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patikrinęs visus SLA fondus 
pareiškė, kad SLA yra labai

me
mo-

260 kp .
K?iŠtina- Austla- atstovavo'

Gegužės, 23: Meiturija, Dc- 
zkterijus, Tiūtvyda, Ger.au tns, 
Kymantas, Linas.

teka 5:23, Įeįdžias 840.

Pirmininkas Mačiukas tuo
jau paprašė SLA prezidentą 
Povilą Dargį padaryti praneši 
mą apie SLA stovi ir leido jam 
toliau vesti susirinkimą.

— -Peru vyriausybė atidėjo rin 
ktaniM dėl krašte kylančio na- 
^mo. ' ’* * ’< /Li*

Sovietų agentai 
padegė rusų 

laikrašti

1978 m. gegužės mėn. 1 
Dr. KAZYS BOBELIS 
Amerikos Lietuviu 
Tarybos Pirmininkas

kas, pradėjo pavasarinę kohfe 
fenciją. Jis pasveikino susirin 
kusi us, tylos; miliute / pagerbė 
praeitais-metais mifusps SLA 
nafiusir pasiūlė susirinkusiems 
darbo dienotvarkę. Ji buvo 
vienbalsiai /priimta,. ------

Jis gali • apmokėti visus įsipa
reigojimus ir jam dar liktu 
56%dabar turimo turto. Audi
torius- pasakė, kad galingos 
Amerikos apdraudos bendro
vės neturi tokio pajėgumo mO 
keti įsipareigojimus, kokį turi 
SLA. " • - • '

c^LPetras.ir Helena? Vilkeliai,
Jręme-jr CJiųcĮc T^ckė>

I^ejratękis,- Ka- 
Vaciukas; P; lįr n-

Re porteri*

(Bus daugiau)

Smerkdami smurtą ir prie
vartą, kur-jisbesi reikš tų, lietu
viai buv<F6® yra priešingi bet 
kokiai diktatūrinei sistemai, 
naikinančiai žmonių laisvę ir 
teises. '/

pasiryžę trauk 
visus įsibr *vė- 

plėšė, prie 
apvogė Kohvezi gy- 

Prancūzai 
pasidavusius

CHICAGO, Illinois, 
eitą sekmadienį. gęg. 21 dieną 
Amerikos Legiono Don Varnas 
Posto* namuose įvyko 6-tos aps 
k rities atstoViJ pavasarinė-kon 
fefencija; Konferencijoje daly 
vavo- dvylikoj kuopų atstovai, 
visą apskrities .vadovybė ir. at 
važiavęs Pildomosios Tarybos 
prezidentas P. Dargis, SLA 
centro/ iždininkė; Euphrbsine 
Mikužiutė, iždo globėja Kristi
na Austin ir daugelis kiti^ at
sakingų. pareigūnų konferen 
gijoje dalyvavo 60 žiiionių,, įs
kaitant atstovus ir svečius.

Tuojau, po 2 valandos, atsk-

tą, apie 3 va!.,I laikraščio spau
stuvėj įvyko didelis sprogimas, 
o netrukus kilo, didelis gais
ras.

pavedė Sterns- valdybos fia- 
narus pasveikinti atvykusius

mis, keliami laikraščiuose, 
teismuose.

atveju 
visame Nor

vegijos teritorijos' ilgyje, ši ga 
limybė ir jaudina .nė tik nor-

Dr. Zenonas Danilevičius, pagerbdamas Dr. Vytautą P 
Dargį, bankete pasakė turiningą kalbą, kurią šiomis dieno 
mis spausdiname Naujienose. Įdomiausia, kad Dr. Danilevi
čius perskaitė American Medical Association valdybos sveiki 
nimą Dr. Dargini, o Lietuvių Gydytojų draugija save sveiki 
nimą pavėlavo pasiųsti.

Laimė, kad tuojau atvyko 
policija ir gaisrininkai, kuriems 
pavyko apgesinti gaisrą, bet 
nuostoliai bendrovei padaryti 
labai dideli Spaustuvės grin
dys įlinko ir įkrito. Niekais nu
ėjo spaustuvėje buvę lankraš- 
čiai ir didoka dalis jau su
rinktos medžiagos.

Skaitytojai pasipiktinę šito
kiu sovietų agentų elgesiu. Jie 
prižadėjo ateiti į pagalbą, kaip 
atėjo praertaism etais.

bes pr centas Lietuvoje.
Apgailėtina, kad Baltistinių 

studijų konferencijoje Toron
te, Canadoje, gegužės mėnesio 
11-11 dienomis buvo sukviesta 
gausiai Izraelio ir kitų kraštų 
žydų paskaitininkų, nesisten
giant laikytis bešališkumo ir 
nepakviečiani aii .inkanio skai
čiaus koiiipelcliiigų lietuvių ir 
kitų pa&iUiečių mokslininkų, 
svarstant žvdų klausima Pabal-

NEW YORK, N. Y. — šešta
dienio naktį. geg?-13-tos į 
sovietų agentai' vėl įsiveržė • <į 
Navoje Ruskoje‘Sk>vo redakci
ją ir spaustuvę, bandydami su
naikinti vienintelį rusiška laik- 
ratį. nepriklausantį nuo Šovie-

priartėja bė- 
jtios visus suima 
o juos pačius va

lui didelę savo pajėgų dali 
nukreipti gynybos kryptimi.

Norvegijos kiekvienas vyras 
ir moteris dabar ruošiami kraš 
to gynybai ir kiekvienas jų ži
no savo vietą ir pareigas. Ka
ro atveju būtų visuotina mo
bilizacija, įskaitant ūkininkų 

žvejų laivus it civili
nius lėktuvus.

Norvegijos šiaurėje. 122 ki
lometrų ilgio pasienyje, Nor
vegijos šieno:; sargybų šimtinė 
turi įsakymą tuojau atidengti 
ugny ^‘sovietams veržtanlis į 
NorvegijąrųJifeH dabar užminuo 
j a m i *Nnj*v e gi j <>s ši a:i re j e A t - 
lanJcf krantai.^tiltai ir kalnų 
pakriaušėj.Sėt norvegams su 
kelia dapg baimės ir rūpesčiu 
ruošiamieji Kolos pasienyje ru 
r u de 
sai

{ 3?" J&žephine Kriscun, Ona 
Bfeįiėnė, - -J. - -Gulbinienė, Ele 
na /įiiąuskienė, A. Stanaitie
nė,H. Bučiūskienė, Izabelė Kla 
vitery Cąth. Purickis, Pranė 
Kluiris — 134 Moten}, kuopą,

. .’4.' Jonas.Grigaitis ir Ant šošė 
— 322-kuopų, .

5. -Mykolias ir Regina Simo- 
kaiiiai, L. Juodelis, Ant. Stan
kus J— 217 kp.,

- 6 Vito- Uznys ir’ John Dre
vių >— .228 vyru kuopi?. ,

7. Anna- N. Jagella, koiisnlė
J. Daužvardiėnė, — Moterų 
kuopę,................ .

8. Bronė-Kalvaitis, Antanas 
Kalvaitis, Balys Braždžionis, 
Antanas Tveras,’ — 322 kp.,

9. Antanas >r Anna Vysther, 
M. Gudelis, Vytautas Žilins
kas —* 63 kuopą.

10. Ąnn Jatis, Anastasia Mi
kužis, Donna Naujokas, Euph-

Prancuzai nuginklavo 200 Įsibrovėlių 
Kolwezi miesto pakraštyje

Nužudė 150 baltaodžių, dirbusių Įmonėse ir prie Įvairių 
statybos darbų, Įstaigose 

o kiti du šimtai 
svėn.

Prancūzai yra 
ti atsakomybėn 
liūs, kurie lupikavo 
varta vo 
ventojus. Prancūzai teis nelai
svėn pasidavusius partizanus, 
jeigu Angolos valdžia neišduos 
įsibrovėlių, kurie pirmieji pra
dėjo žudynes ir lupikavimą.

Prancūzai nori greito teismo. 
Jie jau turi vardus įsibrovusių 
vadų ir jų žinioje buvusių ap
mokytų partizanų.

Belgijos parašiutininkai ve
jasi Į Zaire bėgančius partiza- 
kar< grobiu bėgančius partiza
nus. Parašiutininkai numota 
būrį gerai ginkluotų belgų, ku
rie palaukia kol 
gliai, o tada 
grobi atima, 
ro Į nelaisvę

Belgijos ir Prancūzijos kariai 
baigs operacijas, kai išgaudys 
visus įsibrovėlius. Nelaisvėn pa
teko keli Rytų Vokietijos ka
riai, vadovavusieji kovoms Zai- 
rėje. Vokiečiai būvi, įtikinti, 
kad nebus pasipriešinimo, bet 
kai jie nepajėgė paimli Kohve
zi, aerodromo, tai ju nuotaika 
pasikeitė. Vokiečiai pasijuto a|>- 
gauti ir nenorėjo toliau tęsti ko
vos. Įsibrovėliams pavyko išsi
gabenti į Angolą didoką būrį 
pagrobtų europiečių ir vielos 
gyventojų.

Prancūzai reikalauja, kad 
būtų grąžintas kiekvienas pag
robtas vyras ar moteris Pran
cūzai parašiutininkai yra pasi
ruošę įsiveržti į Angolą ir atsi
imti pagrobtus prancūzus ir vie
tos gyventojus.

šitoks prancūzų žingsnis gali 
dar labiau komplikuoti dabar
tinį Zairės ir Angolos konflik
tas. Komunistams galutinai pa
aiškėjo, kad vario kasyklų taip 
lengvai jie nepagrobs. Greičia
usiai, kad iš visei jų negaus.

Amerikos Lietuvių Taryba 
reiškią protestą prieš neteisin
gą lietuviu tautos apkaltinimą 
ir raštu kreipėsi i NBC televi
zijos tinklą^: kad būtų duotas 
laikas lieutviams atsakyti į ne
teisingus kaltinimus. Jei tas rei
kalavimas nebus išpildytas, A- 
merikos Lietuvių Taryba tiria 
galimybes šią lietuviams netei
singais kaltinimais dar imą skri
audą iškelti teisingumo įstaigo
se ir, jei tas reikalas tektų kel
ti teisme, tikimasi lietuvių vi
suomenės pritarimo ir para
mos.

KINSAšA. ZAIRk Prancū
zijos ir Belgijos parašiutinin
kai, atskrisdinti į Kohvezi savo: 
piliečių gelbėti, pradėjo valyti i 
šio svarbaus centro priemies- į 
čius nuo įsibrovėlių iš Angolos.; 
Pirmadienio rytą prancūzų pa
rašiutininkai . nuglinkavo 200 
partizanų įsibrovusių iš Ango
los ir nužudžiusių 150 baltao
džių, dirbusių įvairiose Kohve
zi įstaigos ir dirbtuvėse.

Amerikiečiams pavyko išga
benti prie statybos darbų dirbu
sius darbininkus. Kohvezi srity
je buvo ušsilikę 11 Amerikos 
darbininkų. Prancūzams pavy
ko išgelbėti dar 13 amerikiečių, 
bet vieno nepavyko surasti. Li
udininkai tvirtina, kad jis gali 
būt nužudytas.

Kohvezi miestelis ir apylin
kės pramonės įstaig ts buvo už
kluptos netikėtai. Zairės kariai 
apygnė aerodromą, karehfnes 
ir kalias kitas strategines vie
tas, bet jie nepajėgė apginti 
miestą nuo gerai ginkhrofaf ir 
organizuotų įsibrovėlių.

Dabar aiškėjfi, kad įsibrovė
liai, sieną peržengę įš Angolos, 
pradėjo žudyti sutiktus baltao
džius, grobti jų namuose buvu
sius . brangesnius ir vertinges
nius daiktus, vėliau prievartau
ti moteris. Prievartavimas vyko 
plačia skale, su karinikų žinia 
ir pritarimu.

Tiktai pirmadienio rylą pran
cūzų parašiutininkai privertė 
200 įsibrovėlių atiduoti ginklus 
ir pasiduoti nelaisvėn. Jie buvo 
įsistiprinę pietiniame Kolwezi 
pakraštyje, mūro namuose. Jie 
manė, kad prancūzai nepajėgs 
jų išmušti iš stiprių mūro na
mų, bet apsiriko. Prancūzai at
sigabeno kelias raketines pa
trankas kurios iškildavo gana 
aukštai, o vėliau pradėjo isibro- 
vėlleus naikinti nuo viršaus ir 
viršutiniu aukštu. Dalis isibro- 
vėlių žuvo krintančiame lauže,.

Lietuvių tauta savame kraš
te nacių okupacijoje sunkiai iš
gyveno prievartą, nuo kurios 
labai nukentėjo patys lietuviai 
ir kuri žiauriai palietė žydų ta
utybę. Dabar tie nacių žiauru
mai ryškinti filme “Holocaust’’, 
rodyti NBC televizijos tinkle

Nelaimei, čia prasiveržia vi
siškai neteisingai metami kal
tinimai lietuvių tautai. “Holo
caust” filme minimi lietuvių 
SS daliniai. Lietuvių SS dalinių 
iš viso nebuvo. Priešingai, dau
gelis lietuviu yra labai nuken
tėję dėl to, kad nestojo į vokie
čių organizuojamus SS dalinius 
Ir prieš lai protestavo.

