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ti konferencijoje svarstyti klau
simai lietė Pietų Afriką, Rode- 
zijąir Izraelio praėjusių rinki
mų “reperkusijaa”.

Sovietų komu
“Pravda” sek

nei sistemai ir dažnai abejojęs 
prezidento įsakymais.

Be to, atleistas ir Angolos 
karo jėgų politinis komisaras Jo
se vanDunem. šie du pareigūnai 
buvo priešingi kai kuriems ko
munistų projektams.

Izrae- 
vyku-

“Manau, kad nei per vienų 
jotą nei substanciją^ net tonu 
administracijos pareiškimai žmo
gaus teisių klausimu nėra' pa
sikeitę”, —. Brzezinskis pasakė, 
“Kas pasikeitė, tai tik kad spau
da tuo klausimu mažiau bera-

Daug žmogžudysčių būtų 
galimaišvengti ;

žemes, 
ginklų 
norėjo 
o tada

Soyietų karo vadai yra įsi
tikinę, kad niekas jų tankų ne
galės sustabdyti. Panašiai gal
vojo ir egiptiečiai, kai jie pra
dėjo veržtis į Sinajaus kalnus, 
bet tikrovė buvo kitokia, 
lio aviacija ir artilerija 
šiai vartė Egipto tankus.

WASHINGTONAS. — PoBei- 
jos pravesti tyrinėjimai parodė, 
kad didelės dalies žmogžudys
čių būtų. galima išvengti, jei po
licijai butų; žinomi ginčai, bar
niai ir grasinimai, kurie daž
niausiai prasideda daug anksčiau 
prieš nužudymą. Studijos De
troite ir Kansas City parodė, kad 
žymi.žnpgžudysčių dalis įvyks
ta šeimų, giminių, draugu ir 
šiaip.buvusių artimų tarpe ir to
kiais atvejais iki.: žudynės esą 
būna barnių ir net po keletą gra
sinimu. j" .

' Dėl Pietų Afrikos, jis atmetė 
buvusio -Valstybės sekretoriaus 
Henry Kismgęrio politiką,’ kuri 
buvusi, nukreipta kad ministėris 
pirminink as John Vorsteris -j am 
padėtų padaryti permainą Rbde- 
žijoje, pats netekdamas pagal
bos Pietų Afrikai. Brzezinskis 
pareiškė, kad Sovietai “verčiau 
tegul bendradarbiauja su mu
mis, arba rizikuoj a istoriškai 
likti bereikšmiais didžiausių mū
sų laikuklanšinm^sj^ndimo 
metu”, ' ■ 5

Angolos valdžia 
nepasitiki parinktais

. Sekmadienio vakarą Izraelio 
politikas tuojau buvo nugaben
tas į ligoninę, kur Dr. Danio, pa
tikrinęs sveikatą, pareiškė, kad 
Begin negalės ilgesni laika ak
tyviai dalyvauti politinėje kovo
je. širdies ligų specialistas Įsa
kė jam kelias savaites būti ra
miai • ir bareikalingai. neper
tempti nervų ir nepakenkti šir
džiai.

priminimas
Izraeliui
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SOUTH BEND, Lnd. — Pra
eitą sekmadieni Notre Dame 
universitetas pagerbė preziden
tą Jimmy Carteri ir JAV am
basadorių Japonijoje- buvusį se
natorių Mike Mansfield. Žia pro
ga' prezidentas Carter pasakė už
sienio klausimus liečiančią kal
bą. Jis plačiau apsistojo tiėš 
Izraelio politikų pažadais ir ar
tėjančią Artimųjų Rytų taiką 
Prezidentas priminė klausyto
jams Artimųjų Rytų taikos ga
limybės. Jis yra įsitikinęs, jog 
taika yra galima, nes visos vy
riausybės yra įsitikinusios apie 
taikos nešamą gerbūvį. Svarbu, 
kad dabartiniai Izraelio vadai 
šio laikotarpio nuotaikas supras
tų ir sutiktų atiduoti arabams 
karo metu užimtas jų žemes. 
Taiką turėtų būti svarbesnė ir 
vertingesnė, negu užimtos sve
timos teritorijos.

prezidento 
Jimmy Carterio priminimas, pa
sakytas daktaro laipsnio Įgi
jimo ceremonijų metu, galėjo 
paveikti Menachemą Beginą. 
Prezidentas priminė keliais at
vejais žydų vadų tvirtinimus, 
kad jis nenori svetimų žemių.'Jie 
užėmė Sinajų, Golano aukštu
mas ir kairįjį Jordano upės pa
kraštį, kai šios valstybės pra
dėjo pulti Izraelį.

Jeigu Izraelis nori taikos, tai 
privalės atiduoti arabams už
imtas žemes. Begin žino, kad be 
Amerikos pagalbos Izraelio ne
bus. Jis žinojo, kad preziden
tas Carter keliais atvejais žy
dams yra priminęs, kad jau lai-

Buvusiam Izraelio premjerui 
buvo priminta, kad Izraelio po
litikai buvo pasižadėję grąžinti 
visas okupuotas arabų 
kai prašydavo lėktuvų, 
ir tankų. Izraelio vadai 
tikros taikos su arabais, 
būtų atidavę jiems visas užim
tas žemes.

T/ie First and Greatest \
Lithuanian Daily in America

Mutual federal taupymo bendrovės stalas Hayįfemi 63-į u-.metu sukakties minėjime. Paveikslo priešakyje 
matome čikagiečiams gerai pažįstamą respublikonu politika Kazį Oksa. | kairę nuo jo sėdi bendrovės prezi
dentas Petras Kazanauskas, visuomet Amerikos lietuviu vedamą darbą priremia s savo pečiais, greta sėdi ponia 
Kazananskienė. Dešinėje Įsėdi ir ranka į viceprezidentą Oksą rodo visus bendrovės garsihimus tvarkantis* A. 
Simonaitis, o greta sėdi jo žmona Stefaniją Simanaitienė, bendrovės iždininkė. . w <

P. Afrikos lyderiai 
mato bendrą pavoju

GENEVA, Šveicarija. — Pie- 
tų Afrikos respublikos ministe- 
ris John Vorster netikėtai atskri
dęs į Genevą’ sekmadienį tarėsi 
su Dramblio Kaulo Kranto pre
zidentu Feliksu Houphouet-Bo- 
ygni apie grasinantį komunistų 
pavojų.

Pietų Afrikos oficialiu prane
šimu,- tiedu lyderiai aptarė “ben
drai liečiančius interesus”, kurių 
tarpe bendrai gresiantį komu
nistų pavojų Afrikoje”.

Forsteris Genevoje sustojo 
pakeliui iš Vienos, kur jis su
sitiko JAV-bių viceprezidentą 
Walterj F. Mondale.

Spėjamai daugiau kaip 20,000 
minia mostigavo baskų ir. komu
nistų vėliavomis,. kai 82 metų 
amžiaus komunistų ' vadei vė pa
sakė “Aš esu jūsų ispozicijoje 
bet kuriuo laiku diskutuoti jū
sų problemas, bet dabar man at
leiskite, jaučiuosi pavargusi”.

. Ibarurrųiš Ispanijos pabėgo Į 
Sovietų Rusiją 1939 metais, kai 
generolas Francisco Franco su
triuškino demokratinę respubli
ką. La Passionaria iš Maskvos 
grįžo šio mėnesio 13 dieną, nė 
nepasilsėjusi ėmėsi pamatų raus
liosimo darbo.

Prezidento
nepatiko

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Iš Angolos ateinančios žinios sa
ko, kad prezidentas Neto atleido 
du įtakingus pareigūnus, kurie 
nepritarė dabartinės vyriausy
bės politikai.

Pirmon Vieton atleistas mi- 
nisteris Nito Alves, kuri buvo 
atsakingas už visus administra
cijos pravedamus planus. Jis 
anksčiau nepritaręs komunisti-

Ligoninėn ’ buvo nuvykęs 
Simha Erlich, Likudo partijoje 
dešinioji Menachemo Begino 
ranka, kur jis gavo instrukcijas 
koalicinei vyriausybei sudaryti.

Z ' '

Begin patarė tartis su 32 at
stovus parlamente tylinčiais dar- 
biečiais. Atrodo, kad Simon Pe
res bus paliktas Izraelio krašto 
apsaugos ministeriu.

Atidavė 66 šaudyklės
CHICAGO:

stangos prikalbėti čikagiečius 
savo noru, atiduoti savo ginklus 
baigėsi tub, kad per 26 Chica- 
gbs miesto; ir priemiesčių baž
nyčias ir sinagogas buvo suneš
tos ir atiduotos 66 šaudyklės. Ne
patirta, a/ tie ginklai buvo sa
vininkų laikomi puolimui ar ap
sigynimui. Vienasis tų 66 bu
vo nutrumpintas šautuvas. Gin
klų rinkliava buvo labai trumpa, 
nes priežiūrai policijos buvo gau
ta tik dviem valandoms.

Maroko užsienio ministėris 
Ahmed Laraki, praeitos savai
tės gale nuskridęs Į Zairę ir išsi
kalbėjęs, su prezidentu, Zairės 
karo vadovybe ir užsienio mi
nisteriu, pranešė, kad marokie
čiai kariai pavyzdingai atliko 
jiems skirtą ir Zairės preznden- 
to prašytą darbą — išvalė žabos 
provinciją nuo įsiveržėlių iš An
golos,

Marokiečiai sustabdė Įsiveržė
lius visai netoli vario kasyklų. 
Vėliau privertė, juos trauktis, o 
dar vėliau Mučiačia sankryžoje 
juos apsupo ir paėmė didoką bė
gančių Įsiveržėlių į nelaisvę, 
skaito savo pareigą baigta. Įsi- 

'veržėliai daugiau kalbėjo, negu 
veikė. Jie paskelbė, kad užims 
ne tik vario kasyklas, bet pasieks 

' Kiųsašą, nuvers prezidentą Mo
butu Seku ir Įves, .visame krašte 
“liaudies-valdžią?, Įsiveržulsios 
kariuomenės “generolas” Em- 
bimba’tvirtino, kad .ne tik Kin- 
sąšoge, ; bet visoje/rvalstybėję 
bus pravesta nauja-tvarka, Va
karų Europos “imperialistinė 
demokratija” būs panaikinta ir 
visur .bus- Įvėšta “liaudies de
mokratija”.

šis politikuojantis karys, iki 
šio meto nelaimėjęs nei vieno 
didesnio' mūšio, norėjo visiems 
krašto gyventojams primesti to- 
kią- santvarką, kąkią kubiečiai 
primetė "Angolos gyventoj ams. 
Angolos vyriusybė $davė įsiver
žėliams “gen. Embimbą”, kelis 
ginklus ir Įsakė veržtis Į va
rio kasyklas. Jie tyirtino, kad 
pačios svarbiausios Zairės paja
mos ateiną iš šaboš vario ka
syklų.'-jeigu Zairei bus atim
tas pats svarbiausias' pajamų 
šaltinis,.’ taLVisa dabartinė demo
kratinė santvarka sukniubs.

Angoloje, visame .Zairės pa
sienyje,' komunistai sutraukė 
daug tankų, valdomų Kubos ka
reivių, bet abejojama, kad tie 
pankai drįstų pereiti sieną ir 
veržtis krašto gilumon. Jeigu 
taip pasielgtų, tai tada kiltų nau
jas karas. Atrodo, kad Sovietų 
Sąjunga tuo tarpu karo Afrikoje 
nenori.

Europos apsaugai 
reikia pinigų

BRIUSELIS, Belgija, 
rėš Atlanto Sąjungos karo mi
nisterial priėjo išvados, kad atei
nančiais metais reikia išleisti 
stambesnes - sumas savo narių 
apsaugai. Pirmiausia teks iš

leisti žymiai daugiau pinigų 
naujiems šarvuočiams gaminti.

Be to, kiekviena- valstybė tu
rės pasitempti, ka galėtų prisi
dėti prie helikopterių statybos. 
Nustatyta, kad helikopteriai yra 
pati geriausioji priemonė rusų 
tankams naikinti.

MORRISTOWN?-N. J. — Na- 
donalis Vėžio institutas, rea
guodamas į labai didelę propa
gandą už “vaistą nuo vėžio” Le- 
atrile, planuoja pravesti rimtą 
to “stebuklingo” vaisto ištyri
mą. Gavęs iš FDA leidimą. Insti
tutas pradės pirmuosius kontro
liuojamus bandymus klinikose.
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TVIRTINA PATARĖJAS BRZEZINSKI
Piety Afrikoje; rusai turės bendradarbiauti, 

su Amerika/ jei inenori likt’ beverčiais _
WASHINGTONAS. — Zbigniev Brzezinski; prezidento Car

terio saugumo patarėjas, pasikąįbėjime su U. S. News & World 
Report pareiškė, kad JAV administracija nei kiek nesuminkštino 
savo pozičijos žmogatis teisių-klausimu.

