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ERIKOS
BREŽNEVAS NERŪKO, SVIRDULIUOJA, 

BET VALDO VISĄ RUSIJĄ
Jis-atkakliai Įtikinėjo vokiečius, kad didžiausias 

žmonijos pavojus yra neutrono bomba
BONA, Vokietija. — Sovietų Sąjungos “aukščiausios tary

bos pirmininkas0 Leonidas Brežnevas kiekvieną progą naudoja 
įtikinai vokiečius; kad neutrono bomba sudaro didžiausią pavojų 
pasaulio taikai.

Jam labai nepatiko; kad vokie
čių vyriausybė ir karo vadovy
be spaudžia prezidentą Carterį 
gaminti neutrono bombą.
Brežnevas įtikinėjo vokiečius; 

kad . ji visai nereikalinga; nes 
sovietų karo jėgos nesirengia 
veržtis į Vakarus. Jam buvo 
sunkiau aiškintis kai. vokiečiai 
paklausė; kuriems, tikslams jis 
laiko tok.- didelį, skaičių naujų 
rusiškų tankų?

Brežnevas gerokai susilpnėjęs;
v y pasenęs
,*-**-’. - >

•Sovietų vyriausias valdovas 
yra. tiktai 71 metų amžiaus, bet 
paskutiniais metais jis gerokai 
suseno .Įr neteko jėgų. Jis labai 
gerai orientuojesrkard ir užsie

i Atomų atmatų

gerokai susilpnėjo ir raumenys 
hėtūri. jėgų jį nešioti.

Brežnevas buvo labai gyvas, 
kai sėdėjo ant plačios kėdės ir 
kalbėjosi su kancleriu Helmuth 
Sehmidtu/ir - ^sovietų užsiesio 
minjsteriu - -Gpbjniką. Bet kai 
jam^ik^ofLatsistd.C tai kojų 
raumenys- jo nepakėlė nūo kė-

MORRIS, III. — Į pietų vaka
rus nuo Čikagos, už kokių 49 
mylių, yra taip vadinamos ato
minių atmatų kapinės. Į ku
rias atominės atmatos atveža
mos beveik iš visos JAV terito
rijos....

Tuo kontroversiniu reikalu 
gegužės 7 d. buvo prie atomi
nių atmatų susirinkusi apie 250 
asmenų grupė protestui pareik
šti. Susirinkusiųjų tarpe buvo 
dauguma jaunuolių, kurie va
dovaujami . Northern Illinois 
Univerritetcvprofesorių ir buvu 
šių ankstyvesnių bei dabartinių 
“pėacenikų”, pasakė kalbas, pa
leido į orą balionus su užrašy
tais šūkiais ir kiek pavaikščio
ję’ išsiskirstė į namus, nepakęs- 
dami darganoto ir vėsaus oro.

Chicagos meras Michael A. Bliandic, priėmęs iš lietuvių futbolininkų Algio Ankaus keptą 
/uolį, kalbasi su atvykusia plačia lietuvių delegacija. Iš kairė

ra- 
į dešinę matome Algis Ankus. Ma

rytė Bernatavičius* Paulius Jozait-is. Leon Jakubauskas, Gotfridas Grabys, Steve Jenig, Bruno 
Trapįkas., Tomas Glavinskas, Albertas Kerelis, C ><>k County architektas, meras Michael A. Bi- 
landic, aldermanas Kenneth B. Jakšy. N. Kulys, Juozas M. Kulys* Philip Abed. Don Brandonisio, 
Sūe Dra^ovec. , Nuotrauka Algimanto J. Stasiulio

t^rėj0\jpadėti Brežnevui atsi-

įrežnevas visą . laika smar- 
kiąi rukė, bet praeitą rudenį jis 
^ vą uždegimą, vėliau 

uždrau

* Vokietijoje Brežnevas visai 
nerūkė. Kancleris^ praleidęs po 
kelias valandas pasitaimuose su 
Brežnevu, artimiesiems pasakė, 
kad'Brežnevas susilpnėjęs, bet 
jis dar yra ’tikras Rusijos val
dytojas,

Ginkluotų asmenų
nesąmones

Kažkoks R. C. Gibson, 33 m. 
amžiaus, ginkluotas pistoletu iš 
laikė 12 vai. 6 asmenis, kadangi 
jis buvo labai nepatenkintas ne
tvarkingai parkintais automo
biliais ir dideliu gatvėse triukš
mu, kurį kėlė motociklai. Jis 6 
asmenis laikė uždaręs, išreikš
damas tuo protestą.

Policija jį suėmė ir kaltina 
neteisėtai įkalinus žmones gra
sant juos nužudytii.

KALENDORtLIS

Gegužės 9: Ita, Hermanas, 
Austė, Rasa, Unkaminė, Džiu
gas, Gamis.

Saulė teka —5:39, leidžiasi 
— 7^6.

Debesuota^ gsli

TENGAS PERTVARKO
MAO PRINCIPUS

PEKINAS. Kinija. _ Ko
munistinės Kinijos vicepremje
ras Tengas Hsiaopingas įparei
gotas pertvarkyti visus Mao Ce- 
tungo paskelbtus politinius prin 
cipų?./

Pats Mao Cetungas jautėjcad 
kaikurie jo paskelbti politiniai 
principai gyvenime negali būti 
taikomi, bet jis pats nedrįso jų 
keisti.

Tuo tarpu premjero pareigas 
ėjęs Tengas juos stūmė į šalį 
ir nekreipė į juos jokio dėme
sio.

Tengo draugai daugumoje 
Kinijos karo vadai, pritarė 
Tengo daromom pakaitom. Ten
gas dabar dirba dienomis ir 
naktimis, kad greičiau paruoš
tų Mao principus.

Rūkorių miršta

LINDONAS.—Britanijos svei
katos tarnyba ASH sako, jog 
statistika rodo, kad automobilių 
nelaimėse daugiau žįjsta rūko
rių. kaip nerūkorių ir kad Bri
tanijoje daugiausiai kaip kitur 
pasaulyje, miršta žmonių nuo 
vėžio ligos. Esą, kasmet 25,000 
britų miršta vėžiu vien todėl, 
kad jie stipriai rūko cigare
tes.

Sėkmingos urologų
operacijos

DETROITAS. — Du Detroito 
urologai — J. Ę. Pontes it A. 'J* 
Thomas — 80-bfes'procentų

ARABAI ŠIAIS METAIS DEGALU
KAINU NEKELS

Sudaryta Saudi Arabijos, Irano ir kitu valstybių

K1YADU. Saudi Arabija. — Suvažiavusieji Irano. Persu įlan
kos šeichai. Venezuelos ir kitų degalus gaminančių valstybių at
stovai nutarė iki šių m^tų galo degalų ir aliejų kainų nebekelti, 
--pareiškė Saudi Arabijos degalų ministeris. pirmininkavęs kon- 
fereicijai, šeichas Jamani.

Kinijos kultūrinė
revoliucija buvusi

— Amerikos doleris daugiau 
suvažJavusie- 
metais kainų

neliekos. — todėl 
ji ir nutarė šiais 
nebekelti.

JAV-BIU SAVANORIŲ ARMIJA NĖRA 
SAVANORIŲ ■

WASHINGTON, D. C. — Sa-f ----:-------
vanorių karių armija yra grynas 
liuksusas, — pabrėžė armijos 
pulkininkas. — Mes galime joje 
dirbti, susigyventi su jos bėdo
mis. bet mes negalime jos patei
sinti. Tai nuomonė, kurią turi 
susidariusi dauguma armijos 
karininkų ir civilių, kurie tyri
nėja šį klausimą. . ~ --------- --------

_AXr _ . . .. (išvengti recesijos. -JAv laisvanorių armija ver-|
tinant doleriais, pasak generali-j (Pasak A. H. Cox, reikia tik, 
nio sąskaitybos biuro, vien t ik | kad vyriausybė iš karto suma-

J c o

1 sustabdyti
WASHJNGTONAS, D. C. - 

Grupėj Amerikos ekonomistu 
mano, kad vyriausybė, jei norė
tu gali sustabdyti infliaciją ir

1977 m. Pentagonui kaštavusi 
daugiau 18 bilijonų dol. O nuo 
savanorių armijos gyvavimo

žintų valstybės sąmatoje nuos
tolį. bent 15 — 20 mil. dol. 0 
ekon. P. A. Samuelson mno.kad

pradžios — daugiau kaip 100 infliacinis jautią galima sustab 
bil. dol. ' jdyti vienokiu ar kitokiu bū-dyti vienokiu ar kitokiu bū- 

j du.
1 Savanorių trūkumas j

Senato ginkluotų pajėgų prie 
žiūros bei tyrinėjimų komiteto 
raporte sakoma, kad JAV ar
mijos rezere paruoštų karių yra 
trūkumas, siekia 400.000 as
menų, o specialistų rezerve trū
ksta 47,000'.

Bet yra ir tokių Amerikoje 
ekonomistų kurie mano .kad re
cesija yra neišvengiama.

Komunistų partija nepajėgi, 
kaip generolas

NEW YORK. N, Y. — Sovie
tų armijos generolas Piotr Gri- 
gorenka, pamtęs nepajėgiam- 
tį nuo kėdės atsikelti Brežnevą, 
pareiškė, kad nepajėgi yra visa 
sovietų Rusijos komunistų par
tija ir sovietų vyriausybė,

Jeigu sovietų karo vadovybė 
ir sovietų saugumiečiai, besi
maitinantieji iš krašto gyven
tojų, nepaalikaytu sovietų val
džios. tai ne tik partija, bet ir 
vyriausybė sudribtų,

Sovietų valdžia leido gen. 
Grigorenkai atvykti į New Yor- 
ką, pas savo sūnų, o kai čia at
vyko, tai atėmė jam pilietybę.

Dabar gen. Grigorenka nega
li grįžti į Sonetų Sąjungą ir pa
sinaudoti jam priklausanjiomis 
geenrolo pensijomis. Jis ‘tvirti
na; kad yra sugriuvęs ne vienas 
Brežnevas, bet visa partija ir 
vyriausybė.

Ateinantį mene 
Europoje suvažiu*

i bijos, Irano ir kiti 
i stovų konferencija 
j ekonominį gyvenir 
.čiančias kainas.

Dolerio stabilize 
sidėjo JAV vyriai 
mas parduot 

j sakytus 
įdytoją Mao Cetungą. rašo, kadįtuvus.
I įvykusi 1966 m. kultūrinė re-į 
viliucija. vykdoma Kinijos rau-Įsi sum,(kėti <,yx 
donosios gvardijos, buvo berei-; penkto biijjono 
kalingą, klaidingai suprasta ir u. , : --
klaidmgaj pravesta. 1 vyriausybės ‘

tPasak dienraščio, daug asme
nų be reikalo nukentėjo. Daug 
namų ir turto buvo sunaikinta, j 
Muziejai buvo uždaryti, o kny-l 
gos bei meno kūriniai buvo su-' 
deginti. Kinijos inteligentai gal 
vėse buvo mušami ir neretai už į 
mušami.

Kinijos raudonosios gvardi-' 
jos ginkluotos masės sudary

Be reikalo nukentėjo daug
' . nekaltu asmenų

Pekinas, Kinija.—Kinijos ko
munistų partijos dienraštis 
“Liaudies dienos”, stengdama
sis pridengti buvusį Kinijos vai j

kur nors

dstybių al
ku ri seka 
ir Les;kei-

jai daug pri 
ybės nutari- 

ludi Arabijai už 
/alingus ir greitus lėk-

ta ud i Arabija yra pas ir u o šil
ais pinigais pus- 

dolerių^ Jeigu 
ka ii ą u ž h! ok u o s 
put arimą. tai

mums bus tada aišku, kad ame
rikiečiams Saudi Arabijos drau
gystė neberūpu — laikraštinin
kams pareiškė šeichas Jama- 
ni.

Viceprez. Mondale 
Australijoje

Brežnevas bijo neutrono 
bombos

jos ginkluotos masės 
tos iš jaunuolių, elgėsi neatsa
kingai, neturėdami patyrimo ir 
nežinodami ko jie nori.

