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CARTERIS MANO, KAD REIKIA KEISTI:
IZRAELIO SIENAS

WASHINGTON. — Prez. Carterio manymu, dabartinės Izra
elio sienos, susidariusios po 1967 m. Izraelio-arabų karo, reikalin
gos žymių pakeitimų, sudarant Palestinos pabėgėliams tėvynę 
Jordano valstybės prieglobstyje.

Nežinia, ar tokia prezidento 
nuomonė yra susidariusi su Iz
raelio pritarimu ar be jo, tačiau 
Izraelis laikosi nusistatymo, kad 
jo sienos turi būti sudarytos at
sižvelgiant į Izraelio saugumą. 
Pagal Izraelio nuomonę, sienos 
turi įeiti mažiausiai 32 mylias į 
Sinajaus dykumas. Be to, Ame
rikos administracija mano, kad 
sienos su Jordanu ir Sirija taip
gi turi būti nustatyta atsižvel
giant Izraelio saugumo.

Ir visdėlto iš visų tų nuomo
nių, liečiančių Izraelio sienas, 
paaiškėja, : kad prez. Carteris 
yra nusistatymo, jog visi Izra- 
elio-arabų ginčai, sienų klausi
mas reikia palikti patiems izra
elitams ir arabams tarpusavyje 
derybų keliu sutvarkyti.

’Pasak Izraelio radijo ir kitų 
šaltinių, prez. Carterio nuomo- 
nės izraeHo klausimais buyoJ dis
kutuojamos prezidento patarė
jo su Izraelio ministeriu pirmi-, 
ninku Itzhak Rabin, besilan
kant jam Washingtone. Bet pre
zidento patarėjas Zbigniew Br-, 
zezinski tai paneigia ir sako, jog 
tai yra gryna spekuliacija, su
galvota žurnalistų.'

Vietnamas gerinusi 
kapitalistams

LONDON. — Vietnamas ge
rinasi kapitalistams, norėdamas 
gauti- kapitalo ir techniškos pa
galbos krašto ūkiui atstatyti ir 
j j pagerinti. Esą, Vietnamas 
tik su vakarų kapitalistų pagal
ba gali atsistoti tvirtai ant kojų 
ir būti savistoviu. Tokios rei
kiamos pagalbos negali gauti iš 
Sovietų ar raudonosios Kinijos, 
kadangi jos pačios nesugeba tin
kamai savo ūkio sutvarkyti ir 
jos taipgi dairosi pas kapitalis
tus ieškodamas duonos ir tech
niškų įrengimų.

Vietnamas tad ir panoro pri
sijungti prie Pasaulinio Banko 
— tarptautinio pinigų fondo ir 
prie Azijos Išvystymo Banko. 
Vietnamas įstoti į minėtų bankų 
nariu ir gauti paskolą pareiški
mą įteikęs 1976 m. rugsėjo men. 
Vietnamo pareiškimas minėtų 
bankų priimtas palankiai, nežiū
rint Amerikos prieštaravimų.

Sears giriasi pelnu
Sears, Roebuck bendrovė pa

sigyrė, kad ji ketvirtame ket
virtyje, kurs baigėsi sausio 31 
d., pelno daugiau gavo 30,9,%. 
Per visus metų keturius ketvir
čius bendrovės pajamos buvu
sios tokios geros, jog jos metinis 
pelnas padidėjęs 32.9%.

Sauli teka S:4», laidšiMi 6:0«

Japonai apribos 
spalvotų TV eksportą

WASHINGTON. — Prez. Car
teris ir Japonijos ministeris pir
mininkas Fukuda sutiko pradėti 
derybas dėl spalvotų TV apara
tų įvežimo į Ameriką, kurie yra 
gaminami Japonijoje.

Prez. Carteris spalvotų TV 
Aparatų klausimą iškėlė Ameri
kos gamintojų spaudžiamas. J 
Prekybos komisija prezidentui 
buvo rekomendavusi įvežamiems 
iš Japonijos spalvotiems TV apa
ratams pakelti muitą iš dabar 
imamo 5.% iki 25%.

Japonijos ministeris pirminin
kas Fukuda sutiko su prezidentu 
Carteriu, jog TV aparatų reika
lu reikia tartis ir susitarti. Fu
kuda pažadėjęs -prezidentui gera 
Valia įvesti Japonijoje išveža
mų TV aparatų kvotą. Preziden
tas, iš savo pusės, pažadėjęs Fu- 
kudai palaukti 60 dienų susita
rimo ir nekelti muitų.

Drebėjo žemė Irane
TEHERANAS. — Prieš ke

lias dienas Irane stipriai drebė
jo žemė, žemės drebėjimo cen
tras buvo prie Persijos įlankos. 
Pagal Richterio skalę, jis buvo 
registruotas 7 laipsniais.

Daugiausiai’ nuo žemės dre
bėjimo nukentėjo Bandar Abbas 
uostas, 650 mylių į pietus nuo 
Teherano. Pirmajam dideliam 
žemės drebėjimo smūgiui praė
jus, po to dar drebėjo žemė 50 
kartų silpnesniais smūgiais.

Uostas ir miestas Bandar Ab
bas yra labai apgriautas. Žemės 
drebėjimo užmuštų žmonių skai
čius nežymiai vis kyla. Radijo 
iš Teherano praneša, jog užmuš
tų skaičius jau siekia šimtinę.

Pavogė Nato 
paslaptis

•PARIS. — Prancūzijos žval
gybos nariui pavyko išaiškinti 
14 metų veikusį šnipų tinklą, 
kurs dirbo, vogė karines paslap
tis ir perdavinėjo už geležinės 
uždangos, šnipų tinklui vado
vavo jugoslavas Serge Fabiey 
kurs yra įsigijęs Prancūzijos 

pilietybę.
Policija suėmusi penkius šni

pus: keturius prancūzus ir vie
ną italą šnipų grupė įsisuko į 
Nato aplinką ir vogė karines 
paslaptis nuo 1963 m. Jie suge
bėjo išvogti jūros srityje nau
jus karinius išradimus, tyrinė
jimų davinius, taipgi elektroni
kos, kompiuterių ir balistikos.

Prancūzijos policija sako, kad 
visi penki prisipažino šnipinėję. 
Per kratą šnipų namuos®, poli
cija surado pakankamai įrodo
mos šfiipiirš^tiRo medSagos.

Amerikos karo laivas "Silverside", Antrojo Pasaulinio karo metu skandinęs vokiečiu karo laivus Atlante, Įplau- 
kė Į Michigan© ežero vandenis.

ALTOS INFORMACIJA
Vliko ir Altos konferencija.
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko

miteto ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos vadovybių konferencija 
šaukiama balandžio 23 d. Cleve- 
lande. Bus aptarti Lietuvos lais
vinimo reikalai', Belgrado kon
ferencijos klausimai, pasitarta 
dėl veiklos koordinavimo ir bus 
svarstomi kiti klausimai. Valdy
bų pavesti konferencijos- planus 
sudarė Teodoras Blinstrubas (Al
tos) ir Jurgis Valaitis (Vliko).

Pasiruošimai artėjant 
Belgrado konferencijai

Grįžęs iš Vliko sušauktos žmo
gaus teisių konferencijos, Teodo
ras Blinstrubas painformavo 
apie jos eigą Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdybos narius. Kon
ferencija įvyko kovo 13 d. New 
Yorke, kur Altai atstovavo T. 
Blinstrubas. Posėdį pradėjo ir 
vėliau uždarė Vliko pirm. dr. 
J. K. Valiūnas.

Pirmininkavo dr. D. Krivickas. 
Dalyvavo 16 asmenų, paskirtų 
Vliko, Altos, Balfo ir Liet. Ben
druomenės. Am. Liet. Tarybai 

Tarybos būstinę, kur tarėsi su 
Altos pirm. dr. K. Bobeliu ir 
vicep.T. Blinstrubu, plačiau svar
stydami dabartinius Lietuvos
reikalus. T. Venclova pareiškė, 
kad žmogaus, teisėms ginti ko
misija Lietuvoje galėjo susida
ryti tik Helsinkio nutarimų po
veikyje.

Plečiama Altos veikla
Amerikos Lietuvių Taryba, 

norėdama plačiau ir planingiau 
Lietuvos laisvės reikalus ginti, 
sudarė kelias specialias komi
sijas: Politinių reikalų komisi
ja — pirm. dr. K. Šidlauskas; 
Visuomeninių ryšių — pirm. T. 
Blinstrubas; Altos skyrių komi
sija — pirm. J. Talandis; Finan
sų komisija- — pirm. J. Skorubs- 
kas; Jaunimo komisija — pirm. 
O. Baršketytė; Teisių komisija 
— pirm. dr. V; Šimaitis; Infor
macijos komisija — pirm. kun. 
J. Prunskis; Sekretoriatas — 
pirm.ų kun. A. Stasys; Namų 
administravimo komisija—pirm. 
J. Talandis.

Komisijos reikalui esant gali
dar atstovavo ir dr. J. Genys iš 
Washington©. Visos keturios pa
grindinės organizacijos, daly
vaudamos veikloje, parūpins ir 
lėšas.

Dr. D.j Krivickas pranešė, kad 
renkama medžiaga momerandu- 
mams, kurių bus du: 1. Politi
nis — suverenumo, laisvo apsi
sprendimo klausimu ir II. žmo
gaus teisių laužymo reikalu. Iš
diskutavus dr. Krivicko paruoš
tus . memorandumus, numatyta 
juos siųsti .visiems Helsinkio 
signatarams. Kitos Baltijos val
stybės savus memorandumus 
siųs atskirai.

Aptartas rinkimas medžiagos 
apie Helsinkio nutarimų pažei
dimus. Medžiagą reikia siųsti 
iki bal. 15 d. dr. D. Krivickui, 
5808 King Arthur Way, Glenn 
Dale, Maryland 20709. Kenfe- 
reneijos dalyviai buvo painfor
muoti, kad tais klausimais Altą 
ruošia savo memorandumą, ku
ris bus Helsinkio komisijai Wa
shingtone laiku įteiktas.

T. Venclova Altos įstaigoje
Iš Lietuvos neseniai atvykęs 

rašytojas T. Venclova kovo 16 
ataflankt' į Amerikos Lietuvių

I Drumzlina politinį 
Afrikos vandenį

Sovietų prez. N. Podgorny ir 
Kubos diktatorius Castro besi- 
švaistydarni Afrikoje, drumzli
na politinį Afrikos vandenį. Jie 
tuo stengiasi atsverti vakarų lais 
vojo~ pasaulio įtaką. '

Prez. Podgorny jau pasiekė 
Tanzaniją ir sostinėje Dar Es 
Salaam tarsis su Tanzanijos 
prez. J. Nyerere, labai nusista
čiusiu prieš Rodezijos baltųjų 
vyriausybę.
Podgorny lankys Tanzaniją, 

Zambiją ir Mozambiką, kurios 
yra didžiausi Rodezijos vyriau
sybės, vadovaujamos baltojo 
Smitho, priešai. Tuo savo apsi
lankymu Podgorny pradeda ak
tyvesnę politiką Afrikoje.

Castro pabaigė savo dviejų 
dienų vizitą marksistiniame Mo
zambike, kviesdamas tvirčiau 
bendradarbiauti kovojant su im
perialistais. Castro Mozambiką 
apleido nežinoma kryptimi — 
gal į Angolą, o gal ir į Zambiją.*

nariais kviesti ir tokius asme
nis, kurie nėra valdybos nariai. 
Visų komisijų ir visų darbų vy
riausias koordinatorius ir su 
JAV vyriausybe bei kongresu 
politikos vadovas yra Altos pirm, 
dr. K. Bobelis.

