

prosenelio guvumu, 
ir nepasimetimu

linkės tautietiš.-užsisakė Naujie
nas 3 mėn. tinkamesniam susi
pažinimui, todėl pavardės prašė 
neskelbti. Dėkui visiems. Visi 
skaitytojai prašomi remti Nau
jienas. ir jas platinti, darant 
pastangų surasti, bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietuviai 
kviečiami į jas atkreipti savo 
asmenišką dėmesį, gerai su jo
mis susipažinti ir pareikšti savo 
asmenišką nuomonę jas užsisa
kant. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemokamai 
pagal gautus pageidavimus ar-

kutį ir pareikalavusiems Naujo- j E 2. S t CTlicagO, Indiana
t a i 'yi —j ^s. ~’ v _ r . ——jo Testamento su Tsalmais, pri

siusime dovanai.
Rašykite šiuo adresu:

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

j An Equal Opportunity Employer M/F

TRUCK & PASSENGER 
TIRE SERVICE

Must have experience. Must have 
valid driver’s licence. Full-time po
sition. Salary . commensurate with

1 597-0331
experience. 
Alsip, Illinois.

1

ba Pla^?.to„ių gailmu formomis.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šul 
paruošta, — teisėjo Alphons 
W e l l s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomh

!

• 3 antestc be raginlno pratęsiu m. r o prenumeratą, uupyutmis liAą ir
' '' ■" ' A  doLwtfindAWAs rurirakinėjimo išlaidas. Priede

Pavardė Ir vardai

AdretM

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną save _ 
yra naujas skaitytoj&x Priede  doL
Pavardė ir vardas_________________ _

Adresu

»•*'

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

_ i

turit

• Platinimo vajanj proga, palaikydamas lietuvišką spaudu ir Naujienų 
____ ________ dol. 

—
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus •.

Pavardė Ir vardai

Adreua

Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites sualpK.* ]
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adreiar

Pavardė ir vardo

Adreso

P tvardė ir vardo

irerat t

Knyga su lomiomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

1739 South Halsted St, Chica j 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.(K;

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

A- LAURAITIS 
464JtJo. ASHLAND AVĖ. 7 '

523-8775

S

A. T V E R A S -
Laikrodžiai ir brangenybės

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 9 TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. • 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, I1L 60629. — TeL WA 5-2737 

V. VALANTINAS

v
f

r

-
I 
I e
i

šu formomis — $3.90.
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Juozo šmotelio

ATSDHN1MU 
SKIRSNELIAI

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 

suvažiuoti i SUNNY HILLS

Gegužės 26,27 ir 28 d. d.

Dėl informaciją kreipkitės į:

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333 
R. Kezį, New York — 212—769-3300 
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198 
D, DulaitĮ, Detroite 313—-549-6878 
J. Mikonį, CIevelande Ž16—531-2190
M. Kielą, Chdcagoje 312—737.1717

Į
I
i

mo respublika. Kurdai ir turk^( Bet vėliau buvo sužino-
menai griežtai pasisakė prieš 
tokius .“balsavimus” ir tokį “bal-

ta, kad šacho atstovas tariasi su 
Argentinos vyriausybės parei
gūnais, ar bus galima šachui Ar
gentinoje apsigyventi.
, Pirmadienio rytą oficialus Ar
gentinos. vyriausybės praneši- 

kėjo. Už nemokančius galėjo pa- mas sako,, kad vyriausybė leido
‘ • • • "*• • • • / *

saviino duomenų paskelbimą.
Nebuvo sudaryti į>alsuotojų są- 

\4>etrašai. Prie stalo galėjo ^ateiti 
kuris žmogus ir balsuot i. Lapą 
jis tūrėjo pasirašyti,* jeigu tno-

sirašyti prie stalo paskirti par
tizanai ir valdininkai.

TEISININKAI ABEJOJA
- TOKIA PROCEDŪRA

šačhui ir jo šeimai apsigyventi 
Argentinoje ir garantavo jų sau-
gumą. Argentinoje peronistų at- 

i skalūnai dar tebevartoja teroro 
‘ matnrliTQ XaI riAlpi-J metodus, bet vyriausybė nelei-

Irąho Ėeisin&įfeį' abejoja to-Į džia jiems savavaliauti.
Islamo 1

COMBINATION BODY 
AND FENDER MAN

To work full time and Saturdays, 
lood salary, must have 2 years ex
perience.

kiuJr? mulos Chomeini
• "T'- ’ • - ? ~ -- V..?.

respublikosi’ įvedimų. -E^ie š

Call Rose 276-8343 
DELUXE AUTO REPAIR 
3816 W. Grand

i

Siuntiniai į Lietuvą 
ft kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Areher Av. 
Chicago, III. 60632, Tol Y A 7-5980

-

1
1

«

I
i 1
i 
T
I

r

I
Graži, lengvai skaitoma ir’ 

įdomi 250 puslapių knyga su J 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai,Į 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at i

i— I.—...— — — * — * * IZ —.

gyvenantieji prašomi užsisa':
kyti paštu. j

Knygos kaina — 5 doleriai, j
Autoriaus adresas:

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

I

TANZANIJOS LĖKTUVAI APŠAUDĖ ENTEBĖS AERODROMA UGANDOJEc
MANOMA. KAD LIBIJOS. SMOGIKAI BUVO 

- = - ATVEŽTI ' AERODROMUI SALOTI

Prisie
kusiųjų teismas, išklausęs kelių 
kaltintojų ir pačio pasakyta 
pasiteisinamąją kalbą, išteisino 
buvusi kongresmana Otto Pass- 
maną. Teismui liudijo Korėjos 
ryžių pirklys Tongsun Park, 
liudijo ir valdžios ekspertai, bet 
teisėjai Parke žodžiais nepasiti- 

teisėjai daugiau

Mozambikas sušaudė 
dešimt rodeziečiy

MAPUTO, Mozambikas, Afri
ka. — Mozambiko žinių agentū
ros pranešimu, šeštadienį buvo 
sušaudyti dešimt Rodezijos vy- 
rų, kuriuos kariškas teismas nu
teisė mirties bausme ‘‘už nekal
tų žmonių žudymą, žmonių gro
bimą, ekonominį sabotažą šni- 
pmėjimą. etc.”

Nuteisti penktadienį ir sušau
dyti šeštadienį yra vienas Por
tugalijos pilietis, du juodieji ro- 
deziečiai ir septyni mozambi- 
kiečiai.

NAIROBI, Kenija. — Tanza* 1 kai traukia daugiau karių į 
nijos sprausminiai lėktuvai pa- 'Kampala.

’kėjo.
pasitik-'Jų savo valstybės atsto-;
vu Passmanu. . '

Maputo radijas skelbia, kad 
jie “buvo apmokinti rasistų Ro- 
dezijoje ir čia atsiųsti šnipinėti 
mūsų kariškus įrengimus”.

Mozambikas leidžia Rodezijos 
juodiesiems partizanams naudo
tis šios buvusios Portugalijos 
kolonijos’ teritorija" savo ispoo-

■ liams prieš Rodeziją.

i 
S3- į 

cho nebūdavo rinkitntį bė rinki
minių sąrašų, paruostų Tš anks- 
to.į--Kiekvienas MIšuotojas pri-j 
valėjp duoti; Mvd adresą ir pa-Į necūelos vyriausybė nuo balan-
to^ Kiekvienas bdlšūotojas pri-

L - “ v - ' _ ~ ■* _ A..—?’, » # -’ F“ W

Venecuela pakėlė 
naftos kainas

CARACAS, Venecuela. — Ve-

5 
į i 
j

I 
t i 
i 
č

2 
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MACHINIST
HARDINGE LATHE

Experience in set-up and operate. 
Overtime.

CALCO MFG. CO.
205 Factory Road 

Addison, 111. 
628-2309

An equal opportunity employer V

M. I I M K U I 
Netary Fvblk 

INCOM! TAX SIRV1C1 
4299 I. Mapkwaed. T«l. 254-74M 
Taip pat darood vertimai, giminia 
ižkvietimai. pūdomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

Ji
I

sakyti, už*ką jis balsuoja. Tuo džio 3 dienos nutarė pakelti 

sekmadienį" vesti' rinkimai bal- Yenecuela priklauso naftą ga- 
. minančių valstybių karteliui.ir 

prisilaikė tarptautinės organiza
cijos nutarimų. Venecuela buvo 
linkusi pakelti naftos kainas, 
bet paskutiniu metu atsisakė

tarpu penktadienį, šeštadienį ir parduodamos naftos kainas 9%.

suotojų sąrašų neturėjo, nebuvo
laiko sąrašus paruošti. Dar svar
biau, kad nebuvo laiko balsavi
mams patikrinti.

Mula Chomeini, pasitaręs su nuo gjo sumanymo. Daugiausia
vidaus reikalų ministerijos pa- sav0 naftos parduoda šiaurės
reigūnais, paskelbė, kad baisa- Amerikai, šis pakėlimas dar la-

SHIPPING AND RECEIVING

Experience Necessary. 
Must have good work 

references.
HEAVY LIFTING

Ashland and Diversey 
8:00 — 4:30 PM 
CALL 477-6487

BEST THINGS IN LIFE
rr-r* --v- n^“

JJCSH W.TSTft »t. dSk
GA 4-1454 imutAMct_________ \ r~ v

tol! Frank Z*p»ll»

GA 4-U54

Stale Farm Life Insurance Company d

vusieji pasisakė už '‘Irano isla- ■ biau pabrangins visų rūšių de-
mišką respubliką”, kurią mula

1 
I

ir įvedęs.
MULA TURĖJO LABAI 

SKUBĖTI
Stebėtojai tvirtina, kad mula

galus ir benziną.

Beginąs išskrido 
į Egiptą

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz-
Chomeini turėjo labai skubėti, raeiio premjeras Beginąs pir-

MACHINIST FOREMAN 

$22,500 a year plus insurance and
bonuses to start. Must know Tool.„.m; ‘ bonuses to start. Must Know 1OO1"5 u ir knygą pasiimt). Kitur j room, Layout. Jig fixtures. Press

PERSONAL 
Asmenų leiko

Apie 40 metŲ amžiaus dirbantis 
viengungis nori suspiažinti vedybų 
tikslu su lietuve. Prašau rašyti ir 
įdėti savo telefoną, kad galėtume su 
tarti susitikimą bei pasimatymą 
Laišką siųsti:

Box 224 NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, IL 60608

49 metę našlė ieško rimto gyveni-
nio draugo 50-80 metų amžiaus. JBsi 
mokslinimas nesvarbu. Atsakysiu j
rimtus laiškus $u foto nuotrauka,
kurią gražinsiu. Rašyti:

Box 225, NAUJIENOS 
1739 So. Hoisted St. 
Chicago, IL 60608.

a

J*

brake. Lite metal fabricator. 15 nfen 
shop. Bridgeport area.

CALL 247-2547

between 9 and 3 PM and ask for ROY ;
i

i
!=l

/ SECRETARY-TYPIST . '

Growing national Wholesaler ^has an 
f

-y-Typist in our Corporate Office.

fringe-benefits, good transp.
Call 326-5500

HARRY ALTBR CO.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv raikia

i

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & AMod«to» 

2649 Wert 63rd Street.

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, j
▼euua jau uaugiau , 

patarnaudama klientams.) 
R ------ --  ,---- :---- — /

jei norėjo išgelbėti Smunkančią madienio rytą išskrido į Kairą 
i vizitui. Prezidentas 

premjero į Sadatas, skrisdamas į Jeruzalę,
politinę galią.' Kurdai, turkmė-Į oficialiam
maw m. Ii* —— — — — —■ • — — -

Bazargano klausiniai lieka neiš“ Į pradėjo pasitarimus, o Beginąs,
nai, kariuomenė ir

spręsti. Jeigu Chomeini atsistos; pasakydamas egiptiečiams kai-
islamiškos respublikos” prieš- Į bą, norės pabaigti pasitarimus, 

nes jie jau pasirašyti.

opening for an xperienced Secreta- 
-y-Typist in our Corporate Office. 
Excellent working conditions, full
, ’ C*ir326^500 * . |

< REGISTERED NURSE 
part-time 11:00 to 7:00 a.m.

R. N. er LPN 
full-time 3—?tl' p. f*-- or 7—3 p. m

MONTICEtl®’ d^VABESCENT ,
: „...s ■

600 w. Ogden Ave.
Hinsdale

Call 325-9630

HELP WANTED — MALI 
Darbininkv RaikU

| SHIPPING AND ‘

Į RECEIVING ■
Must be experienced. Modem facili
ties in k Morton Grove seeks a person 
with good figure aptitude and good 
command <rf the English language. 
Should be physically fit to toad and 
unload, trudcs. Salary commensurate 

with abilįty, nlųs excellent
»r *■* ,i Iringe,nenef>fcr.*4»s:

Phone Personnel:
966-8300

1

Salary commensurate

B'.i-

i
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akyje, tai Bazarganas pasi- Į 
trauks, bet jeigu mula nedrįs to! 
padaryti, tai Bazarganas reika
laus įstatymą ir patars laikytis 
susitarimų su kariuomenės at
stovais. Karių žudynės privalo 
būti sustabdytos ir partizanai

Policininkas vedė 
Patty Hearst

SAN FRANCISCO, Kaliforni
ja. — Patty Hearst, laikraščius

KALENDOMLIS
Balandžio 3: Fara, Pankrati- 

jus, Mintautė, Vytenis.
Saūlė teka 5:47, leidžiasi 6:07.

| it

ir didelius žemės plotus turinčių 
milijonierių duktė, ištekėjo už 
policininko, kuris buVd paskir
tas ją saugoti, s i

Patty Hearst, gyvenusi ištishs 
• ' w A X " J C K *’ metus su ’ savo rriafetKalikos mo- f r kytoju, o vėliau ’susidėjusi su 

“simbionezės armijos” 1 
tupėjo virš metų, kalėjime už 
banko -apiplėšimą, pagaliau i> ■

Lis.

siekė Ugandos didžiausią aero
dromą ir išmetė kelias galingas 
bombas. Iki šio meto Tanzanijos 
vyriausybė nesikišo į Ugandos 
karių ir diktatoriaus konfliktą, 
bet dabar, kai Libija apšaudė 
Mwanza aerodromą Tanzanijo
je, tai vyriausybė nutarė apšau
dyti Libijos smogikus, nuleistus 
Entebės aerodrome.
PRIE AERODROMO ĮVYKO 

SUSIRĖMIMAI.

