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PARYŽIUS, Prancūzija

riją, du nepažįstami jauni vyrai 
paleido ’ kelias kulkas į - užsienio

dūliai .užmuš mažyčius parazitus 
baigiančius naikinti faraono Ra- 
mzio palaikus. Prancūzai ren-
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NEPAJĖGIA ATSIGAUTI
Pakaušin paleista kulka subliuškino ir 

prakirto didesnę zqizdq smegenyse
BUENOS AIRES, -Argentina. — Praeitą šeštadienį sunkiai 

sužeistas Argentinos Užsienio reikalų ministras adm. Augusto 
Guzzetti pradeda silpnėti. Praeitą šeštadienį ir sekmadienį jis 
turėjo šviesų protą, bet sekmadienio vakare jau gerokai nusilpo.
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Galvos operacija buvo ilga ir 
sunki, nes pakaušin paleista' kul
ka .subliūško, prakirto didesnę 
skylę ir -sužeidė pakaušio sme
genis. . ’.

Sostinėje eina įtariamųjų areštai

Argentinos sostinėje įtampa 
labai didelė, nes policija ir ka
riuomenė areštuoja įtariamuo
sius ir atidžiai klausinėja;

šeštadienio rytą, ministeriui

Potvynis išgelbėjo 
Angliją nuo sausros

LONDONAS? — Slapiausia 
žiema visoje istorijoje išgelbė
jo Angliją nuo praėjusių metų 

/sausros, kuri. buvo išdžiovinusį 
visus vandens rezervuarus 

\ jau grėsė britų agrikultūrai dį 
, ,.... . v . dėlė sausros katastrofa,bekeliaujant j užsienio mimste-

Rodezijos premjeras Jan Smith sveikina brity užsienio reikalu ministerj Owen. Ten 
—- rengiasi važiuoti Amerikos ambasadorius Jungtinėse Tautose, bet Rodezija ir Piety

Afrika nelabai skuba jam vizą duaK.; ____
. x.: ■ . • .

Britai susižavėję Amerikos prezidento 
judrumu, ir susidomėjimu problemomis

LONDONAS, Anglija. — praeitą sekmadienio vakarą buvo 
baigta septynių valstybių vyriausybės galvų konferencija. Susi
rinkusieji įsitikino, kad prezidentas Jimmy Carter yra daug ge
riau informuotas apie pasaulio ūkio reikalus, negu daugelis manė. 
Net Vokietijos kancleris Helmuth Schmidt įsitikino, kad prezi
dentas ne tik pažįsta dabartines ūkio problemas, bet jis rimtai 
upinasi surasti priemones toms problemoms išspręsti.

Susirinkusieji turėjo įvairių 
planų pasunkėjusiai ūkio pro
blemai spręsti, bet prezidentui 
Carter pavyko juos įtikinti, kad 
darbo problema yra pati svar
biausioji. Juo didesnis žmonių 
skaičius dirba, tuo gročiau vi
sas ūkio reikalas pradės judėti 
■teigiama kryptimi. Dirbantieji 
žmonės gali pirkti, gaminamas 
prekes. Nedarbo metu prekyba 
priversta lėtėti ar net sustoti. 
Be to, nedarbas, kelia kitas pro
blemas, Dirbantieji žmonės ra
mesni, patys atidžiau saugo vei
kiančius įstatymus.

Prezidentas Carter patarė vi
siems imtis priemonių surasti 
būdus sumažinti bedarbių skai
čių.. Jis pavyzdžiais įrodė, kad 
nedarbas,, o su juo einantis badas 
ir nepasitenkinimas, ardo kitus 
visuotinio gyvenimo pagrindus. 
Amerikos bedarbių skaičius pa
skutiniais mėnesiais žymiai su
mažėjo. Prezidentas ėmėsi prie
monių, kad netolimoje ateityje 
jis dar labiau sumažėtų todėl ir 
finansų bei ūkio reikalai taip 
pat gerėja. Jis patarė ir kitų 
vyriausybių vadams bandyti 
spręsti nedarbo problemą, kuri 
prie dabartinių sąlygų gula ant 
valstybės iždo, apsunkina visą 
ūkio gyvenimą.

Britai labai patenkinti prezi
dento Carterio judrumu. Angli
joje, jis pabuvo tik keturias die
nas, bet jis suskubo labai daug 
padaryti. Jis buvo Anglijos šiau
rėje ir paliko gerą įspūdį vietos 
gyventojų tarpe. Jis labai daug 
atliko ir pačiame Londone. Dau
gelį londoniečių nustebino pre- 
židentas, kai jis ankstų rytą sek
madienį atvyko į Westminster 
Abbey maldyklą ir, (kartu su 
šmtais besimeldžiančiųjų, nie
kur nepagarsintas ir nepaskelb
tas, pasimeldė. Tikintieji žinojo, 
kad jų tarpe yra JAV prezi
dentas. bet jis nereikalavo jokios 
specialios pagarbos. Pasibaigus 
pamaldoms, vyskupas Esward 
Knapp aprodė prezidentui visą 
maldyklą ir greta didelius pasta
tus. T“ maldyklos prezidentas 
nuėjo į septynių valstybių kon
ferenciją. Re prezidento Carte
rio, joje dayvavo Vakarų Vokie
tija, Didžioji Britanija, Kana
da, Prancūzija, Itaija ir Japoni
ja..

sintetinis kraujas
WASHINGTONAS. A P. pra

nešimu, tyrinėtojai įsitikinę, kad 
-atlikus sėkmingus sintetinio 
.(dirbtino) kraujo’ išbandymus 
su gyvuliais, nebeilgai. trukūs 
bus padaryti bandymai su žmo
nėmis. Dirbtino kraujo išban
dymai su gyvuliais, pradedant 
žiurkėmis ir baigiant “pažan
giomis” beždžionėmis, tokiomis 
kaip babūnai, padėję daug prob
lemų išspręsti, pranešta Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus sim
poziume apie kraujo pakaitaląZ

“Aš ką tik'grįžau iš konfe=~ 
rencijos Švedijoje dirbtiiid'krau-- 
jo klausimu ir diskusi  j as ' bai
gus įsitikinau, kad išbandymai 
su žmonėmis bus netrukus' pra
dėti, bet greičiausiai , dar ne 
Jungtinėse Valstijose”, ,pasakė 
Dr. Leland Clark iš Vaikų ligo
ninės Cincinnati Tyrinėjimų Fun 
dacijos.. Kitas autoritetas toje 
srityje Dr. Robert P. Geyer iši 
Harvardo universiteto pareiškė 
panašią viltį. Išrasti dirbtiną 
kraują buvusi dešimtmečius tru
kusi mokslininkų svajonė. ■ -

Atsargumo paruoša
WASHINGTONAS. — Ap

saugai Amerikos žmonių nuo 
gamtos nelaimių ir atominės 
grėsmės pavojų Kongreso rapor
te rekomenduojama visokiems 
atvejams suderinti paruoštos

delė sausros katastrofa.
Britanija per praeitųjų metų 

karštą vasarą išvėrė tris- mėne- 
ministrą. Vienas pataikė j pa- sius be lašo lietaus. Bet gamta 
kaušį, sunkiai jį sužeisdama. pati išgelbėjo britus nuo saus

ros, užėjus nuo spalio mėnesio 
lietui, kurs atgaivino gamtą ir veiklą sekančių organizacijų 
vandens pripylė visus rezervua- • “ 
rus.' ■ •

“Gamta mums atsilygino” pa? 
sakė ' Anglijos daržininkystės 
ekspertas John Clayton: per 
praėjusią žiemą ten palijo 796 
milimetrus arba 31 įnčą vandens. 
Po sausiošios; vasaros prasidėjo 
.lietūs nuo spalio mėnesio iki ko- 
vo mėnesio buvo vienas ir sla
piausių ■ laikotarpiii, pakeitusių 
■pragaištingą sausrą.

Pradžioje buvo vilties padaryti 
sėkmingą operaciją, .bet dabar 
tos viltys mažėja, ligonis silp
nėja.

Policija ir kariai -areštuoja 
įtariamą teroristą. Vadinami 
montanėros paskelbė, kad jie pa- 
leido kulkas užsienio ministe-

Bažnyčia reikalauja atleisti 
varžtus ? “ į

Katalikų bažnyčios ..vadovybė 
nepatenkinta, labai griežtai da
bartines vyriausybės potvar
kiais. Policija suima daug žmo
nių, bet valstybė neturi įstaigos, 
kuri teiktų informacijas apie su
imtuosius. Argentinos katalikų 
bažnyčios vadovybė ruošia me
morandumą vyriausybei, kuria
me bus kontaktuojamas teroro 
didėjimas.

Vyriausybė imtis priemonių, 
terorui sumažinti, bet vaisių, 
tuo tarpu nesimato. Bažnyčia 
nori,, kad teroro veiksmai būtų 
baigti.

Federalinė katastrofos atveju 
pagalbos administracija, Fede
ralinė pasiruošimo (Federal Pre- 
paredhess Agency) įstaiga ir Ci
vilinės Gynybos paruošos įstai
ga, jas sujungti į vieną bendrą 
nepriklausomą pasiruošimo ad
ministraciją jas centralizuojant 
ir koordinuojant.

Tikrina ID korteles

Ginaprez. Carter nuo Užmuš mumijas nai- 
McGovėrn kritikos , kinahčius parazitus
WASHINGTONAS. — Ginda- PARYŽIUS, Prancūzija — 

mas prezidentą Carterį nuo pa- Prancūzų atomo radiacijos spin- 
čių savo partijos atstovo sena
toriaus George McGovern (D., 
S. D.) kritikos, Atst. Rūmų pir
mininkas Thomas P. O’Neil pa- I giasi 4,500 kartų paleisti radia- 
sakė, kad negražu kritikuoti pre- cijos spindulius, kad būtų su- 
zidentą iš -jo-pirmojo šimto die- naikinta bet kuri mumijoje esan. 
nu- ofise. McGovern kritikavo ti gyvybė. Nustatyta, kad spm- 
Carterį dėl jo kalbos Amerikie- dūliai nepakenks faraono mumi- 
čių Demokratinės Akcijos kon-Ijos palaikams.

Erdvių “autobusas” 
10 bilijonų dolerių

. 'žurnale “Nature” (bal. 7 d.)’ 
rašoma, kad transportniam erd- 
vėlairiui (autobusui, Space 
Shuttle) pastatfriti kaina pra
džioje .apskaičiuota 5.8 bilijonų 
dolerių dėl infliacijos jau pakel
ta iki $6.8 bilijonų ir iki šių biu
džeto metų pabaigos $4.5 bilijo
nai bus išleisti.. $6.8 bilijonai 
būsią, išleisti vieno “erdvių au
tobuso” pastatymui ir išbandy
mui, o iki pirmųjų apmokamų 
ekskursijų į erdves pradžios 
1980 metais išlaidos padidėsian
čios ligi $9.3 bilijonų.

Projektas vykdomas pagal 
planą. Pirmas “autobuso” skri
dimas aplink žemė numatytas 
1979 metu kovo mėnesį.

j .WASHINGTONAS. — Atsto
vas Henry J. Hyde (Ri III.) pir
madienį įteikė bitių, kurs įga
lins daryti asmens identifikaci
jos kortelių patikrinimą, kadan
gi netikrų (melagingų) ID kor
telių gamyba ir jų vartojimas 
pasidarė “masine problema JAV.

Hyde apskaičiuoja, kad netik
ros ID kortelės “masiniai”-var
tojamos kriminalui, pradedant 
maisto kortelėmis, baigiant ne
legalia imigracija kaštuoja mo
kesčių mokėtojams kasmet po 
$10,000 bilijonų.

Keturios valstybės 
globoja teroristus 
WASHINGTONAS. — Vals

tybės departamento pranešimu, 
tarptautinis terorizmas pasauly
je didėja ir keturios valstybės 
— Libija, Irakas, Somali ja ir 
Jemenas — paskutiniais laikais 
remia ir padeda teroristams. 
“Turėsime pasiruošti kaip elgtis 
su teroristais, kad apsaugojus 
nuo tolimesnių atakų prieš JAV 
piliečius ir instaliacijas”, pa
reiškė departamentas.

“Dabar priklauso nuo civili
zuotų tautų pasauly kas daryti 
kokių griebtis priemonių prieš 
tų kraštų vyriausybės, kurios 
remia teroristus”, pasakė sena
torius Jacob K. Javis (R., N. Y.).

vencij oje. “Aš manau, kad Car- 
teris dirba išskirtinai, puikų dar
bą, sukeldamas žmonių pasitikė
jimą.'Aš juoini visiškai pasiti
kiu”, pasakęs T. O’NeiL.

Žmogus, gavęs toki stiprų spin
dulių kiekį, tuojau mirtų. Mano
ma, kad visi parazitai bus už
mušti visiems laikams.