Prieštaraujančios 
žinios

KINSHASA, Zaire. — Iš Zaire 
pasaulį pasiekia prieštaraujan
čios žinios. Zaire vyriausybė 
skelbia, kad ji stipriai bombar
duojanti įsiveržėlius, kurie jau 
baigia išvaryti atgal į Angolą. 
Tačiau kitos žinios iš kitų šal
tinių sako, kad įsivežėliai tvirtai 
okupavo vario rūdą turtingą re- 
gijoną ir įsitvirtino Sandoa, Ka- 
panga, Dilolo ir Kisengi miestuo
se.

Zaire valstybės armija turi 
25,000 karių. Manoma, kad j 
Zaire įsiveržė apie 5,000 gerai 
paruoštų ir rusiškais ginklais ge
rai apginkluotų buvusių Kapan- 
gos provincijos žandorių. Kita 
tiek, esą, yra atsargoje Angolo-

Houston krepšinio žaidėjas Moses Malone skaitomas 
pačiu geriausiu, nes jis aiškiai parodė, kaip galima išmuš
ti sviedinį iš savo priešininko, Washingtono žaidėjas Len 
Robinson jau turėjo sviedinį veik krepšyje, tuo tarpu Mo
ws Malone pašoko ir sviedinį išmušė iš laimėti galėjusio 
rankv. - ’ > >.

AMERIKOS ATSTOVU RuMAI PRITARIA 
PREZIDENTO J. . CARTERIO POLITIKAI

Kongresas reikalauja, kad Maskvos valdovai 
JeistŲ žmonėms išvažiuoti į užsienius

WASHINGTON, D. C. — JAV atstovų rūmai, 400 balsais 
prieš 2, praeitą antradienį priėmė rezoliuciją, pilniausiai pritarian
čią prezidento Jimmy Carterio užimtai politikai žmogaus teisėms 
ginti. Toks svarbus ir vienbalsis nutarimas yra labai rimtas įspė
jimas ne tik sovietų komunistų partijos pirmajam sekretoriui 
Leonidui Brežnevui, bet ir visiems Sovietu Sąjungos valdovams.

Sovietų raketos 
didina pavojų

WASHINGTON. — Sovietai 
daro bandymus su raketomis, ne
šančias atomines bombas ir pa
leidžiamas iš povandeninių lai
vų. Amerikos žvalgyba turi ži
nių, kad naujai bandomos iš po
vandeninių laivų leidžiamos ra
ketos gali nulėkti 5,700 mylių: 
tai žymiai toliau už amerikoniš
kas. Amerika taip toli lekiančių 
raketų, paleistų iš povandeninių 
laivu, dar neturi.

Povandenninių laivų toli le
kiančios sovietų - darbo raketos 
sudaro ūideĮį pavojų Amerikai, 
kadangi jomis po vandeniai lai
vai gali apšaudyti Ameriką iš 
betkurios Atlanto ar Didžiojo 
Vandenyno vietos ir todėl sun
kiai sukontroliuojamos.

Rusai turi dvejų rūšių rake
tas, naudojamas povandeninių 
laivų: SSNX — 17 ir SSNX-18. 
Abu raketų tipai yra pagerinti 
taiklumo atžvilgiu. Kiekviena 
raketa gali nešti tris atomines 
galvutes, šios. minėtos dvi ra
ketos yra rusų dar bandomos, 
bet raketa SSN-8 yra visiškai 
baigta ir taipgi toli lekianti.

Rusai kaip tyčia raketomis vėl 
pradėjo padanges raižyti, kai 
Amerikos valstybės sekr. Vance 
ruošiasi skristi Į Maskvą tartis 
dėl sustingusios ginklų apriboji
mo sutarties.

Brežnevas šaipėsi iš preziden
to, kai jis pakartotinai priminė 
apie JAV nutarimą ginti pagrin
dines žmogaus teises visuose 
kraštuose. Prezidentas Jungti
nėms Tautoms pareiškė, kad pa
grindinės žmogaus teisės prival
iu rūpėti kiekvienos valstybės 
vyriausybei, nes visos yra pask- 
rašiusios tarptautines sutartis 
pagrindinėms žmogaus teisėms 
ginti ir saugoti. Sovietų Sąjun
ga, pasirašydama Helsinkio ak
tus, pasižadėjo gerbti kiekvieno 
savo piliečio pagrindines žmo
gaus teises.

Tuo tarpu Brežnevas, kalbė
damas profesinių sąjungų atsto
vams, pareiškė, kad prezidentas, 
paremdamas Rusijos disidentus, 
kišasi Į Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalus. Jis besišaipydamas net 
pabrėžė, kad Helsinkio aktai 
draudžia vienai valstybei kištis 
į kitos valstybės vidaus reikalus. 
Brežnevas susirinkusiems pri
minė, kad vis dėlto šiandien pats 
svarbiausias klausimas yra stra
teginių ginklų kontrolės klausi
mas ir prekybos pagyvinimas, 
bet šie klausimai nejuda.

Veik vienbalsis kongreso at
stovų nutarimas pasako Brež
nevui, kad nieko neišeis, jeigu 
nebus sutvarkytas žmogaus tei
sių klausimas pačioje Rusijoje. 
Sovietų valdžia privalo laikytis 
Helsinkyje duotų pažadų ir leis
tų sovietų valdžios uždarytiems 
gyventojams išvykti į užsienius. 
Jeigu nesilaikys nutarimų, tai 
jie patys sugriaus visą detentės 
politiką.

Tuo tarpu valstybės sekreto
rius Cyrus R. Vanče yra.optimis- 
tiškesnis, negu Brežnevo pesi
mistiški pranašavimai. Vance 
yra Įsitikinęs, kad pasitarimai 
strateginiams ginklams kontro
liuoti bus sėkmingi, o kitais klau
simais taip pat bus pralaužti le
dai. Jis yra Įsitiknęs, kad sovie
tų valdžios atstovai posėdyje ne* 
bus toki jau griežti, kokiais pa
sirodo specialiai sušauktų kon
ferencijų atstovams.

Nužudė kataliku 
a 

kardinola 
c

BRAZZAVILLE. — Kongo vy
riausybė kovo 23 d. pranešė, kad 
Kongo katalikų kardinolas Emile 
Biayenda, Brazzaville arkivys
kupas. buvo pagrobtas ir nužu
dytas.

Pasak Kongo karinės chun
tos, kardinolas buvo nužudytas 
todėl, kad jis rėmė kairiuosius 
ir nužudyto prezidento Ngouabi 

j politiką. Jį kardinolu pašventi- 
* no popiežius Povilas VI11973 m.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kurto, proto Ir jausmŲ darnos pagrindai 

Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

GYDYTOJAMS, KUNIGAMS MIEGANT IR
APGAVIKAMS SIAUČIANT 

žmogaus sužmoniškėjimui neparengsi — nuo jokios 
Gyvenimo tiesa 

tekizmas, o Pono Biliūno Bri- 
siaus galas, Kliudžiau...

Dabartinė religinė mūsų spau
doje literatūra yra pasakėlių ly
gyje (su mažomis, masėms ne
prieinamomis išimtimis). Todėl 
dabar irgi žmogus nesti formuo
jamas pagal nesuardomus žmo
gaus gyvenimo dėsnius, kurie 
Tvėrėjo yra mums nustatyti ir 
visiems prisilaikyti privalomi.

Priešingai, gydytojams ir dva
siškiams miegant ant nesiorien- 
tuojančiųjų patogių paklotų, ne
naudėlis smarkiai darbuojasi: 
siūlo visokiausias apgaules ir la-

ligos jo nepa gydysi.

Galva visą žmogų vedžioja, — 
teisingai tvirtina lietuviška iš
mintis. žmogus be galvos, be 
asmenybės esti auka visokiausių 
išnaudotojų. Visose srityse, ypač 
medicinoje, religijoje žmogui sto
kojant galvos, asmenybės var
gai — negalės užgula žmogų iš 
rišu pusių.

Jau dabar pradedama gydy
tojais skųstis — tūli jų per do
lerius pradėjo nebematyti pa
cientų : skuba, pacientus varo 
virtinėmis, senesniųjų mažai ką 
teboja. O dėl dvasiškių ,tai tik
ras vargas: jie esmę religijoje 
pakeitė į menkniekius — taipjbai gerai prisišienauja žaliukų 
lengviau jiems Fr pelningiau. <■ 
Mat, niekas iš dabartinių žmo-' 
nių nemėgsta sunkaus darbo.; 
Taip ir pasileido čionykštis gy- 
gyvėnim'as pakalnėn. Seniau 
nesupratom, kaip galėjo būti to
kia Sodoma ir Gomora. Dabar 
nė sfėbėtis nereikia: kiekvieną 
dieną matom savo akimis so- 
domiškus - gomoriškus daugelio 
žmonių elgesius. Taip nė pra
našo nereikia, kad • mums arti
nasi sodomiežuĮ-gomoriečių li
kimas. Ir štai dėl ko.
Niekas nerengė žmoguj žmogaus

Mano augime Lietuvoje, nie-

Troly j a, o kai lyja — juk, ne
patogu stogas taisyti. Taip ir 
vaikštom su kiaurais stogais iki 
mums ištinka širdies smūgis.

Liūdna širdininko elgesio prasmė

Atidėliojimas gydymosi ir ne
kreipimas dėmesio j sklerozės su
keltus negalavimus yra dvi svar
biausios priežastys, kodėl dau
gelis širdies ligonių miršta. Dau
gelis mūsiškių žino, ar įtaria tu
rį širdies negerumus, bet kai 

> susilaukia širdies ne
gerumų, jis bėga nuo jam teikti 
galimos pagalbos — visai nepa
geidaudamas mediciniško patar
navimo.

Gydytojai iš visų pusių pata
ria liautis rūkius, tvarkyti sa
vo pakilusį svorį, kraujospūdį, 
perriebų kraują, perdidelį užsi
sėdėjimą, pergausų cukraus sal
dumą, perstiprų jaudinimąsi... 
Kas čia tau iš paprastų mūsiškių 
klausys tokio patarimų, kada 
net dvasiškiai vienas po kito dan- 
guosna keliauja per cigaretę. Be 
žmoniško pavyzdžio užaugęs jau
nuolis metasi vyresniųjų pėdo
mis .— tik pagerintai jomis 
žengdamas, narkotikus vietoj 
tabokos vartodamas.

Greitkeliuose, miestuose nėra 
saugumo per narkomanus, per 
be darbo pralobti nusiteikusius, 
per žmogaus lavoną savo geidu
lius tenkinti trokštančiuosius. 
Taip ir žengiam Sodomos-Gomo- 
rbs keliais, mūsų visokeriopams 
vadovams pasakėles mums pa
sakojant.

Dabar man ir tamstai reikia 
būti savais elgesiais ir kalbomis 

; taip kaip šaltinio vanduo tyrais.

mūsiškis 
’ yprnrrm

iš nesugebančių žmoniškai elgtis 
mūsiškių. Tik pasižiūrėkime, 
kai mes save žudyte žudom per 
savos asmenybės nesutvarkymą, 
per pasakėlių už tikrą religiją 
laikymą.

