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SADATAS PRAŠO JAV ŽYDŲ PADĖTI 
SUVALDYTI BEGINĄ

Sekretoriaus pavaduotojas Atherton iš Jeruzalės 
vakar išskrido į Kairą

KAIRAS, Egiptas. — Egipto prezidentas Anwar Sadatas 
šios savaitės gale rengiasi kelionėn į Washingtons. kad galėtų 
išsikalbėti su prezidentu Jimmy Carter. Paaiškėjo, kad preziden
to sveikata gera, jis gali tęsti pasitarimus su užsienio diploma
tais, tvarkyt’ vidaus reikalus ir ruošti valstybės dokumentus. 
Manoma, kad prezidento pasitarimas su Egipto -prezidentu bus 
naudingas ir galės atnaujinti pasitarimus taikai tarp Izraelio 
ir Egipto.

Nori tartis su Amerikos žydais

Prezidentas Sadatas, prieš iš
skrisdamas iš Egipto, paruošė 
atsišaukimą į Amerikos žydus 
ir paskelbė jį keliuose laikraš
čiuose. Prezidentas Sadatas 
klausia Amerikos žydus, ar jie 
smerkia svetimu žemių pagro
bimą jėga? Jeigu jie smerkia, 
tai kaip jie gali padėti Izraeliui, 
kuris nenori leisti palestinie
čiams tvarkyti savo reikalų ir 
taikiai gyventi savo žemėse? 
Ar Jūs pritariate pagrindinių 
žmogaus teisių suvaržymams 
Jordano kairiajame krante ir 
Gaza srityje?
Sadatas nori susitikti su žydų 

vadais

Be preziednto Carterio, Egip
to prezidentas Amerikoje nori 
susitikti su Amerikos žydų va
dais Jis turėjo drąsos skristi Į 
Jeruzalę ir tartis su Izraelio va
dais, Jam taip pat rūpi pasitari
mas su Amerikos žydų vadais, 
remiančiais Izraeli. Sadatas 
pareiškė, kad jam labai sunku 
susitarti-su premjeru Beginu, 
nes jis-kaitalioja reikalavimus. 
Prižada atiduoti Sinajaus že
mes, o vėliau nori ten palikti 
kolonistus.

Pašliję Čilės ūkio 
reikalai

SANTIAGO, Čilė. —Čilės ka
riai pašalino komunistuojantį 
prezidentą ir vyriausybę, bet 
jie nekreipė reikalingo dėmesio 
į krašto ūki. Dabar aiškėja,kad 
infliacija labai didelė, viskas 
brangsta, o uždarbiai mažė
ja.

Čilė privalo pirkti prekių už
sieniuose, bef^iflnlgų prekėms 
pirkti nėra/ Prezidentas ir ge
nerolai nori gauti paskolą iš 
Amerikos, bet amerikiečiai no
ri patirti tikslią datą, kada 

‘kraštas galės grįžti prie demo
kratinės sistemos.

Kariškiai atliko savo parei
gas, bet kraštą valdyti vis dėl
to turi patys gyventojai, o ne 
kariai. Čilės vyriausybė nenori 
konflikto su Argentina dėl te
ritorijų, kurių sienos niekad ne 
buvo tiksliai nustatytos. Klau
simas neaiškus dėl kelių, žemės 
galo salų, kurios dabar priklau 
so Čilei, bet ę kurias reiškia pre 
tenzijų Argentina.

Milano Scales vaizdas. Ne tik salė, bet ir balkonai pilni žmonių. Visi geresnieji dai
nininkai važiuoja į Italiją pasimokyti ir 'Scalcje savo balsy išbandyti. Scala taip 
pastatyta, kad ii turi pačią geriausią akustiką pasaulyje. Jeigu dainininko balsas gerai

skamba Scaloje, tai jis gali turėti vilties prasimušti Į geresniu dainininku eiles.

KRIKŠČIONYS NUTARĖ SU KOMUNISTAIS 
JOKIOS KOALICIJOS NEDARYTI

Policija neleis komunistiniam jaunimui kelti 
riaušes miesto gatvėse

KOMA, Italija. — Praeitą sekmadieni vykusi krikščionių de
mokratų konferencija Romoje vienbalsiai nutarė jokios koalici
nės vyriausybės su komunistais nedaryti. Buvo daromas labai 
didelis spaudimas i premjerą Giulio Andreotti ir kitų krikščio- 

Į mų demokratų vadus, bet, pasikeitus nuomonėmis, nutarta į 
į jokią koaliciją su itanjos komunistais neiti.

j Spaudimą darė ne tik komu- ; 
i nistai, bet ir kitos politinės par-į
tijos Italijoje yra dvi socialist!; Rasti sudegusio

(pritardavo kaikuriems komuni-! rusų satelito likučiai 
stų planams ir šį kartą taip pat; 
siūlė Italijos krikščionims demo. 
kratams sudaryti koalicinę vy
riausybę su komunistais ir pra
vesti kelias būtinas refor

EDMONTON. Canada.—Ame
rikos ir Kanados kariai bei mok 
slininkai pirmadienio rytą ra
do sovietų satelito 954 li-ku-

mas. čius. Jiems padėjo spinduliuo-

KANADOJE RADO NUODUS LEIDŽIANTI 
RUSŲ SATELITĄ

svė ir normalios fizinės egzis
tencijos sąlygos, mus maitina ’ 
dvėslena, lagerio gydyt, sankcio ciją 
nuoja mūsų kančias karceriuo-’ 
se... Jūs ir likote tokiais.

Kanados vyriausybė ruošia labai griežtą protestą įkiais buvote— 
rusu valdžiai

' * ~ v norite taikos, nesiekiate Gėrio,;
EDMONTON, Alberta, Can. — Kanados ir Amerikos moksli- jūsų dialogas su Vakarų civili- 

mnkai sekmadenį rado dalį nukritusio ir nuodingus spindulius zaciia __ butaforija.
leidžiančio sovietų satelito. Be pagrindinės satelito dalies, rasta ] jp šiandien mes laikome sa- 
ir antroji subirusio satelito spinduliuojanti dalis. Pirmadienį į y o pareigą pasakvti pasauliui, 
Amerikos ir Kanados mokslininkai vyksta į Ywllowknife ežero kol dar nepažįstančiam politi-

- J ra" nių lagerių spygliuotos vielos;
Į Būkite atsargūs: jūsų part- 

Ruošia tarptautine sutarti >neriai Pasitarimuose - kalėji-
į mų prižiūrėtojau o ne diplomą-j 
tai” '

šaką ir bandys nustatyti, ar galima sustabdyti nuodingą 
diaciją.

Kanada ruošia griežtą
protestą

Kanados vyriausybė ruošia 
labai griežtą protestą sovietų 

dėl nuodingo satelito nu 
Kanados teritorijoje, 

valdžia neturėjo teisės 
be kontrolės uraniju-

WASHINGTON. D.C. — Val
stybės Departamentas ruošia 
tarptautinę sutartį, kuri už
draustų lėįsti nekontroliuoja
mus satelitus, varomus urani- 
jumi. Sutartis įsigalios, kai vi
sos valstybės ją

Soči a lista i ben d ra darbi auto
jai pažadėjo remti tokią koali- 

keliems įstatymams pra-

jautieji uranijaus likučiai, sklei 
ūžiantieji labai pavojingą radia
ciją. Pradžioje manyta, kad sa-

•vesti. Tuo tarpu socialistai de-, telitas !krit0 1 Yellowknife eže- 
ko- mokratai i koaliciją su komuni- j vą. nes ten rastos garuojančios 

barbarais, veid- stais krikščionių neragino. Jie I radijacijos žymės. Mokslininkai

mą. pertvarkyti krašto 
sus ir atimti grupėms 
duodamas privilegijas.

Komunistų partijos 
bandė įtikinti krikščionių 
rius apie reikalą sudaryti
liciją. Jie net tvirtina, kad nes
tatysią didelių reikalavimų, pa
sitenkinsią keliomis :.............
mis ministerijomis

Jie paleido po kraštą net ši-j

Jie I radijacijos žymės. Mokslininkai 
refer-1 manė. kad jų instrumentai ne- 
finan- tiksliai rodė einančių radiacijos 
seniai spindulių kryptį ir pajėgumą.

• Jie skrido i savo centrus ir tik- 
vadai 1*nK) instrumentus. Jiems rūpė- 
Ivde- J° nustatyti, kuria kryptimi tie 
koa- spinduliai eina.

; pavyko surasti 
sovietu satelitas

Pagaliau jiems 
vietą, kurioje 
išmušė devy-

antraeilė- Pčdų pločio ir 6 pėdų gylio 
kietoje žemėje duobę. Moksli
ninkai ir kariai apžiūrėjo sude-

Sadatas pakvietė Europos žydų 
vadus

Praeitą sekmadienį į Kairą 
atskrido Romos žydų delegaci
ja, vadovaujama Romos rabino. 
Atvykusieji žydai labai šiltai 
buvo sutikti ir pasveikinti.