Sukilę Ugandos - kariai praei
tos savaitės pradžioje priartėjo 
prie Entebės aerodromo, bet į 
patį aerodromą jie negalėjo 
įžengti. Matėsi tiktai aerodromo 
sargybos, daugiau nieko. Kariai 
bandė įsiveržti į vidų, bet aero
dromo neužėmė. Tą pačią dieną 
diktatorius Idi Amin pasakė kal
bą, kurioje visiems užsienie
čiams uždraudė naudotis Ente
bės aerodromu. Tai buvo vie
nintelis aerodromas, kurį užsie-' 
nio lakūnai naudodavo. Į Ente
bės aerodromą buvo atgabenti 
į Romą skridusieji žydai. Jie bu
vo pagrobti Viduržemio jūros 
padangėje ir atvežti į Entebę. 
Ten atskrido trys Izraelio lėk
tuvai ir juos išgelbėjo. Visus 
parsivežė namo. Diktatorius Idi 
Amin uždraudė įskristi į Ugan
dos padanges, bet keli Tanza
nijos lėktuvai, keršydami už 
bombas Mwanza aerodrome, iš
ardė Entebės takus ir pakenkė 
ten esantiems Libijos smogi
kams'. '

‘ KAMPALA VI$ DAR 
APŠŪPTA ' ‘ .

Sukilę kariai-apsupo Kampalą 
ir nieko neišleidžia.. Kiekvieną

Vienu balsu nuvertė 
Italijos vyriausybę

ROMA. — Italijos senatas pra
eitą šeštadienį vieno balso dau
guma nuvertė vos 10 dienų išsi
laikiusią Krikščionių demokra
tų, Socialdemokratu ir Respub
likonų premjero G. Andreotti 
vadovaujamą koaliciją, kurią 
sulipdyti truko apie du mėne
sius. Iš 322 senato narių už pasi
tikėjimą balsavo 149, o prieš — 
150 senatorių. Prezi^ntas S. 
Partini įprašė Andreotti laiki
nai pasilikti pareigose iki naujų jįs gali būti baudžiamas. Nixo- 
rinkimų kaip reikalų vedėjas.

Rinkimams numatoma birže
lio 10 dieną, kada italai rinks 
Europos Bendrosios rinkos le- 
gislatorius. ž

Parkas labiau 1 i 
teismo už k; šių davimą. 
Pasmanas uz jų ėmimą

Amerikos
negu

Nixonas atsistatydino 
iš baimės

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Nixonas atsistatydino 
iš prezidento pareigų iš baimės, 
— pareiškė teisėjas Sirica. — 
Prezidentas pats buvo teisinin
kas. žinojo, kad niekas, įskai
tant ir prezidentą, negali lau
žyti įstatymų. Nixono patarėjas 
John Dean jam nurodė, už ką

Demokratija Ispanijoje
MADRIDAS. — Aukštose val

džios vietose patirta, kad pir
mas po 43 metų demokratiškai 
išrinktas premjeras Adolfo Sua
rez antradienį perima savo pa
reigas ir tuo pačiu metu paskel
bė'savo sudaryto ministerių ka
bineto sudėtį.

Suarez buvo karaliaus Juan 
Carlos jau prieš visą eilę mėne
sių paskirtas valdžios pirminin
ku transformuoti buvusią poka
rinę Franko Ispaniją į demokra
tinę valstybę.

nas turėjo progos patirti kitų 
teisininkų nuomonę apie įstaty
mų laužymą. Prezidentas For
das, amnestuodamas Nixona, iš- 
gelbėjo jį nuo teismo ir baus
mės kalėjime.

Plešikai pratinasi 
naudotis įkaitais

Ambasadorius Irane 
grįžta Washingtonan

WASHINGTON. William
H. Sullivan. Jungtinių Valsty
bių ambasadorius Irane, grįžta 
į Washingtoną ir spėliojama, 
kad bus pakeistas, kadangi bu
vo draugiškuose santykiuose su 
šachu Mohammed Reza Pahlevi 
ir JAV-nės nori palaikyti gerus 
ryšius su Iranu. Valstybės de
partamentas skelbia tik tiek, 
kad H. Sullivan pakviestas pa
sitarimams.

— Lenkijoje nelegaliai lei
džiami laikraštėliai informuoja 
gyventojus apie valdininkų pri
vilegijas.

NEW YORKAS. — Trys gink
luoti plėšikai, atvykę į Brook
lyn© supermarketą tikslu api
plėšti, pajutę, kad yra policijos 
apsupti, paskubėjo apsistatyti 
įkaitais — 40 vyrų, moterų ir 
vq’kų, bet po 3' •_> vai. derybų 
tarp plėšikų ir žmogvagių eks
pertų viskas baigėsi taikingai — 
Įkaitai išvaikštinėjo. o surakin-

— Spauda tyli, bet lenkai ži tus latrus policija nusivežė, 
ne. kokie Lenkijos turtai veža
mi į rytus.

— Nauji atomo energijos pe
čiai bus daug saugesni,
šiandien yra daugiau žinių ato
mui valdyti.

— Daugelis žmonių turi vėžį 
tose apylinkėse, kur sprogo

— Australijos teismas uždrau
dė spausdinti hidrogeno bombą 
liečiantį straipsnį, kurį ir Ame
rikoje teismas uždraudė.

— Paaiškėjo, kad prezidento

Žudiko atsisveikinimas

nes

TRUMPAI 1$ VISUR pirmoji atomo bomba.
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MIDDLETOWN, Pa.' — Pre- 
, zidentas Carteris, praeitą sek
madienį aplankęs Middletown 
atomo energijos pečius, pasakė 
vietos gyventojams kalbą, apra
mindamas juos, bet patarė pasi
ruošti evakuacijai.

Prezidentas, gavęs vietos spe
cialistų informacijas, pasakė gy
ventojams. kad tuo tarpu ply- 
šusio pečiaus nuodai dar nesu
daro pavojaus, bet tai nereiškia, 
kad išstumiamų nuodų kiekis 
lyg ir sumažėjo, bet tai nereiš
kia, kad jis visai išnyks. Ne vie
ną kartą yra pasitaikę, kad pe
čiai bent kiek sulėtėja, bet ne
trukus vėl pradeda degti visu 
smarkumu. Jeigu taip atsitiktų 
su Middletown supleišėjusiu pe
čiumi. tai tada miestelio gyven
tojai turėtų trauktis, nes radia
cijos nuodai gali pakenkti svei
katai.

Jeigu pečius, baigęs degamąją 
medžiagą, užgestų, tai tada gal 
ir nereikėtų žmonėms krausty
tis iš savo butų. Dabar prasiver
žiantieji garai dar eina per di
delius vandens kiekius ir išei
nantieji nuodai nustoja žalingo
sios galios. Bet jei plyšys pla
čiau praskiltų, tai vanduo nepa
jėgtų praskiesti išeinančių dujų 
ir sudarytų didesnį pavojų. Jei 
pečius sprogtų, tai tada pasida
rytų didesnis pavojus plates- 
niems gyventojų sluoksniams ir 
galvijams.

Evakuacijos direktorius pla
nuoja pravesti 400.000 žmonių 
išvežimą. Jis turi paruošęs pla
nus, tik nežino, kaip jam pa
vyks tuos planus vykdyti. Jo 
žinion turės pereiti kariuomenės 
ir kitų žinybų susisiekimo prie
monės. Išvežti žmones iš kelių 
ketvirtainių mylių nebūtų taip 
sunku, bet kyla klausimas, kur 
juos padėti. Tektų juos vežti- į 
tolimesnes vietas, kur vra dau
giau valdžios pastatų, 
reikia išvežtuosius ; 
maistu ir drabužiais.

Mokslininkai pripažino, kad 
iki šios dienos pavojaus sveika
tai nėra, tačiau bet kuriuo mo
mentu reikalai gali pasikeisti. 
Jie nurodė, kad ir kiti Middle
town pečiai gali supleišėti ir su
kelti pavojų sveikatai. Moksli
ninkai sako, kad pečiai pastaty- 

specifikacijas.

Be to, 
aprūpinti
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ATMORE. Alabama. — John 
Louis Evans, kuris už žmogaus 
nužudymą nubaustas ateinantį 
penktadienį Holman kalėjime 
mirti elektros kėdėje, turėjo at
sisveikinimą su artimaisiais gi
minėmis. Evans atsisakė ape
liuoti, pareikšdamas, kad mie
liau pasirenka mirtį, negu visam 
amžiui kalėjimą.

, Atsisveikinimas truko penkias 
valandas, bet mirtininkas papra
šė nieko neskelbti.
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ti pagal to t 
bet r as tuo metu nežinojo, 
kad .rrogstamojo atomo galia 
būtų tok*i galinga ir pečius ga
lėtų pleišeti. Jie atkreipė rėmėsi 
į tai, kad ta pati bendrovė statė 
atomo pečius ir kitose vietose 
pagal tą patį užsakymą. Jie pa
taria net ir tuos, pęčms patik-— Pietų Amerikos aukšti val

džios pareigūnai ir turtingi biz
nieriai turi geresnius automobi
lius, negu amerikiečiai.

— Sadatas ir egiptiečiai labai 
šaltai sutiko Beginą, dažnai er
zinantį' prez. Sadatą ir krašto 
gyventojus.

v — Tanzanija. Yerkalaus sumo- 
kėti iuž eMwanza namams- ir 

apsupti iš visifęū^.M^iftinH^štžrBm^msn^dsryt«3i MJne«tolii«.

dieną atbėgusieji žmonės .tėikia 
žinias apie baimę Ugandos sos
tinėje. Idi Amin dėjo dideles 
viltis į atsiradusius Libijos smo-

dieną atbėgusieji žmonės tėikia

kariais, gikus, bet nepajėgia Kampalos 
išlaisvinti. '

Jie patys-nepajėgia prasimuš?:
tękėjo už teismę. ją/Baugojusio .ti,iš Entebės acrodrooroy-Bes yra

Carterio bendradarbiai jam ne
pasakydavo visko apie gautas < 
pajamas ir išlaidas, kada jis- 
vedė savo rinkiminę kampa
niją siekiant nominacijos.

-e Irano darbininkai išsiurbia 
daugiau naftos^ bet ji yra mėn*

Nemėgsta Bržezinskio 
MASKVA. Sovietu kom

partijos organas “Pravda” užsi-

r-'t

t
r
puolėprezidento Carter i o nącio- 
■naHoks. saugumo patarėją 'Zbtg- 
nirv Brfezmskį. pavadirtdMhia jį 
‘ pavojingos konfrontad^Sir pro-

tinti. Jei£Įi’’Jie pradąftr plcišėti, 
jus.ta^sųsidarytų dijJ^^pavoj 

•į»j' •‘■■r^ržžl

gramos lyderiu”. Reaguodamas j 
NATO leidžianrio -žurnalo "Fif
teen Nations” atspausdintą su 
Bržezinskių. pasikalbėjimą. So
vietų' kompartijos oficiozas ra- 
šoi. .kokį Bsžėzinskis
įsivaizduoja, yra toli nuo tik
rovės”.

Bržeziriskių. pasikalbėjimą 
vietų kompartiios oiticiozas
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Runi-

Praeitą šeštadienį, kovė 31 d., dieš -motyvais sukurta kefrnpozi- 
S vai. vakaro, pačiame Chicagos cija. Ji patenkino liaudies ’mu- 

paežerej esančioje Or- z-Ką mėgstančios publikos me-! 
minias poreikius.

Itin palankiai visus nuteikė 
M. čiurliosjo “Jūra”. Ji banga-, 
vo, siautė, ūžė, įsibangavo, ati
tinkamai nuteikdama ir klausy
toj us.

Salėje buvo daug amerikiečių, 
galėjusių pasidžiaugti ir įsiti- 
Kmti, kad ir lietuviai mokėjo ir 
moka kurti muziką. Daugelis 
apgailestavo, kad jie pirmą kar- 
.ą išgirdo Čiurlionį.

Salėje buvo apie pusantro 
.ūkatancio žmonių. Jų tarpe di
džiausią dalį sudarė muziką 
mėgstantis Amerikos jaunimas. 
Buvo vokiečių, lenkų, bkraime- 
ėių, italų, ispanų, latvių, estų,

centre, 
chesu-a nail salėje, įvyko pir-. 
mas lietuvių muzikų simfoninis 
koncertas.

Amerikoje lietuviai yra šuruo- * 
šę uaug visokių renginių, bet 
vien lietuvių p-rinktos muzikos 
kon-cxta.; buvo jjhmas visax«e 
I-šaulyje.

jxjncvx.a ruošė l.etuvių muži
kas mėgėjų grupė, vadovaujama
v^kLos uctneies Jean Vance, 
\ yKusiai veriančios šermeninės •r
reikalus. Jai padėjo Aldona 
Brusokienė, Liuda Dubauskie- 
nė, Aldona Kačinskienė, Irena 
Pranskevičienė, Danutė Liepa, 
D. Dūda, Vincas Kačinskas, Eri
ca Hollander, Kvirinas 
mas, Danutė Brusokaitė 
bertas Kaminskas.

Grojo didokas būrys Chica.- 
gos Simfoninio orkestro narių, 
o jiems vadovavo talentingas 
dingentas Henry Mazer, -išleido 
24 puslapių programą su ipapd-; 
domu lapu, kur paminėti kon
certo mėgėjai ir rėmęjai.