Širdininkui nepatarsi gydytis 
reikiamai

šimtus kartų spaudoje, per 
radiją, televiziją iki nuobodumo 
peršamas tikras gydymasis nuo 
sklerozės, manot, ką žmonėms 
padeda■
tarimo. Tik, kai sklerozės gil
tinė jau guldo žmogų ant men
čių — jis tada mėgina šauktis 

kas neklausė, ar tu vykdai De- j ugniagesių, policininkų, gydy
simi PieTO Įsakymų. Kunigėlis ’ toju... pagalbos.
kalėdodamas vis teiravosi, .ar, Ttfkie ^galba ger0_

- j kai pavėluota, širdies ligonis rei-
Abis gyv'ehimą pagal Dekalo- kalingas skubios pagalbos. Ge

bą neprisimenu, kad kunigėlis 
manęs 4?utų Idatisęs. tai man 
didžiausią įtaką padarė he ka-

—ueklauso-laiku pa- gjįaip vaikai ims pajuokti mus. 
kai mes imsime pasakėles pa
sakoti apie marijuanos veiklą, 
apie Angelo Sargo mūsų .žings
nių dabojimą, apie nė plauko ne- 
nukritimą be Dievo žinios, apie 
Tvėrėjo mums batų raiščių už
rišimą mums nieko neveikiant, 
apie lelijos tinginiavimą ir žy-

riausią pagalba yra užbėgimas j dėjimą...
sklerozė! Už akių. Bet mes ne- į Koi mes suprasime gyvenime 
norim' taisyti kiauro stogo, kol dėsnių teisingumą, tol mes įvai-

turned out.

not nearly enough food, and short on 
ammunition.

It hn affrty long on courage,
brftshdrt dhrbdftėy.

And then the money came. 
Some $27,COO,COO from the 
pockets of new Americans.

Jt was bad enough tris had to fight the British 
for Our freedom. Bitt on top of that, we had to fght 
the weather, too.

BecStise teihfrfr atWIey forge meant snow, ice, 
and freezing temperatures. All serious enemies to a

strong and self-sufficient. And they’re helping thera- 
eelves to safe, dependable savings. By taking stock in

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings Bonds. 
They won’t leave you out in 

the cold.

riopai kentėsime. Lelija labai Aklas būdamas, neprašyk aklo 
stipriai kovoja su aplinkiniais 
dėl vandens, maisto, saulės ir 
vietos. Taip tokia netiesa skel
biama iš visų kampų. Kol mes 
neišauklėsime savuosius būti ti
krais žmonėmis ~ tol visokios 
baudžiavos kankins mus ir be 
laiko marins. Kol mes saviškius, 
ypač pagyvenusiuosius neišauk- 
lėsime mediciniškai elgtis — tol 
mūsiškiai kris pergausiai po 
sklerozės, dalgiu. Kol mūsiškis 
neis prašyt pagalbos paj utęs krū
tinėj skausmus ar kitokius ga- 
imus širdies negerumus, tol ne- 
uagerės širdies ligonių likimas, 
tol jų mirtys nuo širdies atakų 
nesumažės. Taip medicinišką 
tiesą tvirtina visi padorūs gy
dytojai, įskaitant ir Michigano 
universiteto kardiologą Leon D.
Ostrander, Jr.

Priemonės gelbėtis yra, bet 
žmonės jomis nesinaudoja
Yra pagalba nuo plaučių vėžio 

— nustojimas rūkyti, nes septy
nis šimtus kartų dažniau vėžys 
■aplanko rūkoriaus plaučius, ne
gu ne rūkoriaus. Bet tūli gydy
tojai, kai kurie dvasiškiai — pu- 
ia dūmą tiesiai į. Jaunimo Cen

tre parodon įstatytus dailininkų 
kūrinius. Ir norėk, kad ten be- 
repetuoją šokius jaunuoliai ki
taip elgtųs. Jie nerūkydami pri
sirūko, kai grietinėlės dūmai pa
siekia čia pat koridoriuje repe
tuojančiuosius. Ne Dantės pra
gare nėra aprašytą tokio žiau
raus elgesio su jaunimu.

Aiškiai visiemspagalba — nu
stojimas smalos kimšti į plaučius 
ir tuomi vėžio šalin nustumimas, 
■>et asmenybės neturįs “šviesuo- 
is” nesinaudoja tokia lengva pa
galba. Ką čia dar kalbėti apie 
lidesnio pasiaukojimo iš beas
menio žmogaus reikalauti! Taip 
ir einam kapinėsna vienas kitą 
pralenkdami, kad mums nė vie
tos, nė laiko neužtenka vien atsi
sveikinimams, vienas "kito pa- 
'iliaupsinimams...

Nežiūrint geros pagalbos prie
monių širdininkams esamų ligo
ninėse, fabrikų klinikose, pir
mos pagalbos stotyse, ugniage
sių būstinėse — ir ten esamo 
patyrusių žmonių skaičiaus — 
šmonės su širdies ataka praslen
ka šalimais pro galimą pagalbą.

Įvairiopai atsikalbama nuo 
tikros pagalbos

Aiškiai net dabartinis vaikas 
'ino, kad neužtenka skaityti me- 
licinišką knygą, patarimų strai
psnį. Reikia imti gyventi pagal 
tų patarimų reikalavimus, jei 
nori apturėti bent šiokią tokią 
pagalbą. Bet menkos asmenybės 
žmogus juokus daro iš mirtinų, 
dalykų. Juokiasi tada paskuti-; 
nė '—giltinė. į

Jei žmogus susirgo širdimi — 
krūtinės skausmais Įstaigoje' 
— ofise, jis eina į namus poilsiui.- 
Jei jis suserga susirinkime, jiėi 
zrrra j savo viešbutyje išnuomuo- 
tą kambarį ir atsigula. Taip dau
guma mūsiškių miršta širdimi. 
Paprastai, tokie iš savo namų bei 
viešbučio atvežami greitosios pa
galbos (ambulance) jau pavė
luotai sėkmingai pagalbai tiek
ti.
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200 vears at the same location.
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Baisi statistika

Kas penkta" <arie20^) mirš
ta staiga nuo širmos atakos. Ne
toli pi /4.'^ ) p; cientų mirš
ta už pusantros valandos gavę 
širdies ataką. Ūkusieji pradeda 
su giltine atsiskaityti už paros.

Baisu ir pagalvoti, kad paci
entas su širdies ataka patenka 
mediciniško personalo žinion, 
jau esti praėjęs pats pavojin
giausias laikotarpis. Tada, žino
ma, gydytojai tariasi daug ligo
niui padėję. Tikrumoje, juk, mi-i 
rė du trečdaliai susirgusiųjų be 
jokios tikros mediciniškos pagal
bas.
Vidutiniai nuo pirmųjų ženklų 
pasirodymo širdies atakos ikri 
pagalbos pirmos suteikimo pra
eina nuo dviejų iki keturių va
landų. Tas užtęsimas susidaro, 
svarbiausia dėl pacieiito neapsi
sprendimo. Likusįjį Užtęsimo 
laiką sudaro ligonio gabenimas 
ir gydančiojo personalo iiutari- 
mas ksiįi gydyti.

, nurodyti kelią
Kai žmogus pajunta pirmuo

sius širdies atakos reiškinius, 
jis prašo kaimyno pagalbos. Kai 
žmogus pajunta nuovargį, silp
numą, krūtinės skausmą, nuotai
kos pakitimą,'apetito nustojimą, 
bloginimą, rankos skausmą, gal
vosūkį ar alpimą bei čiurnos su
tinimą — jis ne pas gydytoją 
kreipiasi, bet patarimo laukia iš 
draugo ar giminaičio. Tokie li
goniai ima ilsėtis ar gulasi lo
von. Tik vėliau jie šaukiasi gy
dytojo. Jokia minėta elgesna ne
padeda širdies ataką gavusia
jam. Toks mėginimas gydytis 
tik pakenkia, nes užtęsia pirmo
sios pagalbos naudą. Juk, yra 
ligoninėse specialūs įrengimai 
tokiems teikti pagalbą.

Kas darytina sumirgusiems 
širdies ataka

Pirmas ir svarbiausias daly
kas kiekvienam, ypač sklerozinę 
širdį turinčiam žinotinas, yra 
šis: nuolat visomis jėgomis šian
dien, ne rytoj, kovok su sklero
ze šiame skyriuje pakartotinai 
nurodytomis priemonėmis. Ant
ras, visiems ne tik žinotinas, bet 
i vykdytinas neatidėliojant da
lykas yra kreipimasis į artimiau
sią ligoninę vos tik pajutus — 
tarus turint širdies ataką, nors 
tai būtų tik įtarimas — eik, nie
ko nepraloši, toks elgesys gali 
išgelbėti tamstai gyvybę.

Trečias dalykas, kiekvienam 
šiandien žinotinas ir praktikuo
tinas, tai teisingu gyvenimo ke
bu žygiavimas, padedant vi
siems, įskaitant ne tik gydyto
jus, bet ir dvasiškius. Ypač pa
starieji turi tapti žmonių tikrais 
tarnais — švietėjais, nes jie, kol 
kas daugumai žmonių prieinami. 
Įtaką higienišką savu pavyzdžiu 
visi dvasiškiai turėtų teikti bent 
panašiai, kaip tokie rabinai sa
viems tikintiesiems. Nuo vien 
skaitymo Biblijos, reikia kiek
vienam grįžti prie gyvenimo 
dėsnių pildymo, paliovus viso
kiomis pasakėlėmis sukti galvas 
gerųjų, bet nesiorientuojančiųjų 
mūsiškių. Mūsiškiams reikia 
piršti ir pasisavinti tik amžinus 
gyvenimo dėsnius, Tvėrėjo se
nai nustatytus, mūsų pamirš
tus, mulkinti žmones paliovus. 
Mano ir tamstos elgesys gyveni
me turi tikti visiems žmonėms 
pasaulyje, o ne tik saujelei jų. 
Tik toks mano ir tamstos gyve
nimas yra vertas gyventi — o 
ne joks kitoks. Tad ir grįžkime 
visi prie gamtos — Tvėrėjo nuo
statų pildymo. Tada mes 
džiaugsimės ilgu, sveiku, laimin
gu gyvenimu. Negi mes lauk
sime nieko' neveikdami, kol visi 
vienuolynai užsidarys.

Išvada. 'Liaukimės pasida
vę visokiems apgavikams mūsų 
sveikatą įvairiopai menkinti. 
Gydytojai, pradėkime žmoniš
kiau eiti savas pareigas. Dvasiš
kiai, griebkimės Tvėrėjo nusta
tytą tvarką pildyti ir tik per to
kį pildymą eikime įtakoti žmo
nes. Kartą ant visados lietuvis 
turi pradėti panašėti i sau žmo
gų, atsisakęs visų menkystų, 
taip dabar mus visus žalojančių.

Atsiminkime, kad žmogaus gė
rį apsprendžia tik trejopas ver
tingumas: dora, išmintis ir drą
sa kovoje už gėrio gausinimą sa
vyje ir altinio, 
indai gali būti 
visų tautjbių. 
žmonės. Todėl
kime visokiausius prietarus iš 
savas širdies — tik tada mes at
versime savo protą, širdį ir kū
ną gėrio gausinimui savyje. Ta
da tik mes pradėsime pajėgti pil
dyti dabartinius medicinos nu
rodymus savo ir savųjų naudai.

