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SIUNČIA DAR 2,000- NIEKAD NESITRAUKSIM K UŽIMTUŽEMIŲ, - PAREIŠKĖ PREMJERAS BEGIN
Izraelis yra pasiruošęs padėti ir ginti 

, kiekvina skriaudžiamą izraelitą
CHICAGO. — Izraelio ministeris pirmininkas Menahem Be

gin,, jo garbei surengtame Čikagoje priėmi .:’e, kuriame dalyva- 
vavo beveik visa Illinojaus ir miesto diduomenė, įskaitant mie
sto merą Bilandic ir valstijos gubernatorių Thomson, “uždaina
vo” seną-Izraelio dainelę, būtent: “Izraelis niekad nepasitrauks
i prieš 1967 metų karą buvusias Izraelio valstybės ribas. Tai pa
darius, Izraelio tauta atsirastų miltiniame pavojuje. Mūsų da
bartinė tautos karta tn negali daryti ir nedarys”.

Bet Begin . dėlei tokio kietoj je Čikagos miesto vakarienėje, 
nesukalbamumo yra smerkia- kurios metu gub. Thompson ir 
mas tide. JAV, tiek ir "savo na- Čikagos miesto' meras Bilandic
muose —Izraelyje.

Todėl sušvelnindamas padėtį 
ir prablaivydamas virš 650 as
menų pripildytoje salėje politi
nį orą, Begin visdėlto pridūrė, 
kad nėra tokios kitos šalies pa
saulyje, kuri taip labai norėtų 
taiko, kaip Izraelis, kad nori. 
Esą, Palestinos arabai ir žydai 
turi gyventi kartu taikoje, lais
vėje, lygybėje, teisingume. Ir 
tai jie turi įrodyti- pasauliui, 
“Mes' pOTaJcsne sižkti taikos 
iki Dievas tą taiką 'palaimina, 
kuri ir; Įsiviešpataus Viduriniu© 
se- Rytuose.” ■ - ■ i ...

Mįnisteris pirmininkas Be- 
gin, toliąų savo kalboje primi
nėj jog’.jo tiksiąs,! kaip. Izraelio 
vyriausybes vadovo,yra užtik- 
rinti-.kfekviėnain žydui prieglau 
dą, kuris tik teieško. Esą. “mes 
turime neužmiršti, kad . niekas 
veltui laisvu nedaliria: mes tu- 
rirjye -d^ j'a® kovoti, ir Vienin
gai' jos!siekti. Tai ir yra mūsų 
tautos tikslas.”

Pasak Bggin, kiekvienas, ku
ris tik, apsilanko- Izraelyje, pas
tebi mūsų pastangų vaisius: 
gražų kraštą, gražius žmones ir 
gerus-piliečius. •

Pakelyje Į taika

(Pasak -spaudos, kiekvienas 
Bogino garbei-suruoštame komi 
teto State of Izrael Bonds pri
ėmime dalyvavęs, pastebėjo, 
Begin neatsisako derybų su ara 
bais ir linkęs grąžinti dalį už
imtu sričių. Bet jis nesutinka 
grąžinti visas 1967 metais oku
puotas sritis. Paruo&tame ko* 
munSkate, kuris nebuvo išdalin
tas. Begin dėstė: “Pereitais me
tais mes įsėdome į laivą, kuris 
mus plukdo į nepaliaujamas de
rybų pastangos surasti taiką 
tarpe musu ir mūsų' kaimynų. 
Nežiūrint sunkumų, mes tiki
me, kad tikslas bus atsiek-

suteikė Beginui Illinojaus vals
tijos ir Čikagos miesto garbės 
pilietybę. Ta proga Begin parei
škė: “šešiasdešimties metų bė
gyje JAV tris kartus išgelbėjo 
žmoniją iš priespaudos, dikta
tūrų ir totalitarizmo”... Laisvė 
triumfuoja,”, — šūktelėjo Be
gin. pakeldamas stiklą šampano 
už Ameriką ir jos Prezidentą.

Izraelio min. pirm. Begin ki
tą dieną priėmė iš Northwes
tern Universiteto suteiktą gar
bės daktaro titulą, kurį priim
damas tarp kitko pasakė: “Tei
sybė įsiviešpataus, teisė trium 
fuos ir laisvė gyvens”...

TURKAI TURI VILTIES 
GAUTI GINKLŲ

Prezidento Carterio patarėjai 
išaiškino, kad atstovų rūmų 
dauguma gali nubalsuoti leisti 
vyriausybei pardavinėti Turki
jai reikalingų ginklų.

Šiomis dienomis buvo paslidę 
gandai, kad turkai Amerikoje 
ginklų negaus, bet atstovas Cle
ment Zablocki, komiteto pirmi
ninkas, pareiškė, kad nutarta 
leisti vyriausybei parduoti tur
kams ginklus.

Už leidimą ginklus parduoti 
■balsavo 18 komiteto nariai, o 
•prieš pasisakė 17. Komiteto 
pirmininkas pareiškė įsitikini
mą, kad atstovai pritarė komi
teto nutarimui. Jam atrodojcad 
atstovų didelė dauguma pasi
sakys už ginklų pardavimą. Pa
sipriešinimą organizavo India
nos dembkratas John Brade- 
mas, bet neatrodo, kad jis pajė
gtų įtikinti atstovų rūmų dau
gumą. Kongreso atstovai neno
ri, kad Turkija persimestų so
vietų pusėn.

AR ŽEMEI GRĘSIA MARSO 
LIKIMAS?

tas”.' '
' Gegužės 3 d. Izraelio minis^ 

teris pirmininkas Begin buvo 
pagerbtas Navy Pier suruošto-
— 1- - T-<— ----  -------------_—

KALENDORftLIS

Gegužės 5: Krescencija, Mak
simas, Neris, šviesa, Barvydas, 
Traidenis.

Saulė teka — 5:44, leidžiasi 
7:52;

DtftouotH, WtU ■

WASHINGTON. — Moksli
ninkas Dr. Dar Segan, vienas iš 
grupės mokslininkų, sekusių ir 
vadovavusių robotų Viking ty
rinėjimus ant Marso planetos, 
pasakė, kad chemikalais atmos
feros užteršimas gali ir mūsų 
žemįs planetą atvesti į padėtį, 
kokioje dabar yra Marsas.

Dr. Sagan pabrėžė, kad pagal
Viking surinktus duomenis, 
Marsas kadaise turėjo tirštą at
mosferą ir vandenį ir dėlto tu
rėjo ir kokią nors gyvybę.. Bet 
ta atmosfera per bilijoną metų 
orbitoje “išgaravo” ir raudono
ji planeta atsidūrų ledų gady
nėje.

. Indijoje siautę labai didęJės^įjjidros. Viskas prasidėjo didieliu veju, 
kuris debesis su jūros vandeniu majšė, bakūžes vertė, medžius vartė, sto
gus plėšė, o vėliau pakilo jūros vanduo ir užvertė 25 milijonus akrų žemės.
Vanduo buvo pakilęs ir Bengalijoje, bet ten jis nepadarė tokiu nuostoliu, 
kokius padarė pačioje Indijoje. Paveiksle matome vaizdą po audros. Vai
kai pasidarė plaustą ir ieško savo namų, kurie gali būti vėjo ir vendens nu
nešti. Vėjas ir vanduo galėjo nunešt; narnėtu gyventojus.RYTŲ EUROPOS JAUNIMAS SUSIŽAVĖJĘSJAV MĖLYNOM KELNAITĖM - JEANS

I

Valdžia vedė atkaklia propagandą prieš JAV madas, 
bet nepajėgė jaunimo įtikinti

BUDAPEŠTAS, Vengrija.—Visas Rytų Europos jaunimas, 
nuo Berlyno iki Bukarešto ir nuo Bukarešto iki Varšuvos yra su
sižavėjęs Amerikoje mėgstamom mėlynom kelnaitėm — jeans.

I jos pagrindas negali būti tvir- 
Itas ilgesniam laikui. Ji tad ir nu 
j sprendė daugiau dėmesio kreip
ti į žemės ūkį. turizmą ir j pra
monę.

Iki šiol Venecuela kiekvie
nais metais įsiveždavo iš užsie
nio maisto už bilijoną ar dau- 

i giau dolerių. Kad to nebūtų, Ve

, ANTRADIENĮ BUVO UŽMUŠTI .ASTUONI1 PRANCŪZU IR ARABŲ KAREIVIAI
• PENKIOMIS KULKOSVAIDŽIO KULKOMIS SUNKIAI 

SUŽEISTAS PRANCŪZŲ PULK. SALVAN
NEW YORK. N.Y. Jungtinių Tautų saugumo taryba, iš

klausiusi sekretoriaus Waldheimo pianešimo iš Libano, nutarė 
tuojau pasiųsti Į Libaną dar 2.0C0 karių, kad galėtų suvaldyti 
palestiniečius pradėjusius užpuldinėti Jungtinių Tautų karus, 
pasustns taikai įgyvendinti Pietų Libane.

Paaiškėjo, kad antradienio po
pietę įvyko labai smarkus susi-' 
rėmimas tarp pareigas einančių 
prancūzų karių ir juos užpuo
lusių palestiniečių.

Vyskupų suvažiavimas

Sovietų valdžios propagandos 
mašinerija ir komunistų parti
jos propagandos specialistai va
rė biaurią šmeižtų propagandą: 
prieš Amerikos jaunimo mėgia-i 
mas mėlynas kelnaites, bet ne-1 
pajėgė jų įtikinti.

Mėlynos kelnaitės, amerikie
tiškas stiprus žiperis, paraito
tos kalaškas buvo didžiausias do 
vana, gauta iš užsienio. Prieš 
dežimt metų sovietų valdžia per 
sekiojo amerikiečių mėgiamas 
plokšteles ir modernius šokius, 
o prieš kelis metus pradėjo pro 
pagandą prieš mėlynas kelnai
tes, bet pralaimėjo.

Vengrijoje atidarė kelnaičių 
dirbtuvę

Iki šio meto Vengrijoje bu
vo didelė dirbtuvė, pavadinta 
“Pirmoji Gegužės”. Joje buvo 
gaminami įvairūs drabužiai, ku 
risis sovietų valdžia norėjo ta 
dieną aprėdyti sovietinį jauni
mą. Bet tas jaunimas nemėgo 
prievarta primesto sovietinio 
“Pirmosios Gegužės”, tai dirt> 
tuvė vertėsi su nuostoliais.

Vengrai yra praktiškesni ko
munistai, negu rusai. Jie neno
rėjo laikyti dirbtuvės, kuri kra
štui nešė nuostolius. Jie pradė
jo gaminti jaunimui mėlynas 
kelnaites, o dirbtuvę pavadino

Pirouauria jndtftr

plaukti užsakymai iš Rytų Eu
ropos. o vėliau didžiausi užsaky
mai ateina iš pačios Rusijos.

Kelnaitės bus iš tos pačios 
medžiagos

Pasirodo, kad vengrai susita
rė su Kalifornijoje esančia mil-

necuelos gyriausybė skiria vie
ną bilijoną dolerių žemės ūkiui 
remti, skatinti jo gamybą. Ti
kimasi, kad dešimties metų lai
kotarpyje Venezuela jau turės 
savo krašte pakankamai prisi
auginto ir prisigaminto mai
sto.

