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Reikia susidomėti pagrindinėmis 
žmogaus ir tautų teisėmis

Kasulaitis džiaugiasi Amerikos Tarybos 
atliktais darbais laisvinimo byloje

CHICAGO, Ill. — Nei viena paskaita nesusilaukė tokio di
delio dėmesio ir tokių plačių komentarų, kokių sulaukė prelegen
tas Algirdas J. Kasulaitis. Kai Kasuiaitis pasakė, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba ne tik pasinaudojo Helsinkio aktų duodamomis I 
progomis pavergtųjų tautų klausimams kelti, bet Amerikos Lie- ‘
tuvių Taryba Belgrade turėjo savo atstovą, ALTo pirmininką Dr. 
Bobelį, tai salėje klausytojai pertraukė ramų jo minčių dėstymą 
ir smarkiai jam plojo.

— Jeigu Helsinkio aktai su
darė sąlygas kelti ne tik pavie
nių asmenų pagrindinių teisių 
mindžiojimą, ir turi nuostatą, 
kalbantį apie pavergtas tautas, 
tai ALTas labai gerai padrė, 
panaudodamas tuos Helsinkio ak 
to paragrafus siekti ne tik pa
vienių asmenų laisvei, bet ir vi
sos pavergtos tautos laisvei 
ginti. Visi krašto gyventojai tu 
rėjo progos Helsinkio aktams 
studijuoti, bet tiktai ALTo va
dovybė nutarė jais pasinau
doti Lietuvos laisvės klausimui 
iškelti tarptautiniame forume, 
pareiškė Kasulaitis. — Aš vi
suomet tikėjau lietuvių sveiku 
protu ir sugebėjimu suprasti 
pačius svarbiausius mūsų tau
tos gyvybės klausimus.

— Turime turėti galvoje, kad‘ 
; vienas lietuvis, mano teisės mo 

kytojas, iš anksto numatė, kad' 
lietuviai kovodami už savo kra
što laisvę, turi panaudoti pag
rindinių žmogaus teisių proble
mą pavergto.krašto laisvės ko
vai. Tas pats reikia padaryti ir 
su tautą laisvės nuostatais.

prezidentas Carteris, nei 
Amerikos - Lietuvių Taryba dar 
nebandė žmogaus teisių klausi
mo panaudoti pavergtų lietuvių 
laisvės kovai, tuo tarpu Petras 
Stravinskas, buvęs - teisėjas ir 
įstatymų tekstų ruošėjas, dar 
prieš 20 metų jau kėlė šias prob 
lemas, kurios šiandien tapo gy
vomis, — pareiškė Kasulaitis.— 
šiomis (Senomis teisininkas P. 
Stravinskas parašė ir išleido ne 
paprastai įdomią knygą fTr švie 
sa ir tiesa**. Jis joje plačiau 
vysto tas pačias problemas, ku
riąs prieš 20 metii kėlė

Paskaitos pabaigoje Kasulai
tis pareiškė įsitikinimą, kad pa
čios didžiausios liettfvių organi
zacijos ne tik ras bendrą kalbą, 
bet ir ateityje panaudos kiek
vieną padėtį Lietuvos laisvės 
klausimams kelti ir juos ginti.

Amerikoje yra daug paverg
tų tautų atstovų, bet nei vieni 
nesuprato Helsinkio aktų svar
bos ir nepasinaudojo tų aktų su 
daryta proga pavergtos Lietu
vos klausimui kelti, o Amerikos

atstovams sudarė progą 
kartą visam pasauliui pareikš
ti, kad JAV Lietuvos įjungimo 
nepripažįsta ir kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pavergimo 
klausimas yra 'vienas pagrindi
nių Europos saugumo ir taikos 
klausimų.

Baigus Kasulaičiui savo pas
kaitą, tuojau buvo paprašytas 
koreferentas Dr. Kazys Bobelis 
tarti savo nuomonę Helsinkio 
aktų reikalu ir Belgrado konfe
rencijos eigą.

(Bus daugiau)

Ko japonai nemėgsta

Chicago, Ill. — het •>'M/’euis.— Thursday, February 9 1978

:W 
konferencijoje, ambasadorius Arthur Goldberg, ir Dr. Kazys Bobelis, ALToJAV delegacijos šefas Belgrado

pirmininkas, Belgrade, Savos rūmuose, ambasadoriaus Goldbergo kabinete 1977 (metu lapkričio 25 dieną, prieš 
pradedant plenumo sesiją, kuriame sen. Robert Dole iškėlė Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijos klausimą ir 

inkorporacijos nepripažinimą.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
‘ INFORMACIJOS" ~~

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga JAV Prezidentas 
ir ponia Carter, Valstybės Sek
retorius ir ponia Vance, Dist
rict of Columbia Mayoras ir po

Rusai giriasi savo O
karo laivynu

jo rengtame luncheon pagerbti; MASKVA. — Sovietų laivy- 
JAV viceprezidentą Walter F. no komanderis admirolas 
Mondale. j Sergei Gorškov pasigyrė “Rau-

donosios žvaigždės” laikraščiui.
1978. II. 2 d. Lietuvos, Latvi- kad praėjusį dešimtmetį SSSR 

jos ir Estijos diplomatiniai at- laivinio pajėgumas padidėjo iki 
stovai JAV, dr. S A. Bačkis, dr. j tiek, jog pirmą kartą krašto is- 
A. Dinbergs ir E. Jaakson —tu torijoje pasidarė “ilgų distanci-l 
rėjo paistarimą Washingtone. I ją ginklo jėga pilna to žodžio 
Pasitarimo metu jie pasikeitė prasme”.. Branduolinės ir kom- 
nuomonėmis bei informacijo- piuterių technologijos pažanga

TOKIO. — Riaušėms malžin- 
‘ ti policija ašarinėmis dujomis 
ir vandens patrankomis pirma
dienį turėjo karstą kovą su ra
dikalais studentais ir laukiniu-1 n pū
kais (farmeriais), kurie apsi-l11^ Walter E. Washington, ke- 
kasę ir įsistiprinę prie naujojo 1H draugingi Lietuvai Senato- 
aerodromo trukdo pradėti tarp- riai ir Kongresmenai bei 'draugin 
tautinį susisiekimą. Suimta £U Lietuvai valstybių ambasa- 
trys tuzinai radikalu studentu dorini ir jų žmonos atsiuntė 
ir laukininkų, kurie kaltina.kad sveikinimus Lietuvos atstovui mis apie tarptautinę padėtį, Bei įgalino pastatyti tokius karo 
naujasis Internacionalinis Oro. ir poniai Račkiams, kurie iš sa-.grado konferenciją, jų kraštų laivus, kurie daugiau, negu pra-grado konferenciją, ji] kraštų 
portas (aerodromas) terš aplin- vo pusės jiems pasiuntė sveiki- nepriklausomybės paskelbimo 60 
ką, gadins orą ir kenks sveika- Jnimus bei linkėjimus ta pačia metų sukaktį bei kitais aktua- 

i liais klausimais.tai. Susirėmimuose sužeisti 22 
policininkai r tik vienas “prote
stantas”. Naujasis oro portas 
vargais negalais pastatytas, ati 
daromas ateinančio kovo 31 die
ną. Jis yra 70 mylių atstu nuo 
Tokio miesto ir kaštavo $2,6 bi
lijonus.

Kiek JAV kaštuoja

proga.

Valstybės Sekretoriaus ir po
nios Vance kvietimu Lietuvos 
atstovas ir ponia Bačkienė da
lyvavo jų rengtame Dinner 

j Valstybės Departamente 1973

1978 m, sausio 15 d. Lietu-; sijų šefų ir jų žmonų 
vos atstovas, kartu su diploma- bei. 
tinių misijų šefais dalyvavo iš- 

! kilmėse JAV Kongreso roton-

Naujųjų Metų dieną Lietuvos 
atstovas ir ponia Bačkienė da
lyvavo National Academy of 
Sciences pirmininko ir ponios 
Handler rengtame priėmime.

SOVIETU TANKAI IR KUBOS KARIA 
UŽĖMĖ DŽIDŽIGOS MIESTĄ

Rago iškyšulio srityje kubiečiai naikina 
Eritrėjos sukilėlius ir administraciją

MOCiADISKAS; Somalija. — Pranešimai iš kovos lauko 
ko. kari 6,000 Kubos ir Etiopijos karių, vadovaujamų sovietų 
rininkų ir Kubos tankų specialistų, puola visu Eritrėjos fro 
Puolikai naudoja sovietų aviaciją, tankus, kulkosvaidžius ir 
tileriją. Be to, eskadra sovietų karo laivų koncentruojasi F 
donosios jūros vandenyse ir rengiasi išsikelti Asamo uoste. F 
įėjos gubernatorius ir vietos gyventojai, sukilę prieš diktate 
Mengistu. prašo greitos pagalbos, kad galėtų sustabdyti j 
likus.

Kitas pranešimas iš kovos lau " 
ko pasakoja, kad Kubos kariai, 
naudodami sovietų tankus ir ar 
tileriją, puolė somaliečių pozi-i 
cijas Džidžiga miesto srityje, 
sumušė somaliečius ir užėmė šį 
svarbų Ogadeno susisiekimo JERUZALE. Izraelis. — C 
centrą. Somaliečiai užėmė Dži- Į cialiai paskelbta, kad Izrat 
džigą praeitą rudeni, spalio m ė- j mokslininkai surado naujus 
nesi, bet dabar jie bėga iš šiopah? 
miesto visomis kryptimis. 
nemanė, kad Kubos kariai ga-1 pakraštyje, 
lės sutraukti į^ vieną strateginę Į ^ėjo 
vietą tokią didelę puolamąją*1 * 
jėgą.

Somaliečiai neturi ginklų pa- j izraelitai kiekvieną dieną ga 
sipriešinti. Jie neturi aviacijos • issemtį i pavysiu po 10.000 <

Iš viso Izrae 
ir rankinė-įkviekvieną dieną sunaudoja 

’ 110J>00 statinių.

i sultinius EI Tu srityje, 
Jie' kariniame Sinajaus pusias?

Izraelitai jau p
► paruošiamuosius dart 

degalams semti iš naujai su: 
stų šaltinių. Apskaičiuojan 

j kad jau šių metii kuvo pradž

ir tankų. Jie ginkluoti tiktai ar-l^y statiniu, 
tilerijos pabūklais i 
mis granatomis, deginančiomis Į 
arti prišlaužusius sovietų tan- s 
kus.

Somalijos vyriausybė tris kar 
Itus kreipėsi į laisvąjį pasaulį, 
prašydama būtiniausių ginklų, 
žvalgybos pranešimai sako, kad 
diktatoriaus Menigistu valžia 
gavo didelį ginklų kiekį iš So
vietų Sąjungos. Kubos karius ir 
sunkius pabūklus Etiopijon ga 
beno sovietų didieji transporto 
lėktuvai.

’’Mūsų šalis šiandien tun sti-j Kubos kariai lėktuvais buvo ga- 
prų okeanuose operuoti laivy- į t>enami iš pačios Kubos ir Ango 
n n I’M*;.-! tsaoXai n o 4 rroU ... , ■,

laivus, kurie daugiau, negu pra
lenkia šių dienų karo reikalavi
mus.”

“Mūsų šalis šiandien turi sti- j

ną. kuris neabejotinai gali ap
saugoti savo valstybės intere
sus pasaulio jūrose”, kalbėjo 
Gorškovas. Jo pasigyrimai kaip 
tik sutampa su JAV Gynybos 

vasario 3 d. diplomatinių mi Departamento numatymu maže- 
snio laivyno, nors vaidintų ma- 

Ižesnęrolę Pacifiko ir Indijos 
j okeanuose.Washington, 1978.II.4 d.

savanorių armija? ^^^"Z.Nikaraguoje Somoza

Aviacijos kompani 
jos išmeta lauk

KALENDORIUS
Vasario 9: Apolonija, Donatas, 
Algė, Girvydas, Tilgaudas 
Saulė teka 6:55, leidžias 5:15

H, HuUrt |

Senato pirmininko ir Atsto-j
vų rūmų speakerio kvietimu,! Apie 80 nuošimčių Nikara- 

; perduotu Valstybės Sekreto- guos biznio įmonių ir dirbtuvių 
iriaus, 1978. T. 19 d. dr. S. A. Ba

Jčkis dalyvavo Kongreso jung- 
, .’{tinėje sesijoje, kada JAV Pre- 

aps ai pasakė The State of
1 the Union kalbą. 

$3,4 bi-' 
kariuo- 
begalės atstovas, dr. S. A. Bačkis. kar- 
kariuo- tu su diplomatinių misijų še-

WASHINGTON. — JAV At
skaitomybės Įstaigos apskaičia
vimu, grynai iš savanorių su
daryta JAV kariuomenė nuo 
1971 metų, kai kariškos tar
nybos prievolė buvo panaikinta, 
kaštavo $18.4 bilijonų daugiau, 
negu Pentagonas buvo 
čiavęs.

GAO skaičiuoja, kad 
Jijonų daugiau išlaidų 
menei išlaikyti vargu 
būti mažinimą. Išlaidos 
menei padidėjo, kadangi 
pakeltos savanoriams algos. Sa- Breakfast, kur atsilankė JAVi są Niką ragu a ir sabotavo pra- 
vanorių Armijai, Laivynui, Oro Prezidentas, vyriausybės na-|ėjusį savaitgalį visame krašte 
pajėgoms, ^Marinų korpusui ir riai, Kongreso nariai, Aukšt. vykusius municipalinius rinki- 
Pakraščių Sargybai i

los. Diktotorius Castro buvo 
prižadėjęs atšaukti Kubos ka
rius iš Angolos, bet to nepada
rė. Dabar tuos karius permetė į 
Etiopiją, kur prasidėjo karo 
veiksmai.