— Ar aš kada galėjau tikėti, 
kad taip šiltai, busiu su
tiktas Egipte? — susirinku-j 
stems sveikintojams pareiškė j 
atvykęs delegacijos vadas.

Atvykusioms žydams leista 
laisvai susitikti su Kairo žy
dais, gyvenančiais Kaire.

Bona pritaria 
teroristų bausmei
BONA Vokietija. — Bonos 

vyriausybė pritaria Austrijos 
ir Švedijos vyriausybių paruoš
tam projektui teroristams gau
dyti ir bausti. Bonos vyriausy
bė principe sutiko su austrų ir 
švedų projektu, bet vyriausybė 
pirma turės susitarti su viso
mis parlamento grupėmis, kad 
projektas būtų patvirtintas.

valdžiai 
leidimo 
Sovietų 
paleisti
mi varomų karo satelitų. Rusų 
maršalai iš anksto žinojo, kad 
šis satelitas bus nesukontroliuo 
liuojamas Laimė, kad jis nu
krito retai apgyventoje terito
rijoje.

Aptarė svarbesnius taikos 
reikalus

Valstybės sekretoriaus Vance 
pavaduotojas Albert Altherton 
pirmadienį iš Jeruzalės išskri
do į Kairą. Pradžioje manė,kad 
jam bus neįmanoma įtikinti iz-

Austrija ir Švedija siūlo te
roristus suimti. Jeigu yra rei
kalo, tai juos reikia atiduoti tai 
vyriausybei, kur teroristai nu
sikalto. eJigu nehori atiduoti te 
roristų, tai patys turi patrauk
ti juos teisman ir bausti. Admi
nistracija, gavusi žinių apie te
roristus, privalo juos suimti ir 
teikti kitoms valstybėms patir
tas informacijas.

KALENDORfcUS
Sausio 31: Marcelė, Jonas Bosko, 
Jaunė, Mindė, Skirmantas, 
Alūnas.
Saulė teka 7:05, leidžias 5:03
Oraa> Šaltoj gal

raelitus, kad reikia pradėti nu
trauktus taikos pasitarimus, 
bet praeitą sekmadienį Izraelio 
kabinetas nutarė atnaujinti de
rybas su Egiptu ir pasiųsti sa
vo karių delegaciją į Kairą.
Kad siųs prOdusys nue Egip
to. " " *

toki anekdotą /‘Komunistų par-, gūsio satelito likučius, bet pa- 
Pasirašė: Dmitro Basarabas, vgdo Enric0 Berlin^ruer ti--' vojingi spinduliai ir toliau siun- 

--------- - pasa-K-iami.

- ----- ---------------------- . Pavojingoji rietą yra 900 my 
imi Italijos valdžios? žinok. jei-|]jų atstumoje nuo Edmontono. 
gu tu valdžios nepaimsi, tai ko-; Artimiausis eskimų kaimelis 

* yra vieno šimto mylių atstu
moje. Du mokslininkus, labiau
siai paliestus uranijaus spindu
lių. teko nuvežti į artimiausią 
ligoninę ir ištirti jų sveikatai 

padarytą žalą. Kanados karo va 
I dovvbė siunčia karius i nukri-

Semionas Gluzmanas, Dmitra 
Grinkovas, Dnutro Dimidivas, 
Šarūnas Žukauskas, Izraelis Zal 
mansonas, Kazačkovas, Igoris 

. Sergejus Kovalio-

kinti motina savo sūnui 
kiusi: — Ko tu lauki, kodėl ne-!

pasirasys.jT- H .
Svarbiausia ia nrivaln , T mumstai painisvarbiausia, ją prrvaio pasira-|v Valerijus Marcenko, Janas
šyti Sovietų Sąjunga, paleidusi’ 
uranijum varomą satelitą, ku
ris erdvėje suiro ir degančiais 
kamuoliais nukrito į šiaurės 
Kanados teritoriją.

Politinių kalinių kreipimasis į tarybinę 
delegaciją Belgrade

I Monastirsks, Muchametčinas, 
(Kai j u Miatikas, Petras Plumpa, 
Steponas Sapeliakas. Ivanas 
Svitličnas, Mikola Slabodianas. 
Sarkisianas.

P. S. žinodami iš patirties, 
kad pebrasmiška tokios rūšies 

' kreipimąsi siųsti oficialiais ka
nalais, mes ir nemėginame to 
daryti. (Elta)

Apie politiką nieko nenusi
mananti senutė, ragino tikintį 
savo sūnų perimti valdžią. Jei
gu jos sūnus, tikintis, bažny
čion einantis, valdžios neperims, 
tai ją perims komunistai. Anek
dotas parodė italų menką nuo
voką apie politiką., ji

Didedės audros 
i Vakarų Europoje

Vakarus pasiekė Permės la- O kas esate jūs, susėdę šian- 
gerio 36 zonos politinių kaliniui dien už pasitarimų stalo Belgra- 
kreipimasis į tarybinę delega-Sde ar jūs ieškote Gėrio? Ne. 
ciją Belgrade. Pareiškimą pa-] Tradiciniai kalėjimai kitamin-l 
sirašė 18 įvairių tautybių atsto- čiams ir patriotam, tiesm,kurie 
vų — ukrainiečių, armėnų, žy- elgiasi vadovaudamiesi bendra- 
dų, rusų. totorių,estų politka- žmoniškos moralės normomis Ateinančios žinios sako, kad pra 
liniai. Pasirašiusiųjų tarpe ir!—jie yra jūsų nenuoširdumo f eitą sekmadienį siautė nepapra- 
du lietuviai politkaliniai — ša-j įrodymas. “ 
runas Žukauskas ir Petras! P’ '

I

į_ tusio satelito apylinkę, kad ap
sisaugotų vietos gyventojus ir 

nežinojo, kad josios sūnus En- medžiotojus 
komunistų partijos duobės. T 

Jis atrodo i piktinimas 
tikinčiuosiusI ha’ didelis.

♦

net

kad visos komunistui 
priemonės laukiamų 
neatnešė. Įtakingas

PARYŽIUS, Prancūzija.

ne tik šian
dien tuos iš mūsų, kurie ištvėrė rėš Europoje, bet ir pietuose.

Prisiminkite San-1 štai didelės audros
• Uni-

rico yra
vyriausybės vadas

( geru, kad galėtų 
apgauti.

Atrodo.
naudotos
rezultatų
krikščionis demokratas Guido 
Bordato partijos laikraščiui II 
Populo parašė pagrindnį straip
snį apie sekmadienį vykusią 
konferenciją, kurioje vienbal-

; nuo pavojingos 
Kanadičių tarpe pasi- 
; sovietų netvarka la

— Policininkė Dorothy Bahr 
buvo priversta suimti Chicagos 
Afrikiečių policininkų sąjungos 
pirmininką Renault i Robinson. 
Ties McCormick rūmais jis at
sisakė klausyti policijos Įsaky
mo.

I — Administracija Washing- 
’ tone bijo, kad Vidurio vakarų 
[valstijose gali pritrūkti energi- 
I jos.

labai dideli. Jie j —— ----. »
nori užimti kelias svarbias mi-| kščionims aiškiai pasakius, kad

Plumpa. Pateikiame šio kreipi- Salino lageriuose, išsaugodami Italų Riveroje ir Venecijoje bu- šiai nutarta koalicijos su komu-l 
’ ■’ meilę savo nuniokotai Tėvynei, vo nepaprastai stiprus vėjas, ateistais nedaryti. Jis tvirtina,?

tuos, kurie buvo suimti jūsų op. nešęs lietų ir krušą. Septyni jū-|kad komunistai nesudaro kraš- 
ričnikų už tiesos ždj, už tai, t reiviai buvo užmušti Italijos to gyventoju daugumos, bet jų 

o Anglijos pakraš- reikalavimai esą

mosi tekstą, verstą iš rusų kal
bos:

“Tiesa — ne visada viena
reikšmė. Pasaulyje žmonės va
dovaujasi skirtingomis vertybė
mis, idealais. Politika ir huma-Įnėje bandoje, — rašo politkali- reiviai, _ ___

nepaprastai stipriai audrai. Is-|nės reikšmės
MarveF’ postu. I styti anksčiau padarytus pasiū-