Vėsus, ežero vėjas
Saulė teka 5:88, leidžiasi 7:57

Japonijos radikalų 
mūšis su policija

TOKIO. — Apie 1,000 studen
tų radikalų sekmadienį, trečią 
dieną, iš eilės kartkartėmis sva-i 
dydami bombas ir akmenis, ata
kavo kordoną 4,000 policininkų 
ginkluotais skydais, ašarinėmis 
bombomis ir gaisrininkų vandens 
švirkštais. Muštynės vyksta 
prie naujai pastatyto didžiulio 
aerodromo Tokio priemiestyje, 
neleidžiant jo atidaryti ir pro
testuojant, kad aerodromui iš 
kaimiečių paimta žemė ir kad 
aerodromas teršia aplinką.

— Ispanijos pasienio sargai 
sustabdė prie sienos didoką bū
rį karlistų, norėjusių įsivežti 
į Pamploną ir švęsti kitos ispa
nų karališkos giminės šventę, 
bet jiems nepavyko.

Paskutinė kolonija 
tapo nepriklausoma
DŽIBUTI, Afrika. — Paskuti

nės Europos valstybių kolonijos 
Afrikoje apie ketvirtadalis mi
lijono Afars ir Issas gyventojų 
sekmadienį balsavo nepriklauso
mybės apsisprendimo referendu
me, žymia dauguma pasisaky
dami už nepriklausomybę nuo 
Prancūzijos, bet dar negauti bal
sai iš krašto gilumos. Strategiš
kai esantis prie Afrikos iškyšu
lio į Raudonąją jūrą Džibutti 
miestas yra varžybų objektu 
tarp Etiopijos ir Somalijos, nors 
abidvi tos valstvbės yra atsisa
kiusios pretenzijų į tą teritori
ją. Balsavimams apsaugoti nuo 
kokių netikėtinumų, prancūzai 
pašaukė 10,000 kareivių ir uos
te pastatė 17 prancūziškų kariš
kų laivų..

Komputeris suklydo
WASHINGTONAS. — Iždo 

departamento 'pranešimu, kom
piuteriui suklydus, apie 150,000 
nedarbingiems (disabled) senes
nio amžiaus žmonėms čekiai bu
vo išsiųsti klaidingais adresais. 
Iždo viršininkas James Abbot sa
ko, kad neįmanoma tiksliai pa
sakyti, kiek daug virš 65 metų 
amžiaus nedarbingųjų (handi- 
caped) čekių negavo. Dėl žmo
niškų klaidų, kompiuteris pada
rė klaidą”, pareiškė Abbot : kur 
išmokėjmai turėjo eiti į banką, 
jie “nuėjo gavėjų senuoju adre
su, bet klaida atitaisyta”, pa
reiškė Social Security.

Abbot patarė, kad negavusie-

Ispanijos komunistai 
jau rodo savo jėgas

MADRIDAS. — Apie 20,000 
.komunistų, kai kurie raudono
mis Vėliavomis ir raudonais 
beisbolo brūkliais nešini, sekma
dienį užplūdo futbolo aikštę pa
siruošti rinkimų kampanijai 
“Faktas,-, kad mes čia esame, 
rodo, kad esame jėga” pasigy
rė jų partijos sekretorius: San
tiago Carillo savo pirmame vie
šame nuo 1936-39 metų pasiro
dyme sostinėje Madride. Spėja
ma, kad birželio 15 d. įvykstan
čiuose parlamento rinkimuose 
komunistai gali gauti tarp 6 ir 

'10 nuošimčių. Tai bus pirmi Is-
ji gegužės mėnesio čekio inva-Įpanijos rinkimai 41 metų bėgy- 
lidai praneštu Social Security. Ije.

Prancūzai nekeršys 
už “Concorde”

LONDONAS, Anglija. — Pran
cūzijos prezidentas Valery Gis- 
card pareiškė, kad Prancūzija ne
siims keršto priemonių prieš 
JAV ,dėl nutarimo neleisti lėk
tuvui “Concorde” nusileisti New 
Yorko aerodrome.

Prancūzams nepatiko New 
Yorko gyventojų protestai. Jie 
nenori, kad didysis prancūzų lėk
tuvas’ riegadintųf New Yorko pa
dangių oro.

Marokiečiai bendradarbiauja kartu su Zairės kariais. Kairei* ir dešinėje matome 
marokiečius, o viduryje Zairės karininkas. Visi lie kariai tssfume įsiveržėlius U AAu- 

sankryžos. Marokietę artilerija krapžteJI apkasy įsiveržusius Anoloe karius.

BUENOS AIRES. — Monto- 
nero partizanų šūviais šeštadie
nį sunkiai sužeistas Argentinos 
užsienių reikalų ministeris Ce
sar Guzzetti, 52, laivyno vicę- 
admirolas, pavojingoje padėtyje 
randasi privačioje ligoninėje, 
kur buvo atvykęs patikrinti sa
vo sveikatą. Jis buvo užklup
tas “dviejų ar trijų” montone 
rų.
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Take stock in America.

kfų mūsų prakaito ėdikų. Cook 
apskrities ligoninėj tiriamas 22 
metų jaunuolis dėl kraujavipo 
ii skrandžio. Jis nuo vienuoliktų 
savo amžiaus metų geria po ke
turias kvortas vyno kasdien ir 
rūko pokelį cigarečių per parą. 
Jis, kaip ir jo tėvai bei dvi se
serys ir brolis yra valdžios šel
piami. Jis pats gauna 175 dol. 
mėnesiui pašalpos. Beveik visų 
jų išleidžia svaigalams ir rūka
lams. Blogai maitindamasis 

tik ligoninėn pa-

Nevirškinimas ar sunkumas ry
ti. 6. Pakitęs stovis senos karpos 
ar apgamos. 7. Nesiliaujantis ko
sulys ar užkimimas..

žinoma, ne visada minėti ne
gerumai esti vėžio pradžios žen
klai. Dažniausiai tie ženklai bus 

kitos, ne vėžio, ligos 
sukelti. Bet užsitęsus ilgiau ne
gu dvi savaitės negerumams, lan-

prie žibinto. ; '
Jam atėjo į galvą, kad dvylikos rublių negaila to

dėl, kad jie jam atiteko veltui. Ot, jeigu jis būtų darbi
ninkas, tai žinotų kiekvienos kapeikos vertę, ir jam ne-: 
būtų vis tiek, ar išlošia ar parlošia. Juk ir visa laimė, 
galvojo jis, atiteko jam veltui, be reikalo ir esmėje bu
vo jam tokia pat brangenybė, kaip vaistai sveikatai; 
jeigu jis, kaip milžiniška žmonių dauguma vargti} dėl 
duonos kąsnio, kovotų už būvį, jeigu dėl darbo skaudė
tų jo nugara ir krūtinė, tai vakarienė, šiltas ir jaukus 
butas ir šeimos laimė būtų reikiamybė, dovana bei puoš
mena jo gyvenimo; dabargi visa; tai turėjo kažkurią 
keistą, neapibrėžtą reikšmę. - . . į*

Nelaimė, kad lietu
vis delsia dėl mirtinos ligos tvar
kymo. Toks nukraujavęs ik po- 
pieros baltumo lietuvis dar eina 
darban, kol sugriūva. Ta gera 
darbštaus lietuvio savybė kartais 
jam labai daug atseina. Būkime 
darbštūs, bet laiku tvarkykimės 
su rimtomis negalėmis.

Nelaukime skausmo pradinė
je vėžio stadijoje — jo nesti. Tik 
vėliau vėžys sukelia skausmus, 
kai jis įsibrauna į aplinkinius 
audinius, šlapimo tikrinimas 
reguliarus per mikroskopą su
seka anksti kraujavimą dėl vė- 
žio( ir kitos ne taip pavojingos 
ligos). Todėl kiekvienas tikrin- 
kimės pas gydytoją savo šlapi
mą reguliariai bent kas šeši mė
nesiai. Krūties tikrinimas kas 
mėnuo pačios; pacientės turi bū
ti būtinai aįliktas..-Maudantis 
— masažuojantis susekamas ki
toje vietoje gūželis.turi būti pa
rodytas gydytojui. Jei rūkai — 
mesk save žudęs. Jei nerūkai — 
niekada nepradėk. Suaugusieji, 
ypač tėvai Įpratina vaikus rūky
mam O tai jau pradžia galo, tik-

šypsančios šeimos laimei, be šio pasaulėlio, kuriame 
taip ramu ir saldu gyventi jam. ir štai šitam katinui, 
yra. dar ir kitas pasaulis... Ir jis aistringai, ligi ilgesio 
staiga panorėjo į šį kitą pasaulį, kad pats dirbtų, kur 
nors įmonėje arba didelėj dirbtuvėj, kalbėti iš kated
ros, kurti, kurti, spausdinti, pailsti, kentėti.. Jis pano
rėjo kažko tokio, kas jį paveiktų iki savęs užsimiršimo, 
iki nepaisymo asmeninės laimės, kurios pajautimai to-

Ščebaldinas ir prašneko su pasibaisėjimu;
— Jūs net essingo neskitėt! Kaip jūs. atsilikęs! 

Dieve, kaip jūs apsileidot!
Mania vėl ėmė gerti vandenį. Jis ..pažvelgė j jos 

kaklą, pilnus pečius ir krūtinę ir prisiminė žodį,kurį 
kažkada cerkvėje pasakė banališkas generolas: ro
žinė. ‘ ' >' - 6-

Blogai 
nuolat serga — 
tekęs gerai pavalgyti gauna.

Nė dangus tokiam ir panašiam 
negali talkinti — tai kaip il
gai tokia besmegenybė mus kan
kins?! Tai ne pradžia galo, bet 
jau artinas pats galas tokio nu- 
žmonėjimo. Juk, mes netenkam 
geriausių savo žmonių per svai
galus, ir vis vien nieko veiksmin- 
gesnio nei pavieniai, nei organi
zuotai nedarome. Priešingai, 
mes savo parengimuose staliu
kus nuklojame savo sveikatos 
griovikais. Blogiausia, kad ta
riamės tokiuo savęs žudymu Die
vui tarnaują, tėvynę vaduoją, 
kultūrą palaiką...
Rūkorius šaukiasi vilką iš miško

Dar blogiau reikalai stovi su 
rūkorium: jis ne tik save žudo, 
bet ir artimui kenkia. Visi bijom 
vėžio, bet per rūkalus šaukiamės 
ji pas save. Ir dar kaip šaukia
mės : dieną-naktĮ neperstodami, 
net nevalgę būdami mes kvie
čiame per taboką vėžį į savo 
plaučius, sklerozę į savo širdį, 
paralyžių į savo centrinę nervų 
sistemą. Kviečiame ir tuo kvie
timu didžiuojamės: vyriški esą 
jaučiamės, moteriškosios paten
kintos net vyrus pralėkti galin
čios beskubant kapinėsna. Taip 
žmoguje nesant žmogaus . ken
čiame ir kitus kankiname. 0 
mums vieno vienintelio mažmo
žio užtektų laimingam gyveni
mui apturėti: mums reikia svei
kos paveldėjamosios medžiagos 
(geno, mediciniškai tariant) ne
sugadinti pačiose žmogaus pra
sidėjimo sekundėse ir tolimes
niame žmogaus gyvenime iki jam 
subrestant.. Tai ir visa - mūsų

Nustok pasitikėti naminiais 
vaistais bei “stebuklingu” gydy
mu. Gydykis- dabartinės medi
cinos pajėgumu pasinaudodamas. 
Gydytojas yra tokio gydymo per
teikėjas. Skęstantis ir už šiau
do griebiasi. Suprantamas da
bar noras gydytis naujais, dar 
šiame krašte neleistais vaistais. 
Kai visa dabartinės . medicinos 
pagalba išnaudota — mėginti 
galime ir kitu kraštų • gydytojų 
.patirtimi vėžio gydyme. Tik jau 
liaukimės su tais stebuklais ir 
kitokiais tūlų dvasiškių žmonių 
išnaudojimais. Tvėrėjo nusta
tytų dėsnių prisilaikykime ir me
dicinos pagalba naudokimės. Tai 
viskas, ką mes galūne padaryti. 
Jei atsitiks nepakeliama nelaimė 
— nekentėsime, skausmą arti- 
mieji išmintingai elgdamiesi 
pernešime — tik jokiu būdu ne
sileiskime Į žmogų žeminančią 
veiklą.

Išvada. Susitvarkykime sa
vomis asmenybėmis nuo mažens 
auklėdami savu pavyzdžiu vai
kus sveikais visapusiškai asme
nimis. Tokie žmonės pajėgs 
vengti savižudybės ir žmogžu- 
dybės per tabaką, per svaigalus, 
per narkotikus, per nesveiką 
maistą. Atsitikus nepataisomai 
vėžiškai nelalimei, visapusiškai 
sveiki artimieji pajėgs žmoniš
kai, išmintingai takint nelaimin
gajam vėžininkūj kuo geriau
siai. Tik kai žmoguje žmogus 
atsiras —ttada tik jis pajėgs 
žmoniškai elgtis, įskaitant ir 
nuo vėžio apsisaugojimą dauge
liu atvejais.