Jiems prieštaravo valstybės 
prezidentas Liu-Chao-chi ir ge
neralinis sekretorius Teng Hsi- 
ao-ping. kuriuos Mao Cetungas 
faktinai norėjo nušalinti. Teng 
Hsiao-ping buvo nušalintas, o 
prez. Liu Shao-chi dingo be ži
nios.

Radikalų “keturių gengė”. 
kuriai vadovavo Mao žmona 
Ching, yra kaltinama iškra.ipu-'

nerijos pasuko į Autraliją. Au
stralų vyriausybė tikisi su JAV 
viceprezidentu išspręsti nemalo 
nius klausimus, kaip Australi
jos mėsos Įvežimą į JAV suvar
žymą ir Vietnamo pabėgėlių ant 

teritori-

Senato komiteto raporte nu
rodoma. kad 1977 m. tepasisiū-} Viceprez. Mondale iš Indo
le sanavonirų 47%- reikiamo ar
mijai skaičiaus. /

Senato komitetas todėl ir į- 
sakė Pentagonui surasti kokių 
nors naujų priemonių pritrauk
ti savanorių į karių eiles. Įsakė
Pentagonui taipgi ištirti kaštus y plūdį Į Australijos 
ir pasekmes, jei vėbbūtų įves- ją. 
ta privaloma jaunuolių ragist- --------------
racija, sulaukus jaunuoliui 18j _ pata^autojos dir.
m. amžiaus. . {naudingą darba ir gauna ge-

Senato komiteto įsakymą Pen- a<Wnin^ aviacijos va_ 
tagonui suredagavo ^komiteto dovybė kaip
pirmininkas sen. Sam Nunn, -^-j jas: apsau(roti nuo degtinės, pi-

lių ir vienatvės. Belaukdamos 
lėktuvo, jos susigundo.

vanorių armijos kritikas.

— Indijos prokuratūra suėmė 
Indiros Gandhi sūnų už tai. kad 
jis bandė paveikti teismo liudi
ninkus. :

mingurriu darė- operacijas su
keisdami, pakeisdatrii operuoja
mą kūno dalį.

šiuo atveju pūslės, o ga1 ir

— Pietų Afrikos kariai apsu
po Cacingos kareivines ir visus 
jame buvusius teroristus iššau
dė. civiliniu, nepalietė, nes ka
reivinės atskirtos nuo mies-

Sovietų Sąjungos preziden
tas Brežnevas labiausiai susirū
pinęs neutrono bomba. Jis ži
no, kad neutrono bomba, palei-! 
džiama iš helikopterio, gali pa- 
raližuoti visą sovietų tankų ju
dėjimą. Neutrono bomba .vai
riai veikia. Vienus tankistus ji 
tuojau paraližuoja. o šešių va
landų laikotarpyje jie amžinai 
užmiega tankuose. Tankai ne- 
sugenda. jie gali toliau šliaužti, 
bet juose buvusieji tankistai 
žūva.

Visiems sutiktiems vokie
čiams jis tiktai apie neutrono 
bombą tėpasakojo.

Pats Brežnevas jau nerūko, 
pasakė vienas vertėjas, bet jam 
dar patinka patraukti kito išpū
stą dūmą.

Rusų lėktuvai atsivežė Bo- 
non du automobilius inhaliato
rius. Brežnevas turėjo būti Vo
kietijoje vasario mėnesį, bėt jfr 
dytojai jam uždraudė.

inkstų ‘opefBėijdįt- buvo, šėfcmin- ’ Alokslniftkai nustatė, kad 
gbš: J5e" -dirba <^DlrtSėi ’ Itftmi* .kfekviano žinogaus yorgHn>Eęnas 
nėja.

— Prezidentas Fordas tvirti
na, kad prezidentas Carteris nos 
kreipia irelkaHngo dėmesio j in* 
fliadją.

Degalų ministeris pastebėjo, 
Į kad patys modernūs . lėktuvui 
būtinai reikalingi Saudi Ara
bijai. Kad valstybė galėtų ga
minti degalus ir žengti pirmyn, 
kai reikalingas saugumas.

Turint galvoje Raudonojoje 
jūroje ir Persijos Įlankoje ky
lančius neramumus. Saji<li Ara
bija turi imtis priemonių savo 
sienoms ir pramonei apsau- 
gati.

WASHINGTON, D. S.- Kon
greso komitetui atsisakius par
duoti karo lėktuvus Izraeliui, 
Egiptui ir Saudi Arabijai vienu 
nutarimus, sekretorius Vance 
pasiūlė parduoti Saudi Arabi
jai vien krašto apsaugai reika
lingas galingus Amerikos ka
ro lėktuvus. t

si raudonosios gvardijos 
liuciją, bet apie tai dabar 
damos “Valstiečių dienos 
mini ir jos nekaltina.

Primenama tik. kad Teng lįsi 
ao-ping buvo nubalintas ir gy
veno nuo 1966 iki 1973 metų ne 
malonėje. Iri taip pat jis buvo 
kaltinamas 1976 ir 1977 m. lie
pos mėnesį1

O buvęs Kinijos apsaugos mi 
nisteris Lin Piao. kaip buvo pra 
nešt, žuvęs lėktuvo nelaimėje, 
bebėgdamas į Maskvą kultūri
nei revoliucijai prasidėjus, turė- 
jd žymią galią raudonosios gvar 
dijos vadovų e’lėse. bet Mac Ce
tungas buvo visdėlto pat 
sciausias raudonosios gv;
viršininkas.

Dabar, keletui melų p 
kus, Kinija į raudonosios gvar
dijos pravestą revoliuciją žiuri- reso komiteto nariili. 
ma neigiamai ir manoma, kad: ‘ —--------
tai buvusi klaida, daug žalos pa —Prezidentas Csrtris rengia- 
dariusi kraštui. Vienok . panaiwloti djplomptą Averel!
Mao Cėtungax dar gyvas būda- Harimaną atsakingoms parei- 
mas, raudonosios gvardijos re- goms. FBI agėhtai pradėjo ty- 
voiiųąją-į vertino beveik .te tgi^- riteri* jo ištfkimybę. ir ryšius.

- jnąi::80% -pasisekusį ir tik 36 Kaimynai pasipikline tokiais

revo-
rašy-

ne-
Atrodo,-kad ši kartą kongre

so narių nuotaikos keičiasi. Jie 
linkę jiarduoti lėktuvus ne tik 
Turkijai, bet ir Saudi Arabijai. 
Bijoma, kad SoVietų Sąjunga, 
įsigijusi strategines pozicijas 
Etiopijoje, bandys įsiveržti ir į 
Saudi Arabiją, kur gerų dega
lų šaltiniai dar labai dideli.

Iran *< yra Įsigijęs didoką kie 
ki j.ėinių Amerikos ginklų, 
bet Iranas vienas neapgins Per
sijos įlankas žibalu versmių, 
jeigu Amerika hepades.

Naujaj siuidai’iusiam pavojui 
pašalimi arbadalimi su- 

i m odvr- 
nifts ginthis ne*^ik Turkijai bet 
ir Sąudi galvoja kong-

r v?



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME 
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikJaaaa 

..................... JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

nei juos auklėjai. Ne ta
vo kiaulės — ne tavo pupojį. Tu- 
tau keliauk vien tiksavę kon
troliuodamas ir kuo žnyoaijfckai-

MEDICINIŠKI PATARIMAI KELIAUTOJAMS
Iki 80 " visų keliautojų po svetimus kraštus, nežiūrint ati- 

dumj, ai turi keliautojo viduriavimą (traveler’s diarrhea).
Mediciniškas faktas.

Dažnas keliautojas ar ištisos je. Tokie save žaloja ir kitiems 
grupės vadovas kreipiasi į gy
dytoją patarimo, kaip medici
niškai apsirūpinti kelionei į įvai
rius kraštus. Net savo nelai- 
mingon tėvynėn nuvykęs lietu
vis, grįžęs pasakoja, kaip jis ten 
viduriais sunegalavęs. O jau 
pietiuėsna šalysna, įskaitant 
Mexiką. vykdami beveik kiek
vienas pramato viduriavimą. 
Tokia negalė žmogų guldo lovon 
keletai dienų. Keliautojas išr

ta, apturimos priedinės išlaidos, 
skausmai ir nemalonumai. Už 
tai raikia šviestis mediciniškuo
se reikaluose kiekvienam kelia
utojui.

ĄTSARGUMO NIEKADA
NĖRA PERDAUG

Visi žinom, kaip greit susižei
džia neatsargus keliautojas, tiek 
toli, tiek čia pat keliaudamas, 
štai, vieny lietuvį suvažinja 
šiukšlininkai beveik jo paties 
kieme. Kitas jaunas lietuvis su
traiškomas pravažiuojančios 
mašinos greitkelyje- Vis tai pa
sėkos neaty dumo-manymo, kad 
kiti turi boti apie mano-tamstos 
saugumą. Deja, taip nėra: ke-’ 
liais pilni dar žmonėmis neta
pusių asmen ų-tai kūno ir asme
nybės ligoniai. Tai įvairiausi 
narkomanai, adiktai tabakui, al
koholiui, vaistams, narkotikams 
Na, ir pabėgėliai įvairiausi, ku-’ 
rie nepajėgia reikiamai elgtis 
ne tik namuose- bet ir kelionė-

kaukia.

LIGA KELIAUJA f j 
SU KELIAUTOJU

Keliautojas gali jau prieš ke
liaudamas turėti įvairias ligas. 
Vienk astma gali kamuoti, ki
tam inkstuose akmenys gali ne
duoti ramybės, trečiam gali tul
žies pūslės akmenų priepuolis 
užeiti, ypač kumpių-skHanždių 
bei deršų prisikirtus.

Pasitaiko ir aštrių aklosios 
žarnos uždegimo (appedicitis) 
atsitikimų, kuriuos reikia tvar
kyti operacijos pagalba kelionė
je neatidėliojant

Bus ir tokių keliautojų, kurie 
sirgs asmenybės- jausmų (emo
cijų) liga. Toks dėl menknie
kių nervinas, naktimis nemiega 
kai lagaminai pavėluoja keletą 
dienų. Toks kaltina neretai ki
tus ar elgiasi neleistinai — to 
krašto į kurį jis atkeliavo įs
tatymams nusikalsdamas. Už 
tai toks ir nukenčia. Taip vienas 
nekantrus lietuvis žuvo autobu
se susikivirčijęs su šoferiu dėl 
bilieto. Už tai visiems, visur ir 
visada reikia būti tvarkingiems, 
nesveikata susitvarkiusiems, ki
tą gerbiantiems, to krašto tra
dicijų, papročių ir statymų pri
silaikantiems ir paprasčiausiu 
maistu bei tokiu gėrimu pasi
tenkinusiems. Viso pasaulio ne
pataisysi: nedejuok dėl patiria
mų neteisybių svetur: nė pats 
tų žmonių gimdei, nei juos pe-

VISOKIEMS NETIKĖTUMAMS 
BCK PASIRENGUS

Keliaujama ne tik į didmies
čius. bet ir j mažus miestelius — 
kaimus, kur nelaimėje pagalba 
ne t;iip lengvai apturima. Keli
autojas tai pramato ir dar prieš 
kelionę klausia gydytojo, kokius 
vaistus jis turi pasiimti apsau
gai (profilaktikai) nuo visokių 
netikėtų ligų. Reikia visiems, 
ypač jautresniems pasirengti 
kelionės įtampai.