žiniška Levis Strauss ir Co^l Turizmui skatinti Venecue- 
kuri gamina mėlynas kelnaites) los vyriausybė skiria 348 mil. 
visam pasauliui. Visur buvo ga-‘dol vien tik sostinėje Caracas 
Įima laisvai pardavinėti ir nu- viešbučių ir motelių statybai, 
sipirkti mėnynas kelnaites. Ja-I ^977 m. Venecuela aplankė 650, 
ponijoje. Taiwane ir kitur tos j turistų, palikdami krašte 
kelnaitės buvo imituojamos, bet Į 275 mil. dol.
pirkėjai norėjo gauti tikrai ame i Rytų Guayanos srityje vy- 
rikietiškų. riausybė jau pradėjo organi-

Dabar aiškėja, kad vengrai zuoti ir skatinti plėsti pramonę, 
gamina tos pačios medžiagos, Guayanos sritis numatyta pa- 
kokią vartoja Amerikos gamin-j versti Venecuelos pramonės cen 
tojai. Taip pat ‘bus stiprus zi-|tru ir tam tikslui vynausybė ski 
peris, nes sovietų labai greitai :ria 10 bil. dol.
išlūžta. Svarbiausia, kad bus tik' Guayanos srityje rasta dide- 
ras įtėvis bendrovės ženklas, i H klodai geležies rūdos, aliurm- 

o A ’ nijaus> gamybai ir kitai pramo-Soviet, valtoa. propavanOa teofc>jto jr „„
,r raito, Hikmt, tau -Į
mmo. Jam labiau patinka ame-. . _x. v ,14.xl |kis geros rūšies žemės nkieciu apranga. Ji praktiška,!. • . • «v • . vos.tun įvairias wmieras ir gana 
stipri.
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Netoli Tyrės miesto įvyko du 
gana kruvini susirėmi ai Pir-j 
mo susirėmimo metu buvo už
mušti trys prancūzų kareiviai 
ir sunkiai sužeistas pulk. Jean 
Germain Sal van.

Antrasis susirėmimas įvyko 
prie paties prancūzų kariuome
nės štabo, kur buvo užmušti ke 
turi prancūzų kareiviai ir vie
nas arabas.

Pulk. Salvan. prancūzų dali
nio vadas, patyręs apie palesti
niečių užpuolimą visai netoli jų 
palestiniečių saugojamo štabo, 
išvyko patikrinti. Vienas pran
cūzas vietoje buvo užmuštas, o 
kiti du sunkiai sužeisti, nes jie 
buvo užpulti visai nelauktai -ir 
netikėtai. Pulk. Salvan pasiėmė 
palestiniečių ryšių karininką ir 
išvyko į nelaimės vietą viso in- 
cindento ištirti.

Ten buvo pakviesti kelių pa
lestiniečių grupių atstovai, kad 
galėtų išaiškinti pozicijas ir 
ateityje incidentų nepasikarto
tų. Staigiai palestiniečių buvo 
paleistas kulkosvaidis į pulki
ninko džipą. Penkios kulkosvai
džių kulkos jam sutriuškino ko 
jos ir dubens kaulą. [Silkinin
kas tuojau buvo nugabentas į 
arti kausią ligoninę ir sustab
dytas kraujavimas.

Už kelių valandų jam buvo iš
trauktos visos įsmigusius kul
kos.

Dabar atskridę specialistai 
bandys, jam tinkamai sudėstyti 
kaulus. Ketvirtadieni pulkinin
kas jau buvo išvežtas iš pavojin 
gų ligonių kambario.

Veik tuo pačiu metu gerai 
ginkluota palestiniečių grupė 
kulkosvaidžiais užpuolė trijų 
kilometrų atstumo j e esantį 
prancūzų kariuomenės štabą. 
Ten buvo paleisti ne tik kulko
svaidžiai, bet Įmestos kelios ran 
kinės granatos Vėliau į vidų pa 
leisti keli lengvos artilerijos šū
viai.

Netikėtai užpulti prancūzai 
nepajėgė tinkamai gintis. ?tal>e 
buvo užmušti I prancūzu ka
riai ir keli sužeisti. Nuošaliau, 
štabą saugojo prancūzu karys. | 
supratęs pavojų, paleido kelias

Metins katalikų bažnyčios vy 
skupų suvažiavimas šiais me
tais JA Valstybės patvirtino 
popiežiaus 1968 m. encikliką, 
priešingą a bortą m.s ir gimdymų 
kontrolei.

Amerikos vyskupų suvažiavi
mas ragino dvasiškius laikytis 
ir nenuneigti Bažnyčios paskelb 
tą dokumentą., kuris tiek daug 
ginčų ir nesantaikos katalikų ir 
dvasiškių tarpe yra sukėlęs.

Suvažiavimo prezidentas arki 
vysk. John R. Quinn pareiškė, 
kad Bažnyčiai reikia taikintis 
prie laiko reikalavimų, bet tie 
reikalavimai turi būti •= spren
džiami. atsižvelgiant Dievo 
Evangelijos ir įsakymų. ■Mokesčių naštos palengvinimas

WASHINGTON. — JAV kon 
gresas šiais melais palengvins 
Amerikos piliečiams mokesčių 
naštą, bet prez. Carteris jokių 
mokesčių palengvinimų nenuma 
to daryti ateinančių metų vals
tybės biudžete.

Nors ateinančių metų valsty
bės sąmata dar nėra pradėta su 
darinėti, bet, prezidento ekono
minis patarėjas Ch. L. Schultze 
jau iš anksto skelbia.'kad atei
nančiais metaiš^jokių naiijų mo
kesčių palengvėjimų nebus. Jis 
tai tvirtina turėdamas" omenyje 
sparčiai augančią Tnfliaciją. ku
rią. pasak Schultzo? vyriausybė 
sunkiai tegali apvaldytL- Spar
čiai augančios infliacijos vyriau 
sybė nebuvo numačiuši — nesi
tikėjo.

Į Izraelio kariuo ..enės aplei- 
džėiamas vietas labai atkakliai 
veržiasi palestiniečiai. Jie nori 
įsitaisyti gal i m ai\ arčiau 1 Izrae- 
lio šieno . . .

Jim ' nių Tautų kariams įsa
kyta neleisti palestiniečiams įsi 
veržti i Izraelio kariuomenės ap 
leidžiamas sritis.

Į IJlianą tuojaujsskriš Irano. 
Fiji saloje esantieji’ sėrfegalie-

Irląhdi. Apskai 
čiuojaMafi&ud šių tžiitybių ka
riai itetrakus jaxrbiis Pietų Li-

Geležies rūdą ir ha tiksite vie
toje apdirbant, numato a kiek
vienais meteis uždirbti daugiau 
kaip 7 bil. dol. Tam tikslui pigi 
elektros srovė bus gaunama iš 

CARACAS.—Venecuelos ūkis Į hydro-elektrinės stoties Guri
iki-Sol rimėsi ir tebmiramia| vietovėje, kurios statyba jau 
lemta, uMirix| yra. pr**id*ju«i.

VENEZUėLOS ŪKYJE
PASIŽVALGIUS

i

kulkas į užpuolikus Vienas ara- bane.' * ’’
bas jo buvo nušautas. Prie šta- (VkoslcA"ak1jos ir Sovietų Sa
bo labai aštrus susirėmimas, jungos atstovai nebals-no už 
daug sužeistų. karių pasiuntimą į Libaną, kad

Saugumo taryba, išklausiusi vėliau jiems nereikėtų mokėti
Libane susidariusią padėti, nu
tarė pasiųsti į demarkacijos zo
ną dar 2.000 kareivių, kad galė
tų palaikyti tvarką ir siekti tai
kos.

karių padarytų išlaidu.
Kinijos atstovai saugumo ta

ryboje taip pat nebalsavo, nes 
nenori kištis į Kinijai tolimą rei 
kalą.



(Tfrisyt)

VYRIAUSYBĖS SUDARYMAS
organizacijoms

do ne siekiant

mokykloje. Tuo tarpu pasku

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi;

VolarePremier Coupe

įtOOC •00'500

0 tuo metu raudonieji daliniai jau žygiavo Kauno 
gatvėmis, žalodami savo taukais gatvių aįcsfalią. Nū-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best fay to savt/ejularty! C1/4% JxX

ma nei vienu žodžiu prasitarti apie susidariusią padėtį.

tuvos nepriklausomybė jau tapo fikcija, nore iš Maskvos 
buvo skelbiama, kad SSSR vyriausybė nerrtano pažeisti 
Lietuvos teisių ar kištis į jos vidaus gyvenimą ir keisti 
vidinę santvarką. Ji buvusi priversta padidinti savo įgu
las saugumo sumetimais tiek savo, tiek Lietuvos, kau ji 
nebūtų įtraukta į pasaulinį karą, kuris jau yra suliep
snojęs vakaruose. - Į

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

— Viceprezidentas Mandate 
trečiadienį Maniloj pasakė svar 
bią politinę kalbą.. .

OUR SAVINGS 
^CERTIFICATE 
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F Bcmdi p»y F» % itoorwl Wld to
ef S ymra. W r»owth« (4*1 tha ftrto < 

ynr). Bonos are jf Imc toaUn. e'J
Whm ttoy esn hs csWwf ♦ 

st ynur bank. Int-iwto » v< ■nbtoat to stoto

koje visuomenėje. Ji nėra pil
nai suprantama ir tiems, kurie 
į ją žiūri tik normalios moky
klas tvarkos požiūriu ir mano, 
kad ją galima tvarkyti ir jai va
dovauti iš viršaus įsakymais, 
dargi pagal tos ar kitos srovės 
intencijas.

Tiesa, lituanistinė mokykla 
nuo savo susi organizavimo lai
kų rėmėsi ir dabar dar nemažai 
remiasi nepriklausomos Lietu
vos mokykla: anų laikų mokslo 
programomis, Lietuvoje dirbu
siais mokytojais ir iš jos atsi
neštomis vertybėmis bei idėjo
mis ir net metodais. Todėl la
bai dažnai ir su pagrindu jai, 
prikišama, kad ji neatitinka a- 
nierikinės mokyklos, joje var
tojamų metodų, joje viešpatau
jančios dvasios ir per mažai te- 
pasinaudojama joje daroma pa
žanga.

Tie priekaištai yra tam tikra 
prasme pagrįsti. Bet lygiai tei
singa, kad, jei lituanistinė mo 
kykla būtų prisitaikiusi prie a

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

tėjimų priežastys glūdi nesusipratimuose su Maskva, ku
ri, matyti, provokuoja įvykius. Iš raudonųjų įgulų ėmė 
bėgti kariai, ir dėl tos priežasties Maskvos vyriausybė 
kaltina lietuvius agitacija prieš komunistinę santvarką 
Rusijoje ir reikalauja iš Lietuvos vyriausybės imtis griež 
tų priemonių kovai su šiuo reiškiniu. Ėjo gandų, Maskva 
net apkaltinusi mūsų saugumo organus, kad jie esą pag
robę raudonosios įgulos dalyvius ir kankinimais norėję 
iš jų išgauti karinių paslapčių.

Lietuvos vyriausybė paneigusi šiuos kaltinimus ir. 
pareikalavusi sudaryti mišrią komisiją šiems priekaiš
tams ištirti, bet Maskva nesutikusi su šiuo pasiūlymu, net 
neleidusi apklausti raudonosios armijos kareivio, kurio 
esą žodžiais pasirėmus, kaip nuo mūsų saugumo nuken- 

į tėjusio, ji kaltino vidaus reikalų ministerį Skučią ir Sau
gumo departamento direktorių Povilaitį.

Tokie ėjo gandai Kaune, o gal jie buvo pasiekę ir to-

.America U the jtteoe that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Nov, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can oome true faster than ever before.

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

Before you know it, your American 
wdl be a reality.

Mažos dėmesys rimtam reikalui. P. Maldeikis apie 
sukilimus ir skaldymus. Pseudopolitikieriai ir skal
dytojai prievartauja mokytojus. Pagrindinės sąlygos 

vieningam darbui
vadovauti. Visi 
skilimai atsira- 
atitinkamų or

ganizacijų veiklą praturtinti, 
ne siekiant kurių nors objeky- 

rupūžė, neat-vių, tikslų, o beveik visada jie 
sakė jam karčL įvyko dėl asmeninių sumetimų 

arba, kaip dažnai sakoma, dėl 
“psichologinių priežasčių”. Vi
suose juose vyrauja subjekty
vus interesai prieš objektyviuo
sius reikalus, siauri «asmeniš- 
kuinai prieš bendruosius tauti
nius reikalavimus.

Lietuviškojo švietimo skili, 
mas išsivystė iš jo sampratos 
neatitikimo tarp tam švietimui 
vadovauti pastatyto asmens ir 
tą švietimą jau daug metų vy
kdančių mokytojų, pirmoje ei
lėje dalyvaujančių švietimo ta
ryboje.

