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KRIAUČELIŪNAS BUVO TORONTE

dolerių už paleistų žmoniųs

t
/

£Aiškino Heįsinkią Aktų tikslus Jr Amerikos 
'1 Lietuvių Tarybos vedamą darbą

Amerikos Dettivių Tarybos * ■T- - ■' ■ - —
pirm.dr. Kazys Bobelis ir vice- Pnlifibiprini rimtai 
pirmininkai Teodoras Blinstru- Ą "HlliVlvl lai 11111 lai 
bas, dr. Leonas Kriąučdiųnas ir į • - •
dr. Kazys Šidlauskas buvo nųvy Į susirupmę 
vykę į Torontą, Kanadoje, kur J 7 A € *
balandžio 30 d. Lietuvių Namuo j Paprasti Libanųjžmoneliai ne- 
se įvyko Altos. _ sunpdziuhaas daug ką turi pasakyti apie savo 
Lietuvos Laisvinimo bylą Hel- likimą, bet politikieriai, atrodo, 
sMdo ir Belgrado konferencijų supranta visuomenės pesimiz- 
šviesojė ir buvo išryškinta Ame | mą ir stengiasi jau rimtai sprę- 
urikos Lietimų Tarybos uždą vi-, sti krašto ateitį.

ir ...... v. I Balandžio* mėnesyje pasitrau-
Simpoziumas įvyko globojant kė iš pareigų premjero Šalim ei 

Lietuvių * Namų Visuomeninas 
veiktas, esančiam kojnitetųl Ati 
darė Namų vadovas Teodoras 
Stanulis.

Simpoziumui vadovauti buvo 
pakristas drJLeonąs Kriaučeliū- 
nas, Teodoras Blinstrubas apk

■SS

UŽ VERGU PARDAVIMU KOMUNISTAI 
GAVO 5.00 MILIJONŲ DOLERIU

Bonos vyriausybe mokėjo rusams, lenkams ir net 
vokiečiu komunistams už vergų laisvę

BONA, Vokietija. — Nuo 1961 metų Bonos vyriausybė iš
mokėjo rusams, lenkams ir net Rytų Vokietijos komunistinei 
vyriausybei virš 5C0 miijonų 
laisvę.

Apie Helsinkio ir Belgrado 
kohf erenrijų praktiškąją reš^- 
mę-Lietuvos reikalui .kalbėjo dr> 
'Ka^JSobelis, jo_dr. Kazys šid* 
lauį&as-nagrinėžjo teisinę Hel
sinkio, jr Belgrado pasitarimų 
ir nu^atu-prasmę. į J..
~BįVo susirinkęper 300 žmo

nių’.lt vado- 
vaujantieji lieturiškosins' visuo
menės veikėjai. j -

Dalyviai'pranešimus sekė su 
nuoširdžiu susidbmjimu ir šavo 
klapsimais- dar -labiau padėjo iš- 
ryškinti, pranešimų teinąs. .. 
, Pabaigoje Altos vadovybės 
žmonėms už atvykimą ir prane
šimus padėkojo Lietuvių Namų 
vadovas Teodoras Stanulis.

ALT Informacija.

Hosę ministerių kabinetas .o 
krikščionių ir musulmonų ly
deriai, pirmą. kartą pasibaigus 
karui ’ 1976 m., susėdo kartu 
draugiškai, aptarti valstybės > 
reikalus bei jos ateitį. I
Atrodo, kad Libano politikams) 

l i? religinius vadovus siisirūpin- 
ti Libano ir jos piliečių likimu 
paskatino Izraelio Invazija -ir 
penkių dienų trukusios kovos 
tarp krikščionių milicininkų ir 
Sirijos taiką' prižiūrinčios ka
riuomenės, kurių kovose spėjo 
žūti vien tik Beirute 115 asme
nų.

— Chicagos First Nacional 
Bankas .duos- 200.000 tam.; ku
ris pasakys, kas pavogė iš ban 
ko milijoną dolerių.

— Gegužės- 1 dieną Romoje 
buvo didelės demonstracijos, 
kurios reikalavo paleisti Aldo 
Moro. < ,

Patarėjo kelionė

Kai erdvių tyrinėjimo įstaiga New Jersey valstijoje iškėlė į erdvę Aidą I, tai visi džiaugėsi 
didele jo nauda žinioms perduoti. Tuojau buvo pa dary tas Aidas II. daug didesnis už pirmąjį, sun
kesnis įskelti į erdvę ir pastatyti į nejudomą or bitą. Jis sukasi kartu su žeme ir padeda perduoti 
ne tik žinias, bet ir televizijos paveikslus..

LIBANIEČIAI “IKI AUSŲ PRISISOTINO” Ir Indija pripažino 
ŽUDYNĖMIS

BEIRUT,— Libano vidutinės 
šeimos yra “prisisotintos” 19 
mėnesių užtrukusio karo, 17— 
kos mėnesių religinių peštynių 
ir ekonominės stagnacijos, val
stybinio paralyžiaus, sevavalia- 
vimo ir kraujais apšlakstytų 
gatvių..

Buvęs mįnisteris pirmininkas
Saed Salam, tai apibūdino vienu kovo mėnesyje kainos pašoko 
sakiniu ir paprastais žodžiais: 
“Libano žmonės, krikščionys ’ir 
musulmonai, paprasčių papras
čiausiai yra prisotinti iki au
sų.”.

ČIKAGA. — Balandžio 21 d. 
buvo apiplėštas ir nužudytas 
taksi šoferis H.. Kadir. Policija 

• žmogžudžius, Steve Bobinson ir 
Renee Record, susekė ir suė
mė, kai Rene Record motina pa
prašė policijos pagalbos, kad ji 
padėtų “atsiimti”” iš S. Robin
son dukterį. . '

Pasirodo, kad jie abu. buvo 
apiplėšę čekių iškeitimo agenci- 
ją ir kdis taksistus.

— JAV pranešė Egiptui, kae 
naujas Begi no pasiūlymas leis 
ti Gazos ir Jordanijos ara 
baniš tvarkyti savo reikalus nė 
ra gera* bazė naujoms dery
boms pradėti. Egiptas pa ten

kintas Sa JAV pažiūra.

WASHINGTON. —Preziden
to patarėjo Z. Brzezinskio kelio
nė į raudonąją Kiniją, Vašing
tono politiniuose sluogsniuose 
aiškinama kaip demonstracija 
prieš Maskvą ir vienkart spau
dimas Brežnevui, kad jis nusi
leistų ir būtų sukalbamas nusi
ginklavimo derybose.

Taipgi Pekine bus kalbama 
apie santykių suderinimą ir 
apie Taivano likimą. Be to, JAV 
norinčios parodyti Maskvai, 
kad jos gali susitarti su x Pekino 
vyriausybe, jei Brežnevas, ne
nusileisdamas ir* varydamas im
perialistinę politiką. to pano
rės.

~ yiWWTEW BRZEZINSKI 5 _ 
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KALENDORfiLB
Gegužės 3: Karolis, Oliva, De- 

r velta, Tautkan tas.

rieks &:4C> leidžiasi

t Iki šio meto 'vokiečiai bandė j 
bėgti į Vakarus, bet paskutiniu* 
metu sovietų pasienio sargai la
bai atidžiai saugo sienas ir šau
na kiekvieną, kuris be leidimo 
peržegia Vokietijos sieną.

Dabartiniu metu veik neįma
noma iš Rytų Voiketijos pabėgti 
į Vakarus, nes visą pasienį sau
go pasienio sargai rusai, jiems 
padeda specialiai apmokyti šu
nys, iškirsti miškai ir elektros 
vielos kiekvienoje pavojinges
nėje vietoje.

Vokiečiai žino, kad sienos pe
rėjimas yra labai pavojingas, 

I bet kiekvieną mėnesį atsiranda 
drąsuolių grupė, kuri bando 
prasiveržti į .Vakarus.

Libano lyderiu 
pastangos

Libano lyderiai, musulmonai 
ir konservatyvūs; krikščionys, 
stengdamiesi išfc^Sąti iŠ visų ne 
laimių purvo, draugiškai pasi
tarę siūlo šešių punktų progra
mą naujajai vyriausybei. Jų pro 
gramo j e numatoma suvaržyti 
palestiniečių veiklą, ypačiai par 
tizariinę. ir nuginkluoti visą ci
vilinę miliciją, kurios skaičius 
kelis kartus viršija dabartinės 
Libąno kariuomenės skaičių.

šiai programai įgyvendinti su 
• daro palestiniečių nenoras atsi-

Vokiecių v>’riausybė. pasira- sakyti kovų prieš Izraelį fr krik 
šydama sutartį su Sovietų Są- ščionių baimė ir nepasltikėji- 
junga, Įrašė paragrafą, kuriuo ;mas palestiniečiais iki jie tebėra 
sovietų valdžia pasižadėję islei-! ginkluoti. ' • *
sti iš Sovietų Sąjungos 
vokiečius.

Chruščiovas jau buvo 
šęs, kad jau išvyko visi
čiai belaisviai ir norintieji išva
žiuoti bet Bonos vyriausybė 
jiems pakišdavo naują sąrašą 
žmonių, kurie norėdavo išva
žiuoti į Vakarus. Rusai neno
rėjo vokiečių išleisti. Jie buvo 
darbštūs ir geri specialistai. Bet 
sovietų valdžiai doleris buvo 
reikalingesnis, negu specialis
tai.

» Nauja Afganistano vyri ausy 
; be pirmiausia pripažinę Sovie 
[ tai, o dabar ją pripažįsta jau

Ekonominiai JAV
■ reikalai

WASHINGTON.—JAV, kaip 
ir visame pasaulyje, kainos ky-. 
la ir infliacija bujoja.

Vyriausybės pranešimu, š. m.

f

ir Indija. Indijos vyriausybė, 
pateisindama savo veiksmus, 
savo, kad Indija pripažįsta vy 
ri ausy bes, kai jos yra tvirtos 
ir veiksmingos, neatsižvelgiant 
į vidaus politiką ir padėtį.

Kaltina palestinie
cius

Izraelio kovo mėnesio invazi
ja į Pietų Libaną, libaniečių 
manymu, iššaukė palestiniečių 
partizanų nuolatinis Izraelio kir 
šmimas, teroristiniai jų veiks
mai. '

Net Libano musulmonai ku-_ 
rie paprastai eina kartu su pale
stiniečiais. juos palaikydami, 
nuomonę pakeitė ir mano, kad 
visų bėdų šaltinis yra palesti
niečių teroristai, gražiai parti
zanais vadinami.

Kai kas iš libaniečių net ma
no. kad jie jaustųsi daug sau
gesni Tzbraelto globoje. Gal to
dėl, o gal izraelitų kurstomi, kai 
kas libaniečių pasirašinėja pe
ticijas bei prašymus, prašyda
mi, kad okupacinė Izraelio ar
mija pasiliktų pietų Libane. Ki
ti* atsisako pasirašyti bijodami 
palestiniečiu karšt6, bėt Širdyje
pritaria ♦

visus

prane- r 
vokie-

Rodezijos bėdos
SALISBURY — Nuosaikus 

juodųjų lyderis vysk. Abel Mo- 
zoreva, vienas is trijų juodųjų 
lyderių, dalyvaujančių baltųjų 
vyriausybėje, pareikalavo, kad 
išmestas iš minfeterių kabineto 
juodukas BryTrtriHove būtų-. at- 
gaJ‘grąžinfaš į kabinetą.

’Hbve buvo pavarytas, kai jis 
parėSkalavo padidinti. juodųjų 
skaičių policijoje tf teismuo- 
mubšb.

— Britų karo vadas, besilan
kydamas Kinijoje, pareiškė 
kiniečių karo vadui, saugajan 
čiam Pekiną, kad Kinija turi 
priešą prie durų. Tokį patį prie 
šą turi ir britai. Priešo sostinė 
yra Maskva. Mudviejų kraštai 
kasdien glaudžiau bendradar- 

Jbiauja, nes mums gręsia tas
► va

dai smarkiai plojo gen. Came
ron mintims.

1/10 procento.
JAV vyriausybe rimtai tuo 

klausimu yra susirūpinusi ir ji 
numato greitai susikviesti pro
fesionalų grupų atstovius pasi
tarti, kaip daktarų, dentistų, 
teisininku ir panašiai. | jjieiujei, nrr> niurna

Pasak uždarbio ir kainų prie-i paįS priešas. Kinijos karo 
žiirmtt. DirnvTvx di-rplrfrYri-QiiQ * > • • > _ • z-žiūros tarnybos direktoriaus B. 
Bosworth, uždarbio^ ir kainų 
priežiūros tarnyba nemano ap
siriboti vien tik gaminiu kaino
mis ir uždarbiais.