čia šiam gėriui 
visai nemokyti, 
tikybų ir rasių 
pirmiausia mes-

and PLEASE 
make people 
more careful

NETEKIMĄ PRISIMINUS
(Tęsinys)

Vos sužinoję kas atsitiko žydeliai pirmieji pajuto pavo 
jų ir galvotrūkčiais skubėjo pasprukti iš Klaipėdos. Pa
tys neturėdami pakankamai savo susisiekimo priemonių, 
žydai skubėjo į turgaus aikštę ir ten žemaičių maldavo 
“būti žmogum” ir kaip galima greičiau nuvežti jo šeimą 
ir reikalingiausią mantą bent iki Kretingos, Palangos 
ar iki Gargždų, taigi iki Klaipėdos krašto rubežiaus. Že- 
maitėliai neatsisakė padėti.. Kam bėda, o kam biznis. Tik 
šį kartą pasibizniavo ne žydeliai, bet žemaičiai. Neretas 
buvo atsitikimas, kad žydai siūlė ir mokėjo po (200) du 
šimtus litų už greitą pervežimą. O -kad ūkininkas, atva
žiavęs į turgų savo gaminių parduoti, nedelstų, nupirko 
visas jo atsivežtas prekes kaip sviestą, grietinę ar kiau
šinius, liepė viską čia pat iškrovus palikti ir skubėti į 
kelionę. Toks žydų skubėjimas nebuvo be pagrindo: vo
kiečių vaikėzai jau ne vieną buvo spėję gatvėje apdau
žyti. Pagavę senesnio amžiaus barzdotą žydą, jei ir ne
mušdavo, tai bent barzdą nukirpdavo, išpešdavo ir ap
spjaudydavo. Netoli gyvulių turgaus (Friedrichsmarkt) 
esančią sinagogą vokiečių vaikėzų būrys atlaužė, įsiver
žė vidun ir sudaužę visą vidaus įrengimą, primėšlino, 
lyg gyvuliai. Lietuviai niekada to nebūtų padarę, o viš- 
dėlto šiandien komunistai ir kai kurie žydai kaltina visą 
lietuvių tautą už Įvykusius įvairius žydų persekiojimus • 
bei žudymus. Jei ne lietuvių paslaugumas, tai žydai be 
žemaičių pagalbos ir iš tos pačios Klaipėdos nebūtų spė

Klaipėdos uosto molas

Lietuviams, ■.tiesa, negrėsė iš ■ vokięgju pusės.,teka^afc 
gyvybinis pavojus kaip žydamš; Tačiau daugelis- ją, ypač 
kurie buvo kiek veiklesni lietuviškose organizacijose (šau
liai, santariečiai) arba tokie, kurie kada nors vokiečius 
buvo “per dantį patraukę”^ jau tą patį trečiadienį.: buvo 
vokiečių suimti ir uždaryti “kalūzėje” (kalėjime)-. Tad 
matant kas dedasi mieste, apsukresnieji kaip ir žydai, 
dar tą pačią dieną pradėjo kraustytis iš Klaipėdos.

Atsimenant tą liūdnąją dieną, vis dar matau tą juo
kingąjį žemaiti, taip pat bėgantį iš miesto; Užkrovęs ant 
dviračio gerą lagaminą (čemodaną)-, ant rankenų už

kabinęs porą ryšulių, pats gerokai Įgėręs 'stumia .jis s’avo 
dviratį Laukininkų gatve Kūlių Vartų link ir krypuoda
mas dainuoja: . . t ./ /

Kas su barzda, tai tas žydas,
Bus iš Prūsų išvarytas..
0 žemaitis — žydo ‘draugs — 
Su žydeliais kartu brauks. —

Juokėsi tada ir vokiečiai, bet jo neužkabino.
Po “Anschluss’o” (prijungimo) gyvenimas Klaipė

doje greitai keitėsi. Svarbiausia, kad ir žmonės taip grei 
tai pasikeitė, kad kartais tiesiog nejauku dėl to pasidary
davo. Krautuvės, restoranai, kirpyklos, kinai ir kavinės 
dabar prie durų ir langų turėjo iškabas: Juden und 
Szameiten unerwuenscht,— reiškia žydai irp žemaičiai 
nepageidaujami. Jeigu lietuvis užėjęs Į pažįstamą krau
tuvę paprašydavo ko nors lietuviškai (žinodamas, kad 
pardavėjas anksčiau lietuviškai kalbėdavo) parda
vėjas, dabar dažniausiai apsimesdavo nenugirdęs, 
nesuprantąs arba, lyg seną klijentą nepažindamas, už- 
klausdavo vokiškai ko jam reikia. Jeigu šitaip elgėsi tik
rieji, iš Reich’o kilę ir vokiškas pavardes turintieji, tai 
suprantama ir gal pateisinama. Bet gaila ir liūdna, kad 
dažnai šitaip elgėsi irmūsų vietiniai“memelenderiai”.Su 
Jonu Alksniu vaikais būdami mokyklon kartu bėgome, 
žaidėme. Jo tėvai, pamaldūs ir padorūs žmonės, visadą 
tik “būriškai” namuosė kalbėjo, vokiškai nelabai ir te
mokėjo. Po mokyklos mūsų keliai išsiskyrė. Sutikau Jo
ną jau po anšliuso ir nustebau. Kaip ir anais laikais, Už
kalbinau jį lietuviškai. O jis, rudmarškinių uniformoje 
su svastika ant rankovės, užkalbintas atšovė:

— Ich heisse nicht Jenas, sondem Johann Alksnies 
Und ich will m it euch Szmeiten nichts zu tun haben.—

(Bus daugiau)

naujienos, CHICAGO K ILI------ Thursday, March 24, 1977
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ATOMINĖS ĮVAIRENYBĖS
geležies atomų yra, kurių ma
sės yra 57, 58. Tie geležies ato-1 
mai su nevienoda mase vadinami 
izotopais. Ir kiti sunkesni ato
mai turi izotopus.

Aplink atomų branduolius 
skrieją elektronai turi mažesnę 
masę 1832 kartus už protoną. 
Elektronai skrieja aplink bran
duolius ne vienoje plokštumoje, 
kaip kad planetos aplink saulę, 
bet įvairiai. Jie skrieja septynio
mis orbitomis, kurios atominėje 
fizikoje vadinamos kvantų ke
liaus. Tų kvantų kelių nuotolis 
nuo branduolio yra tokiame dės-

..

M. ŠILEIKIS Anksti rytą

■

Kad būtų visiems suprantama 
ir kad nebūtų atominės fizikos 
pąmoka, supažindinsiu su atomi
nėmis . savybėmis, vengdamas 
matematinių apskaičiavimų ir 
tyrinėjimų metodų. Skaitytojas 
ras Įdomių įvairenybių.

. Pradėsiu nuo atomų sudėties. 
Mažiausias atomas yra vandeni
lio UI, kurio branduolį sudaro 
vienas protonas su teigiama elek
tros. apkrova ir aplink ją skrie
jantis su neigiama elektros ap
krova elektronas. Didesnis ato
mas yra helijus THe, kurio bran
duolį sudaro du protonai ir du
neutralus, be apkrovos neutro-'ningume: 1 kube, 2 kube, 3 kube 
nai. Aplink tą atomą skriepa du !ir t. t. ligi 7 kube. Artimiausiai 
elektronai. . Toliau eina liti jus nuo branduolio kvanto kelias su- 
3Li, berilijus 4Bc, boras 5B ir daro dvidešimt milijoninę dalį 

milimetro. Tuose septyniuose 
kvantų keliuose elektronai išsi-, 
dėstę nevienodai. ' Vidujiniuo- i 
se ir kraštutiniuose keliuose jų ■ 
yra nuo vieno ligi dviejų, trijų. I

. Daugiausia jų skrieja vidurį- ‘ elektros vienodai. Pasitaiko, kad 
niuose keliuose. Fizikoje yra nu- ! pašalinių jėgų Įtakoje vienas, ar 

tada 
j atomo sistemoje būna teigiamos 
! elektros daugiau. Toks atomas 
• pasidaro teigiamas jonas. Jeigu 
{atomo branduolyje vienas proto
nas pasikeičia į neutroną, arba 
atomas pagauna svetimą elek
troną, tada atomo sistemoje bū
na daugiau neigiamos elektros ir 
toks atomas yra neigiamas jo
nas. Teigiami ir neigiami jonai 
sudaro elektros sroves atmosfe
roje ir baterijose.

t, t. ligi urano 92U.

Simboliai 1H, THe, 3Li, 4Be, 
92U yra sutrumpinti atomų pa
vadinimai, o prieš juos parašyti 
skaitmenys rodo atomų eilės nu
merį ir kiek kuris atomas turi' 
branduolyje protonų ir aplink 
skriejančių elektronų. Papras
tai, tiek atomo branduolyje yra 
protonų, tiek būna ir elektronų, 
6 neutronų gali būti tiek pat, ar
ba daugiau. Atomo branduolyje 
protonai ir neutronai

rodyta, kiek .kuriuose keliuose du elektronai atitrūksta, 
yra elektronų.

Pulsuojant gravitacijos jė
goms elektronai peršoka iš vie
no kvanto kelio į kitų ir kada jie 

sudaro grįžta j mažesnės energijos ke-
atomo masę. Jeigu branduolyje lią, atsipalaiduoja dalis energi- 
yra. neutronų daugiau, negu pro
tonų-, tai branduolio masė padidė
ja.. Pavyzdžiui, geležies atomo

jos, kuri pavadinta šviesos kvan
tu.

Atomai būna neutralūs, kada
26 Fe masė yra 56. Tos pačios juose yra teigiamos ir neigiamos

i vaizduojamai JidęU. Vandens 
‘ kubinis centimetras 
i ną gramą, geležies 
11V.3 g. Jeigu aismo 
[būtu vieno kubinio
talpus, tai svertų šimtą penkias- j A V Kongreso sudarvtas 
dešimt milijonų tonų. Tokį svo- tetas, L.- 
rį turėtų dviejų šimtų penkias- lleisinkyje 
dešimties metrų kubas geležies, mų l ui. \1U i S<. 
Aiškumo dėliai: 250x25Čx250.

sveria vie- 
7.5, aukso, 
branduolys į 
centimetro Cooperation in Europe (tai J-
Li- t . I . . •

VYKDYTI PAŽADUS
Commission on Sreuritv and

pusi 1'

s' uoja
susitari-
■.iiiųoie

>•
«•

Palyginus su atomo branduo
lio tanka, tai tarp geležies ato
mų branduoiių yra platūs eiek- 
trcmagnetiiHai laukai.

VL Valinevicius

ir jų pave; LHU<u%e k 
a. B < i j.,-, -
vak joje ir ii iuu 
šilini ‘ ix*i»urarašti 
ki Spiginusi į

kuriame
asmenis, kurie

savo artimuosius, bet komunis- 
jtų vyriausybės jų neišleidžia 
< (nors ir vizitui). Komitetas pra Rigerųa graso ! šo, kad suinteresuotieji 
nys prisiųstų jiems 

NEW YORK. — Turtinga že-!apie užvestas bylas, 
mės alyva Nigerija ėmė grasyti; 1977 m. kovo 25 d. 
vakarų valstybėms, jog ji imsis f 
ekonominių veiksmų prieš * tas ‘ 
valstybes, kurios pristato gink-j 
lų baltųjų valdomai Hetų Afri-! 
kai. ;

asme- 
duonienis 
raštu ki

Fascell,

f

Adresas: Dante B.
Chairman,

Boom 3257, House Office 
Building, Annex 2, 

U.S. House of Representative 
Washington, D.C. 20515. 
Telefonas: (202) 225-1901.