VISI BIZNIERIAI 
GARSINK1TĖS NAUJINI

22U vmr CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS ffiOB
Pini /VfwWrf VTrfhria 7-7W7

X VMTRSr Mon.Tu«.Fr 1.^-4 Thur.9-8 Sat* >■!

gyvenime su pasiaukojimu ko- menkinės mokykyos dvasios, 
voję dėl lietuvybės savo šeima jos reikalavimų ir jos pasista- tini jųjų aukštesniosios moky- 
je/savo draugų tarpe ir lietuviš- lytų uždavinių, ji jau prieš dvi- klos klasių mokiniai yra jau 

dešimt metų būtų buvusi nebe- praleidę, brendimo neramumus 
reikalinga ir likviduota. Ameri
kiečių auklęjimas ir jų auklę- 
jimo uždaviniai yra ne tik skir
tingi, bet ir labai tolimi nuo mū
sų ateivių lietuviškojo auklėji
mo uždavinių. Lituanistinė 
mokykya laikosi, tik turėdama 
skirtingus nuo4 amerikinės mo
kyklos auklėjimo tikslus ir siek- susidomėjimą 
dama jaunimą ugdyti nekinta
momis vertybėmis, dėl kurių 
verta ir reikia dirbti ir auko
tis, nors taip dirbdami mokyto
jai neretai pasijunta jau ne vi
sų suprantami.
Skirtingos pažiūros į auklėjimą

Konfliktas, kartu ir skilimas 
tarp lituanistinio švietimo ad
ministratoriaus ir mokytojų iš
kilo dėl jo ir mokytojų skir
tingų pažiūrų bei nusiteikimų 
lietuviškojo auklėjimo atžvil
giu. Mokytojai; siekdami giliau 
įskiepyta jaunime lietuviškumą, 
ir įvesti jį į lietuviškąsias ver
tybes, nori jį'ilgiau išlaikyti lie
tuviškoje mokykloje. Tas jų 
siekimas dari prichologinio 
brendimo pagrindą ir yra pa
grįstas jų auklėjamo darbo pa
tirtimi. Kaip mokytojai ir tė
vai gerai žino, jaunesnieji pa
augliai, pergyvendami brendi
mo laikotamį, sunkiai pasidu
oda auklėjimui tiek namie, tiekj

ministeris pirmininkas Merkys, kuris, pagal Veikiančią 
to meto Lietuvos Konstituciją turėjo tiessni Respublikos 
prezidentui, eiti jo pareigas. ;

Atsirado ir kai kurie ministerial, kuHė. flebuvo iš 
Kauno išvykę. Prasidėjo ilgos derybos naujai Vyriausy
bei sudaryti. Pasirodė, kad tose derybose ^svarbiausią 
vaidmenį vaidino Dekanozovas,- Maskvos at
siradęs Lietuvoje ryšium su naujų raudonosios armijos 
dalinių įžygiavimtL Sklido gandai, kid derybos neseka. 
Dekanozovas reikalavęs, kad nauja vyriausybė bfctų ^su
daryta iš asmenų, nusistačiusių lojaliai laikytis /sutar
čių”, anksčiau su Maskva sudarytų. Daugel siūlOftųjų

Lietuvių išeivių lituanistinis 
švietimas yra savotiška pedago
ginė apraiška. Mūsų kultūros 
istorijoje kitados labai svarbų 
vaidmenį suvaidino Vargo mo
kykla, gelbėjusi lietuvių tautą 
nuo surusinimo. Išeivijos litu
anistinė mokykla yra skirtinga 
nuo Vargo mokyklos 
artimesnė normaliai mokyklai, 
nors ir nuo jos ji yra daug kuo 
skirtinga. Todėl , jos negalima 
matuoti bei tvarkyti vien tik 
normalios mokyklos -reikalavi
mais. Pagrindinis jos bruožas 
yra pasiaukojimas lietuvybės 
išlaikymui. JI remiasi tėvų, mo
kinių ir mokytojų pasiaukoji
mu, ir dėl to jai tiktų pasiauko
jimo mokyklos pavadinimas.

Kaip tokia ji nėra supranta
ma tiems tėvams, mokytojams

see us for 
financing

jų moterys apmėtydavo raudonarmiečius gėlėmfa. Vekk 
rais žydiškas jaunimas būriais slinko gatvėms, dainuoda 
mas rusiškai sovietiškas dainas, ir policija nedrįso; jy 
drausti. * |

Lietuvių tarpe kilo baisiausias pasipiktinirtias Cokii 
žydų elgesiu. “Ką jiems blogo yra padariusi Lietuva, kad 
jie taip džiūgauja, bolševikams mūsų kraštą okupavusį 
girdėjosi kalbos. ; ... į. š* ’ / J jį-i

Lyg tiems visiems gandams patvirtinti, laikraščiuo
se buvo paskelbta, kad Lietuvos vyriausybė vėl persit
varkė, atsistatydino ministeris pirmininkas gen. Čer
nius ir vidaus reikalų minist. pulkininkas Skučias. Vy
riausybės priekyje atsistojo Merkys^ kuris su užsienio 
reikalų ministeriu Urbšiu vyksta svarbiais reikalais į 
Maskvą. - ’ . ..

Tuo pat metu tapo žinoma, kad pulk. Skučas'netik 
atsistatydino, bet vyriausybės įsakymu jau suimtas ir 
padėtas į kalėjimą drauge su Povilaičių. .

1940 metų birželio mėnesio 15-. dieną lyg perkutfo 
trenksmas apstulbino lietuvius žinia, kad prėz. Antanas 
Smetona pasišalino iš Lietuvos su visa šeima, k raudo
nosios armijos gausūs daliniai su tankais, sunkiąją arti
lerija jau peržengė sieną, traukdami į mūsų krašto gilu
mą Aerodromai liko užimti daugybės raudonosios ar- 
mjos lėktuvų.

Vyriausybė išsiskirsčiusi, ir josios narių daugumas 
net iš Kauno išvažiavę. Pavojingiausią valandą kraštas 
pasiliko be vado ir vyriausybės.

Iš pirmosios bolševikų okupacijos Lietuvoje
(Naujienos Nr. 30,1972. IL 5; ) -

• .1 * • 4 į

Tik tas ramybės laikotarpis buvo neilgas. Greit visį 
turėjo progos pastebėti, kad “valdančiose sferose vyks
ta kažkas neįprasto: beveik kas savaite ėmė keistis vy
riausybes sudėtis. Iš pradžių žmonės aiškino šį keista ap
sireiškimą, tautininkų partijos susidariusioms tradici-

Plačioje apylinkėje gėriai žino
mas Keverza turgaus dieną nu
ėjo į miestelį, pasigėrė ir, atsi- 

uukšLeiiLiKas ant suolo, 
k ųuniL į aieiią. 
I L Kcvcrz, 

mušk tink 
diamnkė.

— Kad tau tinka, tai man dar 
labiau tinka, — atsakė Kever
za ir vėl mušė kojomis į sieną.

Su panašiu atydumu ir dė
mėsiu atsiliepė LB JAV valdy
bos pirm. Algimatas S. Gečys 
Draugo 97 m*. į rimtą pedago
go P. Maldeikio straipsnį “Ski
limas lietuviškajame švietime”, 
alpausdintą to pat dienraščio 
72 dlt. Autorius jį laiko pavojin
gesnių už kitus išsikyrimua.

Kadangi P. Maldeikio straip
snis liečia dalykus, kurie bū. 
davo keliami žioja skiltyje, tai 
jį pateikiu ištisai

“Viena būdingiausių išeivių 
organizacinio gyvenimo apraiš
kų yra skaidymasis. Susiskaldy
mas yra palietęs politines ir kul
tūrines organizaci j as. lie tu viš- 
kąją bendruomenę. Lietuvos 
laisvinimo veiklą, pasiekė jis ir 
lietuvybės ižlaikymo širdį — li
tuanistines mokyklas.

Skaidymasis reiškia ne tik 
tolerancijos kitaip manantiems 
trūkumą, ne tik ankščiau turė
tų organizacijų susmulkėjimą, 
bet kartu ir ankščiau sukurtas 
visuomenės struktūros byrėji
mą, bendro darbo pairimą, ne
pajėgumą išlaikyti bendrųjų 
siekimų, kartu ir atsakingumo 
bei socialinio sąmoningumo 
menkėjimą. Gausus skilimai ro
do įšeivijos tarpa įsibraunantį' 
nepajėgumą bendrai dirbti ir, 
svarbiausia, vadų nesugebėjimą bei veikėjams, kurie nėra savo

ir yra jau daugiau dvasiškai su
brendę jaunuoliai, - kurie paro
do jau didelį subtilumą, ir jau 
sugeba jautriai svarstyti lietu
viškąsias ir apskritai jiems jau 
aktualias kultūrines bei sociali
nes problemas. Tų klasių moki
niai parodo neretai labai gyvą 

lietuviškaisiais 
klausimais ir aktyviai dalyvau
ja juos svarstant. Su to amžiaus 
mokiniais dirbant ir lietuviška.
sis auklėjimas atrodo daug pras- limus Lietuvos užkampius, bet spaudai nebuvo leidžia 
mingenis. Paskutinėse klasėse 
ne tik mokytojui malonu dirb
ti, bet ir daugiau laimima lietu
viškojo ugdymo atžvilgiu. Dėl
to mokytojams iš karto pasiro
dė sunkiai suprantamas naujai 
pradėjusio dirbti švietimo tary
bos pirmininko nusistatymas 
sutrumpinti lietuviškojo auklė
jimo laiką, nubraukiant nuo jo 
viršūnė porą metų, čia ir su
siduriame su politiškai moty
vuotos ir polititiniu pagrindu 
sukurtus institucijos skirto as
mens ir lietuviškąjį auklėjimo 
darbą dibančių mokytojų skir
tingais nusistatymais to auklė
jimo atžvilgiu.

(Bus daugiau)

MSUPEO

Mutual Federal 
Savings and Loan
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Detroito naujienos
Rašo kutkiškai, nelietuviškai

V. Kutkus rašo “Drauge” 4-20-48 m. Svarbus nuta 
rimas LB apylinkės metiniame susirinkime.

Ęaip ir visuomet pasigiriama, Vasario 16-sventės minėjimo 
kad užsiregistravo 79 dalyviai.j metu klausytis prelegentų pa 
Eeabejd/užsiregistravo ir išėjo mokslų ir nurodinėjimų ką1 
naujo. Po< susirinkimo eigos Lietuvių Bendruomenė turėjo 
protokoljško aprašymo, pasidži- padaryti ir ko ji nepadarė. Tiesa 
augta nuveiktais darbais, kad po savo patrijotinės kalbos pre-1 
valdyba dirbo ramu ir pozity- legentas inž. E. Bartkus pami- 
vu darbą. Kada LB dirbo ramų nėjo liūdnas pasekmes, kad Li-f 
ir'pozityvų darbą? Niekas to ne- tuarvstinėse mokyklose inokij. i 
patikėsį kad LB, remiama fron- nių sumažėjo beveik per puse*. į 
Uninkų, dirbtu ramų darbą. Į žinoma, jei prelegentas būtų

i

kuopoje. I>et jus atstuvauju ku
opą visur, kur tik reiškiasi lie* 
tuviška veikla.

l iesa. Įvykusiame kuopos su
sirinkime S I. A prezidentas 
smulkeniviiiškai paaiškino apie 
priimtąjį Pennsylvauijos valsti
jos įstatv.aą, kuris patvarko or-

politikė Margaret Thatcher.
Iš viso suvažia\ ime atstova

vo 18 partijų, kurios nutarė įs
teigti vieną bendrą demokrati
nės vienybės sąjusgą ir kurios 
pirm 
Ausi

išrinktas

u nauju nariu prirašymu. Pre-

csmu
rtus.

kal- 
uavojus, ku- 
>vojo pašau 
marksizmas.

Margaret That/her savu 
boję prJ.-rržė, ka< 

daro vakarų 
demokr'tiijailiečia lik Pennsyl\unijoje lio

mizato-j yra visų Europos kraštų bendir

kuopos susirinkimo
ilc Dargienė visas kuopos

nares pavaišino gardžiais valg 
iais ir gėrimais.