Australijos žemės 
. įstatymai

Vokiečių valdžiai pasiūlius 
mokėti už kiekvieną vokietį 
bent po tūkstanti dolerių, rei
kalai pagerėjo.

’Komunistinė Lenkijos vyriau 
sybė. pasirašydama sutartį su 
demokratine Vokietija, taip pat 
pasižadėjo išleisti vokiečius iš 
Lenkijos.

Lenkijoje atsirado daugiau 
vokiečių, norėjusių išvažiuoti 
į vakarus, negu pačioje Rusi- 
joje. 1 • *

Pradžioje lenkai nenorėjo im
ti pinigų, bet kai išaiškino, kad 
kdmunistinė Sovietų Sąjungos 
vyriausybė ima mažiausiai bent 
po tūkstantį dolerių, tai ir len
kai pradėjo imt pinigus už ver-

-f< -t
Pinigus už kiekvieną paleistą 

vergą-^ėmė Gomulkos Vyriausy
bė. JltM ima ir dabartinė (dere- 
ko sudągrytoji vyriausybė. . .

Vakarį paaiškėjo, kad ir Rusijoje,
monistinė Rytų Vokietijos vy- H^nkijAfė^iyi-Įiet Vokieti
riausyli pradėjo prekybą ver- joje>J2v '

Vogei oFganfracijos atstovai
Visos sdvietų valdžios prime- panioš8avo dokumentus ir pra- 

stos vyriausybes pradėjo imti Į dėdavo pasitarimas su .dolerių 
(įoterhis už palekkfiatmis ver-Į ištroškusiais ko/nupistais ver-

J •:
— Izraelio premjeras Begin 
pirmadienį pasimatė su pre
zidentu Carteriu ir jam pareiš 
kė savo nepasitenkinimą už 
tai, kad prezidentas nutarė

r parduoti karo lėktuvus arabn
JAV federa&iė prekybos ko- Į valstybėms. ,

misija * sustabdė Los Angeles f ________ _
mieste .veikiančios bendrovės j
Australian I^nd TOle Ltd.” I ~ Sovietų valdžia paleido 22 
veiklą, kuri pardavinėjo Aust-JnielQ amžiaus Alan von Nor- 
ralijoje temę j man. kuris norėjo padėti vie-

Mažiausiai 7 mil. dol. minėta ’ na i šeimai pabėgti lš Rytų 
b-vė"turės grąžinti .žemės pirkė-1 Berlyno, bet buvo sučiuptas ir 
jas. kadangi ji nepainformavo padėtas į kalėjimą. Ameriki* 
jog- Australijos įstatymai rei
kalauja turėti sutikimą iš. kitų |,bert G. Tomsoną, šnipinėjusį 
žemės savininkų norint savi 
pirktą žemę eksploatuoti ar ją 
parduoti. - * *

Apie 2.00C) žemės pirkėjų Au | išleistų Anatolijų $<aranskį, 
stralijoje nežtorrto įstatymo rai [ kurį rusai kaltina ČIA agen-

minėta. b-w esantį ameHkieįjai panai

čiai paleido iš kalėjhno Rn-

sovietų valdžiai ir nubaustą 
30 metų kalėjimo. Vedami pa 
si ta rimai, kad sonetų valdžia

mai” tuo tarpų*geg.T dieną Vo
kietijos vyriausybė paskelbė 
duomenis apie vokiečių >. grąži- 
nmą is komunistų pavergtu* kra 
Š4ų. ’• ’ e .rz « S - -Ą*

Maskva pirmorr eilėn1 grąži
no karo belaisvius, vėhaū išlei
do dalį rusų išvežtų ' vokiečių 
įvairienis prievartos- darbams.

Vokiečiai paskelbė dokumen
tą. pavadintą “Prekyba žmonė
mis.“ Tame* dokumente duoti 
duomenys, vestos derybos,- susi 
tarimai ir vokiečių išmokamos 
sumos * už kiekvieną paleistą 
vergą. ’ ’ i

Vokietijos vyriausybė įparei
gojo mažai žinomą adv. }Volf- 
gan Vogei vergams iš nelaisvės 
išpirkti.^ ■ .■?,.< y

i Jani pnrhraUsri' pavykaxsuda- 
fryft gafimst pkrt-ewiuK vokiečių

gams išpirkti. Kai susitardavo,
Maskvoje VaiSuvHi ir Rytd fįj kftoūnistro' parimdavo dn- 

Beriyne bfavrv-švenčiami dideli lerius, o kdviečiai gaudavo ko- 
komtzniBtifiti dėtomis ‘laimAji- nmnistų vargus. .

- • m? ij
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ajų taikščk>jim?i5 - 
holizmus.

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME 
Kūno, proto ir jausmų damos pagrindai, 
.\aujausif mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

SUGEDUS ŽMOGAUS KOMPUTSR1S _ NE KOKIA 
JO ELGSENA

žmogaus asmanycės — jo komputerio menkumas 
džt.-UiiiM visą žmogaus elgesio nežmoniškumą.

Gyvenimo tiesa 

be s mneukusiojo darbas tie na
mų padegimai. Girdime, kad 
seneliai dažnai apiplėšiami, ir 
įvairiopai skriaudžiami Chica
go® gatvėse ir namuose. Patys 
ant savęs mec patiriame buto 
apiplėšimu*. Policija šiame rei
kale visai rankas nulaidžia po 
protokolo surašymo. Ji bejėgė’ 
Kovoti su menkų asmenybių 
žmonių muša Matom visi, kaip 
menko* asmenybės jaunimas 
negerma nei savęs, nei artimo — 
nei svetimos nuosavybės, nei 
savos gyvybes. Jie menkai mai
tinau nenoriai mokosi, vyresni
ųjų neklauso, svaiginas ir nar- 
Kotizuojasi. žinom* kad tūli po
litikieriai pataikauja menko 
Komputerio _ asmenims ir lai
džia tinginiams naikinti išitisus 
miesto kvartalus Jau mėgina
ma kartu su paliegėliais šelpti 
girtuoklius ir narkomanus, kad 
uk daugiau baisų gavus rinki- 
muose ir ilgiau vadžioje išailai- 
aius. Legalizuojami nrih jonai, 
negalintiųjų apsiginti negimu- 
rių žmonių žudymai. Vis tai pa-

Teisinga yra kiniečių išmin
tis patarianti kiekvienam sėti 
javus, jei planuoji gyvenimą 
vieniems marams; o jei plan no- 
ji gyventi dešimtmeti — sodink 
medžius; gį planuojant gyve
nimą žiuitrusciui — raikig auk
lėti vaikus. Nė milimetro mes 
negalime nutolti nuo šios kinie- 
ūikos išminties: turime auklė
ti vaikus — turime stiprinti Jų 
asmenybes — gerinti jų kompu- 
terius, jei norime baigti dabar 
prasidėjusį mūsų visų nuomo
nėj ima šių kiniečių išmintį vi
si arriminkime ir pagal jų sa
vo gyvenimą planuokime. Nie
ko mums nepadės nei maisto 
sandėliai, nei namų statiniai, 
jei mes neauklėsime savus vai
kus. Tada mes stokosime tikrų 
— asmenybe sveikų, kitaip sa
kant, nesugadinto komputerio 
žmonių. Taip nežmoniški asme
nys sunaikins mūsų maistai su
griaus musų namus ir mus pa
čius nukankins, patys didžiau
siame nužmonejime būdami,
JVAIRIOPI NEŽMONIŠKUMAI

VIEN ASMENYBES 
MENKYSTOS

Visi girdime per radio, TV 
ir spaudoje pranešimus apie 
įvairiausių blogį menkos asme
nybės žmogaus papildytų. Na
mų padegimai nuolat gausėja ir 
bilijonais skaičiuojamus. nuos
tolius neša. Tai vien. tik asmeny-

** Leonardo da V i nd

buolių, bet ir krepšio. Tai vis kitokių žmogaus daromais ne 
asmenybe pastipusiojo elgesiai

Menko komputerio w mokyti 
asmenys siūlo kraštui marijua- 
nos legalizavimą, ištvirkavimo 
toleravimą, su artimą žudančiu 
bedieviu bendravimą ir degti
nės vartojimą kaip vaistą. To- 
Irie savo ir artimą žudantį ta
bako rūkymą skaito žmonišku
mu — ne nuodėme.

normaiumais.

ZM OGAUS NETVARKINGO

ELGESIO ŠAKNYS

žmogaus netvarkingumo šak
nys glūdi šeimoje — netikusių 
tė^ ir artimųjų aplinkoje. Pa
gimdytasis raikalauja iš vyres
niųjų trejopo šu juo apsiėjimo

O kiek uSteisybėe ir .pgatdėsi1““3 įU *“
skelbia menkos asmenybės dva-l?11™1. , 1 811

»„Uc n.mJzmomšk3 asmeitoę - kitaip
dar charakteriu vadinamu arba 
pagal siu laikų išsireiškimą — 
kad tas vaikas ^autų gerą kom- 
puterį- Tas trejopas tik gimu
sio vaiko raikaiiyimas iš tėvų 
yra šis. L žmoniška tėvų meilė 
vaikui — be jos joks vaikas ne
įgaus sveikos asmenybės, o be 
jos jis- nepajus normaliai elg
tis. 2. Atsakanti* apribojimas 
vaiko elgesių. Be tokio apribo-

siškiai: tūlas toks jų pats nemo- j 
kėdamas žeme vaikščioti, skel
biasi žinąs, kaip tave į dangų 
nuvesti. Arba vėl, baisus, ne- 
mokšumas platinamas net mo
kyto vienuolio iš sakyklos kai 
jis pomoksle dejuoja, Imd mer
gaitės neklauso perspėjimo ne
sėsti į nepažįstamo vyriškio au
tomobilį, idant vėliau nukentė
tų — ir sakosi nežinąs, kodėl 

, tos mergaitės taip elgiasi. Da- 
taiKAvimas menkos asmenybės frar kiekvienas studentas jau ' 
smogui, vis tai nepajėgumas kad he minėti
pūd} ti Dekalogo vien dėl asme- nežmoniškumai, iškaitant ir tų
nybes pasilpimo.

Nave neva pamaldžiais laiki-J 
u»«ii ir su kitaip galvojančiais — ^aįenJbT
oroliaiB — krikščionimis iki pras žmogus nepajėgia elgtis 

kaiP raikiant. O asmenybės 
..j. ’ menkumas pasireiškia visais

kad netrukus netektų ne tik o- čia minėtais ir dar hikstp-nčišie

neklaužadų merginų elgesį yra 
auklėjimo stotos* pasėka. Nei-

oroliftits — krikščionimis iki

dievioiš rengiasi eiti obuoliauti,

pras žmogus nepajėgia elgtis

menkumas pasireiškia viasia

Cold war

jis nėsieigs žmbi^kai. 3. Leidi
mas vaikui vystytis natūraliai 
— pagal jo prantus savitumus 
laidimas vai.© Statytis savą 
asmenybę.

Tik apturėdamas visus Jtns 
minėtus būtinumus vaikas sta
to- normalią savo> asmenybę. 
Tik iš tokio valko galima tikė
tis normalios elgsenos. Taigi, 
nustokime dejuoti dėl visokiu 
blogybių didžiu tvanų mus da
bar siaučiančiu, balinkime sa
ve versti raikiamaj dirbti: pra
dėkim, visiems sutartinai vei
kiant, atsakančiai auklėti savoi 
vaikus. Tada ir tik'lada.nėi vie- 
nai karta nepraėjus, zmcfcuja 
susilauks sveikos asmenybės 
asmenų. Tokie pajėgs žmoniš
kai elgtis. Tada ir buš įgyven
dintas žmogaus tikslas čia ant 
žemės gyvenant: žmogus pajėgs 
gyventi savęs neskrįąusdamas 
ir artimui kaip gafint daugiau 
padėdamas.

^3^
PAKRIKIMAI

Dėl asmenybės rfetvarkd^ 
Žmogaus atlikti neStfr^aluniai 
įvairuoja savo dydžiu ir pasi
reiškimu kliniškai.' K pirmo 
žvilgsnio sunku supr&ti ką tu
ri bendro taip įvairus asmeny
bė pastipusiojo niekdarbfal Mė- 
didina suškirsto i Icįhttriisghi- 
pes asmenybe parilppsRųb niek- 
darbius. I. Asmenyfes sutriki
mas .pasireiškia asmėrnrdi, ku
rie yra drovūs, inorirfgi, kežfti 
— ekscentriški ir persekiojimo 
idėjų pilni — pir^noMinlški. 2.