TELAVIVAS, Izraelis — Sekmadienio vakarą naujai iškilusį 
ir 42 atstovus Į parlamentą pravedusį Izraelio politiką Menachem 
Bengiu, ištiko širdies smūgis.

Jis vedė labai intensyvią rin- kas galvoti apie atidavimą ara- 
kiminę kampaniją, o kai laimė
jo daugiausia vietų parlamente, 
tai kiekvieną dieną skelbė vis 
naujus pareiškimus. Jis pasi
sakė prieš ■ bet kokių žemių ati
davimą egiptiečiams ir Jorda
nijai. ; .

Jis buvo sutikęs daryti šiokias 
tokias Sirijai Goleno aukštumo
se, bet jis nesutiko atiduoti Si
najų, Gazą arba kairįjį Jorda
no upės pakraštį.

Izraelis žadėjo atiduoti
užimtas žemes

Formuojasi Jungtinės 
Europos Valstybės?

>- LONDONAS
Europos Rinkos, kuriai Šiuo me
tu priklauso 9 Vakarų Europos 
valstybės, užsienių reikalų mi
nisterial praėjusį sekmadienį 
savo 24 valandas trukusią pa
šnabždomis pravestą konferen- 
ciją^ kurioje jie diskutavo, kas 
reiks daryti su kilsiančiomis nau
jomis problemomis, -jei ir kžda į 
Europos Bendrąją Rinką bus 
priimtos trys dar “nesubrendu- 
sios demokratijos” — Graikija. 
Ispanija ir Portugalija.

Devyni užsienių reikalų mi
nisterial ir pats Bendrosios Rin
kos prezidentas Roy Jenkins 
svarstė numatomas ekonomines, 
biudžetines ir administracines 
sunkenybes, kokios bus'neišven- 
giamos, jei tos trys valstybės 
pasidarys tos Rinkos nariais. Ki-

Biblija kaip ginklas nūo 
i . ' piktadariu

DETROITAS. — UPI. prane
ša, kaip maža moterėlė Elorence 
Moffett, 47 metų mažiaus, su 
Biblija atsigynė nuo plėšiko ir 
prievartautojo. Kai šeštadienio 
naktį į i°3 miegamąjį įsėli
nęs banditas bandė nutildyti jos 

t riksmą, ji perkando jam pirštą 
ir banditas piktai atėmęs visus 
jos pinigus pareikalavo jos “kū
no”, ji pasisakė savo kūną ir visą 
gyvenimą prižadėjus Viešpačiui, 
jam pasakė, kad “atlyginimas už 
nuodėmę yra mirtis”, ir pradė
jo skaityti iš biblijos. Banditas 
susidomėjęs ir penkias minutes 
padiskutavus religiją sutikęs iš
eiti, net grąžindamas jos $2.

Pravda bara Sudaną

MASKVA. — 
nistų laikraštis 
madienį piktai išbarė Sudaną, 
kad jis ištremdamas visus 90 
sovietų “specialistuš patarėjus” 
pasiduoda ir išduoda Afrikos 
tautą “imperalistams įnagus”. 
Išvarymas likusių 90 sovietų 

. specialistų ir jų šeimų buvęs re
zultatas intensyvės antisovie- 
tiškos kampanijos, “imperialis
tų” sukeltos Afrikoje.

Maroko karalius atšaukė karius, padėjusius 
apvalyti Zairei įsibrovėlius iš Angolos .

‘RABATAS, — Marokas. — Maroko karalius Hasanas II-sis, 
patyręs, kad Zairės provincijoje prasidėję nerajnumai, jau eina 
veik prie pabaigos, įsakė ‘žabos provincijoj esantiems marokiečiams 
ruoštis namo, darbas ;pavyzdingai atliktas.

BILBAO, Ispanija. — Mato
mai pavargusi pirmą, kartą po 
Civilinio karo Ispanijoje viešai 

j pasirodžiusi komunistų “ma- 
triarkė” Dolores Ibarurri “La 
Passionaria” (“Aistringoji”) 
girgždančiu balsu praėjusį sek- 

tam paimtas jų teritorijas. [padieni. Bilbao mieste kurstė 
baskus ir komunistus kovoti 

Izraelio politikas gali pasitaisyti už savo teises”. i

Moliultiečiąi užpuolė 
olandu traukini.

u L '

ZIUDLAREN, Olandija. — Dvi 
gerai ginkluotos moliukiečių gru 
pės sustabdė olandų traukinį, 
vežusį keleivius ir vartojus į 
pajūrį ir suėmė visus keleivius. 
Kita grupė užėmė Smildę srity
je sančią pradžios mokyklą

Mokykloje buvę mokiniai ir 
traukinyje buvę keleiviai uždary
ti mokykloje. Iš viso moliukie- 
čiai suėmė 230 žmonių ir laiko 
juos įkaitais. Moliukiečiai rei
kalauja, kart Pietinės Moliukų 
salyno salos būtų paskelbtos ne
priklausoma respublika ir joms 
būtų leista patiems tvarkyti . sa-_ 
lų gyventojų reikalus.
r ’žmonės' -pagrobusieji maliu- 
kiečiai nori, kad Olanija padėtų 
salų gyventojams tapti ;.nepri- 
kiausimais. Iš viso buvo apie 40 
moliukiečių, pagrobusių-230 olan 
du. Grobikai yra jauni žmonės, 
Olandijoje gyvenančių moliukie
čių vaikai. ’ c.r?: f

SMARKUSIS IZRAELIO POLITIKAS 
Ogavomdibms 
Galėjo paveikti prezidento Carterio 
priminimas atiduoti užimtas žemes
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GERESNIS MAISTAS — LAIMINGESNIS GYVENIMAS
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Naujausiu. mokslo žinių populiarus perteikimai 
_______ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
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nuo mityboje jų — turėsime laimingesnį gyvenimą.
Medicinos tiesa

Žr.ugaus elgesys visese srity- O kai trūkusi akloji žarna mirti- 
: c yru išdava jo auklėjimo vos nai paguldė ligonę, tada nei Ra- 
t?: ;a:n gūn/s. Lekia žmogaus šeiniuose geras chirurgas, neij 
j ūjirr.tls ir tik jam gimus koks1 Kaune geri gydytojai negalėjo
ankKTmas — toks esti to žmo
gaus gyvenimas. Nelaimė, kad 
žmogui esti įkalbama daugelis 
nereikšmingų dalykų. Kartais 
mirtinai žalingų dalykų persta
toma žmogui kaip Dievo reikala
vimas. Taip ir kenčia nuo ma
žens žmogus visai bereikalo.

Dabar skaitome spaudoje, kad 
motina nužudė savo du vaikus, 
nes Dievas taip norėjęs. Leng-1 žmogus mitybos srityje tada, 
vai suprantame, kad tos motinos 
komputeris neveikia reikiamai. 
Bet yra užmaskuotų komputerio 
darbų, jie ne taip lengvai suse
kami netikusiais esą.

Duokim, tokį skelbimą tūlų vy
riškių, būk Dievas nubaudė Pir
muosius tėvus darbu. Tikrumo
je, darbas yra gyvenimo druska, 
geriausias vaistas nuo kompute
rio ligų, visokių gėrybių čia ant 
žemės teikėjas.

Imkim kitą netiesos per tiesą 
piršimą: girdi, pagimdžiusi mo
teris yra nešvari. Taip Talmu
das žydiškas rašė — tokią ne
tiesą kartojo tūli vyriškiai ir sa
viems tikintiesiems piršo ir atsa
kančiai, elgėsi — apšvarinimo to
kios ceremonijas išgalvojo. Ar
ba vėl, tas pats Talmudas drau
dė gydytojui apžiūrėti moteriš
kę. Tokia paikystė iki mūsų die
nų atėjo: grapienė Žemaitijoje 
nesileido , gydytojo apžiūrima. . 
Tas iš tolo nustatė “diagnozę”, sugedusio komputerio savinin- '' ant žemės prasideda.

jausmuose netikusių papročių 
grapienė.

Keliaujame ir mes per gyve
nimą, kentėdami be reikalo — 
dažnai vien per savo jausmų ne
tvarkingumą sau ir artimui gy
venimą persūdome. Ypač kenčia

jai padėti. Taip ir iškeliavo be 
reikalo per anksti iš mūsų tarpo # 
žmoniška, bet suklaidinta' savoj kas- dabartinis jaunuolis. Toks 

negalės atlaikyti gyvenime ko
vą už būvį. Toks eis dar jaunys
tėje gyvenimo balon: ieškos už
simiršimo narkotikuose, svaiga
luose, tinginystėje. Iš čia vulka
nu veržiasi kriminalas, palaidu
mas, visų kultūrinių gėrybių ne- 
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Liaukimės • nors mes taip jų 
dainų klausę bei joms pritarę. 
Mes pradėkime ryžtis keisti sa
vo nesveikus įpročius sveikes- 
niais visose srityse. Juk, mes 
negalime toliau, kaip ana poniu
tė rūkyti, iri jaunimui pamokslus

kai savo komputerį pavedą val
dyti biznieriui, apgavikui, ap
simetusiam šventuolėliu. Visi 

tokie ir panašūs žmonės nešioja 
žmogaus pavidalą dar savoje as
menybėje žmogumi netapus.’ Jie • Kr 
visokeriopai išnaudoja žmogų.’ 
Tik pasiskaitykime, kaip mus 
balon vilioja apgavikai mitybos 
srityje.

Liaukimės mėšlyne dainavę

Kiekvienas nonnalaus kompu
terio savininkas nori, kad jo vai- __
gis būtų skanus, maistingas ir j sakyti apie kultūringą elgesį, 
įvairus, čia nuo mažens netėviš- į Tartiufus — veidmainius moka 
kų tėvų ir nedraugiškų draugų atpažinti dabartinis jaunuolis la- 
esti žmogui Įperšamos visokios : bai jauname savo ^amžiuje. Nįio 
neteisybės mitybos srityje. Ta- tokių, nors šventuolėlio varpeliu

te;

i'
įž::

I

Blogiausia, kad niekas tokiem 
gyvenimo nuskriaustiems padė
ti-negali, nes jie pagalbos ne
prašo. Jie, kaip tie Donelaičio 
mėšlavabaliai, dainuoja mėšle.

ardo ir niekada laimingu nesi jau-; nydami. Nuo tikro blogio, pabė- 
čia. Mat, pagrindai žmogaus gy- ges, prie gėrio neprisiartinęs da- 
venimo esti suardomi netikusios bartįnis jaunuolis pasimeta. Ta-, 
mitybos. ida Jam'ir jo artimiesiems bei

Tik pasižiūrėkit, kuo ' minta visiems kitiems-tikras pragaras
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‘ MbHy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into battle

Today, when it $ time to take

buy U.S. Savings Bonds.
you join the Payroll

your future. And in America’s, too.

a

Keturj didieji

Visų pirma suaugusieji turi 
pradėti sveikai maitintis. Tada

eiti sveiku gyvenimo keliu mity
bos srityje. Teisingas maisto 
paruošimas aprūpina žmogų 
svarbiausiais jam dalykais: vi-

būtinais dalykais. Visai nėra 
sunku sveikai maitintis. Toks 
maistas yra labai skanus. Nuo-

nius. Tai baltymų (proteinų), 
geležies ir vitaminų šaltinis. Dvi 
ar tris uncijos paroje (be kau
lo) sunaudokime jautienos, ver
šienos, avienos, kiaulienos, pauk
štienos, žuvies bei kriauklinių jū
ros gyvių, ar įvairaus mėsiško 
mišinio. iMėsos vietoje galima 
vienam patiekalui suvalgyti du 
kiaušinius. Taip pat mėsos vie
toje galima valgyti vieną pud
elį vienam patiekalui sausų pu- 

mę stovyje. Tik nereikia nuo 
mažens mūsų komputerius su
gadinti — įprasti į visokius me- 

keturis valgomus šaukštus že
mės riešutų ar jų sviesto (pea
nuts, peanut butter)..