S. L. A. NARYS

ras reikalas. Europos deipokra- 
tinės sąjungos rėmuose dalysi
mas žiniomis ir patyrimais, gin
dami laisvę mūsų krantų...

tį, kas dėjosi Detroite prieš Va-J didėjo mokinių skaičius V. K. j 
sario 16-ją ir per iškilmingą mi-rbutu patenkintas ir kalba butu1 
nėjimą. į nenubodi. V. K. rašo, kad prieš

’{porą metų buvo pakviestas kai-į 
jbėtojas reorganizuotos JAV Lie-: 
i tūrių Bendrumenės pirm. dr. i 
| Vytautas Dargis, girdi ar taip1
Dloc gali elgtis. Ar lai čia nenu- 
rodinėjinias, ką turi ir ko netu
ri Dloc kviesti kalbėtoju, čia jau- 
virš ižui ūmo. Pereitais metais 

tpakvietėme frontininką Antanu* 
Sabalių, dėl šio V. K. nei trupu-j 
fj.?. nesijaudina, todėl, k«d jo apsisprendimą. Su DLOCJ kardu ir gal dar su d.desnė- 
blc’ulls- {nesusitarus, JAV LB. Detroito *----------------- ~

Toliau V. K. porina, kad LB apylinkės valdyba yra įpareigo- 
žmonės Vasario 16 proga salėje. 1° Vasario 16 minėjimą roušti 
rinko aukas, LB. buvo grasoma! savarankiškai, taip pat per akis 
prie durų pastatyti maršalką.: nieluoji. 
Patyrinėjus, iš valdybos narių-DLOC policinių priemonių ne-

i Teismo nuomonė
1

' Prieš minėjimą pasipylė pro
pagandinės brošiūros, kad tik 
LB. geriausius ir pozitiviškiau-j 
sius milžiniškus darbus atlieko.
Vienas aukų rinkėjas šv. Anta-Į 
no parapijos patalpose purvais 
drabstė Altos veikėjus. Kas sek
madienis kėlė nepagristus gin
čus šventovės pašonėje. Kiek te
ko girdėti, kad tas pats vyko ir 
Dievo Apvaizdos šventovės pa
šonėje Ar tai čia ramus ir po
zityvus darbas? Aukų rinkėjai- 
lankėsi po namus, varė propa
gandą kad neaukuotu Altai, ki
ti rinkėjai melavo sakydami, 
kad čia aukos Altai, V. Katkus 
dalino anonimines brošiūras, 
gėda lurėtumi rausti iš gėdos. 
V. Katkus rašo: Detroitiečiams

TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

Demokratų suvažia
vimas Europoje

rašo, kad susirinkimas vien ba1- 300 laiškų ir daug kitų milži- 
s:ai nutarė prašyti naująją a py- niskų darbu, nudirbęs pradėjo 
linkės valdybą tartis su Detroi-j lieti krokodįlo ašaras kaip ma
to Lietuvių organizacijų Centru zas vaikas, girdi jo bendruome- 

, dėl bendro 1979 m. Vasario lO nininkai neklauso, prisiekė da-
j minėjime, kuriame aukos butu I ilgiau Į valdybą neiti o dabar
i renkamos pagal aukotojo lai-1 vėl atėjo ir dar su aštresniu
i d vii si rp n rl i m fj SZ.. TVJ I trordn ir erai dar £11

mies ašaromis. Normalus vyras 
taip nesiasaroja, kad ir porą 
doL mažiau tų aukų besurink
tu. Baigdamas savo ultimatyvi 
laišką V. Katkus rašo, kad Al
tos užsispyrimas bus nugai:tas. 

niekas negrąšė, o tik korespon-į jei visuomenė tam LB drą-jAlta į LB darbus nesiveržia er- 
dentas savo nuomone parašėJ s^ain žygiui pritars, tai bus LB J želių tarp bendruomenininkų 
V. K. verkšlendamas meluoja?1didelis laimėjimas. Beto, dar la-į nekelė, tai kodėl su ja kariauna-

Alsirado pikta ir Įkyri fronti
ninkų grupelė, kuri panoro vi
siems primesti savo valią. V. 
Kudirkos 
danu 
žydi.

tos
žodžiais tarent; Var- 
Lietuvos, vienybė te-

Ant. Sukauskas

Salzburg. — Vakarų Vokieti- žinioje yra tos 
joje, Salzburge, Įvyko Europos 
krikščionių demokratų suvažia
vimas. kuriame dalyvavo dau
gelis žymių Europos politikie
rių, kurių tarpe buvo ir Angli
jos žymi konservatorių partijos

WASHINGTON.— Vyr. JAV 
teismo sprendimu, laikraščiai 
negalį būti baudžiami, jei jie 
paskelbia valstybės paslaptį. 
Teismo nuomone Įstaigos, kurių 

paslaptys, yra 
pačios atsakingos, jei jos nega
li ir nemoka jų išsaugoti.

•HAUJILNOS" 30ISEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS TŲ AKYSE

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI. 259 psl., liečiančius 1905 

metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sūri- 
______  rūpinimą. ________________________________________ 
Or. T. 7. Gusi^n — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais virimais, vietoje $4.00 dabar tik---------------53 00
Minkštais virieliais tik----------------------------------------$^.00

Dr. A. J. Gus«n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik ------------— $2.00

GiIImt taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus Čeki arba monay orderi, pria 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

N A U J I E N O S,
1738 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. *0608 

____________________ —»

PITTSBURGH, PA.
SLA MOTERŲ73-ČIOS 

KUOPOS VEIKLA

SLA 73-čios Moterų kuopos 
susirinkimas Pittsburghe įvyko 
balandžio — April 11 dieną Po
vilo ir Gertrūdos Dargių namu
ose, Scott Township, Pa.

Susirinkimui pirmininkavo

girdi jau pakankamai įkyrėjo Toliau V. K. savo straipsnyje kai toli iki Vasario 16 iškilmin- ma iki pergalės.
1 V. K. be pertraukos kariauna

daug kas, tai kam čia tais uiti- ir su Detroito Lietuvių Organi
zacijų centru, kad ir dabar, tik Jubjana Andriulionyte-Comly.

go minėjimo, gali pasikeisti 
Į

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoj y v

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos j krašto politiku. 102 psl. Kaina $1.50.

’ *

Knygos bus išsiųstos, jei 1150 čekis arba Money Orderii 
yt.-" j hm pasiųstai tokiu adresu:

; NAUJIENOS,
1738 So. Existed St, Chicago, HL lde08

matumais gąsdint.
metais

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
• V YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną a» 
meniškai ptfino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar. Jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems baa jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs Betaria galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- 
pirkti Antino BSko parašytą 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 pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų Meta, ideologine veikla

J Antanas ROkes, VIENIIO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Normalus žmogus taip n etų- spėjo įkelti koją i LB valdybaą, Kadangi ateinančiais 
retu perdėm melagistėm kon-įjau organizuoja prie LB. kita Clevelande įvyksta SLA Seimas, 

Berods | tai mūsų lietuvaitės nusitarė 
t parengimų, kad 

užtektinai uždirbus apmokėti 
kuopos delgatų kelionei i Cle- 
velandą.

Tokių parengimų šiais metais 
bus net du. Vienas, š/m birželio 
mėnesyje įvyks G. Žilinskų so
dyboje, na, o antras bus Rug
pjūčio mėnesyje ponų Weber 
Sodyboje ZELIONOPOL, Pa. 
Viršminėta SLA MOTERŲ kuo
pa yra. viena iš veikliausių ku
opų Pennsylvanijos valstijoje. 
Kuopos narės ne tik dirba savo

traversiniai rašyti. Prisimenu{organizacijų centrą. Berods pai mūsų liet 
I gal prieš 15 metų ar daugiau LB toks susirinkimas pereitą sek- Į surengti kalėtą

į verksmingą susirinkimą. Tas madienį įvyko ir ką jis ten pri- 
Iįvyko Ispanų salėje. Tuo kart,-verkė, netylimoje ateityje suži- 
į V. K. beigenl LB valdybos me- nosime. Dlokas-^ jau dirba per 
| tų kadenciją skaitydamas pra- 35 metus ramų ir pozityvų dar.
Į nešima pasigyrė, parašęs apie bu, niekam nieko negliudymas.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAsAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį Janus 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lletuvlšky vietoverdžty są ratas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J»tmine», A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir Intymiu uyotyHu 

aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvas rtilius. gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kains $2 50.

Dr. Juciu B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
osL, kainuoja S2.00. .

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jm ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus cekiir 
piniginę perlaidą. *

Persian tani paštu reiki* pridėti dar 50 tento.

173$ So. Halted St, Chicago, I1L 60608

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

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau įvardintomis knygomis, 
(į* suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

l Jvoos Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS, Atsiminimai aplei- 
dŽLant Lietuva bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 2^3 psl., kietais drobės viršeliais Vaina 4 doL

Jvws Kapaėlmkair liEIVIO DALIA, Atsiminimai. Šelvio Dalia 
Jr* ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįri-
Jrariančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 

> struota. 900 pri. Kaina 7 doL

enCAGirrtS JSPOMIAI KOMUNISTŲ PAVIRGTO<*LfFTUVO<*. 
Autorė buvo Vilniuje,-Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudaktuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 paL $1.50. Yra taip pat 
išversta Į anglu kalba.

M ZoUahko SATYRINES NOVtLtK Genialaus rusu rašytojo

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«u|l«ne*» ycllma f»ufl RVlHy knyw, kuriM ptpoel b«f k»H< 

knygv spintą ar lartfyną.
Alakundi^s PakalnlBds, MES GRĮŽTAME. Idoofla Jamnj dienu 

atriminimai ir Ivykftj bei rietaj aprtžyūiaį iksttotai kaip ro
manas. 357 psL Kaina SS.

A. PikalnHklt, METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykta; priaimtaii. 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje apruyual, ruskfa> 
tyti J 12 daliu. 296 pst. kaina «.

Dr. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tamac, Gra-
_ Bala virželiais. 336 p«L Kaina M.00. IGnkitaU viri. S3.N 

Praf. Vacį. Elrflčka, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Irižta — S3,00, mlnkitaia vir
beliais — $2,00; H dalis, 225 pal., Iriita — 33,00. minki.
tais virieliais------------------------------------ --------.... S2.N

JUnrikM Tomas — TamačamtM, LIETUVliKASlS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos, apskritys ra įdomiais apratymaU, Dft>- 
stracijomls ir dokumentacija. 336 psL, kaina M

P. KaslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu LIatnvof 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina SS,

Janina NarOnč, TRYS IR VIENA, jaunystės atatminima I 
170 psL------------------------------------------------------- O-M

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruoial 2SS 
puslapiai ________________________ _— ... .—— 33JS

Knygų užsakant reikia pridėti 25 et. psito Klaidcana.

NAUJIENOS,

173? S. Halrte^l SU Chicago, HL «M0«. — T«L HA 1-41W

D. K«r»m«, KELIOM* | ANAPUS GTLEtlNtS UŽDANGOS. Ao-

PrM. F. Fakarfclh, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS

ŽNmM*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARASTUS.

MAUJIRNOS^r W» S*.\-MALSTRO ET. CHICAGO, ILL. <MM

M| ar *M*a* parlaM*.

Jau kuris laiku atspausdintu Ir galima gauti knygų rinkoj.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose myg* ipnšiutl paskutinių 90 (1MB-198B) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą Ir jų atlfktuf darbus 884 ptL Kaina i 
810. Ulei do Amerikos Lietuvių UKorijoa Draugija.