WASHINGTON. D. C. —Val
stybės departamentas praneša, 
kad šiomis dienomis Kubos va

TV 1 v J 1 • riausybė permetė i Etiopija dariKiek žydų pasaulyje Vieną tūkstantį Kubos karių. į

MIAMI.—Trys civilinės avii 
ei jos kompanijos, mažindame 
keliavimo lėktuvais kainas, til 
siu palengvinti lėktuvų svor 
susitarė išmesti iš keleivini 
lėktuvų juose vežiojamus plau 
stus arba keltuvus, kurie buv 
įrengiami skraidant per vau 
denį. pvz. iš Seatle i Aliaska i 
kt.

Braniff ir National Airline 
jau juos pašalinusios., o A kito 
kompanijos, žada tą pat padary 
ti Savo prašymuose kompanijoj 
kad daumotoriniame. lėktuvam: 
būtų reikėję skrendant išjung 
t i visas motorus.

NEW YORKAS—Amerikos 
žydų Komiteto apskaičavimajs, 
praėjusiais 1977 metais žydų tankus ir artileriją, 
tautos skaičius padaugėjo 115,- 
000 ir bendras žydų skaičius 
čiuo metu visame pasaulyje yra 
14,259,525.

Jungtinėse Valstybėse žydų 
yra 5,775.035; Izraelyje 3. 059,- 
000; Sovietuose 2,678,000. F 
gal miestus didžiausia žydų konf 
centracija — 1.998,000 yra New 
Yorko sritis. Kituose JAV did
miesčiuose žydų yra: Los An-r 
prelės —455.000; Philadelphio- 
je __ 350.000; Chicagoje —
253,000; Miami 225,000; Bosto.

išlaikyti{Teismo nariai ir kviestieji ame- mus. Samoza pripažino, kad rinįne — 170,000: Washingtone —

1978 m. vsario 2 d. Lietuvos

SAVO 

baigėsi 17 dienų 
šalies protesto 
prezidento Ana- 
valdžią. Trum-

antradienio rytą atidarė 
duris ir tuomi 
trukęs visos 
streikas prieš 
Stasio Somozo

ipai prieš biznio įmonėms atsidtf 
rant, kairiųjų Sadinista parti
zanai dar teberagino hikaragie- 
čius “prie ginklo prieš Somoza.”

žymiai Ifais, dalyvavo National Prayer Streikas buvo suparaližavęs vi-

mokesčių mokėtojams kaštavo rikieciai bei kitų tautų žmo-Jkimus sabotavo arti du trečda-
$14,2 bilijonais daugiau. Pen
tagono paregunai sako, kad 
GAO apskaičiavimai yra mažų

nėa. liai balsuotojų.
1 Samozos Nacional-liberalų par 

Tą pačią dieną, buv. senato- ! paskelbė; kad jos kandida-
mažiausiai t&J MM jonais per-'ria W Harold E- Hughes kvieti-Į 333J5#} halsus, bet, vie 

mo, dr. •. Ai Peikis dalyvavolafs'W . opc»{<jo« • jrinkL

Dabartiniu metu iš viso Etiopi
joje jau yra 4.500 Kubos karei
vių galinčių naudoti sovietų 

JAV vy
riausybė, kaip žinoma, atsisakė 
kištis į Atiopijos konfliktą ir ne 
siunčia karių nei ginklų Į Etio
pijoje vykstančias kovas.

ROMA. Italija. — Majoras 
Girama Neway. Etiopijos in- 

i minister^
kydamas Romoje, spaudos ats
tovams pareiškė kad Egiptas, 
Saudi Arabija ir Iranas siunčia 
savo karo jėgas i Somalija. Pla
nuoja lėktuvais permesti 7.000 
karių, kurie turėti pastoti ke
lią sovietų vyriausybės apgink
luotiems kubiečiams ir kitiems 
kariams, norint iem s Įsigalėti
Somalijoje ir Eritrėjoje. Majo
ro Neway paskelbtos žnios nūs- 
tebino užsieniečiu*, bet jos dar patranku, kurios būtinai reika- 
nepatvirthitos. Egiptas ir Su. lįngps kubiečių valdomiems se
danas buvo pažadėjęs pasiųsti yiefy tankams paikinti.

Rinkimai Nikaraguoj

opoziciją
Somoza,

Pa-|
v 1 formacijos

120.000; Baltimorėje - 92.000 
ir t.t.

rnuose dalyvauti, konservatorių 
partija savo kandidatams gavu
si -ttk b&bas.

Praėjusį sekmadienį įvyku
sių municipalinių rinkmų Nika. 
raguoje daviniai rodo, kad bal
suotojai. rodydami 
pre':* e irt ui Anastasio

J žymia dalimi rinkimus boikota- 
Įvo. tačiau Somozo liberalnacio- 

besilan-1 nahstų partija giriasi laimėjusi 
136,000, kai opozicijos konser
vatyvų partija tik 7.000 balsų. 
Išviso iš 700,000 halso teisę ga
vusių sekmadienį visuose 132 
miesteliuose už Somozą balsuo
ti atvyko vos tik 143,000 pi
liečių. \

karių į Somalją, bet visas šitas 
reikalas pažadu ir pasitiko. So
maliečiai neturi priešlėktuviniu



MŪSŲ DARBAS IR PASTANGOS

Rašo POVILAS P. DARGIS> SLA PresidanU*

(Tęsinys)

ir tas jų neapvylė. Lietuva kaip 
ir kitos tautos, pasinaudojo ap
sisprendimo teise, paskelbi val
stybes atstatym.

Toliau Amerikos lietuviai su
judo šaukti seimus ir siųsti de
legacijas pas JAV prezidentą 
Wil šoną, kur U pažadėjo remti 
Lietuvos nepriklausomybę. Wa
shingtone pradėjo veikti Ameri
kos Lietuvių Tarybos Komite
tas. Jis suorganizavo pirmą L. 
atstovybę ir nusiuntė savo dele-

To mes siekiame ir reikalau
jame. Vergaujantieji broliai tė
vynėje taip pat kovoja tačiau 
jų laisvė suvaržyta ir jie negali 
pare kšli savo r°*kalarimų. To- 
dė’ jie (kd i didehas viltis į mus 
— Airer kos lietuvius, senus ko- 
\stojus už m s tautos teises ir

Visa Amerikos veikla yra tam 
priai susijusi su kova už Lietuvą. 
Jie daug dirbo ir padarė savo’ . . - I ir uuzuuLLivę advu utie-

'l.n.;“1^“eua.nU0Č.Tbaci^ ‘ taikos tonferenciją Ver- 

salyje (Paryžiaus priemiestis). (nuosius laikus, kada buvo kovo
jama už spaudą, 1905 metų ju
dėjimą, Vilniaus Didįjį Seimą, 
pagaliau Pirmojo ir Antrojo pa
saulinio karo laikotarpius. Ame 
rikos Lietuviai visuose tuose lai 
kotarpiuose reiškėsi ir buvo di
deli talkininkai kovojančiai tau
tai Jie atliko milžiniškus dar
bus, nesigailėjo sunkiai uždirb
to dolerio ir stambiomis lėšomis 
bei darbais rėmė tautos pastan
gas laisvei atgauti; o vėliau — 
valstybei atstatyti,. Daug laiko 
tektų skirti jų darbams suminė
ti ir nuopelnams nušviest^ o- be 
to daugelis mūsų tą .gerai žino
me, todėl netenka' to viso kar
toti. Tačiau noriu bent kumpai 
priminti Amerikos bėtuviiį 'vaid
menį, kurį Jie .Atliko, pirmojo 
pasaulinio karo metu, Lietuvos 
nepriklausomybės jiyakarėsė. 
Kai tuomet pasklido garsas ir 
šūkis, kad karas yra vedamas^dėl 
tautų apsisprendimo teisės ir 
laisvės, tai daug, daug Amerikos 
lietuvių įstojo savanoriais į Ame 
rikos kariuomenę-ir jautėsi, kad 
kovoja dėl Lietuvos laisvės. Tail 
buvo gražus Amerikos lietuvių šais, kurių niekad netrūko ir

Delegacija, siuntinėjo sveti
mom vyriausybėm plačius me
morandumus, juos garsino Ame
rikos, Anglijos ir Prancūiijos 
spaudoje Reikėjo iškelti ir pa
sakyti pts&uliuL kas yra U Lie
tuva. Kad ji yra tauta ir turi tei
sę į Laisvę. Tas darbas reikalavo 
stambių lėšų ir jas sudėjo ne 
kas kitas, kaip Amerikos lietu
kai darbininkai, senieji ateiviai, 
kjirių šjrdys plakė meile Lietu
vai,, senajai tėjv’ynei.

Toliau buvo išrūpinta atgims- 
tahČįai .Lietuvai Amerikos vy
riausybės paramą maistu ir gin
klais. Išgauta Lietuvai vieno 
milijono dolerių paskolą,* Išpirk
ta Lietuvos paskolos rbonų vaik- 
už du milijonus dolerių. Buvo 
surinkta milijonas parašų, kad 
Amerikos vj-riaūsybė pripažin
tų Lietuvos valstybę de jure. 
Amerikos lietuviai parėmė Lie*tsomybė nesanti panaikinta, o 
tuvą ekonominiai. Gynė ją sun
kiais- momentais, užtarė ir drą
sino kai teikėjo Lietuvai ginti 
savo' teises, bei kovoti su prie-

Vilniuje >uvu«j Gedimino satvi, dabar okupanty vadlna/ns Lenino prospektu

LIETUVOS PAVERGIMO D0KUMWA1
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas TalaJas H !

* (Tęsiny*)

“Vilniaus Balsas” 40. & 2. Nr. 181 skelbia ELTOS 
komunikatą “Visi i talką žemės partvarkimui įvykdyti”. 
(Svarbus Dokumentas).

“Vilniaus Balsas” 40. 8. 3. Nr. 182 skelbia ELTOS ko. 
munikatą apie Valst Žemės Ūkio Komisijos darbus.

“Vilniaus Balsas” 40. 8. 8. Nr. 186 skelbia “Atlygini
mo ūkininkams už paimtas žemes taisykles”. (Svarbus 
Dokumentas). į •

“Vilniaus Balsas“ 40. & 9. skelbia ‘'Labai svarbų iš
aiškinimą dėl žemės”. - ? • . •

“XX Amžius” 40.6.24. Nr. 141 skelbia TASSO komu
nikatą apie sovietų kariuomenę Baltijos kraštuose. Ko
munikate tarp kitko sakoma: “Baltijos kraštuose, nėra nei 
šimto, nei pusantro šimto Sovietų Sąjungos divizijų, o 
daugių daugiausia aštuoniolika — dvidešimt divizijų™’ 
“To tikslas nėra padaryti Vokietijai “spaudimą”, o su
kurti garantiją vykdyti savitarpio pagalbos paktus tarp . 
Sovietų Sąjungos ir tų valstybių”. (Svarbus Dokumen-

Tai tikri fakiri įpU Amerikos 
lietuvių darbui, kuriuos dar dau 
gelis <tsim<iwm& ir kuriuos mi
ni Littuvo* ii tarij k kaip gražiui 
mūsų užjūrio brolių nepamirš
tamus žygius. Nemažiau reikš- 
minga yra Amerikos Lietuvių 
veikia ir pastarojo pasaulinio

gali, pripažinti Sovietų Rusijos šalis, kur nežliudomai paverg. 1
smurto, kuri, ji atliko Libtuvos tų tautų gyventojai gali vesti ko- j “XX Amžius” 40. 6. 22. Nr. 140 skelbia Šaulių Sąjun- 
atzviigiu. Tie paregimai ture- -vų^ už savo laisvę. Kaip anks- g0S vado pareigas einančio puik, Įeit. Žuko jaakymą. (Svar 
jo ir turi didelės politinės reiki- čiau, taip ir dabar čia yra susi-. y.

i mės. Tuo principu ir šiandienų, sp.etusios Lietuvos kovotojų pa- 
vadpvaujasi Amerikos vyriau- grindinės jėgos. į mus yra at-
sybė, tų politinį principų pakar-į kreiptos akys ir pavergtųjų tau. Miesto Savivaldybės 1-jo rikiuotės būrio Šaulių susirih: 

karo laikotarpiu. Ewme patys tojo buvę- prezidentai - Tru- tieūų ir jų viltys mumyse. Tą nuorima. (Svarbus Dokument&a), turint ffahoA

Vi<d žinome, kaip dar karui vyk
stant Amerikos lietuviai pnuiė- 
jo^ rupines Lietuvos ir jot gy
ventojų likimu.

-Sovietams pagrobus Lietuvą,
Amerikos lietuvių delegacija lan 
kės*i pas prez. Rooeevelta, kuris 
pareiškė, jog Lietuves priklau-

to» velkio* dalyviai į- liūdi toj ai. manas, Eisenhoveris ir Kenne- mato ir jaučia okupantas. Mes

tik laikinai nuslopinta ir Ameri
ka dėsianti- pastangas atsteigti 
Lietuvos ir kitų pavergtųjų kraš 
tų nepriklausomybę. Panašiai 

t pasakė ir JAV valstybių Secreta- 
patriotizmo pademonstravimas kurie norėjo Lietuvą paglemžti, ry of ,State Sumner Wells pa-

woman
BSwlo

Savings Plan at work, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically

That way, you’re making a real investment Iq 
your future. And in America’s, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal

x*x> ■%, opportunity invetfmenr

Molly Pitcher loved her husbana.
* So much so, that when he went into 

during the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he waa 

Wied by a British bullet.
Molly knew the time had come to tale 

sock in her country. So she picked up 
where her husband left oft And when

Uew victory and a new heroine.
Today, when it’s time to take 

*tock in their country, Americans 
buy U.S Savings Bonds.