Keturis ar daugiau kartu vai- 
sius-daržoves valgykime paroje.

dėti mėlyne dainuoti.
Ne viena, bet keturios maisto 

grupės teikia žmogui sveikatą. 
Už tai jos visosketurios mums 
visiems reikalingos geros svei- daržovių turi, kartą valgom citri- 

ralų; vitaminų — C ir kitų. Vai-

ves. Būtinai tarp įvairių vąisių-

ainiai vaisiai ar geriama jų sun-
Todėl planuodamas dienos mity
bą visada turėk prieš akis ketu
rias didžiąsias maisto grupes. 
Yrą minnnMTnas tų keturių gru-

Valo kasdien sunaudoti. Kitai;

Virš minimumo^,valgymas pa
gerina sveikatą. Ko reiktų, kad 
miegus 'turėtų tokį komputerį, 
kuris pajėgtų pildyti gydytoje 
Guseno čia patiekiamus sveika
tos reikalais, ypač mityboje, pa
tarimus. Tad mes kiekvienas 
.stenkimės apkarpyti savus mi
tybos. srityje nukrypimus. Ta? 
Ida; bet gerokai Įgyvenę, imsi- 
,me sveikiau jaustis; Gana, juk, 
mums tų artritų, bursitų-, viso
kių strėnų ir kitų, vietų -negalių. 
•' Pradėkime per- didėlį svorį 
mesti šalin — ir- daugelis da
bartinių mūsų kūne “erkių” dan
ginsią lauk iš. mūsų. pastogės. 
Nustokime persūdyti savo val
gius — ir pakeltas kraujospūdis 
didžia dalimo liauąis mus .var
ginęs. Imkime Įvairiu miaistu 

, maitintis — ir mūšų kišenės p2- 
ųės — atliks skatikas dabar iš
leidžiamas papildomiems maisto 
gaminiams pirktis.
* Kalorijos (ne kdorijps, kaip 
daugumas kalba ir rašo) — tai 
energijos šaltinis ir fnitybai rėi-

vių.
Javainių grape (Cereals) 

[ Keturis ar daugiau, kartu ja- 
, vainįus valgykime paroje. Aptu
rėsime energijos naudingų bal
tymų, kai kurių B rūšies vitami
nų ir žarnose gausime pakanka
mą kiekį atliekamų — tada mū
sų viduriai veiks be užkietėjimo. 
Stambiai maltų javų duoną 
(“Plyta”) valgykime. Įvairius 
javainius naudokime, čia viso
kie makaronai, spageti, gatavi 
valgyti-virti javainiai (cereals), 
visokie kepyklos gaminiai.

Komputeris turi veikti
Savos galvos nė minutei ne

galima palikti nuošalyje.. Mūsų 
komputeris turi nuolat veikti ir 
mūsų veiklai visame kame va
dovauti. Kitaip — mus greit 
iš kelio teisingo išves visokie ap
gavikai. v Jų pilna kiekviename 

-žingsnyje. Pilna apgavikų is- 
leistų laikraštpalaikių, knygpa
laikių ir pasakorių. Visi perša 

\ mums savo gaminius. Dažnai 
! niekam tikusius- maisto gami- 
; uiūs žmogus ima naudoti tą raš- 
; tų prisiskaitęs.

Čia paminėjome svarbiausius 
mūsų sveiko maisto- šaltinius. 

. Atsiminkime, kad reikia išmin
kęs visame kame, yač sveikoje 
mityboje. Sakysim, galima vi
sai be mėsos apseiti. Tada rei
kės pakankamai pupų-pupelių 
.(ypač sojos) naudoti. Galima 
visai be trynių apseiti — tada 
reikės daug morkų naudoti. Ga
lima visai be' gyvulinių taukų 
apseiti — tada reikės aliejaus 
gausiau vartoti."

Tik jokiu būdu negalima visai 
kurį vieną iš keturių ’ minėtų 
maisto šaltinių užmiršti. Taip 
elgiasi dabartiniai jaunuoliai: vi
si matom, kokia jų sveikatą, 

’koks jų patvarumas moksle, ko
kie jų elgesiai visame kame. Tik 
tinkamai maitindamiesi ir rei
kiamai mokydamiesi bei tinka
mai auklėjami žmonės pajėgs 
tapti daug laimingesniais sutvė
rimais.

.Išvada. Neužtenka 
į sveiko gyvenimo kelius, 
•pajėgti jais eiti. O tai
įdalimi priklauso nuo žmogaus su
raugimo j tikrą asmenį — nuo jo 
asmenybės — jo jausmų susi
tvarkymo.. Tad ir pradėkime sa
vo gyvenimą nuo pirmiausiai 
atliktinos veiklos.

Pasiskaityti. Nutrition for 
your family. Better Home and 
Gardens.

bafų, aliejų cukraūs, uogienių 
valgomų tinkamai besimaiti
nant. Vaikai turi maitintis tai] 
Įvairiai, kaip suaugusieji. Tik 
jiems reikia daugiau pieno ger
ti. Jei iš keturių didžiųjų maisto 
grupių negauna žmogus paval
gyti kasdieną, jis turi žiūrėti, 
kaip pataisyti savo, mitybą, štai 
tos ketveriopos mūsų geradėjos.

Pieno gaminių grupė

Sunaudotina paroje nuo 2 Iki 
4 puodelių pieno, ar jo pakaita
lo. Apturima kalcismas, balty
mai, vitaminas A. riboflavinas 
ir kitos naudingos maisto me
džiagos. Mažiausiai suaugusiam 
reikia paroje pieno du puodelius, 
jaunuoliui 4' puodelius^ e vai-1 
kui 3-4 puodelius sunaudoti;

Vartotinas saldui pienas, pa
sukos, nugriebtas pienas, pieno 
milteliai, išgarintas pienas. Ne
būtinai visi pieno gaminiai turi 
būti skysti. Dalinai pieną pa
keičia sūris, ledai, yra paslėptas 
pienas; duonoje, kepyklos gami
niuose, makaronuose^ pyraguo
se gamintuose su pienių varške 
bei jo milteliais.

13 jum kalbos versta Jono Valaičio

Albiono (Ang
(Tęsiny*)?

— Negalima... Vakarop gerai kimba... Betgi kuri pa 
dėtis, atleisk Viešpatie. Reikės lįsti f vandenį. Reikės. 
Reikės. 0 betgi kad tu žinotum, kaip aš nenoriu nusivilk- . 
ti. Gi anglę reikia vyt.. Prie jos negalima nusivilkinėti 
Vis dėlto dama

Griabovas numetė skriblių ir kaklaraištį. A .
— Miss... e-e-e... — kreipėsi jis į anglę'. — Miss Tfais.

vujjri.;; Na, kaip jar sakyti? Na, kaip tau sakyti, kad 
tu suprastum? Paklausykite... į ten. Į ten nueikite. Ar 
girdit? ; ; '

Miss Tfais apipylė Griabovą panika ir išleido, nosi
nį garsą. • •

— Ką? Nesuprantate? Traukis iš čia, tau «sakoma. 
Man nusivilkti reikia, velnio lėle." Į ten traukis. Į ten.'

Griabovas timtelėjo anglės rankovę, parodė'jaj krū- y 
mus ir sestelėjo: traukis, reiškia, už krūmų ir ten'pasis- j 
lėpk...- Anglė,, energingai judindama antakius, greitomis

— Pirmą kartą gyvenime girdžiu jos balsą... Nėr ko 
sakyti, balselis. Nesupranta. -Na, ką man daryti su ja ?\ ■

— Spiaukl Eiva degtinės išgersim..- . ;
— Negalima, dabar turi kibti... Vakaras... Na, ką tu 

įsakysi veikti? Ot padėtis. Teks prie jos nusivilkti.;
Griabovas nusimetė švarką ir liemenę ir atsišedo ant ; 

smėlio nusiauti batus. _ " . '
— Paklausyk, Jonai Kuzmičiaų, — Į>,a^ke bajorų ;

— šitai,jau,,.mąno drauge, .
pašaipa, patyčios.

— Josios niekas neprašo nesuprastL pamoka . 
jiems, svetimšaliams^ < ■ ■■■■ ■ j*'

Griabovas nusiavė batus, kelnes, nusimetė baltinius 
ir pasijuto Aomo kostiume. Otcovas stvėrėsi už. pilvo. Jis 
dėl juoko ir konfūzo paraudo. Anglė sujudinp- antakius r 
ir.sumirkčiojo akimis... Geltonu jos veidu prabėgo išdi
dumo ir paniekos šypsena. y

— Reikia atvestu — pasakė Griabovas, tap^ioda-

F 
greje vičiau, pasakyk, kodėl kiekvieną vasara išbėrimas 

ant mano krūtinės būna? ■ ;
— Na greičiau lįsk į vandenį ir prisidenk kuo nors, 

galvijau. ' ' - ' 7 L . 3 • < .''rį
— Ir kad nor$, pasidrovėtų, niekše, ^...ps^akė-JGrm.- 

bovas, ėsdamas- į- vandenį ir žegriįdąmasią.
tas vandUoi.;';-PažW^lkdi^ antalauš=-^stumdo.. Nėsišaif' 
na... Aukščiau minios stovi. Chą<he-che.^ Įr musūžpionė-- 
mis nelaiko.: s “

Įbridęs-} Vandenį iki kelių ir visu savo didžiuliu ūgiu 
ištįsęs, jis mirktelėjo- akimis ir pasakę-? - K

< — šitai, brolau, jai ne Anglija, -
Miss Tfais šaltakraujiškai pakatė^sbeką, tžiottelėjo | 

ir užmetė meškerę. ’ Otcovas nusisuko. -’Griabova^ atka--': 
bino kablelį, pasimurdė ir su šnypštūū® e.|^^ ^’y^- '

J
-4

— Dabar, ponai asmenybės,; nebloga • būtų.‘ pavaka
rieniauti,— pasakė karo viršininkas-. Rebrotsovas,^aukš- 

Červenske be degtinės ir arbatos su musėmis-nei belme- 
so negausi. Nėra nieko blogesnio, į jeigu tau- išgėrus ir 
užkąsti nėra ko. - ,

— Taip, nebloga būt dabar ko nors tokio... —? sutiko 
dvasinės mokyklos inspektorius Jonas Joničius Dvoje- 
točnevas, nuo vėjo besisiausdamas rudu paltu. — Dabar 
antra valandą ir karčiam^ uždaros, o nebloga būtų. ši- , 
taipos silkutė, grybelių ko gk^ arba ko nors tokio, žinote^ **

Inspektorius pakraipė pirštais ore'ir veidu' pavarė- | 
davo kažkurį valgį, gali būtiį labai skanų, kadangi visi, 
žiūrėję į veidą, apsilaižė. Kompanija sustojo, ir pradėjo 
galvoti. Galvojo^ galvojo ir nieko valgomo neisgainrįo. 
Reikėjo tiktai vienomis. svajonėmis apsiriboti.

Vakar pas Gdopesovą aš svarbią kalakutę valgiau^ 
— atsiduso ispravniko padėjėjas Pružina-Pnižinskis. —
•Tarp kitako... jūs, ponai, buvote kada nors Varšuvoje? 
Ten šitajpos daro,.. Ima paprastų karosų -dar gyvų.,- 
kinėjančių, ir į pieną... Dieną piene jieMbiaurybės, paplau

?I

kia. Dievaži:.. Ypatingai, jet stiklelį vieną, kitą išgersi. 
Valgai ir nejauti... kurioj užmaršty^. dėl vieno aromato 
numirsi.

ESM
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Vilniaus Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios

TaupyRite dabar

$2X»

kurio skersmuo siekęs ligi 4,5 
inetrus.Buvęs -šio dvaro savi- 
iiinkas Foelkersahmba.s. kaip 
pasakoja vietos žmonės, dėl jg

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Gra- 
$5.00

Prašome ištirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
premimeratos 
mokesčiu.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

Dvaro rūmai. Dvaro rū

ISTORIJĄ
olų 90 (1869-1959) metą 
darbus 664 psl. Kaina

naujam skaitytojui 
lik už $5.00 metams!

NAUJIRNOS, CHICAGO E, ILL,— Tuesday, May 24, 1977

Policijos šnipinėjimas bus 
teisėjų žinioje

Illinois atstovų butas priėmė 
įstatymą ir persiuntė senatui, 
kad bet koks policijos šnipinėji
mas būtų teismo priežiūroje ir 
kad lojalios, įstatymams ištiki
mos piliečių grupės nebūtų se- 
kiojamos. Neseniai paaiškėjo, 
kad Chicagos policija sekė net 
Illinoj aus generalinės asamblė
jos 15 atstovų.