Kai važiuojama į gimtąjį 
kraštą ir tikimasi sutikti gimi
nes, keliautojas su gydytoje pa
galba turi pasirengti psicholo
ginėm sunkenybėm ir pagalvoti 
apie išvengimą jų. Kai kuriuos 
gydytojo patarimus keliauto
jams čia paminėsime, čia ne
kalbėsime apie keliautojo atsar
gumą ir nuolatinį budrumą sa
ugojantis kišenvagių, o Chica- 
gos gatvėse ir plėšikų bei žudi
kų Moteriškės užmirškit. ranki- ’ 
nukus — jau atėjo be rankinu
kų laikai Visi keliautojai, už
mirškit vėlų važinėjimą. Nuolat 
iki dabar žmonės esti nuskri- 
audžiami ne tik tamsiaodžių, 
bet ir blondinų, dargi neapžė- 
lusių ir gerai apsirengusių 'jau-i 
nuolių. Karlą ant visados mes-; 
kit prietarą, būk juodieji mūs 
skriaudžia. Tikrumoje artima1 
skriaudžia be esmenybes žmor 
ges,’ visai čia nieko, bendro nėr 
turi žmogaus spalva, jo tauty
bė, religija, išsilavinimas,' tur
tas .. . Netvarkai žmogaus as
menybes — nieko gero iš to 
žmogaus nelauk. O kaltindams 
spalvą tik atitolinsi žmogaus] 
TV t I w I a t
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VYRIAUSYBĖS SUPARYMAS

taisymosi reikalą. i
Visi dabar, namų savininkus 

įskaitant, imkime rėkte rėkti — 
valdžios ir dvasiškų atstovams, 
ausis užglušinti raštais-protes- 
tais - raikalavimais: pradėkite 
žmogų žmoginti visokias paša-

Great 
American 

Dream 
Machine.

kėlės (politines ir religines, šalin čių. Nesant čia teisybės, o Die- 
pametę. Juk be asmenybes žmo- vui toli besirandant, mes patys 
gus nenori dirbti. Jam reikia keliautojai turime gintis, nuo 
pinigų — jis eina ;vogti, plėšti, 
žudyti.

Tai aišku kaip diena, bet nie
kas nekalba apie svarbiausią 
rr kaftii sunkiausią ’ihūtas vi
siems privalomą južsiėmimą, 
norint sumažinti i apiplėšimų < 
skaičių.

Visas keliautojo nesaugumas 
prasideda namuose: tėvai neį- 
pralina vaiko į darbą,- Draugai 
tokius bedarbius įpratina į nar
kotizavimąsi. Visuųdnas palai
dumas neleistinus lyties daly
kus vaikams perętąto kaip na
tūralų .elgesį. Todėl Jaunaą tę
vas, 'kelis vaikus tųų-į^, sakosi’’ 
tuojau skirsiąs ipisiąs (įi- 
vorsą, nes vienąja geriau gy
venti — ^oRįą nori ffiuęrgįną ųą- 
muose gali tada turėti, o vaikus 
pakanka tik retkarčiais pama- 

dąfcariųiių ja- į 
gąlyosenąL prie kol 

priėjom, ųeĮųrėd^^H tikrų šei- 
mų. Nelaimė, kad >io krašto vy- 
skųpai ąayo (feibax ribo
se posėdžiuose vis, kaip ir seni
au, kalbasi, įdęk pagelų ’gali su
tilpti a#t ądątųsjie vis 
pasisako prieš dirtfinį pastoj i- 
rųo reguliavimu Tiesa gyveni- 
ųy^ą jięaps sv-etima: reikia ne- 
pą^tęli, o pastoji^ išnešioti ir

pavojų saugotis, esamos tvar
kos boti bei sveikatos dėsnių 
prisilaikyti.

I KITUS KRAŠTUS 
KELIONIŲ REIKALAI

Dabar amerikiečiams kelią- 
virųas trumpam laikui į kitus 
kraštus yra tapęs kasdieninių 
dalyku. Kai gydytojas žino savo 
paciento, medicinišką ir psichia. 
trišką istoriją, jis esti pajėgus 
padidinti gerą savijautą keli
autojui jam prieš iškeliavimą, 
kelionėje ir sugrįžus- Patari
mai jaunų keliautojų vadovams 
duodami tokie patys kaip 
duodami tiesiai pagyyėnusj.ems 
k^Įįąųfojams.

gerai, kad prieš išvykstant 
visai keliautojų grupei duodami 
nurodymai. ĘąlbąnĮ ąpųę kūno 
ligas, reikia pabrėžtinai primin-

America If the place that is mada 
out of dreams. And, UjS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

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

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where you bank.

Before you know it, yowr Ammcan

Take stock in America. -
Now Bonds mature in less than *ix years. *

mai auginti, štai ir yra kiek vie
nų tėvų — ipotinos uždavinys- 
Vyskupai, liaukitės menknie- 
kiąją ųzsėrųinėjęc dirbtinas pa
stojimo išvengimas yra būtiny
bė ir ji bus visų sveikų dvasia 
katalikų D^ktdęųojąjną, nežiū
rintkokiu? ųiekųs jcjąbar vy
skupai nutars pąslojijjių kon- 
trųiėj rrika^d. ~Tik suformavus 
pastąjimą, ^uslnonfuęs žjno 
niu Aatftws ju
os alikieti, valdžios darbu
apr&piĄi. Ta<h> iins| gerėtiy ke
liautojų saugu mas tiek namuo
se, /liek* kituosc^kr;išį4(*se? 'J

Šlft krašto padorūs piliečiai 
labai, skundžiasi. kėnž>čia (eisv- 
kėS'.viH’iŽiurėtojai visai nežiūri 
klykte* viena? Siiris' ūinsi- 
kaltiif įleidžia, pro tĮHas išlei- 
dži< rįors * reikalaute
rcil^laAją
na wlijžmogžudžių.

arijas ir nurodyti kelius jų 
išvengimui.

Žinoma, keliautojai turį kūno 
negeroves, jie jas vežasi su sa
vimi yisur, kur jie keliaują. Gy
dytojas parengia keliaut#jus jų 
kyno ir jausmų (emocij) $u- 
tii^gnų lyarkymųį. Tos negero
vės gali atsirasti keliąųtojųi at
sidūrus į jam neįprastas apyslp- 
vąs. Sakysim, jei keliautojas su
serga svetimame kraite būda
mas. jis kreipiasi į tos šalies gy
dytoją. Pastarajam reikią pa- 
py<Jpjuų. žinių leisiųgos diągno? 
zės nųsįatyiųųi. Reikia sužinoti 
nuo kokių ligų ligonis gydėsi, 
jokius vaistąs, vartojo ir ar ge

rai juos pakėlė — gal turėjo 
reakciją vaisiams, gal alergiš
kas kai kuriems vaistams buvo 
bei gal kokias komplikąpijas tu
rėjo. Gyd^t#jas negąsdindaipas 
pacientą įspėja jį apie galimus 
nętijęėfunųis jo ligoje jam.iške
liavus j svetimą kraštą. . 1 ’ 
,. P(jūsUaikantis. dietos namuo
se, negali lengvai dietą pildyti 
taine krašte į kurį keliautojas 
vyksta. Gydytojas gali patarti 
pakeisti<.į atsakantį lengvai ap- 

maistą. Reikia keliauto
jams taupyti energiją iškelia
vus. Jauni keliautojai, sužavėti 
kelione, natūraliai esti linkę ne-
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Tš pirmosios bolševikų okupacijos Lietuvoje
Susipažinęs su vyriausybės kandidatų sąrasu, pareis 

kiau savo nusistebėjimų, kad dėl mano joje dalyvavimo 
su manimi kalbasi ne e. prezidento pareigas Merkys, bet 
SSSR vyriausybės įgaliotinis, ir ne prezidentūroje, bet 
SSSR atstovybėje. Be to, man siūloma būsimoje vyriau
sybėje vietą, kurios aš nieku būdu užimti neišdrįsčiau, 
Dar suprasčiau, jei man būtų pasJūlytas švietimo minis- 
terio pareigos eiti, švietimo reikaluose šiek tiek nusima
niau, bet politiniais klausimais niekuomet nesidomėjau 
daugiau, negu gali domėtis paprastas Lietuvos pilietis, 
politinė veikla man vusai svetima. Paprastu, normaliu 
laiku negalėčiau su panašiu pasiūlymu sutikti, o dabar 
tiniu — tuo labiau. Be kita ko, nemanau, kad tokią ir at
sakingą valandą Paleckis būtų tinkamas kraštui vado
vauti. Bent aš tuo netikiu ir todėl- nemanau, kad galiu 
dalyyauti jo vadovaujamoje vyriausybėje.

Dekanozovas ramiai išklausė mano gan šiurkštaus 
pareiškimo.

— Dėl tamstos priekaištų turiu pasakyti —; aš irgi ne
manau, kad Paleckis tiktų vyriausybei; vadovauti.' Todėl 
jis, kaip oficialus pirmininkas, nuinatytas pagal Lietuvos 
Konstituciją eiti Lietuvos ■. prezidento pareigas. 
Tai pasyvios pareigos, daugiau atstovavimo/"Ketgi 
daugiau, — mes suprantame, kad toks asmuo netujres 
įtakos į vyriausybės veiklą. Vyriausybei vadovauti teks 
tamstai, ir todėl anksčiau, negu Merkys pateiks yarns 
pasiūlymą, norėjau su jumis pasikalbėti, kaip su būsimo 
sios vyriausybės galva. Mums bųtų skaudu ir tamstos 
tėvynei žalinga, jeigu atsisakytum nuo pareigų^ kurios 
bus pasiūlytos. Tamsta esate populiarūs Jiajjidyje. kaipo 
patriotinių veikalų kūrėjas, jumis', pasitiki jgĮĮjaoji M&ų 
inteligentijos karta. Vadinasi, jūsų .vadovaujama vyri.ąu 
sybė turės gyventojų pasitikėjimą, muma if jųms tai la
bai svarbu. Negaliu nutylėti, kad karas užsitęs ilgai, la
bai ilgai. Vokiečiai neslepia npr.o okupuoti visus krągtųs, 
iš kurių galėtų grėsti jiems pąypjųs, į^d ir ftet.iesįog-njs. 
Neabejojanj, kad jų bus pkWOU visą vąfe-arų ir pietų 
Europa, nekalbant jau apie šįaųrė.S 'kraštus., šiandien dėl. £ 
mūsų draugiškumo sutąriies su. jais Lietu-va dar yra sfu<- 
gi, bet ar nepasikeis jų pasidkijimas mumis, niekas ne
žino. šiandien jie dar mūsų draugai, ppję prievarta^, .o ry
toj gal taps didžiausįąįs priešais, -p-’ t.ųonjet pų-jųąs. -jų 
žingsnis įfflS — okspsMi Lietųvų, kaip swfeų strątogi’
nį punktą. Kad to neatsitiktų, buvome mes prįversti tai 
padaryti. Nori vokiečiai ar nenori, turės jie praryti 
jims nemąlinų mūsų žingsnį. Bet jis nesiliaus dėję pas
tangų visokiais būdais kiršinti prieš, mus vjetps gyventų 
jus, ir todėl mums labai svarbų turėti Lietuvos 'uk’ą vy
riausybę, kuria ir lietuviai pasitikėtų, ir mes būtume 
tikri, kad ji nepasiduos vokiečių guadožna. Norime ap
saugoti sąye ir nptįpsiogiąi jus. Jokių kitų tikslų čia Lie
tuvoje neturime. Kai tik praslinks pavojus, mūsų karių® 
menė tuojau bus atitraukta iš čia, ir ateityje gyvensit^ 
kgip gyvenote. PžĮąųgiyosį, kad jau būsime vihau tie
sioginiais kaimynais, tf draugiški santykiai tarp SSSR 
Lietuvos bus dar tampresni negu iki šįo|. buvo.

Taip kalbėjo Dekanozovas, Ū’ man tuomet ątrpdū, 
kad jfe kalba nĮų^ir^jaį. Bet tai manęs pepadr^’ftOr Ir- 
neįtikino, kad galių pasiimti tokias komplikuotas ir at
sakingas pareigas, kuriorps risai nesu pasiruošęs. Buvau 
griežtai nusistatęs tų pareigų neimti, bet nenorėdamas 
būti ilgiau įkalbinėjamas pasakiau, kM visą tfti mMe 
užklupo netikėtai, ir aš tūrių gerai pagalvoti, ar pajėg
siu panašioms pareigoms. Atsakymą g^ėsių duoti tik 
pasimatęs su Merkių, kūri§ eina prezidento pareigas.