It was bad enough wt W to fight the British

Because winter x Valley Rxge meant snow, fee.

America with the Payroll Savings Plas.

ramunitioa.

W short ori Money.
And then the money a me. 

Some $27,000,000 from the 
pockets of new Americans.

the ookL

kia asmeffims, kurtį yria jaus
miniai — emociniai ufepastovū^, 
kurie yra pasyvūs — agresyvus 
itlcurie yra kOfti-
pėlsyvūs. 3. Asmenybė sutriki
mas pasiremia visoątoiinįai 0a- 
Maišiųjų SKi^tų'^įPj 
pVZ», lytinlaf iskrypOsiųfų ir 
a&ktų (valtims, nIltobotiūk Ta
bakui) tarpę' L sO-
trikimai patręškiat ypatingais 
elgesiai,'pvz., šLąnfrtaraMs’ lo- 
vife - neuresis h rtifrtf mlcg- 
aiU tdikščiojiina* ^'^ofnnanr

U v f * / T Y
* vaikui esdnt;.
nžtikirsHi

LOVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Tahtfaa

Surinko Krivūlės KlnbŽ

(Tęsinys) ’ • - •

Rusų ir vokiečių okupacijų metais nužudytų, ka
lintų ir nuo 1944 VIL rusų okupacijos išvežtų j Sibirą 
Lietuvos policijos tarnautojų

Sąrašas.

29. Pavasaris Vytautas, vokiečių ok. metu polic vyf. 
vachm. Trakuose, po karo Trakų aps. žuvęs partizanas.

30. Petronis Algirdas, s. Petro, g. 1917 m. Helsinky
je, Suomijoje, baigęs karo polic mokyklą tarnavo polici
joje Vilniuje ir Trakuose, antros rusų o^- pradžioje Ute-

omeuiškūmas ir vyresnioji as-‘nos aps. Molėtų vis. partiz. vadas, 1944 m. sutintas, nu- ’ 
menybės dalis, medicinoje va- teistas 10 met. priv. darbams ir išv. į Sibirą. Grįžo 1954 
dinama superego. Visi virš mi
nėti ir tūkstančiai dar kitų men
kos asmenybės žmonių papildo
mų nenormalumų turi bendrą 
šaknį šeimos netvarkingume ir 
tuo mažam vaiknLsutrukdoma 
normaliai vystyti asmenybė.
Toks asmenybės vystymosi su

trukdymas pasireiškia tik žmo
gaus degėsiuose, neapturint 
psichikos sutrikimų, neurotiz- 
mo bei kūno pekenkimo raiš- 
kinių. Asmenybes sutrikims tu
rįs žmogus pašaliečiui atrodo 
normalus. Netikęs vyras sveti- 
miėms gali persistatyti geria
usiu žmogumi^ o namie žmonai 
gali būti tikras medinis piūklas. 
Tatfe visi tieski žmonos skun-Į 
dams dėl minėtai pakrikusio^ ri. _ L___L___ _L1___ 7 _ J____, . _ZZ —lo_
vyro netikusio elegesio namuo- įju Šimonių vis., Panevėžio aps., 194L VL sukflįmo da

Visi , asmenybe pastipusieji 
žmones^, kenkia kitiems, o jie -- ---
patys vi^i nejaučia jokios kai-Irioj, Panevėžio ir Subačiaus vis., suimtas 1945.. VL 27- 
tės dėl'savo netikusio elgesio; 28, kalintas ir tardytas nuo liepos 20 iki spalio 30 d, ir, 
neaptun tokie jokio baimini- greičiausiai sušaudytas. /T -
mosi bei nusiminimo — šitaip ... . . -^J--
kua_ jaustis !ik neurotikas, o ne} Sinkevičius Julius, apie 35 m. amž., kilęs iš Aly- 
asmenybe pasilpusj-sis. Asme- taus" aps;, Merkinės vis. vokiečių ok.‘ metais policininkas • 
nybės netvarka j ra chroniška Merkinėje: Pasitrankęs j Vokietiją baigė žvalg. mokyk- :

“Paskutinė Vakariene’

Neišsivysto žiūoguje tada visu-

šitaip

ASMENYBE BASILPUSYSIS 
LMA NESUTARTI SU 

VISUOMENE.

Nežiūrint kokio pobūdžio as 
menybės pasilpima žmogus 
ri, jis galų gale susikerta su vi
suomene. Psichoanalizė mums 
tvirtina, kad vyresniame am
žiuje paturi n lis asmenybės pa
silpima žmogus turėjo vaikys
tėje stokoti pagrindinių žmogui 
būtinumų, idant galėtų norma
liai saya asmenybe vystyti. Toks 
žmogus stokojo, meilės, stangu
mo ir pasitikėjimo sava moto
na. Be šitų vaikui būtinumu jis 
auga negalėdamas pakęsti truk, 
dymų pasireiškimui jo. primity
vių instinktų. Toks vaikas neiš
vysto savyje vykesniosios asffie- 
nybes dalies (superego) Toks 
vaikas nepajėgia kontroliuoti 
nepatenkintus troškimus.

m. į Vilnių, 1958 m. vėl suimtas, viešai 1958. VII 16 nu
teistas mirti ir VIII 8. Vilniuje nužudytas. • -. . .

|31. Petronis Romas, g. J912 m. Žadeikių k., Vabali- 
ninko vis., Biržų aps., polic. tarnaut, 194L 1IL suimtas, 
kalintas Marijampolės ir Kauno kai, išėjo j laisvę 1941. 
VL 23. Nuo 1945. VI. partizanas, veikęs Rokiškio aps. 
Pandėlio ir Biržų aps.’ Vabalninko apyl.; “Siaubo”, vė
liau “Kurkliečio” slapyv., buvo skyrininkų, nuo 195L VIII 
25 .“Sierakauskio” tėvūnijos visuom. dal virš. Sutintas 
1951. X. 12., tard. parod. iš 1951. X. 14; lapkričio 2, 12 ir 
gruodžio 7 d. paskelbti bolš. spaudoje. ?

32. Pileckis Jonas, vokiečių ok. metais polic. pareigu 
nas -Marijampolėje, 1945. V-X minimas Marijampolės aps. 
vienos partiz. gr. vadas, vėliau “Tauro” .part. apyg. vado 
adjutantas, vėikė “Broko” slapyv. A ' ' -

*33. Sabaliauskas Albinas, s. Juozo, g. 1918 m. Gaiga-

lyvis, nuo 1944. IV. policininkas, po karo partizanas,’ bū
rio vado pąvad., veikęs “Morkuškos” slapyv. žaliojoj Gjr

34. Sinkevičius Julius, apie 35 m. amž.,kilęs įš Aly

k., Jurbarko apyl. vokiečių ok. metais policininkas, nuo < 
1944 m. partizanas, suimtas if -riūteistSs, attikęs bausmę f 
kone. stov. gyvena ok. Lietuvoje

36. Sugintas Antanas, g. 1909 m. Vytogalos kj Skaud <.
vilės vis., Tauragės aps., buv. policiniūkas, nuo 1944 n£ 
Kaltinų vis. Varsėdžių n apyl. partiz1. būrio vadžš’,-žuvęs 
apie 1946 m. ' ’ . ‘

37. Šileikis Petras, lojęs iš Utenos aps., Vyžu^rĮų' ąpyl, 
pasienio polic. vyr. polic., po karo Vyžuonų apyl partiz.

ant Kartuvių kalno miško pakraštyje^ partiz^ što. ,
tautu sušaudytas. ■' ■ >> - < •• -■ ... „

38. šleideris, vok. ok. metu police tarnaut? po . karo 
partiz. būrio ar skyf. vadas Mosėdžio.ap^i' Krfetii^c^ 
aps. suimtas.

39. šniaukšta (Šniukšta?) Vladas, vokiečių 6k. ftiė-
vaitas nepajėgia kontroliuoti ^1S poncminKas biiaieje, nt parux .gr; was .
_ Tauragės aps., Vaitimėnų-Kaltinėnų apyl., veikė "Bijū-
* O kai toks pastipusia asme- no” Štapyv. ? . , .

40. Tautkus-Tantkėvičius Jnoža^ šr JtloŽŠf g. 190Ž ? 
į polic. nuov. virs.

je ir Tytti- ?

nybe vaikas paauga ir pradeda ' - — - ' ' - - - - - -. ... .
susidurti sū štiaMgnšiaiš šalia jo. f :
šeimos esančiaisiais, jis taip j>at- Užventyje, Šiaulių aps., 192S-194tt> 
vaikiškai elgiasi. Toki kita! pad-, vėliau nuov. virs. GrinkiŠk^ę. u ijvu-

vėnuose, nuo 1947. H partiz, ‘‘tfemo*’ Siipjv...TMtiržlfės
■jlgfasE Tokš kitą 

žmogų ima pakęsti----mylėti
tik tada, kai ]Ja$tarasis paten
kina jo norus, ir nekenčia to 
žmogas, kuris jį apvilia. Toks 
vaikas neturėdamas . išvystytos 
vyresniosios asmenybės, nejau
čia kaltės jausmo dėl savo nick- 
darbių. Jis gyvenime vadovau
jasi malonumo dėsniu. Tokiu 
siusti nktinius siekius laikinai 
sutvarko tik tiėšfbgih^ uždrau
dę: drausme, bausmę, pančiai, 
grotos . . . Sa vu proto toks jau
čia negerai darns, bet visai ne
sijaudina dėl to - neturi jaus
mo, turis j j sulaikytų nuo niek- 
d4rbių. To toomento malonu
mas tokiam yra daug svarbes
nis negu ateityje patinsimas ne
gerumas dėl netikusio elgrsio.

Kai toks pastipusia asmeny- 
l>e žmogus sulaukia jaunuolio 
aru^afis.^ji;y lę^a tokį pat ne- 
visuomenišką šavo elgesį su 
^luončrms. tada jiš
ūna nesutikti tu visudhrenėjc 
vyraujančiais įsfahmfra». papro 

ir
(Nukelta į 5 psL)

5, XL 20 ir 1955. L 29 paskelbti bolš. spaudoje.
41. Urbortavicius Justas; s. Justo, g. 1913 tu. Tryškių 

m., Telšių a^s., vokiečiu ok. mėtų polrctiimkas Tryškiiid- 
se, “1944-50 m. gyveno nelegaliai”, suimtas, tafd. iš 1950 
V. 24 paskelbti bolš. spaudoje.

42. Vaičekauskas Viktoras, k Petro, g. 1921 m. Aokšj 
tašlynio k., Raseinių raj^ .vokiečių ok. fnetli polic. tariiftiC 
1944. XII. 9 įstojo į partiz. Jurbarko apyl, 1945. VIII, su
imtas, tard. parod. iš VlIL 21 paskelbti bolš. spaudoje./

43. Vaitfddinas Vladas, g. 190ft;X. 17 VinK^ig/k?;'
^^asliir Biržų aps., sadg. dpi tarnaut:, 1941- 3-4,
sūimtas, kalintas Kauno K d. kai., kankintas,
1941. Vi. 23, pasitraukė j Vokietiją 1944 mn baigęs dh^“- 
santų mokyklą 1945. iV. vyko į Lietuvą ir buvo suimtas.

44. Vičkačka Martynas, s. Jurgio, g. 1911 m. Kaniū
kų k., Onuškio vis., Trdkų aps., ats. j. Isn., tarnavo pasie
nio polic, nuo 1944. XIL Onuškio apyl. Įkartu., nu<r]jM5. 
Iv. būrio vadas, veikė ^Vasaros” slapyv., 
vo sužeistas, suimtas, tari parod. iš 1945.' VUl 3?7- 
4 paskelbti bolš. spaudoje. «- ,st*'
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ČIKAGOS GEN, T. DAUKANTO JŪRŲ 
ŠAULIŲ KUOPOJE

Čikagos Gen. T. Daukanto jū-lprie ežero nuosavybės įsigiji- 
rų šaulių kuopa, šiais metaisj mui, lėšųms sutelkti.
švenčianti savo veiklos,, o taip į ši prasminga sukaktis Gen.T. 
P*,* U J-(;ST jurų šaulių įsteigi-! Daukanto kuopoje, taip pat, bus 
mo, 15-kos metų sukaktį, yra"! atžymėta jūrinės programos 
pramaėiusi rudenį ją iškilmin- kuopos veikloje .sustiprinimu, 
gai paminėta.Tana su pilna ener į jos planavimu vykdymu, panau- 

jūriniai- gija ir užsidegimu. • naujai iš- dojant visas galimas 
rinktoji kuopos., vadovybė—vai- šaulįškaš apraiškas ir pritrauk- 
dyba, vadovaujant kuopos pir- kūuit kiek galima didesnę kuo- 
mininkui E. Vengiahskui, jau pos narių., rėmėjiK.ir kitų orga- 
dabar,' i^ anksto, \ykdo plana- nizacijų, besidominčių jūrų šau 
vimo rliei pasiruęšiamuosius dar veikta, skaičių.
bus, ktinų, norint tinkamai šią Visa-tam aptarti bei .vykdyti, 
prasmingą sukaktį atžymėti,iš. m. balandsio mėn. 9 d^ či- 
yra .begalės

Jūrų šaulių 15-mečio sukaktį -kuopos vadovaujančių pareigū- 
numatoma atžymėti j ariniais 
šaullškomis apraiškomis.spe
cialiomis apeigomis išplaukus i 
ežerą/vainiko nuleidimu miru
sioms kuopos nariams bei Lietu ■ 
vos laivyno jūreiviams prisimin 
ti ir-jprastine minėjimų forma 
— š. m. rugsėjo m. 23 d. šaulių 
namuose banketu, su menine 
programa, oficialia dalimi, vai
šėmis ir šokiais.