6. Stelmužės dvaro herbas. 
Stelmužės dvaras turėjo savo 
herbą. Jo pavyzdys buvo baž
nytėlėje kairėje pusėje prie 
altoriaus. Apie šio herbo atsi
vadiną. yra sukurta net keletą 
legendų. Iš jų čia paminėsiu 
tik dvi, kurios viena į kitą yra 
labai panašios. Vienoje legen
doje sakoma, kad labai senais 
laikais Stelmužės apylinkėse 
veikė plėšikų gauja, kurios va
du buvo vokietis Foelkersahm 
bas. Jie sužinojo, kad pro šią 
apylinkę - pravažiuosiąs caras 
su savo palydovais, Nutarė jį 
užpulti ir apiplėšti. Bet plėši
kų vadas, kai caras netoli jų 
važiavo, apsigalvojo. Jis iššo
ko iš griovio, kuriame buvo 
pasislėpęs ir, pravažiuojant ca

kaip • spėjama, 
pilis, kurią su
kai jie pirmą 
į Lietuvą. Prie 

kuris

to puslankį, įspėjo carą, kad 
netoli esą iškastas viduryje ke 
l:o užmaskuotas griovas iy ne
toli pasislėpę plėšikai, kurie 
laukia jo pravažiuojant. Caras 
buvo labai dėkingas. Jam. da
vė barono titulą, 5000 ha že
mės' su centru. Stelmuže, o ratą 
su išlauštu puslankiu šio dva
ro herbu.

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

kiekvienais r * metais žydėdavo 
ap _ duodavo uogų, šermukšnis 
kartų šų saka nušalo. 1955 m. 
Utenos miškų ūkis jį išvalė iš 
vidaus,“ išdezinfekavo ir visas 
įo skyles bei plyšius .užcemen- 
tavlb, kad neprieitų vandens. 
Jo 'ąpiiniiš' vieno metro aukš
tyje •yra-8$ metrai, skersmuo 
■į-■ 2,74 nietrai. Tai storiausias 
medis Europoje. Už jį buvęs sto

Dvaro sode, 
stovėjo didelė 
griovė švedai, 
kartą įsibrovė 
pilies buvo tvenkinys 
baigiąs užaugti žolėmis. Su Pa 
dvarinės ežeru jis jungėsi upe 
liu, o su Stelmužės ežeru-gi- 
liu perkasu. Apie tos pilies dy
dį tegalima spręsti tik iš bu
vusių pamatų užsilikusių žy
mių. ' Neprikl ausomybės ' me
tais tos vietos, išskyrus moky
toją Juozą Matulį, niekas ne
tyrinėjo.

Be pradžios mokyklos Stel- matavo ir spaudoje aprašė 
mužėje dar veikė pašto punk
tas, pasienio policijos rajono 
būstinė, viena krautuvė, jau-

Stehnuzės dvaro apylinkės 
labai gražios. Dvarą supa net 
septyni ežerai: Stelmužės, I’a- 
dvarinės, Lūkstas, Kamantiš- 

Kiečių ir kiti. Tarp šių 
ošia Sabališkių, Lygumų

Antroje legendoje, kaip ir 
pirmoje, irgi dalyvauja plėši
kai, bet ne būrys, o tik trys, 
kurie norėjo pravažiuojantį 
carą nužudyti, nuleidžiant ant 
jo pakirstą, didelį ąžuolą. Bet 
vienas iš jų, kuris buvo ypa
tingai stiprus, apsigalvojo ir, 
carui pravažiuojant, griūvantį 
ąžuolą sulaikė. Caras Su paly
dovais labai išsigando ir, gel
bėdamasis nuo pavojaus, 'visu 
smarkumu, kiek tik jo arkliai 
galėjo bėgti, nuvažiavo tolyn. 
Stipruolis, kuris išgelbėjo caro 
gyvybę, norėdamas gauti atly
ginimą, pasivijo karietą ir 
griebė už užpakalinio rato, iš- 
lauždamas ratlankio dalį. Ca
ras kaip išgelbėtojui, suteikė 
jam barono titulą, Foelkersa- 
habo pavardę ir herbą.' Jis 
tuomet vedė buvusio generolo 
našlę,' kuri valde Stelmužės 
dvarą ir pasidarė šio dvaro sa 
vininkų. ’ . , - u■' t

7. Nauji dvaro savininkai. 
Vedant rieną tarp. Lietuvos ir 
Latvijos, Stelmužės dvaro-;že- 
mė buvo padalyta beveik pir-

8. Stelmužė- nepriklausomy
bėj metais. Nepriklausomybės 
metais Stelmužės bažnytkai
mis su dvaru įėjo į Imbrado 
valščiaus ribas. Jame veikė 
pradžios mokykla, kurioje 15 
metų mokytojavo mokytojas 
Juozas Matulis, šiame Zarasų 
apskrities kampelyje, kuris ge 
rokai buvo aplenkto tas ir ru
sais sentikiais apgyvendintas, 
jis įsteigė liaudies universite
tą, vaidintojų būrelį, aktyviai 
dalyvavo įvairiose organiza
cijose, skaitydamas jose pas
kaitas ir rašinėdavo į spaudą 
įvairiais klausimais, .pasirašy
damas Ąžuolo šermukšnio sla 
pyvardžiu. 1941 m. su šeima, 
kaip “liaudies priešas”, buvo’ 
išvežtas į Sibirą. \

■ ai 
neiš- 

Stelmu- 
nuo I- 
hlinda- 

se daug 
odybų, kil
ai ir kktys 

pastatai išpuošti 
ornamentais.
(Pabaiga)

ro centru nupirko Zarasų rui pro šalį, griebė už karie- 
apskr. savivaldybė, viso 8 ha, tos užpakalinio rato, norėda- 
žemės plotą. Likę rūmai buvo!mas ją sulaikyti. Ratas lūžo. Ca 
atremontuoti ir į juos buvo ras'labai'išsigando. Foelkersa- 
alkelta Stelmužės pradžios* mp hmbas, laikydamas rankoje ra 
kykla, kuri iki to laiko buvo 
viename nuo I-mojo pasauli
nio karo užsilikusiame bara-

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS*
Dr. A. J. Gut»*n — MINTYS IR DARBAI, 259 p«L, Uč&ančius“ 1906 

metų (vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir 
rūpinimą. - “

Dr. A. J. Gv*»*n — DANTYS, jų priežiūra, sveikau Ir grafts.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dsbar tik __________
Minkštais viršeliais tik - ___________ _______ ____ _

Dr. A. J. Guuan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą (spOdtUL* Dabar tik __________

čiai. šiuose miškuose daugiau 
šiai auga spygliuočiai medžiai. 
Prieš I-mąjį karą priklausė 
Stelmužės dvarui, o nepriklau 
somvbės metais — suvalsty
binti. , Deksnio miške, kuris 
nuo Stelmužės yra tik pusant
ro kilom., yra opšrų uolos ir 
didelis akmuo, kurio ilgis 5,5 
ir plotis 3,5 metrai. Akmenį iš

laidi 
ninku ir jaunalietuvių skyriai 
kurie turėjo net savė bibliote 
kas.

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, 72 psl.,

minkšti viršeliai - ------------------------------------------------------------- $1.50
3A- Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

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

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį.
Knygaš galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

mo 
|kyL J. Matulis. Jis yra antras 
po Puntuko didžiausias L 
tuvoje akmuo. Kaip jis gil 
yra įlindęs į žemę, liko 
tirtas. Taip pat netoli 
žės dvaro yra užsilikę 
mojo pasaulinio karu 
žai ir apkasai, 
gražių kryžių 
rių gyvenami 
bei kiti nk 

i lietu

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690,
Canada

HM
Galima taip pat ufelaakytl paltu, ataluntva £ek| arba money orderį prie 

nurodytos kalnoa pridedant 50c. porduntimo llleldeme,_____

kenkė jam- šalta žiema, 
met' nušalo didžiausia V '. s t"
Įįuri buvo beveik 40 cm. storu 
hūL-Prie kamieno ji buvo pa- 
puvlisL Toje* vietoje, tarp lie- dėlė salė, kurioje buvę didikai 
ipėns"-ir tos šakos, augo nema-j priimdavo savo svečius ir reng 
■jas šgrinūkšniot riiėdelis, kuris davo puotas. Kada tie rūmai 

buvo pastatyti žinių neturime. 
Per l-mąjį pasaulinį karą, vyks 
tant šioje vietoje kovoms, jis 
buvo sudegintas ir apgriautas. 
Iš tų gražiųjų rūmų paliko tik 
jo akmeniniai laiptai, ėję į eže 
ro. maudyklę ir prieplauką. 
Buvęs šio dvaro savininkas 
Gahnas rūmų plytas pardavė 
Zarasų mieste gyvenančiam 
žydui Deičiui, kuris jas išpar- 
davęs vietos ūkininkams ir Za 
rasų m. gyventojams. Liko tik 
nesudegkmas per karą dvaro 
personalo dviejų, aukštų mūri 
nis namas, kuri, 1938 m. su dv.a

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

I STELMUŽĖ
K?' ■ - f 'į : • (Tęsinys)

‘V •• PUIKI KNYGA PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

. Df. jvetti Devpam. ŽEMES OKI O iVIETIMAS. Studija. Oleto- 
D Chicago}® 196® metilą paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
g*: Akam ddo Metimo problemos ūkininkų krašte, n dalia: žemės 
(Be Švlatisus Užtaroje.

s Atitartai tavo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
Mtatil ratEBkto Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
griatas gn£ai Raugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
ata- (y kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių

yalAtą dkSiuotis ir (Stūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
tr prtjtti pačioms ižkillosloms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūkį atrodo nk žemdirbiams skaityti, kadangi 
dMnHuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po pa
sauli RbUlkytų neturiu absoliuti dauguma yra arba patys buvę flki- 
ninkEi, Erta tttahikų vaikai, reŪMa, kad ii knyga bus brangi aboo- 
fivftaį Bėtuvta daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
lemi panfrta. kad pradėtus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
rotoriaus tifirtsma Lietuvai Hals žodžiais: "Dttingas sūnus — myli-

KnriM pudaphi su daug valsddlų Ir lentelių, kaina tik $8.00. 
OIojmib JJsujirooea.

. erta Beoty Orderi Mnrt tokta adresu:

NAUJIBN08
tTH Ih. fiAUmCD STREET, CHICAGO, ILLINOIS «0«08 

'■> r':' . Gan ftalgM, tuojau knygą pesiųstaM.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyveninio. Lengvas stilius, gyva kalba, graftal išleista. 
150 psL Kaina $24S0. t ; '

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja S2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko'Uetuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL_ Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4-00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos-dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar. 
piniginę perlaidą.

Jau kutis Mikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS UETC

Alekso Abraae knyga aprašanti 
ages, beturiu gyvenimą ir jų a1 

Bteddo Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas. Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
trio kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
©s, Įstrigti Iriknsčisi, toriu rišo buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
lUBrifiki eboral, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
' DūėU- dokumentai katalildškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 

oraarinadjų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

jo. Jų abiejų 
> į Angliją 

audra, o 8-(ir, išmatavę ten ąžuolą, nusta
tė, kad Stelmužės ąžuolas yra 

aps- 
kad jis turi nema

žiau kaip 2000 metų. Senovė-

siau. Pagal Žengia Reformos 
įstatymą Stelmužės dvaro že
mė buvo išparceliuota, palie
kant prie jo 80 ha žemės plo
tą kurį 1927 m. iš buvusio| nųjų ūkininkų ratelis 
savininko nupirko ūkininkas(būrys, įsteigtas 1932 m 
Repšys, o dvaro centrą, kaip 
jau minėjau, Zarasą apsk. sa
vivaldybė.

1941 m. Repšių šeima, ru
sams bolševikams okupavus 
Lietuvą, buvo išvežta į Sibirą 
ir tep, kaip rašo Sibiro kanki
nė Stefanija Rūkienė. savo 
straipsnyje “Laisvės kovų pė
dsakai Lietuvoje” kad vyriau''1 ežerų 
s'las RepAų sūnus buvo ats- ir Degsnio miškai, kuriuose gy 
<irtas nuo šeimos ir mirė lage- vena stirnos, šernai lapės ir 
ryje, o abu seneliai Repšiai kiti gyvuliai bei įvairūs paukš 
mirė Vavilavkoj iš bado.