Filme yra užuomina neva 
lietiniai dalyvavę nacių vykdo
muose žiaurumnose. Tai melas 
ir pikta valia. Nacių okupaci
jos metu Lietuva savo vyriau
sybės neturėjo. -"Viską vykdė 
savo atsakomybe naciai. Ban
dydami kaltę kitiems suversti, 
jie kai kuriais a (vėjais net sa
vo žudikus buvo jvilkę j lietu
vių uniformas ir paskiau filma
vo. Lietuvių vardu prieš žydų 
naikinimą liftwojs onotets

mės Ūkio ministeris prof. J. 
Aleksa, buvęs valstybės prezi
dentas dr. K. Grinius, buvęs že
mės Ūkio ministeris prel. M. 
Krupavičius ir daugelis kitų, 
dėl ko nacių buvo deportuoti ar 
laikomi arešte. Daugelis lietu
vių gelbėjo žydus, išstatydami 
savo laisvę ir gyvybę pavojum 
Mes turime pareiškimų išgelbė
tų žydų, kiek daug lietuviai 
jiems padėjo. Mes turime eilę 
pavardžių lietuvių, kurie bu
vo įkalinti, sušaudyti už žydų 
išgelbėjimą. Galėjo atsirasti pa
vieni asmenys ir iš lietuvių, ku
rie nusikalto. Jie galėjo būti iš
blokšti iš pusiausvyros, nes 
matė žydus talkinant komunis
tiniam okupantui, kai komuni
stai gabeno tūkstančiais lietu
vių į Sibirą ir kalėjimus. Taip 
pat pasitaikydavo individalių 
aventūristų. Bet už pavienių iš
sišokimus negali būti pakaltin
ta visa tauta.

Nepriklausfmoje Lietuvoje 
žydai turėjo savo kultūrinę' au
tonomiją: turėjo savo moky
klas, savo spaudą, savo organi
zacijas ir eilę metų turėjo sa
vo ministerius (Soloveirikas, 
Robinsonas) žydų reikalams 
krašto vyriausybėje. Lietuvoje 
žydų teologinės mokyklos (kaip 
ir visas kitos jų mokyklos) bu
vo išlaikomos valstybės iždo 
lėšomis garsėjo visojoje Euro
poje ir dar plačiau. Lietuvoje 
buvo žymiai aukštesnis procen-
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X Over One Million Lithuanian 
In The United States /f

Naudinga SLA 6-tos apskrities pavasarine 
konferencija

Prėžidentas’Povilas P. Dargis informavo atstovus apie 
stiprią SLA finansinę būklę

TVa-1 rasine Mikužis, Alena Norkutė 
-- 323 kuopą,
_ 11. Vincas ir Aldona Kųčins 
kai — 375 kp.,
1 12.- Domicėlė Bobelis, Estel
le Rumšhak — '77-tą Rockfor- 
do kp.,
, 13. Adolfas ir Stella. Kaula- 
kiąi, Joanna .Kaulakis, Pranas 
šulas — 36-tą kuopą.
-Susirinkimas turėjo išklausy 

ti-sekretorės K. Austin parašytą 
praeito susirinkimo protoko
lą, bet, laiko taupimo sumeti
mais nutarta skaitymą atidėti 
kitam susirinkimui.

Tokia padėtis pasiekta todėl, 
kad padarytos labai geros ihį 
vesticijos. SLA neprarado nei 
vieno cento šiais pavojingais 
finansų reikalais. Norintieji 
greitai pasipelnyti, labai daug 
prarado. Dargis nurodė,, kad 
SLA galėjo taip gerai išsilai 
kyti šiais pavojingais laikais 
tik dėl to, kad iždininkė E 
Mikužiūtė visą laiką labai ati
džiai sekė investavimus ir ne
leido dėti pinigų į rizikingas 
operacijas.

Nurodė, kad vajus buvo ga- šių metų balandžio 17-20 dieno 
na sėkmingas. SLA buvo sėk
mingesnė, negu kitos lietuviš
kos fraternalinės organizaci 
jos. Praeitų metų vajus buve 
sėkmingas, nes naujai įsirašiu 
siu narių metinis makestis bu
vo vajaus metais sumažintas 
iki 45%. Nuo šių metų sausio, 
pirmos dienos paskelbtas va
jus. Specialaus 90 metų vajaus 
metais gaus 50% nuolaidą. Tai 
reiškia, kad tiktai vienais 
tais apdraudos mokestis 
mažesnis, bet sekančiais 
tais reikės mokėti pilną 
kestį Naujų narių ^ieškotojai 
turi šitą klausimą aiškiai įsi
rašantiems nariams išdėstyti 
kad vėliau nekiltų jokių nesu
sipratimų.

SOVIETŲ PASIRUOŠIMAI NORVEGU 
JOS PASIENYJE KELIA NERIMĄ

TROMSO (UPI), —Norvegi
ja. Kremliui paglcmžus ir pri
jungus prie Sovietų Sąjungos 
Norvegijos vandenų bei ledy 
nų plotus ir ypačiai nuolat So
vietams ten įsistiprinant nuo 
lai mankštinant ir ruošiant ru 
su armijos karius puolimams 
Norvegijos pasienyje, įvaro rū 
pėsčių ir baimę Norvegijos 
gyventojams. Norvegija nesiti 
ki sulaikyti Kremliaus armijos 
puolimu, l>et ji visgi ruošiasi 
ir tikisi Sovietu kariuomenės 
puolimus prilaikyti liek, kad, 
būtų pakankamai laiko NATO 
jėgoms, kurioms ir Norvegijos 
kariai priklauso, pribūti pagal 
bon ginti Norvegijos laisvę. 
Vis didėjantis Sovietų Sąjun 
gos kariu judi iimas, pasinio- 
šiamieji nuolatiniai pratimą’! ni desantininkai, kuriu 
ir net didesnė karių koncent- sai permestų puolimo 
racija rusų, teritorijoje Kola, toli užnugaryje ii 
pasienyje,.norvegus verčia ne

\
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ė Prezidentas Dargis pasako- 
jo apie dabartinę SLA finan- 

“-rinę būklę. New Yorko valsti
jos. audHfirtiusų~patikrinęs cent



SrentS Homburjo mieste
Iš liesų tradicija virtual Vo

ir Miesau
“Lietuvių 

eilučių nu
metus kilo

mašino* ir gimnazijos duosjl- 
vas autobusiukas.

Religinei šventės daliai kvkn 
tėmės pagalbon kunigą Liubi- 
ūą, nedrąsiai pasitikrindami, o 
gal turės laiko ir pats Vysku
pas dr. Deksnys tokiai, kad ir 
ne aukšly lygio šventei pagerb-

kieti joj e Saariando 
apylinkėse šventė: 
Diena”. Berods šių 
toriui prieš keturis 
mintis kviestis talkon kaimyni
nę Miesau apylinkę ir surengti 
maždaug geografiniam vidury 
tikrai šventišką renginį. Laikas ti. Ir, žiu, net iš Romos specia- 
pasirodė pats geriausias — ge
gužės pradžia. Ir šventę tą, pa- 
g ’Jiau, vadink kaip nori: čia pat 
Molinus Diena. Pavasario šven
tė, katalikams — Marijos mė
nuo, ni ir pavadinome tas šven
tes viskam tinkamu vardu: 
“Lietuvių Diena”.

Šiemet tai šventei jau ėmė
me rouštis tarsi suprantamam 
reikalui, šventės lygį įpratome 
nedaryti akademinio lygio, su 
ilgiausia paskaita. Priėjome iš
vadą, kad esame pajėgūs patys 
pasiruošti keliems neilgiems, 
šventei pritaikytiems praneši
mas. Kalbėti ne per ilgai, bet 
už tai ne vienam, o keliems. 
Suderinti šventišką rimtį su 
paprastu kasdieniškumu, šven
tei skirti visą popietį, nes to
kiam susitikimui žmonės atva
žiuoja ne tik - dešimtis, bet ir 
ne retas virš Šimto Jkilometrų.

liai mums, saarlandiečianis ir 
iniesauiškiams mūsų ganytojas 
surado laiko.

Kotalikams pamaldas laikė, 
arba celebravo, Vysk. dr. Dek-, 
snys, asistuojant kunigams Liu- 
binui ir Bernatonių i, evangeli
kai rinkosi į protestantų bažny
čią kur pamaldas su Šv. Vaka
riene laikė kun. Skėrys.

Čia dar -pridurtinas "dalykas, 
kad mūsų apylinkėse gyveną 
lietuviai-evangelikai kaip tik 
vienos tokios šventės proga bu
vo, bene prieš tris metus kun. 
Skėrio sukviesti lietuviškoms 
pamaldoms, ir nuo to kart jie 
renkasi du kart meluose regu
liariai, lietuviškai pasimelsti.

Katalikų pamaldų metu buvo 
galima priskaičiuoti arti šim
to, o evangelikų arti trisdešimt 
asmenų, nes jų ir bendrai skai
čiumi pas mus mažiau. Sestą 
valandą vakaro susirinkome 
vist bendrai į “Pfarrzentrum" 
salę. Daugiau nei šimtą žmonių 
talpinanti salė buvo pilna, šven
tės pasaulietiškąją dalį atidarė 
šių eilučių autorius. Jis pasvei
kino J. E Vyskupą, jį lydinčius 
dvasiškius, bei evangelikų kuni
gą Skėri, Saariando vyriausy
bės atstovą vyriausybės Tarėją 
Bormann’ą, pasidžiaugė gausiu 
tautiečių atsilankymu.

Sveikinimo žodį tarė J. E. 
Vysk. Deksnys. Jis suminėjo, 
kad ši šventė beveik sutampa 
su Motinos Diena, o motinos 
rolė išeivijoje juolab svarbi,

tik Nuo motinos kaip tik priklauso 
parūpinkit kelionės priemones ir vaiko pamaldumas ir jo mei- 
ir po šokių truputį visiems už- lė savo tėvų žemei.
kąsti ir atsigerti, šventėn atbil-l Sveikinimo žodį tarė ponas 
Įdėjo bene keturios privačios‘Bormann vokiškai. Jis pabrėžė,

Šiais metais šventė įvyko ge
gužės mėnesio 6-to dieną, šeš
tadienis, nes sekmadieniams 
sunkiau gauti patalpas. Saviš
kius reikalus tvarkėmės abieju 
apylinkių valdybos. Ponia Na- 
gel-J urgauskaitė, Matulaitienė. 
Daubaris, Nevulis ir šių eilučių 
autorius. Mielai ir labai nuošir
džiai padėjo suorganizuoti gi
mnazistų atvykimą kunigas 
Skėrys, gimnazijoje dėstantis 
religiją. Tai paslankūs moks
leiviai su ne mažiau paslankia 
savo mokytoja Dambriūnaite. 
ir ji be ceremonijų sutiko:

— Gerai, atvažiuojam,

ECTxininon.

Cold war.

It was bad enough -sre had to fight the British
turned ouc .
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MIKAS ŠILEIKIS Chicagos akvariumas (Akvarelė)

cijų teoretikai susigriebė, — 
klausė šyptelėdama p. Nagel, 
Orleano Mergele, Gražina e- 
mancipacijų teorijų dar nebuvo 
girdėjusios. Keliais sakiniais 
pabrėžė p. Nagtl ir apie moti
ną - lietuvę. Rietuvės - motinos 
kilnumas, didžiadvasiškumas 
liudijamas net ir kitataučių, čia 
ji ištisai pacitavo rašytojo Me
ro kalbą Čikagoje, priimant ra
šytojų-draugijos jam skirtą pre-

kad vokiečiai labai pagalbiai 
atsiliepia apie kitataučius ir tuo 
labaiu netekusius tėvynės, tad 
tame skaičiuje^ir lietuvius.

įeina ’’niocina”-.’ kalbėjo po
nia Nagel-Jurgauskaitė. Ji kal
bėjo apie motinos misiją šeimo
je, auklėjime, ir vyrui kaip par
tnerė jo darbe, neretai visai net 
nesistengdama išęitr pati prie
kin. Jos manymu, tokios moti’ 
nos, kurios davė pasauli ui Alek-

ną jau atidavė savo duoklę žind- 
nijai su kaupu. Toliau ji at
metė eile teorijų apie, auklėji
mą.

.ijti ’ ' '

— Ne veįtįui niekur ir nepri
gijo teorija vąpie antiautorite- 
tįnį auklėjimą, — tvirtino po
nia Nagel, — nors ta teorija su-, 
kurta ne kam kitam kaip mo-, 
tinų atpalaidavimui. Nors ir vi
liojanti teorija, atsieit tegul vai
kas pats mokosi kas galimą da
lyti, o kas ne. nerado šalinin- 
kių ir baigia nublėsti. Antra nie
kam tikusi teorija,' anot p. Na
gel, tai “emancipacijos” proble
ma.

