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Būsimame kare Izraelis pirmas užpuls 
Saudi Arabiją

TEL AVTV. — Jau kalbama kad pardavimas lėktuvų ara- 
rbams panaikino buvusią ginklų 
persvanį 1:2,7 Izraelio naudai, 
kurią išlaikyti jau anksčiau bu
vo pažadėjusi JAV administra
cija. . - •

Izraelis tikisi apleis
ti Libana birželio 13

apie sekantį Izraelio —arabų 
karą. Manoma, kad tuomet Iz
raelis pirmas kirs Saudi Arabi
jai smūgį, kad dar spėjus sunai 
kinti žemėje esančius amerikie
čių “padovanotus** naikintuvus 
F-15.- Esą, Saudi Arabija bus 
užpulta ir įvelta Į karą, ji norės 
ar nenorės. ' ’“' V"- ■ ■ v

Ši’ prielaida išeina iš karinių 
šaltinių, kurie mano, kad nai- 
kintuvai F-15 yra geriausi pa
saulyje ... ir. todėl jie turi būti 
sCfflšfldnfi Izraelio —arabų ka
re. .. '

valstybės, Saudi Aratoija nega-

d. pietų Libano teritoriją^

KISINGERIS PATARĖ BANKININKAMS 
REIKALAUTI POLITINIU KONCESIJŲ

JERUZAI EM. — Izraelio ži
niomis. tikima, kad izraelitų ka
riai palbūt galėsią apleisti Libe- 
no teirtoriją šjn. birželio 13 d., 
jei Jungtinės Tautos suteiks 
tvirtą garantiją ir pasistengs 
išvalyti pietų Pibano sritis 
nuo Palestinos arabų bei jų par
tizanų. ♦ 1

Izraelio vyriausybės komuni
kate sakoma, kad J. Tautų gen. 
sekretorius atvyksiąs į Tel Avi
vą tartis su Izraelio apsaugos 
ministerių Eizer Weizmanu ir su 
jo štabo viršininku lt. gen. R. 
Eytan. Tuo tarpu Izraelio kabi
netas įgaliojo minister] Weiz- 
maną ir lt. gen. Eytaną palaiky
ti glaudžius ryšius su J.T. dali
nių Libane viršininkais, tikslu 
užtikrinti, kad palestiniečiai bei 

fius kovos būdus pavandeninių, jų partizanai negalėtų grįžti į 
Wvų kare. J pietų Libano sritis, kad nebūtų

_ . V * ■« ' -r V. .

Trečias rusas, Atašė rusų pa
siuntinybės -Jungtinėse Tauto
se, Auris, turi diplomatinę .nebe-

Rytuose nesuderinamas su detentes politika
MEKSIKA, sostinė. — Henry Kisingeris, buvęs Valstybės 

sekretorius, patarė Meksikos sostinėn suvažiavusiems Amerikos 
bankininkams neteikti jokios pagalbos Sovietų Sąjungai ar rusų 
karo jėgų pavergtiems kraštams, primetusiems komunistinę san
tvarką ir komunistines vyriausybes.

Meksikos sostinėj? susirinko 
120 Amerikos bankininką pri
klausančių Tarptautinei banki
ninkų sąjungai. Jie pasikvietė 
buvusį .JAV valstybės sekreto
rių Henry Kisingerį, kad pas
kaitytų jiems paskaitą ne tik 
apie dabar susidariusią tarptau 
tinę padėtį, bet ir aie Sovietų 
Sąjungos valdovų užsienio po
litiką.

i
Sovietų valdžia visą laiką 

prašo ekonominės paramos, kad 
galėtų atsigauti karo metu labai 
nukentėjusi ne tik visa Rusija, 
bet ir į Sovietų Sąjungą “įsto
jusios“ kitos valstybės. Kisinge
ris bankininkams aiškino,—kad 
Sovietų Sąjungos valdovai vis
ką naudoja... politiniams; tiks
lams. o paramą Kremliaus val
dovams teikiančios užsienio vy-J 
riausybės ir įvaiims bankai j o-j 
kiu politiniu sąlygų rusams ne-1 
stato. j

Henry Kisingeris yra įsitiki-f 
nęs. kad jau atėjo metas kiekvie 
ną kartą, kai teikiama parama \ 
Sovietų Sąjungai, būtų stato
mos politinės sąlygos. Reikia 
reikalauti, kad Kremliaus val
dovai pradėtų vykdyti tarptau
tinius pasižadėjimus.

Sovietų valdžios atstovai pa
sirašė pagrindinių žmogaus tei
sių susitarimą ir pasižadėjo 
gerbti tas teises, b?t ji savo žo
džio nesilaiko.

Prieš jfustrečių metų Sovietų 
Sąjunga dar kartą Helsinkyje 
pasižadėjo respektuoti pagrin
dines teises. b?t ir šituos paža
dus vengia vykdyti.

sovietu sąjungos valdovai JAV medikai atsisa 
visą laiką kalba apie detentes 
politiką, i 
bet jie Pietų Afrikoje ir Arti
muose Rytuose laužo pagrindi
nius detentes nuostatus. Rfein-

1 gėris yra įsitikinęs, kad sovie- 
tų valdžia gah daryti politines’k 
nuolaidas.

Suimti Sovietų šnipai
NEW YORK. — Du Sovietų 

pasiuntinybės tarnautojai prie 
Jungtinį Tautų gegužės 20 d. 
buvo suinįti ir apkaltinti šnipi
nėj imu./ ^Suimtiesiems rusams, 
R. P. čėrniajev ir V. A. Enger, 
JAV teismo teisėjas įsakė pri- 
- Jei 
nori vaikščioti iki teismo laisvi 

i New Yorko gatvėmis.
Jie abu slaptai pirko doku

mentus *-brėžinius įtaisų ir pa-

-stalyti 2 /nil. dol. užstatą.

svarbu pirmajam sunaikinti

ora. savo radarais yrs pajėgūs
_ ' . -y >. • . ■' A ■   a.-^; - • . .. . -,

vJŽM^ybei progą

jau apleisti JAV.

— Briuselio pasitarimu metu

‘JS&^jąųs jjųsiasaly, sutiko^ padvigubinti. Amerikos 
karo^ jėgas šiaurės; Alanto Są
jungos nariams ginti. JAV 24 
valandų/akiotarpyje iš- Ameri- 
kbfip; gali/ '.permesti' T .Europą 
200;000-kareivių, pasiruošusių 
eitiį^ovdnA i -*L / < - /

JėStevus, šis'klausimas 
J Jie dabar j uk .yra tei 

e^o"saugumui<: a 
t /-y-1 ..

naudojasi proga 
V“ •’ i .

tuo pfcčįu ‘ te*
lyti iš JAV administracijos dau 
yiau ginklų parduoti, kuriuos 
jie perka? negrąžinamo kredito 
sąskaitom

Izraelitai nieko nelaukdami,

pa, jau siunčia į Vašingtoną sa
vo gynybos ministerį Ėzer Weiz 
maną, kuris prašysiąs preziden
to Carterio daugiau ginklų, Sa-

gauti teisę dešimties metu lai-* 
kotarpyje pirkti JA Valstybėse 
ginklą už nemažiau kaip už 10 
bilijonų dolerių.

Ginklų pirkimo reikalu Izra- 
>lin T m misteris pirmininkas Be
gia jau yra atsiuntęs prep. Car- 
teriui laišką, dar pranešdamas 
ir gynybos ministerio apsilan-

.puolamas Izraelis nei jo piliečiai 
ir kad nebūtų skriaudžiami li
baniečiai. Tai ir būtų pagrin
das' kuriuo .remiantis Izraelio . . - ’ ■

Gegužės 21 d. 10

IRANO STUDENTŲ DEMON
STRACIJOS IR JŲ TEISĖS

Irano valstybės galvai .Moham
med Reza Shah Palhlevi laukan 
tis Amerikoje, iraniečiai studen 
tai suruošė gatvėje demonstra
cijas prieš savo šachą. Jie pike
tavo patį šachą ir kėlė triukš
mą neklausydami policijos ispė 
jhnų. 173 studentai buvo suimti 
ir uždaryti kalėjime. Demonst
racijos buvo suruoštos Čikago
je, prie Standard Oil bendro
vės didžiulio pastato, kur Irano 
konsulatas yra įsitaisęs.

JAV imigracijos ir natūrali
zacijos vyriausias viršininkas 
Vašingtone buvo pareiškęs, kad 
visi suimtieji Iranijos studentai 
turi teisme įrodyti teisę gyventi 
Amerikoje. Neįrodžiusieji turės 
būti depdrtuoti. Bet Čikagoje 
imigracijos ir natūralizacijos į- 
staigos 32 tarnautojai bei tar

Dr. V. Balčiūno šeima, ponia Balčiūnienė — motina-auklėto- 
ja, savo vaikų dvasios architektė, sūnus Vytautas, dukrelės — Bi
rutė ir Aldona. Ponia Balčiūnienė sako: “Kaip dirbame— dirba
me visi drauge, kai pramogaujam?, atostogaujame vėl visi drau
ge.” Dr. V. Balčiūno nuotrauka

VENGRIJA GAUNA PREKYBINES 
PRIVILEGIJAS

Referendumą Egipte 
laimėjo prez. Sadatas

KAIRAS, 
milijonų agiptiecių, turinčių tei
sę balsuoti, ‘ pasisakė už' prez. 
Sadato . referendume iškeltą 
klausimą; - jie beveik visi sutei
kė prezidentui teisę suvaržyti 
dešiniųjų ir tiek pat kairiųjų 
ekstremistų - kraštutinių veik
lą, jei tik jie nenustos knise 
valstybės pamatus arba steng
sis pakenkti konstitucinei vy
riausybei. Taipgi Egipto balsuo 
tojai pasisakė, kad komunizmas! dytojai pradėjo Vašingtono pa- 
Eigipte napageidaujamas ir kad darytą pareiškimą kritikuoti, sa 
jis būtų išmestas iš egiptiečių kydami, kad toks reikalavimas 

yra per žiaurus, ypačiai dar ne
turint reikiamų davinių. Gal to’ 
dėl imigracijos ir natūralizaci
jos įstaiga savo reikalavimus su 
švelnino. O sulaikyti policijos 
studentai yra paleisti.

gyvenimo.
Tuo pat laiku gegužės 21 d. 

Palestinos Išlaisvinimo Organi
zacija PLO nutarė nesileisti į 
derybas su prez. Sadatu.

Gegulės 24: ŽUtana. Mele

Mta ministerių Weizman išdės
tyk l Amerikos administracijai,

tds, Gina, Alodas, šventara- 
Ifh, Vilmantas.

teka- 5:2(« leidžias 
8:n<

Pavojingi dizelių 
dūmai

BOSTON. — Ištirta, kad iš 
dizelių, kurie vartoja žibalą vie
toje benzino, išmetamieji dū
mai yra pavojingi žmogaus svei 
katai. Jie iššaukia vėžio ligą.

Benzinui - gazolinui pabran
gus“ ir vis brangstant, dizelio 
tipo motoru pareikalavimas, ku
rie labai plaičiai jau anksčiau 
buvo vartojami sunkvežimių va 
rykliais, labai padidėjęs. Dabar 
direlinio tipo motorų 
parduoda vH

kasdien

WASHINGTONAS. D. C 
Amerikos Atstovų Rūmai. 209 
balsais, prieš 187, gegužės 22 d. 
suteikė Vengrų prekybines pri
vilegijas. Privilegijas teikian
čią rezoliuciją dar turės apsvar 
styti senatas ir ją priimti arba 
atmesti.

Prekybinė privilegija leis iš 
Vengrijos įvežamoms prekėms 
imti mažą muitą. Ir atvirkščiai: 
į Vengriją iš JAV siunčiamoms 
prekėms muitas turės būti taip
gi mažas.

Sakoma, kad prekybinių privi 
legijų rezoliucija yra prez. Car 
terio antras svarbus žingsnis, 
žengiant i geresnius santykius 
su komunistiniais kraštais. Pir
mas prezidento gerų santykių 
bei draugystės žingsnis buvo 
šv. Stepono karūnos grąžini
mas. kuri JAV apsaugoje išbu
vo nuo antrojo pasaulinio karo 
laikų.

Iki šiol prekybines privilegi
jas iš komunistinių kraštų tu- 
tėjo tik Jngolslavija. Lenkija ir 
Rumunija.

