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SEKRETORIUS CYRUS V, VANCE
TREČIADIENJ BUS ŽENEVOJE

- Warnke cptarė kelis strateginių ginklų 
klausimus, Maskva nori susitarti

Sekretorius Cyrus .R. Vance, skris-
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ŽENEVA, Šveicarija
damas įš. Irano, atvyko į Ženevą,-pasitarė su JAV derybų vadovu 
Warnke ir tuojau išskrido į New Yorką.

. Jis norėjo“ -dalyvauti savo 
sūnaus mokslo baigimo iškilmė
se Yale uhicersitete. Iš Ženevos

“ sekretorius skrido prekybiniu 
lėktuvu, kad-jam nereikėtų val
stybės departamentui, daryti di
desnių išlaidų. Trečiadienio ry
tą sekretorius Vance ir vėl bus

* Ženevoje', kad galėtų tęsti'pasi
tarimus su sovietų1 valdžia stra-

• teginių ginklų kontrolės -klausi
mu. . . ... ..

< > Jau nuo -praeito^ -antradienio 
Warnke. vadovavo. delegacijai, 
vedusiai pasitarimus sųį sovietų 
atstovais. Sekretorius Vance 
Ženevoje tarėsi su Whrnke. Se-

- kretorius buvo informuotas apie
• sovietų delegacijos nuotraukas.
Warnke susidarė įspūdį, kad. so
vietų valdžia, nęžijūrint. į. griež
tus par.eiškimųs^uipri-Sfisitarti §jniejį ratai liečia baltąja pa
dą Strateginių ginklų kontrolės.

Trečiadienį ženevon atskren-
.' da sovietų užsienio .ministras 

Gromyka, kad galėtų tęsti pasi
tarimus ir išlyginti nuomonių 
skirtumus naujai sutarčiai. .

Mirė Julius Bobelis
CHICAGO, UI.— Praeitą pir

madienį Elgin St. Joseph ligo
ninė je mirė 17metų amžiausju- 
lius Bobelis, Dr. Kazio ir Dalios 
Bobelių sūnus. Jis buvo gabus 
mokinys, baigęs St. Joseph pra
džios mokyklą ir mokęsis Dun
dee aukštesnėje mokykloje. Jis 
priklausė jūrų skautams ir bu
vo studentų tarybos viceprezi
dentas.

Jis susirgo 1974 metais. Jam 
teko iškentėti 8 sunkias vidurių 
operacijas. Viena sunki opera
cija buvo padaryta Minnesotoj, 
Roch esterio klinikoje.

Antradienj jis bus pašarvotas 
Mažeika Evans šermeninėje, mi
šios bus šv. Mergelės parapijos 
bažnyčioje, o vėliau laidojamas 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse, di
deliame Devenių sklype.

Publika “mėgsta” 
R. Niksona

NORWICH, Conn. — Sen. Lo
well P. Weicher Jr. (R.-Conn.) 
publikos susidomėjimą buvusio 
prezidento Niksono pasikalbėji
mais per TV pavadino nebegy
vo politinio skandalo lavono pa
mėgimu . Senatorius sako, kad 
publika nerodo didelio pasipik
tinimo dėl negerovių IRS įstai
goje, dėl telefono nuklausymų, 
politinių įsilaužimų ir kitokių 
civilinių teisių pažeidimų.

Lis, griaus
Saulė teka 5:80, leidžiasi 8:04

\ Prasti keliai
“Septyniasdešimt penki nuo

šimčiai Illinois kelių yra staty
ti dar prieš 1940 metus ir bai
gia .nusidėvėti”, pareiškė John 
Kramer, Illinois Transportaci j os 
departamento planavimo direk
torius. Iš apie 17,000 mylių vals
tijos vieškelių daugiau kaip 3,- 
000 mylių yra žemiau standar
to; 1,430 mylios susidėvėję ir 
krečia važiuojant, o 1,580 mylių 
yra, perdaug siauri, vos 18 pėdų 
platumo.

Pavyzdžiui Illinois 9 plentas, 
vedantis į Bloomingtoną, yra 
toks, pastatytas 1926 metais, 
vos 18 pėdų platumo, kai sunk- 
vežimis tuo keliu važiuoja, jo de- 

vos per pędą atstu nuo geltono
sioslinijos. Nors, važįavimo 
greitis leidžiamas iki 55 mylių 
per valandą, bėt daugumas dėl 
kelio, blogumo važiuoja nedau
giau 45 mylių ir vaL '

Valstijos keliai susidėvi grei
čiau negu yra pataisomi.

marijuanos rūkymui 
’ 'PRINCETON, N. J. — Nepai

sant rūkorių įtikinėjimo, kad 
“kanapių” rūkymas nėra kenks
mingas, didesnioji gyventojų da
lis tebesilaiko nuomonės, kad tos 
“žolės” rūkymas yra kenksmin
gas jau vien dėlto, kad rūkoriai 
laikui bėgant pradeda stipres
niu narkotiku reikalauti.

Nesenai Gallup Poll pravestu 
apklausinėjimu, daugumo nuo
mone — 55% marijuanos yra 
kenksmingas ^fiziškai, 59% — 
kad rūkymas kenkia pačiam rū
koriui ir veda į stiprių narkoti
kų tokių kaip heroinas reikala
vimą. ,

Dar nustatyta, kad už mari- 
juaną pasisakė daugiau vyrų ne
gu moterų, taip, pat, kad ma
rijuanos rūkymas yra labiau “in
teligentų” silpnybė. .

Kanadiečiai matė 
apžėlusį “žmogų”

MISSION, Britų Kolumbija. — 
Didelis plaukais apžėlęs “žmo
gus - nežmogus” sekmadienio 
rytą arti Mission miestelio per
ėjo skersai kelio, tiek arti, kad 
autobuso šoferis turėjo sulėtin
ti greitį, kol tas padaras pra
ėjo ir dingo krūmuose. Apie tą 
nuotykį šoferis ir šeši keleiviai 
pranešė policijai. Sprendžiama, 
kad ttas pabaisa buvo 7 pėdų 
aukščio ir paliko smėlyje 14 
nykščių (colių, inčų) ilgumo sa
vo kojų pėdų įspaudas.

Kanados raitosios policijos pa
trulių tvirtinimu, tokių didelių 

aštriai kritikavo darbo partijos I nuogų pėdų įspaudų toje' vieto- 
politiką, kuri nemokėjusi už-|je ir daugiau randama upelio! 

baigti karo. - pakraščių smėlyje. • I

Šiandien žydai 
renka parlamentą
TELAVIVAS, Izraelis. — 

šiandien, geg. 17 dieną, Izraelio 
piliečiai rinks naują parlamen
tą, kuris turės duoti kraštui nau
jus vadus.

Manoma, kad dauguma gaus 
šimon Peres, dabar premjero pa
reigas einantis krašto apsaugos 
ministras. Bet opozicijai vado
vauja Menachem Begin, kuris 
tai pat tikisi- laimėti. Jis labai
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degalų kainų
IšPrancūzijos prezidentas Va tory Giscard dalyvavo Londono pasitarimuose, o pa

čioje Prancūzijoje valstybeės reikalus tvarkė premjeras/Barrė, kurio žodis kiekvieną 
diena vis darosi svaresnis. - - . r.

MONDALE LISABONE TARIASI SU

Skris į Vieną, kur jam teks susitikti 
su Pietų Afrikos premjeru Vorster

LISABONAS, Portugalija. — Ambasadorius Andrew Young 
informavo Amerikos atstovus įvairiose Afrikos valstybėse ir at
skrido į Lisaboną, kad galėtų pasitarti su viceprezidentu Walter 
•Mondale. • s-

• . - ... - HA—Z ’ - ’V

Viceprezidentą visą pirmadie- ■ ■ ,.
nio rytą praleido su ambasado
rium Young, o vėliau kalbėjo
si su premjeru ir Portugalijos 
vyriausybės nariais įvairiais Af
rikos klausimais. 

\
Ambasadorius Young buvo pa

siryžęs skristi į Pietų Afriką, 
bet viceprezidentas jį sudraudė.1 _ _ , ... .....
Pietų Afrikos vyriausybė buvo Įgano, iki Wisconsin pasienio. Jie 
nepatenkinta pirmuoju Youngoj pasirinktoje vietoje prie . van- 
vižitu.
Walter Mondale skris Į Vieną
Viceprezidentas pradžioje bu

vo pasiruošęs skristi į Pietų Af
riką, bet Portugalijoje pakeitė 
savo kelionių planus. Vietoj Pre- 
torijos, jis išskris į Vieną, kur 
planuoja atvykti Pietų Afrikos 
premjeras John Vorster.

(Manoma, kad viceprezidentas 
Mondale pajėgs geriau' išdėstyti 
Pietų Afrikos premjerui JAV pa
žiūras į mažumos vyriausybę.

Manoma, kad Pietų Afrikos 
vyriausybė geriau supras vice
prezidentą negu kitus JAV .pa
reigūnus. '

Balandžio mėnesio pradžioje 
kiekvienais metais tūkstančiai 
savanorių žvejotųjų su žvejoji
mo pabūklais apstoja Michiga- 
no krantus nuo: Michigan City, 
Indianoje iki dar toli už Waukė-

dens pasideda stintoms gaudyti 
tinklelius, stintoms semti kase
les, inkarus, vežimėlius ir sau 
per naktį sėdėti kėdeles ir kuo 
nors pasistiprinti. Maždaug dar 
prieš joms pradedant nertė
ti jie yra jau pasiruošę.

Amerikos stintos yra mažos, 
bet vikrios ir labai skanios žuvy
tės, apsčiai pagaunamos ir ge
riausios kaip meškerės masalas 
lašišoms (salmon) meškerioti.

Kadangi dėl šaltos ir ilgos žie
mos, stintos nertėti pradėjo pa
vėluotai dėlto jų sezonas — nęr- 
šėjimas nusitęs iki liepos ir rug- 

Į piūčio.
Stintų žvejybai įrankiai gau

nami sporto .reikmenų krautu
vėse. Nepamiršti svarbiausio—) Kaži ar toks išsiplėpėjimas jam 
valstijos leidimo. padės laimėti rinkimus.

S»kr.turiut Cynn R. Vanc« apskrido Artimu^ Ryty valstybes, kai M josi su ara- 
■by Ir Izraelio vadala, o dabar spaudžia Urael}, kad |ia, |oi»u » Hkryiy nori taikos, 

II užimty araby žondy. - . •*

Mirė Robert
Maynard Hutchins
SANTA Barbara, Cal. — Pra

eito šeštadienio vakarą vietos li
goninėje mirė, buvęs Chicagos 
universiteto prezidentas ir įvai
riu auklėjimo programų vedė
jas.

mokinys, 30 metus eidamastapo 
įtakingo universiteto vedėjas ir 
didelių naujovių auklėjimo sri
tyje pradininkas.

Jis baigė teisę Yale universi
tete, o 28 metus eidamas tapo 
Yale teisių fakulteto dekanas. 
Mirė nuo kepenų ligos eidamas 
78-tus metus.

Šoviniai nepenmisa 
Izraelio tanko

TELA VIVAS, Izraelis. — Da
bar premjero pareigas einantis 
Simon Peres neiškentė ir paskel
bė didelę Izraelio karo paslaptį 
— paprastais šoviniais neper- 
mušamą Izraelio tanką..

Tankas taip pastatytas, kad 
jis lengvai gali vežti 10 Izraelio 
karių gana smarkiu greičiu. Iz
raelio karo vadovybė slėpė šį'nau- 
ją tanką, bet premjeras pora 
dienų prieš rinkimus ėmė ir iš
siplepėjo. Izraeliui būtų buvę 
geriau, jeigu jis būtų galėjęs 
savo liežuvį laikyti už dantų.
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ĮSIVERŽĖLIAI TRAUKIASI, VENGIA
BET KOKIO DIDESNIO SUSIRĖMIMO

Maskvą paveikė Amerikos ir Afrikos 
“ '’nusistatymas išvyti įsiveržėlius

KINŠASA, Zaire. — Zairės karo vadas paskelbė, kad įsiver
žėliai pamažu baigiami išstumti-iš Žabos provincijos-. Pradžioje ‘ 
jie tikėjosi užimti vario kasyklas ir pačią Zairės sostinę, bet dabar 
jie traukiasi Angolos pasienin. Didesnį pasipriešinimą jiems bus 
labai sunku suorganizuoti, Zairės kariai ir marokiečiai visą laiką 
juos stumia iš krašto.

WASHINGTON, D. C. — 
Saudi Arabijos ateinančios ži
nios sako, kad degalus gaminan
čios valstybės nutarė birželio 
mėnesi nekalti nevalyto žibalo 
kainų.