When you join the Payroll
ike^ 
stock

Bond* ran be rephead /recced? are prodded. 
needed. Brads an be aahed at vote bank, b^r 
not subjea i® state or loodlqcan^ tn« —vi fad

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 29. Nr. 149 skelbia Vilniaus

C4 tai dar ir to turjn jam esama didelė ramtis, todėrkad ™tiek netrukus šaulių sįunga bus užt^Tirta). ;■ 
jis nori nardyti musų viemn- j «XX Amžius” 40. 6. 26. Nr. 143 &kel5U BŪTOS- k<>

dy.
nepriklausomos Lietuvos atsto-
wnę Washingtone, nežiūrint gumų, sudrumsd santykius, pa.; murMtą apie čepQ> Z^eį^aA

S- r. Sprangausko paskyrimą ir gen. Adamkavi^au8,:^Al-
kamom sąlygom ir palankiam mnsų hĄĮ.sų, kad nip.ka, dengiau CIO, KelpŠOS, Popel.UČkoS, NagiaUS, MĮttžėlyO,. Vlincrio, 
momentui Amerika savo žodį nekalbėtų apie Lietuvos pagro-’pulk. Tumo, Dočkaus, Kalmanto, Brazlulicų Gudavičiaus, 

' bimų ir jos išlaisvinimą. Sovie- Kerbelio, Grigaliūno, Vitkūno, Babicko, Kazlausko, ?Bė-' 
tai įkyriai šaukia čia per savo aUeidimą. (Svarbus Dokumentai)/ ■ ■ -iki; 
laikraštpalaikius leidžiamus! ■ • ’ ‘ -
lietuvių kalba Amerikoje, o taip į “XX Amžius” 40. 7. 2. Nr. 147 skelbte apie. i ką^UO- 
pat ir pačioje tėvynėje, kad Lie-. menės vidaus tarnybos statuto pakeitimą, kuriuo paŠali- 
tuvos . klausimas ar byla yra’ nama kariuomenės malda. (Svarbus Dokumentas)? 
baigta. Tas daroma tam, kad ■-<v
palaužus mūsų dvasių ir viltį. “XX Amžius” 40. 7. 2. Nli 147 skelbte I&TO& komfi-

tęsės ir padės atsteigti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Kitas svarbus žygis buvo Ame 
rikos Lietuvių Tarybos suorga
nizavimas. Šis tarpsrovinis veiks 
nys atkakliai kovoja ir rūpinasi 
ne tik lėšų telkimu Lietuvos iš
laisvinimo reikalams, bet budi 
ir daro pastangas Lietuvai at
statyti. Nemažai Altas prisidė
jo ir sovietų kėslams sulaikyti, 
siekiant jiems išgauti Lietuvos 
pavergimo tarptautinį pripaži
nimą.

Toliau gimė A. L. Tarybos pa 
stangomis Bendrasis Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondas, Balfas

mui ir jų įkurdinimui Arneri- 
koje.

Ąš visada žavėjausi Ameri
kon lietuviais. Vertinau, jų dar
bus, kada dar buvau Lietuvoje 
jaunas, studentas ir dar daugiau 
pamilau brolius amerikiečius, 
kada atvykau čia ir- juos arčiau 
pažinau, o jau praėjo daug me
tų kai gyvanu. ir- dirbu Ameękos 
Lietuvių tarpe. Nemažiau man 

lyra mieli ir naujieji.^ ateiviai. 
'Vienus ir kitus gerąį pažįstu, 
[dažną; jaučiuosi tarpe jųdviejų 
ateivių bangų lyg koks tarpinin
kas. Tačiau^ dabar visi esame 
tiek susipratę, kad. jokio tarpi- 
m ūkavimo nereikia ir visi su
darome vieną lietuvišką visuo
menę. Juk visi esame tos pa
čios motinos Lietuvos. . vaikai, 
visi jau ne vieneri metai kai gy. 
vename šioje šalyje, mus visus 
jungia bendrieji tautos reikalą i 3 
kova už laisvę. Visi gyvenam e 
tais pačiais siekimais, kartu 

, džiaugiamės pasiektais laimėji
mais ir guodžiame^ nelaimėse 

varge. Mus jungia ir tas, kad 
Amerikos žemė jau priglaudė 
tūkstančius mūsų lietuvių, ku
rie jau yra iškeliavę .amžinybėn, 
čia' ilsisi mūsų didieji veikėjai 
Ir patriotai, čia turim palaido
tus net du nepriklausomos Lie
tuvos prezidentus — Antaną 
Smetoną ir Kazį Grinių, du* Nėr 
priklausomybės Akto signata
rus — Mykolą BiržŽką ir Stepo
ną Kai rj, aušrininką [>r. Joną^ 
šliupą ir daug, daug kitų gar
bingų lietuvių Nekirsiu, jei 
tarsiu, kad Amerikoje yra dalis 
mūsų tautos ar Lięlnyos.

Trumpai )mįžvelgęs mūsų 
ateivių žygius, darau išvadą, kad 
Amerikos lietuviai buvo ir lieka 
pagrindinis frontą^ kuris kovo
jo anksčiau ir tebekovoja dabar 
už' savo tauta. ‘

sėti nepasiukėjjną, palaužti mū paskyrimą ir gen. Adamkavičiaus,•: Sėklai-

no^turSu^d^d^ilip^ Rę^rto,_puik. Įeit Vę^io; major; ’mj?.!; 
mu* i 
ji, koks gali būti bendradarbia- 
vimas su žmonėmis, kurie šian
dien yra dar už geležinės uždan-

SU kraštu. Bet gerbiami*- Gricevičiaus. (Svarbus Dokumentas). ■; y - ;?
“Vilniaus Balsas”' 40. 7. 4. Nr. 168 skelbia ELTOS kt>

gos, uždaryti kalėjime ar ištrem1 ^J05 ^4. šokių koncerte “keli tūstančiai mūsų į 
ti į koncentracijos stovyklas/ rilį, kurie atėjo organizuotai, su j^^onomis .vėliavomis 
Kur nėra nei spaudos nei žodžio ir trasparentus, ant kurių buvo užrašyt? šūkiai: Šalin , 
laisves. Kur be Maskvos valdi- reakcinius vadus iš kariuomenė* t&rpoT*'*T^vuoja vįr*

gyvuoja 13-toji Sovietų Socialistinė Respubliką". Antras

siems, o atlankyti artimuosius, monstradja su tai pat trajisparaątaį^ Įtalyvavo; apid 
ar šiaip atvykti leidžiama tik jų 1500 kareivių. (Pastebėta pirmajame kemumkate j^kėli 
patikėtiniams propagandą tūkstančiai”.) (Svarbus Dokumęptaft). i:- : • 4tams. ' • . - - *

Megr žinome, ko savo siūly
mais priešai siekia. Jis nori, 
kad mes pasi trauk tumėm ii ko- tl pulkauniA% PftMii-į Bąaiųįi Stapulioių. AfiJ^ą, 

ir fr
iki pergalės. ' j Vachauzą, pulk. Tautvilą, mjr. Šimkų, Vai&ų,.Drangą,

Minėdami Vasario šešioliktą-' kpk Marianą, Rądvęnį. Vymerį, pulk. Šliogerį, Prūsai^, ■

“Vilniaus. Balsas” 40, 7. L skelbią atleistus iš tartų’-1

su tėvyne. Mūsų atmintyje iA (Svarbus Dakuinentas). 
kyla nepriklausomos Lietuvos ( 
gyvenimas^ jos darbai ir laimė. ’_ ~ “Vilniaus Balsas” 40. 1 5, 'Nri 154 skelbia ELTOS
jiinai. Kiekvienas galėtumėm nu komunikatą, kad Antanas Petrauskas- paskirtas liaudies 
piešti laisvųjų metų Lietuvos kariuomenės politinio vado pareigoms. (Svarbus Doku- 
vaizdą. Tačiau šiuo metu mums men+oS'j " " '
dera daugiau galvoti kaip atgau c1' ' > ■
ti tėvynei laisvę, o ne tiek gup-; “XX Amžius” skelbia ELTOS komunikatą, kad pa- 
stis praeitimi. nors_Vincas Kuj leisti į atsargą pik. lt Baublys, mjr. Berentasį kpt Gudy- 

nas, Vet gyd. kpt Mažeika, kpt Matutis. (Svaigus Do
kumentas). • - - ■

“XX Amžius" 40. 7. 6. Nr. 151 skelbia^ kad Lietuvos 
liaudies kariuomenė ruošia dainų koncertą liepos /T d.

dirka teisingai yra pasakęs, kad 
iŠ praeities semiamės stiprybės. 
Todėl sustiprinę savo dvasią tau 
tos atliktais žygiais, ieškokim 
naujų kelių, kurie priartintų ir

lengva. įžiūrėti ateitį ar pasaky- (Koncerto metu pyko tautine demonstracija tam reikia 
ti kaip ir kada bua Lietusiais-, liudytojų, todėl dokumentas Svarbus.). ? ■ '• ’ - t
va. Tačiau mea turime tikėti ir j
tvirtai laikytis minties, kad ji , • . , , . , » v
bus laisva To turime siekti ir komunikatas apie kariuomene spaudos ir švietimo t

“Vilniaus Balsas” 40. 7. “L Nę. 156 skelbia ELTOS ;

tnL Pirmoje eilėje mes turime spaudos dalies, ir kad uždarytas “Karys” “Kardąs”’^Mū- 
rūpiotis ir dėti pastangas mūsų sū • žinynas". (Svarbus Dokumentas). “ 
tautinei gyvybei išlaikyti, ki.| " ’/d “*
taip sakant, nepaskęsti sveti* I XX Amžius ’ 40. 7. 8. Nr. 152 skelbia EX^TOS ^kornuni 
mųjų jūroje ir išlinkti susipra- katą apie Liaudies Kariuomenės dalių politiniais , vądo- 
tusiais lietuviais. O kas yra su
sipratęs, kitais žodžiais, sąmo
ningas lietuvis?

(Bus daugiau)

vais paskirtus asmenis. (Svarbus Dokumentas.
(Bus daugiau) '

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS iNAUJiENOSE
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BOLŠEVIKU TERORO TECHNIKA
šypsotis jau pirmomis okupa
cijos dienomis, nors mums iš 
skausmo plyšo širdis. Jie pri
vertė mus “entuziastingai” bal
suoti, renkant “geriausius iš ge
riausių,” į jų-.“Liaudies Seimų”.

Minnesotos universiteto poli* 
tinių ir so realinių mokslų pro
fesoriai Herbert McGlosky ir 
John E. Turner savo stambioje 
(net 657 psl.) knygoje “The So
viet Dictatorship” parodo So
vietų diktatūrą visu jos nuogu- - nors tie rinkimai (nesant pa 
m u. ' ’ ' x 1 * 11

Ketvirtame tos knygos skyriu
je,. pavadintame “Control by 
terror” (443—500 psl.), apra
šomi būdai, kuriais bolševikai 
valdo žmonių mases. O jie vai
do teroro būdais ir priemonė
mis, z ‘ ~ *

Knygoje atidengiama gausy
bė bolševikinio teroro ve'ksmų, 
pvz.: 1) paslaptingi žmonių su- 
iminėjimai, 2) sadistiniai suim
tųjų kankinimai, 3) šališki teis
mai, kur kaltinamasis negali ap
siginei, 4) žiaurios vad. teismo 
bausmės, 5) * nuolatinis žmonių 
seldrhas,- 6) grasinimai paski
riems asmenims per spauda, 7) 
skleidimas mito, apie “visagalę’’ 
ir “vi^regę”" slaptųjų policijų, 
kad žmonės nuolat drebėtų iš 
baimės,8) masiniai žmonių su- 
iminėjimai ir trėmimai į Sibirą, 
9) despotinė propaganda ir dau
gelis kitų.

Knygojeteigiama, kad bolše
vikai teroro technika' išvystę iki 
aukščiausio laipsnio. Esą, jie 
geba savo teroru gąsdinti žmo
nes taip, kad isorihiaj teroro 
butų visai nematyti.

- šiuo savo “menu” bolševikai 
priverčia drebančius iš baimės 
žmones šypsotis, jų nekenčiačius 
priverčia juos garbinti, sakyti 
jiems “padėkos” kalbas už vi
sokias jų “geradarybes” ir pan.

Ir mes visi, kurie esame bent 
kiek pagyvenę bolševikiniam d 
“rojuje”, gerai’prisimename ta 
bolševikinių 'teroristų “meną”.

Bolševikai gi vertė mus jiems

rinkimo) buvo tikra komedija. 
Jie vertė mus “džiaugsmingai”, 
.sveikinti Stalinų, mūsų tautos’ 
žudiką, taip pat nusilenkti Lėni-' 
nui, kurio mes nekentėme, kaip 
žmonijos nelaimės ir žmonišku
mo priešo. Jie privertė mus ne-‘ 
kartą nusilenkti Paleckiui, Sniec 
kui-ir kitoms bolševikinėms iš-į 
kamšoms, be sąžinės žmonėms, j 
tegul ir lietuviams, kuriais mes 
visi šlykštėjomės ir nekentėme. 
Jie privertė mūs reikšti “padė-j 
ką” netgi enkavedistams už mū-! 
su geriausių lietuvių išvežimą į! 
Sibirą masinėse 1941 metų bir-j 
žęlio mėn. deportacijose*

Tie visrbolševikinės valstybės 
pavergt ų j ų k ras tų žmoni ų 

nuotai*: 
“padž-1 

kiniams 
reikalingi . jų Evcieso kainas

ir
“dž i ū ga vi m a i ”. ”ge ros 
kos’ ’ den lonst ra vi m a i, 
kos” reiškimai bolšev 
despotams buvo 
propagandos tikslams. Tada 
skelbiama užsieniams, kad pas;
juos esąs tikras/‘rojus”, “tikro-j Tie “svečiai iš usiemo” turės 
ji demokratija”, kad visi jų žino progą pamatyti “tarybinių pilie- 
nės “laimingi” ir jiems ”dėkin- ’; čių” besišypsančius veidus, gal 
gi”, kad jų nemėgstą tik visokie; ir pasiklausyti jų “entuziastin- 
*načiai”, “fašistai” ir “krimina- • gų” bolševikinius vadus ir jų 
lislai”. Tą jie pademonstravo;tvarką “garbinančių” kalbų. Bet 
gi ir savo begėdiško melo bei j visa tai yra tik bolševikinių te_ 
šmeižto filme apie Lietuvos par- roristų suorganizuota vaidyba, 
tizanūš Paryžiuje.