Koncertą laiku pradėjo sesers 
kazimierietės Bernardus Vens- 
kutės muzikos.-, kūrimais. Or-

mus ir labai šiltai nuteikė pub
liką, kuri karštai plojo ne tik 
orkestrui, bet ir autorei, daug 
laiko pašventusiai muzikai. Di
rigentas H. 'Mazer nuoširdžiai 
ją pasveikino.- '

Sekė -bostoniečio Juliaus Gai
delio kūrindai.- .Jis parodė muzi-

lietuvių sukurtos muzikos. Visi 
suprato lietuvius muzikos kūrė
jus, nes muzikos kalba visiems 
suprantama. Muzikai parodo 
tautos hūotaikas ir pasiryžimą.

Viši šveikihb koncerto ruošė
jus, sudariusius progą -pasiklau
syti sielą virpinančių lietuviškų 
melodijų ir pavergtos tautos la
bai’ stiprių protesto balsų.

.. Koncertui pasibaigus, .Palmer 
House prancūziško restorano 
puošnioje salėje vakariene buvo 
pagerbtas muzikas J. Gaidelis ir 
sėsuo Bernarda Vęhškutė.
,:KomiWo piinjiiųhkė ponia J. 
Varičę*’-4^eniŠ5 nuoširdžiai pa- 
dekUjb-f.*, /• i.. Reporteris

Jūs, departa
mentų galvos, greit būsite įver
tinti, gal būt, greičiau negu ma
note”, Taikydamas į Jane Byme 
pareiškimą, kad netrukus dau
guma aukštųjų miesto viršinin
kų bus pakeista naujais, Bilan- 
die davė suprasti, kad Byme 
jau iš anksto sudarinėja sau iš
tikimųjų kadrus.

Apie save jis pasakė: “Kai aš 
atėjau į šį ofisą, aš atėjau ne 
kaip mėsininkas į skerdyklą. Aš 
dirbau su visais savose vietose 
— -sū ihero Daley grupe. Aš dir-

Kalifornijos pakraščiuose

L, A. Times apie Lietuvą ir 
lietuvius

Kelių milijonų* tiražo dien
raštis Los Angeles Times šį
met nemažai išspausdino 
straipsnių apie-. Lietuvą ir-lie
tuvius. Vasario mėnesį, kada 
laisvi lietuviai- minėjo nepri. 
klausomybės dieną, pažymėti
ni du to dienraščio straipsniai.

Pirmsis — -dienraščio korės, 
bau su kiekvienu iš jūsų betar- jiondento Dan Fisher straaps-i

lietuviai muzikai sugeba kurti 
ne tik liaudies motyvais, bet -ir 
gali pačią moderniškiausią mu
ziką komponuoti. -Muziko Gai- 
debo darbas.. buvo tinkamai

zer jį sveikino, tai salė džiaugėsi. 
gabiu muziku kūrėju ir šiltai 
jam .plojo.

PUSRYČIAI
' CHICAGO.— Meras Bilandic, 

atsisveikindamas su miesto val
dybos departamentų galvomis 
praeitą penktadienį pasakė, kad 
Chicagos publikai nereikės ilgai 
laukti, kol Įsitikins jos tikrąja 
verte. Turėdamas galvoje Jane 
Byrne paskelbtas intencijas *at- 
felsti iš darbo ’daugumą •aukštų-

Po trumpos pertraukos buvo jų miesto Į>afeigūnų, -jos huga-1 
grojama Vlado Jakubėno bau- lėtasis 'iniesto gaiva baūšai, be

piškai. Man įprasti i pareigas 
profesoriaus nebuvo reikalin
ga”. ’Pusryčiuose Bismark vieš
butyje dalyvavo apie 50 miesto 
egzekutyvių, kurių daugelį Jane

nis iš Vilniaus, angliškai pava
dintas “Lithuanians Avidly 
Read Hlegaal Journals’’,kita to, 
pat straipsnio antraštė — “Bo

Byrne yra numačiusi atleisti. Publj^bed oiIJišsi-^
Toks pats likimas laukia ir Mrs. ' dents'’;
Heather Bilandic su keturių | 
mėnesių sūnumi.

— Irano valdžia pastatė sta
lus gatvėse ir prašo praeivius, 
pasirašyti' Tapą, 'ar jie pritaria 
“Islamo respublikai”."^ , .

Paščio išleidimo, platinimo -bei

Bonds mature ta fe** 'thati

ai® wme true barter than ever before.
You can buy shares in your parti

cular dr^ern bv joining the PayfbTI 
ftjfti jWfe where yon work/or 

plan where you bunk. 
•” - Tfefbrt you know it, yotfr Afeua’taa
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| m. nubaustas į kalinimo Sto
vyklą trims metams, put jį ra- 

. sta '^Atiši a’’ k “Bažnyčios Kro 
I nika’’ koafiskuoti ir atimta ra 
i somoj i mašinėlė. Petras ‘Kazo
kas, Kauna*iĮiiigi) 4sendina ri- r 
jos klierikas, iš seminarijos iš. 
varytas, nes jo kambaryje ras
ta 3 egz. laikraščio The Sor
rowing ChrisuRusas Sergei Ko 
valev' nubaustai septyniems 
inetains kalėti, už padėjimą 
kisti “Kroniką”.

Nuo 1977 m. pavasario Kau
ne ir kitur plačiu mastu vary
ta’ kova prieš slaptą spaudą, 
darant kratas dirbaninkų,inte
ligentų, studentų ir kitų profe. 
sijų lietuvių butuose. Kodėl ne 
pavyksta užgniaužti tą slaptą 
spaudą? Į tokį klausimą vie
nas Vilniaus gyventojas atsa- 
k£s» j°g Prie slaptos spaudos 
leidimo dirba tiek daug žmo
nių, jog gali vieną kitą areštuo 
ti? bet negali visų nutildyti.

1977 m. Kauno kunigų se
minarijoje buvęs dalinamas 
leidinys, kaltinąs “Kroniką” 
bažnyčios vienybės kaltinimu, 
bet tai buvęs Sovietų Sąjun
gos KGB leidinys.

‘‘Pas mus nerūkoma”

Tas pats L. A. Times kores
pondentas Dan Fisher, angliš
kai tituluojamas Times Staff 
Writer, kovo 23 d. išspaus
dino straipsnį, kaip Sovietų 
Sąjungoje kovojama prieš rū
kymą.

Pradeda nuo Vilniaus. Rū
tos kavinėje už baro esąs rusiš 
kas plakatas“!) nas ne kury at” 
— “Pas mus nerūkoma”, bet 
kitame baro gale esančios pil
nos lentynos pardavimui rū.- 
kalų prikrautos.
Kavinė^-lankytojas patarnau

tojai prataręs, jog tai priešin
gumas, o ši atsakiusi ,jog ciga
retės esančios prekybos planui 
įvykdyti.

Tiflise taip pat esančios ne- 
rūkymo iškabos, bet kavinė 
dūmuose skęsta, tačiau pelenu 
nės Įioduudamos, pelenus pa
taria .pavalgius į iėkštp nukrą- 

Tyri. ' h
taip pat sekant anksčiau Lię- Soči kurortas Takia ašiai pa
buvoję nepriklausomybės lai- sižymįs prieš rūkymą nukreip- 
kais 1925—1940 m. leistąjį dau-J ta ^itūči-ja. Į Soči n^ažruojant 

pastoracijos reikalams esąs didžiūhš plakatas, sakąs, 
jog mieštas sveikina nerūkan
čius. Traukiniu važiuojantiems 
turistams prieš Sočį Įjungiami 
rekord-ūbti pranešimai mba agi 
tacija prieš Tūkyihą. Mieste 
'esą daugiau kaip 100,000 pla
katų, lapelių tr kitokių atkišau 
ktrnų, nukreiptų ‘prieš rūky. 
ihų. ‘

Vilnitis taip pat turįs daū-i 
ginu prieš rūkymą nukreiptų 
plakatų, nėgū kuris kitas 'Šo- 
viėtų 'Sąjungos ’miestas. Taksi 

’sbteris kėlėmui užsirūkius pa-; 
Todęš esančią nerūkjrino Tška-r 
bą. Gorkio gatvės vienoje ka.. 
vihėje griežtai Žiūrima^ kad. 
nė'b’utų rūkoma, bei \eringos 
kavinėje esanti kiek laisvesnė 
tvarka, nors ir ten Derūkymo 
iškabų apstu.

Nuo praeito pavasario efj^L 
rečių pūkeliai ttu-į įspėjimą, 
jog rūkymas kenkia sveikatai. 
Žurnalistas Fisher pastebi, j off.

su valdžios rankose esama ta
bako augintinę .ir.gaiųybos pfu 
didinimo programa, nes iš tą; <> 
bako pramonės soyietų val
džia turinti 5 bilijonus dolerių 
metinių pajamų, gi dabartinio 
penkmečio plane esą skirta ta- ;. 
bako pramonės pajamas 16% 
padidinti. ■ ' • \

Trakų karaimai

liaus laikyjno. KGB bandžiusi 
išleisti tariamai slaptą leidinį, 
kad suklaidintų lietuvius, ban
dant nuduoti, jog tai ne val
džios leidinys.
x Kaip Lietuvos Katalikų Baž

nyčios Kronika daugiausiai ap 
siribojanti tikėjimo persekio
jimo problemomis, taip kitas 
slaptas laikraštis “Aušra” esąs 
daužau tautinio ir politinio 
turinio. 4975 metais išleistas 
pirmas “Aušros” numeris iš. 
spausdinęs straipsnį, kuriame 
sakoma, jog caro laikų okupa
cija pakeista bolševikine ir 
kad lietuvių tauta yra pavoju-

4?an fFishėr pabrėžia, jog da 
bąctHiės “Aušros” vaidas pa
rinktas aevynioliktame šinit- 

mėtyje caJ'o laikais leistą “Au- 
Šuą” sekant-

Slaptas . laikraštis ‘‘liesos 
Kelias” pirmą kartą išleistas 
197-8 m. sausio i^ėnesį. ~ L. A. 
T-įmes■;^žurnalįstuį, žįppma, jog 
išleisti astuoni ’ nųaįėridi,’ Šio 
laikraščio vardas parinktas

Antrasis Liftai Vincento 
Kazio straipsf^fštaityfojų lai
škų škyriujeį. |>avadintas ’”61št‘ 
Anniversary’’,, ^primena angliš- • 
kai skaitantieHiš, jog 1918 me
tais paskelbtąją Lietuvos r.e- 
priklausoniybę sdtryį>ė Soviė-’ 
tų Sąjunga, jog Pdpiėžius Jo, 
nas Povilas Antrasis ' ir JAV- 
prezidentas Carter pasisakė 
už žmogaus teises, bet So vi eti- 
joje tebėkaffiiaiūi ir kitaip per 
sekiojanti laisvės trokštą lietu, 
viai. '

Slaptoji spauda

Dan Fishėr yra stu’ihkęs 
daug Tr tikslių žinių’ apie po.- 
grindžio spaudą ‘okupuotoje 
Lietuvoje. Esą aštūoni nuolat. 
Slaptai išleidž'iaini.’ Tąikr^čfa^ 
bet jų kartais esą riet Jki ‘de-; 
išimties. Spaūsdihti —- paĮsa'sy-; 
'ti rašomąja 'mašinėlė, .riūo 20i 
iki 90 puslapių.

Seniausias -slaptas 'taikraštis* 
ėšąs 19/2 metų pavasarį 
dėta leisti ir 'beveik l<as lO sa- 
vaičių nauju nūmefiū Išeina--, 
UėiĮuvds 'Katalikų ^ažriyėios^ 
IvrčnTka. Tai netėgalu.% bet' 
slaptoji SSSR milicija liepajė-’ 
igianti šio leidinio sustabdyti,

giau
Stirtą “Tiesos Kelią.”

Visi Lietuvoje slaptai leidžia
mi laikraščiai, t. y. jų pavadi-- 
•n'iinai L.A. Times ■išspitfūsdin-i 
ti angliškame vertrine. iPvzJ 
“God and Coūhtfy’” į>ržtddta's: 
■leisti 1976 m. T^tiire atremti 
ateistiniai reiWgijc® puolimai. 

‘Žinomi šeši išleisti numeriai.

Kiti- sslapti lietuvių laikraš. 
ča’i, anglškame verlūne anini.i 
•rili: The Sorroving Christ, Litt- 
įe Dawn, The Vmicevf Lit Ima- 
’iria, -and The -Bell. Praeitais meį 
tais KGB -susekė i-r išardė -He-.; 
!raM <of Liberty leidimą tačiauj 
'dabar ėsąs išleistas dar nau., 
■jas -šlaptas laikraštis 'Pėrspecti-. 
'ves. Į

liaii Fišher s&wpsnyje at.i

i

la prišidėjmTą prie šio Taik i-jų Liet. Kt. Bažnyčios Kroni- 
i !k-oš įiumerių Įn-rinys. Pdtras 

maniuose nors vieno egzemplio Lapferiis, 73 mėtų vyras, 4977

darbus d

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
nartams. " ”

SLA — apdraudžia pigiausiomis karnomis. SLA-neieško pelno, na
riams patšrnauja tik -savišalpos pagrindu.

'• .■ Kiekvienas lietuvis ir-lietu vitj draugas gali

SLA — apdraftdžia ir Taupomąja apdra^da — Endowment 
Insurant/ kurt ypač nandinga^auninriu, siekiančiam 
artZkštbjbr ffloksffb rrYė. gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudė a pigia termniuMa spdrauda: už 
$1;&00 Stirtų temoka tik $3 00 metams.