Rezoliucija priešininkai įrodi
nėja, kad Vengrija yra tik Ru
sijos satelitas ir joje, kaip ir pa
čioje Rusijoje, tramdomos pilie
tinės teisės ir kad Vengrijos 
prekės, kaip elektros lemputes, 
sudarys didelę konkurenciją vie 
tos gaminiams ir galės padidin
ti bedarbių skaičių

LKangree* Atstovi*

vietų Sąjungos koncentracijos 
kodetų tik linksmas kampas. La 
bai greit pamirštama, kai rusų 
šarvuočiai be pasigailėjimo šau 
dė civilius gyventojus Budape
što gatvėse

. Kitos priežastys
Los Angeles Times žiniomis, 

Izraelis sutinka išsikraustyti iš 
Libano ir dėl kitų priežasčių, 
būtent:

1. Jungtinės Tautos 
sta Izraeliui palankią 
arabų miliciją pietų 
kaip teisėtą jėgą pietų 
sritims prižiūrėti.

2). Izraelis yra patenkintas 
J.T. karių veikla Libane, kurie 
griežtai prižiūri ir neleidžia pa
lestiniečiams, ypač partizanams, 
sugrįžti į pietų Libano terito
riją.

pe.
TEL AVIV. — Manoma, kad 

Izraelio pasiryžimas apgyven
dinti izraelitais vakarinius Jor
dano upės pakraščius, remtus 
iš arabų 1967 m. karu, yra pa
remtas nepasitenkinimu, kad J- 
AV senatas nutarė arabams par 
duoti karinius lėktuvus. Bet Iz
raelio vyriausybė gegužės 19 d. 
tai užginčijo ir paneigė.

Visdėlto Izraelio ministerių 
kabinetas svarsto planą įssteig- 
ti vakariniame Jordano upės 
kęane šešius žydų centrus, ku
riuose gyvęntojų po lOfhOOO Iz
raeli tų. abar tame k ra n t tegyve
na apie 700,000 arabų >

į Izraelio planas tuojau sukėlė 
j arabuose reakciją ir nepasiten- 
j kinimą. Visi arabų arabų laik- 
! raščiai, Izraelyje ir kitur, už- 
• pildomi tik tuo klausimu. Kon
servatyvi ir kariškai nusiteikusi 
arabų argonizacija Al Fajr Iz
raelio planą, apgyvendinti izra
elitus Jordano pakraščiuose, j- 
žiūri ženklus? kad Izraelis pa
metė viltį taikiu būdu išspręsti 
visus ginčus ?su arabais. Esą, 
Izraelio vyriausybė įsitikinusi, 
kad ji turintrdnoralinę atsako
mybę įgyvendinti istorines žy
dą viltis pažadėtoje Izraelio že^- 
rnėįe. Bet pląnams gyvendinti 
neužtenka izraelitų. Jau dabar 
Jordano kairiajame žydų centre 
Kiryat Arba, arti biblinių Heb- 

i“’irono. yra virš: 300tuščių ir ne-
Į apgyvendintų ąpartmentų.

pripažj- 
Libano 
Libane, 
Libano

mirė 
senat- 

SLA 
narė.

— Praeito antradienio rytą 
Chicagoje. savo namuose 
ilgai sirgusi ir senatvės 
vės Elena Jokubonienė, 
134-tos kuopos ilgametė
Ji bus pašarvota Petkaus koply 
čioje. o šeštadienį bus laidoja
ma Uetuvių Tautinėse kapinė
se. Mirusioji buvo Jono Jakūbo- 
nio, Uetuvių Tautinių kapinių 
pirmininko žmona.

Kaina apie aeremes , i i
pareiškė Kisingeris. KO VVKtl Į MaSKVą

. WASHINGTON. D.CA- Apie 
20 JAV medicinos daktaru atsi
sakė vykti į ruošiamą medikų 
suvažiavimą, kadangi Kremlius, 
nesiskaitydamas su žmogaus tei 
sėmis, brutaliai nuteisė ir iki-

Nėra okio pagrindo manyti.i j Gulago kacetą fiziką Jurį 
kad jie negali tų nuolaidų dary-j(jr]OV3 
ti. Savo laiku jie buvo labai ne-i 
patenkinti, kad buvo keliamas 
triukšmas dėl neleidimo žydams 
išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos. 
Dabar sovietų valdžia jų išlei
džia daugiau, negu kitų tauty- . 
bių žmonių. Tai eiškia. kad jie 
gali žydus išleisti. Jie taip pit? 
gali išleisti ir kitų tautybių žmo 
nes, bet be spaudmo jie to ne
daro.

Henry Kisingeris yra Įsitiki-

NewSovietų Šnipų suėmimas
York ir dabar daktarų inoden 
tas. labai atšaldė JAV- — So
vietų santykius, kurie ir taip 
buvo tik dirbtina? draugiški.

šyti politinį reikalavimą, kurį 
sovietų jyaįdžia gali .pildyti.

Kisingeris yra įsitikinės. kad 
bankininkai gali padaryti di
džiausią" spaudimą į Kremliaus 
valdovus, nes dabartiniu metu 

nęs, kad demokratinės pramo-j kreditai jiems yra labiau reika- 
ninės valstybės gali pridėti prie j iinjrjw negu bet kada anksčiau, 
susitarimų su Sovietų Sąjunga’ Rankininkus nustebino buvusio 
bet kokius reikalavimus. Jeigu sekretoriaus toki patarimai, nes 
kuri pranomės šaka gauna lais- daugelis nemanė kad jis būtų

— Egiptiečių referendumas tei 
do preridentui Sadatui imtis 
priemonių kairiųjų ir vojo pasaulio bankininkų para- griežtas ir drptų siūlyti
jų gwaleMi. tte banktntekai gali įra- tokias radikalias priemones.Jtte bankininkai gali įra- tokias radikalia* priemones.



DEGLŲJŲ BEGĖDŽIŲ KILMĖ
laikyti fizikos 
mes gyvenu

jSsFr žmogus nutunka — nesilaiko fi- 
zikos dėsilių persivalgydamas, 
jam tokiam joks gydytojas ne- 

padėti. Tokiam labai malo- 
^rį-r^niai padeda laidotuvių direkto- 
~£^SS?rius parenksti prisistatęs. Taip

Nesubrandęs asmenybe žmogus visur ir visada
Ųiutji ie.k'1 sau ir kitiems. (iyvenimo tiesa.

kad reikia prisi- 
dėinių kitaip 
negalėsime. Kai

esti visur ir visada, kai žmogus 
neprisilaiko fizikos dėsnių: kai 
jis kiša prištą tarp durų, kai jis 
mėgina kvėpuoti pasinėręs į 
vandeni, kai jis be darbo neri 
užtenkamai turėti duonos ir 
druskos.

Nelaimė, kad mes pamiršta
me kitą gamtos tiesą: raikia 
mums visiems, šalia minėto fi
zikos dėsnių prisilaikymo, pri
silaikyti taip pat ir dvasinių — 
asmenybės formavimo dėsnių. 
Kaip kūnas, atsakančiai gam
tos dėsniams, vystosi į sveiko 
žmogaus kūną, taip ir jo asme
nybė, atsakančiai dvasiniams 
dėsniams, vystosi į normaliai 
— žmoniškai besielgiantį asme
nį. Kūme dėsnių neprisilaikant, 
žmogus užauga luošas. Dvasi
nių dėsnių nebojant — asme
nybės raikiamai neugdant *— 
žmogus užauga dvasiniu palie
gėlių — daugelis jų tada tam
pa Deglosiomis Begėdėmis. Tai 
visiem kenkiantis, savanaudis 
žmogus yra tą Deglai Begėdė.

EMACINIS ŽMOGAUS 
BRENDIMAS

Gyvenimą žmogaus lemia ja
usmai — emocijos: Tiek gėris, 
tiek blogis žmogaus elgesiuose 
priklauso nuo jo asmenybės — 
jo jausmų (em jcijų) brandos. 
Nesubrendusiam asmenybe ir 
dėl to nežmoniškai besielgian
čiam asmeniui neįsakysi žmo
niškai eiktis — jis toks būda
mas nepajėgia įsakymų priim
ti ir jų boti. Todėl veltui visi pa
mokslauja nesubrendėliams 
— nusidėjėliams: jie tokie liks 
tol, kol sava asmenybe — sa
vais jausmą is nesusitvarkys. 
Todėl visų mūsų tikslas yra 
taip elgtis, kad mes imtume 
dauginti asmenybe subrendusi
ųjų kiekį. Kitaip jokio gyveni
mo pagerėjimo nė nelauktina.

Dabar mes daug kuo rūpina
mės — o mums vieno ir vie
nintelio dalyko tereikia? mums 
reikia tapti tikrais žmonėmis. 
Kitaip išsireiškiant, mums rei
kia savomis asmenybėmis (sa
vais jausmais — emocijomis) 
tapti į žmogų panašiais. Dabar 
mes į žmogų esam panašūs tik 
savo kūno išvaizda, bet sava 
asmenybe — toli gražu dar iki 
tikro žmogaus dar daugeliui iš 
mūsų. Dar blogiau — daugelis 
žmonių taip savomis asmeny
bėmis nesubresta — taip toli 
nu4 žmogaus atsitolina, kad 
tampa Deglosiomis Begėdėmis. 
Tokios didelę žalą teikia žmo
nijai, vien savo naudos per ki
to skriaudą siekdamos. Jos da-

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

«

Montessori mokykloje

bar Afrikoje žudo ramius, ne-.vuose nusiteikimĮiase — emo- 
turtingus, daugumoje tamsius cijose). Svarbu todėl kad kiek- 
gyventojus. Motinų ašaros ten vienas bent pakenčiamai būtų 
liejas upeliais. Jauni vyrai žū
va visai be raikalo — vien dėl 
lo, kad Degloji Begėdė užsigei
dė praturtėti kitų sąskaitom 

Tokios ir panašios žudynės
ne tik Afrikoje ,bet visur kitur, 
įskaitant ir mūsų tarpe, liausis 
tik tada, kai *mes Deglųjų Be-

sava asmenybe -subrendęs. Ta
da žmogus galės gyventi pato
giai kitų neskriausdamas. Toks 
žmogus žmoniškai 'larbuosis ir 
tvarkingai augins vaikus sekan
čiai žmonijos generacijai.

Nėra bendrai ' priimto būdo 
aptarimui emocinio subrendi- 

gėdžių kuo mažiausiai ant že- mo. Tik keleriopai žvelgdami į 
mės besirandančių turėsime. O 
tas laikas ateis tik tada, kai 
mes nuo mažens imsime .tinka
mai brandinti kiekvieno gimu
sioje asmenybę.

Atsiminkime čia visi gyveni
mišką tiesą, kad nėra ant že
mės žmogaus, kuris būtų visa
da visais atžvilgiais sava asme
nybe subrendęs. Kiekvienas iš 
mūsų esame. daugiau ar ma
žiau kuria nors savo asmenybės 
dalimi pasilpęs. Visi mes pada
rome klaidų* ir visi turime trū
kumų savoje asmenybėje (sa-

emocinį brandumą, mes galime 
suprasti, kas iš tiesų yra tas 
emocinis (esmebybės) brandu
mas.

Psichiatrai aptaria' emocinį 
brandumą kaip apaugusio žmo
gaus pakankamą^ pajėgumą su
gyventi su kitais žmonėmis. As
menybe (emocijomis) subren
dęs žmogus pajėgia sukulti šei
mą mylėdamas' savo žmoną ir 
vaikus. Kai jo reikalai liečiami, 
'toks žmogus gali tvirtai laiky-

(Tęsujys)

LIETUVOS TEISININKŲ KOVOS DĖL TEISĖS, ' 
TEISINGUMO IR LAISVĖS

Rašo prof. M. Mackevičius

III
Nebodamas nepalankaus momento Lietuvos tesinin-

kas neapsiribojo; siaurų savo teisių ir interesų gynyba. 
Lietuvis teisininkas neišleido iš akių ir tarptautinio teishi 
gurno idealų. Buvo vedama kova už tuos teisinius idealus, 
kurių siekė sąjungininkai ir kurių laimėjimų viltimi gy* 
veno visa lietuvių tauta. Kiekvienas su okupantų kovo
jantis lietuvis teisininkas nešiojo savo širdyje 1941 metų 
rugpjūčio 14 dienos paskelbtus Atlanto Chartos pažadus, 
tarp kurių buvo pasakyta, kad suvereninės teisės ir savi* 
valda būtų grąžinta tiems, iš kurių tai prievartos būdu 
buvo atimta. Pagaliau, lietuvis teisininkas turėjo prieš 
akis sąjungininkų siekiamą taiką, kuri visoms tautoms 
duotų galimybes gyventi savame krašte ir garantuotų 
gyvenimą laisvą nuo baimės ir skurdo. Išpažinti tuos, ide 
alus, okupanto akyse, buvo didžiausias nusikaltimas.' ir jo 
interesų išdavimas. Tačiau lietuvis teisininkas ir to ■ ne
pabūgo. | ' 7 -