Tųp mano pasikalbėjimai su Dekanozovu pasibai
gė. Grįžęs namo r trumpai pasitaręs su žmona, paskam
binau SSSĘ atstovybėm Atsiliepė Pozdniakovas, kuriam 
čia pat pareiškiau, kad aš viską apgalvojau ir nutariau 
siūlomųjų pareigų neimti

— Nedi-įstų apie tai prąnešti Dekanozovui^tikėdama
sis, kad “rytas protingesnis už vakarą” (utrovečera mūd 
renn’eje). Tikiuosi, kad tamsis atsąkymas dar. negaluti
nis,— kalbėjo Pozdniakovas. ' , ' r j

Apie dešimtą valandą ryto ties namais, ktiv gyvenau, 
sustojo automobilis. Užsienio reikalų mihisterijos šofe
ris įteikė man Merkio trumpą laiškelį, kuriuo kviečia * 
mane atvykti tuojau į prezidentūrą pasitarti svarbių Rei
kalu. . - 4 . > . ” * y
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Atsakymas Vaidotui Vaičiūnui, Cicero, III.
Vaidotas Vaičiūnas parašė žino ar žinoti nenori, kas Lie- 

Cicero lietuviams vieša laišką,tuvoje (Jedas. ,Tai aiškiai paro 
įkurį atspausdino š» m. kųvoidė 1972 nu los grupės darbuo- 

r mokyklos 
nuvežimas į okupan-

mėn. 1 d. Draugo di enraštyjė.l tojų lituanistinės 
Vaidotas yra dar gana jaunas merkinių 
vyras, nes jis* rašo* >AJūs mus (o pionierių -stovyklą-. 'I mlu 
iižaugųiul gerais .lietuviais, mo 
kydami Jjujs kalbos^ Šokti, daiN’rauge ėjęs ii 
nų, Iratlicijų, kad galėtume pirmininko p 
jums padėti tais darbais. Ir1 kuriais mokytojais tą miveži- 
kas atsitiko? Pėr paskutinius nią suorganizavo. Toji slov 
kelerius mot ūs, atrodo, užmir- Ja ateistinė ir bolševikinė 
Šot kas L • dirvoj e dedas* ir ne- 
matot, kas yda vyksta... Atvy
kęs iš kito, krašto, greitai misi-] nės visuomenės 
vyliau, matydamas lietuvių sus* pasipiktinimą. Lietuviškos pa- 
kaldytą veiklą Cicero mieste rapijos klebonas su parapros 
Prisidėjau prie vienos grupės kunigais kio reikalu paskelbė 
su viltimi, kad kaip uors kast įspėjimo laišką. Bet nu lio ne
gero išeis”. • gelbėjo. Iš anksto padai v tas su

Gaila, Vaidoto, jauno vyro,, okupantu susitarimas turėjo 
kad jis neprisidėjo prie tos būti įvykdytas, 
grupės, kuri žino, kas Lietuvo. 
jc dedasi ir kuri mato ir sup
ranta, kur loji grupė, prie ku-1 
rios Vjiidotąs prisidėjo, Cice-k 
ro lietuvius veda.

Kadangi Vaidotas sakosi 
esąs atvykęs iš kilo krašto, at

Cicero LB-nės pirmininkas 
1 drauge ėjęs ir Tėvų komiteto 

reigas, su kai

o 
vyko į ją ateitininkai ii stiukui 
tai. Tas- įvykis sukėlė patrinti-’ 

tarpe dideli

Mokslo metų pradžioje tėvai 
•Šsįrinko naują komitetą, 
stovyklai!lijų ir ekskursijos or
ganizatorių niakytojų vielas 
įstatė patikimus mokytojus 
Lietuvių Bendruomenės meti
niame susirinkime buvo išrink 

seil, ne JAV ir ne Cicero mies-’ta nauja valdyba, kinius pir-( 
te užaugęs, tai pašvęsi u valau-, m i įlinkas tvirtai į rankas pa-' 
dėlę ir jam papasakosiu, kas ėmė Bendruomenes vairą ir 
iš tikro Cicero mieste dedasi nukreipė bekompromLinc lie-* 
— kas lietuvius suskaldė ir tu viską linkme, neleisdamas su 
kas įvyko Cicero lietuanistinė okupantu bendradarbiavimo 
jc mokykloje. Iš Vaidoto pasi- skersvėjams pūsti. Tai labai 

nepatiko Vaidoto grupei, o tai 
pat ir LB Centro valdybai, ku
ri užvaldyta vienos partijos 
žmonių buvo ir tebėra pasine
šusi “kišti pirštus į okupanto 
bučių” i. ....------- - ---- -  —-

sakymų matyti, kad jis tors pa
dėties nesupranta ir, anot jo, 
nieko gero negali “...tokioj 
migloj dirbti...”, čia reikia pa 
sakyti, kad Vaidoto grupė, prie 
kurios jis prisidėjo, tikrai ne-

Bėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų nnkoji
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\ k ep. A. 51. 5h> 
i imk \ tojų nebe
it ūros niokyto- 
iliintiuip pob‘i- 
:i aštuntos kln- 
K. (dabar Cicv-

rašyti ir dcinonstraty 
klasės i- ją. l^aripiklim 
okia mokykloje nepairi

i mokyklą m«;

bo s i - jus uz

— Genevoje “raudonosios bri
gados” teroristai pašovė Alfre
do Lombardi, plieno darbininku

si pries teroro priemones visuo- 
meniiiii’ir.e gv\ enime.

kia griauti ALTą ir kenkti jos la, tam specialiai atvykęs iš tų dalykų, 
veiklai. Turėdama, tad užnu- Philadelphia, Pa. Cicero maiš- 
garį, grupė sugalvojo revoliu- taulojao ir subėgėliai iš kitur, 
eitų žygį "nuversti nepatinka-1 rankų pakėlimu, teisėtos

valdžiai”, pasirinkdama
val

dybos narius, pastariesiems ne 
dalyvaujant, po vieną atskirai 
“šalino” iš valdybos, nelaiky
dami vertu nei kario, Lietuvos 
kariuomenės savanorio - kūrė
jo, ir išsirinko savo valdybą. 
Tokiu būdu Ciceroje atsirado 
dvi bendruomenės. JSūbėgėliij 
“valdžia” tuojau pradėjo gin
čus, kas rinks pinigus, kas kels 
vėliavą ir dublikuoti Vasario 
16-tosios minėjimus, kenkda
ma Cicero ALTOs tiesioginiam 
darbui, šiemet taip pat skel
bėsi kelsianti vėliavą, (kurios 
pakėlimas būtų buvęs savaitę 
po ALTos vėliavos pakėlimo)

m ai 
ne kurį eilinį sekmadienį, bet 
Didžiosios savaitės Verbų sek
madienį. Tam tikslui (sukvie
tė gausu buri bičiuliu iš Čika
gos ir apylinkių. Po iškilni in- 

ir nedorais būdais šie- SU {os dienos pamaldų, verbų 
šakelėmis linguodami, bet re- 
vorliucionieriškai nusiteikę, 

maištininkai nuėjo į viešosios' 
mokyklos sale, nes liet, para
pijos patalpų klebonas tam pik
tam veiksmui nedavė. Ir toje 
mokyklos salėje atsitiko tai 

i kas šiandien Ciceroje dedasi,.. 
| Tapo suskaldyta Cicero Lietu- 
į viu bendruomene. Jai suskal-(
I dyti padėjo tuometinis’LB Cen-J bet gal Vaidoto Uėka, susilai- 
j tro v-bos pirmininkas J. Gai-Ikė daryti juokų darbą iš rim-

kym*; t.iclų p aš \ cnt tįsios i.Sei
rijus mokykloms, turėjo nedė
kingai pasitraukti, palikdamos 
savo vielas urms mokytojams, 
kurie lai netvarkai -pritarė ir 
užtai, tapo levų komiteto ap
dovanoti. Po tokiu ir kitokiu v 1
“darbeliu”, kurių čia visų ne- 
ištolo nesuminėjau, praregėju
siems niekas jau miglų nebe-- 
įpūs. Linkėčiau, kad ir Vaido 
tas, žinodamas kas dedasi pa
vergtoj Lietuvoj ir gerbdamas

— Izraelio premjeras Begin 
užtruko visą dieną New Yorke, 
kad galėtų pamatyt/ 1<M>,000 
New York o žydu paradą Izrae
lio 30 metų sukakties proga.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERL4USIA DOVANA

Vyrenieji Amerikos lietuviai Juozų Adomaitį - Dėdę Šernų a* 
meniškai ptfino, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytų Dėdės Šerno gyvenimą 
Jiems buijdcmu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Bfiko parašytų VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
pėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvienų, kas ji at
simena ir prifinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos suripafinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACDOJE

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMĄsAUSKO

536 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslai* aprašo PamarL maus |e 
gyventojus Ir gamtą. 1,206 Iletuvlšky vietovardžiu sąrame. Kny^or 
kaina $6.00. minkšti viršeliai. ■

. Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

NAUJIENOS :
1739 So. Halsted St, Chicago, d. W608

___________________________

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
ČU suminėtas knygas galinu užsisakyti Naujienose.

Jucim KtpečImUi, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
džltnt Lietuva, bėrimų nuo bolševikų ir gyvenimų tremtiniu įtovyk- 
k*e Vokietijoje. 273 pat, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juens Kapaantkai, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tųsa. Tai yra Amerikoje be|si- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai illu- 
Mruota. 300 pat Kaina 7 doL

C MCA GIET t S JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai kų ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir kų jai žmonės pasakė. 95 psL $1 JO. Yra taip pat 
Išversta i anglų kalba.

M ZaU^ko SATYRINIS NOVtttS. Genialaus rusų rašytojo 
SO satyrinių novelių. 199 pusk, kaina $2.

D. KuraMia, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. 
tariaus pastabumų neapgauna Inturisto tr agltpropo propaganda bei 
ttfrMkkirittiri- Abi knygos parašytos lengvu, gražiu ftiliumi.

PrW. X Pakarftfk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS .SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 175 peL dokumentuota istorinė rtedlja apie prftsų likimų. 
Kaina tt *

VkMM žemaMs. LIUBLINO UNUOS SUKAKTIM PARAiTtJL

" < ■

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA į 
Na u lianos* galima faufi pulki? knyyę, kurtai p<P^ kef kaklų » 

knygų spintų ar lentynų. |
Aleksandi^tt PakalnflHdt, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų l 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip i 
manas 357 psl. Kaina $3. Į

A. Pakalngkls. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini. | 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymaL rakirs- ! 
tyti 1 12 dalių. 296 psL. kaina SS. <

Dr. Kazys Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomai, Gra- Į 
__ fiala viršeliais- 336 pri. Kairu S6.00. Minkštais virš. S5.« l

Pi^t. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- l 
RIJA, I dalis. 208 pri., įrišta — $3,00. minkštais vir- | 
šelials — $2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais_______________________________ -

Henriku Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS,
Pakalnės ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymais, fliu- , 
strarijomis Ir dokumentacija. 336 psL. kaina $5. r

P. KasIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvai 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3. :

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atrimlnfraa i [ 
170 psl.--------------------------------------------------------S3AB Į

M. Gudalli, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai « 
puslapiai ____________ __ _____-________ -■ KAS •

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto lHaidomi. )

NAUJIENOS,

1731 S. Halsted SL, Chlcxro. DOL — TeL HA 1-41H 1

Jau kuris laikas atspausdintų ir galima gauti knygų rinkoje

MAUJItMOM, 1719 Ur HALSTID fTs -

Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 
Chleagot lietuvių gyvenimų ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių įnori jos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicago n atvažiavęs 
lietuvių koloni 
nyfioą įsteigti ____
pax*uUetiškl chorai, 9 
)oa Duoti dokumentai 
kitų organizacijų atlikti darbai, 
kai Ir kt

Norintieji Kų knygų KgytL prašomi parašyti Md arta 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pastipti:

17Xf S«. HatoUd BU, CMcara, BL IHM

_ _ ' j tietuvta. 
šalpos dnugljoa, 

viao buvo 12L 41 teatro 
ir 314 ^eiklesnių žmonių 

aocafllrtinių, 
mokyklos.