SLA — kuopt/ yrtf V^osc lietuvių koloniipse. -Kreipkitės 
1 tfpyhpkiS ^SLA kuįpų vedėjus, jie Jums * 

paįjelbe* i SLA jsirašytiL

"Ckelfte į SLAį,Centrą:

Ai¥^OiWhiN'*M’tl<hcg of amckica^.*' 
Tertc, NPFy i b©oi

iO7 W. kXh št.

spausdino Dan Fisher straips
nį įš Trakų. Rašoma, jog Tra-1 
kuose senovės Lietuvos šbfefi- 
nėje bėra 130 karaimų.-Kur fįe’ 
gyvena, lengva sužinoti, .fees . 
jų namas į gatvę turi vos tik. 
tris langus: vienas Dievui, ki
tas kunigaįščiui, o .trečias. gy« 
ventoj ams.

Aprašoma, kaip Didysis Lie 
tuvos kunigaikštis Vytautas at 
sikvietė karaimus į Trakus, jie 
būdavę pilies sargų -gvrdijoje. 
Senieji karaimai pašėko ja 
jiems mielas istorijas apie Vy
tauto laikus, apie ;vip|ėyrių lai
ką gyvenimą Lie tu voje ir liūd
nas dabartinių ■? laikų dienas. 
Trakų karaimai nebeturi ku
nigo, nes esąs tik semias, ne~

kito negauną. * JauniĮųai^sun- 
ku vedyboms rasti partnerius. 
Visoje Lietuvoje hesą/apie 400 
kraimų. .’.. Ą . ’ ' ■ ’•
Prie straip^iio -v’ra ^Tįįakų pi

lies fotografija.
. a i iKįauseikis

Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have; found a 'medica- 
tion that tn, many cases gives 
prompt, temporary jęlief for 
hours iromjpaih and Dufhfng 
itch i^hen^rrhcndad tfcsifes^then 
j \ ‘'
tissues cadged by ir r—- —• ‘
prescription is needed .Prepa- 

positories. Use only-as directed.

helps shrink swelling of these ; 
tissues catfied by mfeiilmgtidn. 
The name: Preparation'No 
prescription is; needed. Prepa
ration H. Ointment and sup

KN0W YOUR HEART

į HELF YOcR HEART FUND 

Į HEl? YOUR hčAR ,

SOMŠ ČMIČAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRFSSMIY MM//G
SUSIVIfiNMMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

yra SėnlaūSia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 
gerniacije, Uetuviaifts ištikimai tarnaujami jau per 92 metus.

'SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

. naWhoC CHICAGO t, ill. Tuesday, Apriį 3^1977"

įjgjįjjį

yOOt-L RON INTO TROUSCe iF 
There's a sudden št6p while 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY

-***■■“
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Detroito
Detroito Lietuviu 

Organizacijų Centro 
veikla

D.L.O.C. atstovai prie Etninių 
grupių komiteto Detroite posė
džiavo kovo mėn. 28 d. šv. An
tano parapijos patalpose. Daly
vavo ir pirmininkavo DLOCo 
vicepirm. d r. Algis Barauskas, 
Vytautas Petrauskas, Stasys Ši- 
moliūnas, Antanas Sukauskas, 
Angelė Šukienė, Alfas Šukys, 
Antanas Vaitėhas ir kultūri
niams reikalams Stefanija Kau- 
nelienė. Buvo aptarti festivalio 
reikalai.

Festivalis įvyks vidurmiesty- 
je, prie upės kranto, tarp Cobo 
Hali ir Fordo auditorijos, naujai 
įrengtoje vietoje. Festivalio vie
tos įrengimas miesto valdybai 
kainavo keletą milijonų dolerių. 
Festivaliams vieta įrengta ne 
tiktai po atviru dangumi, bet ir 
požemyje.

Atrodo, kad festivalis bus ruo
šiamas su slovakais. Laikas dari 
galutinai nenutartas, bet atrodo 
būsiąs birželio mėn. antroje pu
sėje. Užsimotas gana didelis ir 
nelengvas darbas. Pageidautina 
iš Detroito visuomenės parama 
ir talka.

Kaip jau Detroito visuomenei 
gerai žinoma, DLOC per 35 me
tus atliko daug ir didelių darbų 
Lietuvos laisvinimo darbuose, 
o taip pat ir kultūriniuose ba
ruose. šiuokart čia jų neminė
siu, tam yra laikas paminėti per

c:t i

naujienos
< ’ • • 
didžiąsias šventes.

! -DLOC vieną kartą į metus 
prašo paramos produktais, nors 
ir nedidelę dozę. Pageidaujama 
prisidėti ir darbu bei atsilanky-

1 mu į Festivalį. Dabar vandaliz- 
, mas šiek tiek atsiskiedė, išsi- 
. plėsdamas po priemiesčius, to- 
' dėl vidurmiestyje dar gal ir 
saugiau, nes policija saugo. Apie 
Festivalį smulkesnes informaci
jas pateiksiu sekantį kartą.

• * *

Kultūrinė popietė
Kultūrinė popietė įvyko Die

vo Apvaizdos parapijos salėje 
kovo mėn. 25 d. tuoj po pamal
dų. Po vaišių 12:30 vai. akade
mija ir įteikimas rašytojui Juo
zui Kralikauškui $1,000 už pa
rašymą “Įkaitę Vilniaus akme
nys”. Romano konkurso mece
natai — Marija ir Juozas Miko- 
niai. Meninę dalį atliko solistė 
Margarita Momkienė, akompa
nuojant Vidui Neverauskui. Šia 
proga šeštadienį, kovo 24 d., bu
vo atidaryta Amerikos lietuvių 
100 metų spaudos paroda. Ren
gėjai — specialiai sudaryta ko
misija.

Centrinio auky rinkėjo 
pranešimas

Aukų rinkėjo pranešimas bu
vo paskelbtas “Drauge” š. m. 
kovo 22 d. Pasidžiaugė, girdi, 
LB Lietuvos išlaisvinimui bei 
lietuvybės išlaikymo darbams 
paremti surinkę per 5,000 dole-

IT’S AMAZING!
vatoje
STATE CF
ioa/a Cam

FROM a 
Height of 
10,000 feet i

i

X n '3^ CeHKW HlNG^/.VOU WERE 

C&KSipeRW A Boor iF You Failed To 
Kiss your hosts Cow,
WHEN you ARRIVED Amo bEP^RTED.’^

PASUKAU J. TASMANIJĄ

DOCKS' TtXSJES,UH9a?H Ducks AMO 
CHKXEMS,THE NOSE OF THE HOG ANO COVES'UPS1 
^MQN4 CTHER P£eUuW»FooO FAVORITES..,.,7

TUAT WONT poi X ASKtO 
for ccms' lips a*o you 
eUJVF ME TtE EyE-8RCM^

rių. Ar ši suma bus panaudota 
lasivinimo darbams, tenka abe
joti. Kiek tenka pastebėti, LB 
labai daug pinigų išleidžia kovai 
ir propagandai prieš pačius lie
tuvius. Kas metai prieš Vasario 
16-ąją platina pasigyrimo pro
pagandinius laiškus, iliustruotą

\eu.f 
SOU.Y

i THERE
J TREES 
į MORE THPibi
' 1OOO YtRRS -’gg
i OLD.... STILL

BE ARINI S
FRUIT ‘ Į—----------

Lietuviškame laikraštyje dir
ba daug žmonių. Vieni rašo, kiti 
renka, treti puslapius paruošia, 
dar . kiti spausdina, adresuoja, 
išvežioja, pinigus surenka iš

biuletenį ir daug kitokių atsi- kioskų bei krautuvių, ir pagaliau 
šaukimų bei laikraščių perspaus
dintų lapų. Tam išleidžiamos 
nemažos pinigų sumos.

neparduotus egzempliorius su
renka ir parveža' vėl į admi
nistraciją.

VRNues’
IS mostly

Tesinys)

Iš kur at-inulo; Tąsinanija, 
jei saloje nėra ta-inanų?.- 'loji 
sala praminta Tasmanija įn
ik I, kad šešiolikto šimtmečio 
viduryje, kai britą valdė 
šias sritis, britams dirties olan
du jūreivi-, Abelis Tasmanas, 
kuris surado Tasinąnijos salą, 
.lis salą apiplaukė, 
kiai aprašė ir Įteikė

: neralgubernatoriui, 
rūmus Indijoje.

Anksčiau visa ta

la vadinasi iki šių dienu.
'l asiuanas susitiko su keliais 

salos gyventojais ir juos apra
šė, L< t jokia ta.-ihanu tarme 
jie nekalbėjo. 5

Važiavt t! i Ta unaniia, 
t»c tasmenai man riipėįo. 
Dilinu kanu buvau sal je, 
iižginiatL kad ten gyveno

Man pasakojo 
jį ]>ažino. Aš 

pats būčiau užėjęs ij pažinti, 
bet man nepavyko, kai nuva
žiavau, tai jo jau nebuvo gy. 
vijų tarpe.

Kas buvo ras lietuvis ir kuo 
jis pagarsėjo, papasakosiu ry.

tai
gai

li ritu ne
turėjusiam

mis, lietuvi-, 
žmonės kurie

JAY DRUGS VAISTINĖ i
2759 W» 71 st St., Chicago, Ill. į

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- ! 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS '

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. ;

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

Tel. 476-2206

Varo propagandą ir per vie- Į Kiekvienas darbas oienrašty- 
tines radijo valandas. Detroite j je yra svarbus. Jis yra labai 
daugiau negu mėnesį prieš Va-į glaudžiai surištas su kitais re- 
sario 16-ąją, keturias savaites, idakcijos ir administracijos dar- 
tris kartus savaitėje po 15 dol. bininkais. Redaktorius gali dieri-
skelbimui visai be reikalo išlai
do 180 dolerių. Tokie virš pami
nėti skelbimai sukėlė tarp lie
tuvių erzelį. Bereikalingai eik
voja iš aukotojų surinktus pi
nigus. Daugumas galvoja, kad 
LB Apylinkės valdyba taip elg
damasi nori paveržti' ALTos lai
ką ir pinigus. Metuose yra 12 
mėnesių, galima pasirinkti visai 
kitą laiką. Ant. Sukausimas

KVIEČIAME J NAUJIENŲ

raštį gražiai- prirašyti, spaustu
vininkai gali jį gražiai atspaus
dinti, bet jeigu išvežiotoj ai dien
raščio neišvežios, tai visas re
daktorių, rinkėjų, korektorių ir 
pardavėjų darbas eina niekais. 
Laikraštyje visi darbai yra svar
būs ir vienas sueitu labai su
rišti.. Redaktorius - gali gražiau
sias mintis išdėstyti, bet jeigu 
korektoriusnepajėgs tinkamai 
ištaisyti klaidų, tai redaktoriaus 
straipsnio., niekas -nesupras, o 

įkartais jį supras visai kitaip, 
negu jis norėjo, kad suprastų. 
Rinkėjas, gali ilgiausias valan
das. dirbti, bet jeigu administ
ratorius-nepajėgs taip į visų rei-

r Sekmadieni, š. m. balandžio 29 diena

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

• DAINOS

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE
• IR ŠOKIAI

4:30 vai. po piety
Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

- k

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

Htžy___ arba telefonu HA 1 - 6100

VISI f.ncfiiviAI MA1XIN1A1 ESATE LAUKIAMI- BANKETE"-

Australijos 
sritis vadinosi V-adimija, pa
gal buvusį gubernatoriaus var-( 
da, bet po jūreivio kelionės ji , . , . ' ,. A „. .. ; t< j, kitame straipsnvje.pavadinta lasmanija. i ,,, ...... . ■ Klausinėjau lietuviu apie iiI aip ant jūreivio Tasmano J . - 1 •

.. , . , . bet niekas man moko pasakvtiužraše gubernatorius, taip sa- ...
_______ , negan jo,. \ ienas kitas girdėjo 

jo pavardę, bet jo paties nesu
tiko ir jo nepažino. Jis anks
čiau atvžiavo į Australiją, ne
gu dypukų bangos, tai jie ne
turėjo progos <u juo susipa
žinti.

Atvažiavęs Australijon, jis 
tuojau metėsi Į Tasmniją, ku
rią pamilo, kaip gimtinį savo 
kraštą. Tasmanija jam buvo 
tokia graži, o gal dar gražesnė, 
negu Lietuva. Tasmanijos žino 
nės, gamta, kalba ir upės bu
vo visi stebuklingi, kad jis ..... 
pačius geriausius savo metus . 
pašventė Tasmanijai.

(Bus daugiau)

! laiku negauna. Aišku, dažnai 
negauna net ir laiku pristatytų 
laikraščių, bet tada paštas pasi
ima atsakomybę. Pašto vadovy
bė yra pasižadėjusi kiekvieną 
dieną kartu su laiškais nunešti 

; skaitytojui ir dienraštį, bet ne 
visuomet pajėgia tą padaryti.

Vėliau dienraštį tenka išve
žioti po krautuves ir .kioskus 
Dalimi — tai yra pats įdomiau
sias darbas, bet iš kitos pusės 
jis yra ir nedėkingas. Jeigu laik
raštį nuveži laiku, tai skaityto- 

, . . j. ! jai jo laukia ir malonu žiūrėti,tų svarbias ir naudingas žinias. {J J
Laikraštyje man tenka eiti at

spausdinto dienraščio išvežioto
jo pareigas. Kai laikraštis jau ] 
suraišiotas į ryšulėlius, užadre- 
suotas kiekvieno skaitytojo eg
zempliorius, tai man tenka nu
vežti dienraštį į centrinę pašto! 
įstaigą. Kiekvienai pašto įstai
gai, kurioje gyvena didesnis bū
rys lietuvių, laikraščio egzemp
lioriai privalo būti užadresuoti, 
sudėti į vieną pašto maišą ir nu
rodyta, 'kuriuo'keliu tas maišas 
turės pasiekti paskyrimo vietą: 
geležinkelio linija, sunkvežimiu 
ar lėktuvu.