Andreotti dar kartą bandys lymus. Tuo tarpu premjeras Ar. 
tartis su kitomis pelitinėmis dreotti Įsakė policijai palaikyti

ričnikų už tiesos ždj, už tai, ’ reiviai
kad jie nenorėjo būti beveidė-! vandenyse.
mis būtybėmis daugiamilijoni-; čiuose gyvybės neteko du jū-

nepajėgę pasipriešinti nisterijas, nesitenkina menkes- koalicijos su komunistais
nizmas — ne visada sinonimai, • m’ai, kreipdamiesi į tarybinę de- 
bet yra ir vienareikšmių daly-jlegaciją Belgrade. —Ir šian- 
kų, kuriais vadovaujasi civili
zuotas protas, siekiantis tobu-
linti mūsų sudėtingą žmogiš
kąjį pasaulį — tai Gėrio Tiesa, 
tai kiekvieno iš mūsų laimė ir

dien mes drįstame likt Ištiki
mi savo Tikėjimui, savo princi
pui — nesitaikstyti su barba
riškumo ir veidmainystės blo
giu. Mes perėjome per įstaty-

pam jos žvejų laivas 
dingo audroje. Nėra jokios ži
nios apie įgulos likimą.

ne- 
administracijos bus, kitos partijos turės svar-

-------- partijomis vyriausybei suda^t tvarką gatvėse ir kitur. Polici-
— Izraelio karių delegacija, ryti, bet jis pasinžęs komunis-lja neleis ginkluotam komunisti- 

karo minlsterio vadovaujama, tų nekviesti. Guido Bordato yr^’niam jaunimui ardyti tvarka
laisvė Žemėje. Pasaulis — pa-1 mus laužančius jūsų parengti-i vyks į Kairą ir tęs pasitarimus įsitikinęs, kad atsiras politinės, pačioje Romoje, josios priemie- 
9ėkmė dialogo; sunkaua,ijgo,bet nius tardymus ir uždarus tei^ Sinajaus teritorijos grąžinimo grupės, kurios norės sudaryti sciuose ir kituose italų rentruo-

p’*4 Wendlen momw gWmW JaMrefiwtfu. s * | koaliciją su krikščionimis. Kri-
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME I •
į lito ki*kt didinA). Rūkantieji vy- _• 
.Irti turėjo gerojo, cholesterolio * 

(HDL) 6.5 mg. mąšiau decili
tre kraujo, palyginus su nerū
kančiaisiais. Moteriškės rūkau- 

į čioeios — 4.5 mg. mažiau. Jky* 
RŪKYMAS   ; pupas tabako dtomi-taMbta Se-

leio cholesterolio (HDL) tiekį.“ANGĘlO SARGO" PRAŽUDYMAS j įkurtai, k^te (£ 
tė rūkę} metes ar daugiau — 

Kukantysis su cigaretės nuorūka išmesta nuo skle. jų kraujuje huso tek pat geru- 
c ugmRįjį chemikalą iš savo kūno. * caoie^teruUo, k&įp ię

Robert J. Garrlf m M. D.. rūkančiųjų. L" ‘r|v
Šitokius dlvipius ‘ turėdamas 

minėtas gyd* Gerrisun hnrt.na, 
kad minėtų tyrimų davinius rei- 

’ k a visiems įsidėmėtu Jei 
rūkymas mašina gerojo choles
terolio (HDL) kiekį,— gretina 

tai metimas rūkius d:-

Kūno, proto ir jausmų dornos pagrindai 
u 

vauiausių tnukMo žinių populiarus perleHumu*

JU5 AS AUU'JA V 1C1L S. 5L U.'

g^d.ję ap.e_ cho- draugijos (Amtricaa Heart A*- 
x.414 musų kuna. Jo sociaLou) .'Lanu Beach vieto-

giusa gieJina arterijų priskre-
I
Ui texxjCSif. V j05 pėseKūs 
sterns gerai zmomos: 
atakos, paralyziai vienos kūnu

vėje. Dirbąs National Hoar t, 
urnų chamą sklerozę mihu Lung, and bloud Institute, Be- 

vi- uxesua, Md., gyd. Robert J. Gar- 
s_rd.es r.

t 1,;įikfeW

W-V.

soa pranešt magiam suvąi ^lerozę, tai metimas rūkius d> 
iiavun< tau dabar sužinota, ko. dina 2erojo

puocs to uraujo issmęjimo sme- runanheji gauna gočiau _ lok; rsiskiiy5 v^a prie
. ^aruzę ir jm> paseką Širdies :j.O2:^s 6Uinal'mimo. Tai gertau- 

atakį. las iūkjmo ir skiero*vSj naujjena nesukantiems ir 
j metusi eina rūkyti. Tai paaka.ta 

t rūkantiesiems tvarkytis/ >
chūle^terohoUma savu ki'ąujuje gerąjį cho-l f

žmogaus kūne, kuri saugoja ii^stėrolį (iLDLj- Tas žymus su-1 - -7-- —- - -:
mažinimas per ^rūkymą cigare
čių gerojo cholesterolio greiti- 
na ruKanc.ajaĮn. sklerozę su vi. 
suin s nemaionįpiąis jos pasė
domis.

Eneėmgai, susekta, kad su- 
mažėju pavojus, žmogui gaut, 
iklęrozę tada, k^i gerojo chols*- 
terolio (HDLj klikų kraujuje 

.gągausėja.: ,Gteja</pavojui.0J # _
deja tada, kai sumažėja krau-• Tada mesti rūkiusXj£\įQ}C£f; KQLRA
jute flDL• kiekis. O. cigarečių ^ebus SUJlku ~ vienas malonu-. ‘ -
rūkymai kaip ..lik. ir mažina to ' .
gerojo aholestei'oiio kidų — d>fiino£ui ^m^nybę aųžmoniškė-; :ug^ 
Ūma 'škięrozę:- Taip sakant, rft-^ tada pajėgs.keisti savo mavičUu, mi įdomumu įkaitau 1 raw), 1 iaukitelis cinamono su-. 
korius '‘Angete sargį’'iB^ia'hiuk £^’enlm° vagą geresne.. Jik t*ip. straipsniui Naujienose. Tiaatog Į Amu įkurto, truputėlis muskato; 

. is savoiūno kartu su cigaretės [pasikeitus, jis pajėgs pildyti nie- n«į*iv»taduojd.;. kaip ju* ir -su-'v,/.—------ i

genyje, Kūjų nepanesjmas, inks
tų neveudmab... Dabar susek
ta, Kad. ne visi ciioiesterol-ąi yra! saiujKiaxnnas aabąp Ua4kįiia- 
kuuui kenKsmingx. Priešingai J mas sexan <hai: rūkorius suma- 
vra tuKia rasis

žmogų nuo sklerozes. Todėl da
bar įauai svarbu kiekvienam iš- 
sjtirti, kiek turima cholesterolio 
(uiogojo), o taip pat kiek tu-, 
nma ir gerojo —nou sklerozės 
saugojančio. Pastarasis yra daug 
svarbesnis nuo-sklerozes apsau
gos reikale. Todėl būtinai žino
tina. kiek turimą gerojo choles
terolio. Jis medinoje vadiną-, 
mas ugu \ardu, todėl tik pirmo
sios trys didžiosios raidės jo var
do naudojamos: HDL. lai su 
trumpintas vardas High J Den- 
s-ty ;Lpoprotem .CholesteroL 
(drumstasis riebalin ių baltymų 
cuoiesteroiis). Kuo tokio cho
lesterolio kūne yra gausiau —r 
tuo žmogus esti geriau saugo
mas nuo sklerozės. Tai visi4 įsi
dėmėkime ir visam laikui atsi
minkime.

Rūkantysis mažina gerojo 
cholesterolio kiekį

Šiomis dienomis įvykę. mėtį 
uis mokslinis suvažiavimas č cJ'Žinoina gydytojams, kad alko* 
krašto širdies ligų

■rūkantiesiems tvarkytis.^
1

I l šv a d a. Kova su skleroze 
yru labai sunki. Reikia daugelį 
sklerozės šauklių šalinti iš savo 
tarpo. Jų tarpe if'rūkyinų.'Da
bar žinom, kodėl. Viskas pri
klausys nuo žmogaus susitvar
kymo savo charakteryje’ (asme- te 
nybėje — jausmuose). Menkos 
asmenybės žmogui nepadės jo- ? 
kie patarimai tok kol.jis %avo 
asmenybę bent iki ^minimumo

mas. Mat, visų. pinna reikia;
V

S u rinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsiny*)

Taip pat patariau sudaryti nedidelį kolektyvą, kad 
surinkus medžiagą:

1. Žydų nusikaltimų lietuvių tautai. 1940-1941 m.
2. lietuvių žygius gelbėti žydus 1941-1944 m.
Pasirodo, kad Amerikos valdžios yra išleista 1951 

m. Trials Of War Criminals Before The Nuernberg Mill 
tary Tribunal.