Praeitą rudenį Kuwaite vykęs 
pasitarimas ‘nebuvo vieningos 
nuomonės dėl kainų kėlimo. Bu
vo pasiektas kompromisas ir nu
tarta birželio , mėnesi pakelti ne
valyto žibalo kainas 5%. Dabar 
atėjęs pranešimas sako, kad 
žibalo gamintojai nutarė ~birže- 
lio mėnesį ifekelti kainų..-. .

Atrodo, kadras nepaprastai di- 
delis kainų kėlimas neišėjo Į nau
dą. .Jranas ir Irakas pardavė žy
miai mažiau degalų, negu- kitos’ 
valstybės. Daugiausia pardavė 
Saudi. Arabija, bet šios savaitės 
pradžioj kilęs gaisras Dahrano 
srityje sumažino ir jos gamybą.

Įsiveržėliai, Kubos karininkų > 
ir specialistų vadovaujami, buvo 
Įsiveržę*} žabos provincijos gi
lumą, bet vario kasyklų jie ne
pasiekė. Pirmą nelauktą smūgi 
jiems kirto atskridę marokie
čiai. Netrukus prie jų prisi
dėjo perorganizuoti ir kovos 
dvasia sustiprinti Zairės kai iai. 
Pirmiausia jie sustabdė gilyn žy
giuojančius Įsiveržėlius, o vėliau 
angoliečiai visą laiką jau trau
kėsi atgal.’ Jie pralaimėjo Mu
ff ačia sankryžą, kurios kovų 
metu pateko keli kubiečiai ir ki
tokį specialistai Į marokiečių ne
laisvę. Marokiečiai buvo išmesti 
priešo užnugaryje ir suėmė, 
bėgti pasiruošiusius įsiveržėlių

Raudonmedžiai savojoje
EUREKA, Calif. — Rąstams' 

iš mišku išvežti suntkvežimiu 
šoferiai sekmadienį pradėjo sa
votišką .protesto demonstraciją 
prieš valdžios pastangas apsau
goti milžiniškus raudonmedžius, 
įjungiant Juos į nacionalinį par
ką, kurs, iš 58,000 akrų norima 
padidinti iki 77,000 akrų Kali
fornijos raudonmedžiai yra auk
ščiausi visame pasaulyje. Strei
kuojantieji i planuoja dvylikoje 
sunkvežimių, kuriais įšvežiojami 
nukirsti raudonmedžiai, važiuo
ti į Washingtona, kur šio mė
nesio 24 d. ruošiama demonstra
cija prie planuojamą Raudonme
džių nacional. parko didinimą. 
Raudonmedžiai labai lėtai auga 
ir juos iškirtus šimtmečiai pra
eitų, kol jie beataugtų.

Zairės kariuomenės štabas, yra 
55 mlių atstumoje nuo Angolos 
pasienio, bet Zairės kariai ir avi
acija kontroliuoja Zairės terito
rijas ir padanges. Zairės karo 
vadovybei teberūpi Angoloje į 
pasienį sutraukti Angolas rusiš
ki tankai. Jeigu jie bandytų 
prasiveržti Į Zaire, tai galėtų 
pralieti daugiau kraujo, bet Zai
rės karo vadovybė yra Įsitikinu
si, kad Įsiveržėliai Zairės neuž
ims ir krašto gyventojams “liau
dies vyriausybės” neprimes.
’■ Paskutinę savaitę įsiveržę an- 
goliečiai mažai tesipriešino ma- 
rokiečiams ir Zairės kariams. 
Jie tiek priešinosi, kad galėtų 
tvarkingai pasitraukti, bet apie 
jokį rimtesnį pasipriešinimą ar
ba puolimą jie net negalvojo, 
nes Įsitikino, kad nepajėgs iš
laikyti pozicijų.

Manoma, kad Maskvą bus pa
veikęs Amerikos’ ir Afrikos vals
tybių mfsistatymas neleisti ko
munistams primesti fcavo val
džios Zairei, kaip jie- primetė ją 
Angolai ir Mozambikui.

Afrikos valstybės labai ati
džiai seka pasitarimus Dramb
lio Kaulo sostinėjė ip Pietų Af
rikos Įvykius. Prancūzų atvežti 
marokiečiai privertė Maskvą su
stoti ir pristabdyti naujų kolo
nijų Įsig:jimą Afrikoje.

Nepotizmas Anglijoj
LONDONAS. — Britų vyriau

sybei gresia nauji sunkumai dėl 
to, kad ministeris pirkininkas 
paskyrė savo žentą žurnalistą 
Peter Jay. ambasadorių Jungti
nėms Valstybėms. Bųjtų spauda 
atnaujino vyriausybės puolimą, 
kurią kaltina dėl tariamos ter
šimo politikos siekiant pateisin
ti ligšioliių ambasadorių Sir Pe
ter Ramsbotham. Premjeras 
James Callaghan pagrasino at
sistatydinti,- jei audra nenusi
ramins. ...... . ,



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
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Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. *

GIRTAVIMO LIGA
Dar žmogum, kaip reikiant netapęs asmuo, suserga 

alkoholizmo liga.

Siaučia dvi dažpiausios mūsų 
ligos: 1. Burninis viduriavimas 
(«ral diarrhea), kitaip sakant, 
i-^dl-le^ejn as; 2. Smegenų su- 
'.k/Lėjiinas (cerebral constipa
tion) — tai minkštakošišku- 
mas. Burniniu viduriavimu ser
gantieji plepa — rašo niekus 
nuolatos. Smegenų užkietėjimu 
negaluojantieji tuos plepalus — ,___  4._______ ___
raštus už tiesą pasisavina. Taip jis prisimena savo elgesį pra- 
ir sklinda aplinkoje tuščios kal
bos bei apkalbos apie viską ir 
visus. Už tai stovi vietoje mū
sų darbai atliktini jaunimui, se
nimui bei tikrai negaluojantiems 
mūsiškiams. Daug netiesos to
kie ligoniai paskleidžia apie gir
tavimą. Už tai susipažinkime 
su mediciniška tiesa apie alko
holizmo ligą. Tada mažiau mu
myse varaus visokios niekam 
vertos kalbos girtavimo reika
lu skleidžiamos. “
Be saiko gėrimas — asmenybės 

silpnumo lopymas

Nežiūrint visiems matomo al
koholiko silpnumo, jis gali tu
rėti daugelį labai teigiamų as
menybės bruožų Jis gali būti 
inteligentiškas ir draugiškas; 
jis gali būti energingas ir pajė
gus; taip pat jis gali turėti sa
vyje daug tikro ištikimumo. 
Nelaimė, kad alkoholikas turi 
ir neigiamų savo asmenybės sa- 

• vumiĄ Mat, be saiko gerianty
sis yra blogai susitvarkęs — 
nepilnai susiorganizavęs savo I ži 
jausminiame — emociniame gy
venime. Jis yra drovus — su
mišęs, įtemptas ir nusiminęs — 
todėl jis griebiasi alkoholio, .kad 
galėtų išvengti minėtų nemalo
nių nusiteikimų. Tas toks prie

C. S. Bluem ei, M. D. 

pa savo asmenybėje visiškai pa- 
įręs — nesuorganizuotas. Tada 
visuomenė jį pasmerkia, kaip 
niekad negalinti pasitaisyti. Be 
saikis gėrimas nėra vien mo
ralinė blogybė — alkoholizmas 
yra blogis, kurio išvengti trokš
ta pats geriantysis.

Kai alkoholikas mėginį su
prasti pats save — savo elgesį,

eityje. Tai suteikia jam tik da
linį pažinimą savo sunkenybės. 
Taip pat ir visuomenės atsine- 
šimas link alkoholiko yra pase
ka jos dalino jo,pažinimo. Mat, 
visuomenė sprendžia apie alko
holiką iš jo elgesio girtame sto
vyje. Visuomenė — žmonės ne
žino be saiko geriančiojo jaus
minio gyvenimo sunkenybių. Tik 
susipažinimas su alkoholiko as
menybės pairimu suteiks žmo
nėms daugiau šviesos alkoholiz
mo

su

reikaluose.

Alkoholiko asmenybes 
nesusiorganizavimas

Gerai asmenybėje savoje
soorganizavęs asmuo, gali gerti 
vidutiniai, o kartais- ir gausiai, 
bet jis gali lengvai liautis gėręs 
kai parengimas pasibaigia. Taip 
gerti svaigalus nesusiorganiza
vęs savoje asmenybėje žmogus 
'negali. Tokio asmens gėrimas 
išeina iš ribų: jis tampa savais 
elgesiais nesusitvarkęs ir visuo
menei kenkiąs. Girto elgesį 'visi 
žinome — nėra reikalo čia jį mi
nėti. Todėl mes čia kreipsime 
dėmesį į girtaujančiojo asmeny
bės pairimą — nesusiorganiza- 
vima. - 'to

Drovūs — sumišęs girtuoklis 

alkoholio 'slinkimas išvengimui į Drovumas yra dažna alkoholi- 
nemalonių nusiteikimų yrą pa* ‘‘ko savybė. Dažnai žmogus ge
li pradžia alkoholikų vargų, j rfa, kad atgautų • savimi apsiti- 

‘Grėit^ iw'ąaiRo‘g®nahtysis tam-* kėjimą. Sakysim, vienas vyras

užėmė politišką vietą ir jam daž
nai prisėjo miesto taryboje kal
bėti. Dėl savo drovumo, jis sun
kiai kalbėdavo buose viešuose 
susirinkimuose. Kartais prieš 
kalbėdamas jis jausdavosi labai 
sumišęs. Taip jis ir pradėjo iš
gerti kelis stikliukus prieš kal
bą tame susirinkime. Pradžioje 
atrodė viskas einasi gerai. Bet 
toliau darėsi blogiau:-jis pradė
jo nesusivaldyti gėrime svaiga
lų.

Vienas lietuvis jaunuolis sa
vo bosui atnešdavo svaigalų iš 
krautuvės, nes pats bosas drovė
josi eiti pirkti svaigalus. Po dar
bo bosas duodavo ir jaunuoliui 
paragauti svaigalų — ant drą
sos, nes jaunuolis buvo geras, 
tik kiek drovus. Jis niekada ne
gėrė, nerūkė ir visada tėvų klau
sydavo: minutė į minutę priža
dėjęs grįždavo sutartu laiku į 
namus. Dabar su bosu truputį 
girkšnodamas jis pradėjo nesu
valdomai girtauti jau pats vie
nas — be boso.

Kitas inžinierius buvo drovo- 
kas. Jis imdavo prakaituoti su
sitikęs svetimą žmogų darbe. Jis 
prisipažino, kad degtinė jam yra 
biauri, bet ji padedanti jam su
mažinti drovumą susitinkant su 
svetimais žmonėmis. Kalėdų 
šventėse prieidavo jam -gultis li
goninėn dėl girtavimo, nes mažo 
kiekio .degtinės pradžioje, vir
to girtavimu vėliau.

Vienas advokatas pradėjo gir
tauti dėl panašių nusiteikimų. Į 
teismą jis stodavo kaip drovus 
jaunuolis. Net teismui neprasi
dėjus, jis buvo pasirengęs pri
imti pralaimėjimą. Keli stikliu
kai jam padėdavo įgauti drąsos 
— tada jis galėdavo savo bylas 
vesti iki galo su pasitikėjimu. 
Pasėkos ir be sakymo aiškios: 
tas. advokatas nesustojo girta
vęs teismui pasibaigus.

Vienas buhalteris gyveno su 
sava motina, ir neturėjo daug 
reikalų su šiaip žmonėmis. Kai, 
darbe jam prisegdavo susitikti 
su žmonėmis’— jis sustiprinda
vo savo asmenybę nuolatiniu gir
tavimu/ Kai jo darbas reikalavo 
išvykti iš miešto — ten jis su
sitikdavo šu ne sau lygiais aš
menimis. Pasitaikydavo, kad jis 
savo viešbučio kambaryje nusi- 
gerd.ayo, tariamieji draugai jį'

Senasis Kare muziejus

Iš rasų kalbos venta Jono Valaifio
ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVICIUS
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should you join the 
Payroll Savings IWhbw? 
M^be^bu’li find out latB

•-A A

&įĮ, I

The’ future can be too lata 
for saving. So if you want 
security, you'd better start 
today. , ,r

The Payroll Savings Pta 

amount you choose is aut*- 
maticallyset aside from 
each paycheck to buy Ų. S. 
Savings Bonds. That way, 
your savings build,yėar 
afteryeax. it .

tomorrow, today will be 
yesterday.
Ko* T Bocde pay S% intomt VW to
maturity </Srwi (toflję th« first yearl ■» 
Randi are replaced if kilt, statoe er 
When aeednd. they cn»b» cmI to to yew 
benk. Intento w net aobėnet to etato er tatof 
income taxes, and Merk tata^to

palikdavo, tik tarakonai viešbu- Gyvename laikus, kai netikę se- 
čio jį kandžiojo, kol jis išsipagi- ni užsiėmimai veda mus prie 
riodavo ir vėl pas motiną sugrįž- pražūties. Tada pirmiausia tvar- 
davo. kykimės su savu netikusiu elge-

« fa • '

Tokius dėl drovumo pradėtus S1U* 
girtavimus žino veik kiekvienas. 