____ ________ 1943 metų pradžioje Vokietija ryžosi, mobilizuoti ęku 
to laipsnio jausminiai — asme-'puotų kraštų vyrus, taigi ir. Lietuvoje. GeneraJį^-.-kp- 
nybe nesubrendęs. Toks žmo- misaras dr. von Renteln vieną dieną praęešė. lietuviškos 
gus gali būti sėkmingas prof e- (.įvijinės administracijos atsakingiems pareigūnams “links 
jis yra tam tikro laipsnio emo-^ zml^ ’ kad es4 Reicho vyriausybe yra nusistačiusi 
cinis nevykėlis. Bus ir tokių as- sugrąžinti Lietuvai nepriklausomybę., tačiau beturiu tau 
inenybe nesubrendėlių, kurie ta jau avansu už tai turi mobilizuotis j tautinius SS bhta 
nepajėgs tvarkingai bendrauti jjonus kovai su raudonąją armija. Tačiau tas- triukas ne* 
su kitais žmonėmis, įskaitant parsekė ses lietuvių tauta vadovavosi ne siauru patriotiz 
ir. patogų bendravimų su prie-. . . , ». - « ' •.?i•
šingos lyties asmenimis. Erno !mu kerstu vakar dlenos okupantui, Sovietų Sąjungai, 
eini brandumų galima pas kiek- Į bet bendrai vakarų sąjungininku deklaracijomis ir visų 
vieną žmogų matuoti jo pajė-: siekiamais tarptautiniais idealais. Okupantas reikalavo, 
gumu įšmintingai elgtis bendra-? mobilizaciją pravestų lietuvių įstaigos savo Vardu, 
ujant su įvairiais žmonėmis..-bet bendrai vakarų, sąjungininku deklaracijomis,ir- risų 
tas: labai menkai pajėgias ben-‘ darbo P^voles skraiste, bąnde pravesti Lietas vyrų 
drauti SU žmonėmis jų neskria/mobilizaciją patys. Tai buvo vę^niąį prięš^gi

rioje pakopoje susitrukdo — 
žmogaus emocinis (asmenybės) 
brendimas sunegaluoja. Tas 
vaikas, kuris savo su žmonėmis 
santykiavimo rato nepraplečia 
toliau už bendravimą su savo 
motina ir savu tėvu — lieka iki!

tis kitų atžvilgiu^, bet asmeny- usdamas asmuo yra Degloji, tinei teisei ir Hagos konvencijai,. kurioą įsaįmiąį drau' 
z— z- vi z-k n.ir'r,a vi r>f t-<^z>rrArIA TČ f za!.- iz4rrl AC - ! JI —— — 1_______— X z. —- — J ~ -i - — 1 ——___ . — — — X__ —____1______. _____1— _ x 1_____be brandus asmuo neišnaudos 

kito ir neužsipuįS ant artimo. 
Asmenybe brandus žmogus pa
jėgia suimti save nagan ir pa
klusti visuomeninio gyvenimo 
taikyklėms beį. reikalavimams. 
Toks asmuo susiranda, pamėgtą

Begėdė. Iš tokios deglos nepa- ^žia, okupantams darytį okupuotuose kraštuose bęt kę- 
kia forma mobilizacijų. Prieš šj vokiečių nus&atetama 
darbą Lietuvos teisininkai pasisakė atvirai ir- oficialiai. 
Iš. yyrausios lietuviškojo vįetįnio teisingump jstąigęs išė 

žinoma, viskas bus pol aiko.P® ™0S letUVilS t3Ut0S nįįo-f

darys niekas baltos. Tik laido
tuvių direktirius galės tokią 
degląją nubaltinti — nudailin
ti.

z

• -5

silavina ir amatų išmoksta. 
Toks žmoniškai sugyvena su 
kaimynais, *

iteration^ woman.

Molly Pitcher loved her husbano.
So much so, that when he went intx______

during the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day; wafle loading cannons, he wat 

lulled by a British bullet
Molly knew the time had come to take "

srdc in her country. So she picked up 
where Her husband left c& And when

new victory and a new heroine.
Today when it’s time to take

When you join the Payroll

gina šeimą. .Jausmais subren- 
lū

dama šeimininke, žmona ar 
specialiam darbe, kuriam ji pa
siruošia. Ji tokia būdama pa
kankamai myli savo "šeimą ir 
gerokai pajėgia sugyventi su 
aplinkiniais 'žmonėmis. Turint’ 
reikalų su kitais žmonėmis, as
menybe brandus žmogus kar
tais gaji būti sukrekąs dėl kitų 
žmonių nežmoniškumo, bet 
brandus jausmais žmogus yra 
pajėgus susitvarkyti s^yas sun- 
Jįęnybęs. Toks jis pajėgia žmo
niškai visus reikaluą aptarti ir 
atlikti“

L J . * ■

Dar. kitu požiūriu aptariamas 
žmęgąųs asmenybės ‘ brepdu- 
mąą — tai jo veiklą tarpe kitų 
žmonių, žmogui augant jį yįs

-Už tai mes turime žinoti ir at- ranaumas — piotesiįas.pneą teises
siminti iš kur kyla tos Deglo- ’ ir tarptautinių konvencijų, jtaužyąių. Kaip.fcįk anuo metu, 

rsios Begėdės — tada mes ga-jj 
lėsime jų gamybą sumažinti, ar, 
laimingu atvejų, visai jų išven
gti savo tarpe.

ŽMOGAUS GEROS SAVYBĖS 
— JO DIDŽIAUSIOS 

VERTYBĖS

Žmogaus emocinį brandumą 
galima matuoti jo gerų savybių, 
gausa. Brandūs asmenybe žmo
gus finansiniai tvarkosi paken-

Savings Plan at week, a little is set aside frost each 
payieck to buy Bonds. Regulady AutotnaticaUyi

. That way; you’re making a ręal irrvrst-rn<*nX jjį

Right from the start, it’s been an eqtuj

w. reb»ect to state ot local fajootne

kai vyriausiajam lietuviškųjų vetinių teismo instancijų 
pareigūnui, kūftų su. kitu sričių yyriat^įa^ ^r^Ąwis, 
teko atsakingiems vokiečių karo ir cįvilfervakaingo, žmo
nėms oficialiai židžiu'išdėstyti Lietuvos teisūunkų yir 

Beturiu tautos priešingą nusistatymą prieš tarptautinės 
teisės laužymą. ' . ’ '

Lietuviškos administracijos pareigūnų, ir va^vą^r 
i jąnčių rezistencijai pohtįnių grubių ųu^tat^mąs p.Qgrin . 

džio spaudos buvo, išnešiotas Į krašto periferijas ir per* 
duotas lietuvių tautos masėms. Tauta pritarė protestui 

ėiamai. Toks pakankamai iš- iir vieningai vokiečių užmačioms priešintis, .Į okupanto 
paskelbtą mę^ąciją įįįvą ątsąkytą ą^^ųuč^^oj^ęįų. 

ms žmoniškai su£įwena su i i • • • i T i --% • * Kkaimvnais, su bendradarbiais1 NlekaS ^P^eS vąldziOS ĮSakW W&kWBtel 
ir drausmingai elgiasi karino-?:SS WuėJ?-. Q^upaotp, pąst^Dg^tųš
menėje būdamas. Tokio žmo- ’ ęįos. rezistęnciją ir permanentinė kova dėl sayb. 
gaus įtampa ir nusiminimas krašto ir tarptautinių teisių idealų automatiškai, kaip ir 
hęp^rzengįa noriųąUųs ^kyi^-| vigą lįetųvų tauta, Įjungė Lietuvos teisininkus į sąjungi 

Wl<a1^ s^Ta’fe ninku eiles. Ir todėl jau 1943. p^-atįg^, tai yrą — 
po kelių dienų visuotino liętuyįų pąsų^ięSnimor 

Kitaip sakant, mes vertina-!^ '2 ’ - - * - -
mc. žtųogaus asmenybės bran-j 
dulktą pagal daugelį jo, asmeny
bės ^ayybhi jo, visuomeniniame, 
ekonominiame gyvenime ir ap
siėjime su kitais žmonėmis. 
Reikia imti dėmesin visus virš 
minėtus žmogaus savumus no
rint įvertinti žmogaus asmeny
bės. ( emocįnį-j a asm inį) bran
du mą. To brandumo, kiekį pas. 
vaiką bei jaunuolį vertinant ir
gi prisilaikoma virš minėtu 
ž m ogau s savy b i ų laipsnišku
mo. Augąs vaikas bei jaunuolis 
įgyja asmenybės brandumą at-

yrą jis pats ir jo jnotiną. Kiek 
vėliaię tas vaiko su žirninėmis 
bendravimas plečiasi — tėvas 
prisideda. Kiek vėliau dar pa- 
patėja vaiko pasaulis bendra
ujant su žmonėmis prisista
to vaiko broliai,-seserys ir kiti 
šęiųios nariai /
. Vaikui pradėjus lankyti iu.<>r 
kytlą, jų veiklos pasaulis dar 

• paplatėjai draugai prisideda. 
Kai vaikasf ima bęęsti lytiškai, 
kilos lylięs asmenys įeina į jo 
veiklos sritį. Naują gyvenimo 
prasmė atsirandą ii; yaiko ^ei- 
klos iiiteiĮsy^uiua§. padį^ėją., 
Taip plečiasi vaiko pasaūjis. 
Suaugęs jis turi -pats sau 'duo
ną užsidirbti, židinį^nąriių susi
kurti. Daugumai žmonių-pra
deda naujų asmenybių brandą 
iš: Jiaujo: susilankįa- vaikų,; Jcų- 
rie inui eiti tėvų eitais keliais į 
asaicnybės (jausimų) br?n<tu- 
mą. Taip nusįdu.oda. žinogūi a-, 
ūg^it normaliose sąlygoję. Ta
da _ nėrą progų atrasti I leglp- 
siotns Begėdėms ‘ žmonėms 
•fee Teikiaimt — pakenčiamo, as- 
nręhybcš subrendimo.
DEGLŲJŲ BėG^IŲ KŲLM«

Kai minėtas, vaiko beodravi-

bp, kabinete buvau Ggstapa suimtas- įr- su- kitais tautie
čiais, viso 46. intęię^tuąla^ priešakyje su Lietuvos mokslų 
Akademijos pirmininku, prof. Jurguči^, išvemtas Vę- 

■ kietijon ir iki karo pabaigos, išlaikytas SS koųęęnti’ąęijos 
lageryje Stutthof ir Navitz. Drauge buvę suimta eilė tei
sininkų — advokatas Kerpė, prokuroro, padėjėjas Ori- ■ 
gas, advokatas Kiškis, advokatas Kriaučiūnas, prokuro
ro padėjėjas Liudžius, teis, čiuberkis, Puodžius ir kiti. 
Dalis jų — advokatas Kerpė, Puodžius, Grigas — tuojau 
buvo SS bei jų padėjėjų nužudyti. Teisininkas Įz. Kurk
lietis buvo kalėjime badu numarintas. Visi buvome atidųo

_| ti į surinktų iš vokiečių kalėjimų recidivisfų gąĮyažų^ųi

vėlių išeina tas asmenybės 
brandumas — nues turume De
gląją Begėdę. Ji mūsų visų gy
venimą ėste ėda — tiesiog kni
sto knisa.

KAIP DEGLŲJŲ BEGĖDŽIŲ 
ATSIKRATYT

Kiekvienas dabar klausit — 
“Kas dary t, kad lų Deglųjų Be
gėdžių — tų asmenybe labai pa
liegusiųjų mūsų tarpę mažiau 
būtų? štai atsakymas: reikia 
trejopai dirbti su vaiku vos jam 
užgimus. Tai ir viskas. O tas

jų akyse buvę dvigubi nusikaltėliai, tai yra prieš nącišk.ą 
Reichą ir juos pačius. Kiekvienas iš jųjų buvo kalėtą, kar ■
tų teismo baustas, /

ei jos epizodas. Rezistencija buvo vedama visose zgyVenr 
mo srityse. Rezultate apie tai byloja tūkstančiai 'žuvusiu, i

f

(Bus daugiau)
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įvyks Š m. gegužės mėn 27 d.
7 v. v., Sv. Antano parapijos 
salėje 1500 et.

Bus scenos programa: dainos 
— šių dienų nuotaikų aktualijos 
šilta, šalta vakarienė, šokiams 
gros gera europinio stiliaus mu
ziką, laimės šaltinis ir kt.

PAVASARIO NUOTAIKU BALIUS CICERO J VISI KVIEČIAMI —LAUKIAMI!
Biletai gaunami Chicagojv.

2513 West 69th St., tel. L 737- 
12X6; Cicero j — 1516 S. 51 Cl., 
tel. 656-2550. arba 511 5XS0. 
Biieto kala s J 0.00 asmeniui.

Bengia ir kviečia

b. Lirrrvn bendri gment

Nuo dvidešimto iki trečio
V. Gerulaičio kilimas

Vvtas Gerulaitis, mūsų lau
ko teniso žvaigždė, gražiai ats 
tovauja lietuvius visame pa
saulyj. Radio ir televizijos ko-, 
hientatoriai jį yra pavadinę lie 
tūvfšku liūtu. Ir pasaulio span 
da dažnai primena, kad Geru
laitis yra buvusios Lietuvos ir 
Pabaltijo nugalėtojo sūnus, — 
pirmas pamokas yra gavęs iš 
savo tėvo, na, ir dabar yra tė
vo pamokomas. į

Kada Gerulaičiui buvo pa
siūlyta pakeisti savo pavardę, 
jis kategoriškai atsisakė. Pasi
liko gražią lietuvišką pavardę. 
ų Apie tai jau esame skaity
tojus supažindinę anksčiau, ta 
čiau vertėtų, trumpai žvilgtelė 
L’ į mūsų jaunojo reprezentan
to kelią. ‘ . I

ketvirtuoju Amerikoje. Po kai 
kurių nesėkmių, Gerulaitis bu 
vo kiek kritęs, ir 1977 melų 
pradžioje jis buvo įrašytas pa 
šaulyje dvidešimtuoju.