Kokia to leidinio apimtis, nemačiau, bet dabar turiu 
pas save to leidinio didžiulį X-jį tomą. Leidinį galima ras 
ti viešuose knygynuose. Jo dar neperžiūrėjau.

Sumečiau pluoštą minčių į Allen kaltinimus, šią sa
vaitę pasiųsiu Jums kopiją. Prašau pasakyti savo nuo
monę, ar verta tai daryti., ką verta pakeisti, pataisyti. 
Spausdinčiau angliškai. ,

i Viso Jums geriausio.
Nuoširdžiai.

Vysk. V. Brizgys

Gerbiamas Ponas Talalas. e
Informaciją gavau. Ačiū. Jeigu tai ne šantažas, ga- 

idomu.

Sinčiu savo rašinį.
Prašau be pasigailėjimo jį' įvertinti, istoriniu, teisi' 

niu ir bendrai naudingumo atžvilgiu. Kad neparašius ko,
Kristaus veidas (jiosaika) • už ką Allen galėtų manę tieson traukti.

Dr. Ado- >ojos miltų (whois soy fLou?
Už nuomonę, pastabas, patarimą būsiu labai d akin.

, .- »

is savo..kūno .kartų su .cigaretės !.pw:keitua, jis pajėgs pildyti me- nsįiivtiaduajy. krip jU» ir su. jneiuto .(Nutmeg) susmulkinto.; 
nuorūka. įdicbiiškus patarimus savo ge- randant laiko jUi>» parašyti. Tai į-j puoduko vaiakiiAų riešutų

Minėtas Susekimas buvo at-'A?ove'- žinomą, daug, .lengviau tikrai esate paaišv®nto* žmogus stambiau sukapotų, 3 puodukai

Nuoširdžiai Jūsų ■ .
Vysk. V. Brizgys

Amerikoje , o gal ir kitu?,, daugelis, politikos žmonių,
s-:ekta£ ištyrus vyrus ir 
2,149 moteriškes. Kraujas t^ 
kiam tyrimui buvo Įmainai žmu' 
gai .esant ti v^aD^^nėvalgitP 
5 ani. 'Buvo atžymima tiriamo- 

ūgisį-Svoris, nutukimas. a-> 
j koholio vartojimas ir rūkymas.

gydytojų hulls ir nutukimas mažina-ge-

bus žmogui, jei jis nuo mažens padėt savo artimui Jugu vki rūgščių obuoLų sukapotų, V2 oz.' laikraštininkų, dvasininkų, unijų vadų ir kt yra. gavę 
,įgj-5 sveiką asmenybę, per tinka- būtų daktarai kaip j Oi, ir £mo- šviežių mielių, y8 puoduko me- paštu brošiūrą (leaflet}: “Nazi War Crimhieh Among 
mą auklėjimą, per suaugusiųjų nės jūsų klausytų, tai tikrai su- Įdaus, 4 kiaušinio baltymai, arba, ttqjx rkQj„a o aiu« t- a v ^. * -b ^4.k, puoduko. Jj8Th

džius vaikams rodymą; į Dabar patartumėt Ir wan.
. Pa si s k ai tyli. Internal Medici- Jaučiuosi j valko. Buv^n pasi* 

15 T978’ VOt N6: 2 JanUfiry tikriuti sveikatos pas ^dytoją.

Per daug kraujo

. J 22, East 71th New York 3,N. Y./. -Fąstel&Į tą brošiūra ir
Daroa*.- Kvietiniu*, sojoa jnil-. j-jane. Ją beskaitant prisįminiąųs. maždaug tilo. pąt.. metu

- tą. vąlakiuius riešutu* ir obųo- V) T~) *' * V'T T "i J * * T' v " j , ■ •".

. !Sako viskas ya gerai, geros 8mnaijyti. Sudėti ištrintas'h- Xfl> kad jis negelbejęs žydų Nazių peeekiojimų me 
’'miete* su medum, alyvą ir iš, linio karo ir pokario metais.

. ihinalšyt, bet nutrink j 81110 abu.leidmlUfc su ėda kaikurių faktų,
’ ." ‘peršasi išvada, kad kaikam yra labai nemalonūs nauji

! A i- • r- intadSo^ Su rSift santykiai tarpe žydų ir katalikų, išsivystę antrojo, pašau-
.duot, kraujo • ligoninėm* vieną ištepa rieoaiąi* ir .. . į. ? • nni.orįn rnAtaiA
Įar du kartus į metu*. Bet, sr l. ji sudėjus tešlą, leisti kilti 3Q • -- " -■ — P - —
| ta* padės —juk kraujas-, vėl greit kepti 40 raw. G erąįatvė-; Kam tie klausimai neįdomūs,' galite negaismti laiko
(priauga, h;vėl.-jo.teartai per skaitydami šias mano pastabas, kas jais domitės, naudįn

gąi paskaitysite sekančias mįntią. ‘
Popiežiai Benediktas XV, PijusXI, Pjus 511 nei Ka 

tilikų vyskupai Ukrainoje, Lietuvoje ar kitur net nepa
galvojo klausti pasaulio žydų. Rabinus, kodėl jįe nekėlė 
balso, kai Rusijoje, Ukrainoje, Lietuvoje Rusijos, komus- 
tai žitdė katalikų vyskupus, kunigus, vienuolius, mases 
pasauliečių krikšČįonhį tuą metu, kai Rusijos valdžioje 
buvo Leninas, Trockis, Litvinovas, Kaganovičiaį įp visa

. kas daryti sveikatos — tik turit p< daug 
; kraūjo. Jis mans migydinn *a- 
’ kydarra*, kad įmautai*, kuris 
j turi .per daug kraujo kartais, ja- į 
į B ištikti paralyfiu*. ■Jis patarė1.

;tvarkaut?s —- jokių baimių 
priseina turėti dėl tos ligos.

Adata* Duoblienė* tvaiko 
maisto recepto*

s

1

Pienes u? Uie place *t<t 
•’it of drears. Ar< U> 
Vuds have be**!) he'p-ng to 
vippy dreams come -true, for

Now, Bonds mature in less |Bhai> 
is years. That rneana y<nir drecma 
an come true fast er ihauever brfįre, 

Ycu can buv in- .fhnr pani-
War tfreanft bv joining the Pa\n.»!l 
livings Phi> where you woifc, <A the 
sjad-a-Month plan where you Kink.

ti,.fcre you know-iU your A ntenca n
Ar** rxH*»>M if rtol-n. c

ih Anjsrica.
j* BcnmĮ*, t>. fęss |han. MKyesrą,

įdaug. ' ; norimo dydžio kvadratai^
’ ' i Pastaba: kepiniai su soja ir
1 Eaų. 5Q naujumu su sIyva turi ^1;
į pypkėmis ir stipriais gėrimais, linkinę Raičiau rusti ir traukti 
jne&u aprkrovęe/-laMinah: Tat prie formaBe neturi 

4gaJ ir man patartumėt kaip su giltino. Tod4į ir su rupiais kvic 
įšituo- reikalu tvarkytis. Lieku daugiau yra

J didžiai dėkingas. pabiras, negu-, kad būtų kepa-
:■ - Atsakymas, neikia nųstąt^’ci. nia? su kita miltų rūšim. Bet 
tikrą diagnozė-. Gydyti 5^a4 sų savo sudėtim yra naudingai, be
ta liga surištas lig®k - Ntekaiia dr-uak-> mafstn gaminys 

; [nereikia nuleisti kraujas; kaip
. Ljydym o-pri^moBę-tų nuleidiOrkai tė pęieš kepimą įtaiti- 
[nenaudoti. Duodamu įj-vęną ra-narna 30 min- 
į<į’oakt\-\Ais fosforai (32-PV Pa- r 
cijantas lankosi oaą ©'dykoji i

. kae tiĮfiuąa savaičių per visų sa-; 
vo amžių. Ta liga vadinami Pc>-! 
lycytėmia vwra. Kreipki^ į ijul ' 
rvejeltato kliniką. - ^ežkramai į tų amžiaus John Sirenton ir 19 
:tvarkanti jokių baimių ne- metų amžiaus Judith Lottich

. smego pūgos buvo sustabdyti 
lant 1-57 kelio. Sniego iškrito 
.tiek daug, kad jų mąiina nspa- 
jėiįė eįti pirmyn ar atgsL Poli- 

[ciją buvo pasiūliusi jaunai po 
rei pagalbą, nugabenti juos į ar- 
timfauaų pastogę, bet jie atsisa
kė eiti i$ užpustytos mainos. 
Penktadienio naktį abu jaunuo
liai rasti sušalę ir mirę.

Automobilyje įnirę 
jauna pora

CHICAGO, Ulinei*. 21 ms-

visi žydai Rabinų paisė tik tiek, kiek Vokietijos Hitleris 
■ir jo naziai paisė Katalikų hierarchijos.