— Ar ne per vėlai emancipa

kai tėvynė imama pavydžiu pa
sijuokti iš tariamų patriotų, o 
kitas, kai tėvynės jausmais ima 
piknaudžiaiiti demagogai — na
cionalistai. Ji kalbėjo vokiškai 
darydama lietuviškas citatas. 
Vadinasi, manė~kalbėtoja, Tė
vynės reikia ieškoti tų dviejų 
kraštutinumų vidury. O tarp 
kitko, sakė ji, Tėvynė — tai ne
būtinai turi būti visa tauta, val- 
tybė ar teritorija. Tėvynėn su
pratimo pavyzdį galėtume imti 
iš žydų. Jie šimtais metų, kar

Sandrą Didįjį Vytautą, Einštei- miją. Ten jis sako: viena ma
no motina Miriama Merienė — 
žydė. Ji mane^pagimdė. Antra Ms iš kartų gyveno tremtyje, 
— Dainauskiėnė, apsaugojo diasporoje ir savo “pažadėtosios 
mane nuo mirties žvyrduobėje žemės” nepamiršo, tai jų Tė- 
ir pagimdė mane septintuoju vynė> nors gerai net neĮsivai- 
savo vaiku . . FDar vieną teori- zdavo nei jos dydžio, ir9 paga- 
ją atmetė p. Nagel, o tai ban-{liau net kalbos nemokėjo. Pats 
dyinus rasti motinai pakaitalą; tėvynės jausmas esąs žmogui 
kaip tai: auklės darželiai, lop- neįgimtas, jis išsivysto ir pri
sėlint O. ir sudėtingos auklėji
mo problemos' išdėstytos kaip 
elgtis vaikus auklėjant ne taip 
jau moksliškajPbūtinos. Motinai 
reikalingas motinškumas, o ne 
sudėtingos teorijos. Rusų poe
tas Pauškinąs sako, kad motinos 
jis visai nepasigendąs. Jam pa
sauly niotinškiausia ... jo auk
lė. Jis jai skiria ir vieną savo 
geriausių ;eilių^ 0 baigdama p. 
Nagel pacitavį Marcinkevičių, 
kuris savo ėilirašfy džiaugiasi 
turįs ;dvi niotiūis:-tai; viena jo 
motina, 'antra jo vaikų motina; 
gi rusų pųetas Tobolskis įspėja, 
kad -motinas reikia.- branginti. 
Jos neilgai čia vieši, jos išeis 
neužilgo toli, toli...

Truputį iššaukiančiai sufor
mulavo savo temą Marvtė Pa
la vmskaitė: Tėvynė? Kur? Ko
kia? Visų pirma ji nurodo du 
kraštutinius atyąjųsz Vienas:

klauso nuo išgyventų epizodų! 
Prieraišumas tėvynei priklauso 
dar ir nuo mentaliteto, asmeni
nių sentimentų stiprumo. Na, o 
vienintelė mokytoja, kuri - mo
ko tėvynę mlyėti — tai motina. 
Ji pirmoji atkreipia vaiko dė
mesį į tėvynės groži, gerumą 
jos šilumą ir globą. Ji vaikui 
įpina tėvynę į lopšine.

(Bus daugiau)

Amerikos kariai skrido į Za 
irę be sustojimo iš N. Karoli
na, Forth Bragg, tuo tarpu 
prancūzai atskrido iš Korsikos 
salos, ,

— Kanadoje, Ontario provinci 
jos šiaurėje, juoda meška su-, 
ėdė tris jaunus berniukus, iš
vykusius pažvejoti miške sen- 
ciame ežerėlyje.

Šiuo metu vyksta Susivienijimo Lietuvių 
AmerikojeįNaujiems Nariams Įrašyti 11)78 
Į *• m>. Specialus,'Vąjųsi

Susivienijimas kviečia visus,geros valios lietuvius ir jų draugus 
įsijungti į ŠLA nariu šeimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvato-_ 

ynis ir, ^rilyilęgiję^į^
Nįorune alkrcipĮi ir e^aniųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir

- ». -t . i. • «<. . «, ■» * <* r- 4 *■ * • f 1 -’ .

jie. gali pasinaudpti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti 
pridėtinėmis apdj-audomis. - ,

★ Dabartinio Vajaus melų,duodama didelė, nętj50%;NŲO- 
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.

Ą Apsidraujfi galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei- 
r ‘ ■ katos. r

A Aplikanlai nuo. 1 iki 60 .metų gali apsidrausti nuo $1,000 
: iki $5,000

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba
. $2,000.
\ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 

Viso Amį^nųs Mokamą apdrauda (Whole Life V-l) 
Viso Amžiaus-Mokanią tik per 20 metų (20 Payment 
EifeV-2)
Melų l aupomąją apdraudų (20 Year Endowment V-3) ir 

-10 Melų Taupomąją apdraudų (10 Ve«ar Endowment V-X)
★ Po trijų rtietii nariams garantuojamos neprarandamos ap

draudų vertybes (Cash Surrender ir Paid-Up Value)
Smulkesnių informacijų ir spęcialiai šiam VAJUI pritaikytų 

Non-Medical apliKacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sckęclorų, Taip pat galima kreiptis ir į Susivieniji
mo Centrą:
h Lilįmainau Alliance of America

.307 jW. 30th Street
New York, N. Y. 10001 ’
TeL (212). 5(34221 (į,

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo datą (mėnesį, 
ir metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti ap- 

mokes&ai. - c. > . - . • - ‘

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

(Tęsinys)

LIETUVOS TEISININKŲ KOVOS DĖL TEIStS, 
, , TEISINGUMO IR LAISVĖS t

Rašo prof. M. Mackevičiuj

Okupantas savo reikalavimą motyvavo tuo, kad Lietuva 
teisininkų turinti perdaug ir jų didžiuma kaip tik moljan 
ti rusų kalbą ir pažįstanti sovietų teisę, taigi labai tin
kanti okupuotiems rytų kraštams. Kvalifikacijos buvo tei 
singos. Tačiau nežiūrint okupanto siūlomų medžiaginių 
pirmenybių, o joms nepadedant, ir grąsinimu, lietūviš- 
Itojo teisingumo vyriausios įstaigos nedavė okupantui nė 
vieno teisininko. Maža to, ir individualiai neatsirado nė 
vieno lietuvio teisininko, kuris būtų nuėjęs tarnauti oku
pantui. Tų pačių tikslų siekdamas, okupantas darė nuo
latinį spaudimą į finansus tvarkančias įstaigas, kad ap
karpytų lietuviškųjų darbuotojų atlyginimus, pastatyda
mi juos, ypač žemesniųjų teismų teisininkus atlyginimo 
atžvilgiu žemiau policininko. Tuo norėta priversti teisi
ninkus ieškoti darbo pas okupantą. Tačiau Lietuvos teisi 
ninkai bevelijo pasilikti prie juokingai mažo .atlyginimo, 
kad tik nedirbti okupantui, bet dirbti savam: kraštui.: J4

Be to, okupantas, nuolat susidurdamas su nepalan
kiais lietuviškųjų teismų sprendimais, nusistatė pakeisti 
baudžiamojo kodekso bendrąją dalį. Pagal siūlomą, pąkei 
timą, be kitų naciškų tendencijų, buvo siūlyta, kad teisė
jas, spręsdamas bylą, vadovautųsi ne tiek įstatymu ir sa
vo sąžine, kuo naciai nepasitikėjo, bet vadinama, Vokie
tijoj praktikuota, “sveikąja tautos nupjauto”. Kaip žino 
ma naciškoje Vokietijoje tokia “sveikąja tautos nuojau
ta” pasižymėjo kaip tik SS ir Gestapas. Liętįuviui teisiniu 
kui toji “sveikoji vokiečių tautos nuojauta?. px4minę;js0' 
vietų įstatymuose viską lemiančią “revoliucine; šązirff?. 
Šitom okupanto pasikėsinimui buvo visamis .galimomis 
priemonėmis priešintasi ir lietuviai tesininkai savo kon
ferencijose pakartotinai buvo atmetę. Ten,tkur-buvo beje 
giai padėtį iš esmės pakeisti, praktikavo reikalų Uždelsi 
mą, galvodami, kad kenksmingo darbo sutrugdyinas jau 
yra laimėjimas. Toks sąmoningas. nųplątinis.pije^,^|krių 

mo priemonė, kurią okupantas, kvalifikavo- sabotažu/

Strykuos.

Teisininkų ir teismų vieningumui: suardyti, iii. natū
raliam teismų ryšiui su; tauta nutraukti, okupantas ma
gino decentralizuoti lietuviškų teismų , institucijas, išmė
tant vyr. teismą ir valdybą įkrašto pakraštį, beveik, visai 
neaprūpinąnt patalpomis. Buvo net nusistatyta' Kaune 
privačius teisininkų butus sekvestruoti ir atiduoti vokie 
čių kolonistams. Į šitą okupanto sumanymą. bųyo; pama
sinta visuotinu teisininkų streikų, primenant okupantui) 
kad Lietuvos teisininkai paseks žinomu iš didriojo karo 
okupuotos Belgijos teisininkų., pavyzdžių. Stanikuos. 
Taip lietuvio teisininko darbas ir nuolatinė kova netūra- 
liai susiliejo su visos tautos bendru, rezistenciniu sąjū
džiu siekiančiu vieno ip to paties tiksle — išsaugoti.- pa
lankesniam tautos laisvės atgavimo momentui; (lųat,Jauk 
.tas pasikartojimas 1918. metų karo ir politikos^rajdos^s^ip 
riai veikė.lietuvių rautos, išsilaisvinimoviltis), savo, žmo
nes. ir. tautą, ir tuo, pačiu, visamis. prienųmėirii^ sįlMinti 
okupanto pozicijas.

1942 metais nacių propaganda, norėdama prieš, pa
saulį pridengti savo žiaurią pavergtųjų tautų išnaikinimo 
politiką ir( taip apgauti pasaulio, akis, paskelbė, suteikiau 
ti Pabaltijo kraštams savivaldą. Tačiau apart- paprastos 
vokiečių laikraščiuose paskelbto^ propagandinės^ žibutės 
toji tarama savivalda jokių, kitų, nuostatų nebūvi: fik
suota bei apibrėžta. Pamėginus gi vadinamą savivalda iš
ryškinti, nustatyti bent kokius administracinius. kontū
rus — paaiškėjo, kad tai buvo eilinis propagandinis ble
fas. Jokio savivaldos statuto .nebuvo suteikta. Iš tikrųjų 
okupuota Lietuva nuolat kovodama su okupanto, užma- 
čiomis gynė savo krašto teisę ir vietinę administracinę 
organizaciją, kokie tarptautinės teisės nuostatai patikri
na okupuotiems kraštams. Lietuviškas įstaigas su gene
raliniu komisaru nerišo jokie savivaldos ryšiai, joks sta 
tūtas. Vieninteliu ryšiu buvo lietuvių tautos bepaliauja
ma apsigynimo kova, prieš okopanto smurtišką pasikėsi
nimą prieš vietines tautines instancijas. Todėl visa tai, 
ką lietuvių tauta okupacijos metu turėjo, — buvo jpš au
komis iškovota, o tai jau nėra iš šalies kieno nors suteik
ta malonė, bet valstybiškai subrendusios tautos krauju 
apmokėtas atestatas, suteikiąs jai neginčijamas . teises 
būti laisva, suverenine valstybe.

(Bus daugiau)

VISI BIZNIERIAI .

GARSINKIl'ES naujienose
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PAVASARIO NUOTAIKŲ BALIUS CICERO J arba 5II-5XXO.
.*1(1.011 asmenini.

Biletai gaunami Chicago je. 
2513 West f>9th St., tel, L 737- 
12X6; Ciceroj — 1516 S. 51 ( L. 
tel. 650-2551). 
B i lėto kilia

VISI KVIEČIAMI —LAUKIAMI!
'gros gera europinio stiliaus mu
ziko, laimės šaltinis ir kt..

(Bus daugiau)

Įvyks š m. gegužės mėn 27 d.
7 v. v., §v. Antano parapijos 
salėje 1500 et.

Bus scenos programa: dainos 
— šių dienų nuotaikų aktualijos 
Šilta šilta vakarienė, šokiams

Petr. Tarvydas

Šiandien minėtinas Vaclovas Bielskis
Kairys pažymi “dažnai st /davo 
kalbėti”.

Jeigu V. Bielskio veiklos vai
zdą norėtume susidaryti, reikė
tų pažymėti jo darbus Šiaulių 
savivaldybėje jo pagalbą labda
ringoms organizacijoms ir jo 
jautrų atsiliepimą į visus vi
suosius vietoj gyvenimo porei
kius. Bet ir tai nebūtų viskas 
pasakyta.

L. Vienožinskaitė Pūrėnienė 
sako: Socialdemokratų partijai 
patys sunkiausi laikai buvo 
1927 melai. Po Tauragės įvykių 
pagausėjo politinės teismo by
los. Reikėjo pagelbėti kalėjimu
ose sėdiritiemstir koncentracijos 
stovyklose uždarytiems, o taip 
patšelpti jų šeimas. Vienas dos
niausių aukotojų politiniams 
kaliniams buvo kaip tik V. Biel
skis.