OBOB-ICB) metų 
664 pri. Kaina

Cicero Lietuanistinėj mokyk 
loj ne taip buvo, kaip Vaido
tas suprato, ar kaip jam kas 
nors miglų pripūtė-J Tėvų ko
mitetą vėl patekus maištinin
kų žmonėms, prasidėjo trintis 
tarp mokytojų ir komiteto. Pri 
eita iki tokio gėdingo sprendi
mo, jog lituanistinei mokyklai 
buvo uždrausta dalyvauti AL
Tos minėj ibių programose. 
1976-77 mokslo metų Tėvų ko
mitetas dar toliau paėjėjo. Ko
miteto pirmininkas K. R. ap
silankęs okupuotoj Lietuvoj, 
svečiavosi su “Gimtojo Kraš
to” korespondentais, padarė 
tame laikraštyj palankų oku
pantui pranešimą ir nusifolog 
rafavo. Tame pirmininko įsi
bėgėjime, naujai įmokyklą atė
jusi jauna mokytoja įsidrąsino 
istorijos pamokų metu impro 
vizuoti, anot jos pačios išsireiš 
kimo, /‘Dabartinės Lietuvos” 
šokius, dainas ir k t. lyg ir ruoš 
dama mokinius naujai ekskur 
sijai į tenykščias stovyklas 
Prieš tokią kontroversinę prog 
ramą, savavališkai įtrauktą

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

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

metų Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas 
rūpinimą. - -----------------------------------------------

Dr. A. J. Guswn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik —-----------$3.00
Minkštais viršeliais tik------------------------------- ------- $2.00

Dr. A J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik -——------- $2.00

Galima taip pri užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderĮ, pria 
nurodytos kalno* pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

NAUJIENOS,
17.39 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. SOoOg

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir intymiu nuotykiu

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva ka’ba. gražiai išleista, 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juciai B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istcrijof 
tenfrr*nk* nuo na- s-enųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
OsL, kalimoj a $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 Kain* $3.00. Kietais viršeliais $4.00. z

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
titąs knygas galim* įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
piniginę perlaidų. *

1739 South Existed Street, Chicago, 2L W563

pas uis wipom! jlw pluljal a$- 
L'sha dideliu* darbus. Pirma, jie pa
rtek* Jums pasiekti asmeniikus Jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos priei 10 mėne- 
&io dieną, neia nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki "'l

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoa 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitai
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įrteigta 1923 metais. _ T< 421-3070
Įstaigos pletuoM Hemas automobiliams paatatytL

g _ NAUJIENOS, CHICAGO s. ILL Tuesday, May 9, 1978
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Dail. Mile?lojus Ivanauskas "Vilniaus Vizija7’

pra

rmo* d. 
Hnos:

$33.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.50

$33.00
$18.00
1 3.50

$16.00 
$ 9.00 
$ 3.00

$34.00
$18.00
$ <00

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

eities miglų”

pusei mėty —«__
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje- 
metams ._ 

pusei mėty_
vienam mėnesini

Užsieniuose: 
metams--
pusei metu___
vienam mėnesinį

nią§ dęĮ lotosios mįnęįjmų ir muose su kita LB daug pinigų 
aukų rinkimo. Tas nutarimas reikalinva) Jis patenkintas, kad 
yra privalomas įr LB apylinkei; daug atsiekta 16 Vas. aukas ren- 
prįklausanaaį vietos ĄLTo sky- kant pritaikius aukotojui lai- 
riui. Jeigu LB: turėtų tuo klau- svo apsisprendimo principą, 
simu naujų pasiūlymų, jos at- Apgailestavo, kad ALTa palai-

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

Pinigus reikia siųsti pašto Monev 
Orderiu kartu su užsakymu.

Tąs rąįkąląą tųęi įiūt suĮvarki- 
tas veiksnių centre; kas ir bu
vo viena kartą padaryta. Jeigu 
to nutarimo nesdaikorną tai Tei
ktų tartis iš naujo.

(Bus daugiau)

pirmtakūnai padarė, tai vieną kitg ąjnkią darį^ 
sime. Štai jie: . >

A. Bimba, V. Andriulis, L. Praars, Jonikas ir kiti 
patikėjo, kad Rusijos bolševikai ‘‘padarė revoliuciją dąr- 
bininkų gerovei”. Tuo Amerikos lietuvius įtikino Vincas 
Kapsukas, buvęs^ Amerikoj, ir Zignųg Angąrietis, rašęs 
“tekrinitis” straipsnius. Prųseika nųfi jįkėjlBft atsikratė,

ties. Visas kultūringas pasaulį^ ypąč darbininkija, žino: 
kad bolševikai nepagerino darbininkų būvio pačioje Ru 
sijoje, nepagerino ir kituose kraštuose^ bet vąęgšejiai lie 
tuviški jokubkos su dešiniojoni rangom ir toliau tebes 
kelbia šią melagingą evangeliją.

tas neturi būti užregistruotas pagal Jungtinių Tautų 
Chartos 102 str... šis straipsnis nustato far pt£u tini ij 
sutarčių registravimą pas Jungtinių Tautų Sekretoriij.

(Bus daugiam

ugumos nutarimu, atmetė LB 
reikalavimus, kad nebūtų kvie
čiams dr. K. Bobelis pagrindr 

1 aru kalbėtoju ir kad aukos Būtu 
renkamis kaip anksčiau ty. lai
svu apsisprendimu. Atkreipti
nas dėmesys į kalbėtojo pasa
kymą “pasinaudodama daugu
mos nutarimu” Žinoma, fronti
ninkai LB valdo diktatūriniais 
metodais, tai jiems daugumos 
nutarimas nepriimtinas. Toliau 
jis kalbėjo, kad ALTo pirmL 

. nmkas kaip remiantis Reorg.
LB skaldo vienybė ir kaip toks 
LB yra nepriimtinas. Esą jo 
kalbos nereiktų eiti klausyti. 
Dargi priminė, kad Helsinkio 

_ i yra beverčiai, tur but no
rėdamas nuvertinti dr. Bobelio 
veiklą Belgrado konferencij oj.

Jis pripažino, kad visuome
nės opinija privertė atšaukti at
skirąją Vas. minėjimą Jr šau
kti’ši-susirinkimą. Ragiūb, ką<į 
asmenys mokėdamPLB solidi 
rūmo mokestį pridėtų auką 16 
Vasario proga. Jis mano, kad 
LB privalo dalyvauti politinėj 
veikloj.

Diskusijose del. V. Mąriuno 
tokios “neaptašytos’1 kalbos įr 
dr. K. Bobelio įžeidinėjimų bu
vo stipriai protestuota. Pasisa-

• “Revoliuciją ir kultūra” jis rašė:
I — Neteisinga galvoti, kad mokslas, apie refleksus, 
Į žvėrių — šunų mokslas, nieko neduocįąs žmonių “psi- 
j ekologijai”. Mokslas apie refleksus padeda spręsti 
; klausimus apie žmogaus asmenybę ir josios pasikek 
j timus. 1

Vėlesniais laikais (metų neprisimenu) “Revoliucį- 
f ja ir kultūra” žurnale rašė>

Bu- i 
pro-;

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadienius, nuo
9 vak ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Amerikos lietuvių socialdemokratų jųdėjmą, suskaldė jų 
kuopas, išnaikino kultūrinį darbą ir sunaikino spaudą. 
Jeigu ne komunistai, taį Amerikoje būtų buvęs stiprus 
demokratinis socialistų judėjimas, pakreipęs j kultūrini 
darbą visą Amerikos lietuvių visuomenę. Ąmęfikos lie 
tuviams socialistams teko kovoto prieš komunistipęs ten’ 
dencijas, susilpninusias demokratinį Amerikos judėjimą

Andriulio vadovaujami “pažangieji” pagrobė Įįętu’ 
viii socialistų įsteigtą spaustuvę, atsigabeno ją į Chicagą 
ir Įsteigė Vilnį. Jeigu kas turi progos pavartyti pirmuo
sius Vilnies numerius, tai patys smarkiausi smūgiai bu’ 
vo nukreipti prieš lietuvius demokratus, o ne pr^kapi’-

ryti- Delia! te, siekas iš organi- minė, kad Tarybos Prezidiumas
zacijų nebuvo Įgaliotas dalyva- skatino apylinkės v-bą ruošti 16 kyta prieš atskiro ifti&ęjimo ra
uti tame susirinkime. Net su- Vas. minėjimą atskirai. lošimą. Del aukų rinkimo buvo 
sįrinkimo dienotvarkėj nebuvo ’ Sekantis kalbėtojas V. Mari- pareikšta Įvairių nuomonių, čia 
užsiminta apie, kokius - tai, o?- ūnas savo kalba skaitė iš rašto, apylinkes snsrrfnkjn^ę negalėjo 
gan. pasitarimus. Dienotvarkėj Jis sako, kad LB nutapė ruošti, 
buvo LB Tarybos, gręzįdtum*- 16 Vas. atskirai del to, kad ĄL- 
pirmininko K Kudukio kalba To valdyba, pasiąąųeĮodama da

siregĮstravusi ^AbJo .skyriųję, • lio parašytų amerikiečių spau- 
kviečia ĄLTo orgąpiząeįjąs pa-!doj, palaikė ryšius su kitom 
sitąrimui. ĄLTą gąlĮ sušaukti,: tautybėm -(tik ne su savo) iš 
ręikaului ^ant, _ organizacijų I Rytu Europis kraštų ir t.t.

sinkio Baigiamasis Ąkląs^ ku?į jis už kelių dienų pasri 
rašys, nebug jokią tąrptąutinę sutartis, kokios reikė
tų valstybių sienoms* ąų%tą(ytį Q kas liečia Baltijos 
valstybes, pareiškė prezidentas, lai Helsinkio Aktas ne
pakeičia JAV nusistatymo nepripažinti Baltijos val^? 
lybių aneksijos.

Berods, pirmą kartą atsakingas valdžios atsto
vas, ir tai pats JAV prezidentas, kalbčdąnįąs apie tą 
nepripažiiūmą, pavartoja teisingą tcrųiiną, kad tai 
esąuU tokia JĄV poziciją (position). q ųdcąlbėjo apię 
nepripažinimo “politiką", nes jei toks nepripažmimaą 
tikrai būtų tik politika, tai tokią politiką galima būtų 
lengvai pakeisti.

Reikia tikrai apgailėti, kad dalis lietuviu spaudos 
tokį, rodos, labai aiškų JAV prezidento užtikrinimą 
labai lengvapėdiškai ir neatsakingai palaikė tik 
rųjĮdmine propaganda b prądcjo ąįšįiintl kad Rąltf- 
joa valstybės Helsinkio Aklu buvusias. “paRĮuotes'9 Sp 
vięį5uns> ly®ai kaip tą Aklą bpvą praėjęs, ąiškintį 
Krendius.

Pą baigiamojo Akto paskelbimo benk vienas da-. 
Iykas turėjo būti visai aiškus, tai kad fa? Aklas pėrą 
jokia tarptautinė sutartis. Akto trečiame nuo pabai
gos sakinyje prašoma Suomijos RespuWikoa yyrąob-. 
s\lx- persiųsti Baigiamojo Akto tekstą Jungtinių Tau-»

.žiau įr mažiau skverbėsi į jaunimo masę. Mat, tais lai
kais jąunimąs. lenkėsi nę Įf. Xįarksųi ir ne Leninui, bet 
gųetųi Jeseninui (Į89a-1925).

Poetas Jeseninas savo lyrikoje emocine įtampą ir 
talentu išsakė tragišką savo, kartos konfliktą. Seno
sios Rusijos buitis buvo tebegyva poetui, kur^. jungė 
gamtos mistiką ir išgyvenimus sų paprastu gyvęnimiš 
ku religingumo jausmu. Poeto buvo išleista apie 20 ei
lėraščių rinkinių, kurie sudaro lyrišką dienoraštį. Vaiz 
dų sistema originaliai metaforiška,, gamtos reiškiniai 
traktuojami mistiškai ir glaudžiai perpinami su religi 
nėmis apraiškomis. Jesenino poezija maištingai šaukia 
prieš revoliucijos nešamą mirtį ię sųšgyęrėjjmą.