‘Štai, vienas žmogus pradėjo dirb
ti naktimis; kad .išvengus susi-, 
tikimo su žmonėmis. Kitas ne
gali valgyti kartu su savo ben
dradarbiais prie stalo — jis vi
saip atsikalbinėdavo, <kad tik ne
reiktų jam su kitais sėstis prie 
stalo. Vienas ’studentas groti 
saksofonu orkestre liovėsi, kai 
jam reikėjo viešai pranešinėti 
programą. Sekmadieniais jam 
buvo sunku, nes lankytojai ben
drabutyje sėsdavo prie bendro 
stalo valgyti. Tadą jis drebėda
vo ir prakaituodavo. Nors labai 
inteligentiškas, bet visą laiką jis 
buvo drovus. Jau nuo’ vaikys
tės jis vengdavo maišytis šū vai
kais, nes bijadovo būti užgautas/ 
Jis bėgdavo užpultas ir retai ka
da gindavos. Jis lengvai 
davo mokykloje. . Prieš 
nūs jis baiminosi ir tada jį verte 
vemti. Jis visada' jautėsi silp
nas, palyginus, str kitais žmonė
mis.'Jis manė, kąd kiti žmonės 
nepalankiai apie jį atsineša. Jis 
Tapo ^alkoholikas: jausdamas, kad 
pagrindinė jo blogyl^; buvo jo 
drovumas — jo asmenybės ne
susiorganizavimas.

Matom, kad alkoholizmas yra 
paseka žmogaus netapimo tikru 
žmogumi. Nuo mažens reikia 
reikiamai vaikas auklėti ta
da jo asmenybės subręs visapu
siškai.; Tada mes netunėsime to
kios rūšies žmdniųį virstančių 
alkoholikais. - . . ‘ e.
l’odėl dabar n^n'ėjBaine nė 

vieno, girtaujančio, jie. yra Ugo- 
niai. Keikia visai visuomene; su- 
Artinai dirbti, tikrai, sunkiai 
darbuotis, ’kad galėtume šhviems 
girtuokliams ir jų šeimoms pa
lengvinti gyvenimą. Tai mano, 
tamstos ir kiekvienų kitb parei- 
ga. Todėl netraukime girtavi
mo 'naštos aiit alkoholiko pečių, 
hrit jo Šeimos bei artimųjų ar 
vien ant gydytojo, kht ligoninės, 
ar tabletės.

• Nėra vieno tokio dalyko, kiu
ris alkoholiką pagydytų. Visa 
visuomenė turi tapti -blaivi. Ji 
turi imtis noriai syaiginimosi 
naštą ant savo pečių. Visi tu
rime pradėti tvarkytis nuo sa
vęs. Tada bus geriau sutvarko
mi girtuojantieji. Musų namuo
se barai-bareliai turi virsti kny
gynais, muzikos > kambariais, 
naudingo darbo buveinėmis.

Imkime burtis į meniškų puo
dų lipdymo kursus, į iš gėlių da
romą paveikslų pamokas, į svei
ko maisto paruošos užsiėmhnus. 
Pradėkime pasitanfeuti artimui 
nepajėgiančiam save aptarnau
ti : tai jam paskaitykime laik
raštį, tai išvirkime sriubos, tai 
jo kambarį aptvarkykime, tai 
kur reikia, pavėžėkime ar jo če
kius jam iškeiskime. Čia dau
giau laiko turį, dvasiškiai galį 
labai dįaufg pasidarbuoti,^ dan
gaus apturėjimo darbus pavedę 
patiems tikintiems.

TVirime keisti kiekvienas ne
tikusius šavus nusiteikimus ir 
užsiėmimus dabar geresniais.

Į naudingą darbą, šiems 
jaikams atsakantį

Artėjame prie suirutės ener
gijos srityje: jei netaupysime 
energijos, susilauksime netoli
moje ateityje visiškos suirutės 
Taip žinovai tvirtina. Bet eilinis 
žmogus nenori atsisakyti, pato
gumų šiandien, kad rytoj galė
tų laimingas gyventi. Taip ir 
mes -r- nesiimame reikiamų 
darbų alkoholizmui nugalėti. Ži
nokime, tikras alkoholizmo nu-, 
galėjimas yra žmoguje žmogaus 
išauginimas. Jau kalbėjome, 
kad girtauti ima drovus žmogus. 
Kitą kartą aptarsime kitas gir
tavimo priežastis.

Taigi, žmogaus netapimas 
žmogumi yra girtavimo pagrin
das. Todėl visi pradėkime savu 

įtakoti jaunuolius. 
Reikia juos mokoviškai rengti- 
j žmones. Kai prieauglis augs 
žmoniškais asmenimis — nebus 
girtavimo mūsų tarpe. _ Jokia 
policija, jokle kalėjimai, teismai, 
bausmės nepanaikins girtavimo, 
iies jis savas šaknis turi žmo
gaus nežmoniškume — dar sava 
asmenybe netapimu tikru žmo
gumi. Nuo tinkamo savo pavyz
džio visa visuomenės pradės iš
siauginti žmoniškus asmenis! 
jie apseis be girtavimo. Čia tu
ri pasispausti visi, ypač gydy
tojai, tėvai, ir žinoma, dvasiš
kiai. Jų valdomose patalpose 
nuo šiandiena neturi slėptis nė 
vienas lašas svaigalo. -Jei, tu, 
kunige, negali parapijos tvar
kyti be būtėUtiko pagalbūs; eik 
tu morkų skusti į.Gambel Soup 
kompaniją. Tada tikrai iš tavęs 
bus didesnė nauda. ne tik žmo
gui. bet ir Tvėrėjui. Baisi ne
tiesa skelbiama kai kurių vienuo
liu, Būk mes išnuomojame patai- 
pas, o ką nuomininkai daro mums 
ne galvoj. Jie galį uliavoii kaip 
jie norį. Mat, tokiems isnuomo- 
tojains parapijinių bei pamal
džiųjų pastangomis "įsigytb pa
talpų rūpi Vien manoma. Tai 
jau pradžia galo dvasiškių užsi
ėmimo. Jie turėtų parapijonims 
padėt auginti blaivius žmones, 
nesudarydami sąlygų girtavi
mui. žvalus jaunimas dabar ma
to menką elgesį dvasiškių ’y- to
dėl ima tolintis nuo jų ir jų skel
biamų įdėjų. Kitą kartą aptarsi
me gydytojo darbą gydant alko
holiką.

Išvada. Būkime pasiryžę 
teisingai elgtis visame kame, 
įskaitant ir alkoholizme. Žmo^ 
gaus asmenybės menkumas ve
da prie buteliuko savo draugu. 
Stiprinant asmenybę — ta drau
gystė atžala.

Pasiskartįyti. C. S. Bluemel, 
M. D. Psych iatry and Common 
Sense. The MacMillan Co., N. Y.

GIVE HEART FUNG’

Parašyta su dideliu jausmu. Tu pamatysi, kokias tei
singas, šviesias minutes aš pergyvenau. Įteikiau atsista
tydinimą ir atvykau čion su žmona. Po tėvo mirties pa
siliko kai kurias skolelės, pinigų aš neturėjau, b žmona 
iš pirmos -dienos pradėjo pažintis, ėmė švaistytis, lošti 
kortomis, ir aš .buvau priverstas ūkį įkeisti. Jos gyveni
mo būdas, ari žinai, buvo negeras, ir iš visų mano kaimy
nų tiktai tu vienos nebuvai jos meilužis. Po metų apie 1 
dvejeto daviau aš jai pamokiesčiui viską, ką tuomet tu
rėjau, ir jinai išvažiavo į miestą. Tąip.~ Ir dabar ka^.mp- x 
tai aš jai moku po tūkstantį ir du šimtus rublių. Baisi 
moteris! Yra, broli, musė, kuri deda kiaušinėlį ant voro 
nugaros tokiu būdu, kad niekaip negali jo nulnesti; kiau
šinėlio lėlytė priauga prie, voro ir gera iš Jo širdies krau
ją. Lyginai taip ir šita moteris priaugo prie manęs ir ge
ria iš mano širdies kraują. Jinai manęs nekenčia todėl,> / 
kad padariau kvailybę ir vedžiau tokią^ moterį, kaip ji. 
Mano didžiadvasybė atrodo jai niekinga, “Sako, protin
gas žmogus mane metė, o kvailys pakėlė”. Jos nuomone,' 
tiktai niekingas idiotas galėjo pasielgti taip, kaip'aš. Ir 
man, broli, šitai nepakenčiamai kartu. Aplamai, broli, 
sakysiu skliaustuose, likimas mane riečia. Į laukį lenid/^

Petras Mykoličius klausė VĮasiqų 5r/čia pat save ” 
paklausė: Kuo šitas žmogus galėjo Zinai patikti? Nejau 
nas — jam jau 41metai, — liesa 
tinis, su ilga nosiniu pražilimaj 
dudenant, šypsosi lį^uistdi^&į^ 
šuo ja rankomis. N"ei sveikatoj

pradėję. Kalba jis ' 
negražiai nio / 

_ ?uailįų manierų*. nei 
iš lauko pusės, kaž- .į 

kas niuru, neapibrėžta. Rengėsi jis be skonio, įrengimas 
blankus, poezijos ir dailės jis nepripažįsta tbdėl, kad tai 
neatitinka kasdienybės reikaląvimaine, būtent: jis šito ■ 
nesupranta; muzika jo nejaudina, ūkininkas, jis blogas. ' 
Ūkis jo nugyventas, iki pilnos suirutės ir -įskolintas-pagal ? 
antros vietos įkeitimą jis moka dvylika procentų ir, be to,/ 
pagal Vekselius jis 'skolingas tūkstančių dešimtį. Kai at^-- 
na Jaikas?nibkčfi procentus iršiųsti 'Snfbtiai 
visų prašo paskolos su tokia ‘^^kaf jo'i/'įifeuose f

liiis parduos ir po to įsako savus pečiūs iiirti/sodo 'tvpiij | 
pinučiais arba senais šiltnamio rėmais. Jo lankos kiaulių f- --.-i- ■ • ~. fess*.L

-

Jame nėra nei talentų, nei gaburnų jr nėra net įpraštinio ; 
sugebėjimo gyventi taip, kaip gyvena žmonės. Be prak- f 
tikos gyvenime, tai naivus, :silpnas žmogelis, kurį’ lengva B 
apgauti ir nusavinti, ir kaimiečiai ne be reikalo jį vadina Į 
“prašeibku”. i

flGHT HEAP? DISEASE



A. Petrikonis

Taupykite
pasėmus

piniginę perlaidu.

sąskaitos

UNIVERSAL
1800 So.' Hoisted StW.0C

52.00

ma t. y. Vatikanas lietuvių kata
likų reikalų negina. Ir Lietuvoje 
kunigai nesulaukdami pagalbos 
iš Vatikano, pradėjo patys vieni

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 235

Registracija prasidėjo 9:30 v. 
r. suvažiavimo? atidarymas 10 
v. r. Apygardos pirm. Kazys Lau
kaitis .'.atidarė suvažiayima ir

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

KNYGOS ANGLŲ KALBĄ
J. Jumlnu, A KISS IN THE DARK. HkaBtiSkiĮ Ir ta 

aprašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijai 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00. ■> • -v

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

į Tariant Dr. Vinco Kudirkos 
bimno žodžiais, “Iš praeities ta- 
yo sūnūs , te stiprbės semias“, 
nesižvalgydapiį į tolimą praeitį, 
pažvelkime, kas dedasi mūsų 
kieme , ir ar viskas yra tvarko-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai___________________ ___ _________$2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai____________$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai------- $2.00
4. Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti .viršeliaį, 52 psl.____________________ .___ $1.00

Tuomet kun. Borevičius už
protestavo, kad p. Regis kalba 
visai i
Popiežiaus ofise visai nerūko
ma ir kad buvo susitarta išleisti 
's namų arešto du vyskupus, bet 
rusai tn susitarimo nevykdė. Bet 
o. Regio duotas pavyzdys surū- 
kymas cigaro didelio prasižen
gimo nepadaro, nes paprastai yra 
vadinama surūko taikos pypkę.

Bet iš praktikos visi gerai ži-

ANTĄHĄS marma .
E BENDRUOMENĖS VADAI KLYDO

organizmui, bus geresnis mie
gas.