Pasiskaityti: Cancer Facts for 
men. American Cancer Society, I

sveiko ir laimingo gyvenimo pa- paprastas kraujavimas ar sru 
slaptis. Suprantama, kad to- tų išsiskirimas. 4. Gūželis krū- 
kiam vienam ir vieninteliam dar- tyje ar kitoje kūno vietoje. 5 
bui atlikti reikia visų žmonių 
sutartinos veiklos, tą veikią tvar-

happy dreams come true for years.
Now, Bonds mature in less than 

six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

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

Before you know it, your AmeOcan 
dream, will be a reality.

— Fui, kaip negera!’— pakartojo jis, puikiai su
prasdamas, kad šie svarstymai patys per save jau yra 
blogas ženklas ’

Kai jis parėjo namo Mania buvo lovoje. Jį . lygiai 
kvėpavo ir šypsojos, ir, matyt, su dideliu malonumu bu
vo miegojusi Šalia jos susirietęs į kamuolį, gulėjo bal
tas katinas ir murmeno. Kol Nikitinas deges šviesą ir už
sirūkė, Mania pabudo ir su gašlumu išgėrė stiklą ’ van-, 
dens. . . . . .. ...

— Prisivalgiau marmelado, —. pasakė ■ ji ir ■ nusi
juokė. — Tu pas mūsiškius buvai? —- paklausė jį/ pa
tylomis. . :

' —Ne, nebuvau- - ? . * - .
į Nikitinas jau žinojo, kad štabo kapitonas poliaus-, 

kis, kurio paskutiniu metu labai . tikėjosi- Varia, gave; 
perkėlimą į .vieną vakarinių gub^rmjųdirl jau inięste. da
rė atsisveikinimo vizitus, ir
vo nuobodu. n

KGno, proto ir jausmy darnoj pagrindai 

Naujausių niekalo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

Great 
American 

Dream

Rožinė, — murmėjo jis ir nusijuokė.
(Bus daugiau)

Piktą Mušką maitino po dešimtį'kartų kasdien, ji- 
nepripažindavo Nikitino, kaip ankščiau ir jam 

urgzdavo:
“Rrr_ ngk-nga-nga”..
Kažkaip gavėnios naktį grįžo jis iš klubo, kur lošė 

kortomis. Lijo, buvo tamsu ir purvina. Nikitinas jautė 
sieloje nemalonią nuosėdą ir niekaip negalėjo suprasti 
dėl ko tat: ar dėl to, kad klube jis pralošė’dvylika rub
lių, ar todėl, kad vienas partnerių, kai atsiskaitinėjo, 
pasaką kad Nikitino pinigų vištos nelesa,., matyt, pri
mindamas kraitį? Dvylikos rublių nebuvo > . gailą, ir 
partnerio žodžiuose nebuvo nieko užgaulaus, bet vis 
dėlto buvo nemalonu. Net namo nebuvo noro eiti.

— Fui, kaip negera! — prakalbėjo jis, sustodamas

1 BoMb W F.% hrld to
matutoto 6 W tnoothe tha firto J

Bomda aam mphaad tf ioM- tonUn. 
dnatrorwi. Whm eaa br oaaharf *
at year bank. ja not anhtort to T

tinė nužudo, o mes, kaip niekur 
nieko nebūtų, toliau..politinkuo- 
jame, Mortos darbais užsiimame, 
kaltiname kitus dėl visų mus iš
tinkančių negerovių. Net 22 mi
lijonai šio krašto gyventojų tu
ri pakeltą kraujospūdį, bet tik 
vienuolika milijonų žino tą ne
gerovę. Bet k^s iš to —jie ne
sigydo — nesikontroliuoja jo. 
Taip ir lieka tik labai mažas kie
kis išrinktųjų: tik pusė žinan- 
eiųjų turį tą negerovę mėgina 
gydytis.

Dar mažesnė, pusė tokių tik
rai gerai sutvarko su gydytojo 
pagalba tą negerovę. Pakelto 
kraujospūdžio - negalima pagyr 
dyti — galima sutvarkyti — su
kontroliuoti, kad žmogui jis ne
kenktų. Už tai visą gyvenimą 
reikia tą ligą tvarkytis — gydy
tis. Bet kas ,čia terliosis visą 
gyvenimą su tokia negerove, ku
ri tyliai žmogų žudo. Žmogus ne-

genim.
0 kiek čia mėlo'ir neišmany

mo minėto svarbiausio darbo at
likime- dabar praktikuojama, 
štai vienas dvasiškis tariasi tei- j nekalti 
singai tas lenkas sek 
kį durnių, tu Dieve, sutvėrei — 
tokį ir turi”. Toks kitam — Die
vui bei artimui savo veiklos pa-1 kraujavimas iš vidurių bei šla- 
vedimas yra pakasynos bet ko-. pimo -pūslės nedelsiant turi būti 
kio sužmoniškėjimo. Ne Dievas,! tiriamas.
ne sėtinas ar kuris kitas tikras' 
bei išsigalvotas baubas yra kal
tas visų mūsų negerovių: mes 
patys sutartinai ir išmintingai 
veikdami, šių dienų mokslu va
dovaudamiesi, visokių prietarų 
— neišmanymų kratydamiesi 
pajėgsime sukurti sveikesnį, lai
mingesnį gyvenimą Tad pradė
kime -tvarkytis pirmiausia pa
tys nuo savęs kiekvienas.
Negana bijoti — reikia veikti

Visi bijomės vėžio, bet retas 
kuris išmintingai elgiamės to
kios negerovės didžia dalimi iš
vengti. Nuo mūsų pačių priklau- 
ąo didžia dalimi vėžiškos nelai
mės. Jų sumažinimui elkimės 
štai kaip. -
I. 1. Venkime visokių nuodų mu
myse vėžį sukeyiančių. čia -ei- 
garetės, dirbtinai, sugadintas 
^maistas, chemikalai, dažai, įvai
rūs jaudinto]ai, persikaitinimas 
saulėje... pirmu smuiku groja vė
žiniam orkestre. 7/ i-

2. Stebėkime pirmus , vėžio 
signalus ir tuojau gydykimės 
juos pastebėję. Anksčiau vėžį 
susekus ir tuojau gydytis pradė
jus turėsime daugiau vilties pa
sveikti. Net ir tada pasitaikys 
nelaimingi atsitikimai, kada 
joks gydymas negalės padėti 
žmogui.ir jo artimiesiems iš
vengti neapsakomų kančių. Kiek
vienoje gyvenimo srityje pasi
taiko tokių negerovių —- už tai 
nenusiminkime 
leiskime ir imkime gyventi iš
mintingai. Du žmonės iš Šešių 
vėžininkų galėtų būti išgelbėti, 
jei patys žmonės sau talkintų. 
Joks gydymas nepadeda dabar 
vėžininkui, jei vėžys susekamas 
išsiplėtusiame stovyje, išlaidos 
visiems esti didelės ir mirtis dėl 
tokiame stovyje vėžio neišven
giama. •

Pirmieji ženklai Vėžio
Vėžys gali prasidėti nejučio

mis kiekvienoje kūno vietoje. 
Dažniausiai taip nusiduoda virš
kinimo kanrle (stemplė, skran
dis, žarnos ypač išeinamoji); 
rėklėje ir bronchuose su plau
čiais; odoje, galvoje ir lyties or
ganuose. Dar kraujo gamina
muose organuose vėžys yra ne 
retas svečias. \

Laikas svarbu — tėmyk savo 
kūno pakitimus ir susekęs juos 
tuojau kreipkis pas savo gydyto
ją. Atsimink, kad tik pradžio
je susektas vėžys galimas nu
galėti. Tik galvodamas apie pir
mus vėžio ženklus, gali susekti 
juos ir gydytojui pranešti. Tad 
bukime išmintingi ir turėsime 
daugiau galimybės išlikti gy
vais. •

štai septyni pirmieji vėžio 
skambučiai. 1. Pakitimas žarnų 
bei šlapimo pūslės veiklos. 2. 
žaizda ilgai neužgijanti. 3. Ne-

— Aš ir dabar jį laikau padoriu. , .. ■> /
— 0 kodėl jis taip blogai pasielgė su Varia?
— Kodėl,gi blogai? — paklausė Nikitinas, pradėjęs, 

jausti erzinimą baltojo katino, kuris, tiesiuosi, išrietęs 
nugarą. — Kiek man žinoma, jis nesipiršo ir jokių pa
žadų nedavė.

— 0 kodėl jis ,dažnai buvodavo namuose? Jei -ne
manai vesti, tai neužeidinėk. ’ ' . /ž . .

Nikitinas užpūtė žvakę ir atsigulė. Bet nebuvo no
ro nei miegoti,_nei gulėti. Jam rodėsi, kad jo galvą di
džiulė ir tuščia, kaip švinas, ir kad joje blaškosi nau-

Nėra žmoguje žmogaus — negali būti jame sveikatos.
Gyvenimo tiesa

Dabartinėj medicinoj įsigyve- jaučia net tokią negerovę turįs 
na nusistatymas, kad neapsimo
ka didelius iškaščius leisti pe
riodiškam sveikatos patikrini
mui, nes vis vien žmonės nepil
do gydytojo patarimų. Nusta
tai žmogui pakeltą kraujospūdį 
— jis gydymo tvarkos neprisi
laiko. Tada pakeltas kraujo
spūdis žmogų baigia — jam 
ankstybą mirtį rengia lygiai 
taip gražiai, kaip jis savo darbą 
atliktų visai tokiam žmogui ne
nustačius pakrito kraujospūdžio 
ligos. ...

Taip rami be triukšmo vei
kianti pakelto kraujospūdžio 
giltinė žudo žmones pasibaisėti
nai. Po šimtą kasdien ameri-

— tai, kam jis pradės gydytis, 
juo labiau, kad reikės gydytis vi
są gyvenimą. Taip ir apsilei- 
džiama ir tuo pačiu savo gyve
nimą trumpinama. O kai aptu
rima kuri viena pakelto kraujo
spūdžio komplikacija 
žius, širdies ataka ar inkstų ne
gerovė — tada skubama su grei
tąja pagalba lekiant gydytis. 
Deja, dažniausiai tad esti šaukš
tai po pietų.

O žmoguje žmogui atsirasti 
reiktų — ir visa negerovė — tas 
mūsų kūnui mirtį nešąs turna- 
das pro galį praslinktų. Jei žmo 
guje būtų žmogus, jis pildytų 
gydytojo patarimą: nevartok 
druskos, mesk pamažu pakeltą 
svorį, nesijaudink dėl uodo sna
po, vartok atsakančius vaistus 
atsakančiai visą savo amžių bū
damas gydytojo priežiūroj.

Dar žmogum netapęs 
kenčia pragariškai

Asmenybės menkumas verčia 
žmogų tenkintis dirbtinomis prie 
monėmis gyvenimo keliu žygiuo
jant. Menkos asmenybės grie
biasi visokiu netikusiu darbu. 
Vieni jų Dievui paveda taiką mu
myse sukurti. Kiti — kitam siū
lo tėvynę vaduoti, jam, pačiam 
tokį vadavimą griaunant. Treti 
griebiasi aspirino-anacino dėl 
menkniekio. Ketvirti bėga iš gy
venimo į fantazijos būseną, var
todami įvairiausius žmogaus 
linksmintojus — narkotikus bei 
svaigalus, rūkalus.

Net 32 bilijonai dolerių 197." 
m. kainavo šio krašto visuome
nei alkoholizmas. Štai vienas to-

— Vakare ateidinėjo Varia, — pasakė Mania, sės
dama. — Ji nieko nesakė, bet iš veido matyt, kad jai, 
vargšei, sunku. Negali pakęsti Polianskio. Storas, su
dribo, o kai eina arba šoka, veidai dreba__ Ne mano
romano. Be^vis dėl to aš jį laikiau . padoriu- žmo
gum.
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vyriausybinis indek'aa, skitus 
uutuulyli.gr |»rauašauli busimą 
ekonomikos vyslyniąM, kovo 
mėnesį buvo didinusias per pus 
kutintus 2!> mėnesių.