Tačiau jaunasis Vytas ne
pasidavė. Dirbo su treneriais 
•r savo tėvu, ir buvo paskelb
tas tryliktuoju. Kada laimėje 
Italijoje pirmenybes, teniso są 
junga jį paskelbė aštuntuoju

Praeitų metų Wimbledono 
žaidynėse Gerulaitis buvo pri
ėjęs' prie pusi aigmės. Pralai
mėjo prieš B. Borgą sunkioje 
penkių setų kovoje. Teniso spe 
cialislai rašė, kad šis Borgo — 
Gerulaičio susitikimas Wim
bledono istorijoje buvo ;pats- 
geriausias.

Porų nesėkmių Gerulaitį vos 
neišmušė iš užimtos pozicijos,

Jis šiandien pačiame savo tačiau Aslraliicje jaunasis blon 
pajėgume. 23-jų metų amžiaus, dinas vėl susirado save. Jo dvi 
savo karjerą pradėjęs jaunių išvykos Australijon jam atne- 
Jgrūpėje, šiandien jau “sen j o šė tris laimėjimus, pridedant 
ras”. 1976-ji metai jam'buvo ir laimėjimą dvejete. Austrą 
•vidutiniški. Jis buvo Įrašytas lijos “open* pirmenybėse Vy

liėjusi ii tpaudos ir galim* gauti knygą rinkoj* 
t AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA I
■

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastirs- » 
gas daryti {takos J krašto politiku. 102 psl. Kaina $1.50. į

; Knygos bu* išsiųstos, jei >1.50 čekis arba. Money Orderis e 
bu* pasiųstas tokiu adresu:

y-'.-. . NAUJIENOS,
17S> So. Halfted St, Chicago, IK. «0iW8DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

; YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyramieji Amerikos, lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną a> 

menSklI pažino, įkaitė Jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 
Dabar Jie gili paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems tai Jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai*rtvykįi~lietuvis * galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Mko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno fy veninio bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir ptfinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA- * 
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai I 
duos progos susfpsfinti su mūsą pirmąją išeivių Šviesuoliu gyvenimu 
ir Ją Įdėti, ideologine veikla.

Antinai ROkit, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
nudilo - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

tatatatao airjlt jj

• »
KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
viu g^būvia, privalo susipažinti su žemiau išvardintomii knygomis. 
Cit suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jmm SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai apie!-
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiką Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Jooh KtpiElnsktv IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurlanėio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Iliu
struota. 300 ptL Kaina 7 doL

črKAGIETiS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ p a VERGTO^-LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, .Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuoee. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką Ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. 96 psL $130. Yra taip pat 
Urenta f anglu kalbą.

M ZeH^ko, SATYRINtS NOVftLtS Genialaus rusą rašytojo 
90 tttyrinią noreliu, 199 pusk kaina S2.

D. KoraMa, K ELION t 1 ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. At> 
tariam pastabumą neapgauna Inturisto tr agltpropo propaganda bei 
offluutovimat AM knygos parašytos lengvu, gražiu AlllumL

Pn4. P. PskarkHa, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prftsq likimą. 
raina SL -HHR

VMcas žamalNe^ LIUBLINO UNUOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ B. 
M pat Kaina SLBQ.

tr Mtl J*UHnUi m rrtm*ni
NAUMMOsv, xm fc. HAuno rr^ chkaoo, ill. mm«

■ aMaafcaa* JmtMMfaMi. m*, pdhi Ir *rMadaat
iak| ar parfaM*.

Neris Voleyball Club

JAV neteko įsikišti j Do-

J. Naičiūna.

$3.00
$2.00

kiai
500

?S£ rii J1*J >£b£i*! It-
Uat* dideliu* dirbu*. Pteaa. jie ja- 
ded* Jum* pxsielctl zsmeniiku* jūsų 
ūfaimojimtis. Aatr*, jie paderi* iu- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namam* įsigyti.

buvęs 
ketvir- 

v re t oje

į ■— JAV kariuomenės genero- 
■lė'Mary E.-Clarke perėmė Ala- 
tįamos Forth McClellan karo ba 
zę valdytu Gen.- Elmer G. Ochs 
įteikė jai . bazės vėliavą ceremo
nijų metu.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša - į£

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatal, kurie ne-

ĮLŪŽO BAŽNYČIOS
BOKŠTAS

T*mHwxkx, LIETUVIŠKAI* PAMAtVt; 
įdomiais aprašymai ūlu- 
rL, kiliu «. 
JŲ. Triją dailu Uetuvcr

jaunam 
sėkmės, 

su žurna 
tikisi pa

su sa-

/ Sakoma, kad stogo konstruk
cija atitinka Dellas-Fort Warth 
apylinkės reikalavimus. Stogas 
jiūžo, kai, užsikišus vandens 
nubėgimo vamzdžiams, susida
vė daug vandens ant plokščio 
stogo ir kurio svoris buvo per- 
(fidėlis.

sig< ri tinai ip laimėjo aštuoniij 
geriausių pasaulio žaidėjų baig 
mėje pirmąją vietą, visai leng 
vai sudorodamas E. Dibbs 
prieš kurį irgi dar nebuvo, lai
mėjęs, santykiu 6-3, 6-2, 6-1 
Spauda rašė, kad tai buvo pu
mas atsitikimas teniso istorijo 
j e, kad pasaulio čempionato 
pirmenybėse kas nors būtų lai 
mėjęs trijuose setuose, — kad 
žaidimas baigtųsi per pusant
ros valandos. ’ j

Gerulaitis įsidėjo į kišenę 
100.000 dolerių ir išsivežė grau
žia taurę, neskaitant jam spe
cialiai paskirto .automobilio. .

Jis savaime tapo vienu ge
riausių keturių pasaulio įžak 
dejų: Connors, Borg, Vilas, Ge 
rulaitis. V \

“World Tennis”, didžiausias 
pasaulio teniso -žurnalas, dar 
prieš WCT baiįpnę, būva nūs* 
tatęs geriausii// pasaulio žaidė

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnai, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir Intymią naotyklą 

aprašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengvai itilius. gyva kalba gražiai išleista, 
150 psL Kaina SL50.

Dr. Juozai B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijai 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų^ Vidutinio formato. 142 
^sL, kainuoja $2,00.

Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija. 
211 psL Kaina 53.00. Kietais viršeliai g $4.00.

Dauguma šią knygą yra tinkamos dovanos Įvairiomig progomis. Jas ir 
teitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piinginę perlaidą. ,

Alekso Abrose mygi apn 
Chicago* Uetuvtq gyvenimą ir 
110. Išleido Amerikos Lietuvių

Knygoj *1 
beturiu koloull 
nyčioa, įsteigti ___
pcAiulietiAki eborai, 9 bažnytini 
los. Duoti dokumentai krtalHr 
etų organizacijų atlikti darbai, 
kai ir kt

Norintieji Mą knygą fritrit prašomi perlyti M} erta Momy 
Orderį

AMERIKOS LDETŪVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pastipti:

17M Sa. HrMW 8C, CMeMTS BL *HM -

M. Gvdalli, POVILAS MILERIS, blografljci brudta 9S 
puslapiai — -------------------------- --------- —ai r :

Knyzu užsakant reikia pridėti » et pešto Olaldfltm.

NAUJIENOS,

šiais metais Gerulaičio už 
darbis pasiekė jau 350.000 do 
lerių. žinoma, tai dar ne vis

Pusė sužeistųjų dar tebeguli 
ligoninėje, kurių 8 yra rimtai 
sužeisti ir jų gyvybei gresia 
mirtis.

Nobelio premijos 
r. Eriedrnanas 
prez. Carterio 

yra klai- 
ir kad recesija, anks- 
vėliau, yra neišvengia-

Kasmet WCT duoda baig
minius aštuenių žaidėjų susi

šių. metų pradžioje Gerulai
čiui ir ne visur sekėsi, tačiau 
1 ai mėj o did eles pirmenybes 
Amerikoje, taip pat ir dvejete 
ir mišriam dvejete pirmas vie
tas. Tris karius atėjo į baigme 
su Borgu, — visus tris kartus 
pralaimėjo. Tačiau bendras jo 
surinktų taškų skaičius jį pasta 
lė pirmuoju WCT (Pasaulinio 
Teniso čempionate) varžybo-

mininkonų rinkimus, nes jie pa
tys pasižadėjo balsus teisinga 
suskaičiuoti. Pralaimėjęs pre 
zidentas yra pasiruošęs išvyk 
t i i užsieni.

laureatas prof, 
pareiškė, kad 
ekonominė politika 
dingą 
čia u ;
ma.

Vokietijos teroristai pra- 
atne.šti jiems dinamito
galėtų išsprogdinti ka-

JAUČIAS1 LAIMINGAS, KAI) 
DAR GYVAS

WASHINGTON, D. C. — At
stovu Kūmų tyrinėjimo komi
tetui Joseph Marschal pasakė: 

jaučiuosi laimingas, kad 
esu gyvas“. Jis savo sun- 
niašinai pirko Eirestone 

nė plokščias, bet apskrita 
formą turinčias padangas 1971 
m. Iki šiol, pasak Marshal, jos 
kelis kartus išbliuško ir kartą 
sprogo.

Bendrai, daug kas skundžia- 
fsi Amerikos gamybos padan
gomis, bet daugiausiai keiks
mų delei blogų padangų gauna 
Firestone bendrovė.

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

litMfta 1923 mrtAlA T«L Š21-3070
lAtslros plftuoM kJemaj tntomobUUms potatyn.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Niullenm hIIm fMrfl grikį? knyfV/ kvrta jMpMi MM 

knygv trintą ir lentyną.
Alritsindųp Pikilnffitfi, MB GRĮŽTAME ĮdccrfU jacaą taną 

įtriminlaul Ir įvykių bei vietų įprižymii. įrituoti Mp 
minas. 367 psL Kalni Į5. • l" . ' - - *

A. PikiInSNf. METAI PRAEITYJE Netolimų įvykių 
tr laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje ipntymai. 
tyti į 12 dalią. 296 pel. Mu «.

Dr. Kizyi Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYK D
__ tiiii riršeliili. 336 p«L Kilni M00. Mtnkžtrie vm?

Prri. VicI. BlržUki, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ IĖTO 
RIJA, I dalis. 208 pL, įrišta — Ž3JJ0, minklta^ vlr- 
šeliaif — $2,00; n daili, 225 psL, įrišti — SEOO. minkš- 
taif riršeliiia --------------- :..................._ ■ ■_ ■ r...

Henriku Tomei
Pakalnės Ir L 
strarijomis ir

P. KtriOnit, TARP ŽALSVŲ
partizanų buities romanas 292 puslapi^- Kaina S3.

Janina Narini, TRYS IR VIENA, jiunyriėf itatmintmaJ

3 GARLAND, Tex. — Walnut 
vietovėje pamaldų metu įlūžo 
bažnyčios stogas. 57 asmenys 
buvo sužeisti.

tas žaidė puikiai; tik baigmėje likimus. Gerulaitis sužaidė pa 
jau buvo galvojęs pasiduoti.1 
nes pradėjo skaudėti kojos.

“Ne taip lengvai laimėjimas 
pasiekiamas“, pasakė Gerulai 
tis po pirmenybių, “žeidžian 
skaudamomis kojomis ir lai 
mėj a u“.

Po šio laimėjimo gruodžio 
paskutinę dieną Gerulaitis bu 
vo paskelbtas penktuoju pašau

S2.X
Galimi flip pit užsiMkytl P*žtu, iHluntui čtkl arta money orderį prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime lililoans.

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen —’MINTYS IR DARBAI, 259 psL, lipančius 1905 

x metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
rūpinim ą. ________ _ —----------------- $l»0C

Dr. A. J. G u ran — DANTYS, Ją priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik----------------------------------------

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

tkntinlų M) (iMkMtt) MCi 
tos dėtai M. Kaita
Draugija. .*•

pirmas Chleafon atvažUrfi EetRrie. ptrsto 
mergndnotoe tapoe dnufUta ctetytai tafr 
laL kuriu vtao boro UL 41 teatro

ir 314 ▼eflUettių fasoslv 
ą, aoeafltatehL lata^zna&<&a ir

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMaAAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ.