Knygoje apdažyta pirmas Chicagon atvadavęs ttotsria, ptrww 
Beturiu kolouljoa, jų fuorgantaotos talpos draugljoa, itatytc* bai- 
nyčiot, Įsteigti lalkraičiaL kurių rišo buvo 121 41 teatro draugija, 48 
paasulleSiki chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių "-----
Joa. Duoti dokumentai katalHdiku. aocaiHstinių. 
ritu organinei jų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, 
tad ir kt * <

Norintieji Mg knyga įsigyti, pralomi paradyti arba Money | 
Orderi * "

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRMJGDOR — 
▼ardu Ir pažiurti:

1738 Se. HateUd 8C OkafK ML 8MM I

1738 South Saistai Street, Chieate, 3L S8S58

Taupykite dabar
pas mus

f — MAUJIIMOS, CHtCAOO «. ILUFritLa^, May a, 1978

Chicago, III. 606081800 So. HaltUd St

TURINTI DIDELES ATSARGAS
T< 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

ĮrtMrU 1923 metai*.
Įstaiga* pletuo** Hem*> automoblll*ma partatytL

Fss su Uūpom! JUJE At- 
DeiA didelius dirbtu. Pinui, jie pfi- 
deii Junu pasiekti įsmenižkus jūsų 
užsimojimus. Antri, jie padedi su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėne

sio dieną, neža nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki ;-įį3

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

investavimo knygelės gąskaitot 
neša jg

51/4%
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Pinigus reikia siusti pašto Uoney 
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

ja per 38 metų renka aukas Lietuvai vaduoti ir šian 
dien nieko negali pasakyti, ką ji už surinktus pinigus 
padarė, ar nupirko, kantrybė baigiasi ir prasideda 
kritika, atsiranda noras reikalauti, kad būtų paša 
kyta, kas dabar darima su jo pinigais. Iš tiesu, ar 
kada esame matę B ALFO, ALTO ar VLIKO pa ja 
mų ar išlaidų smulkias apyskaitas, iš kurių galėtu
me matyti, kaip išleidžiami suaukoti tūkstančiai?” 
(Ten pat.).
Jeigu M. Stonys būtų priklausęs bent vienai Ameri 

kos lietuvių organizacijai, kuri dirba kartu su Amerikos 
Lietuvių Taryba ir jei tos organizacijos atstovas būtų 
dalyvavęs bent vienoje metinėje konferencijoje, tai būtų 
galėjęs savo akimis pamatyti pačią smalkiausią apyskai 
tą ne tik kiekvieno atėjusio dolerio, bet ir išleisto kiek
vieno centą. Amerikos Lietuvių Tarybos iždininkas kiek’ 
vieną metą konferencijos dalyvius informuoja apie per 
metus atėjusias pajamas ir papasakoja apie padarytas 
išlaidas.

Jeigu kuriam konferencijos atstovui kuri nors išlai 
du pozicija neaiški, tas iždininkas, viską mokantis če_ 
kiais, ten pat vietoj paklausiusiam atstovui, visos konfe 
■rencijos akivaizdoje paaiškina. Jeigu paaiškinimas nėra 
pakankamai aiškus ir pastebi, kad klausėjas dar abejo*

Tolumoje matyti Vytauto oažnyčios bokštas, Kaune

Melas turi trumpas kojas
Lietuviai sako, kad su melu gali išeiti, bet namo jau 

nebesugrįši. Kiti sako, kad melas turi trumpas kojas. 
Iki šio meto melagiai nesukūrė nei vienos didelės orga
nizacijos ir neatliko nei vieno didesnio darbo. Lietuviai ne 
meluoja ir melagių nemėgsta. Lietuviai mėgsta pasakyti 
teisybę į akis, o nuo melus skleidžiančiij žmonių nusisu
ka ir su jais nieko bendro nenori turėti.

■Jau minėjome, kad praeitą savaitę miręs vienoje vals 
tijoje užregistruotos Bendruomenės glaudus bendradar 
bis ir gynėjas M. Stonys dažnai išvažiuodavo j lankas. Ką 
barzdukinė Bendruomenė darė, jam atrodė gerai, o ką 
Sėtuvių dauguma darė, tai jis nebuvo patenkintas. Kad 
vienam žmogui gali tas pats dalykas kitaip atrodyti, be 
gydytojo nepataisysi. Bet kad atsakingi pareigūnai tas 
piktas mintis spausdina, tai jau nepateisinama. Jie žino, 
kad skelbia neteisybę. Tas pats mokytojas M. Stonys Pa
saulio Lietuvyje aprašinėja, kaip mažame Grand Rapids 
miestelyje dosniai duoda aukas barzdukinei Bendruome 
nei. Jis pasakoja, kad Michigan© valstijoje, Grand Ra
pids miestelyje yra apie, šimtas lietuvių^ bet jie Bendruo 
mei sudėjo 1100,00 dolerių. Pažymėjo, kad kitame minė
jime, bet neparašė vietovės, gyvena truputi daugiau lie
tuvių, apie 130, o jie jau sudėjo 1.563,00 dolerius. Davęs 
šias sumas, Stonys daro tokį komentarą:

“Visa tai rodo, kad žmonės LB pasitiki, vertina ir 
jai dolerio negaili. Tik reikia paprašyti, nes lietuvis 
neprašomas niekam dolerio neduoda, net ir savo pa 
rapijos bažnyčiai. Taip pat prisimintina, kad visi no
ri žinoti, kur eina jų suaukoti pinigai, kas už juos 
“perkama”. Užtat reikia spaudoje pakomentoti LB 
veiklą, ir jos piniginius poreikius”. (P. L., 1978 m. 
balandžio Nr. H28 psl.).
Jeigu M. Stonys būtų savo patarimo prisilaikęs ir 

pakomentavęs, ką jo draugų vadovaujama Lietuvių Bend 
ruomenė yra padariusi, būtų paminėjęs konkrečius' fak 
tus apie atliktus darbus, kuriuos kiekvienas lietuvis ga
lėtų matyti, juos patikrinti, apskaičiuoti, tai būtų sup* 
rantamas dalykas. Bet vietoj atliktų darbų ir aiškios 
apyskaitos, kiek tie darbai organizacijai kainavo pradeda 
pasakoti, ko kiti napadarė. Tame pačiame straipsnyje tas 
pats mokytojas bando įtikinti skaitytoją apie pasitikėji 
mą Lietuvių Bendruomene tokiu paragrafu: I

“Lietuvis mandagus ir kantrus, bet kai organizaci

jo ar nesupranta, tai reikalą papildo, duoda visas smulk 
menas.

Konferencijoje duodamo paaiškinimo žodžiu neuž* 
tenka. Iždininkas konferencijai savo apyskaitą paruošia 
raštu. Kiekvienas konferencijos dalyvis gauna raštu pa
ruoštą apyskaitą su visomis pajamomis ir išlaidomis. 
Konferencijos dalyvis pasėdžių ar pertrauki} metu gali 
apyskaitą pastudijuoti ir dar kartą paklausti iždininko 
ar kurio kito valdybos nario apie bet kurią apyskaitos 
poziciją. Be to, jis gauna apyskaitos vieną ar net du eg
zempliorius, kuriuos gali vežtis namo ir Įteikti tai orga 
nizacijai, kuri jį delegavo Į konferenciją. Organizacijos 
vadovybė ir susidomėję nariai gali stūdijuoti apyskaitą 
ir dalyti komentarus. Jeigu jiems kas neaišku, tai ir par 
važiavęs atstovas negali paaiškinti, tai gali parašyti pa 
čiam iždininkui, kuris mielu noru duos reikalingus pa' 
aiškinimus. . •

To dar nepakanka. Pieš kiekvieną metinę Amerikos 
Lietuvių Tarybos konferenciją pajamas ir išlaidas, sąs' 
kaitas ir taupymo bendrovių knygutes tikrina specialiai 
sudaryta trijų narių revizijos komisija. Kiekvienas tos 
komisijos narys priklauso skirtingai politinei grupei. Vie 
nas būna tautininkas,.antras krikščionis,^ trečias, dažniau 
šiai, socialistas. Padaryta todėl, kad viena grupė negalė 
tų praleisti klaidų ar netikslumą Ta komisija patikrina 
paruoštą apyskaitą, patikrina bankų knygutes ir pasi
žiūri, jei laikas leidžią kiek pinigų yra taupymo bendro 
vės sąskaitoje.

Prieš porą metų nueita dar toliau. Konferencijoje 
atsirado netikinčių lietuvių padorumu atstovų, kurie 
klausinėjo dar daugiau. Nežiūrint į visus paaiškinimus, 
jie vis kartojo, kad vis dėlto dar neaišku, kur buvo išleis 
ti pinigai. Naujienų redaktorius, pasitaręs su atsakingais 
pareigūnais, tuojau po konferencijos paskelbė visas pa
jamų ir išlaidų apyskaitas, kad kiekvienas Amerikos lie* 
tuvis galėtų savo akimis pamatyti, kur nueina sudėtos 
aukos ir kuriems tikslams išleidžiamas suaukotas doleris. 
Paskelbimas nutildė visas šnekas ir abejones. Kai prieš
40 metų pradėta organizuoti Amerikos Lietuvių Taryba, 
tai po kiekvienos konferencijos buvo skelbiamos ne. tik 
atėjusios aukos, bet visos pajamos ir išlaidos.. Tai savo lai 
ku darė iždininkas Mikas Vaidyla, taip šiandien daro iž 
dininkas Juozas Skorubskas. Iki šio meto dar nebuvo ki
lęs nei vienas įtarimas dėl ALTO atskaitomybės. Niekas 
nekėlė šio klausimo, nebuvo jokio įtarimo.-

Visa tai žino dabratinis PL redaktoriuss Bronius

Senelio Anupro atsiminimai

Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas. 
Iš Andriaus Ryliškio knygos “Fragmentai iš

eities miglų”
(Tęsinys)

v KAROSAS

LIETUVOS DISIDENTŲ VIZIJOS
(Tęsinys)

Taip suformuluotas disiden-'tizanų karas”. O Štromas tą pa
tu laisvės siekimas prieštarauja. tį patvirtinęs kitais žodžiais, už- 
rezistenciniam nusistatymui/baigia išvada: ‘Tr šioje plotmė- 
kuris siekė, ir .siekią pilnos ne- je didžiulis atsakomingas uz_ 

ir pilno atsis- davinys gula ant mūsų politinės
kyrimo nuo Rusijos, tiek nuo
priklausomybės

dabartinės tiek nuo pobolševi- 
kinės.
Bendrai imant, Hek pats Štro
mas, t’ek Venclova, tiek kiti di
sidentai, išskyrus galimai vie
no E. Finkelšteino, neturi aiš
kaus plano ar viz.jos į ateitį.

Toliau Štromas ir Venclova 
sutartina' pavaizduoja kaip ky
la . tautoje neapykanta rusams, 
kuri sukelia fašistines apraš- 
kas. Nueinama taip toli, kad 
galvojama: “tik etninis lietuvis 
gali būti Lietuvos pilietis ir da- 
ugrauV ka^^SS ViSno žmogaus 
Lietuvoje nėbūtų 1 .. . ką daryt 
su žydais, su rusais. ką daryt 
pagaliau su totoriais arba su 
vokiečiais, kurie Tradiciškai Lie
tuvoj gyveno . . . geriau, kad 
nei vieno nebūtų! Tokia yra 
grynos tautinės visuomenės su
kūrimo galvosena.” (t.p.).

Kylančios neapykantos ir ker
štingumo nuotaikos, pagal Ven
clovą: “gali ilgainiui išsilieti 
siaubingais įvykiais, prieš ku
rios nubluktų ... ir mūsų par-

išeivijos pečių” (Į Laisvę No 71, 
1977 m).

Kiek anksčiau Simas Kudir
ka įspėjo išeiviją ap’e kylančią 
tautoje neapykanta okupantams 
.r jų talkininkams krašte> kurį 
gali sunaikinti pačią tauta.

Kas galima būtų tuo klausi-, 
mu pasakyti? Iki šiol pas mus 
nuvo kreipiamas dėmesys į o- 
kupacijos ir komunizmo pada
rinius tautoje, bet disidentai at
kreipė išeivijos dėmesį į kylan
tį pavojų vidaus, sukelto kylan
čios neapykantos prieš rusus ir 
jų pątaikunus> Taip, pavojus 
yra didelis ir aiškus, bet ar gaL- 
ma pakeisti ikišiolinį emocinę 
tautos nusistatymą?