Esą, Britanija ir Ameriką, pri
sidėjusios prie Jungtinių Tau-, 
tų ginklų embargo bei draudi-! 
mo, visdėlto siunčia į Pietų Afri- į 
ką ginklų atsargines dalis. 
Prancūzija ir mažiau Italija 
Izraeliu pristato ginklus.

siekia švino atomą, švino ato
mas 82Pb jau nebeskyla.

Atomams skylant atsiranda 
alfa spindulys, lygus helijo ato
mui, neš sudėtis yra du protonai 
ir du neutronai, tik be elektro
nų. Jis yra pasidaręs iš atsipa
laidavusios energijos laike ski
limo. Alfa spindulio greitis yra 
nuo dešimties tūkstančių ligi 
ligi dvidešimties tūkstančių ki
lometrų per sekundę.

Be to, spinduliai atsiranda 
branduolyje vykstant modulia
cijai, kai neutronas pasidaro pro
tonu, arba protonas neutronu, 
kada juos paliečia šviesos kvan
tas. Be to, spinduliai yra nei
giami elektronai, kurių greitis 
yra ligi 270 tūkstančių kilome
trų per sekundę.

Gama spinduliai yra trumpų 
bangų elektrinė energija, pana
ši i rentgeno spindulius

Atomų skersmuo vidutiniškai 
yra vokiškų viena bilijoninė da
lis centimetro (amerik. 1 trilijo
ninė dalis). Branduolio skers
muo sudaro to skaičiaus dešimt 
tūkstantąją dali.

Jeigu atomo branduolys tu
rėtų vieno milimetro skersmenį, 
maždaug aguonos grūdo dydį, 
tai medžiogoje atomų branduo
liai būtų nuo vienas kito dešim
ties centimetrų nuotolyje.

Atomų branduolių tanka ne

Etiopijoje šaudomi
su žmones

ADDIS ABABA. — Etiopijos
@ Balandis yra vienintelis > valstiečių “milicija” sušaudė 157 

paukštis, kuriam nereikia gerti asmenis, kurie, būk tai, prieši- 
vandenį po gurkšnį ir geriant naši trijų metų senumo socia- 
užversti galvą, kad snapų pa-Histinei revoliucijai. Sušaudymai 
semtas vandens kiekis būtų pra-1 Įvyko ar vyksta Etiopijos pietų 
rytas. I ir rytų provincijose.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

i

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

.1739 So. Halsted St., Chicago, minois 60608

Molį

336 puslapiais su Žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamirf, senus 1® 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $64X>, minkštl viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

*

UNIVERSA
TEL. 421-3070

NAUJIENOS, CHICAGO a, ILL. — Thursday, March 24, 1977

P&s mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

IrielgtA 1923 metai*.
I*t*lgo« pietuoaa kiemą* automobiliam* paatatytL

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kalu* 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. . __ uųį

Knygoje aprašyta pirmas Cbicagon atvažiavęs lietuvis, pirmu* 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, birių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, aocailistlnių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos ban- 
kai ir kt. *

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekj arb* Money 
Order}

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halted St, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

>. Dr. Jookm Daupam. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicago}* 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
Uų: lemea Sdo švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje ražo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Uetuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
rių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta falįtU didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemiiirbiams skaityti, kadangi 
gedinti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po ua- 

absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
_____, inkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
Itaflai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
iemet parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: 4<Dėkingas sūnus — mylL 
mM Tėvynei LietuyaT’.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik 35.00. 
Gaunama Naujienose.

* Cek} arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80608 
Gave pinigu, tuojau knyga paMųriae,

Atomai nėra pastovūs (stabi
lūs). Vyksta nuolatinis, savai
minis atomų skilimas. Dėliai to 
vyksta atomų pasikeitimai. Pa
vyzdžiui, uranas 92U pasikeičia 
Į protaktinijų 91 Pa. 0 91 Pa pa
sikeičia Į torijų 90Th ir 1.1. Skil
dami atomai eina mažyn ligi pa-

Lietuviška radijo programa
LIETUVOS AIDAI ”

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai. 
iš W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iš WJOB 1230 A M stoties, Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, Ill. 60629. Tel. 778-5374.

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

minkšti viršeliai --- --------------------- ---- ------------------ $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

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

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

minkšti viršeliai, 52 psl......... ..... .......... —..................... $1.00

i /Xt So Halsted Street^ Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.gas

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

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 80608

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl.. minkšti viršeliaį ......... __........$8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS

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

296 psl., minkšti viršeliai ....................................... ........
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psl., minkšti viršeliai ...... ................................... ......

$1.50

$5.00

$1.00

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čeki arba Money 

orderį tokiu antrašu:

Taupykite dabar
pas mus

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metu -----
vienam mėnesiui

$2.50

$30.00
$16.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams____________
pusei metu___________
□rims mėnesiams  
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metams ____________
pusei metu_______ ;____

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

$26.00
$14.00

Užsieniuose: 
metams ___
pusei metu —- 
vienam mėnesiui

$31.00
$18.00

$4,00

Naujienos eina kasdien Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
m. 60608. Tele! HAymarket 1-6100.

Pinigu* reikia siusti. pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu,

NAUJLENŲ raštinė atdara kasdien, isskyrui lekmadientug. nuc
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Gyvenimas grįžta į normalią vagą
Jeigu palyginsime praeitų metų pabaigos nuotaikas 

su šių dienų Amerikos lietuvių visuomeninio gyvenimo 
nuotaikomis,tai-visų džiaugsmui-turime konstatuoti, kad 
gyvenimas grįžta į normalias vėžes. Praeitų metų pabai
goje lietuviškų organizacijų centruose ėjo susirūpinimas 
dėl galimo skylimo, dėl didėjančio bendradarbiautojų 
skaičiaus, dėl keliamų problemų neaiškumo. Kaikurie 
klausimai buvo gana sudėtingi, ne visiems komitetų na
riams jis buvo aiškus ir nepasitenkinimo priežastys ne
žinomos.

Lietuvos nepriklausomybės laikais 1937 m. Kėdainiuose pastatyta gimnazija

1 Carteris kviečia
Brežnevą debatams 

: WASHINGTON. — Prez. Car
terio administracija atsakydama 
Brežnevui disidentų reikalais,

Išlaisvinimo

WASHINGTON. _ Meksikos 
kilmės amerikiečiai prašo prez. 
Carterio, kad jis paskelbtą ne-

Kremliaus ponus atvirai disiden-, teisėui įtvykusjems . JAV mek. 
aikiečisms, tiems nematomiems 
Amerikos piliečiams,. palankią 
proklamaciją ir prašo suteikti 
amnestiją. Esą, jie dirba kie
tai, sunkiai, moka mokesčius ir 
prisideda daug gerinant krašto 
ūkį, bet jie neturi socialinių, eko
nominių ir politinių teisių.

padiskutuoti, turint prieš save j 
I pasaulio žmonijos opiniją.

Brežnevas pasakęs, kad So, 
vietų Sąjunga turi galutinę nuo
monę apie žmonijos tvarką ir 
kad ji pasilieka sau teisę tuo 
klausimu pareikšti nuomonę.

“Carterio administracija su | 
tuo sutinka, — sako spaudos se-' 
kretorius J. Powell. — Mes ne

bijome atvirų debatų dėl princi
pų, kuriais vadovaujasi gerbia
ma visuomenė — debatij prieš 
pasaulio opinijos teismą. Bet 
mes negalime sutikti, kad de
batai trukdyti^ rimtoms dery
boms apriboti ginklavimąsi.

•PIRMIEJI ŽINGSNIAI. K.. Norėtųsi išvardinti visus ir vi- 
(Donelaičio mokyklos mokinių f sas šio mėnesinio žurnalėlio ra- 
laikraštis. 1977 m. vasario mėn. šinių autorius, bet vienų norų 
19 d. Nr. 2 (70). Tai 32 pusią- neužtenka!
pių,. išmiklintų pirščiukų dar
bo piešinėliai gausiai iliustruo
tas ir nemažiau kaip pačių mo
kinių — bernaičių ir mergaičių 
Įvairiausiais klausimais prira
šytas žurnalėlis. Kiek iš jų ra
šys eilėraščius ir bus poetai, li
teratai estetai — iš temų, tem
po ir išraiškos tektų spręsti — 
ko ne visi! žodžiu, laikraštėlis, 
pasklaidžius, padaro geriausią 
įspūdį, kuri dar pakelia jų kū
rybą paskaičius.

čia rašo, paišo ir eiliuoja visi 
mokiniai ir studentai lietuviu
kai be klasių, skyrių ir lyčių skir
tumo nuo pradžios mokyklos 2 
skyriaus iki aukštesniosios mo
kyklos VIII klasės.

Viršelio pirmas psl. ilustruotas 
Ramunės Tričytės VII klasės 
simboliniu vaizdu: Lietuvos Vė
liava, Laisvės Stovyla ir Saulė; 
antrame psl. taip pat VII kl. stu
dentės Renatos Bielskytės brai
žiniu Gedimino bokštas, Stau
giantis Vilkas ir toli už debesų 
JAV Laisvės Stovyla ir liet, tau
tiškai apsirengusi porelė. Laik
raštėlį finansuoja Tėvų komite
tas, leidžia pati mokykla ir pri
žiūri mokyt. D. Bindokienė ir V. 
Musonytė. Kas redaguoja, iš 
kuklumo nepasakyta, nors taip 
skoningai laikraštėli paruošti 
vien priežiūros nepakanka.

WASHINGTON — Senato gįn-

Kristijono Donelaičio Litua
nistinės Mokyklos direktorius 
yra puikus organizatorius peda
gogas Julius širka, inspektorius 
J. Bagdonas, Tėvų komiteto 
pirm. J. Variakojis; deja, mo
kytojų pavardžių nespėjau su
rinkti. Garbė Donelaičio Mokyk
lai, talentingai jos vadovybei, 
mokytojams ir mokiniams. Jei 
pats kūh. Kristijonas (Donelai
tis) galėtų, be abejo, tą pat pa
sakytų.

Pora pavyzdžių iš “Pirmųjų 
Žingsnių” bendradarbių (Lau
ros LaUciutės, VIII kl., ir Rena
tos Variakojytės, VI skyriaus, 
rašinėlių:
Garbinga viešnia pas VHI-kus

Buvo saulėta gruodžio 4 die
na, Aštuntokų tą šeštadienį lau
kė įdomi istorijos pamoka. Pas 
mus apsilankė dr. Vanda Sruo
gienė. Klasės šiltai ją priėmė 
ir atidžiai klausėsi, kol ji kalbė
jo apie Lietuvos Steigiamąjį 
Seimą-. Buvo nepaprastai Įdo
mu p. Sruogienės žodžių klausy
tis, nes ji viską savo akimis ma
tė, būdama jauna koresponden
tė ir pati dalyvaudama tuose Įvy
kiuose.

Pasibaigus pamokai, aštunto
kai viešnią apdovanojo gėlėmis. 
Tai visos klasės “ačiū”. Vėliau

Šiandien nuotaika jau žymiai pasikeitusi. Ji pasikei
tusi ne tik pas senus, ilgamečius atsakingus draugijų, ko
mitetų ir klubų narius, bet ji kitokia yra ir pas tuos “A- 
merikos atradėjus”, viską užvaldyti norėjusius “vadus”. 
Senieji apgynė savo pozicijas, pasiliko komitetų ir val
dybų priešakyje, o naujieji “užkariautojai” nosis nulei
do, nes įsitikino, kad taip lengvai niekas rankų neiškėlė 
ir nelaisvėn nepasidavė.