šiemet minės bolševikai savo 
“didžiosios” 1917 m. revoliuci
jos sukaktį. .

Tuo tikslu jie kviečia į savo 
tironiją ir “svečius iš užsienio”. 
Jiems norima parodyti, kokie 
•“laimingi” “tarybiniai 
čiai”.

- '■* '•< xi-. . ’>.<<1.: \ v \ y- i1

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO - .
LIETUVIŠKĄJĮ PAitfAPJ ■

3M puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pam-irL sanus 
gyvantofus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knvoo< 
kaina minkšti viršeliai.

Per^untiiBui' paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

17SS So. Halsted St, Chicago, DL 60608

Uėjoii fl spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA

panaudojant tai vaidybai iš bai
mės drebančius jų vergus.

Spaudoje skaitėme, kad į oku
puotą Lietuvą ruošiasi vykti ke
liolika mūsų jaunuolių, sporti
ninkų.. Kalbama, kad juos kvie
čiąs okupantas, netgi ir fnian-

pilie-j siškai jis paremiąs tuos kviečia- 
imuosius “svečius iš užsienio”.

Mušu jaunieji, nenujausdami 
kokiais. tikslais jie veliojami į 
jų tė\Ti žemę,- gali vykti ten ge
rais tikslais, bet okupantas juos 
panaudos’ savo propagandai. *

Iš vienos pusės jis rodys jiems 
mūsų į>rolius ir seses Lietuvoje- 
“besidžiaugiančius” bolševikine 
tvarka ir ‘tesveikinančius” bol
ševikų vadus su jų 50-ties melų 
bolševikinės valstybės sukakti
mi. Tai bus teroristų suorgani
zuota vaidyba, bet musų jau
nuoliai. greičiausiai, jos nesu
pras. Jie viską priims, kaip tik
rą pinigą.

Dr. Kazio. Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan-

Knygos . bus iisiijstos, jei f 1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiustas tokiu adresu:

NAUJIENOS*
1735 So. Halated St, Chicago, HL 30608

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau įvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jueuf Kipačlnikit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgma nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokieti j oje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juom Kapačlnskai, liEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
irariančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

eiKAGIETtS |SPOOilAI KOMUNISTŲ PAVERGTO-, LIETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. 95 pet $1.50. Yra taip pat 
ižversta i apglų kalba.

M. Zeičenka SATYRINĖS NOVĖLtS. Genialaus rusų rašytojo 
BO satyrinių novelių, 199 pusL kaina $2.

D. Kuraitis, KILIONt f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaakarimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

PrM. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Ktina t2. - —

Vtne*« tMnalfl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS FAKAfTtJB. 
M pat Kaina SL50.

|Se tr kiti laidiniai yra grunanaC
NAUJISNOSK, 1739 U. MALSTID ST^ CHICAGO, ILL, MM

valaW^eaia arba aHakarrf Ir 
ae BiafolRf J»er<ai4<.

bol ir visai musų lie t u viską jai 
visuomenei.

O vis dėlto norėtųsi tuos mū
*sų mokytuosius politikus Mr so 
c'ologus paprašyti pasekti Min

■ nesotus universiteto profesorių 
Į pavyzdžiu ir vietoje dangsčius, 
'žiaurių realybe okup. Lietuvoje, 
■parodyti ja visu nuogume.

Petras StiuvLnskas •
Paimta iš knygos “Ir šviesu Į pas' 

! ir tiesa”.
$4, (su persiu ntimo išla’do. ’ įiku n.

aitė

Knygą galimą gau

se

LB East Chicago,. 
parapijos patai po- i 

< . buvo sujaukus1 
apylinkės narių susi-i

rinkuną. S jsirinkhna* buvo) 
darbmuris ir Jilwavo 21 nariui. į

vu Kkeitas klausimas u 
:vt: > Ldaviniui, prie ku 
beh’v uonienės mes p isi-

j u
j mis už $4.50) ir Naujienose. Ka
Į pageidautų autoriaus įrašo kny-j naud■<’. ? 
ga gali gauti ir iš jo šiuo adre- | čiavinui 
su: P. Stravinskas. 664# South.apygarda 
Albany Ave., Chicago, Ill. 60629. Į k ėj c v v r:.

iKn. platinimo reikalais kreip
tis i P. Stravinsko Raštams Leis-

tl > k U N1 j: > "v 
nuoki -k oje.

, U Shil. I A l j
i s u senos va idy bos Į i u \ 
m palies balsų skal-j-lių. 
•nėjo 1 balsu V. V.! d j

j:i tokios nuolaikos.

į
ti Komiteto pirmininkų J. Kava- susirinkimų V. V. Apygardos

Valanda pavėlavęs atvyk

JUuska —- 6137 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

pirmininkas K. Laukaitis. Ten
ka paminėti, kad su p. Laukai-

protect uo;. j 
toriui. Jie

nerių

CHICAGOS LIET. TARYBOS PRAŠYMAS

- Toliau okupantas rodys tuos 
jaunuolius ir mūsų žmonėms 
Lietuvoj, sakydamas, kad, štai, 
ir užsienyje gyvenanti jaunoji j 
karta yra “su mumis”. Savo 
smurtu jis galės palenkti ir mū
sų jaunuolius okupantui nusi
lenkti.

Nauda okupantui iš to bus di
delė. Neveltui jis siūlo pinigus' 
apmokėti tų “svečių iš užsienio”! 
kelionei. Bolševikai niekam Į 
nieko dovanai neduoda. Jie ži- j 
no. už ką kam moka. {

Akyvaizdoje tų visų faktų mū
sų jaunieji akademikai, ypač gi 
politinių ir socialinių mokslų ma 
gistrai ir daktarai, kurių turime 
jau gan apsčiai, rodos, turėtų 
mūsų jaunajai kartai parodyti 
bolševikinę valstybę, kokia ji iš 
tikrųjų yra, kaip pasauliui ją 
yra parodę aukščiau minėtieji 
Minnesotos universiteto profe
soriai ir daugelis kitų JAV žy
mių vyrų, autoritetingų bolše
vizmo ekspertų.

Bet ką gi mūsų mokytieji po
litikai ir sociologai daro?

Atsakymo nereikia. Tas va
šiems matoma. Tiesiog didžiau
sia gėda. Gėda ne tik jų tėvams,

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašyta VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Rleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ;
N»u|I«no%« priimi rauti pulkly kny^v, kvrlof wpwl bet kaklą 

knvqv wfnt> ar lentyną.
Aleksandrai Pakalnllkli, MES GRJŽTAME. Įdomūi jaunų dienų 

atiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymM, skaitomi kaip ro
manai. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prlrlmlnl- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje t prašymai, rurkirf- 
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina S3. 1

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomai Grt- j 
Sala viršeliais. 336 pst Kaina $6.00. Minkštąją viri.’ S5.»

Pror. Vacį. BlrfHka, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — S3,00, minkštais vir-

. Aeliais — $2.00; D dalis, 223 psL. įrišta — $3,00. minki- !
tais viršeliais SZOt <

Hanrlkas Tomas — Tamalauskas, LIETUVIiKASlS PAMARYS. ' 
Pakalnės Ir Labguvos. apskritys su įdomiais aprašymais, ilin- !

; strddJomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.
P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos j 

partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.
Janina NarOni, TRYS IR VIENA* jaunystės atrlminlmaJ

170 pat SXBt :

! M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 2» 
puslapiai tt.M

Knygas užsakant reikia pridėti 23 et pašto maldomi.

NAUJIENOS,

17SS 8. St, CNemco, m. «0«08. — Trf. HA 1-<1W |

Šiais metais Vasario 16 tosios šventė yra jubiliejinė. Reikia minėti 
60 metų nepriklausomybės sukaktį. Jubiliejiniams metams turi būti 
sąmoningai apsvarstytas visų lietuvių, kurie stato laisvei pagrindus, kurie 
kelia laisvės idealus ir perduoda pavergtos tautos troškimus, čia viskas 
turi būti sutelkta darbuose, kad tauta pajustų naujų vilčių laisvei atgauti.

Taika ir laisvės yra tokios vertybės, kurios yra brangesnės net už 
žmogaus savanoriškai aukojamą gyvybę, nes tik didvyris tokių auka už 
laisve gali atiduoti, šiuo atveju mes galime pasisemti jėgų iš ano meto 
savanorių ir karių. Jų aukos dydis sudėtas ant tėvynės laisvės aukuro 
mus skatina ir įpareigoja ■— kovoti iki galutinio laimėjimo, kad atkurta 
Lietuva būtų tikrai nepriklausoma, laisva, demokratiška, žmogiškai kū
rybinga ir dvasiškai stipri.

Šitokio idealo siekiant reikia ne tik vienkartinio gražiais pareiš
kimais, bet nuolatinio ryžto per visus melus, kad laisvės -idealas būtų 
gyvas mūsų širdyse ir darbuose ir lydėtų mus per visą ateities gyvenimą. 
Todėl jubiliejinį 60 melų nepriklausomybės šventėje paremkime Ame
rikos Lietuvių Tarybos laisvės siekimus lietuvių tautai savo pinigine auka 
ir vieningais ir ryžtingais darbais.

Taigi š. m. vasario mėn. 12 d. 2 vai. p. Į). Marijos aukšt. mokyklos 
salėje Chicagos Lietuvių Taryba rengia Vasario 16 dienos iškilminga 
minėjimų. Į šį minėjimą maloniai kviečia visus geros valios lietuvius 
dalyvauti ir savo aukomis paremti Lietuvos laisvinimo pastangas.

Aukos bus galima įteikti minėjimo metu, arba pasiųsti Chicagos 
ALT — iždininkei Irenai Sankui šiuo adresu: 2520 W. 6<8th St., Chicago, 
III. 6062-9,

Chicagos Lietuvių Taryba

t — MAU/IVNOf( CHICAGO I ILL,— THURSDAY, FEBRUARY 9. 197U

TatrpyKite dabai
pas mus

P&z miu aupoml jūsų pinigai iV 
bet* didelius d&rbus. Pirma, jie pa- 
ded> Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurt? geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki *

73/4%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtai 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitas 
neša

^k%

UNIV
SAVINGS 4 LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, ĮTRINTI DIDELES ATSARGAS
įteigti 1923 metai*. TH. 421-3070

pletooM Men>*« antoir.obilUmA pMtatytt.



Kitose JAV vietose:
330.00

JONAS KAIRYS

\Bus daugiau)

atiduoti, krašto, gyventojams atinitas jiems pagmdines 
teises, mums. torėtų-daug" rūpėti. Mes privalome daboti, Į

W4.00 
$ 9J» 
I 3-00

ratusius piliečius. Lietuvai naudingas fa* net Amerikai 
reikalingas yra toks Žmogus, kuris žino faktus, moka juos 
atrinkti ir naudoja priemones savo skaitytojus tiksliai 
informuoti apie kiekvieną svarbesnį tarptautinį klausi-

Sl&bO 
$10.00 
$ aso

$83.00 
$»J» 
$ 190

®€»
$18.00
$ 4.00

nės revoliucijų 
tarpia, 
saillio galas jau arti. Tikėjo ir religinės organizacijos 
ir ragino pasekėjus pasiruošti ir laukti Kristaus ant
rojo atėjimo. ' \

Algirdo A. Kasulaičio paskaita Chicagoje sukėlė pla 
čių kalbų ir įvairiausių komentarų. Kai ji bus paskelbta 
Naujienose^, tai apie jo iškeltas mintis prašneks ir visos

pusei metų -------
triads mjbuxbmt 
vienai menesiui

Visi šiuos dalykus prisimename, bet taip visi žinome, kad 
nebuvo pamato teitiems kaltinimams mesti prezidentui 
Fordui, popiežiaus atstovui ir kitų valstybių galvoms. Tai 
buvo gryniausias komunistinės propagandos skelbimas 
marijonų dienraščio puslapiuose. Nebuvo jokių įrodymų 
ir Naujienų šmeižtams'paremti, bet jie buvo paskelbti.

baisus buvo 1700-18ŽK) metų laiko- 
žmonės įau tada tikėjo ir kalbėjo, kad pa-

nomis būva rodomas 30-tyįe vai 
stijų.-Šitą. filmą stebėjo - Šim
taimilijonųžm<mių.' Taigi gal 
’rgi pasakysite, kad buvo Ho- 
gal pasielgta. Toliau didysis 
Lietuvis skambina, o jam “bo
tagais" -pritaria Pasaulio.- Lieta? 
vio redaktoriai: “Be to -sį jžei- 
sėiau Tamstos, daktare,' - inteli
genciją, jst čia, bandyčiau Tam
stoms aiškinti,jog visokios re- 
juvenanadjos šiame; dęmokra- 
tiška» principais L besitvarkan
čiame krašte vyksta .per balsavį 
mus, o ne per aukil'miikus per- 
8’registravimus,” Pasaulio Lie
tuvio redaktoriams ir tam Lie
tuviui, yra- gerai žmonų rinki
mai Čikagoje, Marqnette pan
ke, Tenaj balsai buvo medžio
jami, bolševikišku bOdu.- Apie 
tai buvo gana plačiai aprašyta 
spaudoje, lieka Jums tikta pasi-

kiėtis užvedė ant scenos lietu
vį muziką ir jį pristatė visuo- 
meoeL Vienas žymus muzikas 
programą gražiai - aprašė viena 
me Teturiu žurnale.. • '

Taigi Jūsų , manymu jau yra 
blogai.