Visa rezistencinė kova, bėk 
šiapus tiek anapus, buvo stato
ma ir vedama ant nacionalisti
nių ir katalikybės pagrindų. Na
cionalizmui, kaip ir katalikybei, 
yra svetimi, nesuprantami ir 
net priešiški demokratiniai ko
vos metodai. Jiems atrodo, kad 
tik švaistymasis kardu ir dau-
žymu kumščiu į stalą tegalima

Nainys. Dar geriau visą reikalą žino mokytojas St Barz 
dūkas. Kad Stonys, rašydamas apie Lietuvių Bendruo
menę galėjo paleisti tokią insinuaciją, tai iš pikto svajo 
tojo galima tikėti. Jam galima ir atleisti. Bet kaip tokį 
nepamatuotą ir melagingą dalyką Barzdukas galėjo 
spausdinti, kaip Nainys galėjo jį praleisti? Jis žinojo, 
jog tai melu paremta insinuacija. Jie turi žinoti, kad me 
las turi trumpas kojas, bet vis dėlto tokiais melais bando 
pastatyti didelę, vieningą, visus lietuvius jungiančią Ben 
druomenę. Nėra ko stebėtis, kad jiems nesiseka.

nų vakare teritorinio pulko štabe buvo padarytos kra 
tos ir štabas smarkiai nukentėjo, nes štabo ūkio ve
dėjas Razumauskis, kancelerijos viršininkas Bogdana 
vičius ir kiti atnešė į štabo įstaigą savo žmanų kaili
nius ir kitus daiktus ir ten paslėpė. Bet, matomai, če
kistai budriai juos sekė, nes padarę kratą įstaigoje, 
daug štabo tarnautojų areštavo ir juos patalpino į 
spygliuotom vielom atitvertą keleto, namų naują kalė-, 
jimą užmiestyje. Prasidėjo ten dėmėtoji šiltinė ir jie 
ten mirė, o teritorinio pulko viršininką Kališskį apkal
tino apsileidimu ir jis buvo “Revoliucinio Tribunolo” 
teisiamas Krasnodare. Teritorinio pulko štabo politinis 
komisaras norėjo prikergti ir mane, bet aš griežtai 
atsisakiau liudyti teisme. Aš komisarui sakiau, kad 
Kaliiskį mačiau tik dtt kartu: pirmą tartą, kada prisi- 
staėian atvykęs ir antrą kartą, kada prisistačiau pui- 
kd politiniam komisarui. Pagaliau apie teisiamąjį nie-

kais arijai arklių nepažinojo. Arklį išaugino ir išpuošė- 
I Įėjo tinkamai jojai mongoliškosios nomadų tautos to* 
j Ūmoje Azijoje ir jis atsirado Europoje tik 700 metų 
j prieš mūsų erą (skitai).

pra-j Profesorius sąsiuvinį užvertė ir pasakė:
j — Pokalbių apie proistorę šiai dienai pakaks, nes 
Į ryt reildčs studentų auditorijai kalbėti apie Michailo 
' Mikrilajevičdaus pokrovslęio (1868-1932) revoliucinio

Vienas profesorių patarė tuo klausimu pasikalbo-'marksizmo teorijas bei nušviestrioje dvasioje istori- 
ti su slavų kalbų profesoriais. Kitą dieną turėjome net niirs įvykius, todėl turių<pasiruoštL Prie progos duosiu 
du Kijevo universiteto profesorius slavus. Jie sakė,! Tamstai pasiskaityti Petrapilio universiteto profeso- 
kad prie žodžio ja t va prisek Uis žodelis “ga”, esąs sla-, riaus (pavardės nebeprisimenu, regis Presniakovas) 
vizmas. padiktuotus ir mano ranka rašytus užrašus iš Pabab

Kijevo universiteto slavistai profesoriai žodelį' ^Inojimoai laikotarpfo.

“gar” laiko slaviška priesaga pažy mėti blogiai. Tas žo-f Gyvendamas tatnc name dažnai užeidavau pas 
delis prisegama* žodžio gale ir žodžio prasmės nekei- profesorius, atnešdamas iš įstaigom ąžuolinių malkę 
čia, tik pažymi, kad tas objektas yra nepaMisomas, portfelyje jų skardinei krosnelei — buržuikai. betiko pežinau, tai koks iš manęs būtų liudininkas. — 
pavyzdžiui: deriuga — prastas — grabus audinys, pi- pastebėjau, kad profesoriai kažkodėl prisibijo manęst voliucinė pasąmonė turi pati surasti argumentus
ja nei uga — alkoholikas, chapuga — gtemžėjas - kniau ypač po 1920 m. spalio mėk bolševikų pravestos “DenĮ Irodtninkui) pagaliau bus patarta ką sakyti — prasi-
kėjas, dračuga — mušeika ir kt. Dėl lieturiu tautos uščemlenija Eliržuaziji” (pažodžiui, diena įki judinimo Į tarė komisaras, 
kilties vardo atžymėto “jatvaga" tiek esą galima pa- buržuazijas). Tą dieną sekmadienį buvo draudžiamai 
sakyti, kad tie žmonės slavų tautų atžvilgiu buvo ne- bet kam mieste vaikščioti, bet aš buvau gavęs per te-*
pataisomi, matyt nesi krikštijo, puldinėjo kaimynus ritorinio bataliono viršininką leidimą tą dieną ateitfį
ir grobė jų turtą. . ’ įstaigą ir grįžti be kliūčių IVo f ešeriai matė pro sa?fc

, Ta’gi žodžio ‘'jatvaga” vertimas į žodį “johrin- Jangą mane išeinant ir grįžtant ir tbs juos stebino, 
qmi** nevykę* ir |>erdėni klaidingas. Nes žodis J Apie komunistų rengiamą įkliūdinimo dieną žino-

L_ Tai draugo komisaro pompasGškos kalbos.
sakaa komisarui, bet aS grieitai atsisakiau būti liudi
ninku byloje to žmogaus kurio nepažįstu Ir nežinau. 
Jei aš jums nereikalingas,/tai praiūn atkomandiruoti 
mane į Siaurės Kaukas© apygardos įstaigą, Vsevobnč 
Rostove. ...___

<’s;įs nriškas ir duotas prieš 10-11 tūks tančnų jo visasr TfilėStSš if S vflcūFd ‘^Pokalbis vyko Teritorinio pulko komfearc kabi- 
mrhi nuims m zi-omos prasmės ir jį suplakti su žo rfrpė pažįstamus vargingesniuš miesto gyventojus*note dalyvaujant teritorinio bataliono virifihinkui — 
dziais “jo’i vingiais” istoriškai neleistina, nes tais lai- maisto atsargas, drabužius ir kL daiktus. Prieš tą die- partiečiui, bet tas tylėjo visą laiką ir stebėjo.

pasiekti laimėjimų. Jie užmir
šo, kad pirmieji krikščionys nu
galėjo milžinišką Romos impe
riją meile ir tiesa, šie dvasiniai 
pradai įėjo i Vakarų Demokra
tijų idėjinius pradus, kuriuos 
supratus, tegalima pagauti Va
kariečių vedamos politikos gai
res ir jų kovų metodus prieš 
mūsų amžiaus totalitarizmą.

IDĖJINIS PASIMETIMAS

Veik visi disidentai, išskyrus 
Finkelšte'a, nurodo, kad po par
tizanų sutriuškinimo, Lietuvoje 
susidarė savotiška idėjinė tuš
tuma. prarasta istorinė perspek
tyva, neturima ateities vizijos ir 
stokoja idėjinio junginio su iš
eivija. Anot A. Štromo tvirtini
mo: “Krašte . . . politmė sąmo
nė gana primityviu pagrįsta e- 
mociškai. Nėra lęn galimybės 
turėti tą jungiamąją grandį, per 
kurią apsikeitimas idėjomis 
Vyktų. Tas veda prie pasenusių, 

“netikslių nuoriioųių. Taktai iš- 
e’vija~gali tą jungiamąja gran
dį kraštui suteikti”. (Šaltinis, 

[No. 4, 1977 m).
Toliau Štromas rašo: . bi

jau, kad mes neišvengsime di
delių tragedijų. Tai yra išeivi
jos atsakomybė. Kaip matosi iš 

. . gautos medžiagos iš Lietu
vos, pav., ženklio straipsnio: 
“Ko mes laukiame iš išeivi
jos?”. regime įsakmų pabrėži
mą: do ūki t mums pagrindus, 
paruoškit mums tai, kuo mes 
galėtume remtis musų ateities 
atatinkamame^ ir deramame su
pratime”. (L p.)

(Bus daugiau)

Sen. Percy debatai
SPRINGFIELD. — Dem okra 

tų partijos kandidatas į senatą 
Alex Seith sako, kad jis sutin
ka turėti 4 rinkimų debatus su 
sen. Percy, bet sen. Percy rinki
mų komitetas apie tai nieko ne
žino.

Kališskjo byla buvo nagrinėjama 1920 m. lapkri
čio mčn. ir tęsėsi dvi dienas. Antrųjų dienų po pietų 
buvau užsukęs į Revoliucinio Tribunolo teismą. Liūdi 
ninku byloje nebuvo jr prokuroro kaltinimas sukosi 
apie jo tarnavimą Baltojoje armijoje štabo kapitono 
laipsnyje. Jis buvo nuteistas mirties bausme, bet už 
jį užsistojo Lietuvos atstovybė ir iš Maskvos kalėji
mo buvo ičsiųstas į Kauną. Kaune vedė, baleriną ir 
pats tarnavo Kauno žydų banke. Aš 1928 m. buvau 
užėjęs į banką pasikalbėti. Jis maloniai sulikb ir kvie
tė atsilankyti pas jį į narnos, bet aš ten nebuvau nu
vykęs. Jo žmona baleriną Kališskicnė .buvau sutikęs 
Hanau stovykloje, kuomet Augsburgo baletas gastro
liavo stovykloje. Iš jos sužinojau, kad jos vyras Kališs- 
kis Dmitrij Eustachovič tarnauja, amerikiečių zonoje 
pas amefikiečias.

Aš už komisaro neklausymą Kališskio byloje ga
vau 5 paras kalėjimo, kurias turėjau atlikti 1921 m. 
balandžio mėn. Perskaitęs apie bausmę pulko įsakyme 
šiek tiek susijaudinau, bet ir džiaugiaus, kad sąžinė 
rami ir su čekistais neturėjau reikalų. Nusiraminęs, 
nuėjau į teritorinio bataliono štabų pas bataliono vir
šininką. aptarti mano pavaduotojo reikalą toms die
noms. Tas pats viršininkas, kuris sėdėjo komisaro ka
binete komisaro ir manojjokalbio metu, rkhiiai tari:

— Pirmų naktį užsiregištrdok’.k^lcjnn&lr nakvoi;, 
bet kitas naktis nakvok namuose ir njekAgi nieko be
kalbėk. Aš taip ir padariau ir tas viskas baigėsi tyla, 
bet tas įvykis paskatino važiuoti j Lietuvą.

(Bus daugiau i
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DR. K. G. BALUKA8 
4RVWKIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

M49 U R4. (Cr*«f»rJ Z 
-*u»l Bu'mnd. TM. LU 5-6446 

•■jočiu, jutai wiatarim<- 
Je1 a»"6iliepw, skambiau 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR iLAPUMO takų 

CHIRURGIJA 
TM«f. 695-0533

*•* ¥«lhy Medical Unt^ 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkronut '

1933 G, Htnbeim Rd., Westchester, IL.
VAltX DOS: S— 9 darbo dienomis ir

T*l f 561-2727 u-ba $62-2728

TEL — BE 3-5893 «

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
$907 Wert 103 rd Stretl 

Valandos pagal suai tarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTQMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2518 W. 71 St T*l. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko aki n in g 
• “contact lenses'”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

*

M. ŠILEIKIS Karvės sode (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

na Smieliauskiene, LB Hot 
Springs apylinkės valdybos ir 
Chamber of Commerle pastan 
go mis. Mūsų tautinius lokius 
turės progos stebėti ne tik lie
tuviai, bet ir svetimtaučiai.

Salomėja Smuižienė

CICERO

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR.LE0NAS SEIB UTIS 
INKSTU, PŪSLĖS ft 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vsl. &ntr&u. 1 4 pop if*, 
ketvirti 5 —7 vaL vak. 