A. Palčiauskas savo ruožtu 
atsiminimuose primena: “Ka
da tik “Kultūros” žurnalui bū
davo medžiaginiai sunkumai, 
V. Bielskis visada suteikdavo

(Tęsinys)

Šiauliuose anais laikais veikė 
plačiai žinoma Kultūros drau
gija. Ji leido “Kultūros” žurna
lą, o taip pa Į išlaikė Povilo Vi
šinskio liaudies universitetą ir 
nuolatos leido labiausiai reika
lingas liaudies švietimui kny
gas.

Nuo 1927 melų Kultūros dra
ugijos pirmininku buvo V. Biel
skis.

A. Palčiauskas atsiminimuo
se rast, kad V. Bielskis buvo 
nuolatinis paskaitininkas liau
dies universitete ir “nebojo, kad 
ir blogiausiam orui esant atvy
kti punktualiai paskaitas skaity
ti”. Toms paskaitoms jis visa 
da buvo kerai pasirengęs, kal
bėdavo, kaip paprastai, nema
žiau poros valandų. Tos paskai
tos surinkdavo didelį skaičių 
klausytojų.

V. Bielskis uolus buvo visuo
meniniame darbe. Jis laikė sa
vo pareiga dalyvauti darbinin
kų susirinkumuos ir, kaip Si

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA

. N A U J I E N v *
1735 So. Halsted St, Chicago, H. IČ&G8

{įėjusi rš spaudos ir galima gauti knygų rinkoj?

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pashm- 
g&s daryti įtakos J krašto politiku 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei ?1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

’ .<■' Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną a* 
menfflaf ptfino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 
Dabar jie gab paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems tei Jdomn prisiminti senus laikus ir paskaityti gražią istoriją. 
Naujai atvykgi lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antane Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdėt Seno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at- 
limena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO BŪK0 lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progoi susipažinti su mūsą pirmąją ižeivią šriesuolią gyvenimu 
ir ją kieta, ideologine veikla.

Anhw ROkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
fflriflo • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvią Istori
jai Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dot

GAUNAMA “NAUJIENŲ" ADMINISTRACUOJE

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

viu g^būvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
CU suminėtai knygai galima užsisakyti Naujienose.

Jmm KspetMcas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
SEant Lietuva, bėgimą nuo bolševiką Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juesat Kapailnakair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Deivio Dalia 
m natūrali ankstesniąją atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
nrian&o ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai mu
štruota. 800 ptL Kaina 7 dol.

eiKAGIFTBS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVOJ 
Astorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
Skersta 1 an^u kalba.

K ŽoUąMra. SATYRINtS NOVėLtS. Genialaus rara rašytojo 
80 satyriniu nevėlią. 199’pusL. kaina $2.

D. KwtHfa, KELIONt J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ao-

PrW. P. F»k»ridK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS

tm^ltta. LIUBLINO UNUOS SUKAKTUS PARAITAU.

' tfa !z kiti Iridlrin yra rrausS 
IMŲJ11NOSR, 1728 Sa. HALSTRD ST^ CHICAGO, ILL. MM

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jc sumanytai operai Jūratė

le prikimties dovana jumoras, gai, aš negalėčiau pasakyti. Bet 
Toliau jis sako, — “Bielskis tu
rėjo didelius pedagoginius pa
linkimus ir gabumus, ir esu ti
kras, kad iš» Bielskio būtų išė
jęs geras mokytojas — auklė
tojas, jeigu jis būtų pasukęs ši
ta kryptim. O savo artumą su 
Bielskiu V. Čepinskis ' aiškina 

“jeigu šie pėda-

pinigine parama.” Pakakdavo 
jam tik priminti, kiek ir kam 
reikia mokėti, ir Bielskis be at
sikalbinėjimų atlikdavo mokė
jimus.’’ Prie to viso St. Kairys 
dar priduria: V. Bielskį matė
me savo tarpe paprastą, kuklų 
ir asketiškai šykštų sau, bet vi
suomet dosnų kitiems” . . .Tai
gi. O tikrumoje juk jis nebuvo! tuo būdu, . • . “jeigu šie pėda- 
turtoulis, nei dvarų, nei įmo-lgoginiai palinkimai šrtino muš 
nių neturėjo ir gyveno iš savo vieną prie kito ir padėdavo 
uždarbių. ’ mums susipratę tai mūsų abie-

Prof. V. Čepinskis iš jaunų jų proto ir charakterio kontra* 
dienų būdamas draugiškai arti- štai traukė mus vieną prie kito 
mas V. Bielskiui sugebėjo para
šyti gal vertingiausius atsimini
mus.

Pirmiausia jis pažymi, nea
bejotinai labai vertindamas .to
kią V. Bielski^ dvasinę savybę 
kad jam buvo nesvetima dide»

mums susipratę tai mūsų abie-

ir padėdavo geriau suprasti vie
ta visuomenės gyvenime”.

Ypatingai reikėtų išskirti to
kį Čepinskio posakį: Ar toksai 
švelnus ir mandauguš žmogus. 
Kaip Bielskis, Įutų x galėjęs. ak
tingai pasipriešinti brutaliai j ė

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAaAUSKO . '

336 pusliplils w žemėlapiu Ir pawtal a It apraše Pamer], aatm (a 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišką vletovirtfilv ‘KnElR 
kaina $€.00, mlnldti ririallaL • -

Persiuntimui paštu reikia, pridėti dar 50 centą.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
NiuIIenme rellmt yratf pvOtiv knyfų, kvriet Mpoei W k*k!ą 

knygą spintą ir lentyną. z *.
Aleksandrs PakiIniBds, MES GRĮŽTAMI. ĮdosK jauną dietą 

atrindnhnal Ir įvyktą bei rietą aprašymai, skaitant kaip r> 
manas. 367 psL Krina $8.

A. Pakalnfflds, METAI PRAITTYJR. Netolimą {vykią
Ir laiko įvyktą Lietuvoje ir Vokietijoje įprašymaL awfcira-

FnH. VkI. Blrfflki, SENŲJŲ LIETUYIiKŲ KNYGŲ ISTO-
RIJA, I dalis. 206 psL. trfita — SS,00, ndtkitala tir-
Sėliais — $2,00; n dalia, 225 psL, trOta — $3,00. minki- 
tali rirfellrii____________________________________

HvnrikM^ Tarnai — Tamašauskas, LIETUVIŠKAM!____
Pakalnės ir Labguvos, apskritys ra įdomlali tpnšyaali, £li»- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 p«L, kalni M

F. KasIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Triją dlhą Uetireaf 
partizaną buities romanas 292 poslapią. Kilni O.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystė* tttimlnlmaJ
170 psL----------------------------------------------------- :------- ttM

M Gudelis, POVILAS MILERIS, biografija* brairi m 
paliepiai .. _________ — - • . GJI

Knygai užsakant reikia pridėti 25 et palto fflii^fM

NAUJI1NOS,
1733 S. HalriM SL, CWear*. HL — T*L HA 141W

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoj*

Alekso Abrone snygi ipmAinti paskutirdą 80 (IBflP-JM) 
Chicago! lietuvią gyvenimą ir fu įniktus dsrter 884 pri. Kslns 
$10. Išleido Amerikos Lietuvią frtorljoe Draugija.

Knygoje aprašyta pirmai CHeagou atraŽiaręi Uetirris. pšrmoi 
lietuvią kolonijos, ją suorgmizuotoa ialpoa drangljoA ststytoi b«4-

jos. Duoti dokumentui kataltklžką, localllstlnią. Ulsvnanftą tf 
kitą organizaciją atlikti darbai, Irielgtof mokyti*. ikitiyklM. bo- 
kai ir kt.

Norhitiejf ii< knygą Jalgyti. prašomi parašyti arta Vaewy 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ STORUOS DRAUGUOS 
rardu tr pariąrtl:

17H B<Ma4 BU Ofcacts EBL HM9

• Švedijoje pradėta kova prieš 
rūkymą nuo pat motinystės ir 
kūdikystės. Motinų klinikose 
yra ruošiami kursai apie rūky
mo žalą motinai ir dar ingi mū
šiam kūdikiul mokyklose vietoj 
buvusio madingo lytinio auklė- 
jmio dabar yra prieš rūkymą 
nukreiptos pamokos bei semi na 
rai. Valdinėse įstaigoje bei vie
šo naudojimo vietose draudžia
ma rūkyti, įvedami vis griež
tesni įstatymai prieš tabako 
produktų garsinimą. Švedijoje 
pakelis cigarečių kainuoja virs 
$1.50 ir dar žada kelti akcyzo 
mokesti.

• susikalbėti su įvairių pažiūru ir 
1 įsitinkinimų žmonėmis,, jam 
i niekas netrukdė veikti su tokių 
I asmenų grupėmis, kurios buvo 
jam nepriiiiitinJs savo pažiūro
mis.” Net Čepinskis pakartoti
nai pabrėžia, jog jis buvo tole
rantingas. jis mokėjo ne tik sa
vo nuomonę ginti, bet ir kan-

1 Iriai ir atidžiai išklausyti prie
šinga nuomonę ir pagerbti.”

Tikrai ’muostabu,' kad atsi
miniau rašytojai apie Bielskį, 
randa reikalinga pabrėžti, jog 
jis turėjo tokį būdą, jog visuo
met būdavo pasir\’žes patarna- 
uti žmogui, nežiūrėdamas, ar m<,kfsti. Švedijos valdžia ir 
tas žmogus ja draugas, ar prie- SVeikatingumo institucijos sie- 
šas • • • ” kia.kad sekanti generacija būtų

nerūkanti.

’aš tikrai žinau, kad Bielskyje 
nebuvo nė pėdsakų vergi škos 
dvasios ir kad Jis niekuomet 
nenusilenkdavo brutaliai jėgai 
akiplėšiškai pajėgai, niekuomet 
neklupciodavo prieš įtakingus 
arba galingus žmones. Savo įsi
tikinimus jis gynė garbingai ir 
atkakliai.”

Bet reikia atkreipti ypatin
gą dėmesį į prof. V. Čepinskio 
posakį jo atsiminimuose, kur 
apibūdinami jie abu. Jis rašoį: 
“Visų pirma mus rišo bendras

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JumlMi/A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* ftilius, gyva kalba, gražiai išleUU. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juonį B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metą. Vidutinio formato, 142 
osL, kainuoja $2.00. , ;

Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną istoriją. 
211 psL Kains $3.00. Kietais viršeliais $4.00. -

Dauguma šią knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekj ar 
paginę perlaidą. ______
e -K-r > -rv » -r LT XX

173S Boath Halstad Street, Chicago, HL SaacS

i 
mudviejų pasaulėžiūrų intelek-I 
•tualinis pagrindas. Kaip jau mi-{ 
nėjau, ir Bielskis ir aš buvome 
marksistai, bet ne ortodoksai.” 

Na, jau šiuo požiūriu V. Biel
skis buvo labiausiai laisvas nuo 
ortodoksinio užkietėjimo. Jis 
čia turi aiškią pirmenybę, įro
dytą jo * ilgo gyvenimo patyri
mais. Jo gyvenimo daugelis fak
tų, o taip pat ir jį arčiau paži
nusių asmenų atsiliepimai tik 
patvirtina. St. Kairys sako: “jis 
savo veikloje gražiai mokėjo

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gu*t*n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liepiančius 1906 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sos- 
• rūpinim^. —_____ __________ —-—

Dr. A. J. Guwn — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliai^ vietoje $4.00 dabar tik---------------$3.06
Minkštais viršeliais tik —-------------------------------------VU*

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdŽiaL Dabar tik .— ----------- $2.06

Galimi taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakĮ arba monay orderi, pri« 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidoms.

NAUJIENOS,
1738 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 80608

dabar S3.M

fu nii UzyomI jlsf JlaJta! lt- 
Btks dldeliui darbūs. Pirma, jie pa- 
deia Jums pasiekti asmeniškus Jūsų 
užsimojimus. Antra, Jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos priei 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos. >

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki _ •151^ 

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir Jos išėmimo.

Investavimo knygelės ląskaitoe
De&a - ii

UNIVERSAL
SAVINGS 4 LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Haltted St. Chicago, III. 60608

JTKNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

JstMfta 1925 metalą. T< 421-8070
Įstaigos pietuose kiemai automobiliams pastatyti.

_ - __ _________ _
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AMERKpS LIETUVIŲ TARYBA

TfiVU NAMELIAI BRANGUS’

23. 1978.