Dr. Balčiūnas, jo žmoną h? p. 
Ramdel suruošė 1975 mti MiJ- 
waukėje Folk Fair- metu paro.

Naujienos eina kasdien, iiskiriani 
sekmadienius. Naujienų Ben
drovė, 1739 So. HalMed SU 
UL 60608. TeJef. 4Č1-S10U.

Pinigus mtU «xti pešto Money 
Orderiu karts su dbaXyxnu.

Dar niekuomet nėra ten p buvę

'Gyvename nežinomo rytojaus amžiuje. Pranašai 
sako mūšy amžiaus dienų galas artį bet taip Žmonės 
ir pranašai kalbėjo per šimtmečius. Kas žino ir kas ga 
Ii pasakyti, kad mūsų amžiaus galas bus? Netikrų pra
našų buvo ir yra visuomet

aktai yra čia. Tai Dera tarptautinė sutartis, bet jie ver
čia' kiekvieną lietuvį apie juos pagalvoti ir nutarti, nau
doti juos lietuvių tautos laisvės kovai, ar leisti tiktai ko
munistams jais pasinaudoti. ; .

Didelė lietuvių dalis šiuo atveju, nuėjo su/komunis- 
tais. Jie bėgo. nuo žiaurios valdymo sistemos.. Jie žino, 
kad4-nespėjusieji. pabėgti buvo vietoje žudomi, kiti veda
mi-į .kalejunūs. ir ten ilgiausias savaites ; tardomi ir kan
kinami, o tretieji išvežami į Sibiro taigas, kur turėjo šal
tį,' sniegą ir uodus, kęsti, šaltis juos nukankina ir sniego 
pusnis palaidoja. Jie komunistų darbus labai, gerai paži
no, bet vis dėlto Helsinkio aktus jis interpretavo pagal 
komunistinės propagandos batutą. .

Prieš du metu, jie tvirtino, kad Helsinkio aktais visa 
Rytų Europa buvo parduota rusams. Kai-Naujienos pak
lausė, o Įtiek gi rusai sumokėjo ir kas tuos, pinigus gavo, 
tai iki šios dienos pardavimo akto niekur nepaskelbė ir 
gautos sumos nepaminėjo. Popiežiaus atstovą Helsinkyje 
pavadino Judu, bet jo išdavimo akto neparodė, o Ameri
kos valstybių galvas lietuviai vadino parsidavėliais, paė
musiais Judos grašius, bet kai Naujienos paprašė nurody 
ti paimtą sumą, tai viską žinantieji sovietų propagandis
tai ir tos sumos nepajėgė nurodyti Naujienų kelti klau
simai ir. prašyti paaiškinimai tiek naujus politikus įkai
tino, kad jie net specialų šmeižtų pamfletą prieš dienraŠ-

gi nestsavinkit to, ko neatli
kote. -

M?no buvo galvota apie, di
dingą 200 metų USA minėji
mą jau 1971 ir 1972 mt. Jį. ruo
šė ne vien registruota bendruo
menė, bet dar įsijungė virš 20

BALČIŪNAS, M.D."OKS TOKI ATPAŽINO IR ANT ALAUS PAVADINO

Ponai Pasaulio Lietuvio re
daktoriai, žinokite, kad bolševi
kų tikslai nepasikeitė, keičiasi 
■įk. priemonės- Jų tikslas užval
dyti vigą pasaulį.. 'jiems visos 
priemonės yra leistinos. Jie sa
vo pinigais veža į lietuvių kal
bos kursus, kad išsiaugintų. sa
vo agentų, rodo filmas, kad prie 
savęs hum daugiau pritrauktų 
ir titi .
. juk p. Bizauskas, kurio nie- 

tkas nepalaikys bolševikams pa-, 
lankiu, svarstant Lietuvai rusų 
įteiktą ultimatumą 1940 m. bir- 
že-lfo mėn.' pareiškė: “L”tima- 
tumą reikia priimti, neš vėliau 
sovietus bus galima suminkštin
ti. UŽ kelių mėnesių jis pato 
buvo išvežtas .į Rusijos gilumą 
“minkštinti”. Neužktbkhne ant 
bolševikų kabliuko. ' ii.

r. (Pabaiga). •
— Prezidentas Jimmy Carter 

nori sudaryti vieno bilijono do
lerių fondą, kuris padėtų moks
lo mokesčius mokėti nepajėgiau 
tiems' studentams eiti moks-

tetas: “Daktare, juk,i Tamsta 
gerai žinai, jog piktybinės vėžio 
ląstelės dauginasi labai.' lengvu 
skilimu.’' čia visiškai .teisingai 
pasakyta. Čikagoje pirmas ano
niminiu laišku, pliaukštelėjo. Lit 
tuvis, o jam pritarė net. trys 
Pasaulio Lietuvio .redaktoriai. 
Aš esu tikras, kad dar daugiau 
tokių plaūkštelėjimų ar anoni
miniais laiškais ar:. spaudoje 
bus. Taigi Čikaga jau pagarsėjo 
lietuvių kilmės ūgli american, 
toliau seka pliauškintojai su bo 
tagais, vėliau prisideda marijo
nų ar ateitininkų išleisti por
nografiniai' romanai, kurie mo
ko kaip vesti padorų gyvenimą 
per veiksmus, aprašytus Sauja'

užsiregistravo. Taigi Tautinių 
šokių šventės ruošėjai nesėja 
mums užbėgti už akių. Kodėl ne- 
kaltinate dr. Kisieliaus ir ope
ros, kurie daug vėliau tokios

Ivtios begali būti galimybes ir'kokia.ga
li hūli bendra k.dba ir ar galima dar tikėtis pagalbos 
iš tekių individų ■isuomenės ar bendruomenės veik
loje. bčt kokioms problemoms išspręsti?

Šiandien visi žinome, kad Helsinkio aktas pačiam1 
Brežnevui nebuvo toks naudingas, kaip vienuoliu 
nai skelbė. Helsinkio aktas nei dabar esančių sier.ų nepa4 
virtino; Helsinkio aktas nei rusams neatidavė Žer- 
esančių kitoje geležinės uždangos pusėje; Helsin’io ak
tu nei prezidentas Fordas Lietuvos nepardavė Kiek ie 
nam šiandien aišku, kad HelsinJoo aktas padrąsino ne1 
tik rusus, bet ir kitoje uždangos pusėje gyvenančius p? ' 
pavergtas tautas reikalauti pagrindinių žmogaus teisi i 
Helsinkio aktų pasėkoje pačioje Rusijoje atsirado vadi-, 
narni disidentai, kurie reikalauja pačių pagrindinių žmc I 
gaus teisių, kurias pasižadėjo respektuoti pats Bręžue . 
vas.

Visi skaitėme, kad Andrei Gromyka patarė Brežne
vui Helsinkio aktų nepasirašyti, bet jis vis dėlto juos pa 
sirašė. Pasirašė, išprakaitavo, padėjo plunksną ir apsi-

rmos d. 
iIaoc

Chieagoje ir priemiesčiuoče: 
setams ----------------------

pusei metų ------------ --—
trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui _______

(Tęsinys)

Nedžiuginantis yra ir šių dienų Amerikos kelias, 
kuriuo pasiry žo žygiuoti ir mūsų visuomenė, ypač jau 
noji karta; vyrai ir moterys. Kas atsitiko Romos gyve
nime, tas šiandien kartojasi Amerikoje, pasibaigus 
H-jam Pasauliniam Karui — “dirbančiųjų 
žemėje**.

šiandien JAV darbo jėgas sudaro 40 nuošimčių} 
moterys. Veik 60 nuošimčių moterų darbo jėgos susi-| 
daro iŠ vedusių moterų, kurių vyrai lieka be darbo 
namuose. Ir iš to 60 nuošimčių dalies daugtaa kaip 
pusė vaikai, kurių amžius dar ne pasiekė ir 18 melų.

ti Pyksta nepatenkinti mokytojai, pyksta ir studeird 
tai, ir studentus šalina iš mokyklų.

k Nepadeda nė pinigai >

Pastangos be sčkmM Amerikos istorijoje (kaip 
ir kitų tautų) dar taip nėH buvę, kad milijardai do
lerių tiek mažai nuveiktų-

^Visuomenės ir valdžios vadai rūpinasi modemio 
jč auklėjimo sustema tiek, kad per auklėjimą, jau-

» criuniMuis nd. ąuoHami įkvėpti, žiniai Vertybių supratimų ir dis- 
kada žmogau. tito»io. problemos glūdi kjaiinko^ P"“0?“1* ,
proto ir d^ioi prielaidoje. . ’ Deja, pasolunea buvo mcokoa — aereikknuiigos. TU1-Į

... . . . ,'.-tb«<x- .i*- a. gi, modernusis auklcjmias klvdfO. Jis nedave to, ko vi-1. _ S uitoje atverti iš skleisti'žinojimą ' kaip spręsti / • 7 ’
painias ir ris didėjimas tallies problemas^ auklėji- . . .... .
uio gyvenu tikslų, vertjbcs
krizę. Nuo .vaiku daržąliį1 iki aukštesnių LkslJSų į^atimo 
^—problemos./drasko tautos*.pastoj'• Negana.^ \ »<>!»&>« įpuolė i tokius pat spėtus, palaipsniui, 

rasių; sunkumai gresia ir visai mokyklų -sistemai grid- * PABAIGA

padarytas nusikaltimas .prieš veikiančius įstatymus ir 
prieš pagrindinius etikos dėsnius.. Naujienos mokėjo ap
siginti Jos nurodė, kad šitokiais metodais nei savo skai
tytojus informuojame, nei iš nežinėlių padarome susip-

gaixioe pinkles,- neapsižiūrėjimas garbės, nedaro,, bet jis.su savo viet*nės reikfcnėfl. rw«i- 
pareiškė giliausią' įsitikinimą,;lietuviai mokės suras- :“u' 0 tau Uętireįi Ben- 
ti tikrą kelią ir vįehįngai giną pavergtos iLietu™, teis^. r IgSJnŽ
Jis priminę neteisingų informacijų.srautą, pasiekusį Ame tiaių Iwtitatas ir mino- 
rikbs. lietuvius tuojaus po Helsinkio aktų, bet jis nurodė, Į juje inkorporuota bendrovė. Tai 
kad ir tokiu atveju atsirado į Jogiškąį: gąlyojaučių žmonių..................
grupė, kurie mokėjo susiorientuoti, naujai susidariusio 
je tarptautinėje padėtyje, .padarė teisingas išvadas, ėmė 
si konstruktyvių' žingsnių‘bylai, ginti ir didelės i 
svarbos žingsnį: Belgrado konferencijoje iškėlė Lietuvos’ 
pavergimo klausimą ir sudarė sąlygas amerikiečiam: dar

(Tęsinys) . ’ L

Gal ir jūs gausite 1,000 dot Česniu mažtąbu ruošė šituo inl 
premiją. Bet kas svarbiausia, Dėjimu mes - parodėme amen-

vine misterija. Gal jis verkė, kad rusams bus priverstas 
atiduoti tas laisves, kurias jo vadovaujama komunistų, 
partija prieš 60 metų atėmė? Gal-jis verkė dėl to, kad tas,1 
parašas jam sukels labai daug nemalonumų ne tik pačio
je Rusijoje, bet ir užsienyje. Ar jis bėjo ašaras dėl pada-

Ir, pavyzdžiui, nežiūrint tos, žmoniją slėgiančioe 
tikrovės, kaip wo ir maisto taršos, žmonių prieauglio 
naštos, moralės stovio kritimo, paauglių prasikaltimų 
ir begalės kitokių neitoprendžiamų problemų — “op
timistiški” ' idealistai p<?tša mums saro išdaigas. Jie 
tvirtina, kad nieko ypatingo neatsitiko, kad tai nor
malūs reiškinys, taip buvo ir seniau. Sako, kad savo 
laikų išsivystys žmonėse “geroji prigimties pusė” ir, 
dėka, mokslo pažangai ir žmonių racionalizmui, už
viešpataus žemėje taika. Tačiau, faktas yra, kad taip 
niekuomet nėra buvę.