Rugsėjo m. 24 d. -— pamaldo
mis bei apeigomis prie Lietuvos 
laisvės Kovų paminklo. Šia pro 
ga, renkama .įr rikiuojama, me- 
džaiga Gen. T. Daukanto f jūrų 
šaulių kuopos* specialiam sukak
tuviniam leidiniui, 
jamas ir, jauj dabar iš anksto, 
vykdomas vertingiems laimėji
mams bilietėlių platinimas, lai
vo išlaidoms palengvinti ir at-

kagoje, įvyko net trys atskiri

NERINGOS PUSIASALISLIETUVOS SACHARA —

di d kojum Alrks: mirai Mūri- 
:irty, Bo-h’iio Moterų l’Cikruci- 
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šeimininkes už iškepami ir, 
‘švirinr.1 v šoku skanėsių ir jų 
ulncšima i konccrfa. -

Dėkojam šeiip.ninkcf Moni
kai Plevokienei ir jos pagelbi- 
ninkėms, taipgi seinininkui Vy
tautui Jurųėlai ir visiems pą- 
gelbininkams kurie pogelbėjo ši 
paregimą sėkmingai pravesti.
Valentina ir Steponas Minkai 

Šių radijo programų metinis 
piknikas Įvyks sekin. rugpiųčio 
13. 1978 gražia.ne Bamuvos 
Parke. Broktono.

B J ’ inaio.iu jeigu mūsų bi- 
čiulai h* iš kilų vietovių prisi
jungtų prie mūsų vasaros suti
kimo. Dėt smulkesnės informa
cijos ir regisi iv c! jos prašome

malo
niai nuteikianti kiekvieną jūrų 
šaulį, vadovą ir rėmėją,šiais me 
tais švenčiant Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopos 15-mečio 
veiklos ir darbo garbingą su
kaktį Čikagoje. J. S.

laivu ir plaukiojimas kuopos na? 4 vai. p. p. kuopos moterų lį entuziazmą veikloje, 
riams, rėmėjams ir svečiams Mi vadės j. š. A. An’uiienės bute 

rinkosi Gen. T. Daukanto jūrų 
x .. . . , lauliu kuopos moterys, specifi-N u t ar t a, artimiausiu laiku ap - ‘ -- * r ,... \..................... . 77 , 1 -niems jurų šauliu moterų veik-ziureti žiemojimui iškerta kuo-|,* , . '. . . Uos bei organizaciniems reika-pos laivą ir pnuleti reikiamus Į

-laivo remonto darbus i?, jo pa-i 
ruošimą šių metų plaukioji-'

ch igano ežeru.

Traymore lavs., Toronto, On
tario MGS IKI. Tel:. 1 41G-7GC- 
7303 iki gegužės 12 d.

Ramona Grigaliunaitė

— Dabartinė administracija 
planuoja duoti subsidijas, kad 
nereiktų kelii degalų kainų

lams aptarti, 
šeimyninėje jaukioje aplin

koje, besi vaišinant kavute, su
sirinkusios moterys aptarė uni
formų įsigijimo klausimą, ats
kiros moterų programos reika
lus, talka kuopos parengimus 
organizuojant ir padarė reikia
mus nutarimus, kad kuopoje 
moterų veikla savo pasireiški
mais būtų gyva ir prasminga. 
Nutaria rinktis bem kartą per 

v . .v . , . J du mėnesius ir plėsti moterųme. suhmo. wsiu ir kiti rei-! veMa kuopoje_

nu posėdžiai 7— pasitarimai, k u 
rių metu buvo kalbėtasi ir kitas 
kuopos veiklos reikalais.

Tą dieną, 10 vhl. ryto Vyčių 
-aJė’e, buvo susirinkusi Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
jūrifiės programos ir laivo prie 
žiūros komisija, kurią sudaro, 
kuopos valdyboje jūrinės prog
ramos vadovas j. š. B. Klima- 
vicus, j. š. J. Ulevičius, j. š. Mar 
tinkus ir j. š. E. Holtzas. šios
sudėties komisijai yra pavesta j mams. 
kuopos laivo priežiūra, kuopos* 12 vaL susirillkG kuopos valJ 
jūrinės programos, planavimas i dybos m ,ba]andžio m
bei vykdymas ir visi kiti reika-| jvykusio pavasarillio parengi- 
lai,- surišti su vandens sportu.] mo komisijos nariai> 15.kos me_.

I . ....tų pammejimo ir pavasarinio 
parengimo organizaciniems rei
kalams aptarti.* Buvo detaliai 
aptarta parengimo programa, 
kvietimų platinimo, baro, lai-

Organizuo-1 plaukiojimais bei kt.
Pasitarimo metu, komisijos 

nariai pasiskirstė pareigomis, 
būvo aptartas 1978-jų metų kuo 
pos jūrinės programos vykdy- 

ejtyje pramatomos, kur nors! mo planas, pramatytos kelionės

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pa-tan- t 

gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus. išsiųstos, jei J1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halrted St, Chicago, ILL ėūdOS

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną a> 
menfikaf pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiem to jdoma prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų, 
kaujaf“atvykta lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmąją išeivią šviesuolių gyvenimu 

. ir ją kieta, ideologine veikla.
' Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juota Ado

maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvią Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA •‘NAUJIENŲ’’ ADMINISTRACIJOJE

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieto- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtai knygas galimi užsisakyti Naujienose.
Juonį Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

Juovt If EIVIO DALIA. Atsiminimai. Šeirio Dali*

ftrooU. 300 psL Kaina 7 doL \

čiKAGirras įspūdžiai komunistų pavergto- -liftuvo^. 
Autorė buvo Vilniuje,-Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kaklas 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $140. Yra taip pat 
Šventa 1 angta kalba.

M ZoH*Mu» SATYRINtS NOVtttS. Genialiai rwnj rašytojo

Dl Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
lui pastabumą neapgauna taturiato tr tgitpropo propaganda bei

PakaHtfK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
MUOŽAL 178 pri. dokumentuota išorinė stadija apie prtaq likim*. 
Rato n. ‘ — M

Vtaeas Žemaite. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTBJR.

NAUJIENOM, I7» S< HALRTKJCHICAGO, ILL, MM

kalai. Komisijai: vadovauja kuo 
pos parengimų vadovas j.š. K. 
Vidžius, šio posėdžio metu kuo
pos pirmininkas susirinkusius 
painformavo apie 15-kos metų

Vienas balandžio mėnesio sek 
madienis, Čikagoje jurų šaulių 
veiklą aptariant, planuojant ir 
organizacinius -reikalus spren- 

kuopos veiklos sukakties panti-! džiaut buvo ypatingai darbin- 
nėjimo ' programos planavimo! gas. Aptarti klausimai, padary-

i į darbais ir kvietė visus, pavasa-J ti sprendimai ir paskiru vado- 
‘ 1 rįniam parengimui praėjus, jung vų - vių parodytas pasišventL 
| tis darbams šių metų Gen. T. j mas, ryžtas bei užsidegimas jū- 
I Daukanto jūrų šaulių kuopos | rmiai šauliškai veiklai, rodo jū- 
1 veiklos planą vykdant. rų šaulių gyvybiškumą ir dide-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamerk Janus |a 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lletuvižkp vlatavardžly sąražaa. 
kaina $6.00, minkšti viršeliai. ”

Persiuntimui'paštu reikia pridėti-dar 50 centu.

1733 So. Hateted St, Chicago, HL 60808 
?• o.

Knyjor

BOSTON, MASS.
Seniausia lietuviška radio 

programa. Naujojoj Anglijoj at
šventė savo 44 metų sukaktu
ves ir 40 metii sukaktuves kai 
transliavo pirmą radio progra
mą iš Bostono į Lietuvą, Vasa
rio 22, 1938.

Tomis progomis buvo su
rengtai, Dainų, Dailiojo žodžio, 
ir Tautinių šokių koncertas.

Susirinko, pilna svetainė 
žmonių, kuriems dėkojam už 
atsilankymą, taipgi dėgojam už 
sudovanotas dovanas laimėji
mui, ir už pirkimą laimėjimo Ji- 
ketų. Taipgi dėkojam Petrui 
Bliumui už parodytus filmus.

Dėkojam Aleksandrui Čapli
kui, S.B. Liet. Pileėių Klubo 
pirmininkui ir S.L.A. Centro 
Valdybos viceprim. už draugiš
kus sveikinimus ir linkėjimus.

Solistė Maryte Bizinkauskai- 
tė “Miss Lithuania of N.E” iš] 
Broktono buvo publikos labai 
šiltai primta. Dėkojam Jai ir 
jos eėveliui, Dr. Petrui Bizin- 
kauskui, kuris Jai akompanavo 
už dalyvavimą koncerte. Taip-

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guisen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
________rūpinlnų. __2$2.00$2.00
U». Guxs«n — DANTYS, ją priežiūra, sveikam ir grožii

Kietais viršeliais, lietoje $4.00 dabar tik........... .......
Minkštais viršeliais tik--------------------------- —--------

Dr. A. J. Guisin — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik - -------------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus Čeki arba monay ordarĮ, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidoms.

$3.00
5Z0C

$2.00

IV/l U AUU kJ,
1736 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. <0603

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JssmiMS, A KISS IN THE DARK. Pikantišką Ir intymiu nuotykiu 

įpražymai, paimti 1A gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. —

Dr. Juoki B. KonSus, HISTORY OF LITHUANIA, Lietuvos Istorija 
antrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
jsL, kainuoja $2.00.

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

Dangum* šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knyga* galim* Įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ii 
piniginę perlaidą. - —

: RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NiuJIonoM filbrii fiutl puikių knyfv, kvrior bof kokią 

knygų spintą tr lentyną.z
Alekstnd^ PakalnHIds, MES GRĮŽTAME. Įdomfli jauną dieną 

atrimmimai ir Jvykią bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5.

A. PaktlnSkls. METAI PRAEITYJE. Netolimą Ivykią priMmlnl 
Ir laiko įvykią Lietuvoje ir Vokietijoje įprašymaL ruridn- 
tyti J 12 dalią. 290 psL; kaina 35.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. U tomai, 
žto viršeliais. 335 pd. Kaina 36.00. Minkšto virš.

Pnrf. Vacį. «!rfiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl, Įrišta — $3,00. minkšto vir
šeliais — $2,00; U dalia, 225 psl, įrišta — $3.00. minkš
to viršeliais________________________________ ___

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, lliu- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina M

P. KasIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Triją dalią Uetuvof 
partizaną buities romanas 292 puslapią. Kaina 33.

Janina NarOrw, TRYS IR VIENA, jaunystės itilminlmaJ 
170 psl-------------------------------------------- i----------- S3JI

M. Gudalls, POVILAS MILERIS- biografijos braožai 2M 
puslapiai-------------------- - ----------------------- *--------- taJt

* Knygai užaakant reikia pridėti 25 et pašto IŠlaldomt.