'fra žmonių, kuriems šie dalykai neaiškūs. Jie nepa-
rodo supratimą apie. kito žmogaus garbės jausmą.. Jie 

1 švaistosi žodžiais, kurie netinka atsakingo ir kultūringo

pastato į kriminalistų ęįlę /jau mirusį Prof. Mykolą Bir
žišką, Lietuvos Laisvės Akto signątąrą^ didelį kultū
rininką ir humanistą, kovojusį ir su komunistų ir su na- 
zių režimais, asmeniniai galbėjusį ir slėpusį žydus nazių 
persekiojimų metais. Ton pat eilėn pastato Prof. Juoza
pą Abrazęvičių, kiekvienam pasaulio lietuviui žinomą 
kųltūi-ininką, vieną iš žymiausių rezistencijos vadų Lie 
tuvos okupacijos metais prieš Rusijos komunizmą ir vo
kiečių nazismą. Minimos keiios kitos pavardės ir mana, 

į Paduotos trys lietuviškos ir viena angliška foto ištraū- 
. kos. Nemokąs lietuvių kalbos gali pamanyti, kad tos foto 
I ištraukos yra labai svarbios, jos visos yra be ypatingos 
i reikšmės it* svarbos, skaitytojui jos yra klaidinanti įnsi- 

*- ovacija. > ’ - ■ t
Charles d. Allen puola ir mane. Paminėjęs, kad *Ion. 

•■eoiojų j Floridą, pasiekė Bain- November 5, 1962 the New- York Post carried a story 
ir nepajėgė pra.^- a]X;u^ siave labor camps,, in the Soviet Unio»” jit tiesiai 

xgą. Pusnys bino '

TRAUKINYS NENVSTCMė 
ĮKRITUSIO SNIEGO

ERIN BRIDGE. Ind — Kolei., 
vinis traukinys "Floridian/ kas 
savaitę v&ęs taniu* viet rs gy-

Adėlė D-jobUeaė.
IPLOKST klNlš SU uakOLLAIS

Orkaitė JJO' F^ „j.
(frvp.t l puodttkęą,kvietinių sniegui i ___  _______

rupią-' rniHu fotone ground keteAius j sunkveiūnj ir nuve- 
whole wheat flpnr}. K puoduko žė j artimiausią motelį.

bridg - srUį 
mus‘i per sn 
tokios d deles- kad traukinio ra
tai sukosi vietoje, bet p»ruiyn 
»yj’įdėjo. Keleiviai %nAjo į vie^: 
h; vagoną, kad būtų kilčiau, bet >iA-****u^pm 5^mj

ir kn pasidarė, Jalta. Pag*^“* VTSį LIETUVIAI BtZNEKRtĄl X ,,
peoktadieių keleivy gelbėti btu'
v.> alėtas didelbsun^-ežunis GARS1NK1TĖS NAUJIENOSE 

vežti, sukėlė guiakisius '

ako “This Bishop is a war criminal and not “exil”
(Bus daugiauj

i _ NAUJIENOS, CHICAGO «, ILI____TUESDAY, JANUARY 11, IflTg

s_rd.es


WACL TARYBOS NUTARIMAI
Gruodžio 9-11 d. 1977 m. Los būti atkreiptas j pagrindinius šių 

Angeles (Kalifornijoj) įvyko dienų reikalavimus. Tų reiknku
metinis Pasaulinės Antikom u- vimų pobūdis yra--sekantis: lais- 
nistų Lygos (World Anti-Com- vės ir saugumo įgyvendinimas 
niunist League, — sutrumphi- bei jų išlaikymas negali būti al
tai vadinama WAGE) taryboj skirta nuo antikomusistinio nu“ 
posėdis. Posėdyje dalyvavo re- i sis ta tymo ir nuo tokių pastangų.. 
guliarus tarybos nariai, dange-*Antikomunistinė politika tini 
lis šiaip Lygos narių atstovų, būti panaudojama tiek vidaus 
jaunimo organizacijų, kurios ; tiek lygiai ir užsienio politikoj, 
priklauso Pasaulio Jaunimo An- Laisvasis pasaulis, laisvosios tau 
tikomunistų Lygai (WYACL) ir tos turi įsisamoninti, kad ant.-. 
Sovietų Rusijos pavergtųjų tau-,komunistinė politika viduje, o 
tų, kurios apjungia Antibolše-;pataikaujančią komunistams už 
vikų Tautų Blokas 
shėvik Block of Nations- ABN) 
atstovai. Per visas tris d enas 
taryba intensyviai peržvelgė pa
saulio politinę padėtį ir tarptau
tinio komunizmo bei Sov. Rusi
jos imperialistinius siekius. Vi-| -— ----  ---- v .........
suose klausiniuose buvo ryškiai i WACL taryba be įvairių kitų1 
pademonstruotas narių - da- konkrečių nutarimų, skatinai 
lyvių vieningumas ir gilus atsi- Jungt. Ainer. Valstybių vyriau-! 
davimas WACL uždaviniams,)laikytis įstatymo Nr. 8(i-90! 
nežiūrint Į tų narių rasinius, na-1kongreso priimti 1959 m. liepos 
cionalinius ir religinius skirtu- LJ d. kuriuo kongi-esas įsiparei-

(Anti-Bol- sienio politika niekuomet negali 
turėti pasisekimo.' Taip pat po
litinė ir ekonominė pažanga bei 
pastovumas negali būti atpalai
duotas nuo laisvės ir saugumo 
užsitikrinimo—

• Išeinant iš tokių bendrybių.

Riverview Perki $ (aliejus)< Šileikis

mus.
Taryba, kaip kad ir josios 

bendram komunikate pažymė
ta, konstatuoja internacionalio 
komunizmo sumišimą ir didė
jimą vidaus susiskaldyme. Ko
munizmas paremtas brutalia 
jėga ir paneigęs žmogaus indi- 
viruales bei tautų nacionales tei 
sės; atsidūrė Į pagreitintą krizę.) 
Toji krizė vyksta dėl konfronta-Į 
eijos šu pavergtom (autom ir 
dėl priešingumų bei prieštaravi
mų komunizmo ideal ogi jos ir 
ypač josios vykdymo praktikoj. 
Iš kitos pusės konstatuota visur 
laisvės jėgų konsolidavimasis 
bei stiprėjimas ir visur didėja 
kova už žmogaus bei tautų tei
ses. Kova už., laisvę tampa šių 
laikų pagrindinė srovė. Tary
ba taip pat pastebėjo, kad nors 
in ternacionalims komunizmas 
yra , varginamas vidaus suskili
mų bei priešingumų, tačiau jo 
bendras tikslas, — sukomunis- 
tinti pasaulį ir pavergti žmoniją, 
pasilieka nepasikeitęs. Sjv. Ru
si j os-Kini jos komunizmas nuo
lat, pasinaudojant atolaidžio po
litika, visur stengiasi plėstis. To
kiu būdu, susiduriant su tarp
tautinio komunizmo visuose 
frontuose plėtimusi, laisvojo pa
saulio dėmesis ypatingai turi

biednų ir turtingų, nebus vietos 
komunistu infiltracijoms bei 

(aulu ■ . t - ‘ - j--* visokiem s pogrindžio veis
imams.
j Visi Vidurinių j ų-Artiinųjų R>’ 
tų kraštai turėtų prieiti tuose; 
rajonuose prie greitesnės ir pa
stovios taikos ir kartu apsisau
goti nuo tarptautinio komuniz
mo provokacijų sukelti karus.

j Afrikos tautos raginamos sa- 
; vo pastangom tapti laisvom ir 

tinės jėgos turi sukilti prieš Ii-1 pozityviai veikti prieš tarptau- 
raninius valdovus už tautines j ti^į komunizmą, kuris stengėsi 
ir paskiro žmogaus laisvės ir j ten sukelti tautų nesantaiką, ,in- 
leisėš. Tiek geležinė, tiek bam-Į filtruoti pagrindinį veiksmą ir 
buko uždangos — dvidešimtojo! sukurstyti agresijas. Laisvieji 
amžiaus gėda — turi išnykti, kraštai turi padėti afrikiečiams 
Pabrėžtas svarbumas, kad JAV ištremti agresyvias Kubos jėgas 
laikytųsi bendradarbiavimo irtis viso Afrikos Kontinento ir Lo 
jėgų koordinavimo su kitom j tyrui Amerikos kraštams padėti 
tautom ir valstybėm, ypač s u* apsiginti nuo agresyvaus komu- 
Europa ir su Rytų Azijos tau
tom. Taip pat svarbu, kad JAV 
išlaikytų savo įsipareigavimus 
ginybos prievolėse su savo lais
vais sąjungininkais. Kitaip ne
bus išlaikytas tarptautinis pasi
tikėjimas Amerika.