Ofiso M«f4 776-2880 , 
Rezidencijos telef.: 448-5545

i

Hot Springs, Ark
Radijo valandėlės
Tėvynę” (Lithuanian Broad

casting Spa) gegužinė bus ge
į

"Girblnk, mano siela, Vieipatį, Ir nrpamliik visų jo saradarysčių.
Jis atlaidžia vis< nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas".

Psalmė 103:2. 3.
Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet tur yrs mi
rusieji? j t« kausimą atsako knygutė '^Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 63629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Pavykęs talentų renginys

ILLietuvių Bendruomenes 
eero apylinkės rengtas Jaunimo 
Talentų pasirodymas yra visa
pusiškai pasisekęs renginys. 
Scenoje pasirodė dvidešimt trys 
vaikučiai, jie atliko scenas pro- 
granui įvairiais muzikos instru
mentais: grojo gitara, vargo
nais, mu^ė būgnus.

Jautėsi laimingas jaunimas, 
gražiai atikęs programą. Džinu 
gėsi suaugusieji, matydami sa
vo atžalyną žengiantį, kopiantį 
kultūros laiptais aukšty. Visi 
scenos dalyviai buvo apdovano
ti: gintaro dirbiniais, saldai
niais ir vienu kitu doleriu., skir
to talento ar pomėgio lavini
mui.
Visi renginio dalyviai buvo pa

vaišinti. Na, ir apylinkės kasa 
drauge padidėjo keliomis šim
tinėmis, tai suaugusiųjų aukos, 
skiltos LB-nės veiklai vystyti. 
Platesnis įvykio reportažas bus 
“Lietuvių Bendruomenės Vago
se*’, kurios išeina kas 
mėnesio viduryje.

Ci

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

V'onslindjoje radijo vulandė- Borcherto žmona, sunkiai ser- 
lė “Leiskit į Tėvynę” (Lithua-Iga, paguldyta ligoninėje — Si 

Leiskit'nia n Broadcasting Spa) pa m d Josephs Mercy Medikai Cen- 
nėjo a. a. arkivyskupą Jurgii ier, Ceder St. & Whittington 
Matulaitį. Gegužės mėn. 14-tos 

ls mini
ma Motinos diena. Transliuoja 
ma per KBHS stotį, banga 590 

šokių] AM 2:30 po pietų klekviemą 
antrą ir ketvirtą mėnesio sek
madienį.

į gūžės 6 diena Sthephens parke dienos programoje bu:
4 —C TAI Xfx ______ I_____  Ar r • >•

Ave., Hot Springs, Ark. mėnuo,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

B,ndra praktika, Spec. MOTE R J ligc.
Ofaas 2652 WEST 5vth ST P.'JET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. S^tadie- 
sieis 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

; prie Blakely Mt. užtvankos. 
Pradžia 12 valandą. Laimės su 
linys, bendros dainos, 
muzika žada risienis smagią 
popietę gražioje pavasario gani 
toje.

Visi kviečiami. Radijo va

Hot Springs mieste kiekvie- 
na birželio mėnosį vyksta “Ar
kansas Fun FesIivaT. Ta tra
dicija įvesta 11471 metais ir 
suvUįoją daug laukylojų 
turistų. Fertivclis tęsiasi

Repr. EUDEIKIS

Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. Speciali pasalto* Ljjoms 
Urch Support, ir t t.

2850 West 63rd St, Chicago. III. 60625 
T»Uf.; PRocpMt 6-5084

j Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

t , 2443 WEST 63rd STREET 
Tolfopai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Berberas ir Gene Drishiy 

krautuvė.
.™E DAISY store 

9911 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel, 499-1315

PERKRAUSTYMAJ

MOVING
Leidimai — ^Hna epu ra u da 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S 
T*L WA 5-8063 

--■■■ - ■ n~ .

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

H* Įvairi v atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

| T»l. 376-1882 «rba 376-5996

bei 
10 

dieniu kurk> melu yra įvairių 
_ x __ o., ________________ , pramogų. piįrodų, varžybų ir

dėkinga, jei žadantieji ką nors^ dieną 2 vai. p. p. atidaroma Ju- di<fi53eiįi$‘ ir mažiems. 
1 • i* lt ”zi-- iv X • • /"’L

Fine Arts Center of Hoi 
landėlės vadovybė būtų labai Springs galerijoje gegužės 7^

laimėjimams duot, pranešlu-j lijos Zdanienės meno darbų pa 
metė šiais telefonais: S šmni-, rodą, kuri tęsis visą gegužėj 
žienei 321-9611, A. Krukljuil mėnesį. Parodą globoja Sou- 
624-6933 arba A. Zabavičiui them Artists Association, ku- 

i 767-3359. J rios narė vra ir J. Zdanienė.

Šią šventu organizuoja Cham 
her o£ Gbfliinerce su .pagalba 
įvairių irniiv bei organizacijų. 
Birželio 11 dieną į šį festivalį 
atvykėlė - liet. HetiUmų šokių 
£rupė. ^Grandis.* sn vadove irt

- Goldą Meir trečiadienį mi
nėjo savo 80 metų sukaktį. GAIDAS DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA. LaIDOJIMO IŠTAIGA

SUSIRINKIMŲ

UPYTŽS Draugiško Klubo susirin
kimas įvyks penktadieni, gegužės 5 
d., 4500 So. Talma i Ave., 130Ū vbL j 
popiet. Visi nariai kviečiam; atsilan
kyti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
Balandžio 23-čJos dienos Anna Borchertienė, Jurgio

JOHN ŠULCĄ

Revolution Of The One-Pot Meal

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau I
9727 S. Western Ave., Chicago, lit- 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas pa tars avimas užsakant fėktwų. tratrimrių, ^iaivų kelio 

ūų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduuda- 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus te-aštus; 
sudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
nacijas visais kelionių reikalais.

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas 
<š anksto — prieš 45-60 dienų

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
.Telef. 476-2345-6

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vires >rogrtnw>s ii WOPA, 

1490 HL A M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir- 
iMdiemo iki penktadienio 3:00 
—3:30 vat popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo &30 iki 9:30

Vedėja Aldona Deukui 

TeUf4 HEmJock 4-2413 

7159 S*. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, ILL. 6M29

even if you aren’t frying foods, 
or open the kitehen window* 
at the top, so hot air escapes. 
Cook or wash (fishes after

Nuliūdę lieka: 
Posūnis, seserys, giminės. 

Informacijai tel 927-1911

fu Colonial times many 
large homes boasted a sum
mer kitchen. When the weath
er got hot, cooking was done 
there, away from the mam 
house, which stayed cool and 
dry. Today we still want to 
keep the house cool, but also 
want bo save energy and free 
time for all the leisure activ
ities of summer.- Thanks to 
modern convemenees we can 
overthrow kitchen drudgery 
without sacrificing taste or 
nutrition.

The hero of fhisldtcban 
revolution is the one-pot 
meal, made in a slow cooker 
like a crockpot, baked in the 
oven the night before, or pre
pared in advance and frozen. 
One-pot meals can be gs 
simple as hot dogs and beam, 
or as fancy as eoq a* vin. Brt 
they all get you out of tile 
kitchen while fee sun shinea, 
consume energy during off- 
peak hours and help keep the

void opening the refrigerator 
as much re possdde —the best 
fit remores from the inside is 
pumped outside — into your 
kitchen. Use low heat when 
baking your one-pot meals: 
the insulation on yow oven 
will be more effective. Use dis-

Mirė 1$TB-ih. gegužės 3 d., 7:30 vai. ryto sulaukęs 88 metų am
žiaus. Qiįoįs Lietuvoje, Lankeliuose.

. ' .L" .7 J ’ Amerikoje išgyveno 71 met^s.

Paliko nuliūdę: posūnis Edward Noviek su žmona Colette, 4 anūkai, 
du proanūkaL 2 seserys — Ursula Juodaitienė su dukromis: Rath 
Cogter ir Olga Martin su vyru Michael ir su jų šeūnomis, sesuo Con
stance Goniprow su šeima: dukra Ruth ir Vito Goniprow bei jo šeima 
ir piti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Našlių ir pavienių klubui, Žagarės klubui, Lietuvių De
mokratų draugi i ai, Utenos Įdubai. Lietuvių Suvalkiečių Draugijai, 
Upytės Draugiškam klubui ir Joniškiečių klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopyčioje, 6845 So. Western Ave.
šeštadieni, gegužės 6 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. John Šulco giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnyvimą ir 
atsisveikinimą.

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKšTfc TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckicagrof
Lietuviu
Leidot e vi u
Direktorių
Assoriacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

ANTANAS M PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LTTUANICA AVENUE, Phone: YArdf 744G1

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės Dėkojame 
Joms už Biwni parodyta 
pasi akėjimą. Mes norė
tume boti Jums naudingi 
ir ateityje

Sf&Manes a*dr»urto» Od 
$40000

2457 W. 69 STREET 
Chic**©, fL 60629

TeL E25J40*
$929 $0. HARLEM AVE- 
iridĮufrnrC IIHnfia $0455 

te< C9S M04

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phono: LAfayette 3-357J

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
<040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

fore nnmrng- You n#ght even

our Rimki friend* have a

Summer ia also the time 
when friends «re likely Ip

Coupled with a festive salei 
and reeved aa a table ait 
with decorated Viva napkins 
and color ^coordinated paper

sund FLEASE
W54 So. HALSTED STREET Phaoe: TArdi 74111

mor* careful maujiknoc, chkaoo a, ILL Friday. Mav 5. 1978

1 Virs Savings 
Certificate

(Minimum $5,000zpaid ,Aua1

f*OTTO CfTffl- 
>ound*d Gaily — 
Passbook Savings.

GEORGE F. RUDMINAS
4319 So. LITUAN1CA AVE- Tel: YArtU 7-1138-1139

beque or camp out, which 
means leaving the kitchen far

for every job from drying 
heads 4> fliaamng pots end 
pans. Clip the straight section

STEPONAS C. LACK UR SŪNŪS
(LACKAWTCT'

2424 WEST 69th STRKE7 KKpnblk 7-1217
2314 WEST 23rd PLACE Vilkink 7-647$

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* HilK PL 974-4416



Kurduose ir baliuose. Jis yra nuo
I T R U M P h t I ar>r^gOm^/WEh_spcie- 
“ ’ ~ ty’ reporterių ir jis pats, duoda

reportažus apie kitus gražiuo
sius žmones Andy Warhol mė
nesiniame v žurnale Interview 
Garsieji Sotheby Parke Bernet 
aukcionieriai New Yorke šį mė 
nsį parduoda Alfredo von Wię- 
rusz-Kowalski 19-to šimt. pa
veikslą — Lietuvišku rogių ke
lionę”.

— U. S. News arid World Re
port gegžės 8 nr. jd^jo Simo 
Kudirkos nuotrauką tarp kitų 
sovietinių disidentų, dabar esan 
čių laisvose šalyse. Nuotrauko
mis ir aprašymais yra paminė
ti: Al. Solženicynas, Rudolfas 
Nurejevas, Natalija Makarova, 
Michailas Baryšnikovas, Andrei 
Amalrik, Svetlana Aleliujevna, 
Mstislav ir Galina Rostropovich 
Piotr Grigorenko ir Viktor Be
lenko. Rašoma apie Kudirkos 
odisėjos filmą, kuri bus pakar
tota per TV dar šį mėnesį. Nuo
traukoje S. Kudirka tariasi su 
to filmo aktorium Alan Arkin, 
vaidinusio S. Kudirką.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
tradicinis stipendijų banketas 
bus gegužes 13 d. Martinique 
restorane. Suinteresuoti stipen
dijomis prašomi kreiptis į Sti
pendijų komisijos pirm. Vyto 
Shukį, tel. 246-1010, arba Į Bru 
no Gramontą, tel. 776^7835,.Bi
lietus į banketą platina LPR 
valdybos nariai ir direktoriai.

NORINČIOMS GAUTI 
STIPENDIJĄ

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas kasmet skina iš Gintaro 
baliaus pelno stipendijas lietu
vaitėms studentėms, siekian
čioms aukštojo mokslo.Studen 
tės, kurioms yra labai reikalin
ga finansinė parama, gali kreip
tis j Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo stipendijų komiteto pir
mininkę Jean Vance ir pasiun- 
čiant jai prašymą šiuo adresu: 
1424 So. 50th Avė., Cicero, IL. 
60650. Tel. -652-5245.