į- Obelią vieškelio, apie 100 lordu, kuris pas jį svečiavosi, 
metrų’ nuo bažnytėlės, pakraš- Foelkersanibas tvirtino, kad jo 
^j^ voldeėių:. kapinių, stovi ąžuolas, yra storiausias Euro- 
Qiilymas senelis ąžuolas. Jis poje, o lordas — 
tori ąpię 20 metrų aukščio. Jo liudininkai nuvyko 
Viršūnę'nulaužė 
pjos nudžiūvusios storos ša 
kos būva rjuplautus. Iš likusių storiausias. Mokslininkai 
10-ties šakų visai sveikos liko (kaičiuoj 
fik trys, o kitos yra pusiau nu 
džiūvusios.- $»ors jis liko labai je, kai lietuviai garbino Perku 
ąpgęnčtąs, . bet savo didingu-Iną, ąžuolą laikę šventu, šalia 
ipo neprarado..Jo likusios ša- jo, kaip spėjama, net • buvęs 
kos gana sporos ir jos dengia stabmeldžių aukuras * 
ąpie 342 ky.-metrus žemės plo
tįjL. Ypatingai jis pradėjo džiū- mai, kurie pasižymėjo savo di 
ti OtiO 1939 im/nes, matyt, pa- durnu ir architektūrine verte, 

Tuo- stovėjo prie Stelmužės ežero 
šaka,jkranto. Jie buvo dviejų aukš

tu ir nudažyti balta spalva. Ja
me buvo daug kambarių ir di-

BĘ^TA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 

gauti puikią knygą, kurioj, papuoš b«t kokią

tMtalriWa, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
••T’ittjlriEiEMl ir įvykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro- 

: / Kftna $5.
A R»k»WšWa4 METAI PRAEITYJE. Netolimų 

r j "r Įtikta Uetuvoje ir Vokietijoje a;
.-.i Į 12 dalių. 296 psL, kaina $6.

ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
i gris ririWials. 336 pat Kaina $6.00. Minkštais virš. 
; *TW»f^VaėL BliWka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 
: riyjRUA, l dalis. 208 paL, {rišta — S3,00, minėtais rir- 
! -Ą - šetito — $2.00; n dalis, 223 psL, Irisia — $3,00. minKS- 

• tris viršeliais____________________________ —
• J; Hriuflraa Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

< ; Pakalnės ir Labguvos .apskritys su {domiais aprašymais, lliu- 
t stradjomls ir dokumentacija. 336 psl., kaina $8.

- P, Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
i> \partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

tū Jantna NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
< 1T0 pri. ---------------------------------------------------------- 1----------uoe

M. Gvdolls, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232
J r • puslajAri_________________ _ ________________$2.86

;’*• C Knygas įtinkant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

NAUJIENOS,

Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė k vardas)

(Tikslus adresas) *
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Maroko karaliaus suteikta pagalba
*■ r v

Maroko karalius Hasanas Antrasis davė garbingą 
pavyzdi visam šių dienų pasauliui. Jis ne tik suteikė 
greitą ir ryžtingą pagalbą užpultai Zairei, bet jis taip 
pat atšaukė savo karo jėgas, kai pasiųstų Maroko karių 
darbas jau buvo atliktas.

Angolos vyriausybė, dar nepajėgusi aptvarkyti kraš 
to, pradėjo organizuoti ekspediciją Į greta esančią Zai- 
rės valstybę. Dabartiniai Angolos valdovai žinojo, kad

'Saulės duktė” (Granka)

i. ŠARAPNICKAS

Kanadoje Tėviškės žiburiuo-

ražo: “Vieni juos smerkia kaip 
grynai propagandinį lizdą ii&*

iš kur negaudama pagalbos, iš- ištisas 6 savaites, 
kentėjo, bet Čia vieta ir laikas
pakartotinai priminti, kad Lietu se Jonas Aušra 1977 kovo 10 d.

1 va ir visa lietuvių tauta turė
jo geriausius draugus — brolius
i.r seseris laisvoje Amerikoje, ku- vijos jaunimui indoktrinuoti bei

i rie tik išgirdę apie tėvynę iš- infiltruoti, kiti giria kaip lietu- 
tikusią tragediją ir apie tūks- vybės gelbėtoją ir skatina jau- 
tančius įbėgančių tautiečių, vie-'nimą juo pasinaudoti. Tie du 

; n ingai susitarę skubiai įsteigė požiūriai susidarė stebint iš tolo 
Amerikos JJetuvių Tarybą, kuri 
ėmėsi gelbėti, kas galima išgel
bėti, pirmoje eilėje apie pabėgė
lius, kurių sugrąžinimo Sovie
tai reikalavo iš Vakarų valsty
bių, kaip iš karo sąjungininkų, 
ir tik dėka Amerikos Lietuvių 
Tarybai daug tūkstančių lietu
vių pabėgėlių liko išgelbėti iš 
baisios vergijos ir žiaurios mir
ties Sibire ar laukinėje Rusijos 
šiaurėje.

-Pabėgėlius sovietų agentams 
jėga atgauti nepasisekus, jie pa
saldinę liežuvius pradėjo ieškoti 
agentų pačių pabėgėlių tarpe, 
kad padėtų generolo Michailovo 
“Za voz vraščenije na rodinu” 
vylioti pabėgėlius j sovietų 
ratinklj. . ~~

Okupanto vilkams avių 
kailiuose sekasi

Lietuvos okupantas lyg 
voras pagavęs į savo tinklą auką 
stengiasi kuo skubiau ją apraiz
gyti. voratinkliu. Bet koks lie
tuvių palankumas okupantui yra 
greičiau Įvykdyti Lietuvos visiš
ką surusinimą.

šiai reikią.
Deja, yra kita medalio pusė, 

kuri pozityviąją Vilniaus kursų 
dali aptemdo jau nebe moksli
nėm miglom. Programoje ma

monistinės jndoktrinacijoe pa
skaitų, prikaišiotų beveik kiek
vienos dienos tvarkaraštyje. Ir 
taip šalia rimto dėstytojo išny
ra sovietinis propagandistas. 
Štai faktai.

rybai, dirbančiai Lietuvos išlais-

VO-

minėtų kursų veiklą bei remian
tis daugiau samprotavimais nei 
konkrečiais duomenimis, nes jų 
programa niekur neskelbiama. 
Buvusių kursų dalyvių pasako
jimai daugeliu atveju pasirodė 
miglioti, apgaubti gana šviesiu 
šydu, lyg ir teisinančiu vieno ar 
kitos studento žygį į Vilniaus__  ________________ ___
kursus. Pagaliau vakarus ir “T. j „o paskaitos u pašnekesio te- 
ž.” pasiekė 1976 m. vasaros kur- - .
sųpropgrama. Iš jos aiškiai ma-

žmonių. ;
Vilniaus kursų paskaitų temos

’’ -S?"’" ‘ '"'L : r:-~.

Visų pirma reikia pripažinti, 
kad programa sudaryta jau bran
daus amžiaus ir išsilavinimo jau
nimui. Pavyzdžiui, Įrašytos to
kios paskaitos: “Lietuvių kal
bos kilmė” — prof. V. Mažiu
lis, “Lietuvių kalbos turtingu
mas ir grožis” — doc. J. PikS- 
lingis, “Senosios lietuvių litera-

“Filosofinės” paskaitos

Jau trečią kursų dieną (1976. 
VIII, 7 d.) atsiranda kulto rei
kalų Įgaliotinis K. Tumėnas, ku-

ma “Religijos ir bažnyčios pa
dėtis Tarybų Uetuvoje”. Jis 
yna ateistas, Žymus komunis
tų veikėjas, kuriam pavesta 
tvarkyti religinius reikalus. 
Kaip savo rašiniuose, taip ir kur
suose jis kalba apie sovietinę 
konstituciją, teikiančia sąžinės 
laisvęį kuri praktiniame gyveni
me tapo žiariu persekiojimu. Ar
gi iš tokio žmogaus griima lauk
ti objektyvaus padėties nušvie
timo? Kodėlgi neleidžiamą tuo
se kursuose prabilti persekioja
mam vysk. J. Steponavičiui ar-'

varis turi didelės svarbos ne tik šių dienų pramonei, bet- ST. -CATHARINES,. On£.
Yra tokių vaikų, kurie tėvų už-ivinimui iš žiaurios sovietų oku- 
aųginti, išmokslinti, atsilygi- pači jos. Be abejo, tokių yra ir 
na blogiu. Apleidžia ir pamirš- kitų sovietų pavergtų tautų 
ta senus tėvus ir tėvai su didele/tarpe, bet daugumas tokių .už 
širdgėla užbaigia savo gyveni-j kenksmingą veiklą prieš gimto 
mą dideliame liūdesyje sveti- krašto reikalus, yra smerkiami, 
mųjų priežiūroje. Tokie vaikai [Tautos’ patriotai su okupantų 
yra bejausmiai, savimeiliai; jie 
neturėdami artimo meilės jaus
mo tėvams, artimui, kurie jiems 
yra daug pagelbėję, esant kri
tiškoje padėtyje — patys yra ne
laimingi. Tie, kurie dėl asme-1 žiaiirią sovietų imperialistinę 
ninės naudos pasitraukia iš sa- valdymo sistemą buvo bejėgė 
vo tautiečių tarpo ir nutausta, priešintis. • '
kad nereikėtų ^pavergtos tautos fcia.'nebekartosiu tų kruvinų 
reikalams paaukoti doleri, ma- Kryžiaus kelių, kokius Lietuva, 
žiau padaro žalos, negu, tie, ku- .'kėlias dešimtis kartų didesnio 
rie ima kenkti savo išgelbėto-, plėšraus žvėries naguose, visa
jams — Amerikos Lietuvių Ta- pasauliniam karui vykstant nė

jis svarbus ir karo reikalams. Be vario negalima pasi
gaminti reikalingų šovinių, be jo nėra ir telefono vielų. 
Angolos varis rūpėjo ir Sovietų Sąjungai žabos provin
cijoje iškastas varis buvo daug pigesnis, negu pačiais 
naujausiais būdais gaminamas varis pačioje Rusijoje. So
vietų valdžia norėjo prieiti prie Zairės vario kasyklų. Šia 
proga ji būtu pavergusi dar vieną naują koloniją' Afri
koje. ; .

Maskva apginklavo, o kubiečiai apmokė didoką buri 
partizanų, tariamai kilusių iš Šabos provincijos, ir Įsakė 
jiems veržtis Į Zaire. Laisvasis pasaulis pradžioje nenorė
jo tikėti tokiais pranešimais, bet tiksliai buvo nustatyta, 
kad Įsiveržėliai vietomis jau pasistūmė pirmyn bene šim
tą mylių, ir kai buvo nustatyta, kad vario- kasyklos yra 
pats svarbiausias jų tikslas, tai laisvasis pasaulis ėmėsi 
apsaugos priemonių. * -į ' 1

Zairės prezidentas Mobutu Seko pirmiausiai krei
pėsi i prezidentą CarterĮ pagalbos. Prašė, kad paskubo
mis siųstų karių Įsiveržėliams sustabdyti. Prezidentas 
Carteris pasiuntė Zairės kariams medicinos pagalbos — 
jodo ir tvarsčių, bet jis griežčiausiai atsisakė siųsti Į Zai- 
rę Amerikos karius. Bloga patirtis Vietname jam sakė, 
kad nesiųstų kareivių į užsienius., Amerikos karių prezi
dentas nesiuntė, bet tai nereiškė, kad jis nepadėjo nelai
mės ištiktam Zairės kraštui.

Zairės prezidentas tuo pačiu metu kreipėsi i Egipto 
prezidentą Anwar Sadatą, į Maroko karalių Hasaną II- 
ji, Į Sudaną ir kitas greta esančias valstybes. Egipto pre
zidentas prižadėjo teikti Zairei pagalbą, bet kai reikėjo 
imtis konkrečių žygių, tai egiptiečiai tokios pagalbos lyg 
ir neturėjo. Pėstininkų jie nenorėjo siųsti Į Zairę, o kitų 
dalinių tokiai ekspedicijai nebuvo.^Sad a tas prižadėjo pa
siųsti kelias eskadriles lakūnų, bet pastebėjo, kad reikia 
laiko toms eskadrilėms suorganizuoti.