1739 S. Existed 8L, Chlaųrt, CŪL IMM.

Gn- 
$5.ta

na

■ u— lujii "mr™. ;— -----  ~~ -— Mur iū-.^

. Jau kuria laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Abrose myga aprašanti paskutinlą 90 (1809-1909) metą 
Chicago* lietuvią gyvenimą Ir ją atlfktua darbui 004 pel. Kalni 
910. Išleido Amerikos Uetmrią Iitorljof Draugija,

Knygoje aprašyta pirmai Chlcagon atvažiavęs 
Hetuvlą ki ‘ ‘ ‘

___ __ _____ __ betaria, ptnam 
:olonljoa, ją suorganizuotos'' šalpos draugi jos, statytos bsJ- 
elgti lafltraščUL kurią rišo buvo 121. 41 teatro draugiją <0 
iki chorai, 9 bažnytiniai ir 814 veiklesniu taontą Mografi-

kai ir kt . . HMM
Norintieji Hą knyga tMcyti, praftomi paraiytl čekj arta Money 

Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu tr pašiurti:

' 1735 South Halsted Street, Chicago, HL MI8S

i 
r

Pu JEU tnxyoml jl*j plairsl tf- 
dideliu* darbu*. Pirma, jie p»- 

de4* Jumi pasiekti asmeuiiku* jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neia nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki *'• v1

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T«L 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įsteigta 1923 metai*.

Įstaigos pletuoM Hemą* automoUllama pastatyti.

palūkanų, priklausomai nuo Jdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša _ .

i. CHICAGO 1,



muluoti politinę poziciją jis nepajėgiai & pajėgumą^ dar.. 
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vių Tarybos valdyba, bet ką jis uori tai valdybai pasaky 
ti, tai jam pačiam, atrado, neaišku. Atrodo, kad jam da
iga teks laukti atsakymo į praeitais metais pasiųstą p 

siūlymą..

$18 0(i 
t 1

$34.00
S18.00
< <00

čys, bet visa jo grupė pralaimėjo ne organizanuiams fron 
te, ne propagandoje, bet moralinėje srityje

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

$30 00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
TH. 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto
Orderiu kartu «j užsakymu

Mnnev

NAUJIENŲ raštinė atdarą kasdien, išskyrus ąpkrnadieniu^ nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Aiškėja politines pozicijos
Turime pripažinti, kad pirmieji šių metų mėnesiai 

labai daug prisidėjo prie Amerikos lietuvių politinių po
zicijų aiškumo. “Bendradabiavimo su kraštu”, ryšiai su 
“tarybine liaudimi”, bendradarbiavimas su “okupanto 
agentais”, pagaliau ir “bendradarbiavimas su pačiu oku
pantu” darosi aiškesnis kiekvienam galvajančiam lietu
viui. Klevelandiečio Algirdo Kasulaičio paskaita Chica- 
goje, Alto atstovų patiekta informacija New Yorko vei
kėjams, o pągaliau ir ALTO vadovybės aiškinimai Toron 
te daugeliui pravėrė akis ir parodė dėl ko lietuvių tarpe 
kilo tokie aštrūs nesusipratimai, privedusieji prie orga- 
riizacijų skaldymo ir nenoro būtiniausiems pasitarimams.

Algimanto Gečio vadovaujama grupė norėjo kalbėti 
visų Amerikos lietuvių vardu, bet nepajėgė savo preten
zijų tinkamai formuluoti ir papasakoti apie atliktus bet 
kokius darbus. Gečys visą nelaimę vertė ant Amerikos 
Lietuvių Tarybos, kuri, niekad atliktais darbais nesigir
dama, padarė Lietuvos laisvės reikalui daugiau, negu vi
sos Gečio vadovaujamos, organizacijos ir jos padaliniai 
kartu sudėjus. Nieko Gečys taip nenorėjo, kaip'susėsti 
prie bendro stalo ir tartis “Lietuvos laisvės reikalais”. 
Tas. pasitarimas jam buvo reikalingas, kad galėtų vėliau 
pasakyti, kad “tarėsi lygus su lygiu”. Visa tai būtų buvę 
gerai, jeigu Gečio vadovaujama grupelė galėtų prilygti 
bent vienai ALTą sudarančiai didesnei lietuvių organi
zacijai. Gečys turi gerai organizuotą propagandos maši
neriją, bet propaganda dar ne viskas. Jis neturi reika-- 
lingo .užnugario.

Vakar Naujienose paskelbtame Gečio “pasiaiškini
me savo bendradarbiams”, aiškėja, kad ne ALTAS, bet 
pats Gečys visą laiką ieškojo kontakto su Amerikos Lie
tuvių Taryba. Dr. Kriaučeliūno slapta kelionė Į Phila- 
delphiją aiškiai parodė, ko Gečys siekė ir kaip jis jaučia
si. Viename sakinyje jis tvirtina, kad Į panašius slaptus, 
pasitarimus jis niekad daugiau nevyksąs, bet čia pat pap- 
rėžia, kad susitikti su ALTO vadovybe jis vis dėlto norė
tų. Jis primena, kad praeitų metų gale pasiūlė ALTO, va
dovybei susitikti, bet iki šia šio meto jis dar negavęs at
sakymo. Kai Dr. Kriaučeliūnas nuvyko j Philadelphia 
išsiaiškinti, ko jis nori, kuriam tikslui jam reikalingas 
tas pasitarimas, tai tiksliai išdėstyti nepajėgia. Savo pa
valdiniams įsakymus duoti jis gana gerai moka, bet for-

ti tūkstantinių išmetimo komunistinės propagandos 
šlamštui parodė, kad Gečio žmonės nežino, ką daro ir 
nežino, kuriais keliais vesti pasekėjus. Lietuvių Rašyto
jų Draugijos vadovybėje turi būti tuščios galvos, jeigu 
jos buvo įsitikinusios, kad klasta galės apgauti galvo
jančius Amerikos lietuvius. Vakarą galima pravesti, kar
tą galima net ir vyskupą apgauti, bet kai žmonės pati
ria, kad buvo premijuotas “Pergalės”, redaktorių parink 
tas “kūrinys”, tai visus priverčia pagalvoti,, kuriais ■'kė
liais dabar einama.

Apie “Striptyzo” ir “Saujos skatikų.” klastą Ameri
kos lietuviai žino. Juo daugiau jie.žino, tuo teisingė^niūs 
sprendimus jie gali padaryti. “Striptyzas” smarkių pa
kenkė Gečio viršininkų pozicijai daugiau, negu 
kitas lietuviško gyvenmo faktas. Jis pakenkė tdtf^l, kad

lymą. Susitikimo su Dr. Kriančehūmi jam neužtenka,

ryžosi Amerikos lietuviams, primesti komunistinės Die-

v. KAROSAS

> 1< aSr,.
Poilsis (Tapyba)

t -v.r .neperžengią savo, tautos ribų.
.^Tačiau i^/či^&ųdi denfokra-L. Pergvelglę visus mus pasieka- 

disidwtfnio sąjūdžio '^eikš-1§ias “LKB Kronikos”, “Aušros”, 
Katafiįybė, - nežfimDt ku-| “Dievas ir Tėvynė” laidas, mes 

'tiįįįie' siįvei priklausytų, kaip ir įose. nerasime net užuominos 
vo esmėje yra’ apie demokratiją, o tuo labiau 

sąjfiasar;ir\k^)’apie jos būtinumą Lietuvos lai- 
Įakie tegaLk aisistbti , t^-i gynyrj sveį laimėti.

pozicįjB^j^i^- totalitaris- Kas nuostabiausia, kad netgi 
jnį nr djjc lįa^^H^imas. d'sidentas A. Štromas, prista- 

ilgai atiaikys- ^au-« h’tas A. Venclovos kaip ben- 
drįsta praverti burnos ir pasakyti, • kodėl pferatujri^ Įdim£?/ j ? .

% PtieŠĮUg^;-dęixi^ ir 
;ųew^aiiiiai. snūdžiai; nors, ir 
veikdami sistemos, rėmuose,, pe-

kuris rekomendavo premijuoti “Striptyzą”, būtų; turėr 
jęs drąsos aiškiai pasakyti, kodėl buvo^padaigd^sv'toks 
pasirinkimas n- premijuotas kėmumstų^tariki^ 
Jau praėjo keturi mefai, bet klasto! or^ąnizafmdaį nė-

Šlamštą primetė Amerikos ateitininkams ir Įietuypį kųj 
turai kelti gauta Lietuvių Foiido tūkstantine atžiavė
už lietuvių-dorovinių principų griovimą.

tai ir literatūriham nuosmukiui aiškintu, bet visi-janoj^ 
kad šis marijonų, kunigas nėra literatūros, žinovas ir ne£ 
turi jokios nuovokos apie meninę veikalo vertę.- Jis, feanc‘ 
riai dirbdamas, surinko didoką lietuviškų pasakų grupę, 
bet visai prašovė pro šalį, kai ėmėsi komentuoti apie 
šventąją. Kun. Bagdonavičiui visai nereikėjo, loštis į šį 
reikalą. Nei jis “Striptyzą” siūlė premijuoti, nei- jjs' tūks
tantinę davė. Geriausiu atveju broliui Andriekui jis. ga_- 
lėjo priminti, kad’ir vienuoliui nedera svetimų sudėtų 
aukų taip neprotingai mėtyti, ir leisti pranciškonams pasi 
aiškinti. ■ '

Šita drąsos stoka pasakyti apstulbusiems- Amerikos- 
lietuviams, kodėl jiems buvo parinktas komunistipis dar 
bas daugiau prisideda prie politinių pozicijų- aiškumoSį 
negu bet kuris kitas, faktas. Kada politinė grupė' padarot 
didelę klaidą, ir neturi drąsos nuoširdžiai paaiškinti, 
kai ptoks nelemtas dalykas jų galvose galėjo susiklos
tyti, tai priverčia kiekvieną narį pagalvoti, kad čia kas 
nors netvarkoje. . Jie turi savo žiniojė katalikų išaugintą 

____  — - - - — . - •- - — r C

mals, laisvėjimo erdvę, ii čia: 
seka tolimesnė, išvada. ;

mas. gali iškovoti Lietuvai lai
svę, bet' demokratijos laimėji
mas visoje So-riėti joje -užtikrin- 
tų-feisvę tidi pačiai katalikybei’ 
tięt lietuvių tatilos tautinio' in- 
dividųšiutii^. išlaikymui, nes; 
demokratijos' idėjos, nešančios: 
žmogui asmeninę laisvę ir už- 
tikripapčios. tautoms, savo, savi- 
tumo išlaikymą, savą poveiky
je yra visuotinos, pasiekdamos

‘kartu visas Sovietines paverg
tas tautas, nęišskirtiant pačių: 
rusų. Demokratijos idėjos savo: 
risuotinomu tegali priešpasis- 
tėtyti, prieš. tataKtariana visa-

dramintis, visose savo išvedži- 
ojimuose niekur -nekalba apie 
demokratiją, ir net cituodamas 
autentiško demokratijos atsto
vo E. Finkelsteirio žodžius, nu
kirto jo patį esminkiausia pa
sakymą.

A. Stromas pradeda: “Pasku? 
etiniame “Akiračių” numeryje 
yra *š Lietuvos atėjęs E. Fin- 
kelšteino stra-psnis, kurį jis 
baigia taip: Taigi šiandieną kaip 
•?r dešimt, kaip r dvidešimt me
tų atgal, kaip per visą savo is- 
toriją/'tieluva nori likti pirmi
ausia Lietuva” . . .) ^SaTtims”, 
kai žęm- Nb4,1977, (m.) . O ne
užbaigta mintis taip skamba: 
“Bet Šiandien, kaip niekad pra
eity, lietuviui daros aišku, kad 
jų tautinis -atgimimas ir valsty
binį nepriklausomybė įmano
ma tik tikros demokratijos ir 
nenukrypstamo žmogaus Teisių 
prisŪaikymn sąlygose.” . (."Aki
račiai, No 6, 19ZZm

Šiame paskutiniame Finkel- 
šteirru tvirUnime yra išreiškia

visą demokratinio-disidentinio 
stjūdžio esmė, kurios r ^suge
bėjo pagauti ir suformuoti liku; 
šieji .Lietuvos disidentai.

Pažvelgę į Lietuvos laisvės 
problemą visos Europos apim
timi, pamatysime, kad lietuvių 
tauta pokariniam e laikotarpyje 
yra atsidūrusi tarp Maskvos va
dovaujamo totalitarizmo ir Va* 
karų Demokratijų.

Skelb:ama išeivijos katalikų 
“Roma ar Maskva” dogma ta
po pakeista Vatikano į “istorią. 
kompromLa” su komunistipiu 
pasauliu, tad savaime Lietuvos 
katalikai prarado*-savo/atsparą 
katalikiškame pasaulyje. Sugri
uvus Ispanijos ir- Portugalijos 
diktatūroms, nacionalizmas pra
rado paskutines savo atramas 
Europoje.