” ■ 'i ’i ' •' Ž*. A*\’

IZ6 puslapiais su žemilaplo Ir paveiksi a k
tyventolus Ir famtą. 1,200 IletuvRkv vletųvarcffię sąmM.5 KaftM 
kalni $6.00, minkšti riršriliL

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 .tentą/

jų sąrašą JATP Rankings). Jis 
skamba taip: Connors, Borg, 
Gerulaitis, Vitas, Gottfried,, 
Dibbs, Orantes, Ramirez, Ma
yer, Tanner. Daug didelių var
dų krito. Kai kurie, buvę pir
mame dešiniuke, krito net 
irečią . Net ir Panatl 
net įrašytas pasaulyje 
tuojau, atsidūrė 26-je

Palinkėkime mūsų 
reprezentantui daug 
JLs savo pokalbiuose s 
listais taria, kad jis 
siekti aukščiau, o daba 
yo tėvu važinės kartu. Atrodo, 
kad jo tėvas vėl tapo jo pag
rindiniu treneriu ir vadovu.

aw



Tebelandžioja po valstybines įstaigas

530-00

ADOMAS GALDIKAS "GAMTOVAIZDIS" (Tapyba)

$16.00 
$ 9.00 
$ 3.00

$34.00
$13.00
$ 4.00

$33.00
$18.00
$ 3.50

$33.00
$18.00
$10.00
$ 3.50

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

Pinigus reikia siusti pašto tfoney 
Orderiu kartu w užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

As of D«c«mb«r 1, 1977 
Subscription Hates:

In Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.
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> mminkė Goldą Meir stipriai kri
tikuoja savo vyriausybės dar 
nx,as ąrabąjną. sa-

i ko, kad taikos arabų
kraštuose yra tik neįvykdomai 
apgaulinga svajonė. Ji įspėja iz- 

Į paeitus, kad kariuomenė ^pa
sitrauktų iš'1967 m/užimtų sri
čių: Golano aukštumų, Gaza sri 
ties ir kad nebūtų įkurta pair 
stiniečių valstybė kairiajame 
Jordano upės krante. _ ;.

20 cents per copy

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams --------
pusei metu __
trims mėnesiam^ 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose 
metams .1_

Prieš koki dešimtmetį frontininkai Kalifornijoje bu
vo sudarę Komitetą Rezoliucijoms ruošti. Vėliau tas ko- 
mitetas buvo pavadintas Rezoliucijoms remti. Visa tai bu 
vo daroma Lietuvai laisvinti. Tuo reikalu buvo rašomi il
giausi straipsniai Drauge ir visame krašte renkamos au; 
kos.

Šiandien jau žinome, kad nei viena rezoliucija nebu' 
vo kongresopriimta. Buvo renkami pinigai toms rezo’ 
liucijoms vežti Į Washingtona, buvo skelbiamos fotogra 
fijos apie rezoliucijų įteikimą Kalifornijos senatoriui. 
Viso&>tos.rezoliucijos pateko į senatorių stalčius, bet to- 
liau nenuėjo’. Jos' net kongreso komiteto nepasiekė, nes 
nebuvo jokios vilties pasiekti senatą.

Šiandien niekas apie tas rezoliucijas jau nebekalba, 
nes nei viena jų nebuvo priimta. Rezoliucijas paruošė ne
mokšos ir neturėjo sėkmės. Užsienio komiteto nariai pa- krašto prezidentą nei nėjo. Ji būtų buvusi patenkinta, 
siskaitydąvo, rezoliucijas padėdavo ant stalo ir palauk- jeigu ją prezidento patarėjas Zbigniew Brzezinski būtų 
dąvo. Vėjui dūmą nupūtus-; buvo užmirštas ir tas Kali* priėmęs. Jis ruošėsi kelionei į Kiniją, tai negalėjų pono 
fomijos senatorius, kuris Kalifornijoje lietuviams priža česonio primti ir lydimo amžino ryšininko, Iš pranešimo.

atrodo, kad ir diplomatijos šefas gali būti tikras, kad' pats 
■Brzezinskis bus informuotas apie Kybartų aktus ir kitus, 
du labai svarbius dokumentus, apie kuriuos ne tik, Kingo 
vaikaitis, bet ir valstybės departamentas, ko gero, neži
nojo. O diplomatai atrodo, gali būti tikri, kad galės “tęs' 
,tį syarbų darbą”. Jeigu ne dešinioji česonio ranka, tai 
■viskas jau seniai būtų nuėję niekais.

Jau vien dėlto vertėjo vykti į Baltuosius Rūmus, at' 
1 likti' savo pareigą, nustumti į šalį- Amerikos Lietuvių Ta

čiama svarba ilgam laikui užtikrinti Lietuvos diplo 
matinį atstovavimą JAV. R. King buvo supažindin
tas su šefo turimais prez. A. Smetonos .ypatingais 
įgaliojimais. Kelta galimybė Lietuvos velstybei su
teiktos užsienio pagalbos būdu padėti Lietuvos atsto 
vybėm savo, paskirtį, tęsti”.
Šitas pranešimas, reikia pripažinti, daug aiškesnis, 

negu vizito pas ambasadorių Young. Teisybe, didelėmis 
raidėmis ir čia pasakyta, kad Česonis su ryšininku buvo 
“Baltuosiuose Rūmuose”, bet nepasakyta, kad delegacija 
būtų buvusi paties prezidento priimta. Delegacija pas.

dėjo, rezoliucijas pravesti, bet Washingtone tų rezoliu
cijų nenunešdavo toliau savo stalo. Gyventojai to senato 
riaus daugiau nebe išrinko.---Užmarštin nuėjo ir tas Kali' 
fornijos rezoliucijų komitetas, nepadaręs finansinės at' 
skaitos, nors aukotojai to ir pageidavo.

Dabar jau Washingtone sudarytas panašus komite' 
tas, kuris su visokiais Amerikos lietuvių reikalais tebe- 
yarsto kongreso, vyriausybės ir įvairių Amerikos įstai
gų duris. Atrodo, kad šiam komitetui vadovauja Rimas:......
Česonis, savo laiku pagarsėjęs amerikiečių spaudoje, į rybą, kur, be ryšininko, apie lietuvius diplomatus jokios 
kaip geras “istorijos žinovas”. Jis tada buvo supykęs ant j nuovokos, ko gero neturi. Jeigu ir turi, tai būdami Ame- 
prezidento Fordo ir valstybės sekretoriaus Henry Kisin-J rikos piliečiai, Valstybėj Departamentą mažiąu impo- 
gėrio, kad Amerikos žurnalistus šitaip “švietė”: “Caras! nuos, negu tarptautinė organizacija, turinti plačius dip- 
turėjo s.ąvo Rasputina, o prezidentas Fordas turi savo; lomatinius ryšius, bet neturinti narių sąrašo. Būtų juo- 
Kisinge4..”-. Vyresnio amžiaus lietuviai žino, kad ne ca kinga, jei nebūtų liūdna, ir diplomatų reikalams kenksmįn 
ras turėjo Rasputiną, bet cerienė. Caras norėjo galimai ga istervencija... 
greičiau Rasputino atsikratyti, bet carienė buvo labai 
užsispyrusi... Kai amerikiečiai įsitikino, kad česonis ne\|oma: 
žino, ką kalbą ąpię Rusjjos. carus, tai jiems atrodė, kad 
jis nežilo, k<?. nori pavergtai Lietuvai...

Gegužės pradžioje tas. pats Čęsonis, vienoje yalstijo' 
je registruotos Bendruomenės yicepirmininkas, ir kal
bėjosi su JAV ambasadorium Andrew Young, Martin 
-Luther King Ir. pasekėju. Kad reikalas neiškryptų iš vė 
žiu, į New Yorką jis pasiėmė inž. Algimantą Gečį. Česo 
nis su ambasadorium Youngu gana ilgai kalbėjosi, jam.šininku bandė informuoti Baltuosius Rūmus apie sovie- 
net memorandumą įteikė, bet ką Youngas pasakė ir kaip tų apgaulę, o dabar aiškėja, kad Brzezinskio pavaduoto- 
tas pasikalbėjimas ėjo, iki šio meto niekur nepasakė. Bū jas atvykusioms svečiams priimti daugiau žinojo apie 
tų geriausia, jei Youngas nieko jiems nebūtų pažadėjęs, rusus, negu nuvykę informatoriai. Jeigu česonis pirma 
tada lietuviams nebūtų jokių naujų rūpesčių. Gi jis taip būtų užsukęs į Valstybės Departamentą, o tik vėliau ėjęs

Be kelių kitų dalykų, oficialiame pranešime dar ra-

/

“R. King specifiniais pavyzdžiais LB atstovus supa 
žindino su Sov. Sąjungos bandymais sukęmp^cipitųo 
ti JAV valdžios pareigūnus pripažinimo p.olit&Q^ 
klausimuose. Kol kas sovietų ėjimus pajėgiama iš' 
šifruoti ir propagandinio “laimėjimo” sovietams pa 
jėgiama nesuteikti”. (Ten pat).
Buvo sudaręs Įspūdį, kad Česonis su nuolatiniu ry

ir padarė, užtat jie niekur to pasikalbėjimo ir Youngo pas Youngą, tai būtų daugiau sužinoję apie Jungtines 
duotų “pažadų” niekur nebemini. Jeigu jis būtų, ką nors Tautas ir nebūtų reikėję Gečio vilkti į pasimatymą su 
teigiamo pasakęs, tai būtų neiškentėję ir pasigyrę, bet Andrew Young, kuris tvirtina, kad komunistinėje Rusi' 
kai atsakymas buvo neigiamas, tai dabar jau kelinta sa- joje yra daugiau laisvės, negu Pietų Afrikoje.
vaite jie'tyli. i I

Apie pasikalbėjimą su ambasadorium Youngu tyli, Petr. Tarvydas
bet užtat savo organe jau paskelbė, kad Rimo česonio 
vadovaujama delegacija buvo sustojusi centrisėje gatvė
je,© vėliau išvažiavo.

Praeigos savaite Darbininke paskelbtame pranešime 
apie apsiįaikymą Baltuose Rūmuose ir pasikalbėjimą lie

Vykdomojo Komiteto posėdyje, tyvus. Svečiuodamiesi Medem- 
V. Bielskis būdamas Tarptau-j rodėje jie abu daug vaikščio- 

tinės Socialistinės Taikos komi- J _1'x 11 x" ’*'*
sijoje, per italų delegatą Turati 
padarė pasiūlymą skatinti soci
alistines partijas kovoti, dėl ta
utą laisvės ir savarankumo.

O taip pat Socialistą Interna
cionalo suvažiavime 1928 me
tais Briuselyje V. Bielskis, at
stovaudamas Lietuvos socialis
tus, sugebėjo Lietuvos būkle 
sudominti daugumą delegatų. 
Pažymėtina, kad Lenkijos so
cialistų delegatas Niedzialkov- 
skis, kabėdamas Lietuvos ir 
Lenkijos konflikto klausiniu, 
pripažino jog. šių abiejų šalių 
socialistai tikisi surasti bendrą 
kalbą ir. jis neabejoja, jog .esąs

Brzezinskis tarias5 " z 
kiniečiais

PxjKLNAS, Kinija. — .Ri
dento Carlerio patari as Z 
3 zezinskis jau antrą (,..n^ • 
'a pasitarimus u Ki a 

metu nariais r karo ats.o
. ais. Prmą dieną Brzezinskiui 
buvo pasakyta, kad geri Kin 

. os ir Amerikos santykiai 1
hnegstį tada, kai Aę u 
rems dabartinės Formozb:
Sausybės.

Brzezinskis 'tikinėjo Kini jo 
’ ?~o vadus, kad 
rimas yra beprrs. ..S. 
amerikiečiai nerems dabar ti 
nes Formozos vyriausybės, tai 
pirma negu kiniečiai pasiektų 
Formozą, tai ten būtu Įsitaisę 
rusai. 4 • ‘

Ątrodo, kad Brzezinskis įti
kino keli- kiniečių vadus ii 
pradėjo pasitarimus apie da 
bartinei Kinijai, reikalingą pa
galbą apsiginti nuo sovietų ka 
ro jėgų. ’ ‘ į

Atmintinas epizodas iš Inter
nacionalo, kongresu kai sociali
zmo žymusis veikėlas veteranas 
Turati, primindamas tada vieš
patavusį Italijoje Musolinio re
žimą, giliai sujaudintas skun
dėsi viešame forumę: “Mūsų 
tvirtovės sudegintos ir sunai
kintos, — sakė jis. — Sunai
kinta visa tai, ką mes buvome, 
sukūrę’’. Tam posėdžiui pasi- 
beigus V. Bielskis suėjo su Tu
rą ti, ilgai kalbėjosi, rado, jog 
Turati yra Lietuvai draugingai- 
'nusiteikęs, o svarbiausia^ kadį 
šie abu veikėjai giliai ir artimai- 
vienas kitą suprato ir buvo, pil
ni savi tarpinės užuojautos.