Kitose JAV vietose: 
' metamą ’ ...' ~ ’

Kursantai bus įtikinti, kad ok. Lietuvos žmonės 
labai patenkinti išsivadavę iš Smetonos priespaudos 
ir susijungę su rusų liaudimi. Dabar jie gera^ gyventa,

druomene§: vieną be narių sąrašo, o antrąją su sąrašu.
Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje atsiradę politi

kai senų Amerikos organizacijų nemėgo. Jos turėjo savo 
konstitucijas, nuostatus, tvarką, narių sąrašus, iždus, tai 
sykles pinigams tvarkyti. Neujieji viso to neturėjo, bet 
reikalavo, tokių pačių teisių kokias, turėjo visos lietuvių

Amerikos Lietuvių Taryba stiprėja 
Ąmęrįkos vakaruose

SOVIETŲ PIONIERIŲ STOŲY^LOS IR 
‘LIITAMSTINIAI KURSAI*, VILNIUJE

L. Bendruomenės Suskaldymo 
Dokumentai

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

a) Kas kursus vengia, b) kas parenka kursantus, 
c) kas apmoka kelionės ir pragyvenimo iškišas, d) 
kas kursantams vadovauja, e) su kuo kursantai susi
tinka ir kas jiems rodoma, tam jie ir naudingi. — Lie
tuvos okupantui.

mininku Algį Raulinaitį (jis be mai — J. Petronis ir VI. Gilys. 
kita-ko yra vienos didelės ame- 8. Lietuvos Vyčiai (133 kuopa) 
rikiečių korporacijos vice-pre-— Ant. Skirius ir Juozas Truš- 
zidentas), kas buvo priimta kauskas. 9. Lietuvių Katolikų 
bendru nuplojimu — visuotinu Susivienijimas L. A. V. Skirius 
sutikimu. ’ir Alfa Pažiūrienė. 10. Lietuvių

Žinoma, tai nebuvo nieko na- Bendruomenės Jaunimo Ansam- 
ujo Algį Raidineiti kviečiant blis — inž. Vytas Bandžiulis ir 
ALT Ms siisręmkimui pirminiu- 11 <#na Bužėnaitė. 11. Lietuvių 
kąuti. Jį tęsė pareigose altos su-, Veteranų S-ga “Ramovę“ — 
kauti. Jį tose pareigoje Alfos 
susirinkimouse matau jau eilę 
metų. Nauja dabar guyo tik tai, 
kad jis, būdamas jau vyriausi-, teitininkų Sendraugių S-ga 
uoju frontininkų autoritetu vis ’ Pr. Grušą, 
dar dalyvauja ALTos veikloje 
ir taip nešališkai, tolerantiškai 
pirmininkauja ALTos susirin
kimui.

Daily Exept Sunday by The Lithuanian New* Pub. Co., 
im So. Halriwd Strwt, Chic*?*, HL 60608. Telephone 421-6100

Suabejojęs ar. jis ir. šiame su
sirinkime atstovauja frontinin
kus, paklausiau jį patį — ką 
atstovauja? Taip, ji§ parodė

Sonetu pięnierių stovyklos, lituanistiniai kursai. 
Vilniaus universitete skirti ne įniki jaunimui lietu-j 
vįų kalbos pasimokyti, bet skiepytį ugdyti komuniz
mo idėjas. Jie rengiami, organ ižu o jam į ardyti, skaldy
ti, griauti mūsų išeivijos kultūrinę,, politinę 
Jie siekia visais 
lausomybės idėją ir rasti mūsų jaunimo tarpe sau ša 
lininkų ir užsienyje agentų.

Jaunuoliai-nuvykę J okupuotų Lietuvą, patenka mūsų 
komunistų partijai atsidavusių ranj^ap. Kursantai tie 
sos nesužinos, matys ir girdės lik lai, kas naudinga

Labai nedėkingu sutapimu 
su motinos diena metiniame Los 

skyriaus susi
rinkime dalyvavo nelauktai di
delis organiza c i j ų (skaišiumi) 
atstovų būrys: 22 organizacijas 
atstovavo net 33 atstovai. Nuo 
pat pradžios -- atkreipkite dė-

Naujai Amerikoje atsiradę gudragalviai tremtiniai 
sumanė sudaryti organizaciją be narių sąrašo. Jie pa$-_ 
kelbė, kad kiekvienas lietuvis privalo priklausyti Lietu
vių Bendruomenei, bet nesakė, kokias teises tokion besą- 
rasinėn Bendruomenėn įstojęs turės. Ar jis galės išsirink 
ti savo valdybą? Ar jis turės teisę pasiūlyti išrinkti or
ganizacijos pareigūnus? Ar jis turės teisę žinoti, kur jo 
solidarumo mokestis ar “rinkiminiai” įrašymai eina? 
Tai į visuą šiuos klausimus atsakymas buvo neigiamas. 
Nei jie pareigūnų galėjo išsirinkti, nei jie žino apie gau
tas aukas arba visų lietuvių sudėtus pinigus? 0 jeigu ku
ris pareikalavo teisės daugiau žinoti, tai tokį mandagiai 
išstumdavo, o Jeigu visa apylinkė panoro vidujinius or
ganizacijos reikalus sutvarkyti, juos išstūmė iš Bendruo 
menės. Išstumtieji įsižeidė ir sudarė kitais pagrindais 
tvarkimą Bendruomenę, todėl turime Amerikoje dyi Ben

Amerikos Lietuvių Taryba yra veiksni i ogiausia ko 
votoja už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Jau 1910 
m. sovietams okupavus Lietuvą, jos vadovybė, pirmoji 1 
nuskubėjo į \Vasningtaną į Baltuosius Rūmus ir ten 
išgavo iš Amerikos prezidento Borxscvelto pažadą, kad 
Lietuvos ‘okupacija nebus pripažinta, kad Lietuvos

• Movyb’s nebus panaikintos ir atvežtas mūsų auksas 
bus apsaugok

$34.00 
siaoo 
$ 4.00

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

$33.00
$18.00
$ 3.50

ma “lithuąnian SS”' — ko* nie
kada n£ra buvę. B to praneši- 
mo buvo matyti, kad mbfaąnt 
demonsttarijaą, visais ( atve
jais,” buvo labai vieningai ir 
utarlinai veikiama su Bendru- 

• omenės Vakarų Apygardos va
dovybe (pirmininkas iną.* Vyt 
Vidugiris) ir su Liet Jaunimo 
pirm. Grakauskaitė, Tai tikrai 

i malonus reiškinys,, kuris ro- 
! do Centrų Vadams, kad bendras 
ALTos ir Bendruomenės dar
bas reikalingas, naudingas 
galimas.

Iždininkas K. Prišmantas pra
nešė, kad Skyriaus kasoje yra 

i 4601. — doleris, ką revizijos 
' k |mįsijo& vardu patvirtino Alg. 
I Raulinaitis.

Slaptu balsavimu Į naujų sky
riaus valdybą išrinkti visi bu
vusios valdybos nariaį, tokia 
basų skaičiaus (skliauteliuose) 
eile: Vytas Bandziulis (31), Ilo
na Bužėnaitė (29), inz. A. Ma
žeika (28), Br. Dūda (25), S. 
Kvečas (21), K. Prišmantas 
(21) ir A. Skirius (19). Kandi
datai: J. Matulaitis, D. Baraus
kaitė ir Alg. Bražinskas. Parei
gomis išrinktieji pasiskirstys 
artimiausiame posėdyje.

Bendru susirinkimo pritari
mu Re viz* j oš. Komisija palikta 
ta pati: Alg. Raulinaitis, Ed. 

'Balceris ir V. Pažiūrą.
šis ALTos susirinkimas r do, 

kad ALTa Amerikos Vakaru6- . " t . f ■ z •
'se, o tuo pačiu ir visoje Ameri
koje, vis dar stiprėja, nes pavz.

.kad ir šiame susirinkime daly- 
Jvav4 net penkių organizacijų 
atstovų daugiau, kurių pirma 
nebuvo.

Užsieniuose: 
metams____
pusei metų____
vienam mėnesiui

Bendradarbiautojų grupės, vienas visuomeninių 
mokslų dr. Tomas Remeikis, gyvenantis Chicagoje raš 
tu pasiūlė L. B. (Gerbės Teismo pirmininkui, kad visos 
Garbės Teismo bylos būtų sprendžiamos pagal L. B. 
vadovybėj vedamų politinę liniją, kaip ir Sovietų Ru
sijoje, visos bylos sprendžiamos tik pagal komunistų 
partijos nurodymus. Tas visuomeninių mokslų dak
taras, už tokį išradingą siūlymą, kaip kompensaciją, 
greit buvo įvestas į L. B. Garbės Teismo teisėjų sudė
tį ir pagal savo siūlymą, garbingai sprendžia Garbės 
Teisino bjlas.

pusei metu----- -
trims mėnesiams 
vienam menesiui

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3-50

Tik jos dėka mes buvome išgelbėti nuo išdavinio 
į rusų komunistų rankas rr radome svetingą prieglobs 
tį, šiame svetingame kraite.

Amerikoje yra daug lietuviškų organizacijų. Vienos 
rūpinasi politiniais klausimais, antros liečia savišalpa, tre 
čios rūpinasi kultūros reikalais, daina, muzika, giesmė' 
mis, šokiais ir kitais reikalais. Pačios pirmos lietuvių or
ganizacijos buvo savišalpos. Pirmieji Amerikon atvažia
vę lietuviai pateko j lenkiškas parapijas ir lenkiškas sa 
višalpos organizacijas. Bet kai Amerikoje atsirado Dr. 
Jonas Šliupas su kunigu A. Burba, tai atsirado ne tik lie 
tuviškos parapijos, bet ir lietuviškos fraternalės organi
zacijos.

. į Seniausia ir pavyzdingiausia bene bus Susivieniji’ 
mas Lietuvių Amerkoje, kuris turi didoką skaičių kuopų 
JAV bei Kanadoje ir kuris geriausiai tvarko ekonon^r 
nius savo reikadus, Kiekvienas SLA narys priklauso ku 
riai nors kuopai, o ta priklauso apskričiai ir centrui. Kiek 
vienas narys, privalo mokėti nario mokestį gauna pak’ 
vitavimą už pasiųstus ar iždininkui Įteiktus pinigus, gau 
na apdraudos dokumentą, yrą užregistruotas kuopoje ir 
centre. Bet kurią dieną SLA centras gali pasakyti kiek 
narių turi. Jeigu narys pasensta ir miršta, tai išmokamą 
jo nurodytam asmeniui pomirtinė ir jis išbraukiamas iš 
sarių skaičaus. Taip pasielgiama, jeigu narys nesumoka 
ląiku nario mokesčio. -Centras ir skyriaus vadovybė ne
mokančiam nariui primena, kad reikia sumokėti duok* 
lės. Jeigu priminimas negelbsti, tai ir jis išbraukiamas iš 
nariu skaičiaus.

Vadinasi “senasis”- Algis Ra
ulinaitis sėda pirmininko kėdėn 
ir tai yra lyg ir garantija, kad 
(kaip jau eilė metą) susiminp 
mas bus vieningas i- darbingas. 
Taip, ir buvo, • bet apie tai v|-. 
liau, o dabar: organizacijų ir jų 
atstovu, dalyvavusių šiame su
sirinkime, sąrašas.

1. Juozo Daumanto šaulių. 
Kuopa — K. Karuža ir J. Uksas. 
2. Santa Monikos Amerikos Lie
tuvių Klubas — A. Milaknis fc 

^jąęfe. Kvęčąs. 3. Lpng ĘęąA 
Lietuvių Klubas — K. Šerėnas. 
4. Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija — VL Bakūnas. 5. Ą-’ 
mepkos Lietuvių Tautinė S-gąt 
(Los Angeles skyrius) — F. 
Masaįtis ir R. Bužėnas. 6. Amę^ 
rik ę Lietuvių Piliečių Klubus 
— G. K. Rakūnas ir St. Liseę- 
kss. "į. Ljįetuvių Tautiniai Ną-

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams ____ ________

pusei mėty ___ _______
trirpę mėnesiams ______
vienam' mėn esiai ______

KOMUNI^TEflŲ FILMŲ RODYMAS, PORNOGRA
FINIŲ ronLanų PREMIJAVLMAS

Tokių dalykų platinimas, ar lai nėra biaurus oku 
pautui pataikavimas, jo žalingų darbų rėmimas. To
kie ramanai žemina lietuvio vardą, žaloja tautinius, 
religinius jausmus, piktiną, erzina kiekvieną sąmo
ningą lietuvį. Tokie leidiniai ne turtina žmogaus dva
sią, bet griauna relinius pągrimlus. Al taį nėra mū$ų 
išeivijos skaldymas, L. B. griovimas?

Vietoje dėkingumo L. B. vadovybė pradėjo reikš^ 
ti nepasitenkinimą prieš ankslyvenę lietuvių išeiviją 
ir ALTui skelbti net karo stovį. Nei cĖpIomatiaė tarny
ba, nei VI ik as, nei L. B. vadovybė uęatliks to, ką gali 
atlikti ALTas, nes jam atdaros durys į prezidentūrą^ 
Senatą, Kongresą ir į vietos įstaigas.

Vasario 16-tos proga aukos renkamos tik Lietu
vos laisvinimo reikalams, o kiek buvo raginimų, ra
šinių ir pasiūlytų .vokų, kad Vasario 16-tos proga, au
kas siusti L. Bendruomenės reikalams? Kodėl susilp
ninti jos veiklą, ar net visai ją nutildyti. Ar dėl to, kad 
reikalauja mūsų krašto okupantas.