Kai adresuotoj ai susuka rei
kalingą egzempliorių skaičių, 
įriša Į vyniojamą popierių ir už- 
lipdo kiekvieno skaitytojo adre
są, tai tada paruoštus maišus 
reikia nuvežti į paštą nurodytu 
laiku. Jeigu paruošti maišai lai
ku nepristatomi, tai skaitytojai

kalų tvarkyti, kad negalėtų galo 
su galu sudurti, tai nebus pini
gų algoms mokėti. Be algos ne
bedirbs nei rinkėjai, nei spaus- 
dintojai, nei korektoriai. Kiek
vienas privalo savo darbą gerai 
atlikti, jeigu norime, kad laik
raštis eitų ir skaitytojams teik-

kai jie perkasi pirmuosius eg
zempliorius ir nešasi namo. Va
saros metu jie pradeda skaityti 
eidami namo, o žiemą — skuba 
namo, kad prie geros šviesos ga
lėtų rasti pačias vėliausias ži
nias. Išvežiotojas

Į — Washingtonas stebisi, kad 
I Europos politikai tiek mažai 
dėmesio kreipia Į Izraelio ir 
Egipto taiką.

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- r directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength 'regular strength headache 
with safety. ę tablet. Gives you safety you

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

want. Read and follow label 
directions.

J. Jwmlrx*, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų, Ir Intyrahj nuotykis 
tpražyual, pairuti H gyvenimo. Lengvu itiHux, gyvi raiba. gražiai ižlelata

Dr. Juexaz B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvof lltoriJci 
mtrrnti nuo pat senųjų avižių iki Pokario metų. Vidutinio formato, 142 

psL, kainuoja $2.00.
Dr. Joera* B. Končiui, VYTAUTAS THI GREAT. Išoriniai DLK Vy 

tauto bruožai, paliečiant to laiko IdetuToa vaiatybėa ir jo* kaimynų Liorija 
811 p<L Kain* S3.00. Kletaif rlrfeliaia $4.06.

Dauguma Hų knygų K* tinkamos dovanos Jvalrionda progomla. Jas b 
kitas knygas gailini įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ® 
piniginę perlaida

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guss*n — MINTYS IR DARBAI, 238 psL, liečianči'HZ 1908 

metu įvykiui. Jablouskic ir Totoraičio laimu dienu ir sosi- 
rtptahM. $Afi<

Or. A. J. Gmtan — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grt?S>
Kietais Yirželiaia, rieto je $4.00 dabar tik ---------------
Ktakžtaia ririteliaia tik --  -- ------------------------------------

Dr. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽAAONtl.
Kelionės pc lEuropą įspūdžiai. Dabar tik ----------------

wratfftee k»In«r j*rWed«nt 58c. p*r»ivritlwo Sialseses.

I7M Beiti HaIMM Strut, CkWre, ffi. W«U

SALAIPOEZIJOS VI
Poetita — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} miega liepta 

laxdynui fialtielsti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas 
Ariniais, kaip konfetėnns Ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai -* besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja. 
Juokauja Ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra jatisua pasirinkimas poezijos leidiniu:
L J. Av«u«taltyf4 • YalčlOnlanė, tYAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for 

oiato, 128 psl. Kalni $1.—.
X Jurtfi BaMrvlaHts, ŽEMtS PAKOPOS. Elegljoa, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
X. Butkų Juzė, EILtRAžCIAI IR RAITAI. 153 psl $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDI JAU VIEŽNIĄ VĖTROJE. Ellin rinktinė. 188 

p*L Kaina $3.00.
5. Kloopaa Jurv»llonl», GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 nal. X2.00.
8. Anatomus Kairya, AUKSIN* StJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.0v.
7. Nadas Rastonls, TRIJŲ ROŽIŲ iVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

$ išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Hadas Rastonls, THE FOREST OP ANYKžčIAI, Antano Baranausko 

‘Anykščių Šilelis”, vertimas. 42 psL $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PAROAV*JAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaraa, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 187 psL. S3.00.
11. Stasys Sastvsras, AUKOS TAURI, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50,
12. Patraa Šagalas, SAULtLEIDžIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

tai, 92 psL, $1,00.
13 Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00.
14 Eug*nl|us GrvodH, AGUONOS IS SMĖLIS. Itilės, 70 P«l.. $1.00.
15 Usna Tumiai, KARALIAI IR IVENT1EJI. EllėrašHal, 80 p«L $2.50.
18. AHeosas Tyruellą. MITŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 pal. $3.00.
17. Jenas Valaiti*, SEMOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

B P«L $1.00. ' ” '“zjA
18. Adomas Jaša*, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 
aitinf arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį.

niineu

! KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių garbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. . 
Cis suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvosas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimų nuo bolševikų ir gyvenimų tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobė* viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Deivio Dalia .

1
 yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsd- 

kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

dIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVOS, 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, NaudakluoM, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, kų ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir kų iai žmonės pasakė. «5 p«L $1.50. Yra taip pat 
Išversta 1 anglu kalbų.

M ioHonko. SATYRINES NOV*L*S. Genialaua rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusU kaina $2.

D. Kuraiti*, KELION* | ANAPUS G«LEŽIN*S UŽDANGOS. Au
toriaus pastabom* neapgauna Intuidsto tr agltpropo propaganda ba< i 
ižmaskariaaL Abi knygo* parašyto* lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. Pakarirll*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOf 
BRUOŽAI. 176 pal. dokumentuota istorinė studija aplo prūsų likimą, 

i Kaina XL
Vines. LIUBLINO UNIJO* SUKAKTIM PARAŠTĖJ R,

I M paL Kaina SLM. 1
’«• Ir kiti ^laidiniai yra ponuaM K
NAOJimoM, u. HALFrta rr„ cwitx»a, rx. mcm

.«i»aalnr* dart. yalanAsMl* arta SliaakaM palte ir rlAdaal
M] ar pteteiaa poriaMų.
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susijungė į Vyriausią Lietuvos laisvinimo Kozpi-

. tetą — VLIKą. Šis, išeivijoje persitvarkęs, buvo vi 
sų laikomas politine viršūne, kalbančia pavergtos 
valstybės ir tautos vardu. Pergyveno jis pe vieną 
vidinę krizę, tačiau išsilaikė iki šiol užimtose pozi
cijose. Puldinėjo šią viršūnę sovietinė propaganda, 
šmeiždama ją bei paskirus jos veikėjus, dirbtinai

* ’ i7*

TM1 LITHUANIAN DAILY NIWS

Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co„ toe 

172$ $a. Halated Street, Chicago, III. 6060$. Telephone 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

<s DtCifnbsr 1, 1^77
Subscription IUt«<:

m Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
months, $10.00 per 3 months. In

other USA localities S30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pusei metu_______ $16.00
trims mėnesiams $ 9.0C
vienam menesiui _ < H ne

Kanadoje:
metams__________ ISS.W
pusei metu__________ $18.0(
vienam mėnesiui 1 *

20 cents per copy Už&ieniuooc _ 
metami------  $34JX)
pusei metu......... ..................  $18.00
vienam mėnesiui - - T - I 4-00

Hue truxffi© pirmos d. 
Dionraščk kainos:

Thicagoje ir priemiesčiuose- 
metams_________________ $33.00
pusei metu ------------------- $18.00
trinu nxėnesi&nu ------------- $10.00
vienam mėnesiui------------ 1 3-50

Naujienoj eina kasdien. Uakinar 
a^kmadieniuj Leidžia Naujiena Ben 
drevė, 1789 So. Halsted St„ Chicago. 
TU. 60808. Telef. 421-8100.

Pinigus reikia rinati pažte Woe*- 
Orderiu karts *u dukras

Kitoee JAV rieto®*: 
aeUmt ________ ____ $30.00

NAUJIENŲ raitinė atdaia kasdien. Išskyrus sekmadieniu, su 
S vai. ryte žki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

siedama su kaikurių kraštų žvalgybomis. Tai buyo. 
žinomą,-* labai aiškus užmojis sukompromituoti 
VLIKą lietuvių tautos akivaizdoje, pasinaudojant 
pačių lietuvių šnipais ir neapdairumu. Išėjo betgi 
priešingai — pavergtos Lietuvos tautiečiai mokėjo 
skaityti tarp eilučių, ir ta griaunamoji sovietų pro
paganda atsisuko prieš juos pačius. Kaip liudija 
neseniai atvykusieji iš okuptuotos Lietuvos, žmo
nės ten padarė išvadą, kad VLIKas yra didele pa- i 
jėga,, su kuria skaitosi net didžiųjų valstybių žval
gybiniai centrai, veikią su savo vyriausybių žinia- 
Tuo būdu VLIKas pavergtoje Lietuvoje yra labiau 
įvertinamas, negu išeivijoje, kur daugiau matomos 
jo silnybės nei stiprybės.” - x

i (T. Ž. 1978' metų kovo ”29 d., 1 psl.) '.-v 
Lietuvis lietuviu pasitiki. Pasitiki ne tik savo gru- ■! 

pės žmonėmis, bet ir kitų partijų žmonėmis. Turi praei-
ti daug laiko, patikimas žmogus turi padaryti daug teratūrai. Prie to “Naujoji Ro- 
klaidų, kad pasitikėjimas pasibaigtų. VLIKo taryba *s'r‘ ,9)
pasitikėjo valdyba net ir tuo atveju, kai valdyba pasi-.|ų kad stkcija
kvietė rezoliucijoms paruošti dešimtmečius VLIKą nie-lfų balsą ir teatro repertuarą su 
kinusių “politikų”. Kada VLIKo taryba Įsitikino, kad' darant, nes dažnai išverčiami ir 

jam buvo gudriai Maskvos agentėlio pakištas kažkio valdyba išeina Į lankas ir pradeda niekinti VLIKo or- 
“nacionalinio komiteto” atsišaukimas, ir jis jį paskel
bė, ragindamas visus laisvus lietuvius tuo atsišaukimu 
susirūpinti-

Laisvojo pasaulio lietuviu laikraščiai pakartojo 
minėtą atsišaukimą, Naujienos padarė tą patį, kad ga
lėtų skaitytojams parodyti to atsišaukimo paskelbtas 
klaidas. Trijuose įžanginiuose Naujienos nurodė, kad 
lietuviai kovotojai' tokio atsišaukimo negalėjo parašy
ti, nes jis prieštarauja pagrindiniam lietuvių troški- 

. mams. ' ' --
Reikia pripažinti, kad redaktorius, netrukus išaiš

kinęs apgavystę, ne- tapo tokio atsišaukimo rėmėju, 
bet viešai prisipažino padaręs klaidą. Naujienoms ne
reikėjo prie klaidos prisipažinti, nes iš karto pastebėjo 
lietuvių tautos priešo paruoštą apgaulę. Kiti frontinin
kai prie klaidos neprisipažino, bet Tėviškės Žiburių re
daktorius tai padarė ir ateityje 'pasižadėjo būti at
sargesnis. į

Šiomis dienomis jis paskelbė kitą “neapsižiūrėji- antro VLIKo steigimą, apie aukų neatidavimą, ar
Jis parašė Įžanginį, kurį pavadino “Vėjai viršų- kumentų nukniaukimą. Jeigu kas mano, kad tokiomis- nes už tikrąsias motinas, 

nėję. Jis neapsižiūrėjo. Jis rašo apie VLIKo ir ALTo priemonėmis galės lietuvį įtikinti, tai klysta. Lietuvis 
vadovybės buvusių problemų svarstymą, kaip didelių tiki, bet kai pasitikėjimą praranda, tai joki prašinėji- 
“vėjų viršūnėje”. Vėjai buvo ne valdyboje, bet taryboje, mai nepagelbės- 
VLIKo vadovybėje vėjo negalėjo būti, nes VLIKo vai-, 
dyba privalo pildyti tarybos Įsakymus- Vargas tai val
dybai, kuri tarybos drįsta neklausyti.

Triukšmas buvo sukeltas taryboje, kurios mažuma 
norėjo diktuoti daugumai. Mažuma turi minimumą 
VLIKo taryboje, košę virė, tikėdamasi dar bent viene
rius metus ją gardžiuotis, bet nieko iš tų kovų neišėjo. 
Jis rašo: ? " j

“Nuo vokiškosios ir rusiškosios okupacijos lai-1 
kų esame Įpratę žiūrėti į politinius veiksnius kaip Į1 
mūsų politinio gyvenimo viršūnę. Kai išnyko ne-

Dabartinis Tėviškės Žiburių redaktorius yra pats 
apdairiausias katalikų laikraštininkas, bet kartais ir 
jis pražiūri jam pakištą nelietuvišką žodį. Savo laiku

ma”

kai galėjo valkti net pačiame žiūrėti pensijų ir pašalpų įsta- 
Kaune.

repertuaran priimami pigios 
rūšies, kitur žinomų kaip bul
varinių dramaturgų veikalai”.

Valstybės teatras už kiekvie
ną originalų lietuvišką veikalą, 

i mokės autoriui pp 5.000 litų ir, 
!be to, pasirūpins statytus vei-

ganizatorius ir siūlo ieškoti kitų kelių, tai tada susirū
pina ir pradeda nepasitikėti iki to meto patikėtais 
žmonėmis-

Visą vėją taryboje sukėlė ta grupė, kuri užsispyrė 
prievarta primesti pasitikėjimą, kada pasitikėjimas jau 
išnykęs. VLIK o tarybos mažuma praradusi pasitikėji- išleisti. O dramaturgų 
mą, norėjo triksais tą pasitikėjimą atgauti. Jie nežino
jo, kad lietuvio trikstais neapgaus. Juo daugiau triksų • 
išgalvos, tuo mažesnis tas oasitikėjiirias bus. Išbandę vo veiklą* 
visus triksus, jie išdįso dar kartą prašyti “leiskite dar 
bent vinerius metus pavaldyti.”