Daugelis patikėja, bet ir apsivylė

Daugelis tikėjo seniau, kad žmonija gyvena pas
kutinį tūkstantį metu, kaip jie -tiki ir šiandien. Tikė
jo ir per pirmąjį tūkstantį po Kris taus gimimo. Siau
tė Juodosios Mirties marai Europoje, perėto ją, viską

JONAS KAIRYS

Mūsų gadynės romėnai

.,■/ j)IEXRA$Ti v a j ’ UE* A 
<R VTYKJTE IR HLATINK1TF

Mums turi rūpėti mūsų reikalai. Mes žinome, kad 
brežnevinė propaganda mus suskal(Jė, -.bet mes, supratę 
;ir pamatę kląįdą,.privalome tdiau klaidos’nedaryti. Mums žemį smūnkame, kad pepareL 
ųė^:.prąsm^ padarytą klaidą kartotų bet visi privalo-Skalautume p. p. Nainio, Razmi- 
me. Žiųrėtų.kad geriausiai Apmokami propagandistai mus nc> ir Barzduko ataistatydnu- 
daugiaumesuskaldytų. Kaąbandys7ir-’tote pasilikti klai-,m<L ,,. „ .,
doje, tam turėsime duns, paradyti ir.patarti_pasimokyti^Bendruomenė ir 
faktus., nustatyti, bet kas prisipažins prie^ klaidingos gal- jaj prito ri^nti e ji sambūriai
vosenoe ir ją paraisys, įai galėsime ir-toitau vėl visi Žiugsi l976 mt. ruošė laisvojo pasau- 
niuotLŽinoinę,jog tainelęngs’as-dalykaSjbet įmanomas.'bo penktąją šokių šventę,’ skū- 
' T.--'’iJ LZ - • X J-1 T- j'r’am? taip pat JAVdriejų šim-

-Kasulaiao paskaita pla&aL. to metų nepriklauaomybėa au.
jis pareiškė giliausią tik ėjimą ArnerikošĘ^ Jis pa kaičiai pampėti.- Bet už-akių

Lietuvos inkorporacijos į Sovietų . Sąjungą nepripažįsta centennial komitete, kas pirmiau 
ir kari Europoje nebus taikos, kd^Pabąftijo valstybę?^ 
nebus gražinta laisvė ir nepriklausomybė. /

Jeigu lietuviai pajėgė tokį svarbų tarptautinės poli 
tikos, žingsnį padaryti; tai jie pajėgs rasti benJrą k?lc 
tarpusavyje ir parodys reikalingą vienybę kituose lau pat rūš’es minėj mus tik ma-’ Taigi iš sofo jau paridaro kvar- 
vinimo darbuose Kiekvienam aišku, kad lietuviškos vie
nybės procesas nelengvas^bet lietuviai pajėgs Šį kiru bet stengiasi nustatyti faktus. Kada jiems pavyks tiks-

atėjo kaip kokia staigmena vienos dienos ar nakties puvimo, paJauiumos menko* kontrolės, ptaltis ir 
laiku. Tas procesas galėjo tęstis gana ilgai ir paiaips-jsvaigalų rasodą. Dėlko? Dėlto, kad rai nors klj’sU. 
niui. Jis ėjo išlėto ir pasalomis, kaip kokia “penktoji į Modernusis auklėjimas jaunuolį moko žmonijos proK- 
kolona*, naikindama šeimos pastovumu iš vidaus. To temas spręsti materialistinėmis 
proceso eigoje tėvo, motinos ir vaikų pastovumo san
tykiai ir rolės sumišo, netekdami visų būtinų šeimos 
f^-venimui savybių ir liko beviltyje bet kada atsigauti|

Užsieniuose:
metajas ----------
pusei metų-------
vienam mėnesiui

vienybei. šiandie ‘ visi matome, kad. sovietų geriausieji.Is'vaizduokite, toks žmogus nu- gerų muzikų. Dirigentas ameri- 
propagandistąi pateko į Amerikos diplomatų jiems pas-'eina į Valstybės departamentą 

‘ ir pradeda kalbėti apie mergai- 
tės k...^ vėliau apsmerkia ir nu
sišluosto ašaras, kaip aukščiau 
L* etų vis aprašo.
jNė’augt- ine^ -fietūviaį taip

.Vodėrriu/ auklė/irTvu . j •/

Buvęs Amerikosprtzidentas JohAson, kalbėdamas 
1965 metais į Načionąlę Auklėjimo Sąjungą Madison 
Squa/e Garden, N. X pasakė: ^Auklėjimas daugiau* ne 
gu bet kokia kita jėgą pajėgia sulipdyti ateities pilie^ 
čių pavidalų, o piliečiai savo keliu ir mūsų ateities bend 
ruomenės didybę,nuspręs**.; •'

Gi studentų nuožmiųjų , riaušių šešiasdešimt 
metų laikotarpyje vienas tautos vadų įspėjo; “Mes gy 

žinomų vename savo namuose ir Užsieniuose anarchijos am
žių- Mūsų didieji universitetai sistema tiškai ardo- 
nu ■' s -nj .

■ ■ •* ‘

Nors bendra padėtis šiandien JAVt gal tik mbmen 
talžai, yra kiek apsiraminusi, ką mate reikalinga pas
tebėti ir prezidentas Carter savo kalboje kongresui 
patiekdamas ateinančiųjį metų valstybės sąmatą, bet 
ankhiji mo centras — tas. piktosios sėklos lovys — ir
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DR. K. G. DALUKAS 
44UURLU K MOTIRV LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

*Mkftl ToL LU 5-^444
r>miuf pagal susitariu

X oarfaiitopu, sgambanj 374-boOL

INKSTŲ IR tLAPUMO TAKŲ 
' chirurgija

Talat 4M-O5W
VaUey Modfcol Center 

teO SUMMIT STREET 
ROUTE 5ft» ELGIN, ILLINOIS

Dtt. PAUL V. DAROS 
GTTPYTQJAS ir chirurgas 

W««tcMsHr Community klinika, 
M^kmoa direktorių,

XKM X. HooMm Rd-, Wtttcnostor, IU

ka» antrą Scžtadien; 8—3 vai 
T»l.< SW-2/Z7 art>« 56X-V28

aKUHRUa IR MOTERŲ LIGOS 
G1KAKGMXHNR CHIRURGU A

VKląaUų;. prr&l sųsUarinii Jei d«x- 
uUejiia. gtamhinti Ml 3ux»l,

TEU — BE S-4W3

DR. A. B. GlE YECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

- SPEČiAVYM AKIU LIGOS
• ŠYU7 W«*t lOįrd/streot

' Velaados. cagMJ susitarimu

U ŠILEIKIS Poilsis (Tapyba)

įkvėpęs kibirkštėlę meflėe 
vesiems dievams; pirmas su- 
pažicEnęs mane su lietuvių vėlės 

!kitokybe — skirtumu nuo kitų 
j vėlių ir išblaškęs pasakas apie 
j vėlių kankinimus .
j Mykolas Mažeika rašo, kad

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

~broUi lLduo» broil mhrtT. — M<to 1M1,
Nėra maloau skaityti tokią p^siiUDČU mūsų Viešpaties pranašystę, 
žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks W-__________ ______ ___ [ bet 

įlam’^tie'žbiimhZnZ ikiržie'lL___________ Wev<J 8t&ls kurtų Širdyj k*d jie saite lyg Uz-
r ■ . du žudyti mvo brolius. PraaaiysUse pasakyta, kad Viešpats leU taip
yra nepaprastą! įdomūs. Aš jam kovoja kiti, mec kovodjne tik prieš dldžiauaįjj priešą, šėtoną. Paaau- 

Į tikiu, nes ir man, skirsnelius ra
šant, jie buvo įdomūs.

IX±r vienas įfiomus nuotykis
• įvyko pašte. Nelauktai mums 
j primena karo laukų Vokietijoje.
|Tai pašto darbininkas (juodis), 
j pažiūrėjęs į siuntinį Antanui
I Vaivadai, pasakė: “Good God!

linbd ginkle! ypg nevikri šautuvai ir kirdid, bet ir liežuviai ir piktos ksJ- 
I bo&. Savo liežuviais turinre garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 
1 įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimą Ryžkimės, kad nežiūrint to,

rystes. Ypatingi taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje. r

VW žino, ted rnirris yra teori ir paliečia kl«kvūo4- tet kur yra mL 
rusieji? I t< klausimą atsako knygutė *VHtis po mlrtes*, kurią gauste rw- 
mokamaL Rašykte; *

R XAV1ST, 3715 W«t toth STREET, CHICAGO. ILL, 50629.
IV. RAITO TYRINĖTOJAI.

'I know that man! (Toliau jo ViY/AViViWWrVA\4VAViVuV<VAWiV^^A^^ 
kajbą sulietuvinu). •

— Aš tarnavau su juo gene
rolo Patten divizijoj — buvau 
tankų ba talione, o jis tvarkė D. 
Ph. Great man! Jis kalbėjo dau 
gelį kalbų ir D. Ps. jo klausė.
— Tokius žodžius pasakė ans 

į patarnautojas. |

....... j Norėjau jį klausinėti daugiau,
Č n iilin TlQrn21 Inil'HlTAC i spausdinti ir Įrišo mano atsimi- bet piliečiai mano užnugaryje
O<lullU HdllUU "* KLllui vo vvlltoduo jnnnų skk’snetius, man prasidėjo tneleido, '.Visi geidė pasiųsti sa- 

T, A , naujas darb^TOet^ Knygos pa-^vo siuntinius ir bėgti-prie auto-
yytaUL° Rwk' 8nS ^'ykas lklta? Uetum kol°* reikala>imai atenia iš artimųjų nes ji/pa Ūkti pesam
- \ sa^ed^ięlšjtpli. ’Mane tas diįu- gioje vietoje. * - » .

Mažeika Evans
S W_Wf », k

Laidotuvių Direktoriai 
«aK-6845SDUTH WESTERN A^E.

tinės namai Chicago j e tapo nau- nijas.
Dėka rūpestingo ir darbštaus 

Rinktinės vado p. Išganaičio ir

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

jos kultūros centru. Dėka su
manios ir gabios Rinktinės va-

mės^ ant "Čikagos gatvių, gilų mas! — galvojau. Prieš 36-7 
šaidių m.oterų sekcijos vedėjos Į sniego ir ‘įjilit-dams žy_ 'metus -tasai paštininkas matė

' įdovybės, kuri’subūrė keletą šimjp. Cecevičienės, pastangomis ’giuotė pasidarė nepaprastai vai
DklfttANK PI F('K ^motenj Į ^(metų vasario mėn. 4 <J. gį^, ' .. ,r- ; bar-momentaliai atpažino'! “You

viening,. vienetą, ^kuns vieniu- Namuose buvo surengtas Uzga- 'ėitf.ii'ek ilgesnę ke.-are great man your self to re
gai ir darniai susiklauso. Tai vėmų Blynų balius —-vakaras, lidnę, beA-eik nemanoma. Pilie- member the hą^p that ipng" —'

- gražus pavyzd}?, ’kitom orga- dėl šaulių ir visuomenės. Ba- &ai.”sįie^-lasinėti neskuba, pasakiau, bet daugiau kalbėti ne- 
Inizącijom, kurios nesugeba tvar.liuje dalyvavo skaitlingai seni- vieni prakasą siaurą takeli, o-kP buvo progos.
ikY^ ' ’ mas ir jaunimas, kad neliko Dievas shie| ' U tiesu. koks nuohiinaas ir

orTymETRisiAS
• \ KĄUĮA UbYUVlSAAI
12AU r*L Z4/SH49

. Tikrina akis iritatko jumųos xrr;.«r.vvr. .
• <-. "Intact lenkes”1 . į .

VaL ągal. su^iariui^ Uždaryta trečl šaulių namai, tautiškai ir kul-
: s: . turingai išpuošti ir dekoruoti .vi

EUDEIKIS
x - LUI LLA^a.1 lopuvoil 11 LXV-TvvZl LkVll > 1'

duje. Erdvioje salėje, pastebėsi-
• .’ ’-I -i-*'* t J" ~ V ' ___

. . INKATŲ, PŪSLES IR
■ . .į ĘKPSTATVS CHfRURGUA

■ j tysĮl 63rd STREET

-  -----—- y — —— t K tiesų, koksi nuotykingas ir 
gelį sutirpyk /-~$e prasitaria.; įdomus gyvenimas; yra. tokių 
Vienok Dieva^ nekreipia dėmė-: žmonių, kaip Vaivada ar anas 
si<>4 sniegų net į mūsų gatves, p ’ ' -■
ATsiems* ’reikia 'įrišti sniegu; o 
jei ne; tai^mūš^žygiuotė nepa
judės.

Užsakyta; knygas reikia pa
siųsti ir- siunčiant nunešti į paš
tą; Knygų, f pašto dėžes laiš-į

laisvų vietų. Jaunimas vado
vaujamas, Jūratės Jasaįtytės, 
šoko tautinius šokius ir linksmi
no senimą, o senimas gausiai 
plojo ir kėlė ovacijas jaunimui. 
Buto pašokta keliolika įvairią 
tautinių šokių,! grojant akordio- 
nistui” A. Stelmokui.

šokėjai buvo pasipuošę tauti
niais rūbais. Po meninės dalies, 
prasidėjo blynų balius— karši 
ta ir skaniai paruošta vakarie
nė. • Svečiai paliko- labai paten
kinti, gražia-ir kultūringą me
nine dalimi, ir skania — sočia

le ant zsienų iškabintus nepri
klausomos Lietuvos , valstybės 
prezidentų^ Uetuvos karo did
vyrių ir . nusipelniusių Lietuvai 

! \yi'ų portretus. Nepamiršti ir 
; Didžiosios Lietuvos kunigaikš-

_ ’ čių "portretai. {rengta turtinga
> I1R. VYT ^AlllJAQ ^aygomis bibk>tek^ kuriai pla-

T.Ž’-jr.* jciai naudojasi šąuliait ir, visuo-
: Gy uYTGjas ir chirurgas ‘ menė. Maloni ir jauki salė, kuri 
teutons ngosfc primena; senovės lietuviu šveu-
Vt<W*3- i ! •... .
‘A I . ’ į vakariene. Po vakarienės pra-

Įp^laoū-aiL trėciad..’ ^talchTlu i sidėjo bwidri šokiai, jaunimp^
ir peuat._ 2-ks b-a'vkL vakTŠeštame- Inudų, tokiojejaukioje pastogė- senimo iki 2" vai. nakties.

: vai.’1 i^epietrir kitu Laiku Je ir atnaujinti,'- sustiprinti tau- r Svečiai skirstėsi į namus, su
-‘■pagal su&tarttte , linię dvasia. ’ - gerom ir pakeltom nuotaikom.

Rerioencųoy-tihefc «wo-^45

gerom ir pakeltam nuotaikom, 
o ypatingai dėkingi- paliko, ba- 

jkultūringi' pobūvW<ir iškiL liaus rengėjam ir skaniai pa 
ininnos vakurrtnėc bei Švenčiu ruoštos vakarienės ruošėjom. 