Lietuv'ų tautai-teliko du ke- 
iai — vienas, įsiiėiimas į pi.nu
linį korntmizmąrantr^^elko- 
j'mas'kelių į Vakarų demokra
tiją. Deja, dietuva tapo okupų-\ 
ota ne kaip demokratinis 
kraštas, bet kaip diktatūri
nis, kas supainiojo jos laisvi
nimo problemą. Pasitraukę su 
tremtinių^ ir pabėgėlių mase 

.įvairus diktatųrininkai, savo 
gimtoje žemėje numarinę vos 
kūdikio žingsnius žengusią Lie
tuvos demckraLijv tą pačią 
pragaištį skelbia visai Vaka
rų demokratijai, amžinai kriti
kuodami ir niekindami Ameri-

Tiesą, Vakaru Demokratija 
-pergyvena visą eilę- sunkių. kli
šių kas. kelią r;ųitą susirūpini
mą dėl jos? ateities, bet jei iš tr- 
knjjų jai lemta', žūti —tai tą- 
tabtarizmo triumfas pasaulyje 
yra užtikrintas, kuriame lietu- 

fvių tautai neliktų yiėtos ir vi-

dienraštį ir savaitraščius.. Jiems prieinamos uz pinigus . s
ar už gražų pažadą ir kaikurias rądijo, valanqsfes* aąęr- . . ' .
iki šio meto nei viena priemonė nebūva panaudota^, bisį ? yrą bloga byla šio ^veju. Jr ąiškiaf pasako,, pa-

. ................... ‘ išvesti Kreivasžinigsi^ jčųooĄaheje.
viams-- apgauti. Lietuviai supranta-, kas jn’a lietuvių- tenr- srityje negs^ būti teisingas politinėje arenoje Principų _______ __ _ u v.
tos didžiausias priešas. Jeigu jau reikėjo imtis, klastos ;nfitmįęrtūejįi va&iinuveda pina liepta- galu- ir nutyla. Toks. sas lalsvimmo darbas būtų be- 
premijai paskirti, tai reikia turėti drąsos paaiškint^ padeda išaiškinti pozicijas. Daugeliui jos jau pa- prasmis.

(Bus daugiau) „

ar už gražų pažadą ir kaikurias radijo, valandėles^ Mat

bepasakyta, kodėl buvo reikalinga klasta laisriemą lietu
viams apgauti. Lietuviai supranta-, kas yra lietuvį tatr-

premijai paskirti, tai reikia turėti drąsos paaiškint^ kpr 
dėl tokios priemonės buvo griebtasi

"mas suteikė progą dirbti užnugaryje,x bet .ne fronte, roslavlio gubernijos. . _ * -■ ■
Pirmiausia stojau į Vsevobuč (visuotinio karinio ap- Nepriklausomos Lietuvos atstovybe atsirado Ma&k- 
mokvmo įstaiga). 1919 m.-balandžio mėn. Mogilia-■ vaje i92ff toėUj liepos mėn. Antroje pusėje ir• stoda
vo gubernijos karo medicinos komisija pripažino rė save įstoję Kmažije Phdvorije. Mes abu lietuviai 
tinkamu darbui užnugaryje. Kadangi Mogiliavo guber- nuėjome j Lietuvos atstovybę teirautis dėl vykimo į 
nijos įstaigos persikėlė f Gomelį, kaip, didesnį centrą. Lietuvą, čia atstovybės juriskonsultantas Narkevičius, 
tai antroji ypatingoji karo komisija iš Maskvos 1919 žiūrėdamas į mūsų dokuirientus; įrasakė: 
m liepos mėn. pripažino tinkamu karo tarnybai tik t —> Stankaitis, kaip karo pabėgėlis galės- su šei- 
užfrontėje ramaus laiko aplinkoje. Po to, įvairiu karo ma .važiuoti ŠU; mūsų dokumentais, o pats esi gimęs 
ištaigu buvau mėtomas, bet nuolatiniai važinėjimai blo Rusijoje ir-turėsi Optuoti Libluvos pilietybę, bet prie 
gino sveikatą, tai galu gale vėl perėjau į “Vsevobuc’ praiymo Uirėsi pridėti vieno ta tėvų prieškarinį vidaus 
ir pasilikau Mogiliavo mieste. 1919 m. gruodžio mėn. išduotą prifež katrą ft dabartinės nepriklausomos 
buvau komandiruotaa 6 mėn. į Organizacinius Kali- Jjetuvos srities ribtį, ir toji procedūra užtruks apie 
nio Apmokymo kursu* Maskvoje. 7 \ • - -- » «•

f i Pbrttusų- pokalbio Lietuvos atstovybėje L Stan-
MaU tais laikai* tarinė Sovietų žinyba buvo Levo naitig per kursi) jx>litiu{ komisarą Borisovu pradėjo 

Trockio žinioje ir jis planavo Įvesti Sovietų Sąjungoje kombinuoti persikelti ii Jaroatovlio į Mogilieyą. kad 
iveicarijoa pavyz<izių milicinę karinę sistemą, arba prjartėtų arčiau Lietuvos. Jis turėjo žmoną mokytoją 
kaip Švedijoje kurti pusiau noticing pajėga. tį,, uo4rę Jaroaląvlyje. '* ” ‘ ,

Vakarų valstybės pasiliki savo pi Trečia is ir jiems t Komisaras Borisovas pradėjo įkalbinėti mane vyk 
patiki ginklus laikyti namuose, kas prie karinės mUi-'jį į, giaarės Kaukazo sriti*. ypač Kubauės — Juodų- 
cinės sistemos būtina. Tuo tarpu Sovietų Sąjungoje sa jy jūrų. Jis patarė tai daryti' sveikatos sumetimais, 
vo piliečiais pasitikima tik “propagandoje” ir abstrak- nas ten klimatas esąs iv einas ic maisto- daugiau, ma
čiais socialistinės visuomenės nariais, bet konkrečiais tomai, žiūrinėjo tarnybon lapą. Maskvos karo ligoni- 
gyvais žmonėmis nepasitikima, todėl Sovietų valstylxs -rfįje 1920 m. sausio mėn. po beriamosios dėmėtosios 
vadai nuėjo Rusijos carų patvaldžių,prieš šimtmečius jfitmčs jauna* daktacas man pasakom > 
pramintais keliais. j ’!_  Dėmėtoji šiltinė, tai’'kraujo liga ir nuo dabar

f tuos kursus iš kiek vienos gubernijos, rospubli- pj4e mniAta ir švtantm ktitaėte, visos kitos li
kos bei srities (oblast) buvo komandiruota po 2 as ^įn^i. - * . ,

I menis. Kursų politinių komisarų buvo iš Vilniaus du Buvo įkyrėjęs kosulys ir $u tuo suristi širdies ne* 
per mob’iiz-iciją Černovicų karo ligoninės pažymėji- lietuviai; aš iš Mogiliavo ir Julijonas Stankaitis iš Ja- gatovinrai Pagaliau- sutikau - su likimu. - Kursų-kom-

Senelio Anupro atsiminimai

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

eities miglų”
. (Tęsinys)

Kartą, praeidamas pro mūsų vežimą miestelyje, 
motinos tėvas kažkodėl užsuko prie mūsų vežimo, ir 
vyrus atsisveikindamas, pasakė, kad namo važiuosime 
kartu. Todėl senelis (tėvo tėvas) tarė tėvui: — Vaike
lį eik padėk pakinkyti savo uošviui arklį, nes jis, ar
damas jaučiais, priprato prie lėtų judėsiu ir ilgai už- 
truks arklį Įniki akydamas. Vėliau studentės, bekal
bėdamas apie Ukrainos gyventojus sakė, kad įeigu 
šiaurėje gyvena lėtieji chaehlai, tai pietinėje Ukrai
noje išsidirbo iš klajoklių “poinveų” ir “pecemegų” 
juodaakis ir saulės nedegintas rudaodis ukrainiečio ti
pas.

RUSŲ PROFESORIUS APIE GENČIŲ 
KIUUS'HMĄSI I PABALTIJĮ

Pirmoji karininkų ir puskarininkų mobilizacija į 
Raudonąją armiją sovietuose buvo pravesta 1918 m. 
spalžo mėn. 5 d. Aš kaip karininkas buvau mobilizuo
tas. ItffV n: rudenį Auslrų-Vrengrų fronte Karpatuose 
pričM^hHih rijfc sviedinio, užtaisyto nuodingomis du
jomis, Imtais ’ek tiek apnuodytas tomis dujomis, tai

pra-

partijos jaėeikos- (celės); narys (pavardės nebeprisime-
nu( patarė inmr draugiškai, gyventi šiaurės Kauka
ze būti apdairiam ir su buvusios baltosios armijos k a- 
riais vengti draugysčių. nes baltosios armijos visas lin
kutis pramatomas fiziškai sunaikinti. Jis prašė pokat 
bį laikyti paslaptyje.

Kursus gaigiau 1920 m. liepos mėn. 20 d. ir ga
vau atostogų mėnesį, paskyrimo raštų į Ekalernoda- 
rą ir geležinkeliu- važiuoti pažymėjimą.

Pagaliau l^tk m.' rugpjūčio mėn. 20 d. atvykau i 
Ekaterinogradąi Geležinkelio stoties bagaže • palikęs 

- dhiktus apsaugai, atsiradau Karinio Apmokymo Terų 
torialinio pulko štabe. Prisistąčiau pulko viršininkui. 
KaliŠkiki?(tai Kauno pravoslavų kapinių, šventiko* sū
nus) .

(Organizacinis - teritorinis pulkas; sutampa su 
srities teritorijos ciba ir jojo vadas vadinėsi viršinin- 

ilou. tuo: tarpu rikiuotės pulko viršininkas vadinasi 
vadu). ,

Pasirodė, visas teritorinio pulko štabas sudary
tas iAbritosfos armijos karininkų bei karo valdininkų. 

‘Aš buvau paskirtos teritorialinės kuopos viršininku, 
kuri ėprėpė Ekaterinodajro miestą ir apskritį Begali
niai buvau patenkintas, kad. atsiribojai* aue» bąitiįjįr 
karių ir neturėsiu su jais jokių reikalų, nors pAiTRo vir- 

“šinmkas liepė užeiti pasitarti su dviem inspeMorĖiis, 
bet paklausus ką jie man duos, jis atsakė jie, pieko 
neturi, tuomet atrėžiau, kad lęorijją prisjklansiau 
Mkskvoje. bet pasižadėjau užeiti tčltoft pcrčmifskuo- 
pą, nes tai bus proga pasitarimui.

(Bus daugiau)
A •



DR. K. G. DALUKAS 
KK.V8CKIJA/IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGU A 

4449 S«. Putoki Rd. (Crewfard 
‘~wUc»l Building). T«L XU 5-6444 
r.v-u ’’Jonius pagal susitarimą. 

ir' ae- tsiliepia, skambinti 374-80'H

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
40UTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGI.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

A/estchester Community klinikos 
Medicinos d i re Kr ori ui 

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, h 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis »

Tel: $62 arba $62-2728

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKA' 
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 WMt l03rd Štr«O 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLĖCKAb 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2418 W. 71 St. Tai. 737 Sl<->

Tikrina akis Pritaiko akinius u 
. . ‘'contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

TOMAS REMEKIS ŠAKO:

INKSTŲ, PŪSLĖS J 
PROSTATOS ČHIRUfcGMA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. į-17 vaL vak 
Ofiso telefu 776-2880 .

Rezidencijos telefu 448-5545

TVIRTA SVEIKATA

Atkelta iš 2 psl.)
IŠVADA, švieskimės idant 

pajėgtume suprasti, kodėl mes 
nežmoniškai elgiamės. Tada di
desnė dalis mūsų pradės slinkti 
žmoniškesnių keiiu. Tada vaikų 
auklėjimas ims norinalėti. Tik 

t tada pajėks normalėti ir mūsų 
į elgsena — kartu ir gyvenimas.
Asmetomės paslėpimą g>’dyti 

OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad. vra labai sunku darbas. Tas

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Band ra praktika, spec. MOT E R į ligc^ 
Ofisas 2652 WEST 5»th Si P.'JET 

Tel. PR 8-1223

ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. S^tadie- 
^tais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal ąi gi tarimą.

OŽTHOPEDAS-PROTEZlSTAb  
į Aparatai.-, Protezai. Med. ban- 
Įr aaįaL Speciali pagalba Ljjomir. 

larch SupporU, ir t t

2850 Wk! 63rd SU ChTcigd. Ilk 60629
i T*i<to PRcsp*ct 6-5084

A Gėlės visoms progoms 
BEVERLY. HILLS GĖUNYČIA 

2443 .WEST 63rd STREET 
Telfonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Driship 

įL.< krautuvė. .
THE DAISY,STORE 

9918 Southwest Hwy- Oak Lawn 
JL«L 499-J31Q

f PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — '►Hna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-3063

t ~ ■ I-II.'’