Bet štai atėjo 192& metai ir 
’prie Kauno apskrities viršinin
ko veikusi komisija gegužės 5; 
d. nutarimu viąai užbarė sociaj- 
dęiųokratų, partiją. Nuo to lai
ko V. Bielskio politinis veiki
mas sustabdomas. Lieka dar. 
kultūrinė sritis. Ir čia taip pa' 
V. Bielskis, buvo pirmose eilė
se, atlikdamas pagal anų laikų 
galimumus tuos svarbius dar
bus, kurie ir šiandien neužmir
štami. Jis suprato ir jautė kaip* 
yra svarbu auklėti jąunąją kar

davę, svarstę aktualias tų lai
kų problemas. O kada buvo kal
bama apie bendra būklę aplin
koje ir visoje Europoje, tai Če
pinskis prisimena, jog Bielskis 
sarkastiškai pacitavęs rusų po
eto Aleksandro Puškino posakį: 
“Byvali chuže vremena, no ne- 
blyo podlej” . . . (Buvo bloge
snių laikų, bet nebuvo šlykštes
nių).

Nors aplamai Bielskis nebu
vęs pesimistas, bet tuo metu 
jų pokalbį baigęs karčia pasta
ba — “Nebesinori ir gyventi”.

Čepinskis atsiminimuos pri
sipažįsta, kad jam ir į galvą ne
atėjusi mintis, jog jie abu. kąl-, 
basi jau paskutinį kartą gyve
nime.

Po tp susitikimo V-. Bielskis 
sumanė aplankyti savo dukterį 
kuri gyveno Zakopanėje. Išva- 
žiavrljis g e 1} o įį ė -nuotaikoje, 
nieko blogo nenujausdamas, o 
grįžo į Šiaulius iš tas kelionės 
tiktai karste, šimtams jo idė
jinių draugu tai buvo skaudi 
Staigmena. Bielskio laidotuvių 
diena buvus lietinga ir šaltoka. 
Bet tik tada, kai'ištisos žmonių 
minios ilgai nesibaigiančioje. 
.eisenoje lydėjo velionį į amži
no pilsio vietą, visi suprato koks 
jis buvo brangus visai plačiajai 
Šiaulių visuomenei ir kaip jį 
vertino' ir šviesuomenė ir tie 
paprasti žmonė^ kuriems jis 
daug gerą buvo pącįląjęęs.

Vienas artimųjų. Y- Bielskio 
bendradarbių A. Palčiauskas. 
aprašydamas jo Laidotuves, tei
singai pasakė, kad ne tiek svar
būs tie gėlių vainikai ir nuįošįr- 
daus jo vertinimo kaspinai, 4^ įvairių pažiūra sluoksniais, 
gėles lydėjusieji, bet būtų reik
šmingiausia, jeigu tie, asmenys 
Ir organizacijos, kurios aukštai 
velionį vertino, pasirūpintų iš-

> leisti knygą, kurioje būtų pavai
zduotas šio vieno žymiausių itin

— K astro'‘įtikinę  ja Brežnevą 
kad dabartiniu metu Kubos ka 
riai labai lengvai galėtų užim
ti visą Pietų Afriką, jeigu Brež 
nevas duos reikalingu ginklų 
Brežnevas bijo naujo karo.

— Neišbėgusieji Angolos par
tizanai jpateko labai sunkiom 
būklėm Prancūzų ir belgų 
r^įutįniųkmiJ L^yl^^uči^p 
ti kiekvieną Žairėjė sbtdštą įšJ 
brovėlį. Visi eis teisman už žu
dynes beginklių;

— Japonijos vyriausybei va
kar pavyka atidaryti naują 
rodramą, kurį bandė sugriauti 
radikalai studentai. Valdžia? 
reikėjo 12.000, savąuoęių radi
kalams suvaldyti’

— Italų policija- turi pagrin- 
tikslių informacijų apie žmones 
žud^ų^rųs bęgądįosV

— Jtalų ooJicija turi pagrin
do manyti, kad ^raudonosios bri 
gados“ tardytojai privertė Al
do Moro pasakoti Šiaurės Atlan 
to Sąjungos karo paslaptis. ši 
žmia sukėlė susirūpinimo Briu
selyje posėdžiaujanSu vaxįų tar 
pe. *

at nebūtų kartais kerai ir šian- 
^<fiėną turėti vieną kitą Bielskį?.

x (Pabaiga)

tą, teikti jai mokslo žinias ir 
skleisti demokratines bei soci
alistines idėjas. O tais laikais 
reikėjo pradėti iš mažo, tekov 
atlikti daugybę praktinių dar
bų ir sugaišti daug laiko ma
žiems uždaviniams atlikti. Jis 
būdamas platesnių akiračių as
muo* nesiskundė, kai reikėjo 
pasiaukoti mažiems darbams.

Vaclovas Bielskis mirė tada, 
kai niekas to nesitikėjo. Porf. 
V. Čepinskis atsiminimuos ra
šo, kad paskutinį karią jis su
sitiko su juo Medemrodės dva
re, pas jo buvusią žmoną, jau 
ištekėjusią už grafo Zubovo. V. 
Čepinskis nenuslepia, kad šių 
dviejų asmenų šilta draugystė, 
jam darė nepapratai gilų. įspū-

reikšmingo Lietuv s pabudimo 
laikotarpio veikėjų gyvenimo 
ir atliktų darbų paveikslas. Tik 
labai gaila, kad netrukus seku-, 
šieji žiaurūs įvykiai tuos gerus 
norus sutrukdė.

Ir štai dabar, jau praslinkus 
daugiau keturiasdešimts mėtų 
po Vaclovo Bielskio mirties, 
berašant šias trumpas pastabas 
apie jo didelį gyvenimą ir jo 
rrikškingus darbus, atsiranda 
ypatingas troškimas dabartinės 
kartos žmonėms, nesulaikomai 
nutolusiems nua anų laikų nuo
taikų, iškelti šiožymaus veikė
jo įsidėmėtinas savybes ir pa
rodyti jį pilname ū^yje, koks 
jis tada buvo ir kaip jis mums 
tebėra svhHmk šiandieną. Net 
kyla mintis, ar kartais mums 
netrūksta ir dabar panašių vei-

— vie
nijančių, mokančių sugyventi

ENERGY 
WISE

Buy a car no larger or 
more powerful man you 
need, '

Deal ^e a Bom Uo&erl

<____;__________/

Šiandien minėtinas Vaclovas Bielskis
jog Vilniaus klausimas negali 
būti sprendžiamas smurtu. Jo 
kalba buvo svarbi todėl, kad jos 
klausėsi ir dėjo pastangas į rei
kalą įsigilinti rusų, Ukrainos, 
Lenkijos, čekosovąkijos, Ven
grijos ir kilų kraštu delegatai, 
kai kurie jų buvo parlamentų 
nariai, socialistinės spaudos va
dovai ir šiaip įtakingi politikai 
Debatams pasiKJngus V. Biel
skis įteikė pareiškimą, kuriame 
buvųi reikalą j ama Vilniaus kla- 

iškelti Internacionalo

(Tesiqys)

Advokatė L. V^nožinskaitė- 
tuvių diplomatų reikalais su Zbignevu Brzezinskio, ši’ Pūrėnienė savp at^iruinimuose
taip rašoma:

“JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos vr 
cepirmininkas Rimas Česonis ir JAV LB ryšininkas 
Washingtone Algimantas Gureckas, lydimi Natio 
nsrt Center for Ethnic Affairs pareigūnės V. Mont- 
giardo gegužės 4 d. Baltuosiuose Rūmuose buvo pri
imti tautinio saugumo patarėjo (Dr. Zbigniew Brze 
zinskiį Štab ) nario Rytų Europos reikalams Robert 
King. Valandą laiko trukusiame pokalbyje buvo lie

mini, jog V. Bielskis buvo lie
tuvių sočia lįstų vienas delegatų 
Marselyje vykusiame Darbinin
kų Socialistinio Internacionalo, 
kongrese. Europos ry tų reika-j 
lams sudarytoje atskiroje ko
misijoje V. Bielskis padarė pla
tų pranešimą kuriame uuŠvie-] 
tė susidariusią būklę ryšium su 
karj stovio padėtimi tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Jis pabrėžė, usimą

dį Čepinskis sako, kad tada V. 
Bielskis buvo atvažiavęs iš ši-j 
aulių. Nors prieš tai jis turėjojkėjų, kaip buvo Bielskis
operaciją, bet atrodė gan gerai, 

‘lyg pajaunėjęs ir dvasiniai ak-
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DR. K G. BALUKAS 
» KUOKUI A IR MOTERŲ LIGOS 
ginekologimr chirurgija

% y, (CrawUr4 
RuUdlog). Tsl LŲ 5-6444

skambutį 374-8CXH.

tą ^ląi^mci tąkų 
CŲIRURGIJA
w.

Ra* VytUey CwrUr
840 SUMALT 5TRBET 

ROUTE 5f, EL^N, n-L»»OI5

DR. PAUL V. DARGJS 
GYDYTOJAS IR chirurgas 

Wtttchvttor Community klinikos 
Modianos direktoriui.

t93« S. Wostchester, it.
V ALA? DOS: a^i ___ __

kar antra Sestadienj 8—3 vai.

įny- 
kad

du 
‘tę- 
my-

Šventė Homburgo mieste
(Tęsiasi

Aš n^arųtu, sakė Mante, kad 
ąpibrėįti tą į kąs yra tėvynė - - 
v’sai ne'maąipųią. Tėvynė, tai 
kiekvieno atskiras, nuosavas 
ideatea ar feuQWJm- Tik kiek
vienas sau težino, kur, kokią 
yra tėvynė, na, o kas tėvynės — 
visai paprastai — neturi, tam 
jos ir nėra. Pavyzdys, kaip skir- 
t ngų idėjų žmonės vieną ir tą 
pačia tėvynę labai panašiai 
Ii: Korsakaą ^pamiršta, 
“tėvynė” ir “Tėvinė”, tai 
skirtingi dalykai, ir, .kad 
vynę” pagal komunistą —
lėti ne taip jau būtina, štai, kas 
kita ’Tėyynęv rėkte ųiyįęti. 

darbo dienomis ir karo metu Korsakaą atsi 
_ _ - daręs didžiojoje Jevynėję dai-

vh< 562-272X nųoją apie sąyp ųužają: 
—-------- -------- “Man dovanok kaip ąupdė-

ĘB 3-5893 #
PVD A iŠ* - lI1^’ *au lieirKt7au» lK1PVK. A, Uui9VECKAS kinamai tave mylėt galiu.

! Dabar iš Tąyo krašto, pūste
lėjęs vėjas apie tave, kiekvienu 
‘šnara lapeliu”.
į Gi, “mažosios tėvynės” nete- 

atsukęs nu
garą poetas irgi dainuoja: 

į “Seniai, seniai upelis man 
skalbėjo, kada žaidžiau ant jo 
(krantų, kur bėjau neš tave liki- 
Jmo vėjai, vien podukra tebusi1

SY&YTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3997 Wę£ W3nl Sųį? " 
Vhkadoa Pagal suattanmą.

DR. FRANK PLECKAS kęs, o “didžiajai’ a’
ę>?TOMETąiŠTAS

&Ū-BA lietuviškai
2618 W. 71 Si. T«l. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’”

INKSTŲ, PŪSLES F«*. ' 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 W£ST 63rd STREET 
VaL antrsu. 1—4 popist 
ketvirti i-J vaj. yak 
Ofiso telef.: 776-2880 .

R^iijenajo, feiet: 448-5545

tie paiki pramuštagalviai?” — 
kląusia nęretas pesimistąs.

— Leiskite paklausti, gerbia
mieji, — klauA kalbėtoja, — o 
ar Uirėjįąje kitą pasiriųkiųją ir 
neiti į apkasus? O ęeikalau 
site, kad kas nors tyčia dabar i 

eis? Iš tikro, jaunimas da
liai' turi kiek kitokią galvoseną, 
kitaip suf u oiuluvtąs id^ja^, 
kitokią pasaulį kirą. Tąm mes 
ir esame jauni. Bet juk, rodos, 
ąe ęędiuąis ir medaliais ap4- 
sagstę ąęuį gęoęrolai ar gudra- 
gąįyUi poįkįįcąj degančiais fa- 
kęlais pademonstravo nięilę tė
vynę! Į9CS Vąncelio aikštėje, 9 
po poęos metų tą pat pakąętoįo 
Kaune! T^į juk buvo jaunuoli
ai Jan Pąląch ir R aųas Kalan
ta!

Reikia prisipažinti, kad neve-

A. Cooper Skupas Čikagos miesto vaizdas

TVIRTA SVEIKATA 
»

mus

švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

<#Vakarv ir ryto ir vidudieny ai dejuoju ir laukiu, o jis ilgirdo mi
no baU^". — Psajmė 55:17.
Nęra abejonės, kad goriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susipina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį kūno šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis į 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Vi$i žino, k«d mirtis yra žiauri Ir palUSa B«r «ur yra ml
rvsleji? j t< Mausimą atsako knygutė "Viltis po mirtiei'’, kurią gausite no- 
mekamai. Rašykite:

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

inę, kad netikėjau, jog taip kąn- las jauaųoMą naudojasi jam du
otais patogumais, nevertinda
mas ręikiąiuaį net ir principi
nių dalykų. Tai kalta beųdrai iš
lepinta visųpiuęnė. Nęgalima 

’ juk ęeikalauti iš jaunimo kaž
kokio savanoriško asketizmo.