Boliaus dalyvis J, Kreivėnas

šaulių Namuose, dažnai būna
KŠ1LEIK1S, 0. P. ,

Lj OBTHOPKDA^-PHOTEZJSTAS; vakaronės bei švenčių
W . Aparatai - PrįtezaL Med- ban- minėjimai, kauliai turi darnų 
* Such iSSSSTt*j ir skaitlingą chorą, tik mokom-Į

Wtot 43rd $% Chtegu, hl 60629 sudarytą iš jaunimo —
TteeA:. PRoft^ect G-5C84 r j merginų ir berniukų. ’Grupės ‘ 

! vadovė stud. Jūratė Jasajtytė.1 
šauliai dažnai atlieka skaitliu-!, Gėlė^ visams prosams . " 

BLYERLY HILLS G6LINYČIA 
2448 WST wri STREET 

T»ifon*L PR »mS33 L- pr 8-0434 
Naujoji Barbaro* ir-Gana Drithiy 

krautuvė.
'THE- DAISY. STORK 

9978 Sovfh wa*t Hwy Oair Lawn 
r Tai. 499-T318

RE4XRAWSTYMAI

MOVING 
Lakfiroal — Hina apuriudi 

'' ŽEMA KAINA
JL JERtNAŠ '■

Tai. WA 5-8063

moving
Apdrtustas perkreuitymis 

-• H Ivalriv atitvmv.
. ANTANAS VILIMAS 

į ; Tel 376~18t2 arte 3?6-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS
Vkos proęremof fj WOPA,

Lv : 1490 ML A. NU

Lifttuviv kalte: kasdien nuo pir- 
madięmn iki pfšūktadiemo 3:00 
-^3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ff sekmadieniais oao &30 iki 9^0 

vaL ryto.4 •
Vftdftji Aldona Daukvs
ToM<f HEmlock 0413

t 7W. So. MAPLRWOOD AVE.
5 CHICAGO, ILL. 60629 t _

paštininkas 1 • *
Juozas šmotelis

■ Keliamos vėliavos 
Marąuette Parke

nūd inano nirnų yra pustrečios pamaldas (10:15 vai. xyi4) Mar- 
mylios, toliPašto nuotolis ir rquątte'?arka Lietuvių šventovės 
sukelia man rūpesčius. Kaip nu- aikštėje, vietinės. LB Apylinkės 

A’ažiuoti^ Ar Bušai visomis lini- iniciatyva bus keliamos vėlia- 
jomis kursuojažK&A bus, jei ne- -vos. Ceremonijas atliks Vytaų- 
perbriaiu sniego pusnynus? Bet j to D. šaulių Rinktinė ir Gen. 
matyt; dievų įkvėpta mano dūk- * Laukan to jūrų Saulių kuopė, 
ra,' pašisiūlė mane nuvežti. • į Uniformuoti šauliai organizato- 

.tiuį sa^’o/maš£n4,wtalJr per siveJ rial dalyvaus kėlimo caremonL 
gųž važiuoja ’ Dėkoju dukrai ir-jose. Visuomenė kviečiama į 

-<fievam&. c* . < ■ ’’įj [pamaldas atvykti 15 min. anks--
Mūsų apylinkėje .tūlos gatvės &au *r dalyvauti vėliavų kėlime, 

beveik neišvažiuojamos. Par . Vėliavos bus nuleidžiamospo 
kraičiais apsnigę automobiliai minėjimo Marijos mokykloje.

Nuotykiai su skirsneliais-
Kai Morkūno spaustuvė baįgč

Revolution Of Th# Ona-Pot Meal -
la Selactel tor mcay 

hzge bemat boastod i ran* 
met kitotea. When tbe weath
er got hot, tooktof 5M& done 
there, away from the. main 
bouse, vhtah stayed cod and

«r*rthi<jw Mtohae dnidfezy 
's^Hioat Mcrifidag tosto or

h«e rf ihif Htate 
mvataMoo Ši the aea-poi 
tticmR, m>A» in n įto-r tooter 
like a crockpot, bated in tte 
eftfll toft before or 
pdzsd te aihiace nd ftotoa.

toMte ą®» te u 
efrapift s» bot dog? and beans,

K yec ayea1! frying foods, 
or open tha kUrhrn windows 
si the top, so hot ah escape 
Cook or vash diahea aJPbtf 
dark vbeoe°ar you oan. A- 
*oid opening the refd<erator 
ai mneh m po«ible — the test 
H saxoo^M from the inskto M 
pumped outsda — into your

eoBKUBO htmi~q during off- 
peek bom* wd help keep the

it lito tite tane
xrhea frieedi ana tktfy to 
drop it. end octopct Oeab 

nt aMf ttot eftRto* way

wito dačocated napkite 
and ootox*coon£taated paper 
plicemata, they meaū les? 
uarring čia cteajj-cp titoft.

Sjjeaktag o( nerohitiOELS 
our Etesrinn toeodft have ft 
way of matfng teed tea wmg 
solar power. Pot tea tea, 
sugar, «rater and term Joice 
in a seated oonteteer. įteką

kitchens coma from the Scott 
Paper Company Home Serritt

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGĄ^

1305-07 So: HERMITAGE AVENUE
Tex.: Y Ard? 7-1741 -1742

1330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonai: LAfayette S-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONĘD KOPLYČIOJ

will be BJore effecSvn. Use dis- 
pmafto pilto*, sups aad aap- 
kiro sr often as possible, bui

wtddi
flT

behind. Every _ .
ChM the oaft indisperwable 
ten ta toft camp “kitchen** 
fr ft roR of paper towefe used

hands

Kfl

ery job from dryin £ 
to cf paninę pots ana 
JKp the eectexi

kiūso, o vidury}e: dvi sniege įs
paustos-vėžės. Koks ten važia
vimas 1 Ir. apvalytųjų gaivių, pa
kraščiais sniego kupetos sustum 
tos, vos perlipti galių. Mašinos 
pasistatyti nėra kur. Bet, kad 

;ir su vargu pasiekėme paštą.
Vienas mano knygos pirkėjas 

buvo Mykolas. Mažeika iŠ St; Jo. 
seplu Mičh., kunigo Prano Ma
žeikos giminaitis. ..Tasai kunigas 
□rabašjėlis Mažeika ir dabar ma t ___  __________ w
ari- atmintyje tebėra g)"vns. Ma- gatvė. Bus aptariami darbūs klubo 
no pinnre mokioj®'; pirmas ™““W' n> .

Apylinkės pirmjotnkas

SUSIRINKIMŲ

NašŲų, našUuklu klubas 197R m. 
va^rio mėnesi 10 (Leną, I vaL po pie- 
tū šaukia narių susfrtnkirną, kuris 
įvyks šauliu namuose, 2417 43

reikalai. Po sosirskimo — vaiŠėa.

•toratogx“—ftr arthitectafisl otodte as 
trade—to proride MaoftA<Vs sad 
tease.

, AnhftBetaal spladLes— 
toeyfra tte nn» , product 
wbfch used te te known m 
tehntradar ta stetrcms—now 
are svitebto ta % variety of

1 riam and atotau But the aky*g 
ifbė ItaxU when M comec to 
! the deeorattw naes to vhJch 
WeyYe now being jraL

totting

and ’*doto-yonrwlfers* find 
tbe sptodiea * versatile, sty Itah 
ahd. toeipemfre ▼XT to Md 
character to a home or office, 
todoan cr.ftotto

Sptodtes are betuK used as 
e»nd> holders er temp beaea. 
as room dMdm, acrwoa and 
Tateneea, aa ten tor eeffre

mounted on and. tow» 
m decoratfve eloeate. wrrf 
v pteat botoeci ar a» rrflte 
eJeroeats.

X. X Ncrd Ccu
WmIu tbe vrnridv 
cnfisžactorer of archltedterBl 
spfrKflflK, pratoefli tfoc** deo- 
oretor Hera® to ntoe dlff ereni 
styles, ttiree different tWct- 
Dfisses and tu beighte troeft 
toehcr to risrfst

•Tte spindles are of 
setoeted vestom wood*, toraed. 
co. hopper-fed tethm, sanded 
to a smooth finish toco shrink: 
v-rapped in clear, proteettw 
ptestto. A brochure on sptndte 

srd ideas for

TĖVAS IR SONUS
MARQl ETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
' K %£ Telef.: GRovehil] 8-2345-1

Jb * (410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.. TOwnkeB 3-2108-1

I FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

\ R l A 1

Lietuvių
Laidotuvių
Direatorii
Associacijos

MABULANCft 
3ATARNAV> 
ttAS DIENI 

IR NAKTį

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IB LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phono: YArdi 7-344)1

BUTKUS - VASAIDS
1446 So. 50th Ave, Cicero, flL Phone: OLyropie 2*1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone; LAfayetU 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArta 7-U3S-1133

į STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS į

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tn STREET RApcbUc 7-1313
2314 WEST 23rd PLACE Vilnia 7-«73
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot Hill*, UL 974-4411

: “ P. L RIDIKAS
3354 So. HALoTED STREET Phone: YArda 7-1111 
———— —.-ML-" II ■ . I -
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TRUMPAI

— Ada Juškienė iš Marquette 
kū iš ankstu pratęsė Į>renu’ 

aeratą ir atsiuntė *10 auką, pa- 
Ųnkinh-t už teisinga žodi ir sš-

jnia Halina Dilys

A. Luck ui iš West 
atsiuntusiam

..iu. 2 savaites nemuk:i- 
jagai ga u į us pageidavimus 

k ity’ojų atsiųstus galimų 
rnvr dorių adresus.

Frank Asm utis iš Brighton

Dėkui 
□rd, Conn., 
kų specialiu laišku kalen-

š: e škė $5 auką. Tos apy- 
’autielis užsisakė Naujie- 
m n. tinkamesniani susi- 
uiui. Dėkui.

VILNIAUS KATEDRAi us

Budrys atsiuntė po $2 už kalen
dorių. Dėkui.

— Titas Briškaitis iš Melrose 
Parko, LV Liaudininkų veikė
jas ir ’"Varpo” administratorius, 
gerai žiru>damas lietuviškos span 
dos reikalus, pratęsė be raginimo 
prenumeratą ir atsiuntė $5 au
ka. Dėkui.

Ltti Vaitiekūnas. Schuet- 
zenring 12, D 4420 Coesfield. 
West Germany, nori surasti Via 
da (Walter) Vaitiekūną, gimusį 
IL'16 m. spalini7 d. Biržuose, iki 
1911 in. tarnavusį Kauno pro- 
kiuatūroj ir policijoj, vedusį 
dantų gydytoją Valeriją Miliū- 
naitę, gyvenusius Putvinskio

Prapuolenienė — sek r.5 Petro- “Banga’7 pirmininku, J. Linar-

C. Rinkevičius, Jersey City, 
New Jersey, ne tik ankstybai be 
raginimo pratęsė prenumerata, 
bet ir ta proga atsiuntė penki
nę Mašinų fondui. Jonas Rin
kevičius iš Toronto atsiuntė $2. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėn.. bet pavardės, 
prašė neminėti. Dėkui visiems. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, darant 
pastangų rasti bent po viena 
naują skaitytoja. Visi lietuviai 
kviečiami i jas atkreipti savo as- Į 
menišką dėmesį, gerai su jomis’ 
susipažinti ir pareikšti savo as
menišką nuomonę jas užsisa
kant. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos susi-

nėlė Kinderienė — ižd., Jadvy
ga Kolienė — LDD namų admi
nistratorė, Jadvyga Jadviršienė
— vyr. seniūnė, Valė Rumšienė
— narių reikalams, Brigita Ta
mošiūnienė — vaišėms bei pri
ėmimams, Aldona Ankienė —

i lėšų telkimui, Aldona Martin- 
kienė ir Gigą Vaičaitienė — ren
giniams, Pranė Masiiionienė, 
Emilija Mikalonienė ir Graži
na MLsevičiūtė — socialiniams 
reikalams, Albina Dubrienė, 
Uršulė Lipčienė ir Liucija La
zauskienė — revizijos komis i- 
jon.

— Standard Fed. Taupymo ir 
Skolinimo B-vės centrine įstai
gą Brighton Parko apylinkėje 
lankys W’hite Sox treneris Ores
tes Minnie Minoso vasario 10 d. 
3-5 vai. popiet. Jis susitiks su 
beisbolo mėgėjais ir duos auto
grafus. laimingasis sporto mė
gėjas galės laimėti 4 bilietus į
sezono atidarymo rungtynes ba • —P. Pocius, St. Petersburg, 
landžio 7 d. Comiskey'parke. Į Fla., išrinktas žuvautojų klubo 
visas White Sox rungtynes bilie-j 
tai bus gaunami minimoje bend‘s 
rovė j e.

— Emilija Kielienė išrinkta 
Lietuvos Dukterų Draugijos Chi 
cagos skyriaus pirmininke, Pra
nė Masiiionienė ir Sofija Ado
maitienė — vicepirm., Birutė

nuo vasario 1,1978 m. NAUJĄ SPECIALŲ VAJŲ 
: nariams Įrašyti.
i Duodama didelė 50% nuolaida nuo pirmųjų metų mokesčių 
visiems apdraudos skyriams:

20

10

Viso Amžiaus apdraudai.
Metų Mokamai Viso Amžiaus, 
Metų Taupomajai apdraudai ir 
Metų Taupomajai apdraudai.

Aplikuotai iki 70 metų amžiaus gali apsidrausti netikrin
dami sveikatos.

Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius pasinau
doti šia nepaprasta proga.

Smulkesnių informacijų galima gauti Susivienijimo Centre:

Lithuanian Alliance of America. 307 W. 30th St., New York, N. Y., 

10001. TeL (212) 563-2210.

tas — sekr<,K. Staponkus^— ižd. 
ir direktorium, A. Vaitkevičius 
— direktorium ir revizijos ko- 
misijon, J. Butkus ir J. Kačins
kas — revizijos komisijom• - A

< 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, TeL 737-1717^ . (Pr.)