Maroko karalius pranešė, kad jis galėtų apie tūks
tantį karių pasiųsti Į Zairę, bet jis neturi didelių trans
porto lėktuvų, kurie galėtų toki skaičių .karių, reikalin
gos amunicijos ir maisto permesti Į pietų. Afriką. Be to, 
Marokas turėjo naujus Amerikos ginklus, bet jie buvo 
Įsigyti su sąlyga — ginti puolamą Maroką, o ne kitiems 
tikslams. Karalius sutiko su šia amerikiečių sąlyga, jis 
nenorėjo pažado laužyti, kaip tai darė kitų valstybių val
dovai. /

Prancūzijos prezidentas Giscard taip pat gavo Zai
rės prezidento prašymą pagalbos, bet prancūzai neturėjo 
kovai pasiruošusių dalinių. Prancūzijos užsienio legionas 
buvo išformuotas, o kiti daliniai dar nebuvo paruošti tin
kamai kovai. Bet Prancūzija sutiko teikti kitokią pagal
bą Zairei. Prezidentas Giscard sutiko leisti aviacijai per
mesti iš vakarų Afrikos visą tūkstantį Afrikos kovoms 
paruoštų Maroko karių. Buvo nustatyta, kad Maroko 
karalius turėjo ne tūkstantį, bet tūkstantį du šimtus ap
mokytų karių. Prancūzija pasiuntė dešimt didelių karo 
lėktuvų Į Rabatą, iš kur viena naktimi 1,200 marokiečių 
buvo permestą Į Zairę. Jie tuojau buvo pasiųsti j šabos 
provinciją ir Įsakyta Įsikasti ir pasitikti pirmyn žygiuo- 
jr."či’is Embimbos Įsiveržėlius. Tuo tarpu prezidentas 
Carter leido marokiečiams naudoti Amerikos ginklus įsi- 
včržėhams sustabdyti.

Marokiečių permetimas Į Zairę sukėlė didižausio su
sirūpinimo Maskvoje. Kremliaus valdovai manė kad Įsikiš

Be abejo, tokių, yra ir

nesibičiuliauja, bet reikalauja 
grąžinti taukai laisvę...

Kada 1940 'm. rusiškasis ko
munizmas okupavo Lietuvą, tau
ta liko 'beteisė, vergė ir prieš

šas, “Lietuvišku knygų istorijos 
bruožai” —' doc. G. Raguotienė, 
“Lietuvos gamtos paminklai” — 
prof. č. Kudaba (atšaukta), “Lie.

? tuvių, vardyno tyrinėjimai” — 
Lietuvos okupanto tikslas yra m. kand. A Vanagas, “BaL 

suskaldyti. Amerikos lietuvius, klubų tyrinėjimai' ' 1 i v- ’ ••
.nėjus galingos Amerikos valsty
bės' lietuvių veikiai, bus len-_____________ _ __ _ ___
gyiau pasiekti tikslą. Lietuvos bos^akcertdįija’’ doc. A? 
okupantas savo siekimus sten- Pupkis> “Lietuvių kalbos diriek-’ 
giasi vykdyti pačių pabėgėlių,: tologija» _ prof. z. Zinkevičius,, 
tą pabėgėlių -rankomis, kurie “Lietuvių kalbotyros laimėji- 
siunčia savo vaikus Į okupuotą ‘ mai„ _ prof z; ZinkeviQns> 
Lietuvą pijonierių stovyklas, j Sėtuvių kaibos sint&sė”-^; 
Lituanistinius kursus ir Į Vii- Žukauskaitė, Naujoji lietuvių 
maus-Kapsuko umvemtetą ne- ^atiwgija- _ filoL doktaras 
va ‘pasimokinti lietuvių kai- j. Lanfarfis, “Vilniaus senamies- 
bos; spausdina jaunimui mokyk- ČR> architektūra» _ doc. Rf Ba-:

tūros bruožai” — doc. A Jovai-1 t>a vysk. V. Sladkevičiuj? Jie 
galėtų pasakyti tiesų žodį apie 
religinę būklę,, bet sovietinė 
“laisvė” laiko juos namų arešte.

susKaiayri AmeriKos lietuvius, tų tyrinėjimai” — doc. 
nes okupantas žino, kad susilp- j. Kebelka, “Lietuvių tautosa-

kos savitumas ir meninė vertė”

(1976.VHL8 d J prašyta doc. E. 
Meškausko paskaita . “Filosofi
jos mokslas Tarybų Lietuvoje”. 
Iš jo “filosofijos” sklinda mask- 
vinis marksizmas, nuo kurio ken
čia visa Lietuva. Jo paskaita ne
buvo lituanistinė, o tik propa- 
gandistinė marksistinė. Kitaip 
ir negalėjo būti, nes Eugenijus

buvo komjaunuoliu, o 1927— 
1931 m. studijuodamas Kauno 
universitete buvo vienas iš mark 
sistinės draugijos “Aurora” or-

Nameliai Brangūs”, kuriame yra 
Lietuvos okupantui naudingos

Washingtonas, bet jie^ nelaukė marokiečių Zairėjė.. Mas-' 
kva žinojo, kad be prancūzų marokiečiai nebūtų patekė 
įyZairę, Pats Brežnevas Įspėjo Prancūzijos prezidentas 
Valey Giscard apie kišimąsi | Zairės vidaus reikalus. 
Prancūzijos -diplomatai paklausė, kuriais sumetimais So- 
vietųPSąjunga kišasi i Zairės vidaus reikalus. Maroko 
karalius dar griežčiau atsakė Brežnevui. Maskva, paste
bėjusi laisvojo pasaulio žingsnius Įsibrovėliams sustabdy
ti, įsakė Kubos karių valdomiems šąrvuočiams sustoti prie 
Zairės sienos, bet nesiveržti į krašto vidų. Ten jie ir šian
dien tebestovi > - . - ?

Tuo tarpu Maroko kariai apvalė visą Šabos provin
ciją. Jie paėmė neleisvėn didoką skaičių Įsiveržėlių, ap
mokė Zairės karius naudoti naujausius ginklus ir prak
tikoje parodė, kaip reikia veikti kovos lauke. Praeitos sa
vaitės pranešimai sakė, kad jau veik visi Įsiveržėliai su
imti arba išvyti iš Zairės provincijos. Jeigu dar kur krū
muose slapstosi pabėgusių įsibrovėlių būrys, tai pirmėjai 
juos galės lengvai nuodingomis ietimis pribaigti, o jeigu 
kur dar slapstysis didesnis Įsibrovėlių būrys, tai patys 
Zairės kariai, lakūnų žvalgų padedami, juos išmuš.

Bet Įdomiausias šiuo atveju yra Maroko karaliaus 
Įsakymas kariams grįžti namo. Savo proklamacijoje jis 
primena^ kad kariai buvo pasiųsti Į šabos provinciją Įsi
brovusiems partizanams nuginkluoti ar išvyti. Šis dar
bas baigtas. Maroko kariai gana greitai atliko jiems pa
vestą užduotį, todėl jie atšaukiami i Maroką.

Kubos diktatorius praeitais metais pasiuntė Į Ango
lą 15,000 Apmokytų karių, jie pavergė visa kraštą ir ati
davė valdžią Maskvos agentui Dr. Agostinuo Neto. Keli 
tūkstančiai Angolos demokratų išžudyti kovos lauke, di
delė jų dalis sukišta Į kalė^mus, visur Įvesta Maskvai, 
ištikima administracija, bet Kubos kariai dar ir šiandien 
neišvažiuoja iš Angolos. Vietoj važiuoti namo, jie mokė 
komunistus, kaip galima Įsiveržti Į kabninyateje esančia: 
Zairę. Kubos kariai būtų padėję ir Zairės gyventojus pa
vergti, jeigu marokiečiai jiems nebūtų pastoję kelio.

Sovietų karo jėgos dar ir šiandien neišsikraustė iš 
Rytų Vokieti jok, 'Lietuvos, Latvijos, Estijos, Gudijos, Uk
rainos, Gruzijos ir kitų užimtų teritorijų, o marokiečiai 
atliko prašytą patarnavimą ir gavo Įsakymą važiuoti na
mo. Iš Maroko karaliaus galėtų pasimokti Rytų Europos 
diktatoriai.
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Wra “Lietuvių kalbos morfoio-
gija” — vyr. dėst. K. Ambrą- _ - . .
sas, “Lietuvių kalbos istorijos.
bruožai” — prof. J. Palioris, 
“Lietuvių kalbos tyrinėjimai1 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
institute”'— Mokslu Akademi
jos narys/koresp. K. Ulvydas, 
“Lietuvių kalbos -leksika” doc. 
E. Jakaitienė, “Dabartinė lietu
vių proza” — doc? Ė. Bukelienė

cijos metu jis tapo marksizmo 
leninizmo dėstytoju Vilniaus

tytoju, o nat>1956 jos vedė-T 
ju. Jam iškilti padėjo 1951 m.

ges kompartiją. Tvarkaraštyje 
Įrašyta ir prof. J. Merkio paskalį 
ta “Lietuvių tautos kova už soį- 
aialinę ir nacionalinę laisvę”.

Iš suminėtų paskaitų ,bei dės-

■ Pagaliau filmų Lietuvos oku
panto paganytu rodymas Jau
nimo ‘centre. Tie visi veiksmai 
yra daromi Lietuvos okupanto 
sovietinio komunizmo pageida
vimu ir finansavimu. Lietuvos 
okupantas atvykusius Lietuvos 
okupanto simpatikų lietuvių vai
kus i pionierių stovyklas paski
ria švietimo vadovus, išdresiruo
tus komunistų patikimus, ku- tytojų matyti, kad kursams pa- 
riems rūpi išplauti jaunuoliams 
smegenis ir Įskiepyti sovietinio 
“rojaus” idėją., >

Trumpai apie lituanistinius 
kursus Vilniaus universitete, Į 
kuriuos kviečia propagandiniai 
‘^Tėviškės” draugijos pareigū- 

‘nai, siūlydami, neblogas ekono
mines sąlygas jaunuoliams su
tinkantiems lankyti tuos kursus

vo turiniu ji buvo tokia pat mark 
sistinė, kaip ir kitos. Kas per 
vienas tasai prof. J, Mer
kys? Apie j j žinių neteikia nė 
enciklopedijos. Gal but tai tvar
karaščio klaida. Yra žinomas so-, 
dalinių temų istorikas Vytau
tas Merkys, kuris dalyvavo Lie
tuvos ‘istorijos” rašyme bei jos? 
klastojime. Ir jo paskaita ne-y 
galėtų būti kitokia.

rinkti (rimtai pasiruošę asme
nys. Pasiklausyti jų būtų labai 
naudinga ne tik išeivijos jau
nimui, bet ir visiems, kurių 
lietuvių kalbos mokėjimas ir ži
nojimas yra labai riboto lygio. 
Jei visos Vilniaus kursų paskai
tos būtų tokio® kaip ką tik su
minėtos, nebūtų priekaištų, nes
jos ribojasi grynai lituanistika, — (Bus daugiau)

■f,

?A>x?*3(yi rx^O w*rx «w<«a' 
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGE CMIMMGiJA 

6449 So. PvUfcki M. (Cr«wfc>cd 
M«dical a*ūMtoflL Tel. LU S4M6

Priima ligonius pagal sus-torimą. 
Jei nealsilKP<ą. skanihiati 344-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

'■ CHIRURGIJA 
Telef. 625-0533 

Fox Voltoy Medical Canter 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

»R. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rdw Westchester, III. 
VALANDOS: 3—& darbo dienomis ir

Teta 562-2727 arba 562-2728

Rex.x Gi 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEL. — BE 2-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagaljsusitarimą

489-4441; 561-4605 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 H. WESTERN AVE. 
S2M N; WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

T>
ST.-l.'

daug
Iji gali skirti^ kada, turėdama

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

JULIUI VYTAUTUI,

energingam kovotojui dėl pavergtos Lietu-

2 duk-

A 7 %

jautą reiškiame ir kartu liūdime.

Detroito Lietuvių Organizacijų

Kūnas pašarvotas Mažeika — Evans koplyčioje,. 684o So. Wes
tern Aveų ^Lankymo laikas antradienį nuo 2 vaL popiet iki 10

I

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

GALI M0KSL4S
vienas daktaras, mas, erdvės tyrimams, bet ne

gali daugiau mokak) reikalams
KažU^da

iMiv-ariavęs Afrikos kontinen
tai ir apsMtajęs kuriam laikui Į skirti. Tik tada bus galima ti- 
vienoa padermės ' vietovėje, 
pavartojo DDT malarijos epi- 
ttermijtri nugalėti. Eksperimen
to pasekmės buvo stebėtinai 
geros. Kup prieš ekspirtinenlą 
išmirdavo aštooni kūdikiai iš 
dešimties naiŲa^preių. dabar 
visi išaugo- iki subrendimo. 
Patenkintas savo atliktu įį^- 
bingu darbu, daktaras tuoj 
'jrieš išvažiuodamas, atsikrei- 
>ė į padermės viršininką ir 
paklausė, ar dar yra kas ga
lima daugiau jo žmonėms pa
daryti?