Nepadėjo ilgos kalbos, :

sekcija, kuriai pirmininkavo 
kan. M. Vaitkus, taip pat susi- 

Į rūpino išplėsti ir sustiprinti sa-

« *

Rašytojos moterys pradėjo

tymą ir greitai pranešti savo 
pasiūlymus kas yra reikalinga 
pataisyti. Tuo klausimu “Nau
joji Romuva” rašė taip:

“; . . Reikia pažymėti, kad iki 
šiol pensijų skyrimas buvo nela
bai racijonatus, daugiau buvo 
atsižvelgiama ne į pensijos rei
kalingumo reikalą, kiek į tar
nautojų laipsnius. Yra asmenų, 
kurie turi įmc’nes, dvarus ir ki
tokias nuosavybes ir gauna iki 
1.000 litų ir daugiau mėn. pen
sijos. Tie asmenys, atsižvelgda
mi į dabartinius sunkumus, tu
rėtų ne tik sumažinti, bet visai 
atsisakyti nuo savo pensijų, 
nes jie ir be jos turi puikų liuk-

nei statuto paragrafai, k0'J raganas"
koliojimai, gandų skleidimas ir kritikos, rafinuotą po- Į? Ts i “

litiką naudojamos priemonės. VLIKo tarybos narių draugijos vadovybę, prašyda- 
dauguma nepasitikėjo mažuma. Tai joks vėjas viršū-jmos paskatinti, kad vaikų liti
nėje, bet nepasitikėjimas iki to meto naudotais me- ratūros kūrėjai 
rodais. ’

Nieko čia negalėjo' padėti ir paleistas7 gandas apie -----  — —» I VWA IX 
Į j- jos esančios nėkiek neblogės-

i nevaizduotų 
pamočių tokiomis juodomis 
spalvomis, nes esą paskutiniu 
laiku atsiranda daug pamočių 'Į

Buvęs krašto apsaugos mini- 
steris gen. K. Musteikis apie hi-

T . . . i i t x • x-i • . ,tlerininkų veiklą Lietuvoje, ra-
Jeigu kas dar mano, kad lietuvis patikės nepatiki- < §o 

mu žmogumi, tai tam vėjas ne viršuje, bet galvoje siau
čia. Naujai išrinkta valdyba pasitiki ne tik tarybos dau- tiulnkai, ypač jaunimas, kėtė 
ma, bet ir mažuma.

. K’aipėdos krašto vokie-LIŪDNOS IŠVAKARĖS
(Tęsinys)

Rašytojų draugija stiprinda
ma savo veiklą, įsteigė kritikų, 
vertėjų, jaunimo ir vaikų lite-

riaušes, maištavo. Ir Lietuvoje, 
ypač Kaune, nors ir negausus, 

f vokieč’ų jaunimas susispietę į 
Hitlerio jaunimo organizaciją, 
kurios uniformuoti nariai pasi

tvarkyti vertimų darbą, scenos darė tokie įžūlūs, tokie akiplė- 
veikalų, romanų ar kitcS dailio- šcis, kad šventadieniais neveng- 
sios literatūros srityse. Sekcija davo užsiiminėti karine mank- 
mano imtis priemonių uždrau- šta ir Jėsios pakrantėse atliki- 
sti įvairų šlamštą leisti ir pla- nėti šaudymo pratimus”. (“Prr

* * *

Kovo mėn. pabaigoj Ginklų 
Fondui jau buvo surinkta apie 
pusantro milijono litų. Mažiau 
pasitrurin.tieji net aukojo ves
tuvinius žiedus, laikrodžius, 
auksinius rublius ir kta. O Klai
pėdos krašto pabėgėliams jau 
surinkta daugiau kaip 70.000 
litų. ■

1939 m. Vokiečių knygynas 
Kaune išleido dr. V. Jungferio 
paruoštą ir Lietuvai pašvęstą
ją penktąją jo knygą “Litaui- 
scher Uėderschrein”. Knygoje 
patalpinta 48 lietuvių liaudies 
dainos, i“ 
Autorius įžangoje rašo jog lie
tuvių liaudies daina nuo 18 am- 
ziaus vok.edu literatūroje pi- kurie 
gijo tėvynės teisę. Tai ir vokie
čių kalbon esą išversta daugiau 
kaip tūkstantis mūsų liaudies 
dainų. Senaisiais laikais mūsų 
dainas vokiečių kalbon vertė 

j Herderis, Rhesa, Nesselmannas, 
3-oethe, o naujaisiais laikais - R. 
Dehmelis, O. Wohrle ir kt.

“Naujosios Romuvos” '1939 
m. 16 numeryje yra pavyzdys 
.<aip į vokiečių kalbą išversta 
visiems gerai žinoma daina Sė- 
au rūtą, sėjau mėtą”.

Sate Raute, sate MinžĄ
Sate weisse Liiie,
Sate meine jungen Tage 
Wie die gruene Raute.

Laikraščiai pranešė, kad nuojkų. Tuo metu mdkykkį mokė- 
geguž« pirmos <fienos Respu-jsi 542 mokiniai.
blikds prezidentas sumažina sa-| (Bus daugiau)
vo atlyginimą 17 su pusią nuo-j ________
simčių. O ministerių taryba ir, - Prezidentas Carteris, padė- 
seimas savo atlyginimą suma- jęs taikos pagrindus Artimuose 
žiną 10. nuošimčių. { Rytuose, atliko labai didelį dar-

Finansų ministras pensijų ir bą, pareiškė V. Vokietijos kanc-

išverstos 12 asmenų, i . < J F i^_'susinl Pagyvenimą, o iš pensi- 
j jų kapitalus kauti, kada tuo 

taijpu ,yra skurstančių žmonių, 
i yra kraštui nu

sipelnę, būtų didelis nusižengi
mas tautai, žmoniškumui ir 
idealizmui”.* * r *

Algų pertvarkymo Adausamaš;. 
stipriai supurtė Valstybės " tea
tro moteris. Nes būk tai Rus at
leistos visos tarnautojos mote- z 
rys, kuriu vyrai gauna per mė
nesį daugiau kaip 600 litų atly-, 
nimo. 

, * * *
“Naujoji Romuva” (žr. 1939 

m. Nr. 16) rašė, kad Aukštes
nioji technikos mokykla iki šiol 
išleido 258 statybos, 174 me
chanikos ir 108 elektros techni

škus. Iš viso išleista 540 techni-

priklausomos Lietuvos valdžia, pogrindyje^ atsira- ratūros kūrėjų sekcijas. Vertė- tinti, kuris plisdamas visuome- siminimų fragmentai”). Tikrai
do politiniai vienetai, kurie grėsmės akivaizdoje jų sekcija ryžosi prižiūrėti ir nėję užkerta kelią kūrybinei Ii- nuostabu, kad šitaip hitleriniu- 'pašalpų komisijai pavedė per- leris Schmidt.do politiniai vienetai, kurie grėsmės akivaizdoje ju sekcija ryžosi prižiūrėti ir

V KAROSASTOMAS VENCLOVA
(Komentarai)

(Tęsinys)

Pirma turiu pasiaiškinti, kaip ir kodėl T. 
Venclova atsiuntė savo pasiaiškinimą į mano pa
klausimą. Parašius VLIKo seimo komentarus, 
juose buvo išsamiai atpasakota ir nagrinėta T- 
Venclovos paskaita, kurioje “liko neišaiškinta 
ar disidentinį sąjūdį galima jungti ir derinti su 
rezistenciniu sąjūdžiu, kaip tai yra numatyta 
VLIKo programoje?”

Kaip žinoma, disidentai nekovoja prieš pa
čią sovietinę santvarką ir net prieš komunistų 
partiją, kaip tai nekartą buvo pareikšta LKB — 
Kronikoje ir pirmame “Aušros” numeryje. Disi
dentai kovoja santvarkos rėmuose, reikalaudami 
įgyvendinti sovietinėje konstitucijoje Įrašytas 
žmogau* laisvių teises ar Sovietų valdžios pasira
šytus tarptautinius įsipareigojimus dėl visapusi
škų žmogaus teisių pripažinimo. Tuo tarpu rezi
stenciniai sąjūdžiai aktyviai ar pasyviai kovoja 
pi ieš p;;?’’4 sovietinę santvarką, komunizmą ir 
okupaciją- , ... •

Lo^iėk-ii sekartv disidentai, reikšdami saver !o- 
j ai u m ą k c rh ti n i & itfėr-santvarkai,-1

ti bet kokius ryšius su rezistentais ir netgi pas
merkti komunizmo priešus.

Turėdamas šiuos priešingumus mintyje, jau 
rašydamas apie katalikišką pogrindį buvau pri
ėjęs sekančių išvadų:

“Kronikos Įvado žodyje, pasirašęs Z. V. (vė
liau paaiškėjo, kad tai būta J. Brazaičio) togia: 
“Kronikos laikotarpis organiškai išplaukia iš 
Partizanų laikotarpio ir jį pratęsė” (LKB-Kro- 
nika 1-22), tai nieku neparemtas tvirtinimas ir 
drauge skaudus meškos patarnavimas kovojan
tiems katalikams. LKB Kronika savo užimta po
zicija ir veiklos metodu yra laba iartima Sovie- 
tijoje leidžiamai “Bėgamųjų Įvykių kronikai”. 
Disidentai sąmoningai nesiriša su jokiomis, ank
sčiau kovojusiomis prieš komunizmą partijomis 
ar ideologijomis ,kad moraliai nuginklavus so
vietinius organus...”

Politiniai veiksniai, dėl religinės kovos savi
tumo, negali tos kovos perimti savo vadovybėn, 
nes tuo daugiau pakenktų, o ne padėtų. Veiks
niai tegali tą kovą remti, ginant lietuvių tautos 
pilietines teises į kurių pažeidimą įeina ir tikin
čiųjų persekiojimas” (Naujas religinės kovos 
frontas, 1975 m- psl. 16-17).

' | mano keliamus prieš penkius pietus klau
simus niekas nereagavo, bet šiame VLIKo seime 
tas pats klausimas vėt"įkilti? Aptaręs VLfKtr'sei

me priimtus nutarimus, užbaigiau komentarus • 
sekančiu klausimu:

“Šiame seime priimtos rezoliucijos aiškiai 
įrodė, kad VLIKas lieka autoritariniu (čia ge
riau tiktų terminas — rezistenciniu. V. K.) veik
sniu ir kaip toks disidentiniam sąjūdžiui Lietuve 
je gali atlikti meškos patarnavimą. Šiuo nepaprtr 
stos reikšmės klausimu turėtų pirmon eilėn pasi
sakyti atvykę iš Lietuvos disidentai ir rezisten
tai, nes jiems geriausiai yra žinomos sąlygos ir 
veiklos galimumai” (Nauj. 29.1.1979).

Nesulaukdamas spaudoje jokių pasisakymų, 
pasiunčiau T. Venclovai minėtus komentarus ir 
laišką, prašydamas pasisakyti šiais svarbiais 
klausimais- Dabar, manau, skaitytojas supras, 
kas buvo kluasiama, kaip buvo atsakyta^ o po to 
seks platūs komentarai, pasisakant apie disiden
tinį sąjūdį ir Tomo Venclovos rolę ir reikšmęę.

TOMO VENCLOVOS LAIŠKAS

Ačiū už dėmesį mano veiklai ir už tai, kad
• Gerbiamas Tautieti, ' 

palyginti tiksliai nupasakojote mano paskaitą 
VLIKo seime. Pilnas paskaitos tekstas bus iš- 
išspausdintas Akiračių vasario numeryje.

Netvirtinu ir niekada netvirtinau, kad disi
dentų sąjūdyje dominuoja žydai, be to, buvę kom 
partijos naciai. Tai visiškai neatatinka tiesai. 
Tame sąjūdyje dalyvauja visų tautybių atstovai

Apie žydus gal tik kiek daugiau girdėti Vakaruo 
se, ir jų daugiau Į Vakarus patenka, šiaip jau, 
tariant Naujo Testamento žodžiais, disidentiz- 

me “nėra nei žydo, nei graiko”; visi ame yra ly
gūs ir visi bendradarbiauja. Žydai, turėdami ge
rus ryšius,yra padėję,sakysime, ir Lietuvos kata
likams, ,o katalikai yra rodą solidarumą žy
dams. Mano manymu, tai tiesiog puiku.

Buvusių kompartijos narių tarp disidentų 
yra, bet nemanau, kad jų būtų dauguma. Sąjū
dyje yra aktyvūs buvę politkaliniai, kurie parti
jai niekad nepriklausė, arba priklausė kitoms 
partijos. Beje, aš pats niekada nebuvau komu
nistas ar marksistas. Buvau komjaunuolis, bet 
jau labai seniai. Be to, per komjaunimą pereina 
beveik visi. Priminsiu ,kad komjaunuolis buvo, 
pavyzdžiui, Romas Kalanta.

Dažnai ginčijamasi dėl paties žodžio 
“disidentas”. Etimologiškai.' ir istoriš
kai jis tikrai reiškia atskalų^, mažumos atsto
ta- Todėl kartais tviitinama, kad Lietuvoje nėra 
disidentų, nes dauguma nusistačiusi prieš esan- - ‘ 
čiąją sistemą, ir disidento arba atskalūno vardas’ 
tiktų nebent kolaborantams. Šiame tvirtinime 
yra tiesios. Tačiau labai dairai būna, kad aMU 
kęs vardas prilimpa, ir juo imą daug<kas nsmlo-iii; 
tlS. ‘4JI 1

(Bus daugiau)
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

SKAITYK PAI'S IR PARAGINK
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

DR. C. K. BOBELIS 
geNito-urinaIry surgery

BNDD No. .LB 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-4200

MOVING
-Apdraustas perkraustymis 

iš įvairi y atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

iš WTK stoties 1110—AM banga.
2646 W. 71»t Street 

dhicaco, 'Illinois 60629 
Telef. 778-5274

Liūdinti lieku: sesuo MaTry Lepp;

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagali susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

f

■ i.1?;

: c.

Inkštų, pūslės ir 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2556 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet 
ketvirtu. 5—7 vai. vak 
Ofiso tetofc 776-2880 

Rezidencijos tetefi: ■ 448-5545

prisiminti pirmą kartą bus išleis
tas leidinys su programa, kurio 
pirmame puslapyje bus Lietu
vos konsulo. Toronte 3r. Jono 
Žmūidzino Įžanginis žodis ir 
sveikinimas.