(Pabaiga). L A
Dr. K. 4ŠDLAUSKA& " ’

Helsinkio Aktas ir BelgraĄ) 
Konferencija

(Tęsinys)

1922 m. prieš spalio mėn. ‘25 dienos švente 
charinas Maskvoje viešai kalbėjo lema “Kultūros 
blemos” (girdėjau asmeniškai). Savo kalboje Bucha- 
rinas nubrėžė 5 pagrindinius klausimus.

1) Pakeisti žmogaus psichologiją.
2) Marksizmo teorijų ir Amerikos praktiškumo bei 

darbštumo sujungimas.
3) Humanistinės kryptięą panai^įę^^is ir š\ięti- 

mo pakcitjnps jokios, techniškomis praktikomis * žįaio 
mis.

1) Universalizmo pakeitimas specializacija.
5) žmogaus fizinių jėgų
Bucharinas kalbėjo:

— Iš darbininkijos klasės pęr viduriniąja 
tąją mokyklą turi išeiti naujo tipo žmonės.

Va šilo dalyk'
‘piiitjr ž'"ogaus" 
luikjĮ* ‘Pavtov >.
RMcIuiriiuK xii’i 
ąamybai".

■ Pucharim, leidžiamame nuo 1920 rudų žurnale mo-lcuiuizmo Idėjos nevirto į instinktą, bet vis m-u grųpių atstovus į Baltuosius Rūmus, pareiškė kąd Hcl

š — NaujfanoK Chicago & HL Tuesday, May 9. 1978

munistai net buvo pasišokę pagrobti 'Naujienas | savo 
rankas, supirkdami daugiau bendrovės šėrų, bet jiems 
nepavyko. Juozas šmotelis, Aleksas Ambrose, Kazys Gu* 
gis ir kiti laiku susiprato atpirkti Šerus iš abejojančių 
žmonių ir neleist komunistams sudaryti daugumos. Ne
pajėgę sudaryti reikalingos daugumos, jie prakišo ir šią 
kovą. Ilgus metus Vilnis, pavogta spaustuve, ėjo savait
raščiu, o vėliau ir dienraščiu, bet šiandien jąu aųsigyvę* 
no iki savaitinųko.

Vilnis suvedžiojo visą eilę lietuvių, gražiai Ameriko 
je gyvenusių, sukti Į tarybinę Rusiją ir ten kurti “socia
lizmą”. Jie važiavo per Japoniją ir Sibirą, kad galėtų ne 
tik pamatyti, bet ir prisidėti prie tp “žemės gojaus” sta
tybos. Veik visi nuvažiavusieji rusų.komunstų buvo lik
viduoti. Rusijoje jie nerado to. “rojaųą”, apie kurį sva
jojo.

Komunistų partijos vadai, pątarę, kitiems, vąžiuoti Į 
Rusiją, bet patys uodega vizginą ir ąevąžiąyą. Į.. Rrųsęi' 
ka ne vieną karią buvo kviečiamas atvykti j- ĄĮąskvą ir 
savo akimis pamatyti visą “sociehstmė statybos” darbą,; 
bet jis mokėjo išsisukti. Savo nepasitenkinimui -išreikšti 
jis net “skloka” komunistų tarpe buvo sudaręs, bet Rusi'- 
jon pųvažiąvo,. Panašiai elgėsi ir Vincas Andrulis.. Ji§. ąp 
rašinėjo. Vįląyje “Rojų ąęįt žemės”, bet kai imigracijos 
pareigūnai patarė jam važiuoti Į tą “Rojų”, taį jis sam
dė advokatus, kad tiktai jo neišvežtų. Andruli pavergton 
Lietuvon tiktai mirusi išvežė. Jo žmona, tiek ji mylėję, 
kad sudegino ir pati okupuotoji Lietuvon jo palaikus iš
vežė.

Pats didžiausias Amerikos lietuvių viliotojas Į Rųsi- 
jū buvo Zigmas Angąrietis. Jis ragino lietuvius kęmųnis. 
tus važiuoti į Rusiją ir atsivežti galimai daugiau ameri
kiečių kapitalo. “Revoliucijos metu” kapitalas buvo su
naikintas, bet dabar-jis reikalingas užsienio prekybai. 
Kapsukui Įskundus AngariętĮ sovietinei valdžiai, jis bu
vę sušaudytas, kaip didžiausias “sovįetipės’’ sąntyąrięis 
priešas. |

Jokubkos “dešinioji ranka.” nori, kad -^pirmtakūnų 
pastangos nenueitų užmarštin”, bet galime jiems pasa
kyti, kad nieko ji nepadarys. JęĮįųbkąį įp vįįnįę^ąrąs bir
tų geriau jeigu tie darbai greičiau nueitų užmarštin. Juo

Praeitą sekmadienį, geg. T d. senanąe Įiętuviškame 
Bridgeportę, bet lenkų salėje, įvyko “Vilnies” bendrovės 
šėrihinkų arba, kaip Stasys Jokubka juos vadiną “dali
ninkų”, pritarėjų, aukotojų, rėmėjų ir skaitytojų visuo
tinas metinis susirinkimas. Tos dienos Vilnyje jau pas
kelbti keli laiškąi, kuriuose aukotojai atsiunčia po kelis 
dolerius, kad tiktai dažniau išeitų “pažangus” laikraštis. 
Kiti, nenorėdami keliauti Į Chicagą, prideda kelis dolerius 
ii* pataria viską gerai nutarti.

Pats Jokubka neturėjo laiko parašyti apie šį suva
žiavimą ir apie “Vilnies” reikalingumą. Jis turėjo paruoš 
ti suvažiavusiems.pranešimą apie jo vedamą darbą, pada
ryti tarptautinę politinę apžvalgą ir apie draugų darbą 
“tarybinėje” Lietuvoje. Jokubka buvo užimtas, bet jam 
padėjo dešinioji ranka, nedrįsusi net pasirašyti savo pa
vardės. Ji parašė tuo reikalu straipsni, kurį pavadino 
“Kodėl pažangus laikraštis reikalingas?” Savo straips
nyje ji neįrodė, kad Vilnis yra pažangi, bet toliau Įrodi
nėja, kad Vilnis ne tik lietuviams darbininkams, bet ir 
visiems liętuvams ji dar reikalinga. Kodęl ji reikalinga, 
Sunku būtų atpasakoti, bet bus gražiausia, jeigu Vilnies 
reikalingumą pacituosime jos pačios žodžiais. Praeitos 
savaitės Vilnyje dešinioji redaktoriaus ranka šitaip rašo: 
&

‘ “Nebus perdėta pažymint, kad be Vilnies glaudaus 
bendradarbiavimo, Milda ir kitos organizacijos ne
būtų taip išsilaikiusios, Įtraukusios tiek narių. (Jei 
Milda išsilaikė, tai kodėl šis suvažiavimas būva su
šauktas Bridgeporto lenkų salėje? NR). Norint, kad 
ir toliau mūsų organizacijos gyvuotų ir veikimas ne 
sužlugtų, visi turime rūpintis, kad laikraštis. Vilnis 
gyvuotų. Be Vilnies mes greitai aptingtame, vis la
biau išsisklaidytam ir apie mūsų veiklą niekas nežiną 
tų. Trumpai pasakius, mūsų ir mūsų pirmtakų sūdė 
tos pastangos pirma laiko nekeliautų lužmarštinf. 
Vilnis, 1978 m. geg. 3 d. 2 psl.).
Dešinioji redaktoriaus ranka šėrinikams primęną 

vieną svarbų dalyką, kad visa tai, ką jų pirmtakųnaĮ 
įr ką jie patys darė nenueitų užmarštin. Jeigu redakto
riaus pavą.duotoja būtų prisiminusi, ką tie pirmtakūnai 
padarė, ko. nevertėtų užmiršti, tai risi šiandien žinopie, 
bet ji nępriįĄiąė neį vieno rimtesnio, darbo. Kad visi lieta 
viai, Įskaitant ir Vilnies “pažangiuosius”, žinotų, ką tie greičiau, tuo geriau. Vilniečių dauguma, kurį nęęi pątjr kęs įįetuYįąms.,

— Nauja epocha nęhęisvengiainąį pagimdys nau
ja žmogų. Jo pasaulėžiūra bus apspręsta kovos idėja 
už komunizmą, marksi&mų, leninizmu ir mūsų kraštą. 
Jame pasireikš prolęiąriška orientacįją.

Pejf 1Q-15 melų kojpunizmo, mąvHsizmo bei lenį, 
i nizmo Idėjos mūsų 4tfųsle prasiskverbs į žmonių rnąr 

sę per spaudą ir meną, kąri |aps kiekvieno
aktyvaus visuomenės darbininko insb:>klu.

i ftuci^in^ lik^įo, kad tik bąkeilu5 krašto
ekouoiniXps bazę W įvedus socialinę revoliuciją “aLsi*

l ras naujas žmęgųs”^ kurįsi bus pe tik. i^arksizmo-leni- 
nizmo Idėjų šalininkas, bei jo jausmąj pavirs į insr 

rilios ir dvasioš mankšta, tinklą. 'r XII
Keistai atrodo Buchanno prakalbtu ir naiviai ak r, 

aukš-’rodo tie Buchaęino straipsniai, kurie buvo spausdinu 
Imi “Revoliucija ir kultūra'’ žurnale.geista, kad kaž* 

masinio, žvųogaus ępiV^,tiIW) beį kąs tikėjo,. įmd ^tsirąą “naujas žmo-
(ipo ieškojo Bucharinas pas akade-igu«?' ir jų net masiniuose

nes Pavlovo mokslą “apie ^refleksus” ninizjnd idėjos virs iusliakiiL Taį tok* buvo anais lai- 
\ kaip priemonę “uaąjo tipe žmonių, kais susjgundymas racionalizmu.— . J

! Ai skeptiškai sekiau Bucharina kalbas. Marksiz-

Hehinkio baigiamasis aklas yra sukėlęs išeivijos 
lietuvių visuoioenėj 4**18 Antelių

Pvies šio Alęto pąsiraiymą lietuvių pelitinių vęįfcs 
nių ir atskirų orgąoiz^ję buvo įędaiuos cįidetėa paa-- 

_ _ _ bangos južsitikrinti, kad Jielsinlyo, Aktas ąej^kenktiĮ
m būriuose marksizmo-ie- Tieki vos laisvinimo bylai, iia krypūflri veik& ir kitos 

pevergliį tautų etninės grupės. . , > " j -c
į Atrodo, kad tik šių pastangų pasėkoje tuometinis 
JAV prezidentas Fordas, susikvietęs Amerikoj etninių
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BeHdruooąenipkąi p a m a tę, apylinkes vice-pirm. V. Mariuno 
kad jų panams visuomenė ne-’ kalba ir diskusijos po tų kalbų, 
pritaria, per rūdija ir Dirvą mi-į R. Kudu^is kalbėjo apie JAV 
nėjimą atšaukė. Vėliau paskel- LB nuveiktus darbus, apie ku
be, kad L1 CieveĮąnd’a apylinkė riuos spaudoj jau buvo koletą 
vasario 12 d-, šaukia apylinkės kartų minėt, kaip pay., laidži- 
siusirinkimą pasitarti del bend- amas anglų kalba leidinys, įtei- 
radarbiąvįmo sų kitomis vįętos^ta senatoriams medžiagą apie] 
organizacijom^ ruošiąnt 16_ okupanto laisvės varžymus Lie- 
Vaštrio, minėjimu^, femę kvię- tuvoje, daryta žygių pagerinti 
time slepįąsi, tam tikras, suk“ radijo translecijas per Ameri- 
tumas, Ąpyįį^ėi kuri į-’pąįi U2-Jkos Balsą, 40 straipsnių Koje-
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Subscription Rates:

In Chicago $33.00 per year, $18-00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $3^00 per year.
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MUSRKUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

TVIRTA SVEIKATA

Alinta iš 2 p$l.)