O tokius užsispyrusius vadus, 
su kuriais negalima susikalbėti, 
geriau, jei jie būtų pašalinti, 
tuomet visuomenei bus geriau. 
Nepakeičiamų asmenų gyveni
me nėra. Ąrgi negeriau būtų 
buvę, jei Stalinas su Hitleriu 
būtų buvę pakeisti, nelaukiant 
pakol visa tauta atsiūrė vergi
joje? Buvo pradėję kalbėti, kad 
ir Kisingeris nepakeičiamas.

Bet kai prez. Fordas pralaimė
jo rinkimus, tai buvo pakeistas; 
o JAV nesugriuvo ir naują pre
zidentą visuomenė dar daugiau 
rėmė.

Ar neperdaug turime bendra- 
darbiautojų savo visuomenės

vimui. Bet daug kas pradėjo 
triukšmauti ir nuo balsavimo 
buvo susilaikyta. Tuomet p. L. 
Pliūra savo pasiūlymą atsiėmė, 
buvo patarta rezoliuciją pasiųs
ti tarybai persvarstyti, ką p. L. 
Pliūra ir žadėjo padaryti.

Dėmesį patraukė ir L. B. 
Milwaukee, jau buvo begalvo
janti visai užsidaryti. Bet vė
liau išgelbėjo vienas lenkas tu- 

j rįs muzikinę radijo programą 
; keletą, valandų ir sutiko vieną 
j valandą perleisti lietuviams, 
j Tokiu būdu sustiprėjo L. B. va
dovaujama Vytauto Janušonio. 
Sako: pradžiai surengėm čiur-

(Nukelta į 5 psl.)

Bet dabar, artinantis Belgra
do konferencijai ir atėjus į JAV i 
prezidentus Jimmy Carteriui, j 
aiškiai matome, kad Helsinkio 
konferencija rusams buvo ne
naudinga ir sukėlė daug triukš
mo prieš rusus. Atsirado daug i 
drąsuolių disidentų pačioje Ru
sijoje ir satelituose, ko anksčiau 
to daryti nedrįso. 0 dabar rei
kalauja vykdyti rusų duotus pa- j 
sižadėjimus Helsinkyje.

Be to, ir Jimmy Carteris drą
siai gina žmogaus tąsęs ir rei-i 
kalauja, kad tai būtų vykdoma 
Rusijoje. Be to, ir JAV ruošiasi 
Belgrado konferencijai, apklau- 
sinėja liudininkus. Buvo nuvy
kęs ir Dr. Bobelis, liudijo apie 
pavergtas Pabaltijos valstybes. 
Dabar jau rusai atsidūrė gyni
mosi stadijoje ir nebedžiū gauja, 
kaip iš pradžios, kad džiaugėsi. 
O jų džiaugsmą rėmė Draugas,

Kadangi L. B. buvo sukurta 
kultūros ir švietimo reikalams, 
tad aš manau, kad tose parei
gose ji turėtų pasilikti ir toliau.

O politinius reikalus palikti 
Altai ir Vlikui. j Tam1 jos ir bu
vo sukurtos. Kodėl visos orga
nizacijos privalo, dirbti tik po
litikoje, o kiek yra kultūrinių 
darbų, kurių niekas nedirba ir 
dėl jų niekas nesivaržo. Savo 
darbu ir išmintimi visi .galim 
prisidėti.

Argi mes ne tie patys lietu
viai esam ii* Alte ir Vlike? Ba
tone ir L. B. ir šiom visom or
ganizacijom aš skiriu savo auką 
ir jos visos vienodai man yra 
brangios ir joms vadovaują tie

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

nebūkime užsispyrę kaip ožiai 
ir negeroves, kaip tas pikžoles, 
Šalinkime iš savo daržo. Klysti 
yra žnioniška, bet klaidoje pasi
likti .ir neprisipažinti jau nežmo
niška.
1' Tąi tik .puikybės' ženklas, o 
Siaurio ii i puikybė tik žemina 
mus. Dar taip neseniai, prieš 
nepilnus du nietuš, vyko Helsin
kio konferencija. Alto vardu 
pr. Bobelis ragino lietuvius siųs
ti pre?. Fordui telegramas ir 
padėkos laiškus.
£ ~ ~ * ■'* \ t v

f Bet L. B-nės vadai buvo prie
šingos-nuomonės ir rengė de
monstracijas miesto centre. Aš, 
kaip L. B. narys, ta:p pat buvau 
nuvykęs, tą dieną vadovavo Le
mento L- B- J>. K- Laukaitis. Bu- 
yįo ir Brighton- parko V. šilas, 
šiaip publikos visai nebuvo. Ka
dangi pasireiškė dvi skirtingos 
nųbmonės mūsų vadų tarpe, tai 
publiką pasiliko neutrali ir susi
skaldžiusi; ■ :
; Dabar po dviejų metų aiškė j a, 
kad vis tik teisinga buvo Altos 
politiką, vadovaujama Dr. Bobe
lio, kurią’ visą laiką rėmė Nau
jienos. O Drauge buvo skelbia- 
ma Įunešinga L. B-nės vadų ir 
Draugo redaktorių, kad prez. 
J^ordąs.. pardavė laisvąsias tau
tas, jų tarpe.ir.Lietuvą.

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gu«t«n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, HdHanžhM 1009 

metų {vykius, Jablonskio Ir Totoraičio jauno dienu ir roti; 
rūplnlmą. •

Dr. A- J. Gu*Mn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir gratis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viršeliais tik ________________________

Dr. A. J. GvtMn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _________

,.‘j S<^B3A$OS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ahrose. knyga aprašanti paskutinių 90 (1859-1959) metų 

ChleagM’-beturiu gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
iip.-Tąeido Amerikos Ideturių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs Keturis, pirmos 
beturiu .kxdisiimc,' jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
ąytfąs^į^rigtfYalfajiaRjil, kurių viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
MsagllėtiScL chorai,bažnytimai ir 314 veiklesniu žmonių biografl- 
jįa.'?’ dokumentai katalikiškų, socailistinrų, laisvamaniškų ir 
Įira argąaimdjU atHkti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

NodrtfeJI H* knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
■' jpci-.L-X : j

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
S L vardu ir pasiųsti:

* ** ■ • į* 3d

Halsted St, Chicago, HL 60608

: ^NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jąšinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį----------------$8-00
2. Jurgio Jąšinsko, AIELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

. minkšti viršeliai —------------------------------------ :----- ------- - ----------SI .50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai--------- -----------------------------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA. /

166 psL, minkšti viršeliai ----------------------------- - -------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

t ' PUHtt KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

JDn Jvozm Davpam.. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta ChlcafOje 1988 metalą paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų de
lta: Sėmės ūkto švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio Uetavoje.

Aaterfos aevo žodyje rašo: “Jei liūdnas beturiu tautos likimas' 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtų so- 

‘ ' feaugurių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonoml- 
ta lalmėjimųL Šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
staotls ir mflganti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
mm Hkifiosloms Europos tautoms“.
le žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
lų tautos dauguma (88.12%) buvo Ūkininkai ir po pa- 
: lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę flkl- 
rinlnkų vaikai, reffida. kad ši knyga bus brangi abso- 
dangumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
ima Lietuvai šiais fodHals: “Dėkingas sūnus — myli-

► puslapių sq daug valsdęllų ir lentelių, kaina tik $3.00. 
IMKM0. 1

’‘.T, fi«kt krito Ifoaoy Orderi siųsti tokiu adresu:
. NAUJIENOS

Iftf 8K SAUTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
(kvt ptnlgae, tuojau knygą peetųrisM.

tt.09 
Galima taip pat užslukyti paštu, atsiuntus čak| arba money orderį prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išleidome.
•gjjg. - — __ —dBnaon

Dr.-Ketys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra- 
: 7 vttBs ririelials. 338 peL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 
Fret Vari. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 1STO- 

5 •_ RUA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3.00, minkštais .vir- 
- lėliais — $2.00; n dalia, 229 psL, įrišta — $3,00. mlnkš-
- tais viršeliais . - -___________________ _________ - $2.00

Henrikas Temas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
■,Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais. Iliu

stracijomis ir dokumentacija. 338 psl„ kaina $6.
KtoTOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
Z,:- iro psl. --------- ------- -----------------------------------------------------M-M
M Gudeli

vyzdys kaip p. Eretas būdamas 
ne lietuvis, bet dirbdamas ir gy
vendamas kartu su lietuviais pa
sidarė didesnis lietuvis, kaip tik
ri lietuviai, įrodė tai jo darbai.'

Į Tan cat gerą pavyzdi parodė, 
neuagristais faktais, kad|’<.a’P re.Aią kar^i < irbti ir vi- 
-• - • . -. J siems gražiai sugyvent', be bar

inių, kaip pavyzdinga h ima L. 
|B. Kenosha-Cacine pirm. Lion- 
Iginas Pliūra. Jis padarė prane
šimą parengimų su kitoms or
ganizacijoms pav. šauliais, Al
ta. Per vasario 16-os parengi
mą, jei ir L. B. surengia, bet 
surinktas kukąs atiduoda Altui. 
Ir priminė paskaitęs prel. M. 
Krupavičiaus steigiant L. B. žo
džius. Kad L. B. nesikiša į po
litiką ir yra organizuojama kul
tūriniams ir švietimo reikalams.

, Tuo reikalu jis norėjo pra- 
savo jėgomis kovoti ir leisti Kro- j vesti rezoliuciją ir pirm. Lau- 
nikas. Buvo pasiųstos peticijos I kaitis jau buvo pasiūlęs balsa- 
dėl Simo Kudirkos ir 17,000 
šauksmas iš Lietuvos, bet iš Va
tikano nebuvo jokia atgarsio. 
Didesnio dėmesio ir diskusijų 
susilaukė, įsteigtas L. B. sky
rius Indianapolyje. Jaunas pirm. 
Rimantas Guzulaitis pradėjo 
skyrių organizuoti iš dviejų šei
mų. Bet vėliau susirado net iki 
27 narių. Jie visi buvo lietuvių 
kilmės iš senesnių generacijų 
ir nekalbėjo lietuviškai. Tad vie
nas atstovas užprotestavo, kad 
tokie negali būti L. B. nariais. 
Bet dauguma nusprendė, kad 
galį būti L. B. nariais ir nekal
bantys lietuviškai, svarbu, kad 
jie laiko save lietuviais ir nori 
kartu dirbti. Buvo duotas pa-

pasiūlė išrinkti vadovavimui vių katalikų reikalų visiškai ne 
pirmininką arba pavesti jam pa- gina. O atvykus Brežnevui, su 
čiam vadovauti. Buvo nutarta rūkė po cigarą ir viskas pamirš 
pavesti vadovavimą pačiam pirm. 
Buvo p; kviestas kun. Borevi
čius sukalbėti maldą. Aš, A. 
Marma, buvau kaip atstovas. L.
B. Brighton Parko.

' Suvažiavimas vyko gana sklan- 
’ džiai, sumaniai vadovaujant 
pirm. K. l.r/ikaičiui.

Pranešimus padarė visi L/ B. 
i apylinkių pirmininkai ir kiek- 
I vienam atstovui buvo leista pil- 
! nai pasisakyti be trukdymų. 
Į Kalbėjo ir p. Regis šv. Kazimie
ro'kapinių reikalais, kad dar vis 
reikia kovoti ir brangiau mokėti 
laidojant tiesiai prie duobės. 
Vienas atstovas priminė ir apie 
katalikų federaciją. Tuomet aš 
priminiau kaip kartą per kapi
nių sklypų susirinkimą, komi
teto vicepirmininkė p. Medžentė

1 visą laiką kovojusi už kapinių 
reikalus ir dalyvavo pas kard. 
Cody posėdžiuose.

Tuomet ji išsireiškė, kaip p. 
Jerome atstovas katalikų fede
racijos yra veidmainys. Kuomet 
kalbasi su lietuviais, tai jis pri
taria lietuviams. O kuomet lie
tuviai nuvyksta pas karcL Cody 
tai jis pasidaro lietuvių priešas 
ir pritaria kard. Cody komitetui. 
Tuomet salėje buvo ir p. Jerome 
ir jis norėjo pasiaiškinau t Bet 
publika triukšmavo ir jam ne
leido kalbėti.

P. Regis paprašė: žodžio ir šį 
mano pareiškimą patvirtino ir 
dar pridėję kįd-popiežius'Lietu-

kovojant vieniems prieš kitus?
Jau L. B. suskaldyta, tai reiš

kia, kad viduje vyksta nepasi
tenkinimas ir kaip vulkanas iš
siveržia į viršų ir tuomet viskas 
■aplinkui sunaikinama. Už tai 
visi vadai privalo susėsti už ben
dro stalo, išsikalbėti , ir negero
ves pašalinti ir būti vieni kitiems 
broliai, bet ne priešai, tuomet 
su ramia sąžine bus sveikiau ir lietus ir eina į koncertą, rengia

mą komunistų agentų. Jei tai 
nėra nieko blogo, tai kodėl 
reikia slėptis nuo visuomenės 
ir vykti slaptą.