Kodėl apie 50 tūkstančių dolerių atitraukta nuo 
Lietuvos laisvinimo reikalų atiduotu bereikalingiems 
važinėjimams, L. B. skaldymui, gnovimui ir iševijos* 
tarpęL neapykanta^ ugdyti? Tai kas skaldo išeiviją ir 
silpnina jos veikla?

Kanadoje:
metams __
pusei metu — 
Vienam mėnesiui

Tėvų paineliai brangūs, šis vadovėlis savo’ nuot
aiki ą.1 rankomis juodina, niekina, snxeizia neprikįnusomos 

būdais diskredituoju Lietuvos neprik- Lietuvos g}^eniųio'įąikotarpį, klaidipa yaiku.s ir pro
paguoja okupanto atneštą tariamą -pažangą, šyiesą i 
gerovę“. Ten nėra nei vienos nutraukos, kuri primintų 

i: kūdikių, vaikų, motinų, senelių brutaliausią 
trėmimą į Sibiro taigas. Atidengtų Praveniš^i^, Pane
vėžio, Rainių, Rokiškio, Zarasu -Červenės ir laitas vie-

ryt. Apekis ir Kaz. Motušis.
2 šv. Kazimiero parapijos 

caoras — Ant. Vosylius. 13. A-|

ni, daugiau žino, todėl jiems reikia pripažinti daugiau 
privilegijų. Kai seni Amerikos lietuviai tokių pretenzi
jų nepripažino, tai jie pradėjo senas organizacijas ardy
ti. Pirmoj-eilėj jie šmeižė senų Amerikis organizacijų veik 
lesnius pareigūnus, o vėliau bandė įsibrauti į fratemą- 
lius susivienijimus, pagrobti jų iždus ir nuvertinti atlik 
tą ir užsimotą atlikti darbą. Bet naujįsiems nepavyko se 
nu organizacijų išgriauti ir sukaupto tvįrto išęąątL .

Amerikos Lietuvių Taryba vykusiai apsigynė nuo 
griovikų, o SLA pajėgė apsiginti'nuo specialiai išleistų 
laikraščių pareigūnams šmeižti ir siekinti. SLA griovikai 
tarp savęs susipyko ir vienas apie, kitą yiską išpasakojo. 
Šiandien jie patys gėdisi išleistais šmeižtų ir melo lapais, 
bet jau antrą kartą į seimus nedrįsta važiuoti ir prieš 
šimtmetį Amerikos lietuvių įsteigtos organizacijos griąu 
ti. Ilgame savo amžiuje SLA išgyveno kelias krizės ir 
pasikėsinimus į Susivienijimo saū&tupąĘ, bet gęipy^an^s 
nepavyko. Jie buvo, išmesti iš organizacijos. Jiems buvo 
duotos sąlygos grįžti, jeigu jie prisilaikys konstitucijos, 
ir veikiančių nuostatų. Dalis grįžo, bet atskilusieji, nuėjo 

isavo keliais. Šiandien Amerikoje turime tris fratemalr‘bus. 
nes organizacijas: SLA, Lietuvių Romos Katalikų ir ko’ 
ipųnistų kontroliuojamą Darbininkų Susivienijimą.

' j gražiausiai tarpsta SLA, nes jie, būdami įvairių ti
kybinių ir. politinių organizacijų nariais, išmoko toleran' 
ei jos, pasižadėjo būti teisingais^ pavj’zdįngai tvarkytį 

‘iždą. Jie pažadą tesėjo, todėl šiandien turi daugiausia na
rių, keturis milijonus turto ir patį didžiausiu pajėgumą 
mokėti įsipareigojimus (solvency). SLA iždą tikrinęs vals 
tijos aktuaras pranešė, kad jie turi 156% solvency. Dide
lės ir turtingos amerikiečių valdomos organizacijos ne" 
turi tokio pajėgumo, kokį turį SLA. Užtat praeitais me-, 
tais ji gavo 240 naujų narių. Darbininkų susivienijimas 
negavo nei pusės tiek, o Romos Katalikų susivienijimas 
gavo dar mažiau. SLA yra Amerikos Lietuvių Tarybos 

‘narys, o SLA prezidentas yra ALTo, ^cepręzįdęptąs. 
Praeitą sekmadienį Chikagoje įvyko vietinės SLAąpskri 
ties atstovų konferencija Būtų buvę labai naudinga, jei- 

•gu aukštai šokantieji politikai būtų išklausę SLA prezi
dento kalbos, pasimokę taupimo ir organizacinio meno-

š. m. gegužės mėn. 14 d. įvy- galimas (nekalbant jau, 
kasiame Amerikos Lietuvių,būtinas), štai pasižiūrėkime. 
Tarybos Los Angeles skyriaus 
metiniame (visuotiname) susi
rinkime pastebėjau net kelis Angeles ALTo 
tos organizacij veiklos bruo
žus, gana charakteringus, pavyr- 
zdingus — tam tikra prasme 
galimus* būti siūlomais pavyz
džiu ir patiems centrams: JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir A- 
merikos Lietuvių Tarybos; pa
rodant, kaip galima darniai' (Amerikos .Lietuvių 
dirbti net nesiginčijant — “ne- Įf 2 
sibarant”, 
tencijomis, nei pinigais 
Bendras, sutartinas darbas yra Fronto Bičiulių Tarybos pir

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UI 60608. Telef. 421-6100. t SH* - ! 7 •

Pinigus reikia dusti pačio
Orderiu karta ra užsakymu.

Mažeika 
Tautinės 

Sąjungos pirmininkas) susirin- 
nesidalijant kompe- kimui pirmininkauti pakvietė 

nesenai išrinktą Lietuvių

A* cf December 1, 1977 
Subscription Ratos:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16-00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

reikalinga komunijų partijai. Jie susitiks tik su tais, teves, kur susžvėrėję rusai - komunistai žudė nekaltus 
kuriems pavesta jais rūpintis. Jiems neleidžiama lais- mūsų brolius, seses.
:vai važinėti po okupuotą Lietuvą, susitikti, pasikalbė
ti su vietos gyventojais, pažinti jų gyvenimą. 

• l
Kursuose jie išgirs daug suklastotų istorinių f ak 

tų, apie Lietuvos praeitį, nepriklausomybės kovas, 
nepriklausomos Lietuvos pažangą, apie išedyuą. Jie 
nieko nesužinos apie okupante padarytas, daromas 
lietuviams skriaudas, tautinį, religinį persekiojimą, 
apie ok. Lietuvos kolonizaciją rusais.

11 t-^4 • oi 4. 1 Ilgametis “Naujienų” fskai- 14. Lietuvių Skautu ... A z * '-r- -
vakarų Rajonas — J; Malulai- Antanas.Batkus sunkia: 
tis ir DJ Barauskaitė? 15. Kali- Jam \ alley Presbranan 
fornijos Lietuviu Radijo Klubas padarj-ta labai komph-
- H. Bajalis. 16. K <rp. Neo Li-'kuota .7^ <\P^ac«a’ Po ku'
thuania - D. Gudauskaitė. 17. rlOS-.Jls Plytas ypatingos 
Lietuvių Protestantu S-ga uros skyriuje. Bet jau pa-
Ed. Balceris. 18. BALFas - lr P^“3^^
Pažiūra. 19. Lietuvių Fronte a ° T!121 ®.° .US
Bičiuliai - Alg. ęaulfnaitis 20. Paeitas j bendrąjį ligonių pne- 
Amerikos Lietuvių Susivieniji-1 Linkime Aųjaųui
mo 7į-ta kuopa K J. Gedmin-! .’telSytlS 5 F'
tas ir A. Bražinskas. 21. L S.ISve ’

- K Prišmantas. 22. Lietuvių t ^niis dienomis. Santa Mom-
Respublikonų-L. Mažeikienė ir į?Je, mIre d^1™lnkas Jo°as 
š. Kvečas (Kur. dingo Liet. De- J™sa.’ pagarsėjęs
mokratų Klubas) ? ' ’ ; Bolivijoje ir Argentimoje kaip

. gabus dailininkas. Bolivijoje 
Susirinkimui sekretoriauti buvo net Meno Akademijos at

buvo pakviesta A. Paziurienė, o rektorium. Jo paties pageida- 
Mandatų Komisijon — F. Ma- vimu — laidotuvės: kūnas kre- 
saitis ir Pr. Grušas. matoriume sudegintas ir pale-

Skyriąus pirm-kas inj. A. nai išbarstyti vi^ Pącifiko. Lie- 
Mažeika padarė labai suglaustą tūrių laidojim^ praktikoje *— 
praėjusių metų veiklos prane- gana/retos apeigos. Bet — yiiu 
Šimą, kurio stambesnieji dar- būdu {lietuvių tarpe) tai nėra 
bai (be vasario 16-tosics minė- nei pirmas, nei paskutinis atsi- 
jimo) reikėtų pastebėti demon- tikimas.
stracijų ruoŠmas Sovietų Ru-'
sijos parodos Los Angeles pro^J Los Angelę^ ALTo§ Bendru- 
ga ir‘ visai pesenai (gegužės omenės ir ^unįępį. Š-gos suteb 
mėn. 12 d.) dė^ippstęaęįja prie, kilnių demopsteącįįų prie NBC 
televizijos tinklo NBC būstinės būstinės proga, paaiškėjo, kad
- i3;sium su filmo ^įlolocaust” filmas pgr guotas
pasirodymu televizijos ekrane, jau net į4koję yąlsįrbįų. De- 
Kaip žimjįna tame filme mini- (NųkęĮta^



DR. K. G. BALUKAS 
«KUSCKUA IR MOTERŲ LIGOS 
OINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

444^ So. Pulaski U. (Crowford
Ti^. LU S-4M4 

r.s>-i*j:jpnjį£ siMitanm*.
* dp ’ąlįfp** -samhmu 374-<*az*

>R. C. ik. BOBELIS 
NKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

'chirurgija' 
Talaf. 4#-05?3

Pox Vili., Medical Canter 
M0 SUMMIT STREET 

■iOUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OR. PAUL y. DĄRGĮS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

dire toon u*
1938 S. Hanhoim Rd., Westchester, IL.
VALA- DOS: 3—P darbo dienom ir. 

kac antra šeštadienį 8—3 vat

teu
ML A. B, GI^VECKAS 

SYBYTOJAS IR. CHIRURGAS* 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS ' 

39Q7.WM* 103rd StrMJ 
, Vaiaados pagax suMtanma,

DR. FJRAXK PlECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA UETUVIŽKAI 
2418"'W.'71St. f,i. 737-51JI 

Tikrina akis Pritejko akinius ir 
-‘contact lenses’”

Moteris (Tapyba)

LB vadovybės (Jeigu ji savęs 
nediskvalifikųją), galės tinka
mai tą istorini veiksmą atlikti. 
Tuo tarpu jokia kita išeivių įs
teigta organizacija neturi teisės 
to darytį*-

Kyla klausimas, argi nėra LB. 
viršūnėse vlaivių ir, protingų 
asmeiug Imp^gĮJėlų Gečį ir ki
tus Filadelfijos, pseudupolitilye- 
rius sųdran^uL Atrodo, kad tu
rėtų liūti, bęt jie yra apdujiųti 
vienšaĮH^ n^rmacija, tiks
liau iąrirj^įyaflLpropaganda

Nesenų Drauge ųlpę žinutė 
apie Aušros Zerr paskaitą Los 
Angeles visuoąienei. Toje žinu
tėje prelegentė teip labai išgir
ta ir išaukštinta, kad kyla rim
tas dėl klausytojų ir
net visųdip^nėš bei to laikraščio 
rdaktopeiy; inteligencijos, ši gu
dri ponia, privafėjo Gečį ir jo Įima nąudoti rūkštynes

partneri sudrausti. Tačiau ji pa- •

dama įeiti į delegacijų.
• K. Pętrokaitis

ą. Darant burokėlių rūkštį, 
lieka burokėlių lapąį, iš kurių 
galima pagaminti šalfibarščius. 
Reikia smulkiai supiaustyti svo 
gųnus arba jų laiškus ir krapus, 
juos sutrinti su diąiska. Buro
kėlių ląpus išvirti, nusunkti, at
šaldyti ir_ smulkiai supiaustyti; 
Tap pat smulkiai ąupiaustyti 
arba sutrinti stambia trinktu
me vidutinio dydžio agurką. Vi
są mišinį užpilti vandeniu arba 
kefyru, įdėti truputį cukraus 
ir porą šaukštų grietinės, val
gyti su šutiniu arba virtomis 
bulvėoĮis. Vietoje burokėlių ga-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Apsivilkite VieMu Jėzumi Kristumi* — Rom. 13:14.
Sitai patarįmag yra duota pasiŠventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes steLgiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingai* 
nuo pasaulinių ir būti, patinkamais Dievui.