.Bet jei tauta ir tėvynė, pareika
laus, jaunimas atliką visąj ne

blogiau savo pareigas kaip jų 
tėvai.

Tuo beigėsi oficialioji rimtes
nė dalis. Beje, p. Nagel sūnęlis 
Vytautas po mamytės paskaitęs 
padeklamavo S. Nėries eilėraš- 
įtį; “Mamytei’’. Kalbėtojai-gar- 
:bės svečiai buvo apdovanoti ku
kliomis, bet priderintomis do
vanomis, o abi pranešėjos — 
(gėlėmis.
! Dėmesį atkreipė gimnazijos 
šokėjai. Nors ir ne be suųku- 

’vasaris) — neretas mūsų levy- mų sudalytas šokių kolektyvas 
nainis, palikes tėvynę tik laiki-; (mergaitės berniukij r^lėsę), 1 

, nai, išsivežė žiupsnelį žemės nuo’bet pašoko gana įdomiai. Ęent _ __  _
Jsavu dirvos, Nemuno, Nevėžio ‘įjąm saviškiams — lietuviams,.visiems kitiems bus gerą su to-

visai artimai, mielai, o yokięči- k{u asmeniiį tikėti reikalų. Nė 
ams įdomiai ir gražiai Progrą- vienas netaps Degląja Begėde, 
mos užbaigai pasirodė visas ko- kuris apturėk iš šayų artimjų' 
Slektyvas’sutiktas nuoširdžiomis minėtas, kiękvięham yąi- 
katutėmis, o mokytoja Dambri- k ui brangiausiai dovanas: mei- 
Fūnaitė vėlgi gavo užpelnytą gė- ję ’ (ne ^yidiacą)/ apribojimą

(elkęsių) ir jęįdinią (augti).

Tas trigubas darbas tėvams 
yra lengva atsiminti, lengva su
prasti, tik labai sunku įvykdy
ti^ nes niekas nemokė tėvų ši- 
taip re&iajnai -ąąiH. Laimingi | ZuT^Tir tik m’tų

? Ne podukra vadins, dukrele, 
’ tėvynėj vieškeliai, laukai ir ša-
* ūks tave per visų kelią: “su-
* grįžk. nors mirti kur gimei’”.
į Dar šiandien, — tęsė Mary- 
pė, — (sakau paprastai, Mary
tė, mat jį mano duktė ir jai iš
laužo dar tik dvidešimtasis pa-

PR. VVT. TAURAS
OYCYTOJAS IR CHIRURGAS

l,80i' ‘ar Dybvsos krantu, šis, nosinėn1, 
Ofwat 2452 WEST Svth S1R2ET . : , ’■ ... ' '

T«l pr 8-1223 ^vyniotas talismanas ar amu-
OF1ŠO VALu: W, anftad., trečiaa.lktuviui ka^u k relM’ 
įt'penkt.^'tt B^ vaL vak. feštadie- įja’ dvynės simbolis. Ne vienas 
ėsa 2-4 vai popiet ir kitu laiku !tokiV taip ir nesulaukė
f pagal j laiko, kada gates grįžti savo tė---—i 12J 1. -----------‘vynėn, paliko mus, paliko savo

ŠILlEIKI^ 0 P lamulelą, tėtypės simbolį, žiup- 
^ORTHOPEDA^oiz^TAS^H^ PaP^?s \ai'

A- Apįaįi - PęotęzaL Męd, ban-ikanls ?ut P^^aku: PU^i ate-. K 
- Y ’ oazai/Speciali paįėlb* kJjoms. • i us laikui ši žemės žiupsneli į Ir, visai kultūringai, kartas nuo 

(Arch SUpporU/ ir t t d 1 •• -iv m • - Č *vai - u a ■ e’. ften kur jis priklauso. Taigi, kaiYiL. 9—4 ir ^-8, Padieniais 9—11. . J- < y- . . *2856 W^4Gr< sČ GM^rilL 60429 kam z,uPSnel’s zen,es ~ Te‘
- - - ■ • r^ynės simbfis.

Baigdama lj;aljbęb?ja užak- 
į!centąyo, l^ąd laįąį įlystą., kau
pimo krkikupbjjaj ir skeptikai, 
į;kurie mano, kad; dabartinis ja- 
tunimas tikes,

jlių puokštę. ,
i Telia u viskas vyko, kaip ir 
:bųvo numatyta* visai nieko ne
užprogramavus. Linksminomės.

Laidotuvių Direktoriai

(Atkelta iš 2 psl.) 
trejopas darbas yra jau 
girdėtas: Į: Mylėjimas žmonis-1 
kas pagimdytojo. 2. Ribojimas 
vaikę elgesių. 3. Leidimas vai
kui natūraliai auglį Tie trys 
darbai suaugusiųjų valk^ at
žvilgiu ves vaiką, į pakankamą 
asmenybės (jąusųių-emocijų) 
subrendimą. ; Tokiam žmogui 
bus .pačiam, majonu gyventi ir

uostis esant Degląją Begėde. 0 
jų mūsų tarpe jei ne knibžda, 
tai tikrai nemažai yra. Kitą kai
tą — apie krikščionybėje įsi- 
veisųsias D. B.

PASISKAITYTI. A. H. Chap
man, M. D. Management cf 
Emo/t^onal Problems of cliil- 
dręn and adolescents.

Terorizmas^mogaus 
teisės - tarptautinis

i

Trys Moderniškos Koplyčios 
Masinamą Vieta 
Tek 737-8600 
Tek 737-8601-

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID .
SENIAUSIA IR D1DŽ1AUSLA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

MEXICO. — Mekskos dienra 
štiš “Excelsior“ rašo, kad gegu

žės 15 d. prasidėjęs visu pietų 
ir šiaurės kontinento Amerikos 
valstybių organizacijos OEA — j 
Organization de Estate Amen-: 
ęanos — kongresas Vašingtone ' 
pirmoj eilėje svarstys žmogaus 
teises ir terorizmą bei kovos

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Strawberry Tie Spells 'Pleasure

, BEVERLY HILLS. GRL1NYČ1A 
_ 2443 WEST A3rd STREET 
Tetfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaras ir Gone Drishį 

krautuvė.
• THE DAISY STORE 

2918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1310 * šiurpą, apįę. ^okąrįų, .pusbadži-( 

avimą <ųęba bęįais.\ęs laikus ši-l

T«l«f.x Pgoąpect 6-50S4 
F——

S'.

Tęį: YAędi 7U138-l|Są

and level' cif aerrice lėųnized.

3354 So, HALSTKD STREET Phooc Y Arda 7-111J

- NAUJUMO*. cmjcago 8, ILL Wednesday, May 24, 1378

1-2/3 
2

1 T A^ULANCi 
PATAPTAVI 
MAS DIENĄ 

IR NAKT^

Telef.: HEmleek 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE 

- CHICAGO, 1LL/&629

eotoed.
Hm mMm provided by 

bank tmrt departments 
generally break down into

PETRAS BIELIŪNAS
ms So, CALIFORNIA AVE. Phone: LAf&yeiU 3-S57J

GEORGE F. RUDMINAS 
3319 So. ŲTUĄKĮCĄ Ą^Ę.

areles fraises, in Italy le Fragerf e. in Germany 
die erdbeeren. We call them ftrawberries and, at the peąk 
perfection, they are truly special Nothing garpagEes
Fresh Strawberry He! In thir version, Birds Eye Goal Whip 
xion-dairy whipped topping provides a smooth beee to. hold

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
So. LITUANiCA AVENUE. Phene: YArdf 7-34U,

RĄDUO U4MOS VALANDOS

Visos programos Ii
1490 Idl A. M,

Lietuviu kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 

I —3:30 vai. popiet' Šeštadieniais 
į ir sekmadieniais nuo &3<įiki 0:30

STEPONAS C. LACK EK SŪNŪS
.. 2.J (LACKAWICX'

2424 WEST 69U. STKXGT KAp^Mlc 7-121)
2314 WEST 23rd PLACK VIiiUr 7-6674
11028 SOUTHWEST HIGHWAY^ PaJot Hilh,974-44M

Few drops red food 
‘coloring (opfconall 

1 bakeds-Jhhh graham

package (3 oz.) straw
berry or strawberry- 
banana flavor gelatin 

cups boiling water 
tablespoons sugar 

otainer (4-1/2 oz.) 
xozen whipped

Di&u)lyePfle!atin in boiling water; measure 1/2 cup and chill 
until slightly thickened. Fold thickened gelatin and sugar into 
the whipped topping; add food coloring. XhiU again, if neces
sary. until mixture will mound. Line bottom and sides of 
crumb crust with the whipped topping mixture, mounding 
high around edge. ChiU. Meanwhile, chiN remaining gelatin 
until thickened; stir to strawberries. Spoon into the 
topping-bned crust without covering the rim around the edge., 
Chill until firm, at least 3 hours. _ ...——,„« ■ ---------

1-1/2 cupahattif Tr 
rtrzwbernes

favorite recipe. In either cate, the finfehed pie is scncnpoou*. 
Fresh Strawberry Pie

1

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, flL Phone: OLympię

karto paprašydami ne juokais 
•pavargusius muzikantus pail
gėti, o nenuilstantis dainos mė
gėjas Matulaitis užtraukdavo 
įsavo sodriu tenoru vieną ar ki
štą liaudies dainą.
1 — Tad iki sekančio, gegužės, 

Palavinskas
(VLB Saaro Krašto 
apyt pirmininkas)

(Pabaiga)

vaikai turi žmoniškai besielgi
ančius tėvus. Tokie neišaugina 
uę vienos Deglosios Begėdės.

IŠVADA. Tik asmenybe su- 
menkusysis gali virsti i Deglą
ją Begėdę. Ux tai visi iki vie
nam^ stenkimės vaiko asmeny
bę ugdyti reikiamai, o savąją 
kaip, gakma geriau aptašyti. Nė 
vienam iš. * mušu neverta didži- ją.

klausimų iš^yildenimo kongre- • 
sas svarstysiąs tarpusavio san
tykius ir ekonominius klaussi- 
mus.

— Japonų policijai pavyko 
rasti 277 rankines bombas, ku
rias naudoja' jaunimas kovai 

y prieš aerodromo administraci-

TĖVAS m SŪNUS

PER^RAŪ^TYMAl' ■ * *

MOVING
Leidimai — <>iln» aporauda 

. ŽEMA KAINA 
E. i 6 R, t N. A S

^OYĮN^

5. tytipv, 
ANTANAS VILIMAS

Į T*l. 376-1^82 irt» 37^5994

BANKING 
IS EVERYBODY’S ^BUSINESS Jtf

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

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

FRXĮ ^QDERRISKOi KOPIMO?
A IK JT t TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

Bank Trost Services—Could One Help You?
By Willis W. Alexander 

Executive Vice President 
American Bankers Association

Determmed to make 1978 
the year in, which, you get fir. 
rtances under control? Maybe 
what you need is some expert 
help.

Last year thousands of 
Americans found that it was 
to their advantage to make 
use of the asset management 
and financial planning capa
bilities provided by some 
4,000 full service banks offer* 
ing trust services.

For years these services 
have been popularly thought 
of as the exclusive domain of 
the well-to-do, but with the 
complexity of today's econ
omy, and the relative level 
of affluence many Americans 
enjoy, move and more people 
are finding professional assist
ance valuable in providing for 
their own personal financial 
aeeuity s»d asset protoefion.

If your property value 
(including your home, other 
real estate, savings, business 
interests, stocks, bonds, secu
rities, stamps, coins, antiques 
and life insorasce) totals more 
than |100>000, it might be 
worth your wtfle to investi
gate benefits offered by

which is designed to meet a 
specific need, but which may 
be used in combination with 
any other to match your 
individual requirements.

The five areas of assistance 
are: '

*. Personal financial ad
vice and counsel.

*- Assistance in tax plan
ing.

♦ Custodial arrangements 
for certain assets — for exam
ple bonds with coupons, stock 
certificates, gold coins and 
other valuables.

* Investment management 
services — in which the fin
ancial institution exercises de
signated discretion in the ma
nagement of assets.

• Trust services—in which, 
the institution actually takes 
tide to the property, manag
ing it for the benefit of the 
desired beneficiaries subject 
to the express directions of 
the person setting up the 
trust account.

While >100,000 in assets 
is a good rule of thumb for 
determining your need for 
such service, people with less 
have often decided that they 
need professional assistance 
and have been successfully 
accommodated by their local 
fuU service bank. To find out 
if you could benefit too, 
cheek with your hanker to 
find out which financial m- 
xtitutkrn in your area offer* 
trust services. Then, make an. 
appointment for profesnonal 
financial advice.

G«jc&£O4r

Lietuvių 
jddotuviv S 
•ireKtorię

ĄS*oęiacijo&.

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTi 
DALYSE.