Nuotaikos pas viską valdyti norėjusius žmones ei
na žemyn. Niekas jiems specialių privilegijų nepripaži
no ir ilgų metų darbo vaisių jiems neperleido. Neperlei- 
do todėl, kad jais nepasitiki. Iki šio meto jie'tiktai pasa
kojo, ką jie rengiasi padaryti, bet nei vienas neturėjo pro 
gos pasigirti, ką jie jau yra padarę. Praeityje jie padarė 
labai didelių klaidų. Jie įsivaizdavo, kad jie daugiau ži
no ir daugiau gali, bet kai tą savo žinių bagažą reikėjo 
praktiškame darbe parodyti, tai to negalėjo padaryti.

Bet didžiausią klaidą jie padarė pačioje Chicagoje, 
didžiausiame lietuvybės centre. Savo žinioj e jie turi di
deles pinigų atsargas ir spaudą, bet jie neturėjo drąsos 
savo darbų riešai apginti. Vietoje aiškaus, teisingo ir 
visiems suprantamo pareiškimo, paremto atsakingų 
veikėjų parašais, jie išleido 20 puslapių anoniminį raštą, 
prie kurio nei vienas neturėjo drūsos padėti savo para
šo. Kodėl taip pasielgė? Todėl, kad riešai savo pozicijos 
nepajėgė apginti ir nesėkmės priežasčių nedrįso išaiš
kinti. Jeigu kas būtų pasirašęs, tai jis būtų turėjęs tei
sybę pasakyti, o teisybė būtų buvusi karti. Kai ruošė 
anonominį raštą, tai tada galima bet ką kaltinti, -ne 
kreipti jokio dėmesio į faktus.

Anoniminis paskvilis nukreiptas prieš Naujienas, 
todėl ir visos nelaimės primetamos šiam plačiai skaito
mam dienraščiui. Lietuvių Bendruomenės skylimas įvyko'mą Bendruomenę ir AmeriRkos Lietuvių Bendruomenę, 
pačioje bendruomenėje, josios narių tarpe, 1 
mame “Gyvosios lietuvybės griovėjų” puslapyje šitaip*te. Ta Bendruomenė turi savo centro valdybą, 
rašoma:

teisingą sprendimą, bet jis jau iš vakaro sutiktam Juš
kevičiui pasakė, kad “Tu ne pirmininkas". Ne 'Gaila Juš
kevičių pirmininko pareigoms išrinko, ne jam reikėjo jį 
atleisti. Jam reikėjo visus sukviesti, nepasitenkinimo 
priežastis išaiškinti ir rasti formulę, kuri būtų leidusi 
ramiai ir protingai nesusipratimus išaišknti, o vėlau pa
silikti Bendruomenėje, šiandien būtų buvusi viena Ame
rikos Bendruomenė.

Tuo tarpu dabar turime Gailos įpėdinių vadovauja-

tačiaii pir-Į įregistruotą ne tik Illinois valstijoje, bet ir visam kraš- 
svarsto 

svarbesnius Bendruomenės reikalus, leidžia biuletenį, 
kuriuo informuoja visus savo skyrius.

Nesileisdami į tuščius ginčus ir neleisdami nelega
lių leidinių, jie jau laikraščių redakcijoms išsiuntinėjo 
savo 45-tą oficialaus ir legalaus biuletenio numeri. Jie

“Akcija prieš lietuviškas institucijas prasidėjo 
JAV Lietuvių LBendruomenės institucijų vadovų 
ir bendradarbių puolimu. Pirmiausia jie buvo nu
kreipti prieš lituanistinės mokyklas ir ju mokyto- v .
jus,, LB švietimo tarybos išleistus vadovėlius, LB Pasm«rkė vadovaujamos Bendruomenės kaltinimą 
atsakingus darbuotojus, kai kuriuos dvasininkus, Iietuvhi *?utai dėl nacių »kuPaciJos metu Lietuvoje vy- 
laikraščių redaktorius, ypač Naujienų dienraštyje žydų žu<lynių ir an™™™’l kaltinimų skelbimų, 
juos niekinant, iškeliant išgalvotus šmeižtus, nepa-|Pranešė ’^tuviams, kad jau gana sėdėti ant tvoros, jie 
grįstus kaltinimus tiems asmenims, kurie faktiškai Pataria 1 bekompromisiu kovą dėl pavergtos
vadovauja bendruomenėms, jaunimo organizaci- rašo:
joms ir kultūrinei jų veiklai.” (“Gyvosios lietuvybės 
griovėjų” 3 psl.)
Nepasakyta, nei kurie vadovai buvo puolami, nei 

kaip jie buvo puolami, bet riša kaltė suversta Naujie
noms. Jeigu jie būtų pasirašę nelegaliai paskelbtą paski- 
lį, tai būtų turėję pasakyti, kad Bendruomenės skylimo 
didžiausiu kaltininku yra tuometinė Bendruomenės vado-Į 
vybė, davusi instrukcijas Juozui Gailai ir pasiuntusi jį į 
ęhicpgą. Vietoje susitarti, Gaila išmetė iš Bendruome
nės Cicero Bendruomenės pirmininką J. Juškevičių, Ci
cero apylinkės steigėją ir ilgametį jos pirmininką. Gaila normalias vėžes, nes jis nukreiptas į patį didžiausią ne
turėjo išaiškinti nepasitenkinimo priežastis ir padaryti tuvių tautos priešą — okupantą.

i H naujienos, CHICAGO 8, ILL. — Thursday, March 24, 1977

“Mes pasisakome prieš visus tuos, bandžiusius 
švelninti bei nutylėti mūsų tautos pavergimą, o oku
puotą Lietuvą jau vadina “dabartinė”, kurie giria 
pavergtoje Lietuvoje išaugusią “didingą kultūrą”, 
bet nemato ar nenori matyti žiaurios tautinės ir re
liginės priespaudos.”

“Mes siekiame vienos, tvirtos, plačiąją lietuvių 
jmyiią^apimančios — ne vienpartinės — vieningos 
Lietuvių Bendruomenės/*
Visuomeninis Amerikos lietuvių darbas grįžta į

dr. Sruogienė mums pasirašinė-j 
jo savo naujausioje knygoje 
“Steigiamasis Seimas, kurią vi
si aštuntokai įsigijo.

Tikimės, kad dr. V. Sruogienę klo tarnybos vyriausias komi-
netrukus vėl išgirsime, nes joje.teto pirmininkas Sam Nunn ko- 
yra sukaupta tiek daug Lietuvos 
praeities žinių, kurios mums la
bai brangios.

Kodėl aš lankau Lietuvišką
Mokyklą?

AŠ lankau lietuvišką mokyklą, 
kad išmokčiau gerai kalbėti, ra
šyti ir skaityti lietuviškai. Ten 
mes išmokstame gramatikos — 
— kaip linksniuoti ir asmenuoti 
žodžiu. Aš noriu išmokti apie 
Lietuvos garbingą praeitį, apie 
jos didvyrius. Man smagu mo
kykloje susitikti drauges, ku
rias nematau per savaitę. Man 
Įdomu dainuoti lietuviškas dai
nas ir šokti tautinius šokius. 
Man patinka mūsų mokyklos

vo 22 pasiūlė sumažinti 4 pro
centais generolų ir admirolų 
Amerikos kariuomenėj’e. Suma
žinimas reikėtų padaryti laike 
būsimų, penkių metų.

Senatorius sako, kad Pentago
nas planuoja vieną karininką tu-

* rėti 1,800 vyrų. Gi 1968 m., Viet
namo karo metu, buvo vienas 
generalinis karininkas 2,600 vy-

• l rų. “Sunku suprasti, — sako se
natorius, — kad daugiau gene
rolų reikkalinga išlaikyti taiką, 
nekaip kariaujant”).

ir piešiam piešinėlius. Man sma- 
gu mokytis lietuviškai, nes ži
nau, kad mūsų tauta yra garbin- Graiky gydytojas Hipokratas gy.

... , . venęs ketvirtame ir penktame ši m t- t
ga ir vieną dieną vėl bus laisva, mėtyje prieš Kristą padėjo pagrin- ? 

laikraštėlis, i kuri mes rašome Tada mes grišime i mūsų bran- dVs medicinai. Jo nustatytos dorovės 

pasakas, eilėraščius, rlasinėliuš gią Tėvynę.

venęs ketvirtame ir penktame šimt-

J. Pr. taisyklės gsriems gydytojams galioja 
dar ir šiandien,

Lietuvių opera
Charles Counod

5 v. opera . J

Borneo ir Julija
SPEKTAKLIAI 1977 m. kovo 26 d., 8 vai. vakare 

kovo 27 d., 3 vai. popiet 
balandžio 3 d., 3 vai. popiet

Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago, Illinois
Diriguoja — ALEKSANDRAS KUCIŪNAS

Dekoratorius — James Maronek
Bilietai MARGINTUOSE, 2511 W. 69th St.
Bilietų kainos: parteryje — $12.50,10, 8, 6;

balkone — $11, 7.50, 5.
Pastų užsakantieji, prašomi prisiųsti čekį, įrašant Lithuanian Opera 

ir pasinaudoti šia atkarpa

LITHUANIAN OPERA
6905 So. Artesian Ave.
Chicago, Illinois 60629

Prašau prisiųsti--------- bil. po .....-----dol............... spektaldhfi
Prašau prisiųsti-------- bfl. po ...------- dal________ sp'ckląkliū

Vardas ir Pavardė

Adresas

Telefonas



uK. K.. G. oALUKAS 
4KLv8<URA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ QHIRURG'JA 
6449 Sc. Putacki Rd. (Crawford 

Wed.cal building). Tel. LU 5-6444 
Priiua ligonius pagal susėtum 

ei neatsiliepia, skambinti 374-8!>C4

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Yelef. 695-0533' 

fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. SARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

i 938 S.Manheim R d., Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis b 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

R E Z.: G) 8-0873
DR.W.EIS1N-EIS1NAS
akušerija ir moterų ligos

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA 
6132 So. Kedzi* Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Tei«f. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
P34al susitarimą

!

didelė bėda

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI i
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

/rTu paruoši stalą maro akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa
tepi aliejumi mano galvą. Mano taurė sklidina. "—Psal. 23:5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairus, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų viduramžių. Ant religinių stalų kartais de- :• ’ 
darni patys “velnių pamokslai”, (žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą; Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir į
prie piktjų dvasių stalo (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą >

| ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
I tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi

si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.
Vist lino, kad mirm yra 

rvs.« j i? | klausima *tsako 
leA-nckamai. Rašykite:

* ZAVIST 3715 WEST

žiaun Ir palieči* kiekvieną. Bet kur yra n*l 
knygutė "Viltis p© kurie gausite

fcjfh STREET CHICAGO, ILL 6062V 
$V. RAKO TYRINRTOJAi

HOME
Street

TTVAS IR SUKUS 
MARQUETTE FUNERAL 

2533 W. 71st
Telef.: GRovehUl 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.; TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
aikšte tutomobiliams pastatyti

Aidermanas Roman Pucinski eina į susirinkimus ir įti
kinėja Chieagos gyventojus, kad paskirty jį demokratę 
partijos kandidatu Chieagos miesto mero pareigoms. De 
mokraty partija pasirinko dabartinį merą Michael Bilan- 
dec, bet Pucinskis dalyvauja pirminiuose rinkimuose ir 

.prašo žmoniy, kad balsuoty už jį.

krikščionys demokraiai — kitos.
Karalienė Juliana paprašė mi- 

nisterio pirmininko Uyl pasilik
ti vyriausybėje iki parlamento 
rinkimu, kurie numatyti gegu-

Teismo tarnautojas- jį atvesda
vo į salę ir iš jos išvesdavo die
nos darbui pasibaigus.