Visi žino, kad mirti* yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F, ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 68629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S/ Evans
MKŲ SPAUDOJE

Povilas žickus iš B istono yra sti jo paaiškinimą, 
labai gerai žinomas Lietuvos 
laisvės kovotojams, bet ignoru-

’ ojamas bendradarbiautojų bei 
tiltininkų ir visų pseudopoliti- 
kierių. Jis ne kilų kurstymu, 
bet asmenišku dalyvavimu spin-

• dėjo pavyzdžiu kovoje už Lie-

Laidotuvių Direktoriai

- - , UUJVJ pa > J L1Z.

». i tuvos laisvu Kaip, darė ka-
1 ~2ZT' ’ reiviai, nežiūrėdami asmeniškos

naudos nė 'gyvybei pavojaus.

PROSTATOS CHIRURGIJA

VaL antr&l. 1—4-popAc 
ketvirta. 5—7 vat vok.

Qfjs© ielafu 776-2880 _

DR. V^T. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

praktika, spec. MOTERĄ Hg*<
r /_ .2 __ '

Tel. PR 8-1223

! “Laisvosios Lietuvos” 10 n r.
j tas pats P. Žickus aprašė Jung- 

‘ :tinių Tautų genezę ir istorinę 
raida, o išvadoje pavadino “Gė
dos Organizacija’^ Nežiūrint to, 
ir JAV ambasadoriaus Andrew 

— Young žemos politinės reputa- 
Į cijos, LB. JAV pirm. Algim'an- 

tas Gečys, iš Filadelfijos ir pa
vaduotojas Rimas česonis iš

Deją, J A Y’ LB vadovybės vy
rai, nepaisydami nei Amerik a 
vyriausybės įspėjimo, nei lietu-; 
vių politikų aiškinimo spąudojeį 
ir įvairiose konferencijose, savo 
užsimojimo nekeičia. Jie, tar-; 
turn, girdėdami kažkieno šnyb- 
ždėjimą, užsispyrė bet kokia 
kaina pragręžti laivo dugne sky-; 
les ir jį nuskandinti.

Mūsų manymu, nereikia la
kios politinės fantazijos, kad 
suvokus kokioj padėtyj” ątsidup- 
tų Lietuvis byla, patekusį, i šių 
dienų JT asamblėja. Mes nema
nome, jog ir p. Gečys ir jo kom
panija to nežino. Tauriu t šiuo! 
klausimu įtikinančius straips
nius ir JAV vyriausybės įspę-b 
jimą, peršasi mintis, jog Jiesiai- ‘

ALFONSAS KAVALIAUSKAS
Gyv. 1025 Gunderson St. Oak Park, III.

Mirė 1978 m.’gegužės 21d,, 5:30 vai. p. p, sulaukęs 60 metų anžiaus.
Gimęs' Lietuvoj, Kretingos aps. * ‘ 11 ’'

* Ame riko j ę' išgyveną. 28 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Alfreda, dutkė Ireną su šeima, sūnus Algį- 

mahtasr šu šeima. 2 broliai —Liudas, jo žmona Dana, ir Frank, jo
- žmona Dąnguolė, 3 seserys — Stasė šlapelis^ još* vyras Povilas su šei

ma' Aldona Stadys su šeima ir Justina Sriubiškis, jos vyras Bonifacas 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoj liko 2 broHai — AnL 
tanas ir Vytautas. . \ ’

- Antradienį; 5L00 vai. p. p. kūnas bus palarvotas Mažeika-Evans ko- 
plyčioje. 6845 S. Western Avė.

• Trečiadienį; gegužės 24 dieną 9:00 vaL ryto buslydimas ir koplyčios 
j į P. Marijos Ginamo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų

bus laidojamas, šv. Kazimiero, Lietuvių kapinėse.
’ Visi a. Alfonso Kavaliausko gimines, draugai ir pažįstami nuošir- 
r džiai kviečiami dalyvauti laidotnvese ir. suteikti jam paskutini pątar- 

navijną ir ^sveikinimą.
r, - Nuliūdę lieka:
- Žmona, duktė, sūnus, broliai, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs.
J 737-8600.

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ofisas 2652 WEST 5nh SiEJET ’jBaltimore kreipėsi į tą asmenį vo dugną gręžia sąmoningai.
lir. organizacija okup. Lietuves . . . v.r____ __ * . — , - L . . T. . -i,- r O kaip musu visuomene i si! OFI^.yA^ to. apUa.L, treč^.,,bei jos gj^enlojų reikalai. ;eaguoti? Jeig

To laikraščio vedamasis “Kas mes dar jaučiame jog esame! 
paskandinti Lietuvos "kenčiančios tautos dalis, nętu-! 

pasjuęrkia tų dviejų rime teisės likti tik stebėtojais!
dėl daromos tautai, žalos. Ląivoi 
dugne išgręžtas skyles be ati-

; dėliojimo turime užlopinti, 'O 
gręžėjus, jeigu jie- nesiliaus tai 
darę, turime, iš. laįvp nąšąlinti.

! Kai atęįs tinkamas laikas 
departamentas rado reikalą j Lietuvos bylą Jungtinėse Tauto- 
painformųoli išeivi j « veiksni-. se kelti, j eigų pay ergta tauta pą- 
us bei itakįngąs organizacijas, Į ti neturės galimybės tai padary- 
jog šiuo metu kelti Jungtinėse ti, Laisvajame pasaulyje, mes; 
Tautose Lietuvos bylą būtų tra- J turime Lietuvos Diplomatinę' 
gėdija. Be abejonės ir LB Kraš- Tarnybą, kuri sutarusi su viso- 
to valdyba tą paaiškinimą ga- mis išeivijoje, esančiomis lietu
ve, o jei jo negavo tai. visoje viškomis institucijomis bei veiks 
lietuviškoje spaudoje galėjo ra- niais, neaplenkdama nei JAy

ir pejųa. z4jx 6^8 va£ \<uū šcouaie- 
mąia, ŽrĮ vaL popiet ir Kitu laiku . .

? pagal susiurimą. ‘ į in^na" — — - . į laivą ’
žmonių elgesį ir taip rašo:

_________ “Dėl bęndruomenininkų įžu-
Aparatai - Protezai. AieęL bau-i lauš landžiojimo įvairiose Ame-J 

SV r^os įstaigose, visur prašant :
a—4 ir s--ft a_ j. Lietuvos bylą nukreipti į-JT aš-..

*850 w«&4nįL Si,'Ciiicafe. hl 606»4amblėją, perąitaią metais. Stale’;

PETRONĖLĖ YUODSNUKIS
OiiXHurEDAii-PROTEZiSTAS

P.Rwtjtect 8-5084

| ~ Gėlės, visomš progoms
SEVERLY HILLS-GĖLiNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Tai fonu: ER. 8-Qh33- ir RR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE

• 9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
v Tel. 499-1313

PERKRAUSTY.MAĮ.

MOVING
s — *pę>r*ud*.

ŽEMA KAINA 
ą. i.E.RMAS. 
TeL WA 5-8063

MOtVlN’G’

t ANTANAS VILIMAS 
k TeL 376-1881 arba 376-5996 
4 ■ ■ ’ ‘ in —r,---

’ RĄD4JO. ŠEIMOS- VALANDOS

1490 IdL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:0d 
—vaL fropiėt' šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:3(1 
vaL

Vadė|a Aldona Davkus

* Talaf.: HEmlock 4-2413
4 7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

eream dreading. Simple to make and delicious to aerra. Bl a. 
fantastic accompaniment to a plattar of fresh fruit — grapes, 
strawberries, cherriee, apples plums, peaa, pineapple, apricots • 
•ndkrwL

Developed by home economists for Morton Salt Company* 
the dressing’*.quick, pick-me-up flavor comes from a combine 
tfon of brown sugar and Mortotf® Nature's SeasouAeaaccdag 
Mend. '■

I read ąn ad in a national magazine lately that suggested 
that to save energy in washing, I use cold water. Does this 
cause the dryer to operate longer in order to dry dothes?

% * — Mrs. E. J. L., Texas
Nd, the use of cold water in the wash will not make your 

dryer work longer or harder. What really affects the automatic 
cycle on a dryer is how well your washer removes excess water 
from clothing. If they are extremely damp upon removal, the 
dryer; wiU run longer to dry the garmen ts.

. . Pagal tėvus URBUTIS^
Woodruff^ Wisconsin.

^lizė. ISZjį hl .gegužės 19 d., sulaukusi senatvės. Gimu
si; Lietuvoje,. Jprbarko parap.

Laidotuvės Įvyko Woodruff? Xyiscg^sin,
Paliko nuliūdę: vyras Alfonsas, sūnus Alfonsas, mar

ti Frances, 'duktė Eleonora Simmops, žentas, Bethel, 4 anū
kai, sesuo Išabelle Oksas. jos. vyra^ brolio sūnus Al
gis. Urbutis stl šeima beį kiti giminės, drangai paąsta- 
mi Amerikoją ir Lietuvoje.

Lietuvoje Tiko, brolis Jonas Urbutis su šeima ir sesuo 
Kotrvna^ Grelčįūnas su šeimą.

Fruit-Filled Fantasies
^***w*>^^WW

Consumer

Dear Consumer Scene,..
We are planning to buy a microwave oven soon. The litera

ture we’ve read, and the salespeople we’ve talked With have 
been very helpful except for details about the magnetron tube. 
How often does the magnetron cycle off and on while cooking?

— Ms. D.B., Virginia
It depends on the mpke and,modglof the oven. For instance. 

In GE two- ana thfee:pbwer ievef ovens, the magnetron^ tube 
. does not cycle at alL Resistors lower the wattage input to the 

magnetron tube to reduce cookįng power .levels. Qn the GE 
electronic-eonfrol oven and tSuilt-in microwave oven, the 
magnetron tube cycles at a 1.7-second sequence. At half 
power, it s on .85 seconds and off ,85 seconds.

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

4330-34 SO., CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
i. Telef. 47f^23<5;6,

It * 1410 So. 50th Ave^, Cicero,

| FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VARIAI:

Chicago?
Lietuvių 

Ljddotayių 

Hz^ktorią 

<>»oc«acijos

AMBULAHP&-
pataanavl
MAS DIENA,

IR NAKTĮ,

TURIMI 
KOPLYČIAS, 

VlSčŠE MIESTO

DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
(OMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS.

J307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YAxd* 7-340J,

1445 So. 50th Ave„ Cicero, flL Phone: OLympic 2-100?

U4\ So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAXayetU. 3-35D

GEORGEI. REDMLNAS
tais So. LITUANICA AVE. TeL: YArdf 7-1138-1133

To prevent cut fruit from decoloring. dip sheet er 
of apple*, peaches, nectarines, peart and Some plums in lenos

X (Bonnce) carton sour 
cream

t 16 cwp flrmljLpackad
Natūra'« Seoioc*

I am concerned about balancing the temperature in the 
refrigerator and freezer of my new mode! TBF16STD. How 
can I keep the fee cream hard without freezing the lettuce?

-Ma.PJL J^Ohw
Your refrigerator/freezer has dual controls. Try setting the 

fresh food section a| the freezer If this doesn 't*
give the temperatures you want, set the fresh food at “7” <fr 
*8 ” fipd the .frg^**r\9* a Ji>»oa 
retting change I 
Experiment cyUj 
you want them.

U *7}”.Allow atjeast 24 hours for the* 
ing about the temperatures you wish.' 
fund the settings that keep your foods at

1 yo« ^UK/t~a quertioT^ for tht Contumert Inititute, 
i Brite to Consumer Scene. General tlėčtrie Compa/iy, 

Appliance Parį. B75JĄ LouieuiUt, Ky. 4022S.

I \lTPONAS C. LACH n?
LACK*U’-

2424 WEST 69th STKKE1 KKpuoUc 7-121J
2314 WEST 23rd PLACE ’ 7-6677

* 11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Pilot HilhfkT974-44J»

M54 So. HALoTED STREET Ph gm: YArti 7-l»l)

S — maujiemoe, CMKACC8.JLL Tuesday, May 23, 1978,



PASTABOS Iš TOLO
Atkelta iš 4 psi.

nionstrantų delegacijai NBC 
rrigūttai p; i aiškino, kaipir 
reikia daryli žygius (skubius), 
kad tame filme ^lietuvius įžei
džiąs pareiškimas iš to filmo 
būtų “iškirptas”. Demonstran
tų delegacijas ir NB(' pareigū
nu pasikalbėjimas būvu labai 
taktiškas ir korektiškas.

pa-

is nedaugelio išlikusių Kalifor
nijos ieluviškosios veikos pio
nierių, prieš daug metų čia, Los 
Angeles, veikusi įvairiose visu- 
omeininio dąrlx)_Ja^_<se: da!v-r* 

uvavo AL Tos ir kitų organizaėi-' - 
f jų veikloje, vaidino, deklama-!
vo, rašė, organizavo, rinko au
kas, rėmė tremtiniiLs.

Jau daug metų gyveno viena. 
Viena iš artimųjų, atsitiktinai, 
rado Adelę be sąmonės jos bu
te, pašaukė greitąją pagalbą, 
kuri ligonę nugabeno j Holly
wood Presbiterian Hospital, kur 
ligonė, pusiau paraližiuota ir 
dabar tebėra. Jau kalba ir atpa
žįsta lankytojiLs. ■ . t.