— Taip, — atsakė viršinin
kas. — Pasakyk, kas juos da
bar išmaitins?

Daktaras, neturėdamas at
sakymo, išvažiavo jam nieko 
nepataręs. '

Mokslas šiandien turėdamas 
aibes patyrimo informacijų, 
‘echnikos, chemijos pažangą, 
gali žmogaus amžių pailginti: 
Tėra abejones, gali ir grėsmę 
žmogaus gyvybei pašalintu Rei 
kalinga tik daugiau pinigų.

» 'Žmones šiandien gali suras
ti gana lėšų baisiausiems. gink
lams gaminti, apsiginklavimo 
rungtynėms fantastiškas su- 600.000 asmenų.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

FK. FRANK PLECKAS
OPTOMETRJSTAS ...

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL'pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR.LE0N AS SEIB UTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS W 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL anttad. nuo 1—« po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso teief.: 77M880
Naujas rez. felef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Bendra prakfikar spec; MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

TeL PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ORTHC^EDAS^PROTEZISTAi: 
r Aparatai -Protezai. Med. Ban- 
t dažaL Speciali, pagalba kojoms 
* (Arch Supports) ir t t.

2350 West 63rd St., Chicago. UI. 6062* 
Tetef.: PRospect 6-5084

11 1 1 ■■ 1
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY MU.LS t»*^inrčlA
Z443 WEST 63mS SIKEET

Telefone FR 8-0833 ir PA 84834/
Taip pat naujoj? Barbaro* ii.

Gone Drishry krautuvė
THE DAISY STOA5 

9918 Southwest Hwy, Oak Lawn,
Toi. 499-MI8

I ^tKKRAUSTYMAl

M O V Hi 6
Lt(tM(Tuc — Pilni •pdravdi 

7KMA KAINA 
It i E R t N A I 

T>L WA 5-8061

MOVING
Apdraustas, park ramty mas 

it r*«iny ittfumv.
ANTANAS VILIMAS

T*L 376-1882 arb! 376-5796

I SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS t 
Vitos programos ii W0PA, 

; T490 ML A. M.
» , * 1 J ’ * i -•

Lietuvį kalbat kaadien nuo ptr- 
i madienio iki penktadienio 12:30

— 1:00 vok popet — Šeštadieni 
ir ycUtnoHipni bud &3G iki 0^0 
vaL ryto.

telet.: HEmleck 4-2413

Z159 S*. MAPLEWOOD AVĖ.

į CHICAGO, H.L* 60629

kėti& geresnio žmonija būvio, 
geresnės sveikatos ir palaiiuHi 
to gyvenimo, kada lews 
menės bus naudojamos 
dūktiesiems tikslams.

Azija* pavyzdžiui, a?

visuo
pro-

ėn+ — 57 B«oėin«čitH> bea4re 
|žmonijus skaičiais, a jos ben. 
idros pajamos yra vos 12. nuo
šimčių bendra pasaulinio skai
sčiau^; arba paėmus Afrika, 
i matosi irgi negeresnis vaizdas. 
Jos gyventojų: bangos susida- 
iro 10 nuoSimčių bendro skai
čiaus, pajamos tik iš 2 nucšiin 
!eių. Mflrjonai žmonių taip gy- 
’vena daktaro nematę. Daug 
vietovių yra, kur vienas dak
taras turi aptarnauti 50,000 
.žmonių jam tenka apvažinėti 
net 15,000 myliiį apylinkę.

Labai blogai atrodo ir den- 
listii tarnyba.-Kai JAV yra po 
vienų demišką kiekvienam 
dviem tūkstančiams žmonių, 
Afrikoje — 150,000 turi pasi
tenkinti 250 dentistų vienetu, 
t. y. vienas dent is t as skiriamas

Kaunas. Be ndas vaizdas

‘“'Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas šlubuodamas ne* 
ktystv". — Ebr. 12:13. x
0 ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prasyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

Vist žino, kad mirtis yra žiauri tr paliečia kiekvieną. tat kur yra mk 
n»u«|i? | tą klausimą atsako knygutė “Viltis po mirties", kurią gausta 
rt-trnokamai. Raiykta:

F. ZAVIST;37I5 WEST St r h STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJA*

Mirus tik pražydėjusiam jaunuoliui

sunui

vos,f A; 'L T. Pirmininkui Dr. Kaziui Bobeliui*
. - ■- ■■ ■'

jo darbų rėmėjai žmonai Daliai ir jų šeimai;

Centro—AL.T. Skyriaus atstovai ir nariai.

East Chicago, Ind.
šių metu Draugo No; 109, ge 

’ūžės mėn. koresp. JJiaa- 
las aprašo L. B-uės Apygardos 

’ u važiavimą ir apylinkių pirm. 
.'panešimus, Apie East Chiea- 
ią rašo: “‘Veikia Eit. mokykla, 
šokių grupė fr skautai”.

Tokios žinios — lyg perkūno 
renksmas iš giedro dangaus. 
V^rškū, iš kur J. Karmas jus 
:štraukė-.-

Tos grupės East Chicago  j e 
‘lebeveikė jau 10—15 metų. Ar 
ai nėra įsibėgėjimas iš ‘1076 

tn. aprašant provizorinio ko
miteto veiklą, pučiant muito 
lurbulus.

Kiek prisimenu, ausčiau bu
vo rašyta apie Indianapolio apy 
inkę, kurią sudaro dvi lietuvių 
ieimos. Rašoma, prasidėjo nuo! 
tautinių šokių grupės. Ir, jei

• 1. • v • • • • • r Imierikiečiai remia, lai nėra 50 
narių apylinkė.

Bendrai, rašant apie E. Chi- 
^agą, siūlyčiau J. Kaunui ra* 
lyti tiesą, bei ne laip, kaip jam 
>a tinka.

■
u

■>

Gyv. 2243 West 23rd Street-
Mirė 1977 m. gegužės 22 <L, 9:00 vaL ryto, sulaukęs 65 metu am

žiaus. Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: žmona Helen, pagal tėvus Rupšytė, sesuo Mary 

Gavril ir jos vaikai — Helen Streit, Joseph Gavril ir Ronald Gavril 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack-Laekawicz koplyčioje, 2314 West 23rd 
Place. -

Trečiadienį, gegužės 25 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas is kop
lyčios i Aušros Vartų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamą šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

m i, nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sesuo, giminės. J

Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL VI 7-6672. t

BONIFACAS SANOWSKIS
Mirė 1977 m. gegužės 23 d., sulaukęs 88 meta amžiaus. 

Lietuvoje, Gankiuose.
~Amerikoje išgyveno 67-metus.
Paliko huliūdę: žmona Elizabeth (pagal tėvus August), 

teryg-— Betty J. Sana, ir Lillian Toth, žentas Andrew, sūhus Al
bert Sanowskjs, marti Mary .Ann, 3 anūkai — Randy Ar Toth, Jan 
M. Toth ir Albert J. Sanowskis bei kiti giminės, draugai ir pažį
stami.. ■ ’ . . x - -

Gimęs

‘ Trečiadienį, gegužės 25 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas iš 
koplyčios, į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a- a. BONIFACO SANOWSKIO giminės, draugai ir pažista- 
. mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas

kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
■. ~ K’ - ' >

Nubudę lieka:
=. žmona, sūnus, dukterys, giminės.

Informacijai tel. 927-1911.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

4605-07 So. HERMITAGE AVENTJE
TeU YArds 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAJayette 3-0441?

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.? TOwnhall 3-2108-J

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Chicago!
Lietuvių 
Laidotuvių

Associaci jo.*

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
, DALYSE.

.ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS UI LAURYNAS LABANAUSKAS

33Q? So. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASATTIS
501 h Ave_ Cicero, Iii. Phonei OLympic 2-1003

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

33J9 So. L1TUAN1CA AVE. TeL: YArds T-1T3S-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rfr publ'c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia T-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, DL 274-4418

.3354 So. RALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1311
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veikėjams, gegužės 14 d. jsteig

PAVARDE IR VARDAS

atidara kasdien iki 5 vai., pirnt, 
ir ketv. iki 8 vai. vak'. šventadiė-. 
niais uždaryta. Adresas—Terra,. 
3235-37 W. 63 St., Chicago, III.,

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

MISCELLANEOUS 
įvairūs O«lyk»‘

SAVININKAS PARDUODA Chica- 
goš Marquette Parke, prie 68-tos ir 
/Campbell, 5 butu po 4 kamb. mūrą su 
3 mašinų garažu. Viskas labai gera
me stovyje. $750 mėn. pajamų. Pra
šoma $54,500.- Rašyti:
RAM Company, P.O. Box 5130. Pom

pano Beach. FL 33064.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 6O6O§

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

f Jail Frank Zapoli* 
1208Vi W.VSth St.

GA 4-8654

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES.
Lithuanian Representative

jai žmonės pasakė. 95 psL SI JO. Yra taip pat 

ŠTYRINtS NOVELtS. Genklaus rasų rašytojo

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
’2646 WEST 69H> STREET

telėf.: ‘REpubOc 7-1941 *

M. i f 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

[~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jriparejgojlmg.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Bufld-

— Toronto lietuviai, latviai ir 
estai ruošia komunizmo kan
kinių ir išvežtųjų minėjimų bir 
želio 14 d. 7:30 vai. vak. šv. My 
kolo’ katedroje. Pamaldose da
lyvaus estų ir latvių vyskupai, 
taip pat prel. Jonas Balkūnas. 
Pamaldų metu gros estų orkes- 
tras, giedos latvių choras iri sol. 
R. Strimaitis. Minėjimas įvyks 
ta Belgrado konferencijos išva
karėse— ■ -- --- -

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

ŠEŠIŲ apartmentų puikus mūrinis. 
Arti šv. Kryžiaus 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 kambarių butas vir
šuję. Reikia greit parduotu Duokite 
pasiūlymus.

2 BUTU medinis. $12.000.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persihntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
knygą “Lithuanian Christian

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

' z
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

Dialogas su komunistais 
pagimdė nudizmą

tūlas dailininkų namuose. King 
ston, Ont, apylinkėje.

— Elena Juciūtė iŠ Bostono,

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

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

Notary Public 

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

— Cleveland o lietuvių namų 
bendrovei reikalingas pastato, 
klubo ir valgyklos administra
torius, kalbąs lietuviškai ir ang
liškai, turįs patyrimo panašia
me biznyje ir sugebąs admini
struoti personalą. Pageidauja
ma, kad būtų prityręs maisto ir 
gėrimų prekyboje.

Mokarftas aukštas atlygini
mas ir nuošimtis iš operacinių 
.pajamų gryno pelno. Sėkmin
gam administratoriui tai pasto
vus ir nuolatinis darbas.

į , MISS SONYA

Gifted Spiritualist 
Consultant — Healer & Adviser 

Will help you no matter what your 
problems are.

1037 West Irving Pk.. Chciago, Hl. 
For appointment call 871-6528

INDUSTRIAL SEWING 
MACHINE OPERATORS 
Experience Necessary.

APPLY IN PERSON

AMERICAN GUARD-IT COMPANY 
Inc.

1240 No. Homan 
Chicago. Illinois

NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS ‘

Namai, tam* — Pardavimui 
REAL ĮSTATE FOR SALE

HELP WANTED — MALE 
Oarblnlnkv RalHa

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO

. —,DaiL Anastazijos xir Anta
no Tamošaičiu iniciatyva, re
miant Kanados lietuvių kultūri 
□inkams bei visuomenės

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Sn legališkomis. formomis ]
Knyga 

ma ‘Naų; 
Knygos kaina'83./ Su legalio
mis formomis — $3.56.

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

1 ' PARDUODAMA dvieju aukštu na
mas 1911 S. Canalport, Du butai po 5 
kambarius, pilnas beismantas. Kaina 
$18,000. Informacijoms telefonuoti 
733-6029.. -

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archor Avo. 
Chicago, IIL 60632. Tai. YA 7-5980

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

v D Ė M E S J O , 
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

PERRY .PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Spring*, Ark. 