1645 m. Anglijos pariamen- 
nubalsavo patvirtinti garsų-

Mažeika S/ Evans

Bit K. A. V. JUČAS
489-4441 . 5614605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
<002 N. WESTERN AVE. 
52M Al. WESTERN AVE. 

Telefones atsakome* 12 vai.

DR. FkARK CIRKAS
OPTOMETRJSTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
W. 71st Si, — t«|. 737-5149 

fikrui* alus. Pritaiko akinius o 
‘contact lenses”.

Al. pagai- susitarimą. Uždaryta tree

WASHINGTON. — Ne taip 
senai darbo sekr. F. R. Marshall 
dar manė, kad infliacija nėra 
taip skubi bėda, bet jau dabar 
kalbėdamas su žurnalistais pri
pažino : “Bedarbystė yra di
džiausia bėda, bet jūs prie to 
turite dar prijungti ir infliaci
ja”-

gaunamas plutonijus, kuris ga
li būti naudojamas atominių 
bombų gamybai.

Fukuda sako, kad Japonija ne
mananti gaminti atomines bom
bas, ji tik norinti pakeisti už
sieny perkamą alyvą, kuri daug 
Japonijai kaštuojanti, atomine 
energija.

e Greičiausiai augantis gyvū
nas yra šilko verpėjas. Ką tik 
.išperėtų 700,000 šilkverpio kir
mėlių sveria vieną svarą. Tie

tas
ji admirolą Olivera Cromwell 
vyriausiu Anglijos karinių pa
jėgų vadu tik vieno balso dau
guma.

kirminėliai yra labai ėdrūs ir per į ---- -
6 ^savaites užauga iki 9,500 sva-
r,4-

susirinkimu

BR. tfONAS SEiBUTiS
inkštų, jusles ir

2656 WEST 83rd ST R E E I
/Ju., .uuwiitl.-ixuo X—4 po pietų, 

tetviriad. nuo 5—7 Vai.
re rate '776-2830

. rez. telef.: 448-5545

WASHINGTON. — Japonijos 
ministeris pirmininkas Fukuda 
išvyko iš Washingtono negavęs 
atsakymo, ar Amerika pavelys 
Japonijai naudoti atominę ener
giją ir perdirbti atominiai ener
gijai gaminti panaudotų žalia
vų atmatas. Mat, jas perdirbant

HAGA. —Keturius metus iš
buvusi koalicinė kairiųjų ir cen
tro vyriausybė kovo 22 suiro. 
Darbo partijos ministeris pirmi
ninkas Joop den Uyl vyriausy
bės atsistatydinimo raštą įtei
kė karalienei Julianai.

'© Teisės ir teisingumo die
vaitė Temida vaizduojama už
rištomis akimis. JAV Distrikto 
teisėjas James H.. Peck, paskir
tas 1822 m. j St. Louis, Mo., teis
mą, ištisus 14 metų laike bylų 

: proceso ir darydamas sprendi- 
j mus būdavo užrištomis akimis, 
kad nematytų bylos dalyvių.

Olandijos vyriausybę sugrio
vė krikščionių demokratų mi
nisterial, nesusitarus žemės ver
tės klausimu, žemę vertinti kai
rieji buvo vienos nuomonės, gi

r

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO eili
nis nariu susirinkimas įvyks šeštadie
nį. kovo 26 d., naujoje vietoje. Šaulių 
namuose. 2417 West 43 St. Nariai 
kviečiami atsilankyti. Yra daug svar
biu reikalų aptarti ir laikas užsimo
kėti klubo duokles. Bus ir vaišės,

Rožė Didžgabvis, rast.

Dvieju Metu Mirties Sukaktis

VYT. TAURAS
gi u r tujas ir chirurgas

Lanare praktika, spec. MOTERŲ ligoj 
Ofisą* 2552 WEST 59th STREET

TcL: PR 8-1223
2FISO VAL: pintu, antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir t>8 vaL vax. šeštadie- 
aiaii 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

1 II 
r

ADELĖ LIUBINIENĖ-IDZELIENĖ

g

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

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

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID
1ŠO5-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: Y Ards 7-1741 -1742
- Pagal tėvus JATULEVIČIŪTe. j

1975 mefais kovu 23 <L po sunkios ligos nūrė mano my- I 
įimtoji žmona Paulina.

‘Gimė Liėfūvoje, Biržų apskr., Vabalninko mieste.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Liko dideliame liūdesy vyras Mikas. Lietuvoje liko jos 

brolis Juozas ir£3>roiienė Jatulevičiai ir jų vaikai — dukra 
Paulina Vareikienė, jos vyras, ir brolis Povilas bei jų šei
mos. Taip pat Lietuvoje tiko mano giminės — dvi seserys: ‘ 
Uršulė Miškinienė, Elena Juškėnienė ir jų šeimos; mirusio 
brolio Juozo Šileikio ir mirusios sesers Anelės Mieželienės 
vaikai bei kiti giminės.

Mes Tavęs, mūsų mylimoji Paulinyte, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus nesugriši, bet mes pas Tave anks
čiau ar vėliau ateisime.

ilsėkis ramybėje mano mylimoji gyvenimo palydove!: 
Tik laisvas laukų vėjas 
Lankys mūsų eitas pėdas, 
Dabar Tavęs ten neberas . . .

Liūdintis vvras Mikas ir visi giminės Lietuvoje

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

Chieagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

Gyveno East Chicago, Indiana,

Mirė 1977 m, kovo 21 dieną. 1:00 valandą popiet šv, Luko ligo
ninėje, sulaukusi pusės aipžiaus, Gimusi Lietuvoje, Maciūnų kaime, 
Šimonių parap. Panevėžio apskr,

Amerikoje išgyveno 27 metus,
Paliko nuliūdę: vyras Juozas, svainis kun. Bronius Vokietijoj, du. 

broliai — Albertas ir Alfredas Užius su šeimomis Amerikoje, sesuo 
Bronislava Levickienė Lietuvoje ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Priklausė LB K Chieagos apylinkei.
Kūnas pašarvotas Florijono Dzedowicz koplyčioje, 1020 West 150 

Street. East Chicago, Ind.
Lankymo valandos 2—5 vai. ir 7—10 vai, vak,
Penktadienį, kovo 25 dieną 9:00 valandą ryto bus lydima iš kop

lyčios į šv, Pranciškaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, Chicagoje,

Visi a, a, ADELĖS IJIJBINTENĖS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą,

Nuliūdę lieka:
Vyras ir giminės.

r

P. ŠILEIKIS, 0. P.
QRlHOrtQMb-PRQ I fcZlSTAt 
Aparatai - Fr?iezai. Ban 
dažau Speciali pagalba ko jo fru 
{Arch "SvppcrW ir L L

t

k

z*5C West ©3rd St., Chicago. III. 6G62> 
Teist.: PRospect. <-5084

M

< 0>AY THE HNEAPPLE 0S TfS 
5IDE.WTH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 

■THE BOTTOM THROUGH THEOOWU.

Apdraustas perkraustymas 
tš įvairi v atstumv.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

GSoW TRATA PLUMP AND FRESH* 

L00K1N6 PINEAPPLE HAS FOUND 
A ROME IN YOUR KITCHEN .YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY TZ> CUT AND SERVE 
THIS TELlCACY.WELL.n-COULPNT 
BE EASIER

» Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GelINYČIA 

WS5I OJra hiKfchi
Telefonai: PR 8-C833 1r PR 3-0334

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene 'Dnship krautuvė 

THE DAISY STORE
*918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

lei.

į rtKKKAV^l D*Al

Li'Oimai — Pilna apdriuda 
KaiNa 

R. sERBNAS 
Tel. WA 5-8063

I SOPHIE BARČUS i 
RADIJO JEIMOS VALANDOS Jį 
Visos programos iŠ WOPA,

1490 krL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:301 
vai. ryto.

Teltf.: HEmfock 4-2413 

7159 5* MAPLEWOOD AVE-

CHICAGO, ILL. 6062$

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 

’home. But it incorporates en- 
; ergy-savins features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent It 
has two hcat-circnlating 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use o£ 
energy-saving design* materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
iNcw York’s Long Island Sav
ings Bank. Its r<Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately $4,000 . . . projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex-

sulation within walls and-ceil- 
ihg as well as in earthen berms į 
artxmd the foundation, often-1 
tation to seasonal sun atti
tudes, energy7savlng appli
ances and fireplaces.

The two Heatflator Tire
places rp-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses, the usual 
heat loss characteristic bf most 
flreplaceš, According to the de
signers of "Ccntehcrgy

TTie fireplaces feere supplied.1 
"by Home Crafts, Inc., Florall 
Park, New York. Heatilator 
Pireplace, A Division of Vega' 
Industries, Inc^ located in Mt. 
Pleasant, Tofoa, manufactures 
a complete line of built-in, 
freestanding and wall-; 
mounted fireplaces • . • gas^

HOW ro CUTANVSEME FPESH PINEAPPLE

5?O REMOVE THE FRUIT, 

INSERT A OJRVEP KMIFE. 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
OUT ALL THE AROUUCL

ivun

Remove the pineapple from both shells, halve 
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF CORE (.TAP POmON^ M 
CF EACH QUARTER. CHUNK FKUlT- PUT BACK IN THE S 
SHELL IT MAKES AH ATTCALTN& SEEING MSH

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IB LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINaS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ul. 574-4410

■

3354 So. HALS TED STREET Phone: Y Ardu 7-1S11

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUT! NEPAPRASTAI ĮDOMIUS 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 ir 
rupinimą.______________________________

Dr. A. J. Guasan — DANTYS, jų 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 įspūdžiai. Dabar tik —u-----------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki erba money orderi, prie 
nurodyto* kainos pridedant 50c. persiuntimo lilaidoms.

$8.00

$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608
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pro/. th. /\ /?

Man juu

ačiū. Prašau 
•t. {dedu už 

penius metus $20*k. Dėkui.Kun. 
pi<J. dr P. Bagažinsko ir dau 
gelio kilu naująją skaitvloją, 
labai garbingą moterų ir vv- 

bei prenumera- 
Naujienos, n(‘-

hi finer

ru.

—■ ikovo 25 ir 27 d., taip pat ba- 
landžiu 3 d. Marijos aukšt. 

kloję. Tačiau į visus 
xprkijkliiis yra dar bilietą ir 
pc \ u maunami Marginiuose, 

*_"d 1 W St. Būtu idealu, 
kad v-sos vietos būtą prieš 
-p* k lak ’ ius 'išparduotos, ta 
ii.!u retais atvejais lai pasitai
ko. Pre- operos Romeo ir Ju- 
l?į;i pjslatymu dirba bei da
lyvauja net apie 150 asmenų 
ir \isi jie tikisi, kad jų pastan 
aos bus įvertintos gausiu atsi

dirbančius, randa visuo 
pritarimo žmonių širdvse 
protuose. Naujienos yra i 
mios ir naudingos visiems: a u 
k šios frricligcncijos intelektu- 

ir eiliniams prot 
uitiems už Lietuvos 

nepasiduodantiems bet 
kilmės žalingoms jta- j 

ir apgaulingiems ban- 
d vmains.