MDVINGT
Apdr.urtas perkrawtymas 

ii į vairiu artitumv.

ANTANAS VILIMAS
! T.I. ,»4-J882 art« 37649?6

Z— ■, ■■ ■—
Sophie barcus
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Visos programos Ii WOPA, 

1490 fcl. A M.
Lietuvi y kalbi: kasdien, nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30, vaL . popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto.
Vedėja Aldona Daukus

Talof.: HEmlock 4-2413

JI 59 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

and. PLEASE 
make people 
more careful

DARB/1S:
Įkaitinti orkaitę. Ištepti.skar

dą. Morkas sudėti į į»uodųįą ;ir 
užpilti šaltu vandeniu ikr jpiid- 
duko kraštų. Cukrų, morkas ir 
alyvą plakti šakute iki masė pa
sidarys emulsinė ir vientisa.. Šž- 
dėti į ją visą kilą, kas propor
cijoje. Išmaišius palikti poUšiui 
10 minučių, kad gerai sutirstė- 
td. . ’ .v/’ -

Tešlą dėti arbatiniu šaukšte 
liu norimo didumo kupstelis ir 
kepti 20-25 minutes.

geriau kėnius iš orkaitės, atlaisvinti 
negu susirgus^ pe;liu. nuo skardoL:ir, palikti jo

je iki gerai atvės. Kiekis: 30-40.
Pastaba: Sojos ' miltai yra 

dviejų rūšių: beriebaliniai ir su 
rišu turiniu*, ką soja savyje tu-

trunka visą žmogaus amžių. 
Pasėkos tokio gydymosi yra 
menkos. Todėl <

lis’ Dabar žinokime, kad viso
kį musų tarpe nesklandumai: 
tiek organizacijose, tiek šeinio 
se, liek^ reiiginėie, tietmędici- 
niškoje bei visoje kitose šrit\- rį Taigi pasirinktigeriau an- 
se yra didele dal ini sukelti tų tnejr Siame maisto gaminyje 
žmonių, ’kurie savo asmenybės ^Tauja aukščiausiam kiekyje 
trfigumas atsinešė nuo pat vai- Vitaminas A/pautas, baltymai, 
kystės. Jie jų nepametė mok- caiciumas, ciritaš, ir kiti Sta
sius išėję bei atsakingas vietas lujnaį. *> ■ 
užėmę. Iš čia mes turime ver
dančią smalą visose mūsų gy-| 
venimo srityse. Tik per asmeny-; 
bes normą atslatymą mes pa-! 
jėgsime pagerinti savo gyveni-j 
mą. Kito kelio iš dabartinės sū-i 
irutės niekas negali nurodyti,! 
nes tokio nėra.

PASKAITYT!. Marion 
Kalkina n: New Dimensions in 
Mental Health - 
Nursing. A Blakiston publica
tion, 1967.

SUSI RINKIM V *,

i UPYTES Draugiško Klubo susirin- 
E. kimas įvyks penktadienį? gegužės 5 

d.,, 4500 So. Talma i Ave., 1:00. vai.
— « .- . popiet Visi nariai krečiami atsilan-

— Psychiatris šylu Po susirinkimo bus vaišės.
‘ A. Kalys

ADELĖS DOUBLIĖNĖŠ I
SVEIKO MAISTO RECEPTAS I

Adelė Duoblienė 

morkų JR saulėgrąžų 
PYRAGAIČIAI

Orka’tė 375T. >
Prop: *

1 puodukas sutarkuotų morkų 1 
4 puoduko rudo cukraus ; 

’•A puoduku safflower alyvos
2 puoodukai presuotų avižų 
1 puodukas ’šiukšlinių—

saulėgrąžų x \
(/4 puoduko sojfr^ iimHų 
v< šaukštelio drūtos.

ŠVENTO RA?TO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
"TėviSkėsBėdinos" drau-( Remeikio - darmias išeivijai KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KSIKSClONIUJ 

gijos, komunistinės propagan- priekaištas del jos fanatiško an- 
dos 'šlamštas: “Nemuno kraš
tas”, skirtas Ketiniams gyve
nantiems Europoje, mulkinti 
r jų smegenis plauti Okupanto 
amdinys P. Petronis yra šios 

draugijos i rminfak^s. Tomas 
Remaikis, 1977 m. birželio mėn. 
tame minėtame melui sk’rtanic 
leidinyje verkšftna, kad išeivi
ja nepajėgia šanfykhuti su Lie
tuvos (nerašo okuputos) meni- 
nikais, mbkslwih&ais, profeso 
rials. Jie negali patekti į išeivi
jos sales ir tribūnas, netapę e- 
migraritaiš, arba nepasidarę di
sidentais. žodžio, kad jie galė
tų bendrauti, turi pardyti savo 
antikomunizmą..

Toks Tomo Remciko verkš
lenimas yra demagogiškas. Kas 
gi, nežino, kad jojo minimi pro
fesionalai negali savo laisva va
lia išvykti iš okupuotos Lietu
vos į laisvąjį pasauli ir ten nu
vežti ką nors vei ling > Ar jis ne
žino, kad jie įrikiuoti i okupan
to sadminių gretas ir kad išleis
tieji yra įpareigojami rienuo- 

t kius ar jkifekiųi^nĮeno ar neve 
^mokslo priedangoje atlikti oku- 
panWiižclaVi^us. Ir jau kiek 
tokių - pf ofešidnalų apsilanky
mai, yra apdūmė akis palinku- 
sieniX beridrudhibiauti su oku
panto samdiniais ir ne vienam 
išplovė sipegėfijsLJš jo rašinio 
atrodo^ kad jieips.pavyko šitokį 
procesu.atlikt ir Tomui Remer 
kįui. Mat jis įtaigoki mintį, kad 
palaikymas.,454’tykių su ineiii- 
ninkais, pmfS'iana’s yra ryšių 
palaikjTndsl.su. laūki Tai n a h'u s 
galvojimas, ncfaųgi. jis mano, 
kad jie atstovauja tautą?

Įdomu kiek tokie atsiųstieji 
svečiai atskleidė žiaurią paverg
tos tautos bidd£. Priešingai, jie 
nemažai pasitarnavo išeiviją 
supiudyit Jife kėlė ne pavergto 
sios tautos kančias, o aukštai 
ten iškilusį men^ ir kolchozinį 
gerbūvį/ į ,

Ir kas g&TcfoVrnanyfi kad To
mas Jtemeikis? bolševikinės pro
pagandoj; šlamšto laikraštyj^ 
skelbtų lapięįEšęivijos antikomu- 
nę ideblogl j kaip nei gramą 
raiškinuj ir ją vadintu' antiko- 
muništifim fanatizn^u, kuris, jo 
išmanymu šiek tiekv sumažėjo, 
dėt koifTunizmo šasiskaldynio 
ir privedė išeiviją prie iškreip
tos pętitikos santykių su tauta. 
Atrodė, kad Tbmąitemaikį net- 
vihtf^įeivijpš , antikomunistinis 
fanatizmas. Pagal - jo išmonę 
išeitų, kad išeivija kovoja tik 
su komunizmu, kaip su tokiu. 
Bet ne visai taip. Patriotiš- 
kdji lietuvių visuomenė vienirr 
kai veda kovą del 1 a t) t o S

j laisvės kurią Maskvos komunis- 
I tai ją išplėšė, kdvrija del jos 
išlaisvinimo. Ir iš viso Tomo

tikomunizino yra didelė jam 
gėda. Nemanau, kad kuri nors 
neparaudusi išeivių s^iauda bū
tų spausdinusi tokio pasiinen- 
timo kliedėjimą.

Kad šios maro trumpos pas 
tabėlės del minėto Tomo Re- 
maikio nebūtų tik žodžiai be 
pagrindo, ar kokiū priekabių 
ieškojimias, manau bus naudin
ga jo rašinį skaitytojams pa
teikti ištisai, tokį koks jis bu
vo atspausdintas “Nemuno kra
šte” ir pavadintas: “žodžiai kuz 
rių neužginčysime, Tomas Re- 
meikis sako:”

“Mes nepajėgiam santykiau
ti su Lietuvos menininkais, 
mokslininkais, profeso riais. 
Kad menininkui, kūrėjui, moks, 
tinihk iri iš Lietuvos būtų atver
tos mūsų salės ir tribūnos, jis 
turi’ arba emigruoti, arba pasi
daryti disidentu, tuo įrodyda
mas savo antikomoniziną ir 
priimtinumą išdvijaL Lietuvis, 
kuris nori pasilikti gyventi sa
vame krašte, o savo išeiviams 
broliams ką nors vertingo pa
teikti, susiduria su išeivijos po
litine siena. T?ę kurie, tokias 
sienas bando ardyti, susilaukia 
riešo pasmerkime, tik šiandien 
gal kiek fnažiaū efektingo, negu 
prieš dešimt metų. Vieši santy- 
kia su, Svečiais iš Lietuvos ir to
liau lieka problematiškais del 
per didėlio išeivijos gyvenimo 
supuoli tinimo.

Ideologija -— lai akiniai, ku
rie savaip nuspalvina pasaulį, 
paslėpdami vienos tikrovės da- 
liš, išryškindami kitas. Nežiū
rint savo srovinio susiskaldymo, 
išeivija turėjo ir beturi vieną | 
idealogiją — antikomunizmą. į 
Tas antikomunistinis fanatiz
mas, kuris šiek tiek sumažėjo 
paties komunzimo susiskaldy- | 
mu, privedė ■ išeiviją prie iš- į 
kreiptos . politikbs santykių su ' 
tauta atžvilgiu. Išeivija pasista
tė sau “geležinę uždangą” nuo ! 
tautos, £un tebesilaiko iki da- , 
bat. |

Santykių klausimas liko nei- 
špręstas^ politiirėc veikios gali“į; 
mybės liko neišnaudotos, -gy-į, 
venimas Lietuvoje liko tik pa-L 
riršutiniškai suprastas. Išeivija 
sau priskyrė išlaisvintojo rolę i 
ir to pasėkoje rekreipia didelio 
dėmesio j kamieną, o pati rašo 
tautai politiną programą”.

; . A^SVE.

G H r h

GtVt HEART fUN

CYCLE DPS

' Do A Pre-Ride Inspection
Eve^ moto^ydiri should

fc’on before be rides.
KawmM Motors Corp.* 

USA, from its Santa Ana, 
headquarters, recommends 
the following cheek Kat:
1 Drfaa.Chcm. Check your

Should be adjusted, to man- 
nfaetarer’i Kpeaficataooa. 
Chtėk yoet operatore

t. Cheek Be eontfi-

ture will šffeeš the handling 
of your eych and may cause 
toeven emir.

Cheek to tė sure 
Boto of your cables are

inay need adjustt^g up or vent meet common ridmg 
down. p-oblenw. Make R a routine;

fiy developing the habit Kawasaki nffgrrt ft wfll 
W checking your eyde each make toe ride cafb and

yew į heMffigfrt trf-Iifht,

Eght FmaDy, ebeck J

-Tu paruoši stalą mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa
tepi aliejumi mano galvą. Mano taurė sklidina. Psal. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami Įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys “velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: “ Jūs nėgalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet «ur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
moka maL Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

WAWAWAV/«VA

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

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
I į / 2533 W. 71st Street
k Telef. 476-2345-6
i 1410 So. 50th Ave., Cicero
F Telef. 863-2108-9

I FRYS MODERNISKOS KOPlYOOS
AIKšTž TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chieagot
Lietuvių
Laidotuvių 
rHreKtor4 
Lagorlacijotj

AMBULANCI 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

FOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
i4Ab Sd. 5Cth Ave^ Cicero, ilL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette į»57>

GEORGE F. RUDMINAS
Š319 Šo. IfrUANICA AVĖ. Tel: YArtU 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SONOS
(LACKAWICK'

Z424 WES'! 69tn STREET KKpoMle 7-121)
2314 WEST 23rd PLACE Vhtlnia 7-««7J

IW28 Southwest highway. p&io« hiu*. m. 974-441*

P. J. RIDIKAS
MM 8o. HALsTKD Si R t Et PImm: TArda 7-1111

f L MAUJIKNCM, CHICAGO «, ILL Wednesday. May 3.1678

palaikjTndsl.su


y**- . irt. . -.malu pašto ftdarnavima • pris-
L TRUMPAI ii .statant Naujienas, laiškius iš-' 

Į ’’■b verstas ir pristatytas atitinka-
4 moms pašto priežiūros anslitu-

* , cijoms. Dėkui už- vertingą ir vL
v . . *.ems naudingą informaciją dėl

ose ma Šeštokienė is Mar-1 pa^to patarnavimu bei diskri- 
ouette farko pratęsė be ragi- j dėkui už auia/Taip
mmo prenumeratą, o savo ge-' pat <lėkui Adomui Piešina 
rus inkėjimus atlydėjo $10 au-' uį ankstybą prenumeratos pra- 
a . aujieną paramai. D'ėkui. tęsimą, nelaukiant raginimo ir 

Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau-i
j ienas vieneriems metams ir at i — Strazdas išrinktas . To- 
siuntusiam š2 auką, bet pavar
dės prašiusiam neskelbti.