JAV LB (R) APYGARDOS 
ATSTOVĄ SUVAŽIAVIMAS

t (Tįsiūya)

Priminė, kad laužydami ant- Slasys Pranskevičius, Balys Se 
žirių nepakeiėiumą aštuntąjį1 bust i jotui s, Eugenijus Sniilt>xs 
l^jevo. {sakymą, kai kurie vic- ir Delfiną. Trtėicnė. AIamIo vie 
nuotiai griebiasi melo ir kilų'nas asmuo yra praleistas, bet 
lietuvių šiiieižinm. Vienoje Ii- nežinau kur. { Revizijos kumi- 
Uumistinvje mokyklojc v Te n a sijų: P. Piešk ys. J. Vaičiūnas 
baigusi VHniuje kursus moky-.ir A .Tauginas. 
toją kiekvieną šeštadienį vai
kams dalino ok. Lietuvoje 
špuūšdinlas propagandines bro 
šįnrėJes. Buvo laiku susigrieb
tu ir brošiūrėlių platinimas 
suštabdvtas. - y y

' et -■ ■ ’ • * *

y Paskaita tikrus įdomi ir tik
rais iŠ visų laikų mūsų gyveni
mo faktais pavaizduota. Sitsi- 
rinkiniiis vienbalsiai nutarė šią 
paskailąĮ išleisti atskiru leidi- 
n<diu ir plačiai lietuvių 
i^piatintk. Gi kalbėtojui 
šiai pa|tėkola.‘

Vi Apygardos valdybą ir Tary
bą išrinkti šie asmenys: Anta- 
jtaš’ A14*aitis, Liucija Hofma- 
ilienė, Albinas Repšys, Stasys

‘ ♦ * * * • • < I

Dubauskas, Valerijonas Pocius ir Tikušis.

Klausimuose sumanymuose: I 
J. Balčiūnas iš Wilows Spriijgs* 
lagino ieškoti kelių ąpjuugi-’ 
mui j L. Bendruomenę ir senu 
sios kurtos lietuvius. Dėkojo 
p. Gabalienei už jautrią kalbą.

k. Juškevičienė ::iūlė prisi
dėti prie demonstracijų s^ry-1 
šyje su vyksiančia Belgrade 
konferencija. Inž. 'Ališauskas 
įstodamas į Bendruomenę, pa 
aukojo 25 thd. ir ragino valdy-j 
bas įtraukti jaunuolius j bend j 
ruomenės veiklą. Buvo ir dar 
daugiau organizaciniais reika
lais klausimų.

Pjrmininkavo pasikeisdami 
dr. V. Poplys, A. Juškevičius

C. JanuŠo Į turgų (Grafika)
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^ . NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
i? LIETUVIŠKĄJĮ pamarį
‘ ' *. * I

i tu iemilaplu Ir paveikslais apraU Pamarį, tenui |q 
fcJTHt*. 1,200 llatuvIŠky viatovardilę sąrašas. Knygai 

minkifl vi rial lai. s

•/ PershmUmul paštu reikia pridėti dar 50 tentų,'

Repšicnė. Esu praleidęs, kad 
revizijos komisija rado viską 
tvarkoje. Susirinkime' dalyva
vo su svečiais ir atstovais 142 
asmenys. Buvo padaryta trum 
pa pertraukėlė užkand/Javi- 
mui.

' i keltą i laujimų dėl lalkitttn- 
kų rė kiamai pagvildenti. Į to
kį > 'tirinkitną 1919 m. birželio 
ntėn pradžioj Mataa AaEius bu
vo sukvietęs 12 akmenų, kurių 
tarpe ir man pačiam teko duly- 
vmiti. Ta in Matas Šalčius |>a- 
sii*D tokią organizaciją pava- 
linti šaulių Sąjunga.

Bu\o imta svarstyti klausimą 
’ė! sudarymo oajrrindų tokiai są
jungai. bet dėl tokių pagrindų 
xudarymo iškilo nemaža sunku
mų.

I Tada buvo nutarta susirinkti 
kitą dieną: ir tą kitą dieną neti-, 
kėtai atvyko Vladas Putvinskis, t 
kuris jau I 
mes i 
mų pagrindų tai organizacijai J ^ėjo. 
Vladas Putvinskis tada pasakė, **** 
kad toji organizacija turinti bū
ti tokia, kuriai pdiklausytų įvai
rių pažiūrų žmonės, kuriems pir
moj eilėj rūpėtų laisvė Lietu
vai. Su Vlado Putvinskio pasa
kymais visi sutiko; ir jojo visais 
nurodymais buvo galima tinka
mai ugdyti tolimesnį šaulių Są
jungos plėtojimą. Taigi Matas , 
šalčius buvo Lik šios sąjungos

Kn\ i nr u
vusuHu 127 ji, Pr v ur
gis, IJr’> n kn<l
ckūiiotH Kžk į. t;j\čįimns

j i A itulrkšu MKlarau- 
*i k ar dar*

vinį ts pirkių, statybų h idintii’. 
ttlIciditiKii nuo titului?* |><tnlu\r- 
jų rfvklyvinims ir pakeitimai 
kainose. Skysčio itivenloriatts. 
kontraktų ir iNitvikaluvimn ga- 

bara sužinojęs, kad i ,n>‘klo"K* ,M>i !»'-
neįstengėm sudaryti inka- r«*d'kliai publo-

, T7 I • 1 A *1 • 1 • I • T £ • • šalčius buvo uk stos sąjungos| Kode! Amerikoje kai kurie lietuviai yra i pradininkas, tad tikrasis kūrė
jas __ Vladas Putvinskis. Jei

t 3M puslapiai* 
’ gyvontolus k 
• kakta $6,00, n

1739 So. Halsted St, Chicago, ffl. 60608

oti .dokumentai ka

Jau kuria laikae atspausdintą ir galima gauti.knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
A- •* V • -• - - - -

IMeido Amerikos Lietuvių .Istorijos Draugija. ________

Knygoje atrašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs - lietuvis, pirmos 
irių kolonijos, jų suorganizuotas šalpos draugijos, statytos bsž- 
os, Jateigtl laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 

‘ ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
ą, socailistinių, laisvamaniškų ir 
teigtos mokyklos, skaityklos, ban-

■ i - • ■

. Nuristieji il| knyga irigyti, prašomi parašyti čeki arba Monev 
orderį -. ■ 'r

vardu ir pasiųsti:

l?39 Se. Halsted St, Chicago, HL 50608

Rezoliucijas perskaitė In/.. 
Adomaitis. I. Išreikšti -nepasi
tenkinimų, dėl Vlike vykstan
čio ginčo, dėl vaikų siuntimo 
j Kapsuko universitetų. 2. Rei
kalauti, kad per 46 vasario mi 
nėjimus surinktos aukos būtų 
skiriamos Altui. 3. Išreikšti pa 
dėką Alto pirmininkui dr. Ka
ziui Bobeliui už jo energingą 
veiklą kovojant dėl Lietuvai 
laisvės atgavimo. 4. Priešintis, 
kad'Jaunimo Cent it nebūtų 
daugiau demonstruojamos ko
munistinės filmos. 5. Veikti į 
lietuvius, kad savo vaiku ne
siųstų į Kapsuko universitetą. 
6. Kviesti lietuvius j bendra 
veiklą lietuvybės Išlaikymo rei 
kale. Padėkoti bešališkai spau 
dai. Suvažiavimas baigtas Tau 
tas Himnu. Belo turėjo galbė- 
ti ir kun. Kuzminskas. Dėl lai
ko stokos jo kalbos negirdėjau.

(Pabaiga)

pasiryžę sutrumpinti savo pavardes?
Kai kuriems mūsų žmonėms 

atrodo, kad turėdami savo ilgas 
pavardes, susidedančias iš kelių 
skiemenų, būna nepatogu pasi
reikšti kai kuriose srityse, nes, 

j anot jų, amerikiečiams būna ne
patogu tokias pavardes taisyk
lingai ištarti. Todėl kai kas savo 
pavardes sutrumpina. Į visa tai 
tokiems žmonėms negalima prie
štarauti. Bet pasitaiko ir tokių 
nuotykių, kad kartais tokie as
menys sutrumpina pavardes ki
tu asmenų, kurie nėra buvę Ame 
riko je, bet jau mirę Lietuvoje. 
Pavyzdžiui, įžymus Lietuvoje as
muo Putvinskis čia Amerikoje 
sutrumpintas pavadinimu Put- 
vis. Visai be reikalo toks su
trumpinimas padarytas, nes su
sidedąs iš trijų skiemenų Žodis 
Putvinskis nėriėjj&u blogai ame
rikiečių ištiriamas.

Tokia proga aš čia trumpai 
nanasakosiu anie ta Putvinskj 
Vlada. Kai 1919 metų pradžio
je kūrėsi Lietuvoje jaunoji ka
riuomenė, tada buvo i.škilęs klau

simas, kad reikia dar turėti mū
sų jaunajai kariuomenei tinka
mus talkininkus, kurie galėtų 
visokeriopai padėti jaunajai Lie
tuvos kariuomenei. Tada Matas 
šalčius'savo iniciatyva sušaukei 
būrelj žmonių, kurie galėtų to-

. M 
ijri •<

! RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
-j ; r tenriė geibu* Huti puikių knygų, kvriot papuoš bet kokią 

kairtu ririri ar lentyną. 
^ AtoteaandrH PakalntUclt, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų

• ir (vykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- ;

A. FakalnBkta. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykti; prisimini. Į 
'/■ telaiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs-

■ | ** VMIIAtf. J&cru H0*-.

Dr. Kairi Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomu, 
tlais viršeliais. 338 paL Kaina $8.00. Minkštais viri.

- Rriš. Vėd. Blrflllra, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalia 208 pat. Įrišta — $3.00. minkštais vir
šeliais — $2.00: n dalis. 228 psl.. įrišta — $3.00. minkš- 
tiria viršeliais _________ _ — $»-08

Henrikas Tomas — Tamalavskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės Ir Labguvos. apskritys su įdomiais aprašymais. lUu- 
stracijomla Ir dokumentacija. 338 psl.. kaina $8.

P. KastOnas, TARP tALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailu Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atalminlmaJ 
170 psl. _____________________________________ «-»

M. Guriallt, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 235 
puslapiai -------------- ----------------------------------- ------------

Knygas užsakant reikia pridėti 28 et pašto Išlaidoms

, ; ; NAUJIENOS.

ITO S. Halsted St. Chicago. Ill. 8060R. — TeL HA 1-8108

Gra- 
$5.00

u

KNYGOS ANGLŲ' KALBA
J. Jatmlnaa, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir Intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengva* rtllius. gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Uefuvoe istorijoj 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
Utas knygas galima įsigyti atsilankius I Naujienas arba atriunhu čeki ar 
oinlglnę perlaida. ■ - t

17X9 South Halsted Street Chicago. *11. «0«0X

t

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

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

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

SIMINIMUS, 36 psk, minkšti viršeliai------ ------------ SI.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

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

rpinkšti viršeliai, 52 psl. .... ...............    $1.00

Dr. Juvui Dautara*. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija, niela- 
ta Chleagoje 1M8 metilj paties autoriau! lėšomis. Knvgs dviejų da
lių: lamėa Aklo švietimo problemoa ūkininku krašto, n dalia: žemės 
Ūkio švietimai Lietuvoje.

Autoriui tavo žodyje rašo: “Jei liūdnai lietuviu teufos IIHmu 
nebūtų ntrukdM Uetuvoi pepriklaueomybėi gyvenimo Ir nebūtų rn- 
griovfe gražiai ttaufuetų Ir luklMtėjuiių Lletuvoi politiniu, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandiena, drailal 'galima aakytl. lietuviu 
tauta galėtų dldiiuotii Ir dšlflgiuti iavo lemėe Oklo kultūros valilalt 
Ir prilygti pačioms Iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti Hetyvių tautos dauguma (M.13%) boro ūkininkai Ir’po oa- 
my Sulaikytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę flkl- 
alakkl, arba uinlnkų valkai, reiškia, aad II knyga bus brangi abso- 
{Jočiai neturiu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia. meile Lietuve* 

nebesinori pertraukti. Knvga 
ala: "Dėkingai aūnua — myli-

am irvyiwi uievurw • i
tnyfoe 900 padiplt) w daug yatodelio ir iMUHt). kaina tik M 00 

Grauma Maujltnoaa,
čekt arba Maoey Orderi afnMl tokiu adrera

1733 So. Halsted Street Chicago, Illinois 80608

sutorlias

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE OALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKIJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Ouiun — MINTYS IR DARBAI, 230 pal., UefianHui 1906 

metų (vyklua, Jablonskio Ir Totoraičio jauna* dienas Ir tual- 
rūplnlmą. ...... - -- - -------

Dr. A. J. Ouaten — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groti*. 
Klotais viršeliai*. vietoje $4.00 dabar tik  
Mlnkltala vtrlalhia tik__________________

Dr. A. J. Gvteon — AUKŠTA KULTŪRA — ŠIAURŪS ĮMONES.
Kelionė* po Kumpa įspūdžiai. Dabar tik --

sxoe 
tioo

im 80. HALSTKD STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
' 1 , * ■ ✓ <

Galime UI* pat vltlaakyfl paltu, afalvnfvt čali| arba manay arrfart pria 
nvrWytea kalnas pridarant 30c. panlvnflma Ulaldama.