O kodėl negali būti paskelbia
ma spaudoje ir rengiamą viešai, 
Pats toks veiksnias rodo, kad 
plačioji visuomenė, suprantanti 
reikalą, nepritars. Tad visas ar
dymo ir lietuvių visuomenės 
skaldymo darbas atliekamas pa
slapčia. .'į < ..

JAV Vidurio Vakarų Apygardos 
atstovu suvažiavimas

patys lietuviai. Argi nematome, tarpe ir tiltų statytojų su tau
ki ek jau yra sukelta triukšmo, (tos okupantu, kaip tai buvo Al- 

_. ° seika, Mikuckis, kurie tarnavo
mūsų tėvynės okupantui už at
lyginimą ir ardė mūsų visuome
ninį darbą. Tokius būtinai rei
kėtų išaiškinti ir nuo jų atsikra
tyti. Nes jie prisidengę patrio
tizmo skraiste ardo mūsų visuo
menės darbą. Nuvykę į Lietuvą 
turi privilegijas ten važinėti, o 
čionai sugrįžę perka slapta bf-
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Skirtingi mokytojai - vienodos pažiūros
Nepriklausomoje Lietuvoje lietuvių kalbos mokyto

jas Stasys Barzdukas be kalbos reikalų, domėjosi ir poli
tika. Jis buvo susižavėjęs “vienos tautos ir vieno vado” 
Idėja. Jis žinojo, kad kai kurie Europos vadai, nustūmė 
i sali partijas, vieni padarė daugiau, negu anksčiau bu
vusios koalicinės vyriausybės. Visų Europą apskriejo 
žinia, kad Musolinį vienas privertė Italijos traukinius 
laiku iš stočių išeiti ir laiku j-jas atriedėti Pagal tvar- 
ginga traukinių judėjimą, tvarkingai riedėjo ir kiti vals
tybės reikalai.

Tais laikais Europoje buvo skleidžiama žinia, kad 
politinės partijos yra bejėgės, kad jos tarp savęs pešasi 
ir nekreipia dėmesio į būtinai tvarkyti reikalingas prob
lemas. Vietoj kelių politinių partijų, pačioje Lietuvoje vie
na partija tvarkė visus reikalus. Jai geriau sekėsi, nes 
ji sutraukė gabesnius žmones ir ji galėjo greičiau visus 
reikalus tvarkyti. Svarbu, kad patys gabiausieji Įmonės 
atsistotų tos vienos partijos priešakin. Kas yra gabiausias 
— sprendžia ne kiti, bet pats vadas. Lietuvoje jau buvo 
viena partija ir vienas vadas.

Amerikon atvažiavęs Barzdukas ne tik rašinėjo apie 
kelių partijų nevykusį darbą, bet jis ir konferencijas sau 
kė partijų nepajėgumui įrodyti Jis tvirtino, kad politi
nių partijų programos- negeros, kad politinių partijų 
žmonės yra nemokšos ir kad Amerikos lietuviams reikia 
galimai greičiau užmiršti buvusias politines grupes, o 
eiti prie vienos, kuri galėsianti daugiau padaryti, negu 
visos kitos kartu sudėjus. Jis bandė įtikinėti politinių 
grupių įtakingesnius žmones, kad jie patys pasitrauktų 
ir paliktų jam atdarus vartus. Kai nepajėgė’ visų fti-

A. SVILONIS
nei stokos

Nei pagaliau to, kas galėtų
Drauge š. m. gegužio Inčn. 3 

d. buvo paskelbtas nežinomo 
K. M kario ir šaulio trumpu
tis laiškas, įkuriame pareiškė 
rūstų nepasitenkinimą RLB— 
nės biuletenyje įdėtų straips
neliu : “Laikas apsispręsti”. 
Jame, jo žodžiais tariant, atra
dęs labai karius ir šaulius už
gaunančius sakinius. Jo išmo
ne tame straipsnyje trūksta 
lakto, orrentacijos ip net geros 
valios.

Neabejoju, kad bevardis kaį

rys ir šaulys... skaitė

bėris, kad jis nesuprato šio

do biuletenyje stoką takto, ’ 
orientacijos ir net geros va
lios.

Esu šaulvs ir RLB-nės na- 
■jys, skaičiau Jf aš šį biulęte-

mirusioms organizacijoms ALT-oje atstovauja daž-’ 
niausiai amžinai galiojančais mandatais apsirūpinę 
žmonės... Todėl ALTa ten vadinama ’ karšinčiumi, 
kuriam “dar leidžiama šiek ’tiek veikti, krutėti, bet 
niekas tam daug reikšmės neskiria.” (Gimtasis kraš
tas, 1977 m. kov. 10 d., 5 psl.)

Pavergtoje Lietuvoje gyvennantis “auklėtojas”. ne tik 
vartoja tuos pačius terminus, bet jis pacituoja tas. pačias 
barzdukįnes mintis. Nurašėme ilgesnę citatą iš šiomis 
dienomis atsiųsto sovietinio laikraščio,, kad kiekvienas 
skaitytojas galėtų savo akimis pamatyti, jog vienur ir. 
kitur naudojami tie patys argumentai, tos pačios Ihintys, 
ir naudojamos tos pačios-citatos.

Amerikos lietuviai yra įsitikinę, kad Amerikos Lie
tuvių .Taryba yra atlikusi didelį darbą. Jie tiki, kad ji 
dar ir šiandien didelį darbą dirba. ALTo suvažiavimai 

' , M .. ... •. (rodo, kad Šuvažiuoja.ne “karšinčiai”, kuriems dar lei-
lietuvių-istorijas, vertina politines partijas lygiai taip, ūžiama “pasireikšti”, bet energingi visuomenės darbi-- 
kaip tai darė PLB garbės ūarys Stasys Bafždukas. Kar- ujjįęai, kurie pajėgia rasti bendrą kalbą, surinkti reika
lais jiedu vaitoja net tuos pačius žodžius pagrindinėm jungas žinias, gauti tikslias informacijas ir. panaudoti 

tarptautinės teisės sąvokas. Ir tai atliekama be teisinin- 
! kų, šios srities specialistų pagalbos. Amerikos lietuviai, 
I ALTO padedami, ne tik nepripažino Lietuvos pagrobi
mo, bet nepateisino josios Įjungimo į Sovietų Sąjungą.

vadui juos palaidoti, tai jis kvietė Amerikos žurnalistus 
laidotuvių darbui atlikti t

Įdomu, kad panašiai galvoja kitas mokytojas, Šian
dien gyvenantis pavergtoje Lietuvoje. Turime galvoje 
pasvalietį Joną Aničą, baigusį nepriklausomos Lietuvos 
mokyklas, bet šiandien įsitraukusį į istorijų- ir knygų 
rašymo amatą. Jis tapo komunistų partijos narys, surin
ko medžiaga apie lietuvius, dalyvavusius rusu “Spalio 
revoliucijoje” ir apie buvusias lietuvių politines partijas. 
Jis, vertindamas Amerikoje išėjusias kelias Amerikos 

kaip tai darė PLB garbės “narys

savo mintis dėstyti. ■ - -
Paskutiniu dešimtmečiu išėjo kelios Amerikos lie

tuvių istorijos. Vienos apėmė visą kraštą, paliete svar
besnes lietuvių kolonijas, o kitos aprašinėjo, kaip Alek- _ ,
sas Ambrose, vienos kolonijos istoriją, bet pavergtoje šiandiėii «FAV senatas ir atstovų rūmai priėmė vienbal- 
Lietuvoje tos amerikiečių išleistos istorijos nėra istdri-: sės režofiticijas, kurios nepripažįsta sovietų smurto ir 
jomis, nes jos nesančios parašytos pagal tinkamą planą J neleidžia pateisinti 'tarptautinio nusikaltimo, 
osvarbiausia, ne pagal vienos partijos ideologiją. Tos Amerikos lietuvių dauguma mano, kadALTAs šio- 
istorijos esančios surinktų Amerikos lietuvių gyvenimo je srityje atliko didelį darbą, šitas darbas bus didele aša- 
faktų kratinys”, net ne lietuvių istorija. Auklėtojas Jo- ka Belgrado konferencijoje. Sovietų valdžia yra pagro- 
nas Aničas, nagrinėdamas vienos tokios ištdrijės pagrin- brisi Pabaltijog valstijų^ ir pavergusi lietuvių, latvių ir 
dinius faktus, be kitų dalykų, dar šitaip rašo: i estų tatrtšs, bet niekas nepripažįsta joms teisės ir toliau'

“Jei tikėti knygos autorium, Amerikos Lietu- tas tautas-išnaudoti.
vių Taryba (Altą) atstovauja visų pažiūrų Ameri
kos lietuviams”, ji yra nepakeičiamas autoritetas, 
kuris pajėgia jungti visus lietuvius kovai už tėvy
nės išlaisvinimą.” Tačiau, objetyvi tos institucijos 
veiklos analizė rodo ką kita. ALTą sudaro anaiptol 
ne “visų pažiūrų Amerikos lietuviai”, o buvusių bur
žuazinės Lietuvos partijų — tautininkų, socialdemo
kratų, krikščionių demokratų ir kt — ultrareakcin- 
giausios skeveldros. “Dauguma ALTos” - 
atstovaūja patys sau, nes jų ateovaujkni6s drgani- jau ričeriėčiai atsisakė plytas ir akmenis nešioti, var- 
zacijos jau seniai nuėjo nuo istorijos arenos. To ne- gu ar bostoniečiai sutiks erti į lietuviams kenksmingą 
gali nuslėpti net būržuazinėns emigracijos spauda, talką. '

•“Aidų” žurnalas rašė:: “Gyvoms, pusgyvėms ir; _ Chicago »■ ilŪ- Tuesday, May W.'iiw
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Samarkandas, kuriame palaidotas galingasis Tameriandas, 'pareikalavo, kad . so
vietu karo vadovybė paaiškintu apie galimas apsaugas. Samarkand© komunistai bijo, 
kad sovietu valdžia strateginiais sumetimais gali palikti Samarkand^ priešo sauva
lei, kaip savo laiku ji 'paliko lietuvius, latvius ir estus. i

neleistinas dalykis ištraukti 
iš biuletenio straipsnelio vieną 
atskirą sakinį be jokio kon
teksto ir patiekti tiems, kurie 
to biuletenio ne tik nėra skai
tę, bet ir nematę. Tai yra jau 
priekabių ieškojimas, klaidi
nimas minėtų organizacijų

O vis tik širdyje graudu, pers

, Draugui, nes jis rašo, kad R.L. 
B-nė ieško naujų priešų. Ji ne
ieško priešų. Jos priešai yra 
visi tie, kurie stato “tiltus” ko 
loboruoti su okupantu.

Bet man už vis skaudžiau, 
kad" tokia patriotinė biuleteny
je užuomina glaudinti organi
zacijas laisvinimui pavergto- 
sos tautos K M. laiko karių 
bei . šaulių organizacijų įžeidi
mu. Tai man svetima ir grau
du.

■nį, bet neradau’ jame nei sto-
- . i •_ Los orientacijos, nei stokos

KOKIŲ LAIŠKŲ NEREIKIA RAŠYTI takto, orientacijos ir net geros
Nei pagaliau to, kas galėtų 

minėtą užgauti gyvenančius JAV ra- 
biuletenį tik reikia labai ste- movėnus bei šaulius ir kad 

kištis: į šias or- vežimo į Kapsuko uni“.
Į vėrsifetą. Ar šis kolobaracinis ;

iškeltos labai

jos gyvuojančios JAV nėra įsi- prasti, aišku tokiam ir dova- 
jungusios į Altos instituciją, cotina. Bet jei tai rašė viėfras 
kuri šiame krašte veikia kaip ig vadovaujančiųjų atstovų,tada 
pavergtosios tautos laisvinimo tenka labai apgailestauti, dėl 
keiksnys? Kodėl? jo menko nusivokime. Juk tai
šiandien ypač yra didelis rei

kalas glaudinti organizacijų 
gretas, kai Okupantas per sa
vo agentus* naudoja visokias 
priemones, išeiviją nutildyti. 
O ypač jaunimą nuteikti, kad 
tylėtų, dėl mūsų tautos paver
gimo. Tik suglaudintos orga
nizacijų gretos galės pareikšti narių, 
stipresnę rezistenciją.

Su karteliu Širdyje skaičiau 
spaudoje Chicagos ramovėnų 
skyriaus vaidybos pareikštą 
protestą savo Centro vado
vams, kam jie, kad ir pavieniai 
dalyvavo d e m o nst racijoje 
prieš bolševikinių filmų rody
mą Jaunimo Centre. Kodėl ji 
protestavo? Išeitų, kad ji pri
taria Maskvos agentams mul
kinti mūsų išeiviją. Tat, ar nė
ra pagrindo klausti?