Reikėtų, kad visos pasiturin
čios, pažangesnės laisvos valsty
bės padėtų ūkiškai sustiprėti 
Azijos, Afrikos ir Pietų Ameri
kos atsitikusiems kraštams. Pa
kėlus tų kraštų gyvenimo stan
dartą, sumažinus skirtumus tarp

gavo remti pavergtųjų 
kaip Ukrainos, Lietuvos, 
garijos, Vengrijos ir kitų išlais-i 
vinimą. Europos laisvosios v 
stybės skatinamos sustipri

į budėjimą prieš taip vadinamą 
Euro-komunizmą, kuris vardan 
laisvės ir demokratijos planuo
ja prisidengus legalumo skraiste 

jpaveržti politinę valdymo jėgą.

niznlo'Veržimosi ypač iš Kubos.
Visokius klausinius aptarti ir 

pademonstruoti antikomumstų 
ir visų laisvę mylinclių tautų 
vieningumą, jų ryžtą bei jų ko
vos jėgas ir yra šaukiama Vie
nuolikta Pasaulinės Antikomu- 
nistų Lygos (WACL) konfe
rencija š. m. balandžio 27-30 d. 
Vašingtone (D. C.). Konferen
cijos šūkis: “Unity for National 
Freedom against Communist 
Agression”. Tuo pačiu laiku ir 
toje pačioje vietoje taip pat yra 
šaukiama “Pasaulinės Jaunimo 
Antikomunistų Lygos (WYĄ- 
CL) aštuntoji konferencija. Tų 
konferencijų šeimininkais šie
met yra “Council on American

įtuoti į neapgyventas sriti^ į 
I Sibirą.
Į Norint išlaikvti normalu šer- 

KAIRAS, Egiptas. — Egipto į nų balansą, reikią kasmet iššar- 
: prezidentas Sadatas pareiškė, plyti jų 15-20 nuošimčių, bet nie
kad savaigalyje jis rengiasi įdžiotojai iššaudę tik 5C. dėlto 

j skristi į Washįngtoną, kad ga-tjų perdaug priviso. Pačiame 
. lėtų pasitarti su prezidentu Car- Maskvos mieste šernų invazijos 
Įteriu Egipto ir Izraelio taikos dar nepastebėta, nors vilkų mie- 
' klausimais. Prezidentas Sada- sto parkuose žiemos metu kar
tas preiškė, kad jo pyktį išpro-pais pas’rodą, šernų pėdsakų 
vokavo kvaili premjero Begino1 apsčiai aptinkama nubėgiolų 
pareiškimai. Prezidentas Car- ski pravėžornis miškuose aplink 
ter patarė abiems susivaldyti ir Maskvą.

. viešų pareiškimų taip dažnai ne
daryti. Manoma, kad preziden-l 

jtas Carteris įtikino abi puses; 
[apie reikalą atnaujinti taikos j 
Jpagitarimus. šeštadienį prezi- 
dentas Carteris ivyko į Bethes. ]icija susekė kas vra tero_ 
da ligoninę metiniam sveikatos| ristai ir viena kuHe

patikrinimui. Sako, kad jis ge- ji tr-eėiadienj įsilaužė i buvusio 
rai jaučiasi, bet sveikatą privalo j Barcelonos burmigtro JoaQum 
patikrinti. Viola namus, jį ir jo žmoną nu-

žudė “nauju” žvėrišku būdu: 
suraišiotai Violos žmonai užka
bino ant kaklo bombą palikda
mi notą, kad bomba sprogs, jei 

MASKVA. — Sovietų komu-(išpirkimo suma nebus sumokė-

Sadatas rengiasi i 
Washington^

35 tūkstančius šernų 
rusai trems Sibiran

Žmonių grobikų 
žvėriški metodai

MADRIDAS. — Ispanijos po

Paminėta Marija Peckauskaitė
luistų partijos laikraštis “Prav-Į ta nustatytu laiku. Bomba spre- 

Sausio 8 d. Jaunimo Centro šviesa sklido visai aplinkai. Ne- da” penktadienį pranešė, kad j nelaukusi nustatyto laiko, lie 
kavinėje Lietuvių mokytojų są
junga suruošė rašytojos ir pe
dagogės Marijos Pečkauskaitės- 
Šatrijos Raganos minėjimą, pa
minėti sukakčiai 100 metų nuo 
jos gimimo. Susirinko gausiai 
mokytojų ir kitų kultūrininkų. 
Kavinės patalpos ir stalai buvo 
skoningai dekoruota. Minėjimą 
pravedė jauna mokytoja, sky
riaus pirmininkė Vilija Kerely
tė. Apie jubiliatę paskaitą skaitė 
Stasė Petersonienė. Paskaitinin
ke klausytojus supažindino su 
aplinkuma, kurioje Marija Peč- 
kauskaitė gyveno, mokėsi ir 
praleido savo jaunystę. Ji mo
kėsi Šveicarijoj Friburge, Ciu
riche ir kitur.

Marija gimė 1878 m. lietuvių 
bajorų1 kalbančių lietuviškai šei
moje. Rašyti pradėjo- Povilo 
Višinskio paskatinta. Pradžioje; 
rašė trumpesnius kūrinėlius. Tu
mo Vaižganto paskatinta pra
dėjo rašyti didesnius kūrinius, 
apysakas. Pav. bene įdomiau
sias apsakymas “Sename dva
re”. Senas dvaras, kaip ir jos 
jaunų dienų romantiški prisi
minimai. Iš jos Seno dvaro

priklausomoj Lietuvoj jos raš
tai buvo mėgiami ir mielai skai
tomi. . /

Marija Peckauskaitė Lietuvoj 
buvo žinoma kaip rašytoja ir 
auklėtoja. Lietuvos vyriausybė

:35,000 laukinių šernų žaloja lau-] patys piktadariai prieš 8 mėne- 
kus ir naikina pasėlius ir daržus}sius panašiai nužudė vieną tur- 
Maskvos srityje. Pravda pro j ek-{ tingą Barcelonos biznierių. Žu- 
tuo ŽNTnią tų žvėrių dalį depo r- dikų saika intensyviai gaudoma.

įvertindama jos nuopelnus pa-j 
skyrė jai pensiją, o Vytauto Di-< 
dziojo universitetas suteikė gar-Į 
bes daktaratą. M. Pečkauskai-į 
te mirė 1930 m. ir palaidota Ži- 
dikiuose. M. Peskauskąitė ir; 
okupuoto] Lietuvoj prisimena
ma. Ji pernai buvo ir ten pa
minėta.

Stasė. Petersonienės paskaita 
buvo turininga ir gerai paruoš
ta. Plojimais iš susirinkusių 
sulaukė nuoširdžios padėkos.

Po paskaitos V. Kerelytė ir 
D. šaulys paskaitė iš Šatrijos 
Raganos raštų ištraukas. Prisi
menant rašytoją mokytojas A. 
Bagdonas paskaitė dar savo kū
rybos.

Pirmininkė Kerelytė sklan
džiai pųavedusi minėjimą padė
kojo programos dalyviams ir 
gausiai susirinkusiems svečiams. 
Po to jaukioje nuotaikoje visi 
buvo pavaišinti. ‘ ■<

P. Venclova

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
lietuviškąjį pamarį

336 putUpiif* 90 st?r.il*plu Ir įprašo Pamarį ienos H
ryvantofui Ir 1400 IJ^wIiky vWfovanSIv Hralis. Knygo*
kaina S4JX, irūnfciH virUiial.

Perrirm&nrai paštu reikli. pridėti dar 50 tentu.

17W Sc. Hakted St, Chicago, Hl. W€08

KNYGOS ANGLŲ KALBA
X A K!« IN THE 0AWC. Pikantiškų ii■ intyndn nuotykiu

apnžymai, paimti Iš gyvenimą Lengvu stilius, gyvi kalba, gražiai ižleista. 
150 psL Kaina $2JQ.

Dr. Jums B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorite 
nptnyki nuo pat lėnųjų amžių Iki pokario metų. Vidutinio formato, 14z 
psL, kainuoja 13.00. ’ *

Dr. Juros B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų Utoriją- 
211 psL Kainą $3.00. Kletaii viršeliais M-00.

Dauguma ta knygų yn tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas ir 
įrigyti atrilankius i Naujienai arba atsiuntus .

17» Scith HalsUri Strwi, Chleags, HL S«fM

Bėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

ruAirf-
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Affairs”. Josios pirmininkas 
yra prof. dr. Roger Pearson, r Vi
sos tautos yra kviečiamos tose 
konferencijose dalyvauti.