1739 So, HALSTED ST, CHICAGO, ILL. EMOS

v on

jas __ vuuw imivinsKiSo jei
nebūtų buvę to Vlado Putvins»l 
kio, tad šaulių Sąjunga nebūtų 
salėjusi plačiai iA^iplėtoti. i

A t/ 1 r. Bombj sprogo. HitleHs buvo g^rowaiA. Kelmutis n<L^|T»uStaK G*n.

EKONOMIKĄ DRĄSINANTIS 'kį nH^|anJ 

ŽENKLAS

Vokiečiu karluomonė* Clau* 
StsufHnboro P*įriti padoH »•!

( bomb* Hitlerio k«riuom«no» H 
. -------------HitloHs buvo ųorokat

i ŠtuHonboryas pf«n«U savo droupamt,
• ' •••“• j|s mana/*
kld nadv vadas Jjuvo nvboayvav

Į taip nebuvo. Valiau SUuf* 
tenbargai buvo suimtas Ir suk ūdytas., t 

WASHINGTON. - Ko,ne,vi- J&SlftlSK ' S

jos dcpnrliimenlas pranešė, kadI«io» padariusio Vokl«H|al. . n

$5.00

,$4.00

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

Taupykite dabar

UNIVERSAL
1800 So. Halited St. Chicago, III. 60608
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7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

poeto ir šeimos paveikslui, 266 psl., minkšti viršeliai ..........  $800
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl..

minkšti viršeliai ... ................... —.............  —..ė................ $1.50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

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

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorjuį
Knygas galimu gauti Naujienose arba pnsiunčlant čekj arba Money

orderį tokiu antrašu: • ’

pas mus
Pas mus taupomi jūsų pinigai at

lieka didelius darbus. Pįrma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurio ne
ša iki

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigt* 1923 metais. Tel. 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

uutuulyli.gr


»

Dtenražčio kainoa:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams_________________
pusei metu —-----------------
rrims mėnesiams_______
vienam mėnesiui_______

Kitose JAV vietose:
m e tams ,--lf ___
pusei metu x

NAUJIENŲ rašūne atdara kasdien, išskyrai sekmadieniu*.
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

f

$30.00
$16.00

$8.00

1972 m. rudeni rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje, 
kad galėtų nusipirkti produktų

nu LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co.. 
1739 So. Halsted Street, ChicaSo, HL 60608, Telephon* 421-4100

$26.00
. $14.00 Orderiu kartu su užsakymu.

Subscription Rates:
m Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
ox month. $8.50 per 3 months. In 
tther USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
dtiree months. Canada $30.00 per year; 
>ther countries $31.00 per year,

15 cents per copy

Nauji^oos elai kasdieu Hak±rUnt 
sekmadienius. Izidžis Naujienų Ben- i 
drevė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
ūl. 60608.' Telef. HAymarket 1-6100. į

Pinigus reikia siusti pakto Money;

•
| trims mėnesiams 

vienam mėnesiui
-------------- $7.50
--------------- $2-50

Kanadoje:

pusei metu _____
nenam mėnesiui

----------- 1__  $30.00
---------------- $16.00
—7---------$3.00

Užsieniuose: 
metams _ _____ ____$31.00
pusei metų_____
vienam mėnesiui

—_______  $18.00
_________ $4.00

Ne lietuviai, bet rusai sulaužė sutartis
Amerikos Lietuvių Taryba nepradėjo Antrojo Pa

saulinio karo, nei vienas josios narys nedalyvavo Pots
damo ir Jaltos konfeerncijose, kur buvo nustatytas Eu
ropos paliaubų sąlygos. Amerikos Lietuvių Tarybą su
darančios lietuvių organizacijos ir jų sudarytoji valdy
ba buvo Įpareigota atidžiai sekti tarptautinius Įvykius, 
nustatyti tikrus faktus, studijuoti nutarimus ir stengtis} 
padėti sovietų karo jėgų ir policijos pavergtai Lietuvai 
atgauti laisvę ir nepriklausomybę.

Visi žinome, kad iki šio meto Europoje taikos nėra. 
Amerikos ir kitų valstybių diplomatai stengėsi priversti 
sovietų valdžią atsisėsti prie taikos konferencijos stalo, 
kartu su visais kitais kare dalyvavusių valstybių atsto
vais ir aptarti taikos sąlygas. Sovietų valdžia skelbia, 
kad ji norinti taikos, bet josios diplomatai visą laiką 
vengė taikos konferencijos. Sovietų propagandos agen
tūros ir jų diplomatai nuolat tvirtino, kad Europoje dar 
nėra saugumo. Jie bijo taikos, kuri nebus saugi. Jie rei
kalavo pirma saugumo Sovietų Sąjungai, o tik vėliau 
galėsianti ateiti taika.

Saugumo priedanga Maskvai buvo reikalinga Rytų 
Europai pasisavinti, pavergtas tautas sugrumuliuoti ir 
padaryti jas integralinėmis sovietų imperijos dalimis. 
Amerikos Lietuvių Tarybos nariai atidžiai sekė sovietų 
valdžios užsimojimus ir stengėsi politikos klausimus 
sprendžiantiems pareigūnams nurodyti galimus pavo
jus. Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių. Tarybos pir
mininkas, labai atidžiai sekė tarptautinius Įvykius, in
formavo Amerikos. Lietuvių Tarybos narius ir jos orga
nizacijas ir teikdavo žinias kitiems lietuvių veiksniams, 
Vietoje padėkos, kiti veiksniai pradėjo Amerikos Tary
bą niekinti, iš jos pareigūnų vedamo darbo tyčiotis, o 
patį josios pirmininką be pagrindo šmeižti.

Dr. Bobelis grįžęs iš pasikalbėjimo su prezidentu 
Fordu ir kalbos per Amerikos Balsą pavergtiems- lietu
viams, patarė visiems lietuviam^ pasinaudoti Helsinkio 
aktais ir kelti tarptautiniame forume pavergtos Lietu
vos klausimą. Jis niekad netikėjo sovietų valdžios skel
biama propaganda, jis lietuviams patarė ja netikėti iri Nei prezidentas Rooseveltas, nei prez. Trumanas, nei 
He smkio aktų pasirašymo proga, Jis iš viso Helsinkio (prezidentai Eisenhoweris, Kennedy, Johnsonas hepripa- 
aktų nevertmo, bet tiktai patarė lietuviams naujai susi-|žin0 trijl) pabaltijo valstybių įjungimo į So-
danusių padėt; studijuoti ir, jei galima, panaudoti ją pa-J vietų SąjUngą. Prezidentas Eisenhoweris, norėdamas 
veigtų tautų laisvei ginti. Jis patarė lietuviams padėko-|gauįj daugiau duomenų apie nišų karo jėgų panaudotą 
ti prezidentui ordui už padarytus šiltus pareiškimus .prievartą Lietuvoje, leido kongresui sudaryti komisija 
Lietuvos reikalu, bet jokiu būdu jo neniekinti ir neva- ' 1
dinti judošium. ALTą ir Dr. Bobelį niekinusieji šian-

V. KAROSAS

jėgų konfrontacija
Įvykusi demonstracija prie : veikla. Kokių priemonių berei- 

Jaunimo Centro prieš rodo- kėlų, mes užtikriname fronto 
mus sovietinius filmus, pasi
rodymas anoniminio leidinio kas bendradarbiavimas 

i ^Gyvosios lietuvybės griovė
jai”, ir svarbiausia, pasakyta- 
kieta Dr. Vytauto Dargio kal
ba, sąryšyje su Brighton Par
ko R. L. B. naujos apylinkės 
steigimu^ tenka laikyti galuti
niu lietuvių išeivijos skilimu nologija tapo pakeista kolobo- 
ir susidoryniu dvejų priešių- rantų ir guislingu sąvokomis, 
gii stovyklų.

Dr. V. Dangis, papunkščiui 
savo išdėstytoje programinėje 
kalboje paskelbė beatodairinę 
kovą frontininkams, primetu- 
siems Lietuvių Bendruomenei 
vadizmo principus ir siekian
tiems sugriauti ALTą bei pa
grobti į savo rankas visą Anie 
rikos lietuvių išeivijos politi
nį, kultūrinį ir ekonominį gy
venimą. _

Anot dr. Dargio, frontinin
kų tiksiąs esąs: “niekuo ne? 
pagrįstas ir niekuo nepateisi
namas bendradarbiavimas su 
pavergtos Lietuvos okupantu 
ir jo quislingais kelia mumyse 
pasipiktinimą šita išdavikiška

bičiulius”, kad tas išdavikis-'

katalikai yra priešingi Vati
kano Rytų politikai ir griežtai 
nusistatę prięš Ųet kdfį 
būvį sb komunizmu. Jie suda
ro patriotinės stovyklos nugar 
kaulį ir jų veikla svarbiausiai 
nulems kuriuo keliu pasuks 
Amerikos lietuvių išeivija — 
ar taps tarybinės Lietuvos ko 
lonija, ar lietuvių tautos lais
vės kovų pagrindine atrama.

Šioje vietoje tenka katego
riškai atmesti lietuvių spaudo
je įsipilietinusį prietarą, kad 
vykstantis susiskaldymas lietu 
vių išeivijoje susidarė dėl ne
pažabotų kai kurių grupių ar 
asmenų -liguistų ambicijų, ku
rios galima būtų lengvai pa
šalinti: išaiškinus nesusiprati
mų priežastis, sudarius bendrą 
politinį laisvinimo organą ar 
veiksniams stropiai pasiskirs
čius darbo sritimis.

Vykstantis lietuvių išeivijo
je susiskaldymas turi savo gi
lias istorines ir idėjines šak
nis, kurios pasireiškė visame 
katalikiškame * pasaulyje. Ko
kia yra katalikiška pažiūra į 
pasaulio ateitį, kuria remian
tis bendradarbiautojai ir tiltų 
statytojai sudarė savo ideolo
ginius ir veikimo pagrindus?

(Bus daugiau)

tvirtą, ryžtingą atramą išeivi
joje, per įurią galėtų šauktis 
pagalbos ’ į laisvąjį pasaulį. 
Anapus pasiekiant bendradar- 
biautojų Jr tiltų statytojų spau 
da, matomai sąmoningai sau
gumo organų praleidžiama

bus kad jr ribotais kiekiais, beil
^iabdytas- ienos, 1977|SUitant jM ,-iešuS pareiškimus! Įnįįana uždraudė 
i'- o)- Okupantų spaudoje, turėjo su- , , _ _ ,

Tokiame tone pasakytoje Vv kelti lietuvių tautoje nerimą.} lipCt&KlUS
Dargio kalboje, iki šiol varto- Tuo labiau^ kad saugumas mė- ,T
ta “bendradarbiavimo su kraš gino panaudoti sau patikimus 
tu” ir “tiltų sta lyto jų”, termi- bendradarbiautojus lietuviš

kas aiškįąi pabrėžia, kad ašt
rios. polemikos Išpuoliai yrą 
baigti, ir prasideda kieta kova 
tarp susidarančiu lietuvių iš
eivijoje dvejų z priešingų sto-

Į-šią lemiamą kovą, kaip pa 
matysime vėliau, yra įsitrau
kęs Lietuvos.pogrindis ir aiš
kiai įsijungę, iš. anapus atvykę 
disidentai, kurie savo paręiški 
mais išblaškė -šioje pusėje su- 
sidariusį^ . iliuzijas ir- tuojjii 
pastūmėjo išeiviją prie galu
tino apsisprendimo ir veiklos.

Lietuviu tautai, vedant sun- 
kias kovas prieš vis didėjan-“ 
čią rusifikaciją ir ateistinį 
spaudimą, itin svarbu turėti

__ t

parodo, ilgų metų Jungtinių Amerikos Valstybių 
oficialią poziciją — nepripažinti prievartinio Balti
jos valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą. (Pirmas 
pusmetinis pranešimas, 6 psl.) (Dr. Boeblio memo
randumas' Saugumo ir bendradarbiavimo komisijai, 
6 psL). * ■ '
JAV administracijos iki šio meto nepripažino Lie

tuvos, Latvijos ir Estijos Įjungimo į Sovietų. Sąjungą. 
Nei prezidentas Rooseveltas, nei prez. Trumanas,

. " * f f f
tai prievartai ištirti Kongreso atstovas Kersten vado 

. . .. z vavo minėtai komisijai, išklausė geroką skaičių liudinin-
dien Gyvosios lietuvybės griovėjų slaptus pamfle- surinko daug dokumentų ir išleido du tomu gana svar 
tus platina, o Dr. Bobelis kongreso komitetui įteikė svar-1* ' — - - -
bų memorandumą, už kurį jam latviai ir estai nuošir
džiai dėkojo, o mūsų “nauji politikai” net neturėjo drą
sos prisipažinti prie klaidos.