J

kurios

Michael Chepulis, St. Pe
tersburg. I'la., pratęsdamas 

[prenumeratų, savo gerus lin- 
ikėjimus Naujienoms ir sveiki 
jninius darbuotojams bei ben- 
į dradarbiams atlydėjo $14 au- 

J. Kran- 
keturis

lr, - —

Mašinų fondui.
Krauauskas atsiuntė

lai- Jonas Šernas iš Rockfor- 
kartu su prenumeratos

Nau-
do 

j mokesčiu atsiuntė ?14 
jieną paramai. Po keturis dol. 
atsiuntė ponios: O. Dovidai- 
tis iš Michigan City, Ind., ir 
Salomėja Nastopka iš Cleve
land, Ohio. Tos apylinkės tau 
lietis užsisakė Naujienas 6 
mėn., tačiau pavardės prašė 
neminėti. Dėkui visiems. Visi 

atkreipti

C.hicagos Lietuvių O pe
las pirm. Vytautas Badžius 
praneša, kad dėmesys operai 
Romeo ir Julija didėja ir tai 
atsiliepia Į bilietų užsakymus
visiems trims spektakliams J lietuviai kviečiami

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu Įdomaujatės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška Įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nauiisnosa galima gauti puikiu kuriet papusi bet kokią

knygų spintą ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunų dienų 

atsiminimai ir Įvykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimint 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra
žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — S3?00, minkštais vir
šeliais — 52,00; H dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ■■— $2.06

Henrikas Tom^s — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, Jaunystės atsiminimi! 
170 psL____________________2--------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai$3.06

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto iflaidomz.

I 1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-5100

JUBILIEJINIŲ METŲ 
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

XAUJIENOSS šiemet įnėjo 53 metų. Minint tą zukaktL gerbiant pirmoj' 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmfi 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybėj išlikimui skel 
bUmaj Naujienų platinimo vajus,

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuve? Ir pavergtu lietuvių Uim 
neidamoc ir nealdėdamoj j sandėrius n okupantais v Ju Igalio 
tinlais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupei, ju bendro imrtitD 
rijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingo?- 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
cariškų reikalų renessra.
KMNUOJA: Chlc>goJ« Ir KantdoĮe rrwtimj — 530.00, pvsel — $18.00, 

trims m«n. — 5830, vienam mėn. $3.00. Kitos# JAV vl#tose metami 
— $26.00, pusei matv — $14-00, vi ana m mirt. — $230. Užila niuo

— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama lavaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, DI. 60608

Q Siunčiu doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejink 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVABDS IR VARDAS

ADRESAS

f A

■■nfttiij -j

TOMAS VENCLOVA
Tomas Venclova, prieš išskrisdamas iš Chi

cagos Į Detroitą, Naujienoms padarė įdomius pa
reiškimus, kuriuos šiomis dienomis paskelbsime.

savo asmenišką dėmėsi į Nau 
jienas, gerai su jomis susipa
žinti ir pareikšti savo asmeni
šką nuomonę jas užsisakant. 
Platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos susipa
žinimui 2 savaites nemoka
mai. I

dorių. Toronto tautietis užsisa
kė Naujienas vieneriems me
tams, taip pat paaukojo penkine 
Mašinų fondui, bet pavardės 
prašė neminėti. Dėkui visiems.

MAINTENANCE
Machinery — Plumbing — 

General Mechanics
Please do not phone. Come in per

son.
English speaking.

DRISCOL A COMPANY
3145 W. Grand Avenue,

Employment Office on Troy 
Ask for MURPHY

help wanted — mals 
Darblninky

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Nam*!, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas 3 kambarių butas beismante už 
$100 mėnesiui

Tel. GR 6-3327

IŠNUOMOJAMAS kambarys su vir
tuve ir atskiru Įėjimu subrendusiam 
vyrui arba moteriai Tel, 436-1776 ar
ba 776-3727.

personal
Asmeny Ieško

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III, Virginia 7-7747

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš 519,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-cios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
tijos prie 63-čios.

— Ponia Julija Steponaitis 
iš Marquette Parko apylinkės 
kartu su prenumerata atsiun
tė $5 auką. Tos apylinkės po
nia Rose Slepikas atsiuntė $4, 
o ponia Bronė Galeckienė $2 už 
kalendorių. Dėkui visoms 
aukas, už sveikinimus ir 
rus linkėjimus.

— Stasys Paulauskas, Oak 
Park, III., kandidatuoja parkų 
komisijonieriaus pareigoms. Jis 
yra baigęs Cicero aukšt. lituani
stinę mokyklą, priklauso skau
tų organizacijai. Oak Parko apy 
linkėj gyvena nemažai lietuvių. 
Daugelis jų skaito Naujienas.

— Ponia Ona Simonaitienė iš 
Cicero apylinkės savo gerus lin
kėjimus atlydėjo S5 auka Nau
jienų leidimui paremti. Ponia 
Anastazija Klavs iš Berkeley, Ill. 
ir ponia Viktoria Kalackas iš 
Daggett, Mich., taip pat Juozas 
Grigaitis iš Hot Springs, Ark., 
atsiuntė po §4. Antanas Kairys
iš Toronto atsiuntė S2 už kalen- balandžio 3 d.

už 
ge-

— Brighton Parko Lietuvių 
parapijos Motinų klubas ruošia 
pavasarinį drabužių ir daiktų, 
taip pat namuose gaminto mai
sto išpardavimą parapijos salė
je, 4400 So. Fairfield, kovo 30 
d. nuo 9 rytoTki 8 vai. vak. Ko
vo 29 d. ten bus priimami įvai
rūs daiktai tam išpardavimui. 
Laike išpardavimo veiks užkan 
dinė, Įvairūs laimėjimai. Infor
macijas teikia klubo pirm. Mar- 
gareta Battles, tel. 523-1584.

— Daley kolegijoje, 7500 So. 
Pulasky Rd., ruošiami įvairių 
rankandų bei minkštų baldų tai 
symo bei atnaujinimo kursai su 
augusiems; Jie prasidės balan
džio 16 d. 9—11:30 vai. ryto ir 
tęsis 5 šeštadienius tuo .pat lai
ku. Registruotis kolegijos 700 
pastato auditorijoje kovo 28 d. 
nuo 2 iki 8 vai. vak. Kursu mo
kestis $10. Informacijos teikia
mos tel. 735-3000. _ t .

— Metinė gėlių ir daržovių 
paroda prasidės kovo 26 d. 9. v. 
rvto McCormick Place. Tesis iki

. I

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENe — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL WA 5-2787
DidsIIs nasfrlnklmaj geroj rDšier {valrly preldp.

MAISTAS 15 EUROPOS SANDĖLIŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted Ft., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnai, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

^prašymai, paimti ii gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
io0 psL Kaina S2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
jsL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes Ir jo« 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Aių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
ritas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba 
piniginę perlaida.

kaimynu istoriją

progomis. Jas b 
atsiuntus čeki >j

1739 South Halsted Street, Chicago, IIL 50608

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai Žaliuojanti pie* 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
rišu r galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A Šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos Šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti S1.50 čekj 
arba Money Orderį, o mes knygelę Jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608
“■ ——: -n1'-—

PAIEŠKOMAS Petras. Petkevičius, 
s. Antano, gyvenęs Chicagoje. Ieško 
sesuo Janina Savickienė gyv. Lietu
voje. Klaipėdoje, Grrinink.jos g-vė 
8 arba skambinti Chicagoje, tel. (312) 
927-4309.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

AR JAU 1‘ASIDARĖIE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Aipfionse Wells 
peržiūrėta, ‘^Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legaiiškoinis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
tnis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago 111. 50608.

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
jūtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
ais konfrontaciją pavergtie

siems . . .
Naujienos buvo ir yra už de

mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
bungalow. $22,500.

66 IR WASHTENAW 6 kamb. mū
ras labai gerame stovyfje su oro vė
sinimu. $29,900.

72 IR SAWYER — 6 kamb.. gali
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas rūsys, garažas. $37,000.

60 IR NARRAGANSET — 6 kamb. 
Ranch . stiliaus namas su garažu. 
$39.500.

69 IR LAWNDALE—3 mieg. mūrinė 
rezidencija, rūsys, garažas. $42,700.

67 IR HOMAN — 1% aukšto mū
ras, 5 kamb. apačioj. 6 viršuj. Įreng
tas rūsys, platus sklypas, garažas. 
$36,500.

72 IR MOZART — 20 metų mūras.
2 aukštų po 4 kamb.. rūsys, garažas, 
$43,500.

72 IR FRANCISCO — 4 butų mū
ras. nautja šilima gazu. $54,900.

57 IR SACRAMENTO — 8 butų 
mūras geram stovyje. $75.000.

66 IR FRANCISCO — 10 butų, visi 
po 3 kamb. $75,000.

42 IR WESTERN BLVD — 12 butų. 
$20,000 metiniu pajamų. Tik $72,000.

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

NAUJESNIS 2 butu mūras Brigh
ton Parke. 549,900, Teirautis tel, 
376-8517,

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous name in Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build 
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative
— Čikagos Lietuvių Meške

riotojų - Medžiotojų klubo me
tinis narių susirinkimas įvyks 
šeštadienį, kovo 26 d. 7 vai. vak. 
šaulių namuose, 2417 West 43 
St. Bus valdybos ir komisijų 
pranešimai, ir rinkimai. Prašo
me turėti nario knygutes. Po 
susirinkimo kavutė.

Klubo valdyba..

— Lithuania: The Outpost of 
Freedom,dr. K. Jurgėlos parašy
tos knygos pristatymas Cbica- 
gos lietuvių visuomenei įvyks 
kovo 27 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet šaulių namuose, 43-čia 
ir Artesian. Atsilankę bus pa
vaišinti. Įėjimas auka. Kviečia

LSŠT Centro Valdyba

— “Peikiu žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje girdimoje 
per Margučio radiją tarp 7 — 8 
vai. ryto iš WNIB stoties 97.1 
FM banga, šį ketvirtadienį, ko
vo 24 d. akt. Algimantas Biki
nis skaitys ištrauką iš Kristijo
no Donelaičio poemos “Metai".

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda j šviesą.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

i

JŪSŲ GEROVEI!

G KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, vonios, $26,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

į 2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 kam- 
• barius butai, dvi naujos šildymo sis- 
Į temos gazu. 2 mašinų garažas Mar
quette Parke. $36,000,

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefomioti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

0

M, $ F M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiv 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Say.
Kambariai ir kitchenette vienetai.— Naujienose galima įsigyti_______ _ ________ ______

Algirdo J. Kasulaičio anglišką i Spalvota TV, šildomas maudymo- 
knygą “Lithuanian Christian 1 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, 84.00. Persiuntimas 
paštu kainuoją dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimp 
informacijos.

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

BEST THINGS IN UFE

į
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Didžiausias kailių 
posirinkimaj 

paa vieninteli 
UetuvĮ kailininką 7^ ^3 

Chicagoje 

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(jitaiffo*) » 
677-848?

. (buto)

185 North Wibej-h Arunu®

maujibwi, cmicaoo t. ill — Thursday, Mareh 24, 1977

STAT! FAtM

INJU’AMCf

Frank Zapolis 
520872 W. 95th St. 

GA 4-8654

FuASE

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fireel