Dalyvavo demonstracijoje ir 
šauliai, bet pavieniai, neorga
nizuotai. Gal galima juos dėl 
to pateisinti, nes tai buvo stai
gi, spontaniška reakcija, kad 
net nesuspėta sukviesti šaulių. 
Jej taip, tai po to buvo ne vė
lu, bent pareikšti protestą Jau. “Nepilnamečių nėštumai kelia 
nimo Centro vadovui, kam jis susirūpinimą visame pasauly- 
leido bolševikinius filmus ro- je” rašo, kad daugelyje kraštų 
dyti J. Centro patalpose. Ko- Amerikos papročių pasisavini 
dėl tada K M. nerašė Draugui mas ir sparti industrializacija 
protesto laiško, kai šis šiuos progresuojančiose šalyse p a- 
filmus reklamavo? Jis tylėjo, darė nesitikėtą efektą —■ nepa- 
Kodėl? Bijojo? prastą; nepilnamečių nėštumų

; Visuomenė iš šių. organiza- padaugėjimą.
ciju, taip Pit. laukia viešo pa-( įįįį aeširfffiĄ įftište 
atsakymo ir del Belvųos Stu- n^ ' į rf^nos

j Kancnk’n Tini- c.-* j V'-'s-'v* - '- daūgely kraštų -buvo begirdėtas
■ - .. -. ‘dalykas; o dabar vos 12 ar 13 -

su okupantu '^ksmas- nėra : mef^otįSt ta, kartos a.
vertas dėmesio? Deja su, or- W
gamzacijų vadovybes tylu Ko- neMios Taip pat ne.

’ s. . pilnametės ’prostitutės kai ku-
Taip pat ir Vasario 16-sios rįose šalyse, kaip Jamaikoje^ 

šventės proga, kaikusios pat- darosi didėjanti problema, “ra 
organizacijos Skelbia ‘§0 Ms Abstėtt Planingų šeimų

POVAINIKIŲ GIMIMAI 
KELIA SUSIRŪPINIMĄ
Patricia Anstėtt pranešime

kas kėsintųsi 
straipsnelio pągri ndines min- ganizacij as. 
ties. Todėl jo laiškas klaidina Biuletenyje 
Draugo skaitytojus. Tad nereik l aktiialioš, rimtos ir pamatuo- 
slebėtis, kad jų tarpe atsiras fOS -užuominos, kurios verčia 
tokių, kurie, patikės, kad K. M kiekvieną patriotą kovojantį 
rašo tiesą, kad- jis tikrai alfa- dėl pavergtosios tautos laisvės

i gerai susimąstyti. I jas turė- 
ir atkreipti dė'm^: ramnvėnhl-—“— i'**- aarosi aiaejanu uromeraa, ra 
S šaulin disanSSiuTadoX’ ri°tinės OT8anizaeijos skelta Ms Anstėtt Planingų šeinių 

„p. g , . rJŲ V. . ; atsišaukimus, kviečiančius vi- Draugi Chicagoje suruošė
nes. Tokias ak man as mule .e-suomenę remtj Altą aukomis, mėnesinį seminarą, kuriame 

myje keliamas; sugestijas, man .paveiktosios Lietuvos Jais dalyvauja dblyvfai iš tokiuX. 
rodos, apšaukti . stokojančias Veiksn^Deja, iki SoL^tų, kSp*' Libiija, furkį^ 
takto, orientacijos, ir net ge- pastebėti ši Bermuda?Botsvaiia ir kt
ros valios yra daugiau negu - 
nesusipratimas. As kaipyk ja- kuriuI> r, - me randu platesnės onentaci- ;.c_H avergtosios Uetuvos “pavainikis” nėštumas buvo 

, jos akiratį, ateities pramaną ^svinimo veikl Kodėl? ^negirdėtas prieš keletą gent- 
ir geriausios valios. . tQ negalinia daryfi, karčių, kadangi lyties dalykų

Juk tos iškeltos mintys yra 
pagrįstos. Nepaslaptis, kad pa taip, būtų labai liūdna, 
klausus vieno ar kito šioms 
organipacijoms vadovaujančių rūpėti laisvinimo veiklos sti- 
atstovų, išgirsti atsakymą: mes prinimas Man rodos, kad to- 
nieko bendro neturime su po- !kios veiklos stiprinimus dau- 
litine veikla. Reiškia šios or-ogiausiai turėtų rfipifitis liuvę v . . v - ■
gamzacijos sausai įzoliuojasil nepriklausomos Lietuvoš ka- - -
nuo politinės veiklos.

O kas gi Šiandien toji politi
nė veikla. Tai pavergtosios M., kaip karys ir šaulys, sksii- 
Lietuvos laisvinimas. Taigi, tydamas biuJetenį, nepajėgė 
minėto straipsnelio pagrindinė suprasti jo pagrindinė? min- 
mintis ir yra, kad šios garbin- ties.-Nebūt rfeikėję laiko gaišti, 
ges, patriotinės organizacijos jam aiškinti. Jei K. M. yra 
turėtų stovėti pirmose eilėse eilinis minėtų organizacijų 
laisvinimo veikloje. Noriu pa- tova's gal jam biuletenyje 
klausti, kodėl šios organizaci- keltos mintys buvo sunku

pattjotiškyjtj orgaiizaeirem kuriosė Afrikos tatose 

nėštumas buvo

■uždrausta statutais'2 Jev latų J. bu,v0
k-. , , griežtai jpamokonu abiejų ly-
| Nejaugi, tik R.L.B-nei turi ri .1 J • Liberijoj keholikamečių gim-

mokyklas <pradėjo leisti abiejų 
lyčių valktis, Titckiydjė itefėkė

bet ten jos tuokiasi 12 ir 13 nai ir šauliai. . . Ai -
Gaila, kad Ss KevSrdis K. ”etų a“naus “■ pattnlI,a aes 

čios.

Žinomas Amerikos pedago
gas lyties klausimais auklėto^ 
jas Sol Gordon pasakė: “Aš 
jau apleidau kovą už lytinį auk 
Įėjimą Amerikos mokyklose. 
Mes kovą visiškai pralaimėjo-

tik
ats 
iš-
su- me”.

Kodėl Aničas ir Barzdukas yra vienodos nuomonės 
apie ALTą?

Aną dieną rašeme apie planuojamą statyti tiltą iš 
bet kelis tiltus. Projektas vadinasi ne Bridge, bet Brid- 
Bostono j Maskvą. Faktinai planuojama statyti ne vieną, 
ges. Rusai gali padėti stulpus sustatyti, bet, tikėkite, 
jdg tai yra nepaprastai didelis darbas. Didelis darbas 
vienam tiltui, bet jis neįmanomas net ir keliems. Nema- 

veiksnių” nome, kad Bostono Lietuviai įsitrauktų į šį darbą. Jei-

*
$
įl 4R

^7—
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DR. ILG. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski jU. (Crowford 
Medical Buildinį). Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolof. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Manheim Rd_WestchMter, III. 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai. 
TeL: 552-2727 arba 562-2728

Rez.: GI 8-0873

DR.V7. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekoLogiNė’chirurgija
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670 -

Valandos pagal susitarimą. Jeįi neat
siliepia, skambinti Ml 3-00>01.

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street ’ 
Valandos pa^al slisitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441; 5614605 ,

*0ūosTT(i6s —‘chirurgija 
. 1002 N. WESTERN AVE. 
.. 5214 N. WESTERN AVE.
Telefonas atsakomas 12 vaL

i ii. FRANK PLĖČKAS
OPTOMETRISTAS

ir- Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact IėnsesM

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

_ *
Jau praėjo gerokas laikas 

nuo bolševikinių filmų rody
mo Jaunitno Centre ir paleis
to melo, kad kun. Kezys buvo 
užpultas prie altoriaus. Rei
kia pasakyti, kad tai buvo ne
eilinis įvykis, Iduris sujudinu 
ir sujaudino lietuviškų visuoj 
menę. Deja dar ir šiandien 
kai kam neaišku ir nežinoma, 
kuo viskas tai pasibaigs, tik-
riau sakant kuo ši nešvari is-į 
torija baigsis!

feiaip ar taip visuomenė apieį 
tolimesnę įvykio raidą turėtų’ 
žino'i, nes jos dauguma yra' 
perdėm patriotinė, kuri savo 
demonstravimu, pareiškė tie- { 
pritarimą ir pasipiktinimą lie-^ 
tuvių jėzuitų didėliu į>aklydi-{ 
mū. Niekam ir "į gAlvą nebiiiųi 
atėjusi mintis, Lad jėzuitai 
kun. Kezio asmenyje bendra
darbiautų sif Lietuvos okupah 
to bernais. Gal galėtų kai kas 
iP abejoti, bet šiuo atveju, są
moningai ar ne,. vis tiek yla 
išlindo iš maišo.
Kadangi rašančiam buvo pro 

ga dalyvauti viename “užpuo
likų” pasitarime; kuriame bu
vo aptariamos rišos galimybės 
šį reikalą ‘geruoju ar bloguoju 
vieną sykį užbaigti, tai noriu 
pasidalinti • žiniomis apie mi
nėto “suokalbio” aptarimus, 
nes jame jokių paslapčių ’ne
buvo. Reikia pasakyti, kad 
tas yra garbinga ir 'gražu, kai 

io, be melo, bet

po pietų, 
vak.

INkSTV/PuStES Tr 
prostatos chirurgija 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai. antrad. nuo 
ketviftad. huo

Ofiso tetėfz '776-2380 
Naujas rez. telef.: 44S-5545, -

- -—J-_______ _ ‘

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, Spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., aiitrad., trečiad, 
ir pehkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

kaip ten mes ttaos genis dalv- 
i kus bež adintume, bet — toliau 

sava- nuo mūsų..
EB. Į Tolimesnėse vedamojo min- 
“"A j tyse, aptariant veiklos ir pa

tą komisiją tris asmenis, kurie reigos sampratą, neagituojama 
suliko-šį darbą atlikti. Vienas būtinai siekti herojiškų žygių 
įš svarbesnių- darbų buvo: su-1 arba anlganitfikų dalykų, o tik 
daryti organizacijų vadovybių 
ir žinomų visuomenės veikėjų 
bendrą susirinkimą, kuriame 
būtų aptarta, išsiaiškinta ir 
pasisakyta dėl nelemto įvykio 
Jaunimo Centre.

Deja, iki šiol nieko nepada
ryta, neva dėl vieno komisijos 
nario Hsupasavinio”, todąl dar 
bas laikinai esąs sutrukdytas.. 
Nesinori tikėlį bet reikia da- 
1 eis t i, kad yrą kąž kokia -pas
laptinga ranka, kuri trukdo' 
riešo aiškinimo bei :pasisaky-( 
ruo kas yra to viso kaltininkas. 
Matomai norima ii i'kimasij 
ka<j laikas savaime išspręs vi-: 
sas negeroves ir tuo pačiu kai' 
tininkų nebus. Tai išbandyta . 
nusiskaltusiųjų taktika, gi šiuo 
atveju to laikosi ir mūsų va
dinamieji “generolai”...

Jei jau 'taip darosi, tai dele
gacija ntitarė nepasitenkintu 
delsimu ir nesant paramos is- 
kitur, savo jėgomis ieškoti Tei
sybės dėl garbės įžeidimo ne 
tik asmeniškais sumetrriiai^į 
Bet ir patriotiniu atžvilgiu. Sa- 
v&hrieuaišku nemalonu būti ap 
kaltintam, bet to niekas ir ne
siekia, o susitarimui -sąlygos 
}*ra labai mažos ir net gana 
kuklios. Būtent: pirma, at
šaukti spaudoje paskleistą me 
Tą, kad delegacija užpuolė prie 
altoriaus k u h. Kezį ir net pri
rėmė -prie siehis; antra, dubti 
viešą pasižadėjimą,,kati jėziii- 
tąi neteis J alinimo Centre suk’- 
ti lizdą Lietuvos okupaiild 
agentams.

Ėorespdndentds J. ’T.

gerovės, Vaip ir pridera 
me lietuvilkame kieme. 
C-tro valdyba paskyrė į niinė-’tvse, 
41* • • • , • • » •

einama be px 
atviru keliu.

Pirmiausiai visų buvo; ap- 
gajilestauta, kad. taip ilgjati 
viskas Tęsiasi ir nieko apčiuo-' 

Hpiamo dar nesimato, šis iielenT 
'tas išpuolis, apk'altihahtls 'de- 
legacijos Užpuolimu ir demons >H 
frantus bei oi^afiižarijų vadus' 
Išvadinus komunistais, yra ąp 

J ‘gailėtinas ir smerktinas riuši-- 
Laltimas..