Dr. J. Kaškelis

>

&

Chkcgo, IH. 606081800 So. Hol«t*d St

VIENA STIFRIADSTŲ BENDROVIŲ,

Įstaiga* pl«toaM U«nM sxXomobCUtm* putatytL

■t
1w

palūkanų} priklausomai nuo įdėtai 
gumos ir jot išėmimo.

Investavimo knygelės gąskaitoc 
r eit - _

TURINTI DIDELES ATSARGAS
T«L 421-3070tie Ir Įriti IMdislif yra frontui

NAUJIENOS!, 1739 Sa. HALSTED ST., CHICAGO. ILL. Mat
: bMUbAbM arba p* Iris Ir pridada**

ar pleište perlaida.
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KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Kspsčinikss, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozat Kapailnskas, liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai mu
štruota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* UlETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

M. Zoiienko. SATYRINES NOVĖLėS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. KotbHH, KFLIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir agitpropo propaganda bri 
nžznaakavliniL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu rtiUumL

Prot P. Pa kark II t, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą 
Kaina $2. iSf

Vincai tamaWa. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PAKAITUI.

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei Į1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
173$ So. Halsted St, Chicago, ILL 80608

acii;
DĖDĖS ŠERNO GYVENINIO BRUOŽAI

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šėmą as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo brudžus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA* 
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

pas mus
Pu kv taupom! jtsf .ynmpd lt- 

Saki tEdeKui darbu. Pirma, jie pa- 
dMa Tfrma pasiekti axwernKEtts jūsų 
uirimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
It parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

ilo dieną, nei* nuošimčiui nuo mė
nesio pirmo* dieno*.

IMuod&mi Certifikatal, kurie ne-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
N«u|l»no«4 Hllmi pulki v knyfy, kurte jmmmč M tatldą

tnvau «olnf> ar lentyna.
Aleksandrai Pakai nlIkH, MES GRJŽTAME- Jdomfif Jirmų dkcR 

atsiminimai ir Įvykiu bei rieto ttadtesl farip .ro
manas. 367 psl. Kaina SS.

tytl 1 12 dalių. 296 pat. kaina S5.
Dr. Kazy* Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tottta, Gr»- 

žlaia riršeliala. 336 r*L Kaina $6.00. Mtnktak rlrL UJB
Pror. Vacį. BlržHka, SENŲJŲ LIETUVIIKŲ KNYdŲ |$T5

RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3.00, mlnktala vir
šeliais — $2.00; D dalis, 225 pat, įrita — $3,00. minkL 
tais viršeliais-------------------------------- ---------------------- S2Jt

MwrikK Tomas — Tamsiau***, LIFTUV1IKASVS PAMARYR 
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su Įdomiais įprašytasis. Iliu
stracijomis Ir dokumentacija. 336 psL, kaina $6.

P. KvsIOnss, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Uetuvoi 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, Jsunystėi attataimaJ 
170 psL-------------- ------------------------------ 1-------------------------

M. Gudalls, POVILAS MILERIS, biografljot bruožai 
puslapiai _ ______________________________

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto HUMtob.
NAUJIKNO8,

RSA
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Komunistai neįeis italų vyriausybėn
Šiandien yra trys labai svarbūs tarptautinės politi

kos klausimai. Jeigu jie nebus laiku tinkamai, išspręsti, 
tai galima laukti didesnm nelaimių, nešančių žmonijai 
daugiau aukų ir dar didesnės suirutės. Visi trys yra su
rišti su Sovietų Sąjunga, nerinčia grobti svetimas žemes, 
išnaudoti silpnesnes tautas ir primesti komunistinę ver
giją galimai didesniems gyventojų sluoksniams. Visų dė 
mėsys šiandien nukreiptas j Artimųjų Rytų taikos prob
lemas, į Somalijos ir Etiopijos -nesusipratimus ir paga
liau į komunistų įsileidimą į Italijos vyriausybę. J 
į.. Atrodo, Artimųjų Rytų konfliktas bus išspręstas be 
Šėvietų intervencijos. Arabai keliais atvejais siekė tai-] 
kos su Izraeliu, bet iki šio meto nerasta bendros kalbos 
taikai Artimuose Rytuose; Buvęs sekretorius Kisingeris 
įtraukė Sovietų Sąjungą į Artimųjų Rytų taikos pasita
rimus, bet šiandien kiekvienam aišku, kad Maskva savo 
įtaką naudoja nesusipratimams kelti, o ne taikos siekti 
Egiptas, supratęs Sirijos, Libijos,, Irako ir Pietų Jeme
no planus, ryžosi vienas siekti taikos. Jam nesiseka, ten
ka pyktis ir koliotis, bet Izraelis nutarė siųsti savo karo 
komisiją į Kairą ir pradėti pasitarimus. Sadatas pareiš
kė, kad atvykstanti komisija bus šiltai sutikta Kaip Egip 
tas, taip ir Izraelis riešai paskelbė, kad nutraukia pasi
tarimus, bet jau dabai' keičiami ankščiau padaryti nuta
rimai ir reikia manyti, kad bus pasiekta taika. Pirmiau
sia, galimas daiktas, susitars Egiptas su Izraeliu, o vė
liau tuo pačiu būdu bus siekiama taika tarp Izraelio ir- 
Jordanijos.

Labiau komplikuotas atrodo Somalijos ir Etiopijos 
plausimas. Sovietų Sąjunga yra pasiuntusi didoką kiekį 
Naujausių ginklų į Etiopiją. Diktatorius Manglstu gavo 
sovietų tankų, kulkosvaidžių ir net aviacijos. Lygiai taip 
kaip rusai siuntė į Angolą, taip pat jau pradėti siųsti Ku 
bos kariai į Etiopiją. Juos gabena sovietų transporto lėk 
tuvat Vieni Kubos daliniai gabenami tiesiai iš Kubos kiti 
kubiečiai permetami iš Angolos. Praeitą savaitę Etiopi
jos kareivinėse jau buvo apie 2.000 kubiečių. Jie nenorėjo, 
pradėti karo veiksmų, kol jų kaičius nesieks bepfe &QQO 
karių. Prie to, jiems reikia susipažinti su Etiopijos ke-k 
liais ir kalnais. Bet į šį konfliktą įėjo du naujų elementai. 
Egipto prezidentas Sadatas ir Sudano prezidentas Nu- 
meiry paskelbė, kad jie siunčia 5.000 karių į Somaliją.1

Egiptas jau yra pasiuntęs į Somaliją didoką kiekį gink' 
lų. šitas įspėjimas gali sumažinti Kubos diktatoriaus 
Maskvos maršalų apetitus. Jie žino, kad gali laimėti k- 
jeigu kitos nekariauja, bet kai pamato, kad siučiami aj 
mokyti kariai į kovos lauką, tai noras vesti karą kiek s. 
mažėja. Sovietų Sąjungą buvo pasiruošusi okupuoti Zi 
irę, bet kai prancūzų transporto lėktuvai atnešė į Zai’ 
3.000 marokiečių, tai Kubos kariai pirmieji pasitrauk 
Zairės. Jie ir šiandien į Zairę nedrįsta kelti kojos. Gl 
mas daiktas, kad panašiai jie bus priversti trauktis i 
Etiopijos. į

Pati pavojingiausia padėtis susidarė Italijoje. Itali 
joje komunistų priviso toks didelis skaičius, kad jie rj-' 
tąsi demokratinėmis priemonėmis prieiti prie vyriaus; 
bės, o vėliau ir visos valstybės valdymo. Krašto gyve 
tojų daugumos pritarimo komunistai dar neturi, bet j. 
leidžia nepaprastai dideles sumas politinei propaganda 
leidžia kelis laikraščius ir žurnalus, turi gerai apmok 
tų agitatorių būrį, kurie visuomet pasišoka sakyti ka 
bas Įvairiais valstybės ir kasdieninio gyvenimo klaus 
mais. Paskutinių rinkimų metu Italijoje komunistai, pa
keitė propagandos metodus, surinko net 34% balsų. Ko
munistai yra antroji savo didžiu partija.