6449 So, PvWkj Rd, (Gro&ferd prįsJJaikytuiamMpse dra- 2 šaukštai noįjffij supjaustytu
— - ---- - j. ^gesių ap^jkno. žMvetelSlIįpų1

Vadovas ekskursijos t u n žinoti, f į didesni kiaušinio bahytnaL 
kad kai kurie jo grupės jaunuo- 1 puodukas sumaltų lęšiukų.

BuiMfop). TH. LU 5-644* 
r*pwu ppgal susitarimą.

W skambinti 374-8004.

tisinės — jų

IH KfTŲ |R iLAHJMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tafof. 695-0883 
V*lUy M«dicH Cento 

860 SUMMIT STRUT 
ROUTR 58, ELGIN, IU.1NOIJ

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

W ss t Chester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Henbjeįm Kd-, Westchester, IL.
V ALA. "DOS; 3—9 darbo dienomis ir

T«t.: 541-2727 *rb* 562-2728

TEI------ BE 3-5893

liai mėgins ragauti vietinių al- 
koholuūų gėriuių ar ixt narko
tikų. Už tok? elkesį kai kur tų 
kraštų valdžia labai baudžia. 
Todėl kiekvienas jaunuolis tu
ri būti labai atkalbamas nuo 
mėginimo svaigintis bei narko
tizuotis.

Kai kurie pacientai nepalieka 
namuose savo asmenybės sun
kenybių kai jie keliauja. Pas ki
tus neurozė gali atkeliauti vėliau 
— kaip atkeliauja kelyje palik
tas lagaminas. Stengimasis pa
likti kai kurias sunkenybes na
muose ar gydytojo ofise nuro
do, kad tos asmenybės suuke-

PįL A B. GLAVECKAS nybės yra tarpasmeninio nesu-
GYBYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 Wftf 103rd Streo 

Valandos pagal suananma.

tąrimo sukeltos. Laikinai tokios 
asmenybės sunkenybės, gali bū
tu šalin atidėtos, bet jos vėl pa
sireiškia, nes vidiniai veiksniai 
jąs palaiko. KeŲonės įtampa ga-

DR. FRANK PLECKAS Ii pagyvinti pasikartojančiai pa-
. sireiškiančią neuroze.

IŠVADA. Pagyvenusieji mėg
sta ramiai laiką leistį besikal
bėdami, bekortuodanri — tada 

VaL ągal susitarimą.’ dždaryu tree j jie rainiai — lėtai ima elgtis vi- 
, ..... t----—----- Į sose savo gyvenimo sritie. Ke-

< »K,jL£QNAS SĘIBUTlk liaujant reikia būti žvaliam, ap-

qptom^trjstas
.kalba UETUVĮSKA1 

2418 W. 71 St. Tek 737-5149 
Tikri Ba gkifi Betaiko akiniu, ir 

“contact leases’”

•X, šaukštelio druskos.

■ (susmulkintų) (NtrtHKfc) 
*3/4 puoduku pomidorų sunkos 
ar praskiestos tyrės

_ J# -,4

PRIEŠ AUDRĄ

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

si renk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:1 X
Tikrasis būdas pasįrer<ti pgribktj Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėmę nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusį gyvenimą asam p prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra Mauri Ir psIIeCU klekiną. B<f «vr yra mi
rusioji? j tą klausimą atsako knygutė "Viilis po mirties'’, kurią gausite ne
moka mai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

< INKSTŲ, PŲSLtS fn 
PROSTATOS CHIRURGIJA

*£5T «frd STRicT

ketvirta, f—7 vaL vak 
Ofi*o teleL: 776-288C .

Razidencijos 448-5545

DR VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec.MOTE.RJ lifl^ 
Ofisas 2652 WEST 5yth Si R2ET 

Tol, PR 3-1223
OFISO- V AL.: pirm., antrari, tree13 d
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

dairiam ir kai kada gerokai pa- 
įskubėti. Ypač gyvam judėjimui 
esant Už tai kiekvienas ne sa- 
varne kieme būdamas būkime 
labai apdairus, apsukrus — ki
taip gali priseiti labai nukentėti 
dėl savo apsileidimo, nejudru
mo. Daugiau apie keliautojų 
reikalus — kitą kartą.

PASISKAITYTI. Mind and 
1 Medicine, Abbott Laboratories,, 
Vol. N. No. 4, April 1978.

Adelė DuobKeaė
DARBAS: lęšiukus nuplauti po 
išrinkimą, apsau-sinti ir sumal
ti ar sutrinti vandenyje. Supia- 
ustyti ploniau ir sudėti į šuti
namus sh 1 šaukštu alyvos svo
gūnus. Sutinimo laikas paie 5-1 
niin, iki grybai suslugs. Išjun
gus ugnį, sudėti, pipirus petra
žoles, druską. SnHėeti sumaltus 
ar sutrintus lęšiukus, pomido
rų sunką, visus likusius pries
konius ir likusią alyvą. Į pabai
gą sudėti išplaktus baltymus ir 
kepti riebalais ištepto je forme
lėje, arba neteptoje, įkaitintoje 
corning indelyje, apie 30 min.

Pastaba: šis patiekalas val
gomas karštas su daržovių ir 
salotų priedais, arba šaltas su 
duonos sumuštiniais. Skoniu 
panašus i kepenėlių paštetą ir 
ųekeliantis virškinimui negeru
mų. Naudingas baltymais ir ki-* 
toju naudingom medžiagom.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

P. SiL'iflKjS, O. P.
<»THOPEDAS-PROTEZ1STAS" 

Aparatai - Protezai. Med. ban-’ 
dažau SpehiaH pakibą kjįoms.

‘ (Arch Support ir t t.

2850 W«st 63rd SU Chiro^ IJL 60629 
Trtef.: PRosp^t 8-5084

— i 
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GtLlNYčlA 
2443 WEST 63rd STREET 

Tifonai: PR 1-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gana. Prishiv 

krautuvė.
002 • 9918 Southwest Hwy Oak Lawn 

Tel. .499-1310 ,

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidime! .— °iln* eparaude 

ŽCMA KAINA 
R. ŽER4NAS 
TeL WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymes 

M įyairip atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 37M996

osius mokslus baigė Pittsburghe tavą, ir norėjo daugiau iitfor- 
ir Pittsburgh Vnįversitete įsigijo macijų, virš minėtu rajkalu. 
Masters Degree^Magistro Laip- Vėliau- teko J. McCloskey ir jo 
srų. Prieš eilę metų jis pradėjo žmonelę, susitikti parengirnuo 
mokytojaųti Springdale, Pa. 
Laikui bėgant/Jis tapo Junior 
Hgih-sehools Principal ir vėliau 
Senior High-s:4iool'Principal ir 
paskutiniuoju laiką Superinlen
dant of Schools-or Allegheny 
Valley School District.

Su J. McCloskey susipažinau 
per telefoną. Maf jisklausydanis

‘ mano vedamos Lietuvių Radio 
prograUirx^. ir įįrdėdah ias gar
sinant AmencafiT'Tnaivel Bureau 
nusitarė sykti* atostogom, į Lie-

EUDEIKIS
se, kuriuos surengė lietuvių kak- 
bos mokyklė, kurią ir McClos
key lanko, kad pasitobulinus 
lietuvių kalboje- Iš pasikalbėji
mų, su McCloskey patyriau* jog 
jis prenumeruoja kelčių lįelu- J 
vių laikraščių, šiomis dienomis 
jis net įstojo ir tapo nariu di- 
tižiausio lietuvių klubo Pjįts- 
burgbę, tai yra Lietuvių Pilie
čių Draugijos,

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

P, Drg

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBUUAMCI 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

fRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠT* TUTOMOKLLIAMS PASTATYTI

sulaikai within wbH« ind erO-1 
ing aa well as in earthen bernu 
wound the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-sarlnr <ppll-

1 The home pictured above 
doesn't appear much different 

i than any typical raborban 
home. But It incorporate* en
ergy-saving features in de- 
Mga, mt tertala, and appli- 
anees which can ent energy 
seeds by up te M percent It 
has two heaUeirealating 
Beatflator Fireplaces (right), 
designed U draw room air In 
through the lower vents, 

I warm H and then re-direct 
the heated air back fate the

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

6307 So. UTUAMCA AVENUE. Phone: YArd< 7-344)1
Wjth all tke emphasis pointing to our dwindling energy 

resources, today’s homemaker can do her partin conserving 
energy through programmed microwave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent leas 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of a ^memory” Xeatnre in a new electronic Touch-NXJook 
microwave oven, a homenaaker, with the touch of her finger,

__  <«  fA —1__________-J— PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS 
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArte 7-U38-113>

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

ADELĖS DOUBLIENĖS 
SVEIKO MAISTO RECėPTAS

LĘŠIUKŲ KEPSNYS.
(Mėsos pakaitalas 1

ORKAITE 35(yF. ’
Prop: ' ' ■
1,4 svaro grybų (Muslurooms)
1 svogūnas (1Z> pouduko kapo
tų)
2 skiltelės česnako ir trupinėlis 
šviežiai maltų pipirų.
I/, pouduko kapotų petražolių 
lapelių
2 šaukštąi safflower ąlyvoę 
l/> šaukštelia čiobrelių (Thyme) 
1/8. šaukštelia inuškaLo riešutų

PITTSBURGH, PA.
mokytojas McCloskey

Vakarinėj e Pennsyl vanij oje, 
netoli nuo Pittsburgho .randasi 
neėstas; kurio, .-v ar d A s - yra 
Springdale, šioje apylinkėje gy
vena didokas skaičius žmonių 
priklausančių įvairiom tautinėm 
grupėm. Jų. tarpe, taip pat, gy
vena ir ištisa eilė lietuvių šei
mų. Iš jų yra žmėtina mokyto
jo Jono McCloskey šeima.

Jono tėvelis yra kilęs nuo 
Rumšiškių, o molynelė iš Vilki
jas. Jonas E. MęCloskey aukštu-

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy ;?

VERA JASAS—JASINEVIČIENt
• r % - -* w ...........................

’ ' ’i Cvilikąitė
Gyv. 2560 Oakwood Terr., OJimpia Fields, 111,

^4irė 197^; m. gegužės •? d., 4:15 vaL ryto sulaukusi 73 metų amžiaus. 
Gicuisi -LIetuyoie; *

Amerikoje Išgyveną 29 ipgtus. t
Paliko nuliūdę: duktė Gražina, žentas Jonas Talandis, du anūkai — 

Vida ir Jonas, proanųkb Ramunė Behringer, sesuo Julia Mosteikienė 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje tiko brolis ir 3 se
serys su šeimomis. f

Kūnas pašarvotas Mažeika-Ęvans koplyčioje, 6845 So. Western Ave.
Trečiadienį, gegužės 10 dieną 9:30 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 

į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu, pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. Veros Jasąs-Jarinevičienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patamavmig ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
duktė, žentas, brolis, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. TeL 737-8600.

ittgraeal

8

4
I 1

the oven .Hows for a holdinc tinw, than it wffl cook foa food 
at the preset power level and cooking time, or “ preset 
cooking time aod speed. .. . .__

Every recipe developed for awerowsve looking toe beett < 
timed to minutei and seconds. However, a microwave eve* B

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Visos progromos H WOPA, 
142Q A Aį

Liofuyitf kalbf: kąsdįjeją nuo pir
madienio iįi penktadienio 3:00

throuth mBrM «•»
YIELD: 4 to < >

vaL ryto,
Vede|a Aldona Deukue
Telef.: HEmkx* 4-2413

7139 Sc. MAPkEWQOD AVf 
CHICAGO, ILL 6Q429

. and PLEASE 
make people 
more careful

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

NARIAI:
Ckicagof
UftBltg 
Laidotuvių 
•ftreitorhi 
Associacijos

riicet (8-o«
diced boded 

dice* (Sox pkg) Swiss 
cheese 

can (15 or) green 
aspsragn 
drained

* * The more efleettva w of 
^efiergy-saring design, materi
als and spp<imc*s can well 
eave up to one half the cost of 
heating and rooHn* our homes. 
This claim fc being proven by

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone nverses the nraai 
heat loss charaeteriatic of mo*t 
fireplaces, according to the de- 
ngnen of “Centenergy *M.*,

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS
(LACKAWIOP

2424 SVES1 69tn STREET RR^vbUe 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii tini* 7-M72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hūl% VL 974.4411

ways 
„___ e to

tal addtticnal Mt of these 
Improve m efiU tu approxl-

09 Home Crafti, Ine„ florai 
park., Vow York. HeatUatcr 
fireplace, A Division o/ Vepa 
Industries, Ine* located in Mt 
Pleasant, Iowa, manufactures 
« wnpUte of įritiiandinff a»< veil* 
negated fireplace* . . .