Todėl Buvo ‘paddotąs 'dele
gacijos, kuri lankėsi pas kun. 
Keži, motyvuotai parašytas pa- 
reiskihfas JAV LB-nčs (R) 
Centro valdybai, ‘prašant jos 
kudartfti arbitražinę komisiją, 
kuri atliktų paruošiamąjį dar- 
bą šiam nesiĮtsiprSn^bi įsais-r 
kinti ir jį likviduoti. Tai buvo 
apgalvotai, rinifai 'ir visais at
žvilgiais tinkamai padaryta.

Turėta -"vilties, k'ad ’tuo Atė
jiu einant bife šurasta išeitis ir 
garbingai išsispręs sukeltos ne.

dažai. Speciali pagalba kdjomsJ 
(Arch Supports) ir L t.

Vai.: 9—4 ir'6—8. Sestadieniais.9—1
2S50 West 43rid St./Čhkago. ltl.AŠ0629

Telef.; P Respect '6-5d84

? Gėlės visoms progoms
? BEVERLY.htL^S vb—nrClA
’ 24A3 WEST S4rd STREET

Ti’MHnei: PR .8-0833 lt ęę 843834
Taip pat naujoji barbaro* ir 

Gene Dr«shiv krautuve'
THE-DAISY STORE

9918 Southwest, Hwy,. Oak Liwh.
Te»„ 499-1318

I -m. O Y J Jį. G 
f . LeldlMsi — eiln» «odr»ud« 
j tEVM kAlN>

T<L Wi 54063.
į ~~

■ if ii ii i

•MO V H ’N €
Ap<irau*l<» <xrkr a varymą* i

?- H «*Oorrn»

ANTAMAS VILIMAS

Tel. 376 1882 »rb«
- ? .,.1-*-f* ‘' “* * ■

77 ? i v*ęr 3TV
T** — • -B”. ęĮL.T - - •'

! SOVHIE BARČUS į
RADIJO 4S1MOS VALANDOS į 
Viscid ~^r5įr»mo* *71 W0 PA,

TWO RH. A. M.
Lietuviu kalfMii . l^sriMŪl bŽb tilfr-' 

nūdienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vnt. pnpeL — šeštadieni 

' ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
i w. ryto. ‘

‘Fėief.; HĖmlock Xj'Dj Į 

7159 So, MAPLEWOOD AVE. J
CHICAGO, ILL. 60629 J

zistendja pasireiškia Ameri
kos Lietuvių Tarybos griovimui 
ir žarijų Žarstymu svetimomis 
rankomis. K. PetrokaiLis

atiduoti deramų dalį laisvės! 
kovai suaktyvinti, kultūrai kel 
ti, lietuvv'bei ^K'.tlėti bei jai 
pratęsti.

rtJSIRiNKIMV

Utenos Draugiško klubo susi
rinkimas Įvyks s. m. gegužės’17 

Pseudopolfteferiai foro <n-!d- v®karo £auli4 namu&’ 
džias klaidas'Ir žalų [sikhH^- ,’e ^17 43 St Nari^ de
dami ir tikėl^&i buvusiais dujinas. Po susirinki-
esamais mitais, taip pat klai
dingomis prielaidomis. Jų ne

mo bos vaišės.
Sekretor. Brokevičius

Žydinčioj jaunystėj sūnui

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Daliai ir 
dr. Kaziui Bobeliams bei brangaus velionio 

‘broliukams ir sesutėms: Jonui, Algiui, Rūtai, 
Aldonai ir Alenutei.

Amerikos Lietuvių Taryba Į

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui 
Dr. Kaziui Bobeliui ir šeimai,

sūneliui JULIUI

užuojauta reiškia ir kartu

SVERTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMA
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

vęs

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats“. — fza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko

jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. E tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Virt žino, kad mirtis yra Baun b paliečio kiekvieną. Bet kur yra mk 
rus.» J i? f tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties44, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th street, CHICAGO, ILL. 6062$
- . IV. RAITO 'TYRINĖTOJAI

Mažeika & Evans

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

Laidotuvių Direktoriai

Cicero Alto Skyrius I ;

jį' x - ■: • *. < -< ‘ * <x. *« uv # *** A <>**-. * rry* /i*'4EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

Seniausia ir didžiausia laidojimo įstaiga

JULIUI BOBELIUI

mirus,

.46054)7 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: Y Ards 7-1741 -1742

Mūsų spaudoje | 
Psėtidopolįlijaėfių "pdiitika i 
Kalantos liepsnų šviesoje |

‘Gegužės 10 d. Keleivio veda-; Į 
tnasis “Romo Kalantos gyvojoi ■ 
deglo šviesoje” yra skirtas .pa- 
‘minėti R. Kalantos 5 metų 
mirties sukakčiai..Ta proga iš
ryškinama besiveržiančių į vi- 
su6tiną?idpniin'a\-imą išeivijos 
pseudopolitikierrų -politika ir. 
šiekimai: t !.

“Rohii Kalantos gyvasis deg
las ir mums švytėlėjo netgi per i 
begalinių vanllenyhų ’Įiiotį. Jo 
kaitra tikrai sujaudino. Apie 
lai prašnekome proezijos žo
džiu. Muzikos garsais. Tapyto- - 

lionio miškas, už tai Varšuvoje^ |o dažais drobėje. Net pravir-

i> k<h<s (hcĮėsnis ir ilga- 
faikis to nepaprasto įvyl<io po
veikis ? Po to, kai ‘ riū^išluostė-

gilią užuojautą reiškia tėvams — Dr. Kaziui 
Į ir Daliai Bobeliams, visai jų šeimai, artimie- 
j siems ir kartu liūdi

į Liet. Ev. Reformatų Kolegija

Mirtis, Devėnių Kultūros Fondo Valdy
bos pirmininkės sūnui

v JULIUI BOBELIUI,

(Atkelta, iš 3'pšl.)

gilią užuojautą reiškia tėvams — Dr, Kaziui 
ir Daliai Bobeliams bei jų artimiesiems.

įtevenių Kultūrinio Fondo Valdybos Nariai

4336-34 'So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MO BERNIŠKOS' AHt-CONDHTONED KOPLYČIOS

lenkai buvo paskyrę premiją, bet 
Sužinoję, kad Čiurlionis yra.įiė-j 
tuvis, tai' premiją atąąlikė. To-j 
kiu būdu sustiprėjo L.' B. ‘Ir*pfą-l 
‘ėjo kreiptis į Chičagą pagal- įjie ašaras. Kiek jis mus pačius 

’jos ir ruošti įvairias parodas. \|nuo pat ^vūohib ‘pakeitė? Mū
Vienas muziejus davė į>atalJ 

^as ir buvo paroda stif&igia. 
trims savaitėms, bet/mūziejhušr 
Vadovybė, pamačiusi pratęsė 
‘•rim'v mėnesiams, 
šos etninės .grupės gavo iipse 
'00 akrų žemės ir prašo 
'-‘tų rvmhjbs,' padėti .pastatyti 
tetnviską sodybą.

, dic^rb L B. iMsH'ia^gė.'kad 
ą--i tn Moto kas neišeitų į ge-

kome.

nuo pat gyvuohib pakeitė? Mū 
Mų mąstymą? Mūsų tautinę su
line ? Musu veiksnius? i

Dejh, po pęnkėrių mėtų — 
'• ihięko! -lokio skirtumo...

f T4ip, mes ničgstartre savo 
tautos herŪjūs. Ir net norime, 
kad jų būtą daugiau. Ir net — 
kad jie baigtų savo didžiuosius 
ąygiūs mirtimi. Kaip tragėdi jo 
jc pridera... T4da mes juos dar 
labiau gerbiame ir dar ilgiau 
ftiinime. .. >

Bet... AHėisldle. Bet taip 
La t tyliai ššu mąstome — te
gul tos bėrpjitic^ dramos vyks- 

nuo musu. To-

Ikilimas jiems atnešė dang’au 
“hto Anksčiau pėr vasario 16 

1. minėsima surinkdavo $500. 
n šiemet surinko $l,5C0, tai re’š-. O4V » . ų . . <•_,
iii?, kad žmonės mus remia,, J fe truputį toliau nuo musų. To-

Nors buvo numatytas laikas J nau ir tos kruvinos grumtynės 
Aaiirti ^uvaži^vino^ 4 y. p.Ą p-, į latvėse, ir kalėjimai, ir mir- 
tUt dėl įvairių diskusijų Užsitę-l h s- Te^ul tie herojiški žygiai 
^ė iki 5:80 v. p. p: Suvažiavimas , ladina (autą, kursto patrioti- 
buvo užbaigtas Lietuvos himnu, i hius jausmus, kovos lyžtą ir

-*------------- —. v—:-----------------------------—

. Lt
L. PU.. Mo'n»-»ei

neverti ARahyxbjui 
lik ui metam**!

prenumerata — SIU.OO)

PrtsoJhe tiklrpli’if 
mi vir? numdviu

r*a »
fftOkėOCIa.

i*
JL

adrPJWS)

t
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JULIUS VYTAUTAS BOBELIS ’
Gyv. .,24 Bonnie Diiifdėe Rd., P^st Dundee, Illinois-
M.rė 1977 m. gegužfe 16 it, vai. ryto, sulaukęs 17 

metų amž aus. G-ntįs Elgin, Illinois.
i’ai.Ko nuliūdę: inotiiia Daba (Devenytė), tėvas dr. Ka

zys C. Bobeliai, 3 seserys—Rūta, "Elena ir Aldona, 2 broliai 
—Jonas n Aig.rdas, seneliai dr. 3Iykolas ir Alena Deveniai, 
teta Laima Jasa.licnė, jos vyras dr. Stasys ir jų šeima, de
cks—Jurgs Bobei s, jo žmona Elena ir jų šeima, dr. Algir-. 
das ir Kęstui.s Deveniai, taip pat jų še.ruds bei kdi gimi
nes,, draugai ir pažįstami.

Pr klausė‘Lietuv.ų Jūrų Skautams, Sporto klubui, bu
vo Chicagos aukšt- lituanistinės mokyklos mokinys.
-a An trad erų, 5 vai. vak. bus pašarvotas Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6815 S. AVestcrn Avė.

V etoje gėlių pageidaujama alikdti Devenių Kultūri- 
rfiam Fondui, Lietuvių Jūrb skautams arba St- Joseph li
goninės Vėžio skyrhii. . »

Trečiad enį, geg. 18 dieną 10:00 vai. ryto bus lyd’mas 
iš Icbptyėios j (i’fnimo Paneles švenčiausios parapijos baž
nyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių 
Taut'hėse kapinėse;

Visi a. a. ..Juliaus V. Bobelio giminės, draugai ir pa- 
zįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir Su
telkti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Tėvai, broliai, seserys «r 'giminės

laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnus. Tol. 737-8600.

TSVAS IR SŪNUS j
MARQUETTE FUNERAL HOME |

k1ry 2533 W. 71st Street į
w > Telef.: GRovehill 6-2345-S
fi * 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhaH 3-2108-J

I TRYS MODRfiiSKOS KOPLYČIOS ! 
j AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI į 

______ - --- —j

NARIAI:
Chicagos

’Lietuvių 
Laidotuvių 
CHreMonų 
Assoriaeijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE-

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TUMAS frt LXUKYNaS LXBANAbbhAS
3307 >o. MI LA?iiLA AVENUfc*. Phone: Y Ards 7-34f?)

BU'l’K'US - -VASAIT1S
‘><Mh Avele. Oreru. iii. Phon’fe: OLympic 2-1003

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-S572

'G EOlifclĖ i’.
3319 So. l.nUAMCK AV'E. Tel.: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK LR SūKCŠ
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rt- puhi c 7-1213
•'tifli XVEkP 23rd PLACE Virginia ?-6€7X
1102X ROUTHXViST HIGHWAY Palos Hills, UI. S74-4419

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdf 7-im
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si skaitytojai prašomi remti ( 
Naujienas ir jas platinti. Visi 
lietuviai kviečiami su jomis su
sipažinti ir užsisakytu Platini
nio vajaus proga Naujienos siun

— Vincas Mamaitis, Elizabeth, čia mos siisiĮiažinimui 2 savųi- 
New Jersey, tapo Naujienų skat- tęs nemokamai- -
tytoju užsisakydamas jas viene-, _  Pon>a Jean Pargauskas pu
riems metams. Nanjasis mūsų {{yjesta vadovauti Amerikos Le- 
skaitytojas p. V. Mamaitis yra giono Don varnas posto Aguo- 
-Žinomas muzikas, kompozito- dienos rinkliavai, kuri pra 
rius, chorų vedėjas ir kultūros si(lės gegužės 28 d. 2 vai. po- 
darbuotojas. Jis yra aktyvus Lie pjeį. Aukų rinkėjos kviečiamos 
tuvių Vargonininkų ir Muzikų paimti posto salės aukų dėžu- 
Sąjungos narys, kuriam organi- tes ir aguonėles gegužės 25 d- 
zacijos vadovybė buvo patikėjų-'7_^:3o vaj. Vajų globoja 
si žurnalo Muzikos Žinios reda- Moterų vieneto pirm. Anelė Po- 
gavimą. Šias pareigus, kaip *i* eienė*. Aukos renkamos ligoni- 
visus kitus apsiimtus darbus, nėse esantiems bei pagąlbos rei- 
jis pasigėrėtinai atliko, suorga- kalingiems veteranams — inva- 
nizuodamas skyrių vedėjus ir {idams.
nuolatinius bendradarbius. Ne-i 
sant gaidų, jis sukomponuodavo' Teisingumo Ministerijos rūmai Kaune Nepriklausomos Lietuvose laikais— Liucilė Kazūnienė, išrinkta 
dainas, ypatingai vadovautiems Marquette Parko/Lietuvių pa- 
chorams Voiketijoje ir Anglijo
je, gal būt ir Elizabeth Lietuvių 
parapijos chorui. Dėkojame už 
dėmesį ir prenumeratą, gerą ži
nią malonu skelbti visiems Nau 
jienų skaitytojams bei platinto
jams.