Stipendijos bus įteiktos Gin
taro baliaus metu, birželio 10 d. 
Hilton viešbutyje, Chicagoje.

(Pr.)

Atsiminimų Skirsneliai

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄMS 
(H ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOK ĖJIMAIS >

DŽL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdeatas E, ,
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

— Dr. Saulius širaoliūnas iš 
Detroito atsiuntė atvirutę su te 

iomis žiniomis: “Teniso meist
ras Vitas Gerulaitis tapo vienu 
iš ‘beautiful people’. Jo pilna 
New Yorko ir pasaulio madų sa

— Onos Razutienės vadovau
jamas Los Angeles jaunimo an
samblis “Spindulys’’ ruošia tra
dicinę Jaunimo šventę ir vaka
rą birželio 10 d. 7 v. v. Culver

Priartėjusi karalystė
Kodėl kaimynas nesugyvena 

su kaimynu ir pykstasi? Ko
dėl pavydas valdo žmones?

TAUPYKITE PIRKDAMI K
FABRIKO” SANDĖLIŲ

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 7 D. NUO 9 RYTO IKI 4 VAL. POPIT 

Pirkite dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams

SPECIALIAI: 15 yardų 108 colių pločio nylono medžiaga tik $5; 
elastingos juostos tik 2, 3 ar 5 centai už yhrdą.

Didžiausias už bet kada buvusi išpardavimus Philmaid lingerie — 
pižamos, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės, dydžių apatinu
kai. Įvairūs gabalai medžiagos, apsiuvinėjimai, elastikos juostos. Nailono, 
satino, trikotažo ir kitokie drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio. . _
SPECIALUS ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS GABALŲ MAIŠELIS TIK 50 c. iki $1. 
Tai tik labai maža dalis krautuvių kainos. Specialus chalatų išpardavimas.

Douglas ”L” sustoja prie Racine ir Morgan stočių.

1022 W. VAN BUREN STREET
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS} 

Didelė automobiliams aikštė veltui

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skai' 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reL 
kalų renesanso.

__ Chicagos Lietuvių Golfo 
klubas ruošia pavasario turny
rą Silver I^ake Country klube 
gegužės 7 d. Golfo mėgėjus regi 
struoja Arvydas Karazija ir
Steve Baltas. -Į City veteranų salėje, 4117 Over

; land City, Cal. Programoje da- 
I lyvaus .ir Toronto “Gintaras”, 
{viso apie 200 šokėjų ir daininin 
1 kų. Gros studentų ir Gintaro or
kestras. Programa bus įdomi ne 
tik lietuviams, bet ir kitatau
čiams, todėl lietuviai prašomi 
juos kviesti. Informacijos tei
kiamos tel 661-0041.
— Audronės Terra 9” studi
jos darbų paroda ir išpardavi
mas bus gegužės 6 ir 7, šešta
dienį ir sekmadienį, nuo 11-tos 
ryto iki 7 vai. vak. Adresas: 
2951 W. 63 St. Tel. 925-4949. 
Daug įvairių jaunos meninikės 

! darbų. Gera proga įsigyti sau 
J arba dovanėlėms motinai. Užei-] 

kite! (Pr).
1 Penktadienį, geg. 5 d., 7 vai. 
j vakaro, Marquette Parko Field
house salėjke, esančioje 60-tos- 
mis Kedzie sankryžoje, įvyks 
mėnesinis Shicagos Lietuviu 
Spaudos Klubo narių susirin
kimas. Bus aptarti keli svarbūs 
dienos klausimai ir klubo reika
lai. Visus narius kviečiame at
vykti.

atspausdinti
Graži, lengvai skaitoma ir 

įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

| Čikagos ir apylinkių lietuviai,
Pasiklausysite atsakymo šeš skirsnelių mėgėjai, prašomi at- 

tadienį 9:10 vai. vak. per “Ge vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
rąją Naujieną Lietuviams*’ Ra gyvenantieji prašomi užsisakyti 
dijo banga 106.3 FM. "Lietu ‘ paštu, 
vos Aidų” programoje.

Jei neturite galimybes išgirs 
Ii šios programos asmeniškai, 
pareikalaukite magnetinės 
juostelės (cesette) — skolina
me veltui. Norinčiam nusipirk 
ti, kaina $3.

“’Gerosios Naujienos Lietu
viams” metinių proga, pradėsi 
me tokią pačią programą ir 
penktadieniais per W0PA sto 
tį. Banga 1400 AM. 
vak.

Kviečiame jmielus 
jus pasiklausyti ir

9:45 vai.

klausyto- 
pasiklau- 

sius, mums parašyti. Mūsų! ad 
resas: Lithuanian Ministries. 
P. O. Box 321; Oak Lawm, Ill. 
60454.

Valdyba
VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla- lygos susirinkimas įvyks sekmą 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. 1

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

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, ataras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

—LIETUVIŲ Moterų Piliečių

dieni; gegužės 7 d.; 1 vai. po
piet ponios Zolpienės namuose; 
3554 S. Halstedį Bus visos mo
čiutės pagerbtos. Narės prašo
mos dalyvauti laiku. Po susirin 
kimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rast.'

Vyčių senjora rengiamas pik
nikas įvyks gegužės 7 d. 12 vai. 
vidudienį vyčių salėje ir sode
lyje. Šokiams gros A. Ramonio 
orkestras, veiks virtuvė ir ba
ras. Įėjimas §1, visi kviečiami į 
primąjį pavasarinį pikniką at
silankyti. (Pr).

Visas ir visus kviečiame I didžiąją talką,

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas______________________________________________

Adresas

♦ Užsakau Naujienas kaip dovaną savo —. 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

1 *
Pavardė ir vardas______________________

kuris

Adresas

Sponsor! a us pavardė, vardas ir vietovė__

• Platinimo vajaus proga, palakdamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti uz pridedamus _______  doL

-r' -—Lmfua gi IiTĮhT . a y
Pavardė ir vardas-------------------------------  , _

Adresas

• Platinirtio vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa. 
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas---------------------------- -------------- - -______________ __

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

adresas

Knygos kaina — 5 doleriai. 
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, Ill. 60629 

Juozo šmotelio

AR JAU PASIBARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali dau> 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Well; 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleisti;
knyga —

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma. Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde- 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SU Chicago HL 60608

4? * a*4z M’ '

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

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 1 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų ! 
Kielę, 6557 S. Talman, Chirago, 
DL 60629. TeL 737-1717. (Pr.)

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

Ifetari kailininką 
’/p/lV Chicagoje —

^aLNORMANĄ
/fttftkBURŠTElN/

(įstaigos) ir 
677-8488

HA 1-6100.

MARIJA N0REEIEN1
MO8 Wert CMh St, Chloro, DL W62f • TeL Wa 5-2787

OWHI« MrirfnMmM rOCtev
MAISTAI H WUtOPOS SANDELIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQuirn oirr parcels mvici

1M1 W. <9H* «, Chicle, IIL «04J9. _ T«L WA S-27T7
U. Hrtctod Chicane, IIL WOl — T»L tS44t»

185 North Wabwh Avenue

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

TYPIST-NORTHWEST SIDE

BRIGHTON PARKE: 21 buto mū
rinis namas, gazu šildomas dau
giau kaip $36,000 metinių paja
mų, kaina — 5 metų pajamos,
MARQUETTE PARKE: didelis mū

rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, S37.5OOĮ

TURIME PIRKĖJŲ, trūksta namų, 
25 m. kaip be pertraukos tarnaujame 
lietuviams ir jų draugams

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

ŠUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininku*

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

RIMTAS NAMV“ 
PARDAVIMAS *

4 VIENETŲ mūjras ir ^eražąs. Nau
jas gazu šildymas. Našlė ^atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventu Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro/šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoi pąžįfirėti 
ir nupirkti už $28,350. Marguettę ^Pk.

MODERNUS 15 metų“ mūro namas. 
2 butai ir profesionalui? liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, žema 
kaina. -

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. L

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38.500.

DIDELIS ir patvarus namas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus — $16,900.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus ėras. aplinka ir na
mas. tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

HELP WANTED — MALE 
Da rbin Inicu Reikia

GRINDERS
Job shop experience. Top wages. 

Must read, write, speak English
COLUMBIA TOOL & GAGE

1921 Pickwick Lane 
GLENVIEW. ILL.

Call in English 729-4900

TOOL MAKERS
Job shop experience. Top Wages. 
Must read, write, speak English

1921 Pickwick Lane
COLUMBIA TOOL & GAGE

1921 Pickwkick Lane 
Glenview, III. 

Call in English 729-4900

MAINTENANCE-SAFETY MAN
Ismail Manufacturing Firm needs ex
perienced person to take Full Charge 
of Maintenance of Machinery & Safe
ty Program. Must be able to handle 
Mechanical & Electrical Maintenance 
of Welders & Presses. Maintenance 
Dept, will be built around this man. 
Full Company Benefits & 4 days work 
week.

Call For Appointment
AMERICAN STAIR CORP.

839-5882
WILLOW SPRINGS, ILL.

No shorthand. 'Assist secretary in a 
’variety of duties, including process
ing forms anl light orders. Will train 

i *ng forms and light orders. Will train 
( ant surroundings in a small manage
ment firm.

PHONE 763-7350

REIKALINGA MOTERIS 
KOMPANIA1 

IR PATARNAVIMAMS

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 irba 737-8334

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chleaęos miesto leidimą. 
Dirbu ifv užmiesčiuose greit, fa- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tol. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS ; /

IR VISKĄ NAME ' • .
Telefonuoti:

523-9367 arba 737-0397 f
ALEKSAS i

a—K M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $91 powiwHul aufomoblHa 

Liability apdraudimas ppnstaMum 
Kreipto

MACHINE MECHANICS
Experineced machinery mechanics. 
Must have stable background in me
chanics and electrics or machinery. 
Packaging machinery knowledge a 
plus. Top pay, new plant, northwest' 
suburb.

CALL MR. GRUENWALD
595-4655

OFFSET
PRESSMAN

2-nd shift. HeideL 40 4-C and 2-C. 
Experience necessary. Full or part 
time. Good working conditions. All, 
benefits.

CALL FOR APPOINTMENT
663-5429

32M775

LAIKRODŽIAI Ir »RANGlNY»tl

Pardavimai ir Taiayaay 
2644 WEST 69Hi STRUT
Tatefc RlRubUc MMT

M. ilM K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood, ToL 254-7450 
Taip pat daromi vertimaLgminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra- 

šymai ir kitoki blankai^^^

i

t “LIETUVOS AIDAI”
-J. KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEMJA
J/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat. ai 8:0(1—10:00 p. m.
2646 W. 71 »t Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

vyresnio amžiaus moteriai. Rei- 
f kia kalbėti angliškai arba vokiš
kai gyventi tame patim bute. 
Mokestis 110 iki 140 dol. savai-į 
tei.

Teirautis angliškai arba 
vokiškai

Tel. 282-3244

your

ENGINEERS-DESIGNERS 
DRAFTSMEN

Mech., Efee.. Chem.
uet your expertise determine 
salary.

Excellent company benefits.
Send Resume or call:
JOE DePERGOLA

VENTURE DESIGN, INC.

6008 S. Harlem Ave. 
Summit, IIL 60501 

458-5123

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A*. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5990

tn.bl DIStAM

rtivE HFAOT FUN

MISCELLANEOUS 
Jvalrūt Dalytai

mn raut1^11 Fr»nk Z*poll»

GA 4-M54

MUM*RUMAGE SALE - Kenilworth
May 11. 7 a m. - 6 pjn. Church of the 
Holy Conforter. 222 Kenilworth Ave. 
FREE bus from/to Linden “L". 20 ____
rooms of North Shore's best bargains, "NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 
Hot lunches, too.
j___________TeL 251 -6tH________________________
* — NAUJIENAS, CHICAGO S, Kim

JAL KURIE GARSINASI

pasisekimą mzNYai