Kas norėtų įsigyti suvenyri
nių vokų, prašom kreiptis šiuo 
adresu: K. Kaminskas, 25 Nor- 
ma Cres., Toronto, ‘Oht., ’Čana-

25 centai, su pašto ženklu ir 
pašto antspaudu — 50 centų.

Iš Kanados Pašto įstaigos yra 
parūpintas specialus BALTPEX 
VI parodos antspaudas su tokiu 
užrašu:

'Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.
šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

Nebegrįši, mūsą miela, nebegrįši jau tu -čia, 
Tave minime kasdieną, Tavim džiaiigiames %apne 
Gėlėms sužydėjus, lenkiu galva tau burtu — 
Susitiksime, sesute, ir vėl džiaugsimės kartu.

Mes Tavęs, mūsų brangiausias, niekados neužmiršime. 
Tu pas mus jau nėbesugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave nueisime. Tebūha Tau lengva ši Amerikos žemelė.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS Tr ^IRŪRGAS

Boitdni praktika,^e. MOTŠR^ Ilsės. 
OW2®2 WEFT Syft TffcSFT

< Tol.-PR 8-1223
OFBČ VALi: jl&m.. aiitrad.. ri-e&aa 
ir penkt.-2-4-žr 6-8 ’vaL'vak. Sfežtadie- 
aiaij 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

nagai-susitarimą.

VISIT BALTIC STATES 
STAMP EXHIBIT 

EXPOSITION DE TIMBRES 
BALTPEX VI 

APRIL 7-8 AVRIL 1979

MARQUETTE FUNERAL HOME 

bį 2533 W. 71st Street
į 1410 So. 50th Ave^ Cicero

Ir Telef, 476-2345

(LACKAWK»
Z424 WEST 6 9th STKKn OpeMk 7-111*
M14 WEST 23rd PLACE Ylixiai* 7-8671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hill*. DL >74-441*

Liūdėti likome auktė Fausta Pfeiffer su šeima, sūnus 
Petras, marti Catherine su šeima, marti Anno, .sesers Julės 
Pctraitienės du sūnūs — Bob ir Albertas, šVogerka Man 
Leppa su šeima, švdgeris Juozas Povilonis su šeima. Lietu
voje liko sesuo Ottatėppa.

reRKRAOSTYlfcAI
MOVING 

-Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

■R. i-E R-Ė-N A-S 
Tel. WA 5-8063

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

‘kas 'antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tek: 'i6i-Ž727 arba 562-2728

-fi5Mefatai---Pro«žai. MtSČL -tan-' 
itežaL Specralk pagalba tJiomv 

t (Arch SuDDoru) ir t t.
V<in g—4 ir 5—8. A^tadieniaii 9—1 
2850 WestA63ftt Sk, ČhieM8<-. lri.4062?

Telef<PRo«pect 6-5084____

Šis antspaudas buš naudoja
mas per visą parodos laiką. Už
sakant paštu reikia pažymėti, 
kuri data pageidaujama.

Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija yra jauna, todėl į šią 
parodą buvo kviečiami žymūs 
filatelistai iš J. A. Valstybių, 
kad tokiu būdu BALTPEX VI 

> paroda būtų turtinga ir įdomi 
-savo eksponatais. Baltiečiai, 
ruošdami tokias 'filatelijos p’arb- 
stengiasi kiekvieną kartą pri
minti, jog Lietuva, Latvija ir 
Estija būtų laisvos valstybės 
(kas matyti iš jų gražių pašto 
ženklų), bet Sovietų Rusija, su
laužiusi visas Tiepuolimb sutar
tis, klastingai jas okupavo, ir 
kad laisvasis pasaulis tų okupa
cijų nepripažįsta.

Pavergtose Baltijos valstybė
se filatelijos parodos taip pat

Mirė gruodžio 28 dieną 1969 metais, sulaukęs 87 m. am
žiaus. Gimęs Ui'tuVoje, I’abevėžio apskr., Naujamiesčio 
parap., Bučių kaime. Amerikoje išgyveno 68 metus. Palai
dotas Lietuvių T aulinėse kapinėse.

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Liūdinti -Heku: švogerka Maty «Leppa 
■M®**'.-'

FABIJONAS MINTAUTAS
Gyv. 6605 So. Richmond Ave;, Cricago, Illinois.

Mirė 1979 m. balandžio 1 d., 2:30 vaL ryto sulaukęs 79 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Utenos apskr.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko nuliūdę: du sūnūs - Paulius ir Linas, Lietuvoje liko brolis 

Liudas Mintautas su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Trečiadini, balandžio 4 diena 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a.-Fabijono Mintauto giminės, draugai’ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam-paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

.* K Nuliūdę lieka: . .., • * •
Sūnūs, brolis,'gimmes.

Laidotuvių Direktoriai Jonas G. Evans Jr. ir -Stasys Evans.
Tel. 737-8600.

Mlimintingfe|i supras*. — D®n. 12:10.
Brangūs 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 Krist ūmi 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 i juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodį. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosL* išminties.

tv. x^rro tyrinėtojai
J. Mokant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10308

Gyvenusi 8236 So. Kean Ave., Willow "Springs, lik
Mirė 1951 įlietais balandžio mėn. 3 dieną sujaukusi 63 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskr., Velykių 
parap., -Preidžių -kaime. Amerikoje išgyveno 45 inetus. Pa
laidota Lietuvių Tautinėse -'kapinėse.

'Liūdėti likome dukra Fausta Pfeiffer su šeima, 'stnius 
-Petras, marti Gathefiile ir jų šėirfta, marti Ahhė šū šeima, 
brolis Jtiozas ir brolienė Anne Pov-iloniai, sesuo Mary Leppa 
-sū šeima. Lietuvoje liko Agotą Baleikonienė, brolis Jonas 
ir jų šeimets.

SOPEtfĖ BArCŪŠ
RADtJO IEIMOS VALANDOS i 

Visos -programas ii 'tyfl-PX, 
TfcHLlX

Listuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki -penktodienio 3:00 
—3:30 'vaL rpbpiet .Se&adiennis 
ir seHiiaffieffiiis Wo‘3:3O;flti'9:X) 
vaL ryto. -

Varfifa Aldona Dtukus 

rifaf.: HEmiock 4-24U

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 60629

ibem on a flat, surface. Cnt 
a, and pfeee atop each ham 
tfuawpem. Roll and place in 

----------,___Rx7H-«>eh«iatt baking dhh. 
■water, sdid ediexy «alt; spoon evenly over 

film.
3. Microwave on Medftnb tor 8 to 10 adcoten. PleNb bhole 
tb« film foreteam to encape.^ddkla with almonds aitdaerva. 
YIEID:4-to-6mr*mgi. ' 7

- wnrnU, kurie
gelėtųHfišfsakyti Niaujlėnas, pra- 
iomre atsiimti Hdrfeitts. Sfdh 
jiems siusime ^faujJema dvi w 
VBlt«s nemoka tnnl.

DR. ERANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W 71 St. Tel. 737-514$ 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’” 

VaL agai susitarimą. Uždaryta

yra ruošiamos, bet jos labai ski
riasi .nuo BALTPEX parodų: 
čia vyrauja Nepriklausomybės 
laika:s išleisti pašto ženklai, 
tuo tarpu okupuotose Baltijos 
valstybėse daugiausia pamatysi 
Sov. Rusijos pašto ženklus, jos 
satelitinių kraštų, tematinius: 
Sov. Rusijos erdvės pasiekimai 
ir bendrai tokie pašto ženklai, 
kurie garbina “didžiąją tėvynę”.

BALTPEX VI paroda pasižy
mės dar tuo, kad čia bus galima 
įsigyti pašto ženklų. Erdvioje 
salėje pašto ženklai bus išstatyti 
specialiuose rėmuose (rėme tel
pa 6 albumo lapai), o ant stalų 
pašto ženklų prekybininkai tu- 

i rėš išstatę filatelijos reikmenis 
; ir pašto ženklus. Daug žiūrovų 
1 ateina ne tik pasižiūrėti retų ir 
i įdomių pašto ženklų kolekcijų, 
bet ir pasiieškoti pas pašto 
ženklų prekybininkus trūksta- 

: mų pašto ženklų rinkiniams. 
Rengėjai

all fhe emphasis pointing to our dwindling energy 
^resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed microwave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists haf 
proved that many foods can be codked in up to 75 percent lew 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a “memory*’ feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change Rs setting automatically.

For examfile, the hottiemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level -and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than fost a super-fast energy Waving cooker. Its versatility 
seems limited only by the bomemAer^ own rrigenuity ha abhr- 
ing mealtime problems. Here’s a 10 minute recipe: i

Asparagus Ham Duodies
8 slices (8-oe pkg) thin- ‘ "

sliced boiled ham
4 rikes (6-ox pkg) Swiss

cheese
1 can (15 oz) grew

j asparagus spears, x
( • drained

1. Separate ham slices and 
tach cheese slice in half ctoa 
abce. Top eadrWith 2 to 3 as 
a single layer, seam tide down, fa> alfcx7%-ind

X Combine aowp, ' 1—“ 
asparagorham rofla, ^over^yith plastic film.

] šiamos benaros niaLeujus — 
| numizmatikos parodos, vadina

mos BALTPEX — BALTic 
Philatelic Exhibition.

Š. m. balandžio mėn. 7-8 d. 
įvyks jau šeštoji PALTPEX pa- 

* rodą, šį kartą paroda įvyks To- 
j ronto Lietuvių Bendruomenės 
namuose, 1573 Bloor St. W. Pas
kutinė BALTPEX V paroda įvy
ko 1976 m. balandžio mėn 3-4 

jdiėndriiis Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje.

Tokių parodų proga yra išlei
džiamas suvenyrinis vokas, šį 

' kartą suvenyrinis vokas yra pa- 
I puoštas su piešiniu — kačete, 
Ikūr yra atvaizduoti trijų vals- 
1 tybių herbai. Vokas .yra 'keturių

-t-iru- ftj*.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAISKINIMAt 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

as »

*
į Toronto lietuviai, latviai ir į da, M6P 3G9. Voko kaina yra 
lestai gražiai bendradarbiauja ir ‘ ,
Į dažnai suruošia bendrus susi- 

----- 1 rinkimus. Jau pasidarė tradici-
DR.LEONAS SEIBUTTSl ja, jog kas trys metai yra suruo-

1
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l.Mii tos apylinkėjup

mui, todėl pavardės prašiusia^
neskelbti. '" " Į j

— Kompoz. Julius Gaidelis ir 
jo žmona iš Holbrook, Mass., 
praeitą savaitgalį buvo atvykę 
į Chicagą dalyvauti lietuvių Į 
kompozitorių simfoniniame kon- 1 
certe. kuriame buvo išpildoma Į 
jo sukurta Ketvirtoji simfonija. ■ 
Koncerte jis susitiko redakt. M. 
Gudelį ir administratorę Kristi
ną Austin, stebėjosi čikagiečių ' 
nevieningumu net rengiant kon
certus, o tai jau yra visuomeni-

* nė liga. Kompoz. Julių Gaidelį 
" Nau jienų skaitytojai jau pažįsta 

iš buvusių apie jį bei jo kūrybą
. aprašymų. Malonu skelbti, kad 
jis yra naujasis Naujienų skai
tytojas.

— Juozas - Liubinas, ’East 
Chicago, Ind., tarp kita ko, taip 
rašo: “Prieš kiek laiko pas mus

— Klaudijus Pumputis, Čika
gos ir apylinkių lietuviams žino
mas kontraktorius, taip pat ak
tyvus jūrų šaulių ir kitų patrio
tinių organizacijų narys, apmo
kėdamas sąskaitą, parėmė Nau
jienų leidimą dvidešimt dolerių 
auka. Klaudijus ir jo žmona Bi
rutė, taip pat aktyvi Lietuvos 
vyčių ir kitų organizacijų narė, 
dabar studijuojanti mediciną 
Cincinatti universitete, paremia 
Naujienas dalyvaudami rengi
niuose. Naujienų 65 metų sukak
tuvinis banketas bus balandžio 
29 d. Martinique restorane.

— Juozas Ulevičius iš Mar
quette Parko, veiklus jūrų šau
lių, Pirmyn choro ir kitų orga
nizacijų narys, kiekviena proga 
paremia Naujienų leidimą. Dė
kui už $7 auką, atsiųstą pratę
siant prenumeratą. Taip pat dė-

čios sektos, bet ligi šiol perdaug, 
nieko tikra nesigirdi. Visi mė
tai esu ligonis ir nieko negaliu 
dirbti. Dabar, kai oras šiek tiek' 
atšilo, retkarčiais išeinu laukan 
pasigėrėti pavasario gamta 'ir 
pasiklausyti žvirblių čiulbėjimo; 
Atrodo, kad šiemet žvirbliai 
apie mus pasikeitė ir kitaip čiul
ba. Gerai išsiklausius^ .atrodo, 
melodija būtų kaip Jim Jones 
liaudies šventyklos sektos. Pri- 
sibijoma, kad kas panašaus ne
įvyktų, kaip prieš kiek laiko 
įvyko Gvajanoje.' Linkiu sėk
mės Jūsų darbuose”. Dėkui už 
laišką, ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą, $10 auką ir linkime 
geros sveikatos.

— Pranas Adomaitis iš Mar- v . 1quette Parko žiemos atostogas 
praleido Arizonos valstijoje. Dė
kui už penkinę, atsiųstą keičiant 
adresą. Taip pat dėkui K Mažei-: 
kai iš Winnipeg© už $3 auką 
kalendoriui.