— Ponia Teresė Degutis, East 
Chicago, Ind-, pratęsdama pre
numeratą, savo gerus linkėji
mus atlydėjo $5 auka Naujienų 
paramai- Po $4 atsiuntė: Ona 
Orlovienė iš North Hollywood, 
Cal., Julija Choleckienė iš Kle- 
velando, Klemensas Baltrušis, 
Rochester, N. Y., Jonas Kairys 
iš New Port Richey, Fla., ir Jo
nas Girdžiūnas iš Union Pier, 
Mich. Dėkui visiems už ankty- 
vą prenumeratų pratęsimą, ge
rus linkėjimus ir už aukas.

— Simas Sakys, Wall, New 
Jersey, pratęsdamas prenumera 
tą ir užsakydamas knygų, $4.50 
likutį paskyrė Naujienų para
mai. J. Andrukaitis iš Palos 
Hills, Ill., atstiuntė $3. Po $2 už 
kalendorių atsiuntė: Vitoldas Pa 
liulis iš Barre, Mass., Antanas 
Drazdys iš Baltimorės,. Gusta
vas Šicas iš Brighton Parko ir 
Anna Sabonaitienė iš Marquet
te Parko. Tos apylinkės tautie
tis užsisakė Naujienas viene- i 
riems metams, bet pavardės pra Diam laikui. Visais organizaci- 
šė neskelbti. Dėkui visiems. yi-Jos reikalais prašoma kreiptis

rap. mokyklos Motinų komite
to pirmininke, Virginija Mad
den ir Eva Jahnke — vicepirm., 

I Marija Žiūraitienė —• ižd., Iza
belė Kuliešienė—tvarkdare, As
ta Mikūnienė ir Vanda Raucki- 
nienė — registratorėmis, Mari
ja Juraitienė ir Alma Geležiū- 
nienė — komunikacijai, Lore
ta Ramanienė — priėmimų ko
miteto pirmininke.

— St. Ritos phadžios mokyk
la Marquette Parko apylinkėje 
paskelbė pažangių moksle ir ge
ro elgesio mokinių sąrašą. Tarp 
kitų jame yra Jill taip pat Lau
ra Shimkus, Andrius Nemickas 
ir Linda Pajaujytė,

— Kristina Sinickaitė iš Ma
rijos aukšt. mokyklos dalyvau
ja muzikinio veikalo “The 
King and I” šešiuose pastaty
muose Beverly Art centre gegu-

— žurn. Vaclovas Prūsas, 
■Naujienų 1-jo psl- redaktorius, 
praeitą savaitę grįžo iš ligoni
nės Į namus, bet gydytojų pata
rimu turės bent mėnesį neis? 
traukti Į aktyvų darbą.

— Cicero Lietuvių Respubliko
nų Partijos pirmininkas Jurgis 
Breivė išvyko į Europą ilges-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan-

Knygos bus išsiųstos, jei |L50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 90668

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
> . - » ; -

KAŲJIBNOSS šiemet saėjo 80 metų. Kniat tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio stelfėjus bei Hetuvfikoe spaudos ptrmfl- 
ans ir'atitekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės jfiikimai del
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja M Lietuvos Ir paverftų Ketavtų laisvę, 
neiriamo* ir nesldėdamoe 1 sandėrius su okupantais ar jų IfaUo-

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demtAratines trapės jų bendras insttts- 
djas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaua komisija Jubiliejinių metų proga 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudalyti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie-

KMNUOJA: Chlcegefe Ir Kinedoje metame — $30.00, putei moty — n ĖJO, 
trim m6n. — $8J0, vienam min. $3.00. Kitom JAV vieteee metame 
— $26.08, pusei mėty — $14.00, vienam m*n. — $2_5fl. Užsienine- 

— $31.00 metama. Sutipažtnlmul siunčiame savaitę nemekamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted SL

Chicago, HL 60608

doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio□ Siunčiu

l~~į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARO® IR VARDAS -------------------------—-----------------

ADRESAS

Į vice-pirmininką Viktorą Mo- dinėlių pasirinkimas. TERRA 
tušį, 1621 So- 61 st. Ave-, Cice-Į atidara kasdien iki 5 vai, pirnL, 
ro, IL- 60650. tel. (312) 656-6155

— Laima Aleksienė praneša, 
kad BALF’o Centro Įstaiga per 
sikėlė j naujas patalpas, kurių 
adresas yra:

2558 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629
Telefono numeris lieka

jasikeitęs — (312) 776-7582.
ne-

RIAI PROGAI— kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt aukso gran-

ORAS IR NUOTAIKOS 
OKUP. LIETUVOJE

• (Iš laiško)
Balandžio 30 d. Dėkoju už 

laiškėlį kurį gavau užvakar. 
Tavo laiškelis rašytas šių me
tų balandžio 12 dieną, tai la
bai ilgai užtruko kelionėje. 
Ant voko užklijuotas 31 cento 
Airmail pašto ženklelis, tad 
galėjo per savaitę pareiti.

Labai džiaugiuosi, kad ko
voji su ligomis ir neblogai lai
kaisi. Laikykis, nepasiduok! 
Aš taip pat laikausi neblogai. 
Žuvelės nors- pasigardžiuoti 
dar pasigaunu- (Laiško rašė- 
jas yra pensininkas, turintis 
išmisti iš keliolikos rublių 
“pensijos”). ‘

Balsiai šuniškas pavasaris. 
Šaltas ir baisiai lietingas. Ly
ja kasdien. Vakar jau buvo šil 
tesnė ir saulė jaū švietė iki pa
vasario. Meškeriojau, bet kai 
užėjo lyti, tai ir vėl plaupė iki 
vakaro, šįryt vėl perkūnas su
bildėjo, sužaibavo, ir vėl prasi
dėjo smarki liūtis, žmones su-

‘ Namai, Žem* — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

ir ketv. iki 8 vai. vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, IIL 
tel. 434-4660._ : įsirūpinę, kaip reilts apsėti miej-

: - žius ir sodinti bulves kad tiek
— Aplankysime Sunny Hills,I šlapi žemė. Kolchozas jau sėja 

Floridoje. Skrendame gegužės kur Įmanoma žvyrinėse ir smė 
28, grįžtame gegužės 30 d. Dėl lio žemėse. ' . '. 
informacijų teirautis: New Yor-Į Upės vanduo pakilęs ir smar 
ke V. Beleckas (212) 282-6440,1 kiai teka. Sniegui tirpstant 
New jersey J. Zubavičius (201) jvan-dens tiek nebuvo kaip da- 
381-3198, D. Dulaitis, Detroite I bar. Tą vieškelį pro mūsų gy 
(313) 549-6878, J. Mikonis, Kle- Į venvietę tiek subjaurojo, kad ir 
velande (216) 5.31-2190, M. Kie-I mašinos nebeišvažiuoja, smin- 
la, Chicagoje (312) 434-9655. ga ir krinta į molio minklę.

. > (?r-) Jau buvau rašęs, kad pas;

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69tk SL, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis nesirinkimas geros rūsiet {valrly preHę.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ.

K4IM

Į mą, užpylė moliu j žmogaus1 
Į augumą! bet turbūt dar .nebu? 

i jvo gana, kadangi pašalui išei
* Į nąnt ima kristi mažinos, . au? 
\ I tobusa,, sunkvežimiai ir tik
• J I vikšriniais traktoriais beiš-; 
f j traukdavo. Kiek to vargo pri;

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, IIL 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstad Ft, Chicago, 111. 60608. — Tot 254-3320

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė,

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę'užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $L50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: ’ ■■•''.■

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbfivis, privalo susipažinti su žemiau iš kardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Joons Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 peL Kains 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kauna, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL ŠUO. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą. • *

M. ZoUonlro. SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 190 pusL, kaina $2. ,

D. Kuraitis, KELIONE f ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturtsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vines* žamaltt*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

riq

Me ir kiti leidiniai yn gaunami 
NAUJIENOSE, 1739 Sa. HALSTED JT., CHICAGO, ILL «4O8 

eHJlenfcenf derbe velsndomlf arbe užsekant peštu Ir <prtd«daM 
tekį ar partaMg.

SESIŲ apartmentu puikus mūrinis. 
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų.

ERDVŪS mūro bungalow, 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės.

3 BUTAI ir biznis, gera transpor- 
tacija, arti bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambariu butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTŲ medinis. $12,000. '

SKELBIMAS
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, 1^ vonios. $26,000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas. 2 auto mūro garažai Marquette 
Parke. $43,900. , - -

TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas, didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600.

GRAŽIAI APKALTAS., su nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas. Marquette Parko vakaruose. 
$25,900.

J nieko nebedaro ar nebenori 
I daryti, laukia kol išdžius ke4 
lias, o čia kasdien lyja ir telkšo 
pelkės, akivarai pilni molic 
vapnos. Tvenkinio statytojai 
jau ketvirti metai “bovijasi” 

Į ir užbaigti negali. Apmaudas 
įima.

Daugiau pas mus nieko rran-’ 
j jo. Gyvenam kaip kokioj purvo' 
vonioj. Visur tik purvą matau.- 

Į Jokios žolelės. Man baisiai įky-i 
rėjo tokia purvo panorama.

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

' MARQUETTE PARKE 4 miegamų 
mūrinis, arti bažnyčios, mokyklos. 2 
mašinų garažas. Nebrangus.

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
ApyL 66 ir Mozart. t

AUKŠTO mūrinis. 5% kamb. 
apačioj, 4^ kamb. viršuj. Įrengtas rū
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin.

8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.
- BRIGHTON PARKO pyl. geras in
vestavimas. 3 mūriniai namai po 2 
butus $20,0000 kiekvenas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus namus vie
nam pirkėjui.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina $5,500 už akrą.

BUDRAITIS REALTY
, Įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

s.'. Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

~REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tek 927-3559

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 .

ALEKSAS '

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

MAINTENANCE MECHANICS
' < 7 For plant in heavy 
-. . ' ' metals industry.

Applicants mustliave well 
rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
% ‘ ? plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. KEDZIE AVE. 
(Equal Opportunity Employer)

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

DĖMESIO
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. KEDZIE AVE, 
(Equal Opportunity Employer)

Didžiausios kailių , 
pasirinkimas

PM vienInteU ^^0 
jl£>A lietai taiUniaką JgT 1A. Chicsgoje —Jsla 
^gLNORAUNĄ 
^jggkpURŠTEINA 
^Qj|jgjį^reL 263-5826 

(jstaigos) ir 
jįBMĮfcįįy 677-6489 

. ■ (boto)

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES ••
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET
Tetef.: REpublic 7-1941- -

* 1

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai,, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra- 
Jymai ir kitoki blankai

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

IBS North Wabaah Avenue •

MISS SONYA
Gifted Spiritualist 

Consultant — Healer & Adviser 
Will help you no matter what your 
problems are.

1037 West Irving Pk.. Chciago, Ill. 
For appointment call '871-6528

Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon> 
rrontacijos, nors dabar daug 
kas non Įvesti madą, kad ben> 
dradarbiavimas su sovietais yri 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... <

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijoj tolerantų ir palikti 
{vairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje. 
■ ' ' vTodėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity-

AR JAU PASIDARfiTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3^ Su legališko- 
cnis formomis — 83US0.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago ID. 60608. tojus.

< — NAUJIENOJ CMCA«0 e, I1X— Tuesday, May 17,

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ava., Hot Spring*, Ark, 

Albertas ir Kastutė RoiėnaI, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas. telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rexervuotl tat 
501-623-9814.

BEST THINGS IN LIFE

Ijail Frank ZipoŪ*

GA 4-M54

State Farm Life Insurance Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.1 

Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980
■ ui............... .... n

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DRAUGAS IR BIČIULIS 
'5 • - *

i i i » t / h i 1111 i f i i 111