> S. L.* A. 134-tos Moterų 
kuopos susirinkimas įvyks š. m. 
vasario 11 d. 1:00 vai. p. p. Da
riaus-Girėno salėj, 4416 South 
Western Ave. Narės kviečia
mos dalyvauti. Bus labai svar
bus susirinkimas. Vaišės po su- 
siri nkimol (Pr)

Valdyba

jis rašo: I
. “Daug apylinkių pranešė, kad f 
Į dėl lo rugsėjo mėnesio vajaus 
jos nebegalėjo suorganizuoti 
Iki šiol į JAV LB Krašto val- 

j dybos iždą leįplaukc tik 2,- 
191.50 yol... Krašto valdyba 

Į švietimo tarybai turi skirti 4,- 
109 dol. ir Kultūros tarybai 

4,600 dol., nes kitaip jos neišsi
vers. Todėl mūsų viltys vėl- 
krypsta į ateinančių metų Va
sario 16 minėjimo vajų ir, vi
suomet, į visuomenės jautru
mą mūsų, reikalams. Ta proga 
iškeltina svarbi aplinkybė. Pa 
sitaiko, kad apylinkės ar įvai- 
nūs lietuvių klubui būna paties 
ti piniginių sunkumų ir svar
bu, kad bėdos atvejais jiems 
būtų galima kur nors kreiptis 
ir prašyti pagalbos”.

PLB pirm. Br. Nainys sako 
netiesa, kad LB Vasario 16 pro
ga iš ALTos apgaulingai pasi
savintus pinigus — aukas su
naudoja Lietuvos laisvinimo 
darbams. Tuo tarpu, LB Kraš
to finansų darkytojas, kaip 
matėme aukščiau, visai ką ki
tą sako, kad tie Vasario 16 pro 
ga suaukoti pinigai bus pa
naudoti bankrutuojančioms 
valdyboms išlaikyti, žlungan
čioms apylinkėms šelpti ir ne
aiškios paskirties klubams rem 
ti. <

Spaudą pavarčius
LB iššvaisto aukas metė ir įvairiais nešvariais biį- 

t^t - dais pradėjo ALTai kenkti irPLB pirm. Bromus Namvs* .v ,
v . . ‘ vagiliauti is v asano 16 aukų:
s. m. S3US.O men. . Pasaulio;^ keliolikos lielu^
Lietuvyje skundžiasi, kad lie- . . ... . ?• • r . t - A , . . . centrinių organizacijų jungi- t tuviai LB-nei Lietuvos laisvini; , . T •i ... , , . - v . nvs# sukurtas specialiai Lietu-> mo reikalams labai mažai te- L . . . ,

t . T . J vos laisvinimo reikalams. *aukoja, ^tuviai labai gferaU Jei LR f
žino, kad LB apgaulingu bu- laisvinimo reikalak tai
t, .. T . ; ~ . J rėjo jau seniai Įsijungti Į AL-
( ArrWrlL’nc T lofumn ! J J v •> o £

nukniauktas (pasisavintas) su-. x ~ • . ..., . T . tuviu organizacijomis mas sunaudoja ne Lietuvos* T . / .... , , ..... . Lietuvos laisvinimo darba irlaisvinimui, bet issvaisro visai) , . ATm ė-. .u .. , mekaisioti kuolu i ALTos laiški tiems reikalams. Dėlto ma- . •• .. " ; . - . ,
v . . . T | vuumo vežimo tekinius, (ražai ir per apsmkima LB teau-L \
koja. , TT>j Pažiūrėkime, ką sako LB

Vasario 16 Lietuvos Neprik! centro valdybos vicepirm. fi- 
lausomybės iškilmių minėjimo! nansų reikalams F. Andrašiū- 
proga, visos surinktos aukos nas, kaip LB sunaudoja Va- 
turi eiti ALTai, nes tai jau sario 16 proga suaukotus pini- 
yra 38 mehi tradicija ir taip j gus Lietuvos laisvinimo reika 
buvo susitarta su visomis lie- lams. Tame pačiame “Pasau- 
tuviškomis organizacijomis.’lio Lietuvio’5 sausio jmėn. nu- 
Tik LB nuo to susitarimo atsi- meryje “JAV LB lėšų reikalu”

du, Vasario 16 proga, iš- ALTol
(Amerikos Lieturiu Tarybos)!^. JT 7*“?'n . . x z . " . \ 7 ’ Tą ir bendrai ,su kitomis lie-

TV 11 L” “n'I mi I” T O o / r\ n r\

dirbti

Tai jau tikrai apgaulingas 
ir skandalingas dalykas.

Kiekvienas lietuvis turi -aiš
kiai žinoti, kad Lietuvos lais
vinimo reikalais tesirūpina ir 
tedirba tik *ALTa ir dėlto’ vi
sos Vasario 16. aukos turi ati
tekti ALTai.

ALTa, viso Pabaltijo ir Lie
tuvos laisvinimo srityje jau }Ta 
pasiekusi istorinės reikšmes

JAV Senato ir Atstovų Rū
mų priimtos rezoliucijos dėl 
Pabaltijo valstybių nepripaži 
nimo sovietams ir.

Namai, tame — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS. ILGIEMS TERMINAMS 
tR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAISu

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J. y •

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas '< ■

2212 W. Cennak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

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

GRAŽUS BUNGALOW. 6 kamb.. 2 
židiniai 83-cia ir Kedzie. $64200.

15 M. SENUMO 5% kamb., 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^ mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTU 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
uz akrų.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gausus namę pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — patenkam 
nuomininku*

4243 W. 63rd St, Chlcefe 
Tek 787-0600.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background 

conveyor systems, overhead cranes., 
hydraulic systems and other 

plant machinery.
Welding experience also required.

R LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE. 

An equal opportunity employer

. “LIETUVOS AIDAI”
n, KAZĖ BRAZDŽIONYTE,
tai PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

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

Telef. - 778-5374

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir garažai Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38.800. ,

PALIKIMAS — 5 kambarlųf.18 me
tų mūras;-ux. garažas. Jrengtį beis- 
mantas, centrinis oro šildymas Ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, grafoje gatvėje Marquette 
Parke. S29,900. —

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnų mūras.- 3 miegami-.’ Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamate ne
pirksit už $40,000.- z ’ -f

GRAŽUS 5 kamb. apie 20'm. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marauefte Parke. Tuoj galite 
užimti. $27,900. 1- - - - ■- '»»»*<’■*'

GRAŽUS SKLXPAS ir garažas Mar
quette Parke. * - -

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2‘hutai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street .
TeL 737-7200 arba 737-8334

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontą*

ELECTROS ĮRENGIMĄ!. 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* mlasto' loldfrM, 
Dirbu Ir užmiesčiuose frelt, gax 
rantuotai Ir sąžiningą]

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Avi 

TeL 927-3559

NAUJIENOMS šiemet ruėjo S3 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
*>xaenxoa lietuvių Oi suraito eteifčjus bei HetuvUkot spaudos plrmū- 
mcs ir atliekant būtinas ptzvitts sndhas. lietuvybės lilikimni tkel- 
biamsa pUtinlmo vafta.

^ATJJTKTGS trirUI zteri b ksvojt Lfetrros Jr parari Ufitrrii Itir*?. 
zmdAmot k aeridėtocor į ardėrius te rinipautrii it fa 
ffaulS,

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių denokratfaes grapes. fa bendra* Lartiti- 
rijas ir remia visų lietuvių bendraoriai darbus bei tikalra.

TAUJLčNGS atstovauja tyliąja lietuvių dauguma Hal* pasimetimo, reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas vra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti

Todėl Naujienų vadorybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
♦pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesams. < B.**
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadoj* mataras — $30.00, matų U. FltJE, 

♦rimą mėn. — $8.50, vienam man. $3.00. KHoia JAV viataar mafamt 
— $26.00, pusei matų — $ 14-00, vienam mėn. — $250. Užriardua- 
v? — $31.00 matam*. Susipažinimui siunčiama aavaltf aamakamal

Prašom* naudoti žemiau esančią atkarpą.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENž

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Dldelli ĮMdrtnklma* ferae rūšler prethL 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

Cosmo a Parcels Express Corp. 
MAtourrnr gift farciu swvici 

1W1 W. St, Chtopa, III. WXf. — T»L WA 5-1717 
mj $•. HalcM St, ChkM*. HL SOWS. — T.L XS443M

Jau turu Laikai atspausdintą Ir galima ginti knygų rinkoj*

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, TH. 60608

rj Sinn^ta 4oL Nsajian^ frtnwnerttrf, FubfUeJtnlo
Ttjaut proga paremdami lieturiikĄ ipaudą.

Q Vajaus proga praiau siusti N»njiena> dvi savaites raripafl- 
nimui nemokamai Ir be jokiq įsipare(gojlm<.

'•A V AKOS IH VARDAS ________________________________ _

iDBFSAS

Alekso Abrose mygi ipnirntl paskatintų 80 metų
Chicago* lietuvių gyvenimą ir 1ų atliktai darbui pat Kaina. 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Lriorijof Draugija.

Knygoje įprašyta pirmai Chlcagon atvažiavęs Metxrria, pirmai 
lietuvių kolonijoj jų suorganizuotos šalpos dnugljca. statytos brik 
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuria riio buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pawulletiAki chorai, 9 bažnytlriLai Ir 314 vrikieciių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kstallkiškų. •ocailbrtinių. laisvaTnanUkų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. JMelgtof mokykim. akaltykloc ban
kai ir kt »

Norintieji šia knyga Irigyti, prašomi parašyti čekt arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pwduatl:

JAV delegacijos, kurioje pa
tarėju dalyvavo ALTos pirm. 
Dr. K. Bobelis/ viešas pareiš
kimas Belgrado tarptautinėje 
konferencijoje, kad JAV nep
ripažįsta Pabaltijo valstybių 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne 
teisėto inkorporavimo (įjungi 
mo) į Sovietų Sąjungą.

Nežino ką kalba

M. Stonys, detroitiškis skun
džiasi (“Draugas” 1978. 2. 4. 
“Kova dėl žmogaus teisių”), 
kad Vasario 16 minėjime: “Nu
eini ir duodi auką Vlikiii. Nep
riima. Siūlai Lietuvių Bend- 
ruommenei. Ne. Girdi, minėji. ~ ~ 
mą rengia Altą”. j

Labai gaila, kad M. Stonys’ 
nežino, jog ALTa nėra paštoj 
įstaiga, kad priimtu paskiru- .

c U WPTasmenų perlaidas persiųsti jų 
nurodomoms organizacijoms.Po! We need a few qualified sub-J L 
nas M. Stonys kaip dosnus au- ^ltc welders capable of operating —-------
kotojas gali parašyti stambes-^semi & automatic welding ma-. ——m

niai sumai čekį \ LIKui ir ats- ’ chines. Knowledge or experience • nv
kirai Lietuvių Bendruomenei, in other welding methods help- SlUIltllliai į LdetUV<

of

<2-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui auto mobilia 

Liability apdraudimas pens! ninkame 
KrrfptW"

A. LAURAITIS . 
4MS 3*. ASHLAND AVI. 

52M775

PORTER — DAYS
i -

Full time person to do ware
house porter work. Should be 
able to speak English^ Excell
ent pay and best benefits.

Apply 2nd floor 
Personnel

KROCTTS & BRENT ANO’S
29 So. Wabash 

An equal opportunity 
employer.

įdėti į vokus ir toms ofganiza- fuL We offer excellent wage 
cijoms pasiųsti paštu. Niekas 
dėl to nei pusės žodžio nepa-

Visdėlto, aš patarčiau 
Stoniui nueiti į Vasario 
nėjimo iškilmes ir ALTai pa
aukoti, kad ir nedidelę sume
lę nors 100 dol., nes tiek žadėjo 
aukoti jo vienmintis Dr. A. 
Razma (“Draugas” 1977. 12. 
12). Abu smarkūs žemaičiai ir 
vienas nuo antro neturėtų at
silikti.

P. M.
16 mi

and semi-annual bonus with 
other good benefits.

Applications may be filed
between 9 A. M. & 3 P. M.

Monday thru Friday.
ENERGY PRODUCTS GROUP 

G & W MFG. CO.
4735 W. 14 St., Cicero, DI.

An equal opportunity employer
M/F

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTUS
Pardavimas Ir Taisymas A -

WEST STRUT L,

Tatofu MpuMlc 7-1941

M. iIMKUI 
IWary Fwbila 

INCOM! TAX MKVKI 
42» S. Mip»aw»»dL T*L 154.74N 
Taip pat daromi var+imai, fimMy 
HkvUUmil, pildomi piHotyHa pra- 
iymal tr kitoki hlantad

ir kitus kraštus 
i p. NEDZINSKAS, 4045 Archw A*» 

CMat^TlIL <0632. TK YA 7-5WC /

AR JAU PAS1DAMTL 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tno reikalu Jnins gali daugMielas Pone M. Stony, nes
tatyk vienos organizacijos rei-! padėti teisininko Prano dalo pa
kalų aukščiau už visos Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo kovos interesus, kuriuos 
sėkmingai ir sumaniai vykdo, 
ir veda ALTa.

..A. Pleškiy

ruošta, teisėjo Alphonse Wells | 
peržiūrėta, “Sūduvos*’ išleista • 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomls formomis
Knyga su formomis gauna' 

tna Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legališka 
mis formomis — S330.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SL. Chicago HL 6O6OK1

BEST THINGS IN LIFE

l^il Frank Zaptlla
<208W W.TSth St

GA 4-UM

(TAtt ««•

rntuaA»c

burte Farm Lrfe Insurance Con p<v.y

Didžiausios kailių^ 
pofirinkimas

UBtnvj ririlLriakt

(jataigos) ir 
677-8449

185