Be jau minėto šių metų geg. 6 dieną padarytų ko
mentarų, norime atkreipti lietuvių dėmesį į“ porą kitų 
Dr. Bobelio Europos ir bendradarbiavimo komisijai timatumą, sulaužė tarptautinę teisę. Ji antrą kartą tą 
Įteikto memoiandumo punktų. Be lietuvių pareikštos tejgę sulaužė, kai psaiuntė savo tankus į Lietuvos teri- 
apsisprendimo teisės, Dr. Bobelis nurodė svetimų tautų tori ją.
pavergimo ir okupacijos klausimą. Jis kelia Helsinkio ( Jungtinėse Tautose šiek klausimo negalima kelti, nes
aktuose pažymėtą teiitorialinio integralumo klausimą, kaikurie tarptautinės organizacijos nariai,' priklausą 
Mpmnrandiimp QiidarvtQi iic vaon* i o • \ o - i ' '1 • • • • *v**Sę*J ~ J.[nuo Sovietų Sąjungos, nekreips dėmesio j peikiančius 

tarptautinius įstatymus ir, ko gero, legalizuos sovietų 
karo jėgų padarytą prievartą. Belgrado konferencijoje 
sovietų valdžia neturi daugumos. Helsinkio aktus pasi
rašiusios valstybės gali reikalauti, kad rusaf pasitrauk
tų iŠ Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių, jeigu jos nori 
saugumo Europoje. Dr. Bobelis šį klausimą patiekė kon
greso kofriisijai ir prašė, kad jis'būtų keliamai Komisi
jos pirmininkas jam padėkojo, kad jis, surinkęs tarptau
tinės teisės paragrafus, viską paruošė ir komisijai Įtei
kė.

bios medžiagos apie sovietų prievartą. •' •
Prezidentas Fordas buvo labai gerai informuotas 

apie sovietų vartotą prievarta, todėl jam klausimas bu
vo aiškus. Amerikos diplomatai dabojo, kad Į Helsinkio 
aktus būtų įrašytas nuostatas, nepripažįstąs nelegaliai 
pagrobtų žemiip Sovietų valdžia, siųsdama Lietuvai ul

Memorandume sudarytai komisijai jis rašo:
“Baltijos valstybių statusui labai svarbus yra 

Helsinkio aktų (N. R.) ketvirtasis principas apie 
“Valstybių teirtorialinį integralumą”, kuris aiškiai 
pasako, jog negalima įsigyti teritorijų tarptautiniam 
Įstatymui priešingomis priemonėmis. 0 paskutinis 
šio principo sakinys šitaip skamba: “Jokia okupaci
ja arba žemių Įsigijimas nebus pripažinta legaliu.”

Prezidentas Fordas prisilaikydamas šio princi
po, šiai komisijai pirmame savo pranešime šitaip pa
sakė: “šitas straipsnis, kuris aiškiai pasako, kad 
joks (žemių) Įsigijimas nebus pripažintas legaliu,
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,’Indianos valdžia praėjusį sa
vaitgalį uždraudė valgyti Mi- 
chigano ežere sužvejotus ar 

i sumeškeriotus, u p ė t a kius,- 
■ (trautus) kadangi rastas aliar
muojančiai padidėjęs kiekis 
nuodingo chemikalo PCB (po- 
lychlorinuoto biophenilo). Wis 
consino ir Mięhigano biologai 
tvirtina, kad chemikalas PCB 
pasidaro jš suteršto oro.

Indiana net uždraudė ko
mercinę upėtakių (trautų) žve 
jybą Michigano ežere. Pasku- 

ir už nepriklausomybės atstaty tiniai tyrimai parodę ežero In- 
mą visomis galimomis priemo dianos dalyje sugautuose upė- 
nėmis

kam pogrindžiui išaiškinti ir 
sunaikinti.

Nei viena nei antra susida
ranti stovykla nėra vienalyti 
idėjiniai ar savo veikimo me
todais, bet vieną ir antrą jun
gia bendras nusistatymas lie
tuvių tautos ateities atžvilgiu. 
Pirmoji stovykla, kuriai 'va
dovavo lietuvių politiniai veik 
sniai, vedė bekompromisinę 
kovą prieš Lietuvos okupaciją

“Velnio trikampis”
APALACHICOLA, Fla. Ryti

nei Floridos pusei pagarsėjus 
Beraudos arba “Velnio Tri
kampiu”, nepasiduoda ir vaka
rinė pusė: spauda staiga pradė
jo tokį “trikampį” garsinti St. 
George Triangle (šv. Jurgi? 
Trikampį) Meksikos Įlankoje, 
kur vien nuo 1973 metų vidurio 
be pėdsako dingo daugiau kaip 
600 prabanginių jachtų ir žve
jų laivų. Iki 1973 metų žuvusių 
laivų registracijos nebuvo.

Laivų dngimai Meksikos Įlan
koje (Gulf of Mexico) pagarsė
jo, kai neseniai dingo dvi mili
jonierių jachtos: praėjusių metų 
spalio m. milijonieriaus John Djit 
47 pėdų, diėzeliu varoma jachta 
Flying Dutchman ir šių pietų 
sausio 27 dieną dar prabanges
nė multimilijonieriaus “Chapa- 
gne Charlie” Slater, 45, milijo
ną dolerių kaštavusi 75 pėdų 
jachta Pirate’s Lady. Abidvi 
jachtos su įgulomis netrukus po 
išplaukimo dingo be žinios ir 
pėdsako.

Iš šimtų spėliojimų vienas va
dinamas patikimesniu, kad tie 
dingimai galį būti vienaip ar ki
taip. susieti su narkotikų piratų 
veikla.

‘ Kūno dalių centras 
Illinois universitete
CHICAGO. — Ketvirtadienį 

Illinoj aus universiteto Chicago 
Circle buvo suruoštas simpoziu
mas “Inžinerija Sveikatos Moks
le” ir buvo dedikuotas $2.5 mili- 
jonų kaštavęs raudonų plytų na
mas, kur bus praktikuojamas in- 

, žinerijos pritaikymas sveikatos, 
mokslui, tai yra išrandami ir to
bulinami išradimai kaip sudėvė
tas, sugėrusias ligų suėstas žmo^ 
gaus kūno dalis.pakeisti naujo
mis, dirbtinomis. Ta institucija, 
pavadinta “Bionic. Parts” Cen
ter. ' .

■ r : ' ri' 'T

Dr. John, P. Marbąrger, Uli- - 
-c; aus un-to tyrinėjimų centro

takiuose didelį nuošimtį kon-
Nemarant lietuvių veiksniu ve- centracįjos PCB, kurs valgant _____ ___ _ __ _____

damos politikos apčiuopiamų r^ tokią žuvį gali sukelti vėžį. Ta j ^rektorius,, apie naujus^projek- 
zųltatų ir-jų skelbiamų prognozių koncentracija toli viršija sau-i'tus ir eksperimentus be kt.jni- 
iššipildymo, bei kylant nusivy- giąi leidžiamas penkias RCB jnėj0 išradimus: metalas, kuriuo 
limui Vakarų Demokratijų ve- < _
dama nuolaidų politika Mas- kas yra federalinės valdžios 
k vos atžvilgiu, išeivijoje ėmė nustatyta, 
kilti , opozicija, kuri pradėjo 
ieškoti kitų kelių į lietuvių 
tautos ateitį. Nejučiomis atsi
rado “valstybininkai” ir “tau
tininkai”, kurie vėliau išsiru-, 
tuliavo į “bendradarbiautojus ; ■ 

kraštu” ir “tiltų statytojus”, 
bei mūsų laikotarpyje priartė

giai leiaziamas peuKias į 
dalis milijone dalių vandens,’

Indianos Gamtos resursų de 
' partamento direktorius Jo

seph D. Cloud metinėje kon- 
ferencij'oj'e, įvykusioje Michi- 

Į gan City lašišų (salmon) klau- 
} Simu, pranešė, kad padaryti ty 
rimai parodė tose žuvyse esant

bas galima pakeisti ilgus tar
pus vėžio suėsto ar nelaiminga
me nuopuolyje sutriušknto kau- 
’.o ir, tikima, kad nebereiks am
putuoti kojų ar rankų.

Dirbtiniai dantys, pagaminti 
iš medžiagos, kurią “priima” . 
kūno audiniai; tokiais dantimis 
bus galima pakeisti ištrauktus 
krūminius dantis, . ''

Naujas metodas studijuotiuei 1UUSU laiu-u lai py t c uj.ia.iie z- t- j i-
jo prie koloborantų ir quislin- 122 daI1J PCB dahlž širdies funkcijas, kur nebereiks
gų statuso. |

, Šiame išeivijos idėjiniame 
susiskaldyme, .pradėtų neskait 
lingu liberalinių kairiaspar- 
nių, lemiamą vaidmenį suvai
dino Jono XXIII paskelbtos 
enciklikos, Vatikano II nutari
mai, kurie nustatė Vatikano 
Rytų politikos gaires ir kurių 
pasėkoje imta ieškoti sambū
rio su komunistiniu pasauliu.

Vatikano Rytų politika ne
galėjo aplenkti lietuvių tau
tos, kuri atsidūrė priešakinė
se pozijose ir tapo bandomuo
ju lauku santykiams tarp Ro
mos ir Maskvos nustatymui. 
Vietoje laukto sambūvioįvyko 
Lietuvos katalikų susiskaldy
mas į dvi priešingas stovyk
las. Vienai vadovauja *LKB 
Kronika, o kitai, įvairūs tary- • 
binės valdžios pataikūnai, iš-; 
kelti Maskvos ir Vatikano su-| 
sitarimu į aukštus ierarchijos ’ 
postus. " J

Panašus lietuvių katalikų 
susiskaldymas jau nuo seniau 
vyksta išeivijoje, kur Vatika
no Rytų politikai atstovauja 
pirmon eilėn vienuolynai ir t. 
v. ekumenistai, prie kurių ten. 
ka ' priskaityti frontininkus, 
nes s^vo H suvažiavimte pasi
sakė“ už Vatikano II patarimų 
vykdymą.

Priešingai, tautinio ir demo 
kratinio nusistatymo lietuviai

vandens). z . . ,
Illinoj aus, Michigano ir Wis 

consino autoritetai perspėjo 
žuviems mėgėjus valgyti’Mi
chigano ežere pagautų upėta-______ __ r _
kių ne dažniau kaip sykį per ( Fondus Bionic Parts’ Centrui 
savaitę ir nedidesnėmis porci- testamente užrašė šio universi- 
jomis kaip po pusę svaro. ’ teto auklėtinis Dr. Goldberg.

skausmingų procedūrų su adąto-' 
mis ir kateteriais.

Įsodinami organai, kurie pri-; 
reikus aprūpins kūną baltosio
mis celėmis; ir 1.1. • “

NU '

•*»»» az-<
t m .

Stelmužės ąžuolai



į likti te* pardĮlt Ai statau ko: — Ar jūs nematot, kad 
kiautam^ — ar tokie asmenys,l bendruomenė jau turi junogi- 
be orientacijos, tinka būti L. ikus; ko gero, atsiras ir “stre- 
Klubo valdyboje?-O jis dar ir | biteliai’*. Nors rusų kalbos ne- 
šiundieu joje yra. Juk jo elge- > moku, bet supratau jo praiunę. 
sys viešai visiem* parodė, kad Žinoma, jūs maue paklau- 

: jis eina su sukilėliais ir ne- siti, kaip gi pi-asidejo triukš
mas? Visai nekaltu pradėjimu 
minimo* komisijos darbo. Vos 
ši (l^nupijoms skirti) komi
sija surėdo, dail. Rakštelė, 
kaip komisijos pirniroinkas, 
|n-iškaitė pavardes ašinėm^,

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

1 T«L WA 5-8063

*

i

Kn>«eieje 
iolę užaugina.

SODYBŲ I’IEVEULS 
curUyia viekai, kad liečia pieveKe aaip tręšti ir prauiitu.

DR. K. G. BALUKAS 
, AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGiJA 
» 6449 So. PvGdci Rd. (Crowford 

I Medical Building). Tai, LU 5-6446
Priima ligonius pagal sus.tarimą. 

Jei - neatsiliepia, skambinti 374-8004,

OR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-8533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 53, FLGIN, ILLINOIS

DR. K. a. V. JUČAS 
489-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE..

Telefonas atsakomas 12 vaL

moving
Apdraustas perkrausfyma* 

ii jvairiv atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TaL 376-1882 arba 376-5996

rękKKAUSTYMAl

moving
Leidimai — Pilna apdraudė 

/EMA KAINA

Amerikoje ne 
Keikia paly H D k.

Sekloko
»; -aa.5bs.C2

"Grįžkite j mane ir ai grįiiu į jus, sako kareivi i y Viešpats". 
Mal. 3:7.

Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžins Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo

•o 
ingumo.

■ . .--------------------------- ----

Gėlės visoms progoms 
BEVER1.Y hiuuS vk^irtvėlA 

2443 WES1 OJrd STREET 
rėlefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
.’ene DrishiŲ krautuvė

THE DAISY STOP F 
?918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-13(8

mato reikalo ginti klubo gar-

DK, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL PR -84223
OFISO VAL.: pirm;, antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

- . pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports) ir L t.

Vai.; 9—4 ir g—g šeštadieniais 9—j 
2850 West 63rd St, Chicago. III. 6062$ 

Tefef.; P Respect 6-5084

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Med.cinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Wesfchester, HL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tek; 562-2727 arba 562-2728

»

ItU"

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1J11
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

5?0 REMOVE THE FRU IT, 
1N5ERT A CURVED KNIFE 

CLOSE TOlHE SHELL AND 
CUT ALL THE wy ABOUND

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTGA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rb^bRc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos .Hills, HL S74-441A

MVJ TO OJfAWSEWZ FRESH PJ^APPLE j
GfloW THAT A PLUMP AND FRESH^ 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME W YOUR KITCHEN ,YOU 
MAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAY1SCUTAND SERVE 
THIS %UCACY.WEUin'<Z>ULPN’1 
EE EASIER.

i

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ-DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Rez.: GI 8-0873

DX. W. EIS1N-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave„ WA 5-2670

Valandos pagal sušitanmą. Jei. neat
siliepia, skambinti Mi 3-0001

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Griunvaldo mūšio paminklas, kuris karo metu buvo 
nugriautas

Fk. frank pleckas 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘'contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET -

VaL antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. va k 

Ofiso telef.: 776-2J80 ’
Naujas rez. telefu 448-5545 *...

Kai protui pritrūksta vietos
Laiškas iš St. Petersburgo, Fla.

Jeigu kas netikėjo, tai įsiti
kino ir savo akimis pamatė, 
kaip, komunistiniais metodais 
naudojantis, galima suorgani
zuoti bet kokio didumo erzelį, 
h’iūkšmą, . sukelti ‘anarchiją, 
neduot priešiškos kn. plies as- 
nienims'' kalbėti baubiant, 
maurojant,. neduot 
programos, išardyti sujirinki-l 
mus ir panašiai. Panašios gau

- ' A a**įos prasiveržimą turėjom “ma ’

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos ii W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1.-00 vai. popet — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
vai. ryto.

Telof^t HEmiock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

; CHICAGO, ILL. 60629

Antra vertus, jis- kaip sako
ma, viešai spiovė čia pat sė
dinčiai komisijai į veidą. Po 

i lokio "džentelmeno” elgesio, 
I komisijai nieko neliko, kaip! davusių pinigus s premijoms, 
atsistoti ir nueiti nuo scenos, i Nespėjus jam ištarti žodžius,

Aš lik po lo Sužinojau, kad‘kad .čia -vra kaukh* P^U01”- 
Lgianskis vra ir hemlruome- sk,.rh k°.n,isij.a’ aUisU)ja P85* 

j nininkų valdyboje. Tas buvo 
’jo paties įrodyta. Jam svarbiau 

anie, o ne klubas. Užtat M. 
Juodiem'-s, kaip Moterų sekci
jos pirnjininkrs, -kalbos jau 
niekas nenorėjo klausyti. Su
kilėliai su Ugianskiu, o Cgians 
kis — sukilėliais. Ir taip vi
sas premijas nusinešė iriukš
madarių šuo ant liolegos.

Prieš pat išeinant į namus, 
vienas geradaris priėjo ir so-

nyje .sėdėjusi, man nematyta, 
moteris ir pilnai suprantamu, 
ir aiškiai lietuvišku žodžiu pa 
leidžia .šū... Už mano nuga
ros kaž kas sušuko — “Bravo 
Osvaldienė”.

Nuo. čia prasidė jo triukšma
darių “puota”. Mane nustebi
no dail. Rūkštelės kantrybė, 
įsisiūbavusius prašant apsira- 
miht ir leist daryt pranešimą.

s! T

per
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė maloniu* 
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės, ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą. •

Visi lino, kad mirtis yra fiaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mV 
Tusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'*, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVISI 3715 WEST 66th STRt£T. CHICAGO, ILU 60629
tV. RAITO TYRINĖTOJA*

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

Maža buvo šaukti bei rėkti. 
Dalyvavo grasinantieji iškelti 
kumščiai, kuriuos gan vyku
siai švaistė štuikis ir Dima. 
Pastarasis senai užsirekomen
davo netaktiškais elgesiais vie
šumoj. Jo produktingam daT- 
bui sugebėjimai gan riboti. 
Už|lat daugelis dalyvių, kurie 

,pravesti^ Pažlsta’ SaIžjo įtarti, kad jis 
veikia ne sava valia, o iš kaž- <usirink«-i 
kokių “aukštybių” pastūmėtas.' 
Pastūmėtas s u k o m promitu 
ti veikliuosius pavienius as
menis, kaukių baliaus rengė
jus, na, ir klubo vadovybę, ku 

į rios pirmininku yra- A. Kar- 
J nius. į

Darosi beveik vieša paslap
tis, o gal ir psichologinė ata
ka, kad bendruomenininkai - 
frontininkai žūt ; būt nori pa-. 
imti Lietuvių klubą. — geruo
ju ar piktuoju. Buvo padary
ta didelė pradžia — su teroru. 
Arx tai gąsdinimas? Ne — tai, 
dalis akcijos. Dalis tos akcijos 
yra ir tada, kai girdi,.kad iš' 
Lietuviu klubo, reikia paša
linti Karnių, Karnienę, Rakš
telę, ir Kleivą. To, žinoma; 
neužteks — turės atsirasti pla 
tesnis išmestinų sąrašas.

Kaip matom, išmestinų są
rašas pradėtas nao 4ų asme
nų, kurie klube yra* patys 
veikliausi, energingiausi ir iki 
šiai dienai klubui duoda dau-j 
giausia. Taigi, jeigu anuos va- 
dinsim bendruomenininkais,! 
tai jiems tikką . išvardintos 
pavardės turėtų būti nepaken
čiamos.

VYTAUTUI VALEIŠAI
mirus, dukterį Aldoną Brusokienę ir anūkę 
Danutę šioje liūdnoje valandoje nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

JA V LB (R) Cicero Apylinkės Valdyba 
D r. Balčiūno vadovauta GAIDAS DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

■onumo” matyti St. Peiers- 
burgo Lietuvių klube, kaukių 
baliaus meta; baliaus, kurį/J? 
*uošė klubo Moterų sekei

Gražiai pradėtas, dail. J.' 
uodžio vadovaujamas, balius, 
apo paverstas anarchija;— 
;ioga žodžio prasme anarchi
ja, kokios* to klubo sienos nie 
kad nesapnavo, o taikingieji 
Įdirbo nariai neįsivaizdavo. 
Jeigu'dar prieš tris ar. keturis 
netus šis klubas, dėl gražaus 
jugyvenimo, buvo įprasta va
dinti Dievo palaimintų kam
peliu, tai kaukių baliaus įvy
kis įrodė, kad jau atsirado ir 
riukšmadarių, tvarkos grie
žėjų, kurių buvimas klube nie 
to gero nežada.

Į šį klubą atvažiuoju Kas- 
•net mažiausiai pusei metų 
.ankau susirinkimus, paskal
is, minėjimus ir kitą. Paste

bėjau, kad vienos paskaitos 
.raeina ramiai, niekam nę- 
rukdant. Gi kitos susilaukia 
rukdymij, replikavimų, mau- 
•ojimų Ir pn; Kaip šiandien 
įsimenu, atvažiavusio į SI. 
’elerburgą Amerikos Liėtu- 
ių 'taiybos Valdybos pimii-i 

linko; dr. Kazio Bobelio pra-
1 lesintą. Be dorų žmonių, su

trinko it/triukšmadariai, ku- 
ių net kilmės ir pavardžių 
težinau. įdomus pranešimas 
yko su pagiedojimais, su pa- 
naurojimais ir su replikom 
š vietų. Gi kaukių baliuje bu-jluk čia pat prie jo

pasiekta viršūnė nekultu- kos sėdėjo šešių asmenų ko
misija, kuriai buvo pavesta at

Man ir su manim sėdėju
siems kaukių baliuje, labiau
siai nepatiko, ir viešo pasmer 
kimo veltas, UsJianskjs. Ko
kiais sumetimais ir kokia mo
rale renKteniasis, jis, užlipęs 
ant scenos, pavedė triukšmau
jančiai masei pasiimti parei
gą kaukėm skirti premijas? 

ant see-.

Ntefc® ners gražesnio apie <wtnu* kaip gręžtai talnKOanu 
rele Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savu pievele. 
Orui galima gražias sodybų pieveles išauginu. 
t>sb«r yra išėjusi oedideir 40 pusiap.ų agronomo A 
turi vedinaal

Aprašyta kaip 
. Klip rėmę tręšti ir prmoreu. Naujienob šią knygelę 

pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę lygyti už $1.25. Jeigu 
kas tohau gyvena arba nenori užvažiuoti, ui geli atsiųsti $1 50 Cekj 
arba Money Orderį- o mes knygelę jam pasiųsime Pinigus prašome 
dusti tokiu adresu:

N A U J 1E N O S,
1739 Sr. HAIXTE1) ST. CHICAGO. ILL 6066S

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

JEFFREY STEVEN MANKUS . ♦
Gyv. Marquette Parko apylinkei, Chicago^ IL.

Mirė 1977 m. gegužės 6 d., 8:30 vai vak. sulaukęs'19 metu am
žiaus. Gimęs Chicago..-Illinois.

Paliko nuliūdę: motina Margaret, tėvas Edward, sesuo Judith 
Lynn,-brolis Gary Edward, seneliai. John ir Margaret Wielgot, du dė
des*— Edward Wielgot su žmona Virginia, ir William Mankos, Lie
tuvoje giminaičių GrUsių ir Repšių šeimos bei kiti giminės, draugai.

Velionis buvo anūkas mirusių senelių Peter ir Valeria Mankos.
Priklausė Vyčių Tautinių šokių grupei.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje,. 2533 West 

71 Street.
Trečiadienį, gegužės 11 dieną lOeCO vai. ryto busi lydimas iš kop

lyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. JEFFREY STEVEN MANKUS giminės, draugai ir pa

žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

' Nuliūdę lieka:
Tėvai,'sesuo, brolis, seneliai, dėdės, giminės,

Informacijai tel 476-2345: -

(Lay the pineapple on its 
'SIDE .WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 

:TH£ BOTTOM THROUGH THECR3WN.

•*'-»W**

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2533 W’. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-S

Telef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

Dole] 
k PflKAPPlF J

Chicagoa
Lietuviu
Laidotuvių S 
DireKtorių ? 
Associacijos t

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

■ TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
5307 So. LfTUAMICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

KEM0VE THE PINEAPPLE FROM BOTH SWELLS. HALVE 
FRUIT LEHGTUW6&. 5UCE OFF CORE CVOP POCTTOH) £ 
CF EACH QUARTER. CHUNK FRUIT. PUT BACK N THE Ju

H MAXES AH ATTRACTIVE SSV1H6 DISH .*-»



Vilniaus šv. Onos ir Bernardiną bažnyčios

Notary Public

REAL ESTATE

PAVARDE IR VARDAS

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200 arba 737-8534

RANGE)| 
HREISl
WILDFIRE

NAUJIENOS, 
1739 South Helsted St 

Chicago, HL 60608

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 

prenumeratos 
mokesčio.

REIKALINGA MOTERIS padėti vir
tuvėje ir prie baro 5 dienas savaitė
je. Teirautis nuo 1 iki 6 vai. popiet 
Tel. 944-9741.

■Kpt Raymond Balcitis, Mor
gan Parko policijos distrikto pat 
ruliu viršininkas, paskirtas lai
kinai eiti to distrikto komandie 
riaus pareigas.

kalbas girdėjo ir 
Išversta į anglu i

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba ir Remontas

l^il Frank Zapolit
J20® Vi W.V5rh‘St.

GA 4-8654

INSURANCE 
parenk am

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS * t
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-194]

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RIAI PROGAI — kristalas, por- 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm., 

ir ketv. iki 8 vai. vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W. 63 St., Chicago, TIL 
tel. 434-4660.

— Lietuvių Tautinėse Kapinė
se mirusieji bus pagerbti šių 
metų geg. 29 dieną, sekmadienį 
(Memorial Day). Visi stengiasi 
papuošti artimųjų kapus, kad iš 
kilmių dieną viskas šventiškai 
atrodytų. Gėles galima atsivežti 
arba kapuose įsigyti, (pr.)

naujam skaitytojui 
tik UŽ $5.00 metams!