TRUMPAI i

Kristina Kartunienė išrin
kta LB Oinalios apyL pirminin
ke, Jonas Arnauskas vice- 
pirm., Jonas Milašius sekr., Sta
sys Petrulis — ižd.. Būta Jau- 
degytė — kultūros reikalmas. 
Numatoma išleisti Omah ts lie
tuvių istoriją.

L. Tamošauskas, 236 Do- 
vercburt Rd., Toronto, Ont., Ca
nada, M6J 3E1 reg’sturoja da
lyvius į XII Mokytojų studijų 
savaitę Toronto Royal York 
trikampyje ir Lenkijoje esan- 
oja vietas Torontu universite
to Bendrabučiuose arba minė
tame viešbutyje. Studijų savai
tė arba 4 dienų seminarai prasi
dės birželio 27 d. 9 vai. ryto. In
formacijos teikiamos tel. (116) 
351-444>9.

— BALFO centras priima tin
kamą dėvėti aprangą Suvalkų 
arikampyje ir Lenkijoje esan
tiems lietuviams. Drabužius ir 
kitokią paramą nukreipti į Bal
to rastinę, 2558 W. 69 St., Chi
cago, IL 60629, tel. 776-7582. 
Raštinė atdara nuo 9 ryto iki 5

vai. popiet o šeštadieniais iki 
vidudienio.

— Dėkui Juozui Liubinui iš 
East Chicago, tnd., už $5 auką, 
atsiųsią prairsiant prenumera
tų. Taip pat dėkui tos valstijos 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas vienerieins metams, 1x4 
pavardės prašiusiam neskelbti.

C. Miškinienė iš Brighton 
Parko mums rašo, kad į jos bu
tą buvo įsilaužę vagys. Ji pata
ria visiems tartis su kaimynais 
dėl namų ir turto apsaugos, 
ypač išeinant ar išvažiuojant iš 
namų, r - - * r>

—Kazys Mickevičius, Cicero. 
III., pratęsdamas prenumeratą, 
parėmė Naujienų leidimą $5 
auka. Tos apylinkės tautietis už
sisakė Naujienas 6 mėn., bet 
pavardės prašė neskelbti. V. 
Stonkus iš Hamiltone- atsiuntė 
$4 auką, o V. Paliulis iš Barre, 
Mass., atsiuntė $3. Dėkui vi
siems.

— Lietuvių Inžinierių ir Ar-į 
chitektų S-gos smažiavimas busi 
sekantį savaitgalyje So. Bosto- Į — Amerikos Lietuvių Taryba, 
no The Copley Plaza viešbuty-}2606 W. 63 St., Chicago, IL 
jeLVi^?s banketas ten bus ge- f 60629, pagamio skaidres iš 

Lietuvos genocido parodos vai
zdų. Suinteresuotos organiza
cijas bei asmenys, ypatingai tu
rį ryšius su kitataučių organiza
cijomis, gali jas pasiskolintu 
Skaidrės turi angliškus užrašus. 
Genocido paroda buvo sudary
ta dail. Zenono Kolbos iniciaty
va bei pastangomis, remiant 
Altui ir specialiam komitetui. 
Paroda ir skaidrės sukelia sti
prius įspūdžius, bet ji nepatin
ka bendradarbiautojams ir tit- 

savo pro-

gūžės 28 d. Programoj dalyvaus 
sol. Genė Ugianskienė ir kom- 
poz. Jeronimas Kačinskas.

ir Vitas Laniauskas. Užbaigai] 
M. Motekaitis gros J. Rrahnisol 
kūrinį. Vaišėmis rūpinasi Gra-1 
žiną Stnronienė. Visi prašemi 

'susidomėti naujausiomis meno 
: pajėgomis ir dalyvauti koncer
te. Studija yra 730 W. 30 St., 
tel. 482-432L

— Fiknikas-gegužinė bus Vy
čių sodelyje ir salėje š m. gegu
žės 28 <£, sekmadienį. Pradžia 
12 vai. Rengia Chicagos Angli
jos — Britanijos lietuvių klu
bas. Muzika, pietus, baras ir vi
si kili pikniko įvairumai.

Klubo valdyba
— Petras Stravinskas skaitys 

įdomią paskaitą tema “Krikšči
oniškosios labdarybės (Caritas) 
bruožai” gegužės 28 -d~ 11:30 
vai. ryto švč. P-lės Gimimo pa
rapijos salėje. Rengėjasi — A. 
L. R. Kat. Federacijos 41-tas 
skyrius kviečia visus atsilanky
ti. (Pr).
Adelė Gabalienė, tel. 778-1036 

dejas J. Mikšys.

— Chicago Vyčių choras ru
ošia gegužinę birželio 10 d. Vy
čių sodelyje ir salėje* 2455 W. 
47 St. tikslu sukelti lėšų kelio- 

jnei į Dainų šventę Toronte.

N«m«l, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, lėmė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 15SIM0KĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J. . ‘ :

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas • - į
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:
r- ■— American Travel Service Bureau

5 9727 S. Western Ave, Chicago, Ill. 60643
. .. Telef. 312 238-9787

, • Nemoksiuas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniu, laivų kelio- Ka uenuiauaroiauioja 
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-itininkams, turintiems-----------
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kaštus;: -
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame iafor- į Pa£ano°s rrudas net patnotimu- 
macijas visais kelionių reikalais.

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rėkia rezervuou vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.

*

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipia^ i visus skaT 

Mojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant Šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos į Jos Žmonių gerovei, bendroritis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų^ reir 
kalų renesanso. ’

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

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

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

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

ta Rasinskaitė, B. Dundulis, St. 
Dagys, inž. K. Karazija, Juozas 
Blažys, Povilas Burneikis, Ed
vardas Boreiša, Ignas Andraši- • Choristai kviečia visus lietuvius 
ūnas, Balys Brazdžionis, Pijus 
Vanclova, Kazys Tautkus, Ju
lius Kuzas, Algirdas Brazis, Vy
to Uznys, Vytautas Kontrimas 
ir kiti. Iš Naujienų piknike da
lyvavo administratorė Kristina 
Austin su nesenai iš Floridos 
grįžusia savo mainyte Josefina 
ir teis. Pranas šulas. Buvo net 
iš toli atvykusių: tai Pranas 
šeštokas su podukra, atvykęs 
net iš St. Pėtersburgo, Fla. Ge
gužinė su gera“J>rograma ir vai
šėmis visiems gerai patiko.

— Muz. Zanigirdo Motekai- 
čio piano ir’*vargonų studijos 
mokinių rečitalis bus gegužės 
26 d., penktadienį, 7 vai, vak. 
Jaunimo centre. Lietimu ir pa
saulinio mastei kompozitorių 
kūrinius atliks Vida Damijonai-’ 
tytė, Suzanne Miller, Vita Žu
kauskaitė, Aleksandra Gražytė, 
Beatričė ir Violeta Sturonaitės, 
Saulė Brakaūškaitė, Laura Pu- 
triutė, Nida ir-7 Silvija Bichne- 
vičiutės, Beth4 Ann Eakins, Va
lerie Maze, Dalia Sabaliauskai
tė, Jūratė Avižienytė, Alvyde 
Eitutytė, Lina šaulytė, Debra 
Kosary, Laura Lauciutė, Sofija 
Daukutė, Grasilda ir Vita'Rei- 
nytės, Jonas Gražys, Vytas Sau
lis, Andrius Narbutis, Audrius 

tfr Petras Remeikis, Darius ir 
Borėišienė, Edita Rimkienė, Ritas Pavilionis, ^Povilas Stro- 
Hildė Kuzienė, Emma Petrai- lia, Leonas Putfins, Jose Mana- 
tienė, Teodora Kuzienė, Aldona ligod, Arūnas Pblikaitis, Vikto- 
Olienė, Paulina Šukienė,'Lore- ras Radvilas, Marijus Kelečius

kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Viskas bus gražiai ir tvarkin
gai suorganizuota. Pradžia 7 
vai. vak. (Pr).

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

Pavardė ir vardas

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ dol.

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

kuris

Adresas 
l

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

ase laikraščiuose ir tam tikslui 
įsteigtoje ar užvaldytoje spau
doje.

— Zigmas L Gura, West Palm 
Beach, Fla., po ilgesnės pertra
ukos vėl tapo Naujienų prenu
meratorium. Skaitytojai jį at
simena iš jo raštų, spausdintų 
Naujienose. Ypatingai buvo į- 
domūs atsiminimai iš Lietuvos 
universiteto, kuriame ilgai jis 
buvo sekretorium.

— Sandaros gegužinėje buvo 
pagerbti laikraščio talkininkai. 
ALT Sandaru centro valdybos 
pirm. Povilas. P. Dargis dėkin
gumo ženklan įteikė specialias 
tautines vėliavėles. Tarp pa
gerbtųjų buvo Antanina Lio- 
rentaitė, Elena Rokienė, Irena

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, Ill. 60629

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

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkoiius formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų' administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘‘Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago Dl._ 00608.

HA 1-6100.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
MARUA NORE1KEEX1

Weft IMA St, CMeeco, HL W62f • Tri. WA M7CT

MAISTAI Ii lUROFOf lANDtLtŲ.

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė ir vardas ------------

Adresas -------------------------
i - -- ---------
• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites msipal 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai---------------------------------------------- — —

damas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pridedamus  doL Cosmos Parcels Express Corp.

MANOUrmi GIFT FA»CIL» SIRVKI
I3T W. HH» M„ Chlca**, lit 9009. - T«L WA MTO

Adresas

Pavardė ir vardas

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

Pavardė ir vardas

Ldretas

B “LIETUVOS AIDAI”
-L KAZĮ BRAZMlONYTt,
^1 PROGRAMOS VEDtJA
J/ WOPA 1490 AM FrL M 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106,3 FM Sat at 8:00—10:00 p. nu
2646 W. 71 it Streot, Chicago, Illinois 60629 

TtM. - 778-5374

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, $37,500į

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkair 
nuominlnkua

4243 W. 63rd Chlcagt
Tei. 767-0600.

RIMTAS NAMŲ - 
PARDAVIMAS .

PIGUMEUS: už $7,700 galite yauti 
visai padorų, kad ir nedideli namą. 
Tai palikimas Marquette Parke. Pas
kambinę pasakykit savo tęlefonj.

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38,800. * -

5 KAMB. labai modemus’mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $38,000. . C " ’ •

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. .

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

REAL ESTATE 

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

TOOL & DIE MAN
For punch press and cutoff 

dies, roller dies, machinery 
maintenance and repair. Know
ledge of electrics a definit plus. 
Small diversified Tool room. 
30 year old Company with good 
fringe benefits. Salary open.

JOHNSON BROS.
METAL FORMING 

CO.
449-7050

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, f- 
PATAISYMAI I

Turiu Chicago* miesto leidimą, Į 
Dirbu ir užmleiėluose Rrelt, fa-1 
rantuotai Ir sąžiningai . >7 I

KLAUDIJOS PUMPUTIS : |
4358 So. Washtenaw Aro. f 

Tai. 927-3559 - J

TAISAU IR DAŽAU j 
'''NAMUS

REIKALINGI
SPINTELIŲ GAMINTOJAI

S Ir dažytojai (Cabinet Sprayers)
j Pageidaujamas patyrimas ir susikal
bėjimas angliškai.

Kreipkitės asmeniškai.
SERVICE WOODWORKING

8900 So. Harlem 
Bridgeview, Illinois

Telefonuod 
523-9367

ALEKSAS

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

4MS U. ASKLAND 
S2M77S

a—« M. AMŽIAUS 
nvtii svi pu«maui 

liability apdraudlmM 
Kretpttr

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

vaites nemokamai.

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

GEORGE LAUTERER. INC.
310 W. Washington St.

LAI KUODU AI Ir BKAMOlMYltf

Pardavimai Ir Talaymaa 
UM WEST Hth FTKirr

T»M4

ENERGY i 
WISE a

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut į 
excessive use of water ; 
and electricity.
Don't be a Bom Loseri į

SKAITYK PATS IR PARAGINI

KITUS SKAITYTI
IAUJIIIaS

COOK
FOR PRIVATE PARTIES

40 - 50 hours a week 
Apply in person:

2300 N. Narragansett
622-4310

RENTING IN GENERAL 
N u « m o » 

VELTUI
NAMŲ SAVININKAMS • . .

Mes užpildysime jūsų patalpas visai 
be jokio atlyginimo ir jokiu įsiparei
gojimu.

KREIPKITĖS 
TEL. 745-8712 

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

Didžiausias kaKiu 
pasirinkimas

185 North WaUA

M. i I M K U S 
Notary Public ‘ !

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450

i Taip pat daromi vertiniai,

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS. 4065 Arcbvr Av. 
CMcaso, III. 60632. TU. YA 7-W«C

l|XI Frvnk ZapolU lUft FAtS

(įstaigos) K* 
677^439

pat -lcnlnto’4
lietuvį imlMnfriką jjįį

CJlIcmo* ------

NORMANĄ

GA 4-1654

» — MAUjikNdi.'cMCOO K. iSftk

BESTTHINGS IN LIFE