— Giliaro Urbono Toronte lei
džiamas ir redaguojamas politi
nio ir ekonominio realizmo mė
nesinio laikraščio “Speak Up” 1 
kovo numeris praeitą savaitę 
pasiekė Amerikos skaitytojus. 
Jame yra perspausdintas The 
Toronto Sun vedamasis, parašy
tas Peter Wortington apie G. 
Urboną ir apie jo redaguojamą 
“Speak Up”, kuris pilnai atsto-NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi 1 Tisus siii" 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuviu dienraštį 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandis? 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 
kalą renesanso. .-i •'•Jl-II’MSĮB

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Plr 
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems įkaitytajam.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio vlešbučfe, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais {rengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties uAplink mus ir mūsų namus” 
lutorė M Miškinytė ^paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visas ir visas kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu įkaitytoji reikalami 
prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpom!*.

MADJIBNM 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL RMOt

• 3 inksto be n^Lnlao pratęs!* wtc pranumerata, taupydimn lx?ta fr 
•BižindiTEii rsriraiiiiėjimo lilildaf. Priede  dot

Fayardė It vardaa

Adrew

• Užsakau- Naujiena! kaip dovaną aavc  
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas ___________________-

kada

Adreso

Spomoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

Ken*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ZF.MĄIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ’SSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’denUs

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747*

N«m«l, Žemė — Perdavimui Namai, žemė — Pardavlmri
REAL ESTATE FOR SALE j REAL ESTATE FOR "SALI

vauja pavergtų tautų -kilmės 
amerikieč’ams ,ir kanadiečiams. 
Įdomus yra FL Mitchell rašinys 
apie Kanados problemas, labai 
įdomi ir informuojanti Kanados 
lietu va i t ės PatricĮ jos z Y oųng 
skiltis. Įdomūs H. Muianer, L. j. 
Žink, W. H. Bush, Berto da Mi
lano, dr. Ralph Sčott, dr. Bita- 
niuk ir dar daugelio kitų straips
niai. Telpa prieškomunistinių 
organizacijų. skyreliai ir prane
šimai, įdėtos ALTos Cicero sky
riaus rezoliucijos. Laikraštis yra 
28 puslapių, metams kainuoja 
$7.50. Jis yra aktualus; visiems 
pavergtų tautų kilmės ameri- ( 
kiečiams ir kanadiečiams. Adre
sas: “Speak Up”, P.O. Box 272, 
Station “B”, Toronto, Ont., Ca
nada, M5T 2W2, ’

. — Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos klebonui Msgr. Kučin- 
giui rekomendavus, T2 tos: para
pijos aukšt. mokyklos mokinių 
už gerą mokymąsi ir pavyzdin
gą elgesį pateko 4 Amerikos 
aukštesniųjų mokyklų almana
chą: Linas Palubinskai Amąs 
Kungys, Renata Kungyte, Gin
taras Grušas,. Rita Bureikąitė, 
Daiva Čekanauskaitė, Vytas 
Dabšys, Aras Grakauskas, Aud
rė Nelsaitė, Renata Nelsaitė, Bi
rutė Juciūtė ir Linas Polikaitis. 
Jie taip pat paskelbti parapijos 
biuietehyjė; " ', ’P‘ \

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Sąvininkų-:Draugija išsi
rinko naują valdybą: Stasys 
Juodis — pirm., J;Tamaševičie- 
nė ir J. Jokubka'—.vicepurM, 
A. Raišienė — sekr.,>V?Kelifte-:

> Platinimo vajaus proga, palaikydamas UetuvilkĄ rpaudą Ir Xinjienq 
pastangas, prašai jas siuntinėti už pridedamai —- doL ___

Pavardė Ir vardai

Adresui

• Platinimo raj aux proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites caripa, 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adreso

Pavardė Ir vardai

Adresai

Pavardė Ir vardai

< trema

akt

ba ir M. Maksvytis — revizijos rių pagalba suspietė draugijon 
komi si jon. ; - i i

— Šv. Kryžiaus ligoninė ruo
šia lietuvių cir ispanų kalbos 
kursus. Lietuvių kalbos kursai 
bus antradieniais ir ketvirtadie
niais 3:30 vai-popiet. Registruo- ' 
tis balandžio 5 d. 1-2 vai. ligo-Į leidimui ir Brighton Parko lit. 
nines kavinėje arba kreipiantis 
į Education & Training depar
tamentą tėL 434-6700. Kursai tę
sis 6 savaites. Ispanų kalbos kur
sai prasidės balandžio 17 dieną 
4:30 vai. ir bus 8 antradienius, 
tiėnė ir Povilas Šukys, bilietų 
— Kazė Vaičeliūniehė, vėliavo
mis ir Garbės sargybomis rūpi
nasi Antanas Jonaitis, finansų 
komisija —- Povilas Šukys ir Ig
nas‘Stankus, trąnsportacijos — 
Julius Kazėnas ir Linas Jokū
baitis, spaudos — dr. Danielius 
Degesys, seimo sekretorius Bro
nius Bernotas. Be to, rengėjų 
komitetan įeina N. Braziui! enė, 
K. Gaižutis įr dr. H. Brazaitis. 
Į darbus bei. komisijas įtraukti 
14, .20'ir 136 SLA kuopų vado-

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
925-8392.Professional Member 
American .Federation of Astro
logers. (Pr-) - ■

O GERIAUSIAI CIARegistruokite savo namus,’
biznius, sklypus pardavimui jaii| ŠVARUS 2 butų namas fr

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

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

2 AtJKSTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

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

MODERNUS Z aukštų mūro namas, 
jpie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

• - •' 26-tus metus veikiančio j įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga-
apie 400 narių, kurie beveik vi-'go j, o kirkdami pasiteiraukite.
si sumokėjo nario mokesčius.

Paskutiniam draugijos sus1- 
rinkhnui nutarus, iš d-jos ka
sos išmokėta Chieagos aukšt. 
lit. mokyklai $100 vadovėlių iš-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus nainu pasirinkimas 
pietvakariuose

mokyklai irgi duota $100 pa
šalpos.

Šių metų valdybai vadovauja 
aktyvus; pirmininkas Stasys 
Juodis, gyy. 4500 So.- Wash te-j
naw Ave., vicepirmininkai J.‘ Įvairi apdrauda —INSURANCE 
Tamaševičienė ir J. . Jokubka, BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
sekretorė — A. Raižienė, ' iždi-: 
ninkas V. Kelmelis, narys —A. 
Kasperavičius. Į parengimų ko-Į 
misiją /išrinkti VI. Palubeckas, 
St. Paleikienė, B. Struniskie- 
nė ir J. Klovičkienė. ' Ligonius 
lankyti apsiėmė: V.,Galeckas ir 
O. Stanevičienė. Valdvbon ko
optuoti du nariai: socialiniams 
reikalams Pr. šulas ir J. Tania- 
ševičius — informacijai.

Neseniai įvykusiame valdy
bos posėdyje nutarta išleisti 
biuletenį draugijos veiklai ap
rašyti, be to pagarsinti apylin-Į 
kės verslininkus ir- asmenis bei j 
firmas, kurios remontuoja na-! 
mus. Tam reikalui ..sudaryta į 
redakcinė komisija, kurion Įei-J. 
na pirm. Su. Juodis, J. Jokubka,l

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED
Darbininku Reikia

MALE

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4358 So.' Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

• IMMEDIATE OPENINGS •MACHINISTS
4 Openings—At Journeyman Level 
With experience in lathes, set-ups, 

r O.D. and LD. grinding, etc. Good 
• starting salary. Excellent working 
: conditions and fringe benefits. CALL: 
731-9700 or . (219) 398-0838

INDIANA FORGE
& MACHINE CO 

3468 Watling Street 
East Chicago, Indiana 

VI. Palubeckas, Prį. Šulas. Revi-jĄj,. Equal Opportunity Employer M/l? 
zijcžs komisijdn išrinkti: J. Auk i 
ščiūnienė, V. Liauba ir M. Mak
svytis. Vasaros .metu nutarta 
suruošti gegužine Vyčių sodely, 
o rudenį A- banketą. . pr. š.

K BRIGHTON .-s PARKO LIE- 
. TUVIŲ. NAMŲ’ SAVININKŲ > 

DRAUGIJOS VEIKLOS

f Diugiaų-hegii prieš 10 metų 
įstagtbji' Brighton Parko ‘ Lie
tuvių Namu Savininkų Draugi
ja savo veiklą pradėjo su mažu 
nariui skaičiumi; Antano -Mar- 
mos. vadovaujama, plačiai išvy 
ste visuomėinnĮ veikimą. Vė- 

formacijai, O. St’anėvičieriėjm V.iliąu jdraugi^ęs veikla kiek su- 
ligonįų lankymui, mažėjo’. Tačiau pirm. Br. Paliu- 

_ __ I _ lio;3-jų metų veikla buvo gana

valdybos na^,V^.^Pakibi^as^ 
S. Palėkienė,' B. Stramskiene: ir 
J. Kloviškienė -^^rengimų' do
misi jon, J. TamaseVięiusin-

Galeckas —
P. šulas — sbcialiniaihs-reika- 1 .. . .
ląms,_ J. Aukščiūmenė; V. ?Liau- sėkminga. Jis sti valdybds na-

MARDA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL W’A 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — Tel WA 5-2787

Kviečiame .visus, kurie įdomisi Florida, 
su važiuoti į SUNNY HIUS -

Gegužės 26,27 ir 2B d. d. . '

D41 informacijų kreipkitės
> ’ /•' į į *44 A/

V. Belecką, Sunny Hills — 904—77^-8333 
R. Kezį, New York — 212—769-3300 ’
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198 
D. Dulaitį. Detroite 313-549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190 
M. KiMą, Chdcagoje 312—737.1717

SUSIRINKIMŲ

TRUCK & PASSENGER 
TIRE SERVICE

have experience. Must have
driver’s licence. Full-time po- 

Salary ^commensurate with

1 597-0331

Must 
valid 
sition. 
experience. 
Alsip, Illinois.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
' 523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

— LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO 
Moterų Klubo narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, balandžio 5 d., 1 
vai. popietų Aneles salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Narės kviečiamos atsi
lankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti, ir laikas užsimokėti 
klubo duokles/Bu$ ir vaišės.

E. Strungys, rašt.

MACHINIST
HARDINGE LATHE

Experience in set-up and operate. 
Overtime.

CALCO MFG. CO.
205 Factory Road 

Addison, Hl. 
628 2309

equal opportunity employer

Siuntiniai i Lietuvą
Ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS, 4065 AreMr A<. 
Chicago, Ilk 60MZ Tol. YA 7-59S0

An

— LITHUANIAN NATIONAL DE
MOCRATIC klubo susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balanlžio 4 d. Aneles sa
lėj, 4500 S. Talman Avė., 7:30 vai. 
vak. Kviečiam narius atsilankyti. 
Bus vaišės.

B. Žemgalis, fin. sekr.

SHIPPING AND RECEIVING

Experience Necessary.
Must have good work 

references.
HEAVY LIFTING

Ashland and Diversey 
8:00 — 4:30 PM 
CALL 477-6487

Notary Fublte
INCOMB TAX SERVICE 

4159 S. Maplawwd. TaL 254-7458 
Trip pat darosi vertinai. giminiu 
tikrietimal. pildomi pilietybės pra- 

iymal ir kitokį blankai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip reikia

SECRETARY-TYPIST

Growing national Wholesaler has an 
opening for an xperienced Secreta
ry-Typist in our Corporate Office. 
Excellent working conditions, full 
fringe benefits, good transp.

Call 326-5500
HARRY ALTER CO.

MACHINIST FOREMAN

$22,500 a year plus insurance and 
bonuses to start. Must know Tool 
room. Layout. Jig fixtures. Press 
brake. Lite metal fabricator. 15 men 
shop. Bridgeport area.

CALL 247 2547
between 9 and 3 PM and ask for ROY

best things in life

GA 4-MM

rr*»t tua

IMfVftAWC

I Šute Farm Life Insurance Company j'

600 W. Ogden Ave.
Hinsdale 

Call 325-9630

REGISTERED NURSE 
part-time 11:00 to 7:00 a.m.

R. N. or LPN 
full-time 3—11 p.-m. or..7—3 p. m.

MONTICELLO CONVALESCENT
■ CENTER

REGISTERED NURSES NEEDED

DAY SHIFT
Salary $5.75 to $6.25 hour. Contact: 
Tower Pavilion Nursing and Conva
lescent Center, 5825 W. Cermak Rd..
Cicero, 111. Ms. Dembek - 656-9120.

I ruumin uimiMimiinuimui vnuumii niiiHimn nu i rt nu: n j^ i iyi ^Ii|piwųn»ftn<rrmrnmttii
' V ~ Car. T*

CLEANING LADY WANTED
4 Days/Week. 3-4 Hrs./Day 

Call Mornings Between 9 and
BONANZA STEAK HOUSE 

8150 S. Cicero, Burbank 
424-5664

CALL IN ENGLISH 
Aik For Jerry or Eleanor

12

BROWNE SHARPE-SCREW 
MACHINE OPERATOR 

OPERATOR

EXPERIENCED 
Days-Steady Job 

Must Speak and Understand English
ALWARD MFG. CO. 
4632 W. Lawrence 

286-3334

SERVICEMAN
to service and install dental equip
ment. Mon-Fri. 9-5:30 Salary open.

Must have own transportation. i
Western Dental 256-3430

Wilmett, Illinois }

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate.

2649 West 63rd Street, ,
Tel. 776-5162 ‘

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.

. ! 1

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams.

SHIPPING AND 
RECEIVING

Must be experienced. Modern facili
ties in Morton Grove seeks a person 
with good figure aptitude and good 
command of the English language. I 
Should be physically fit to loąd and ' 
unload tru&s. Satay commensurate.

with ab'iTfiy. pItts excellent

Ptfdhe Personnel:
966-8300 1

TheDrGeT

’ / • Di-Gel.
I The Anti-Gas Antacid.
H

HĄUfiBNOS, CHICAGO 1, iu, Tu«dajrt Apriį 3, 1978 
» — — --- « k _ ,