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

—AI. Vaičkus įeina Į St. Rita 
aukšt. mokyklos laikraštėlio — 
The Ritan redakcijos kolegiją, 
kurią sudaro 4 mokiniai. Minne 
sotos universiteto laikraštėlių 
vertinimo komisija, peržiūrė
jusi 500 įvairių mokyklų Jeidž-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS, TERMINAMS 
,(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMA1S 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Naujienos buvo Ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiaulojus 
visiškoje laisvėje.

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

MAINTENANCE MECHANICS 
For plant in heavy 

metals industry. ~ • 
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery. 

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

3426 S. KEDZIE AVE. 
(Equal Opportunity, Employer)

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

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

N A U JIE N O S,

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus *

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

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

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

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

1% AUKŠTO mūrinis. 5% kamb. 
apačioj, 4*^ kamb. viršuj. Įrengtas rū
sys. Mūrinis garažas. 62 ir Kolin.

8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

BRIGHTON PARKO pyl geras in
vestavimas. 3 mūriniai namai po 2 
butus $20.0000 kiekvenas. Pardavėjas 
pageidauja parduoti visus namus vie
nam pirkėjui.

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

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

, Įvairi apdrauda.
BUTŲ NUOMAVIMAS - 

nuomininku?
• 4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel’ 767-0600.

DĖMESIO
$2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis A
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523*775

MARIA N0REIKIEN2 — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, UI 60629 • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas ganot rūšies įvalrly praldv.
MAIŠTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

ii Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma “Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaližko- 
rais formomis — S3.50. '

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

M. I I M K U S 
Notary Public 

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

tuviška reikalą renenaMu
KUKUOJA: Chicago)• Ir Kanadoje metame — SMhO, pcsel mefg — JUM, 

trims mėn. — $850, vienam mšn. $3.00. Klfoee JAV riete** metams 
—- 526.00, pvsel mėty — $14.00, vienam mėn. — S2J6. Užsienio^ 
m — $31.00 metams. Suslpaiinlmul siunčiama aavattf

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Dail. Genės Kuogelienės, 
gyv. Ottawoj, darbų paroda bus 
Toronte, Prisikėlimo par. salė
je, gegužės 28 ir 29 d. Tuo pat 
laiku Toronte bus tęsiamas TV 
Lietuvių teatro festivalis ir 
Įvyks jo užbaigtuvės.

— Pasaulio'Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, remiama visų veiks
nių ir visuomeninių organiza
cijų, sąryšyje su Belgrado kon
ferencija, ruošia Pabaltiečių ei
seną už žmogaus, teises rugsėjo 
17 arba .24 d. Washingtono mie
ste. Tuo reikalu Detroite > įvyko 
posėdis. Jame dalyvavo' įvairių 
organizacijų /atstovai: Ofelija 
Barškėtytė, Bįrutė Zdanytė, Jut 
gis Valaitis, Jonas Urbonas, GaL 
biją Juozapavičiūtė, Viktoras 
Nakas, Paulius Bernotas ir "Al
gis Zaparackas. f

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Avav Hot Springe, Ark. 

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

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tat 
501-623-9814.

Jersey valstijos bus pagerbta 
specialioje vakarienėje už jos 
nuopelnus ir ilgametę veiklą 
Lietuvos Vyčių organizacijoje, 
ypatingai redaguojant žurnla 
“Vytis”. Vakarienę ruošia Lie
tuvos Vyčių Vid. Atlanto distrik 
tas gegužės 21 d. Newarko Lie
tuvių parapijos salėje. Vietas 
rezervuoja M. Skabeikienė.

HELR WANTED — MALE 
Derblninky Reikia

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

SIUNTINIAI J LIETUVA , 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halstod St, Chicago, HI. 60608. — TeL 254-3320 
V. VALANTINAS

Pensijos Ir kompensacijos iš Vokie
tijos ir iŠ kitu kraštu, pilietybės popie
riai. Įvairiu valstybės- formų pRdy 
mas. Interesantu reikalais lankos1 
valdžios ir savivaldvbės Įstaigose be 
konsulatuose. Padeda sutva-kvti per 
sijas ir bedarbių pamainas bei kituL 
panašius reikalus. Sutvarko Medicar 
ir kitas sąskaitas. Padeda netinrtin- 
įems gauti iš WELFARE ir kitu ištai
gu įvairias pašalpas: buto nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvie <• 
mus i Amerika Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Re to išrf>- 
oina metrikus ar iu paka’talus. Kreip 
‘is asmeniškai arba laiškais.

P. S. UŽDildomos formos IL-1363 
Tax relief for Claims and Grants for 
Senior Citizens and Disabled Persons. 
Galima prašyti pašalpos dar ir už 
1972-76 metus imtinai.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3548 SOUTH EMF1ALD AVENUE
(Pirmas aukštas. ’Ąiimas iš kiemo) 

CHICAGO, ILLINOIS 6060» 
TeL LA 3 -1387

W1WWAVW.W.VAW.W11

— St. Rita, aukšt. mokykla pa 
skelbė garbės mokinių sąrašą. 
Jame tarp kitu yra Vitas.Brie
dis, Xyillrain.Kirkolis, Michael 
Stakėnas, Philip Yaras, AJeksan 
dras Vaičkus, Brian Waranau- 
skas, Paulius Markevičius, Ge
rald Qeilwill ir Algimantas G ra u 
žinis. '2

PETRAS KAZANĄUSKAS, Prezdentas

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

— Kanados LB Tarybos rin
kiminę komisiją sudaro Liudas 
Tamošauskas, Jonas Gustaitis, 
dr. Klemensas Liutkus, Stefa 
Babelienė ir Rūta Čepaitytė. Rin 
kiniai bus gegužės 15 d.

— Adv. Algis Puteris pakvie
stas Pasaulio Lietuvių Sporti
nių žaidynių teisiniu patarėju. 
Žaidynės—1978.VII mėn. Toron 
te. Žaidynėms ruošti ŠALFASS 
sudarė specialų komitetą bei 
įvairias komisijas.

— Lituanistinius kursus To
ronte baigė 13 studentų: Kristi- 

. na Dambaraitė.Rima Gustaityje, 
Vida Janulaitytė, Dana Jokūbai 
lyte, Birutė Nakrošiūtė, Vida 
Petkevičiūtė, Audra Standytė, 
Ričardas Punkris, Algis Rim
kus, Gailius ir Tomas Senkevi
čius, Antanas Stauskas ir Rimas 
Ulba.

;— Konferencija*apie tautines 
mažumas auklėjime bus gegu
žės 17 d. nuo 8 ryto, iki 4 vai. 
popiet Palmer House viešButy’- 
je. Reikia regisruotis ir sumo- 
.keti $3 iki gegužės 10 d. Regist
racijos blanką ir čekį atsiųsti 
Ethnicity in Education Confe
rence, Educational Service Re
gion of Cook County, 33 West 
Grand Ave, Chicago, IL 60610. 
Informacijos teikiamos tel. 443- 
3425. Organizuoja mokyklų su
perintendentas Richard J. Alart- 
wick.

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii skardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jocztt Kspačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl„ kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

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

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 

figoje. Vairaus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
ą jai žmonės pasakė. 95 psL $1-50. Yra taip pat 
ibą. 
SATYRINtS NOVĖLėS. Genialaus "rasų rašytojo 

60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.
D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumą neapgauna Intuidsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

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

Vincas žamaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES FARAJTĖJ1. 
84 pat Kaina JL50.

Bie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIKNOSt, 1739 So. HALSTED ST* CHICAGO, fLU 

afUUntant darbe vaiindomli arba užsakant paBv Ir pridedant 
ar pinant perlaidą,

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias 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 
j ais konfron taci j ą pavergtie
siems ... 1

SKELBIMAS

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, 1’4 vonios. $26,000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32000

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

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

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

— Elena Kudabienė, D. Kuo
lienė, A. Pctraitienė, A. Jucienė, 
(i.Keps enėtl.Kairienė,L.Hanosz, 
M. Kalvaiticnė, A. Juozapavi
čius, V. Ignaitis, A. Mlngėla, 
kun. J. Slaškus, K. Mikšys ir J. 
Simanavičius sudaro IV Lietu
vių teatro festivalio renginio ko 
mitetą. Festivalis bus gegužės 
21 ir 29 savaitgaliais.

— Albina Poškienė ..iš Mar
quette Parko Lietuvių parapi
jos, dirbanti eilėje organizacijų, 

visiems; rekomenduota kandidatė į Chi- 
pasižymėjusių asmenų 

sąrašą. Rekomendavo apylinkės 
senjorų klubas. v

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690,
Canada

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

— Kasparas Radvila paraše 
atvirą laišką Economist laikra
ščiui. Laiške išdėstyta pažiūra 

’ apie reikalą išmokti gyvenamo 
1 krašto kalbą, o nebandyti jos 
nemokėjimą išnaudoti savo tik 
slams, kaip tai daro lotynų kil
mės imigrantai, nerodydami re- 
spektp gyvenamam kraštui ir 
jo kalbai.. Ta proga jis primena 
rusų okupuotą IJetuvą ir pir
muosius žingsnius Amerikoje,’ 
darant pastangas nugalėti kal
bos sunkumus visai nepraran
dant kultūriniu ir tautinių sa
vybių.

Bet kur tau tik šauksmas, 
tik riksmas. Jo fone girdisi 
tos pačios moters rėkimas: 
"Jūs č*a susirinkot savo drau
gam skirti premija”. . .

Po kokių 10 minučių prašy
mo nusiramini, o tai moteriai 
\is rėkaujant, dailininkas pa
prašė ją uždaryt burną. Ir tas 
nieko nepadėjo. O kai pama
tė, kad ir Valdybos narys 
l’gianskis eina su triukšma
dariais, komisija nulipo nuo 
scenos.

{(tomus 
daly viams 
suniekinę 
balių c

y pu 
maurai

simptomas 
sugadinę nuolaiką,Įcagos 
rengėjus ir išardę 

, triukšmadariai vienu 
atsikėlė ir dingo. Atseil- 

atliko savo darbą.
netvarka, matyt, gerokai 

supurtė ir dail. Juodį, kaip to 
baliaus vadovą ir sęenos puo
šėją, kad, užlipęs prie savo de 
koracijų, visą papuošimą ner- 
vuotais judesiais nuplėšė ir 
sutrypė. Anot jo žodžių, tiems 
gyvuliams šito darbo nereikia. 
Žodis išvadoje.

Senai stebiu Amerikos Lie
tuvių Bendruomenę, o ypač 
St. Petersburgo bendruomenės 
skyrių. Prieinu išvados, kad ji 
neturi šviesių protų, neturi au 
toritetingo žmogaus, apjungiaii 
ei o šią bendruomenę. Užtat, ir 
t ik ką aprašytas St Petersbur- 
ge trukšmas, yra išvada pri
mityvių žmonių galvų ir tokių 
pat veiksmų. Kai nėra autorir 
teto kilniai idėjai, vadais tam
pa pilka masė.

Bendruomenės Narys

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAUJIEMOXS Eraet fnėjo 90 metę. KInfnt tą rakaktL ferbUat piršot 

Amerikon lietorin dlenraifio stebėtos bei lietuvSkos ipsudov pirmO- 
3ūj Ir atUekast bfitfnas pareigas mHnrt lieturybėf žlfĮrimūl akel- 
bumu Nmjienų plxtininic Tijm,

NAUJIENOS tvirti! stovi Ir keroja ož Lietuvoj ir pavergta Uetrrig lai/v? 
neidamos ir nesldėdaatoc į nsdėrina r okupantai! ar Jrj IgaHo 
tlnlala

NAUJIENOS palaiko rista lietuvių demokratinei grupei, Ju bendro tnatito- 
eijai Ir remia visą lietuvių bendruosius darbui bei tiktlui.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Keturių danga 
rlkos Jr poltinių flluztjų laikais. Jos yra 

nas yra mada- Lai ta mada tampa jaZ prenumeruoti, •

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
stelbdama platinimo vdų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviuos 
spaudos pirmūnu pavyzAiais užsi; J / ‘
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos,

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

SESIŲ apartments puikus mūrinis. 
Arti šv.7Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų.

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

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

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

2 BUTŲ medinis. $12,000.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vienintelį 
(r lietai iaiUnlnką 7^

Chicago je

AMbLnoraįaną
/m^kBURŠTEINA
WKjfSfefcTeL 263^826

677-84$$

Loreta I. Stukienė iš New nių, The Ritan laikraštėlį p. 
kyrė į pačią-geriausią grupę.

— Naujienose galima Įsigyti 
Algirdo J. Kasulfiičio anglišką 
knygą “Lithuanian ‘Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centą. 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

"NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

HELP WANTED — FEMALE 
barbininkiv reikia

OIIKIMį

Šrate Farm Life Insurance Company