P. J. RIDIKAS
M54 8o< HALSTED STREET Phone: TArda

t — NAUJI INOS, CHICAGO 4. ILL TtH^day. May ft, 1978



T R U M_P„A 1
, seks motinų pagerbimas ir pio- 

grama, kurioje dalyvaus mokyk
•

sės mokiniai. ,

— L. Fliūra išrinktas LB Ke- 
nushos apylinkės pirmininku. Z. 
Bukauskas — vicepirm.. P. Pet- 
r ūsaitis
ižd., R. Juraitė — ryšininke su 
jaunimu.

sekr., E. Juška —

— Irena Sankutė ^ AI**trdaX 
Brazis ir Jo<W
tuvos Vyčių orgaųį^ąęij^4^jna!
i Sandaros pikniko ruošos ko
mitetą. Piknikas bus gegužės 
21 <1. Vyčių salėje ir sodelyje.

— žiburio lituanistinė mo
kykla Detroite baigia mokslo 
metus gegužės 14 d. Iškilmės 
pradedamos vėlįavų kėlimu ir 
pamaldomis, o 12 vai. Kultūros 
židinyje bus įteikti pažymėji
mai bei akademinė dalis, Po to

kad Lith. National Democratic 
klubo susirinkimas bus 
dieni, gegužės 10 d. 
šaulių namuose. 
St. 
sės.

trecia?
7 vai. vak.

2417 W 43
Po susirinkimo’ "bus vai-

John Sudė/kis^is šiaurinės;

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE PAVASARIO SONATAM. K. ČIURLIONIS

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

■■ ----- — ■ - ■ ■
Namai, Žemė — Pardavimui v 
REAL ESTATE FOR SALK

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
FR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS7'

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l ‘

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ' *
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

— Jau >0 tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams *

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoča gyvy
bės apdraudę Ir ilgoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudė* nuo $100.00 ~ 
iki $10,000,00.

— jaunimui duoda gerą Taupoma]ą Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautą pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir drauglĮų na
riams. Už $1,000.00 akeidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių koloniją. Kreipkitės f kuopą 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

SLA

SLA

SLA

Gansita spausdintas Informacijas, jeigu parašysft?

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaua komisija kreipiasi i irisus 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 grandis? 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 lietuvišku reL 
kalą renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

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

Mūsą bendradarbė ir savaitinės skilties uAplink mus ir mūsą namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurią vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike.

miesto apylinkės atsiuntė tokį lai 
j skeli: “Siunčiu savo mamytės 
! Anuos Sudeikienės metinę pre- 
I numeatą. Rugpiūčio 15.d, ji su- 
! lauks 88 metų amžiaus, bet yra 
žvali ir tvirta, domisi kas deda
si tarp lietuvių ir ką rašo Nau
jienos. Dabar ji yra šv. šeimos 
viloje, Lemont* Ill. Ten dau
giausia yra lietuviai veteranai- 
vyrai ir moterys, labai gerai pri 
žiūrimi seselių kazimieriecių. 
Namas yra labai gražus;ir pa
togus, 3 aukštų, labai < gražioje 

i vietoje, netoli miško saugonių 
ir.ežerėlio. Seselės yra pasišven 
tusios tarnauti savo artimui ir 
labai rūpinasi savo gyventojais, 

j Mano mamytė jomis ir visa tva 
j rka yra labai patenkinta^ Jos ar, 
timiausi draugai jau nukeliavo 
į amžinybę, čia ji sutiko naujų 
draugių. Mano mamytė vis mi
ni tuos laikus, kai šiaurės Čika
goje buvo daug lietuvių. Jie tu
rėjo keletą organizacijų, o ji 
aprašinėjo jų veiklą. Dabar ji 
prisimena daugelį darbuotojų 
ir siunča jienrfc sveikinimus bęi 
gerus linkėjimus”.

— Vacys Urbonas išrinktas 
Detroito Radijo klubo “Lietu
vių Balsas” pirmininku, Rita 
Garliauskaitė, ir Alfa Šukys— 
vicepirm., Vytautas Valys — 
sekr., Antanas Janušis — fin. 
sefcr., Algis Janušis — ižd., Pet
ras Ėliūdžius, Petras Marčiukai 
tis ir Vincas Kankalis —direk
toriais, Alfonsas Lukas—tvark-

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, .bei galimą skaitytoją reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

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

Pavardė ir vardas _ _________________________1_____________________

Adresas

• Užsakau* Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas_______________ ;.................. ...... .......

Adresas

. Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną 
pastangas,jprašau^jas siuntinėti už pridedamus ,, doL

Pavardė ir vardas ~---------- ... —

Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa
žinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą. _ __________

Pavardė ir vardas------------------ ----------- - —__________ :_________ __

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

A-dresas

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

rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, S37,500į

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

RIMTAS NAMŲ .
PARDAVIMAS |

* . A '-fe-. . *"

VIENETŲ mūras ir grąžąs. Nau:4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė .atiduoda už 
S38.800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800. a. $

5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. _ v •

TVIRTAS 2 aukštą 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.

LIETUVIU MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės, paug gerą 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

Lete- 
lier. Policijai pavyko suimti 39 
metų amžiaus Igriacfo Novo 
Sampol. Tuo tarpu kitiems 
dviem, patiems ateiti į teismų 
arba pole, jie bus atvesti. Polic. 
ieško 39 metų amžiaus Dioni- 
sio Suarez Esquivwl ir 26 me
tų amžiaus Vingilio Paz Rome 
ro. Jie tapo Ą^nerikos pilie
čiais, bet abu dirbo diktato
riaus Castro žvalgyboje ir pil- 
dė* įsaky mūs.

’ Kubos diktatorius organiza, 
vo^Orlando Leterlier nužudy 
mą'‘’FRI turi liudininkus.

Feliksas Blauzdys — valdybos Washingtone Orlando 
nariais, Kazys Ražauskas, Sta
sys Račiukaitis ir Jonas Mar
kus — revizijon korhisijon.

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

SVARBI KONFERENCIJA

SLA 6-osos Apskrities nepap
rasta ir reikšminga konferenci
ja įvyks sekmadienį, gegužės. 
21 dieną, 2 vaL popiet Don Var
nas Legiono patalopose, 6818 S. 
Western'Avė., Chicagoje.

Kviečiam SLA kuopų atsto
vus ir interesantus SLA veikla 
iš Illinois, Indianos ir Wiscon
sin valstijų člalyvauti šioje kon- 

l fereicijoje.^nes turime būtinų 
ir svarbių reikalų, surištų su or: 
ganizacij, aptarti.

Šiame susiinkime dalyvaus S- 
SLA prezidentas Povilas Dargia 
ir kiti Pildomosios Tarybos na
riai.

Prašome kuopų atstovus ir da 
lyvius pranešti Kaziui Mačiu
kui 2549 W. 71st, Chicago, IL. 
60629, tel. 776-3140, jeigu daly
vausite. Po susirinkimo bus 
draugiškas pabūvis ir kavutė, 
su priedais. j* •

Kazy s Mačiukas, pirm.

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

Atsiminimų Skirsneliai

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose 

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

dUTŲ NUOMAVIMAS — parenkair. 
nuomininkus

4243 W. 63rd Sty Chlcage 
TeL 787-9600.

HELP WANTED — MA Lit 
Darbininku Ralkla

Kubiečiai nužudė Čilės 
diplomatą

• WASHINGTON, D. C. — Pro 
kubatūra patraukė teisman tris 
Kubos tremtinius, apsigyve
nusius Amerikoje-ir hužudžiu-

dariu, Danutė Petrauskiene ir sius buvusį Grieš ambasadorių

atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, Ill. 60629

Juozo šmotelio

ir

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

’ Call For Appointment
AMERICAN STAIR CORP.

839-5882
WILLOW SPRINGS, ILL.

REAL ESTATE

2625 West 71 st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS
N«mv Statyba Ir Ramonta*

HELI-ARC WELDERS

Experienced 
Heli-Arc welders, 

light gauge.
APPLY MORNINGS 
2647 N. Clybourn St,

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Naujienoms reikalingas

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

AR JAU PASDJARZTE
SAVO TESTūMENTĄ?

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

KEYPUNCH OPERATOR

wnth secretarial experience.
8 to 4:30

Also needed: Diesel Mechanic
Call JIM OKOPAL

’ » 928-4172

MARDA NOREIKIENR
IMS Weft fftk St, Chicago, Uh 50621 • Tel. Wa 5-Z7E7 

DWHto aMlrlnkfmM wtm rQU«t frilri,
MAIFTAJ li iUROPO* **MD«LIV.

auti

TESTAMENTAI •4
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujieną’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaližko 
mis formomis — 83.50.

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

Didžiausios kailių

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

LEGAL SECRETARY
Medium sized loop law firm seeks 
secretary to work with partner in 
firm. Experience in Corporate and 
Probate Law preferred. Must have 
good typing & dictaphone skills. Top 
pay & benefits. ,

CALL OFFICE MANAGER
236-9850

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

RUMMAGE SALE - Kenilworth

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUTTT1 GIFT PARC1L* SRVICB 

L»1 W. Hfft Ckk»R, III. M629. — T«L WA $4717 
»» *«. Hateterf «<_ Chlcm. IIL — t»l 1544H*

pM rlezdutaU
takiu Trinką 

Chk<ffo> ■

NORMANĄ

185 North Wabash Aw»

(įstaigos) ir 

677-S4S9

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu .Chicago* mieste leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuos# greit, ga- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 $o. Washtenaw Are. 

Tol. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU
namus ;

IR VISKĄ NAME y 
Telefonuoti: \ 

523-9367 arba 737-0397 / 
ALEKSAS

a—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
nirtii $9t ptrtnwfilH

Liability apdraudimai peminlnwm
Krelptii

4445 W. ASHLAND AVI. 
32X775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBM

Pardavtast ir Taisysią 
2644 WEST 4Wt STRICT
T»Wj RlpvMIc 7-1741

M. 1 I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI 
4259 S. Maplawood. Tel. 254-7450 
Tain pat daromi vertimai, giminiu

- 6 p.m. Church of the * “ 
. 222 Kenilworth Ave.i

May 11, 7 a.m. ■ , __
Holy Conforter, 222 Kenilworth Ave. 
FREE bus from/to Linden C<L”. 20 
rooms of North Shore’s best bargains, 
Hot lunches, too.

Tel. 251-6371

BUS3. OPP. — IN TOWN 5 
Biznio Proga — Mieste

IŠNUOMOJAMS RESTORANAS į 
su visais įrengimais ir įrankiais Į 
65-tos ir Western apylinkėje.! 

TeL 925-5272. *

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-59S0
. ____ ___  - .. L-1

BEST THINGS IN LIFE

t “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZE BRAZDZlONYTt,

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

WLNR 106 J FM SaL at 8:00—lOtOO p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

TtM. - 778-5374

RENTING IN GENERAL 
N u e m e t UOSVb W-’Sfh **• 

GA 4-4454

rrarr

FWgwt MVaVT DlMASt BRIGHTON PARKE pigiai iš
nuomojamas kambarys su vir
tuvės privilegijomis moteriai, 
galinčiai padėti namų ruošos 
darbuose. < 

5234)762. 4 1
< — NAOJIRNOS/aUGAOO a, C *

btate F«wn Lite Insurance Comwn, 'I

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
[-NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKDU kiznyjb