Adelė yra Amerikos Karo Ve-

Šiomis dienomis sunkiai su
sirgo Adelė ZaviStaitė Nau
sėdienė, ilgametė ‘‘Naujienų” 
ntdik skaitytoja, bęt ir bendra
darbė, anksčiau “Naujienoms 
dažnai rašiusi. Ji yra viena, jau teranų Sąjungos narys (tarnu-

A SUSIVIENIJIMAS
X I y A LIETUVIŲ
w J—/-L -^ AMERIKOJE

SLA. — jau S0 m«tv tarnauja lietuvių visuomenei Ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternahnė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę Ir Ilgėja pašaipi; kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS nelaiko pelno, o telkia patarnavimus savitarpinės 
pagalboj pagrindu.

SLA — jau turi daugiau kaip tris su .paso m III jono doleriu kapitalą, 
tad io apdrauda tikra |r saosL Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių ra įkali ogiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė* Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugi|ų na
riams. /Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitės J kuopų 
- veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jei^u p&rašysit?

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WIST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

—M——1^—

rašo, kad B. M. Vilutienė yra» 
nuostabi moteris. Ji visa laikų1 
buvo garins studentų surašyto- 
se. Jos vvras Antanas \ ra io-! 
žiriieriėuš\unus Vidmantas bai 
gęs teisę l^ine pat ura versi le- 
te^ o sūnūs Edm ūmias dirba 
Inland Steel B-vėje. Viiuciai 
neseniai 6 apsigy veno Schere
rville, Irid. Jie prenumeruoja 
daugelį laikraščių ir visus juos 
remia. • * , '
— Amerikos Lietuviu Tarybos 
Klevelando skyriaus valdyba 
praneša, kad Lietuvos okupa
cijos — tragiškų birželio įvy
kių minėjimas Clevelande įvyks 
L bl birželio mėn. 25 d., sek
madienį, 12 vai. šv. Jurgio liet 
parap. salėje. Pagrindiniu kal
bi toju pakviestas mūsų žymus 
visuomeninkas prel Jenas Ba
kun as.

— Vytautas Beliajus, Denver 
Co., folkloro žurnalo “Viltis’"

vo karo metu USA armijoje) • Alich., tarp kita ko taip rašo, judėjas ir redaktorius, buvo 
ir dėlto manoma, kad jeigu jai | “Vieton, kad Jums padėti, ap- pakviestas į Arizonos 
—a i Vim * Tvirtlmni wnAm 1 tn Ona rt i nnlrc_! .. m • ' .(reikės ilgesnio gydymo, ji bus 

Į perkelta į karo veteranų ligo- 
Įnine, kur ji bus gydoma karo 
} veteranų administracijos lėšo- 
{mis — visu 100%. Linkime A- 
delei Nausėdienei greitai ir vi
siškai susveikti taip, kad ne
reikėtų jokios ligoninės, 
ūrint kaip gera ji būtų.

> univer-
j sitetą Tucson mieste mokytimokant prenumeratą iš anks-j

to, aš pasivėlinau. Matote, bu- tautinių šokių. Taip pat turi 
vau labai susirgęs ir turėjau- kvietimą tuo pat tikslu atvyk- 
gulėti ne savo, bet ligoninės lo-j y Colorado kolegijon, 
voje. Dabar jau atsigavau Jr wood Springs, Co. 
siunčiu Jums tikrai užtarnaū-j 
tą .mokestį kartu su nuošir-j

Grieti-

DaiL Vytauto Igno darbų
nezi-

j— J. Makūnas, Rackvord, III., 
Įpra t ėsdamas prenumeratą, at- 
; siuntė penkinę Naujienų, pa
ramai. Stasys Matulis iš Brigh 
"ton Parko atsiuntė du dol. už 
kalendorių. Tos apylinkės tau 
lietis užsisakė Naujienas trims 
.mėnesiams tikamesniam susi 
pažinimui, todėl pavardės pra 
šė neskelbti. Dėkui visiems.

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 jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir^jos.žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybes^, atstatymo ir visuotino lietttriikųrri 
kalų renesanso. ’

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skartytnjams,

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbuSų 
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 paplūdimių 
žaidimų kambarių TV, telefonu ir kitais moderniais jrer girnas.

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

— Juozas Sajonas iš. Lakei 
Worth,Fla., atrašė laišką: “Nuo! 
gegužės 10 išvažiuoju į Wor
cester^ tad Naujienas čia nebe 
siųskite, o ten gaunu pasiskai- 

J’iyti klube. Esu sėfias Naujiem] 
7 | skaitytojas. Kai atvažiuosiu į

Froridą, tai vėl jas užsisaky
siu. Likutį nuo prenumeratos 
ir čia pridedamą penkinę ski
riu Naujienų reikalams, linkė 
damas redaktoriams ir visiems 
bendradabiamas kuo geriau
sios sėkmės”. Dėkui už laišką 
ii $13 auką.

Juozas Šimkus iš Dearborn,

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, nusakymų,-- hM gaMmg skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• E anksto be raginimo 
mažindamas susirašinėjimo r
Pavardė ir vardas ---------

inmeratą, taupydamas laiką Ir 
_______  dol.

Adresas

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede------------dol

Pavardė ir vardas------------------------------------

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujieną
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ----------— doL

Pavardė Ir vardas --------- —I-------------------------------------- ---------------------------

Adresas _------- .------------------------------------------- ------- .---------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpą. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir Tardai ------------------------------- - -----------------------------------------------

Adresas----------------------------------------------------------------------------------------------

pavardė ir vardas

Adresas -----------

Pmrdė ir vardas

.adresas

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi —r Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKfcJIMAlS ' 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS-Is*

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’denUs •/

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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, S37,500i

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

lasurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-787b

džiausiais linkėjimais visiems- ParQda atidaryta Jaunimo Gentį 
__  «__j . ■< n .\ i __  I 

bendradarbiams”.
— Amerikos Legiono Deksnis- 
Keenan postas kiekvienais me 
tais .įteikia pažymėjimus bei 
dovanas penkiems goriausiems 
Marquette Parko parap. mo-1 
tykios mokiniams, šiemet pla 
kalus gavo Gintaras Uutkus. 
Thoinas Rosko, Romas Penčy-^ 
le, Mario Fagan ir Audrė Vėi- 
taitė. Juos įteikė posto atsto
vas Lawrence Urbaniak, daly
vaujant kun. kleb. Antanui Za
karauskui ir mokvklos vedė-s" - .
jai sės. M. Edvardai.
— Algimantas P. Valaitis iš
Marquette Parko baigė biolo
gijos mokslus magistro laips
niu Illinois universitete Circle 
campus. Į
— Kristina Guzlaitė iš Kenne
dy aukštos mokyklos gavo Tai 
man Taupimo B-vės skirtą ? 
500 stipendiją;^ Lynn-Janulytė 
gavo tos mokyklos ?200 stipea 
diją.

— Birutė M. Vilutienė baigė 
biologijos mokslą bakalauro 
laipsniu Purdue universitete 
Calumet campus taip pat prak 
tikavosi medicinos technologi
joj. St Margaret ligoninėje 
pammond, Ind. UniversSĮtetO 
vadovybė pranešime spaudai

re. Įstatyta. 18 tapybos, 28 gra
fikos ir 9 mišrios technikos 
darbai, viso 55 paveikslai. Pa
roda tęsis iki gegužės 28 d. šio
kiadieniais lankoma nuo 7 iki 
9 vai vak., o savaitgaliai nuo 
11 ryto iki 9 val-vak. Paruodaj 
ruošia Liet. Jūrų skautijos 
Korp, Gintaras.

— Kelionių į Vilnių š. m. 
Birž. 27, Liep. 25 ir Rugp. 22 d. 
<1 informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių Kie
lę, 6557 S. Talman Ave., Chi
cago 60629, tel. (312) 737-1717

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdraudė — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63 rd St, Chios.
TeL 787-0600.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

WW^A^^SV-WAVAWAWi
Pensijos ir kompensacijos iš Vokie

tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie- 
_riai. įvairių valstybės formų pildy- 
; mas. Interesantų reikalais lankosi 

valdžios ir savivaldybės ištaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen- 

■- sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus.
panašius reikalus. Sutvarko Medicare: 
ir kitas sąskaitas^ . Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo

les ’ir kitką. Taip pat paruošia imi- 1 
gracinius dokumentus ir iškvied- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų. pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 1

- i
Income Tax Service

3548 SOUTH EMERALD AVENUE
(Pirmas aukštas. įėjimas iš kiemo)

CHICAGO, ILLINOIS 60600 
TeL LA 3-1387

Reikalingi siuvimo mašinos 
operatoriai tzk Bonnaz siūlėms. 
Pilnas ar tik dalinas laikas. Rei
kia suprasti angliškai.

GEORGE LAUTERER, INC. 
310 W. Washington St.

RENTING IN GENERAL 
Nuomom

VELTUI 
NAMŲ SAVININKAMS , . .

gų. >J<X0CM.pcua. mum/, uciuvaoiiuj i . • ..
gydymo, nemokamo Tnaistn korte. Mes užpildysime jusu patalpas visai

x---------- ±—• I krt oflvtSnimA iv inlrin icinarpi-be jokio atlyginimo ir jokiu įsiparei
gojimu.

KREIPKITĖS 
TEL. 745-8712 

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

Naujienoms reikalingas
; LINOTIPININKAS

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

HA 1-6100.

MARIJA NOREIKIEN1
U48 W«t f Wk St, Chloro, EL M«2> • Trt. WA S-27ET 

DMHta BMlrlnkiinM rODea Įvairi, prakHk 
MAISTAS Ii IUKOFOC 6AND6UŲ.

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai j
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, UI 60629 Į

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

ibi vienintelį 
flietai kailininką r*u 

*MSLNORMANĄ 
>®MURŠTHNA

263-5828

įįšS&t&g 677-8485

185 North W*b**h Areas*

Cosmos Parcels Express Corp.
MA*9urrra gift parcvls wonci 

«1 W. HHi Cklea^, 111. «04». — T«L WA 5-17*7

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis

t “LIETUVOS AIDAI”
n, KAZE BRAZDZlONYTt,
~ | PROGRAMOS VEOtJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10 KM) p. m.

WLNR 106-3 FM Sat at 8:00—10:<M) p. m.
2646 W. 71 «t Strwt, Chicago, Illinois 60629

T»M. t- 778-5374

RIMTAS NAMŲ \ 
PARDAVIMAS

PIGUMŽLIS: už $7,700 galite yauti 
visat padorų, kad ir nedideli namą. 
Tai palikimas Marquette Parke. Pas
kambinę pasakykit savo telefonj. »

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modemus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios -Ir 
Kedzie. S38,000. a K

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

GRAŽUS SKL YPAS ir garažas Mar
quette Parke.

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

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą] ' 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tol. 9274559

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME į 
Tdefonuoti:' ’ 

523-9367 'arba 737-0397 •
- — '*4

62-46 M. AMŽIAUS
Tiktai $9t pusmočh 

Liability apdraudimas 
Kreiptis

4445 So. ASHLAND 
5234775 <

• Dauguma vaisių yra nūs- ’ 
kinti nenunokę, o kai kurie to
kiame stovyje yra net pardavi-1 
nėjami. Jie galutinai nunoksta 
pas pirkėją, sudėti į specialią
vaisiams vazą, pintinėlę .ar du-j 
bent Vaisiai geriau nunoksta, 
būna .kvapesni ir sultingesni,jei 
nokinant sudedami į skylėtą ce- 
luloido maišelį. Skylelės gali
ma padaryti šakute. Kelios fir
mos pagamino specialias užden i 
gtas vaisiams nokinti vazas ir 
pardavinėja krautuvėse bei pa-1 
štu. Jos nedaug kuo skiriasi,.

pardavinėjamos nuo 5 iki’ 
10 dolerių. Consumer Reports I 

• žurnalo specalistai išbandė tuos
- ' - • • • —L. J 'Knyga su formomi* gauna- i““7 -x„kJ

Knvon« Ir in^R^ R / vaisiai nė kiek neblogiau, nu j
Knygos kaina «3.. Su legahiko. nokgU cehiloido maišeli nose. I 

nokintojai waSyli Šio’ 
. OfadCT"“. ”žumaio numeryje. .

mis formomis — 8330.

riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SU Chicago m. 60608.

I A. T V E R A S ? 
UUKKOMtAI Ir MANMKTW

Pirdavimu Ir Taiiyaut 
1646 WIST 69A FHtlFr
T.Irtu UrMIc 7-1641

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimimu 
iškvietimai, pūdomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai. ---------- -

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 406$ Arth.r Ay. 
ChS«9O, UI. 60632. T»l. YA 7-59*1

NGS IN
JT4H tUJI

Vaisių nokintojai aprašyti šio

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

Stale Farm Ufe Insurance Cvmpa-»v į]

. MAU5BNM,~CKK«f.>6 S, ILL. Turn 4*7,