"7 L a* kūnas, Cieve-j^ jn£ h. Lapas — sekr. Lab-
.in , Ohio, tautinių organizaci-' jaros fcndo valdybos, nariais 

jų veikėjas, spaudos darbuoto- * jejna visi Lietuvių namų valdy- 
įr ^u^Gros jbos nariai. Namai turi ir dau

giau sekcijų. įvairiose veiklos

už $2 auką.

1 ronto Lietuvių Namų Labdaros 
Fondo pirmininku, A. Šileika— 
vicepimi., <lr. J. 'Slivinskas ;—

žurnalo “Naujoji Viltis” Redak
cinės kolegijos narys ir 7" ' 
numerio redaktorius, labai ge
rai žinodamas lietuvių spau- 
dos padėtį, pratęsdamas prenu-] tuto skyrius įsisteigė Toronte, 
merą tą, parėmė Naujienų leidi- Skyriaus bei instituto reikalais 
mą $5 auka. Dėkui. Taip pat dė- 
kui tos apylinkės tauteičnii, už
sisakiusiam Naujienas 3 mėn. 
lakiotarpiui, tikslu tinkamiau 
susipažinti.

— FJ
iš anksto pratęsė prenumeratą, t d. Po pamaldų įteikiami pažy- į 
pridėjo 2 dol. auką ir išsamiau mėjimai, dovanos ir bus bend- 
painformavo apie labai nenor- ros vaišės.

10-tOi srityse.

— Lietuvių Tautodailės Insti-

galima kreiptis į Aldoną Vaito- 
nienę, gyv. Weston, Ont.

— Maironio lituanistinė mo-* 
kykla baigs mokslo jnetus iškil-j

. . l-r * XT______-xr____ ?

Jūratė ir Kastytisšvabienė

60650. Tel 652-5245. ' į 
Stipendijos' bus įteiktos

taro baliaus metu, birželio 10 <L»
Hilton viešbutyje, Chicagoje.

> (Pr*

Plyšys tarp Kinijos 
■ ir Vietnamo Nmq«1, Žemi — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Balandžio 30 d: Raudonoji

pasitenkinimą “Viethaiiio vry- 
xriausybės .yęikshiais, kuri išva 

n> iš Vietnamo rfįije 1.2inilijo
nus iš šeiKF Vietname fjyvenan 
cių kiniechu Jio daugumoj e 
vertėsi prekyba, laikė krautu* 
ves. ' -

Kinijos — Vietnam^ plyšys 
atsirado dar ir dvi teritorinių 
ginčų, kuriuose Kinija remia 
ir palaiko Kambodiją, jos peš
tynėse su Vietnamu.

Neutrono bomba
— Melbourne lietuvių choras nis susirinkimas bus gegužės WASHINGTON.—Prez. Car-

’mrmromR namaldomis New Yori dalyvaus JAV ir Kanados lie- 14 d. vidudienį parapijos salėj, tens, kaip girdėti, jau visiškai 
tt - XT7 i -m Ii tz -j- • v * i-a J tuvių darnu šventėj. PakeliuiKairys, Waukegan, 41
to pratęsė prenumerata. ’ (

.kO. Kutūros židinyje birželio 4 J ri“c“ul 1S
- _ • .. . . > Australijos į Torontą choras su

i stos Klevelande specialiam kon- 
I certui. ‘ -

— LB New Britain apylinkė 
suruašė banketą 25 m. sukak
ties proga balandžio 29 d. Me
ninę programą atliko New Yor- 
ko vyrų choras Perkūnas. Apy
linkės valdybą sudaro Juozas 
Liūdžiu s, Elzbieta Liūdžiuvie- 
nė, Algis Dūda, Juozas Leibe- 
ris, Vincas Vilčinskas ir Romas 
Butrimas.

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

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave, Chicago, DI. 60643 

Telef. 312 238-9787 '
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-1 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; * 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-1 
macijas visais kelionių reikalais. 1 suruo- antraii

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

— Toronto Lietuvių namai 
simposiumą 

apie lietuvybės išlaikymo gali-

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

’ CR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INTORMACLJV KREIPTIS L - _ .

; PETRAS KAZAN AUSKAS, Prerdeatas f f ?

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

BRIGHTON PARKE: 21 buto mil
tinis 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, $37,500Į

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

ŠIMAITIS REALTY
‘Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-787>

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS.^;.

4 VIENETŲ mūras ir garažas. -Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda , už 
s38,8oo. ’: ■<

■ A

5 KAMB. labai modernus mūro Da
mas ant plataus sklypo; tinkamas Šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios. ir 
Kedzie. $39.800. į
5 KAMBARIŲ naujo tipo mįirp naujas 
ir garažas. Centrinis oro pildymas 
ir vėsinimas. Galima tupi pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. -

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

DIDELIS ir patvarus namas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus — $16,900.
-LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne

toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų, švarus oras> aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

WASHINGTON.—Prez. Car- 
vl. Lens, Kaip giroeD, jau visiškai

Visų organizacijų atstovai kvie-. palaidojo neutrono bombos ga- 
Čiami dalyvauti. . mybą. Vietoje jos Pentagonas

— Kęstutis Nemanis, Romas’^ išrastą naują atomo 
Rudis ir Ramūnas Savickas iš kuri sprogusi labai ma- 
Detroito baigė studijas bakalau žai paskleidžia ore žmogui . pa- 
ro laipsniais Michigaho univer-1 v^jD3gu atmatų bei spindulių, 
sitete. Visi yra aktyvus lietuvių i* ^ra nemažiau efektinga 
jaunimo veikloje ir skautų ori Pr^ vandenilio ar plutonio 
ganįzacį j oj e. j k°mkas-

į Naujoji ir beveik taršos ne- 
Vyčių senjorų rengiamas pik- turinti atomo bombo bus gali- 

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

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl

ma be pavojaus žmonėms pa
naudoti Amerikos apsaugai ir 
taipgi nuolant priešą.

— Estella Peron atvežta į Bu
enos Aires, kad ligoninėje ga
lėtų būti operuota.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

5(JTU NUOMAVIMAS — parenkan 
nuomininkus

4243 W. 63rd St„ Chlca^ 
Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALfe 
.Darbininku keikia

REAL ESTATEGRINDERS

Job shop experience. Top wages. 
Must read, write, speak English

COLUMBIA TOOL & GAGE
1921 Pickwick Lane 

GLENVIEW, ILL.
Cal] in English 729-4900

2625 West 71st Street
universiteto prof. Pvomas Vaš- 
tokas. Kalbėjo Birutė Richard
son, Lina Kuliavienė. Algis Bal
sys, Gintaras Beresnevičius, Vy 
tautas Bireta ir Algimantas 
Senkus. Dalyvavo virš 2oO as-1 
menų, kurie savo klausimais ir 
mintimis prisidėjo prie simpo- 
siumo geros sėkmės. Ruošė LN; 
valdyba ir visuomeninių reika
lų komisija.

— Laimos Rastenytės-Lapin- 
skienės lėlių teatro spektaklis

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias* 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 nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reL 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie.Pla-

ReTidenęrnin viešbučio, buvo balandžio 30 d. Pnsikėli- 
17350 Gulf Blvd;, St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, pasxyre mo parap. salėje, Toronte. Pven-' 

gini glabojo KLK Moterų Brau 
gija.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyriaus meti-

tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.
Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir

trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

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

Visas ir visus kviečiame į didžiąją talką.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 50608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.

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

Adresas

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede ____ _ _ dot

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

kuris

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
[Pastangas,^prašauMjas^siuntinėti^už pridedamus_______ doL 

Pavardė Ir vardas------------------ -------------------------------  -_________

Adresas . .. . , ...... ——--------- - ---------------------------- -----

• Platinimo vajaus, proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

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

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Ps~ardė ir vardas

*’ Jdu. JJU.1 UUbLŪS. . . » • • • -j• •
informacijų kreiptis pas Marijų AtSlRURlinŲ oKirsnC113J

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: A

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, Ill. 60629

Juozo šmotelio

Kielą, 6557 S. Talman, Chirago, 
III. 60629. TeL 737-1717. (Pr.)

NORINČIOMS GAUTI 
STIPENDIJĄ

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

Naujienoms reikalingas

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

SIUNTINIAI I LIETUVA- •
MARDA NOREIKIENt

3W8 Wert Wtt St, Chicago, IIL 50621 • TeL Wa 5-2787 
Didrtl* MdrlBkhne, jwm r0ll«« tvilrlv prrtrf*.

MAISTAS Ii SUROPOS SANDtLIŲ. ė

Cosmos Parcels Express Corp.
marouitte gift PARCELS suvk*< 

ŽM1 W. ffffe Oklcaea, IIL •042?. — T«L W A MTJ?

t “LIETUVOS AIDAI”
[g. KAZE BRAZDŽIONYTt,
|Z| PROGRAMOS VEDUA
J/ WOPA 1490 AM Frt at 9:30—10:00 p. m. 

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

Tekf. - 778-5374

Tel. 737-7200 arba 737-8534

3UILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

AR JAU PASiUARfiTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

padėti teisininko Prano šnlo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Welb 
peržiūrėta, ‘•Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ^3.. Su legališko 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde> 
iriu siusti: ‘‘Naujienos”, 1739 S 
Halsted SU Chicago DL 60608

ENERGY 
WISE

tool makers
Job shop experience. Top Wages. 

Must read, write, speak English
1921 Pickwick Lane

COLUMBIA TOOL & GAGE
* 1921 Pickwkick Lane

Glenview, III.
Call in English 729-4900

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
'■PATAISYMAI

Turiu Chicagos rnlasto leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga- 
n n tvota! Ir sąžiningai, -

KLAUDIJUS PUMPUTIS
” 4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

MAINTENANCE-SAFETY MAN
Small Manufacturing Firm needs ex- 

j perienced person to take Full Charge 
I of Maintenance of Machinery & Safe
ty Program. Must be able to handle 
Mechanical & Electrical Maintenance 
of Welders & Presses. Maintenance 
Dept, will be built around this man. 
Full Company Benefits & 4 days work 
week.

Call For Appointment
AMERICAN STAIR CORP.

839-5882
WILLOW SPRINGS, ILL.

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS -v-'

Telefonuati: 
523-9367 arba 737-0397 

ALEKSAS

52-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tlkttf puwmflul »vtomobin. 

Liability apdraudimas pens!ninkama
Krelpth

MACHINE MECHANICS
4443 U. ASHLAND AVB. 

52X775

Experineced machinery mechanics. 
Must have stable background in me
chanics and electrics or machinery, 
Packaging 
plus. Top 
suburb.

CALL

machinery knowledge a 
pay, new plant, northwest

MR. GREENWALD 
595-4655

HELP WANTED — FEMALE 
Darbminkiy Reikia

TYPIST-NORTHWEST SIDE

No shorthand. Assist secretary in a 
variety of duties, including process
ing forms anl light orders. Will train 
’ng forms and Ugh* orders. Will train 
ant surroundings in a small manage
ment firm.

PHONE 763-7350

Pidžicuf'a?

(ištaiko*) ir
677-3439Limit us« of diswasher 

to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don't be a Born Loser!

prw stenini* 12

Chloa«oMNORMANA

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtf

Pardavimas ir Taisymas 
2544 WIST STRIBT
TtWj IIihAIIc 74*1 ;

. ■ x — —z

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gtaįį* 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai, v

; Siuntiniai i Lietuvi
i ir kitus kraštus

V, p. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av.
ii Chicago, III. 60632. T.l. YA 7-5W0
Ik___________

Btbl iniNUS IH Lirų

1^41 Prank ZapoIIa
.Boavi **•

GA 44454

•TAT1

biznieriai, kurie, garsinasi
“NAUJIENOSE* — TURI GERIAUSIA

— NAI^IBNOS.'dMCAGo't, iu.W«d>Mi*f, S, 1678