Alberta* Ir Kastutė RožėnaI, Sa v.
Kambariai ir kitchenette vienetai 
Spalvota TV, šildomas maudymo

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

— Toronto Lietuvių Namu 
valdyba paskyrė pinigų vienĄ 
mokinio kelionei į. Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje. Namų 
valdyba organizuoja pirkti ko- 
operatyvinį namą pensininkams 
ir suinteresuotus prašo regist- 
TŪotis. Suorganizuotas LN Va
jaus ir Visuomeninės veiklos 
komitetas. Jo valdybą sudaro 
J. Skrebutėnienė, G. Adomaitie
nė, A. Šimkienė. J. Dambaras, 
B. Jackus, V. Kulnys,' M. Abro
maitis,' T. Stanulis ir A. Sen
kus. i ■ i, '

lyra pats svarbiausias reikalas ir 
. būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie- 

;kuomet nebijojo ir nebijo kon> 
frohtądjos, nors- dabar daug 
kas non įvesti madą, kad ben< 
dradarbiavimas su sovietais yrs 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją ‘pavergtie
siems ...

Nam«l, Ž«m« — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BŪTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus

< ' 4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
z Nuosavybės — kitur

SIUNTINIAI J LIETUVĄ i 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halstad Ft, Chicago, IIL ,60608. — TaL-254-3320 

V. VALANTI NAS

SIUNTINTAIILIETUVĄ
MARIA NOREIKIENi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West St, Chicago, HL 6062$ • TeL WA 5-2787 
; DIdelh paslrlnklm*! atr©t rtSlet įvairiu proHę.

f MAISTAS Įi lUR^ UNOtLIV.

SKELBIMAS

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

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32.000

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly- 
oas. 2 ąuto mūro garažas. Marquette 
Parke. $43.900.

TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas. didelis sklypas. 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.

Kovotojas už Lietuvos lais
vę bei nepriklausomybę, buvęs 
nacių k aceto kankinys Povilas 
Žitkus, savo straipsniais daž
nai kreipia dėmesį j atsiradu
sias išeivijoj negeroves, truk
dančias . tarpusavio sugyvenu 
mų ir tuo pačiu kenkiančias 
bendriems bei efektingesniems 
veiksmams veikloje dėl Lietu
vos laisvės. “Laisvosios Lietu
vos” T19 nr. vedamajame jis 
rašo apie vadizino ligų. Apta
ręs vadizmo formas, jis taipj 
teigia:

— Po šių pavyzdžių norime 
prieiti ir prie mūsų pačių kuk
lių išeivijos reikalų-lietuvybės 
išlaikymo ir darbo Lietuvos 
laisvės atstymui. Turime idea
listų, turime geras organizaci
jas, bet turime ir sergančių va
dizino liga, kurie nori griauti 
kitų darbų, visai nesiskaityta 
ini Su to griovimo pasėkomis. 
Yra du pagrindiniai darbo lau 
kai: Lietuvos laisvinimo, kitaip' 
tariant 
bylų gyva ir lietuvybės iš
laikymo išeivijoj. Išlaikymas 
yra sunkus ir didelis darbas, 
nes jau ir šiandien daugelio 
lietuviškų šeimų vaikai nekaL 
ba lietuviškai arba sunkiai kai 
ba. Taigi čia labai svarbi dar
bo sritis, Tam reikalui buvo 
įkurta Lietuvių Bendruomenė. 
Tik labai blogai, kad tos Bend 
ruomenės vadovai susirgo va
dizmo liga ir nori būti vadais. 
Tie vadai daugiausia metasi į 
politinę, veiklą, kuf kitos ’dvi 
organizacijos Vlikas ir \Altas 
dirba. Maža to, tie vadai ir 
pačią Bendruomenę traukia 
ant savo siauro partinio kurpa 
lio. Ir matom kas atsitiko — 
mes skylame.

— Skaudu ir sunku, kada 
vis pakartotinai reikia šaukti

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 

lApyL" 66 ir Mozart.
Į 8 MODERNŪS butai —- labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

5 AKRAI ŽEMES su dviem namais 
if" puikiu sodu prie 123-čios ir Ar-J 
cher. Kaina $97,000.

I LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu-
I tus kiekvienas, 10 metų senumo. 
Abu $130,000.

y.- ■

I 12. BUTŲ MŪRAS, labai gerai pri-
Į žiūrėtas. Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsky apylinkė. $185,000.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo Į 
| Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais, j 
Kaina $5,500 už akrą.

vai. pamaldų vienuolyno patal
pose.

— Vytautas Beliajus išleido 
vasaros mėnesių folkloro, ir tau 
tinių Šokių žurnalą “Viltis”. Ja
me tęsiamas orientališkų šokių 
iliustruoti aprašymai taip pąt 
afrikonų- tautiniai šokiai ir žai
dimai. -Gausu- informacijos apie 
tautinius ir tarptautinius festi
valius, grupių išvykas iir šven
tes. Žurnalas apima birželio 
rugsėjo mėnesius ir yra 40 psl. 
gražius leidinys. Skelbiama apie 
trumpų straipsnių rinkinį ‘Ona’, 
kuriame tilps ir kadaise Naujie
nose spausdinti dalykai net 1930 
m.Leidinio kaina bus $2.50.Ren- 
kami užsakymai, šio “Vilties” I 
nr. kaina yra 1.50 Rašyti: V. F; 
Beliaius, P.O. Box 1226, Den-: 
ver, Colorado 80201.

— Albinas Raciborskas iš Ci
cero apylinkės gydėsi Lorettosl 
ligoninėje. Tolimesniam gydy
mui persikėlė į Schwaben ligo-1 
ninę su ypatingai geru terapi-į 
jos skyriumi. Jo sveikata buvo I 
susirūpintai miela sesutė Elz- Į 
bieta Kardeleinė ir gausūs draul 
gai bei kaimynai. Visi džiaugia- Į 
si grįžtančia sveikata.

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. 
(E^ual Opportunity Employer)

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis, 
da suminėtas knyga* galinu užsisakyti Naujienose.

Jocns KapečImkM, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
džiaut Lietuvą 
lose Vokietijoj

Juozą* Kapačlnskas, IŠEIVIO DALIA. At*iminimai, Ižeivio Dalia 
JT* natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi* 
kuriančio ir patvariai įrirūrusio asmens istorija. Knyga ganiai iliu
struota. 300 p*L Kaina 7 doL

člKAOlETtS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOX 
Autorė buvo Vūnhije, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, NaudaUuote. 
Klaipėdoje ir Pa' 
kalba* girdėjo ir 
Išversta 1 anglu 1

AA Zosčenlco ..v»
60 satyrinių novelių, 199 pusk kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONE Į ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Afr 
torlau* pastabumą neapgauna Intualsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, grano stOiumL

Prof. P. Pakarki!*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAL 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žofrtaHIa. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PlUIMTtJL 
84 psl Kains ŠUO.

He tr kiti leidiniai yra gaunami
NAUJI INOS!, 17V S«. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60606 

t ■ - ’
darbe valandomis arba užaskant paštu Ir prideda et 

toki ar pfnlglną periald*.

For plant in heavy metals 
industry, . r * 

Steady employment with all 
company benefits. 

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. KEDZIE AVE. 
(Equal Opportunity Employer)

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 69608

TRUMPAI J
viėnybin, kada pats ©’vėnūnas 
verčia vienytis, o mes, kaip 
užsispyrę ožiai ant liepto.

Pačioje 
kreipiasi į 
dus: .

— Ponai 
vadizino, nenorėkit primesti 
vo pažiūru 
Imkitės to didelio darbo — 
lietuvybės išlaikymo. Kvieski
te ir sėskite prie vieno bendro 
stalo. Tada mūsų mažytis dar- 
bąs virs dideliu ir jūs būsite 
atlikę, ką kiekvienas 
patriotas turi atlikti, 
tikrais vadovais ir žmonės, o 
ne jūs patys, aukštins jus ir 
jūsų darbus. 'j

Mano supratiinu, vadizmas 
lapskritai yra- svetima įtaka, gi 
šiuo atveju yra atsiradęs dia-j 
logo su komunizmo agentais

i ir tijtų statybos su sovietais iš 
■davose. * ir
Į Pažįstu Žičkų giminę ir ži
nau jos atkaklumą ginant Lie- 

j tavos ir lietuvių reikalus. Kaip 
į Povilui yra skaudu ir sunku 

, T . , pakartotinai šaukti vienvbėn,palaikvmo Lietuvos r. . ■ *.' taip man nesmagu.kartoti ne
sugriaunamą taišyklę-aksaomą, 

j kad jei • bet kuris' visuomenės 
(veikėjas sąmoningai ar nesą-i 
tmoningai, veįtai aę už pinigus 
.vykdo svetimųjų - idėjas, ta 
i toks savaime diskvalifikuoja- 
1 mas iš*visuomeninės, • ypatin
gai iš politinės veiklos.

Veltui su tokiais sėsti prie 
• stalo nuoširdiems pasitarimas. 
I Jie griežtai, ląikysįs svetimųjų 
idėjų ir jas rems patriotinėmis 
retorikomis.-: •

K. Petrokaitis

SODYBŲ PIEVELES
namas, kaip gražiai žaliuojanti 

laai savo pievele. Amerikoje ne 
es Bauginti. Reikia patyrime.

. NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
XAUJTENOKS šiemet soėjo 60 metų. Wutot tą sckakfi. gerbiant pirmoje 

Amerika* Retavių dienraščio steigėjus bei Hetuviškoa spaudos ptnnfl- 
lus ir atliekant būtinas pereigas amžinam lietuvybėa 
blamas Naujienų plittnfwi v jut

KAŲJHN0S tvirtai štori ir kovoja už Ueturoa Ir pateigtų artritą laisvą, 
neidama* ir nesidėdamas j sandėriui' su okapentab ar jų Įgalia 
Utį

— ' * * 
NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratine* čiupęs, jų bendras tnrtlta* 

djas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikalns.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją hetuvtų daugumą Kais pssimetfans,1 reto
rikos ir poltlnių iliuzijų įsikals. Jos yravulems jddnddK, naudingo* 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

. Todėl Naujienų vadovybė Ir Valsui komisija Jubiliejiniu metų proga 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietirvfito* 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
graudiną tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergto* Lietuve* h jos Žmonių gėrovu, siekiant visuotino Ue- 
taviškų reikalu i r m n—

KAINUOJA: Chlcagefs Ir Kanadoj s metama — $30.00, poest motų — fltJg, 
trim* mėn. —. 5830, vienam mėn $3J0. Klfaaa JAV vtotaaa metanu 
— J26.00, putai matę — $144)0, vtonam mėn — $230. Užstales- 
v» — $31 JO metam*. Susipažinimui afunžlams savaMy eimalramaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas vieutotsl) 
Į f lietuj kailininką

'Y China gnja —UM*

^fcNORMANĄ 
®®kjURŠTEINA 

263-582$ 
(įstaigos) ir 
677-8489

Asmenys, kurie domisi šia 
tarnyba, prašau rašyti Lithua
nian Village Inc. pirmininkui 
adv- Algiui Širvaičiui, 877 E. 
185th St,Cleveland, Ohio 44119. 
Telefonas (216) 692-1222. (Pr.) informacijos,

vienytis.
' " - * Unyr/ ,F',r' Uud"‘l“le-' mirties zonoje”

Bendruomenės va- F,u - P™1*84 ** I1"' aulort. sUnilys paskali, apie
numeratą, o savo gerus linkė- tremtį Sibire St. (.a(barines lie- 

. — . .... j imus atlydėjo keturiolikos do- tuvių ruošiamame trėmimų mi- 
\a< ai, a įsa y i e parama Mašinų fondui, nėjime birželio 1£ d. tuoj po 10 

Po kęturis dolerius atsiuntė
a los i tiems. Bakutis iš St.Petersburg,

Fla., taip pat Irena ir Liudas 
Ančeris iš Gary, Ind. Dėkui už 
aukas ir už ankstybą prenume
ratos pratęsimą.

— Dail. Audronė Ambrozai- 
Būsite Danguolė SlanČiūtė - Kuo

lienė ir Juozas Gudinskas ruo
šia savo kūrybos parodą 
Jaunimo centre. Atidarvmas 
bus šį penktadieni, gegužės 27 
d., 8 vai, vak., uždaroma bir
želio 5 d. Lankymo valandos 
darbo dinomis 7—9 vai. vak., o 
savaitgaliais nuo 11 ryto iki 9 
vai. vak. Parodą globoja Stu
dentų ateitininkų organizaci-

BEST THINGS IN LIFE

State Farrr. Life Insurance Company
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