Italijoje pati galingiausia partija yra krikščionių 
demokratų. Jie paskutiniais, rinkimais surinko 38% bal
sų. Bet krikščionys nepajėgia sudaryti vyriausybės. Jie 
turėtų turėti bent 51% balsij, bet tokio balsų skaičiaus 
jie nepajėgia surinkti. Krikščionių demokratų partija ne 
turi drąsesnių vadų, kurie drįstų imtis spręsti kebas pag 
rindines Italijos gyvenimo problemas. Italijai jau, seniai 
reikalinga žemės reforma, bet iki šio meto buvusieji 
krikščionių vadaj šio klausimo nelietė. Italijoje reikia ap

atsigavo ir vešliai ’Šfcujojo. Jau 
Įžymioje lietuvių kolonijų dalyje 
I įsisteigė šaulių kuopos, kurios 
su džiuginančių entuziazmu 
ėmėsi kultūros darbo lietuvybei 
čia išlaikyti ir kovoję dėl Lietu
vos la'svės budėti*

Netrukus pradėjo steigtis ju
ros šaulių kuopos, kurių specia
li pareiga yra saviškiams ir sve
timiems įrodyti, kad lietuvių 

. tauta nuo praistoriškų laikų yra 
i jūrų tauta, kuri net lietuv’šką 
Baltijos vardą davė savo jūrai. 
Išmušti iš mūsų, svetur apmo
kytų istorikų galvų tą menka- 

ivertiškumo kompleksą, kad net 
savo lietuviškiausių žodžių bal
tas, baltuoti,,-Baltijos jūros var- 
pajūrių žemėse šimtmečius tru
kusiais plėšrių krikščionių-ger- 
manų ir slavų karais lietuviai 
nuo savo Baltijos buvo nustum-

Tuo gyvas pasikalbėjimas
nesibaigė.

AUglUSKO BETRŪKSTA ŠAULIŲ SĄJUNGAI?
Atkurti aviacijos sekciją

Gen. T. Daukanto Jūrų šau-’kad duoną Biblijos laikais rei- 
karpyti kelias labai senas privilegijas, bet valstybininkai ■ liy kuopos Vyčių namuose su- kėjo laužyti, kadangi būdavo se- 
ir šio klausimo nedrįso kelti Komunistą~agitatoriai nau ruo^toii šventoji vakarienė (Kū- nai kepta, sudžiūvusi ir sukie- 

I dojosi proga ir varė biaurią agitaciją » tik prieš krikš-!?“’ nepamirHamąispū|įėjusi o dabar yra Šviežiai kep-
. • x'i<l L.- - Tos .sverūes.mtęncija .pirmi-, ta,.kvepianti ir gatavai suplaus-

įbet IT prieš kitas polltič^i ;įniiAo pravestoji patriotiški pro'tyta, bet po žvirblio kąsnį atsi- 
Silpnesnės politinės grupės, norėdamos Įririksčiopis i grabaa vertė sus-kaupti, o gardi/gnybiama. žodžiu, tai buvo tik-, 

visai sukompromituoti, siūlo jiems sudaryti koaliciją su iS ifirj ~ 

komumscais. Kitos partijos nenori koalicijos su kmkscio Vo karališka, bet gi po daugiau 
nimis, bet pataria krikščionims tartis .§u komunistais, kaip mėnuo laiko čia ne repoi- 
Bet praeitą sekmadienį įvykusi krikščionių demokratų tažas rašoma, o pasiaiškinimas, 
atstovų konferencija nutarė į jokią koaliciją su komunis dėl to ta vakarienė rimtai pa
tais neiti. Tai bene bus pats svarbiausias įvykis italų gy- va<i B^Sventtąja.
venime. Italijos komunistai buvo bandęJtelti netvarką ir’programą su žuvu- 

muses gatvėse, bet stipn italų policija tuojau gmkiuo-.) (alkanai)' kam į giliu vand- 
tus jaunuolius suėmė ir atidavė teismui:juo .didesnę net’nį- ešerį.' kam į “judiše gefi’.lt 
varką komjaunuoliai kėlė, tuo stipresnis policijos dad-;Fiseh ’ šakes pradėjus smeigti, 

.1 per visą salę n uaidėj o skardus 
balsas: ^Stop! Nepradėti be 
kunigo! Kur kunigas?” Pasi
rodo, jėzuitas Borevičius turė
jo atnešti • vakarienei kalėdinių. 
plotkelių.

Jėzuitui į šaukimus neatsilie
pus, Jūrų šaulių kuopos pirmi
ninkas- ir šios, iškilmės šeiminiu 

bijo,-kad -komunistai nesurinktų dar daugiau balsų. Ko- Ljnės dųonQ3 riekut^abiem ran. 
munistai turi pinigų ir gerai organizuotą1 propagandos ‘komis, aukštyn - iškėlęs pasakė: 
mašiną, tuo tarpu visiems kitieins' trūksta pinigų ir žmo “ 
nių. Jeigu kitos politinės partijos nenorės eiti į rinkimus,

Bet praeitą sekmadienį įvykusi krikščionių demokratų

nys pasirodydavo gatvėj ir tuojau suvaldydavo ...triukš
madarius. ' ri--' ' i" j1--'

Krikščionims demokratams nutarus nesiekti koali-

vėjo. Jeigu Andreotti nepajėgs sudaryti vyriausybės, ar 
jam nepavyks susitarti su kuria nors nedidele partija, tai 
tada jis bus priverstas skelbti naujus rinkimus- Tuo tar
pu nei viena politinė partija, naujų rinkimų nenori. Jie

pakaitas ir nutraukti balsus nuo komunistų. Socialistai 
patarė dabartiniam parlamentui ištirti, iš kur komunis
tai gauna tiek daug pinigų propagandai vesti. Kai šitas 
klausimas bus išspręstas ir viešai paskelbtas, tai. Mask
vos įtaka Italijoje turės gerokai sumažėti.

reipti visą Italijos ir Vakarų Europos politiką.

iš jūrų dovanu — žuvų-žuvelių 
su. vyšnių vynu vakarienė bu
vo karališka, bet gi po daugiau

lažas rašoma, o pasiaiškinimas.

“Viešpąte, palaimink, mūsų duo 
ną’’ ir riekutę sulaužęs su LŠST 
Tarybos pirmininku K. Milkovai 
čiu ir su Vytauto Didž. šaulių 
Rinktinės pirmininku V. Išga
nančiu broliškai pasibučiavo. 
Tikrai sektinas’ pavyzdys bema
tant persimetė į visą salę, kuri 
sujudo ka*p bičių, avilys, kai 
broliai šauliai pradėjo su sesė
mis šaulėmis Baltijos keptą bal
tą kvepiančią ruginėlę dalintis 
ir bučiuotis, tik tuo skirtumu,

ra, nuoširdi, nedirbtina komu
nija, kurią enciklopedijos api
būdina ka’p “pas:dalinimo aktas; 
visiems' bendras dalykas; aso
ciacija, draugystė; apsikeitimas 
mintimis ir interesais; komuni
kacija, intymi kalba; bažnytine 
irasme vienetas asmenų, turin
gų vieną bendra reUginj tikėji- 
lą; Eucharistijos priėmimą.

Maskoliams Lietuvą pavergus 
Lietuvos šaulių Sąjungą nu- 

rnkinus, jos latauga patekusi Naujienose,

Ko. dar trūksta mūsų Saulių 
Sąjungai, paklausė kelių brolių 
šaulių būrelyje, mažiausiai kal
bėjęs kitų ir pats atsakė: Reikia 
oro šaulių! Juk lietuvių tautos 
didvyriai Stepas Darius ir Stasys 
Girėnas pirmieji po Charles 
Lindbergo perskrido Atlanto 
Okeaną ir nors Lituanistikos I 
sparnai priešų kulkomis pakirs
ti Kauno nepas:ekus,h>et — sim
boliška — jiedu mirė jau istori
nėje lietuvių - tautos žemėj ei

Žmogaus evoliucijai yra trys 
elementai — žemė (sausuma), 
vanduo {jūros, okeanai) ir oras 
(erdvės). Mūsų šaulių Sąjungai 
dar trūksta oro šaulių.

Pasirodo, kad iniciatorius ne
buvo skaitęs inž! Edmundo Ja- 
s’.ūno straipsnio Kario 1977 me
tų nr. 1 “šaulių Sąjungos Avia
cija Lietuvoje^ iš kurio matyti, 
kad visa, ko betrūksta, tai, kad 
žodis stotųsi kūnu!

Kadangi ir daugiau atsiras to 
puikaus informacinio straips- 

nionio neskaičiusių, jis, autoriui 
mielai leidus, perspausdinamas

JASICNAS

Šaulių Sąjungos aviacija Lietuvoje
Aero Klubo, sklandymo mokyk
lą Nidoje, sklandytojų laips- 
niamsfsigyti.

Aviacijoa būrys
1936 m. lapkn&o 29 d. Kaunt 

buvo įsteigtas pirmasis Šaulių 
S-gos aviacijos būrys. Į avia
cijos būrį įstojo 30 narių.

Būrio tarybos vadu paskirtas 
av. Itn. A. Krasnickas-Audronis

šaulių kuopa, ir prie jos netru
kus buvo suorganizuota sklan
dymo sekcija. Sekcijos'vadovu 
buvo j.ltmZ. Stanaitis.

šios sekcajos nariai 1937 
pasistatė Br. Oikinio kkonstruk- 
oi jos pradinio apmokymo Epo 
BR,O-I sklandytumą. Sekcijai 
kriklausė apie 60 narių, iš kurių 
25, sklandytojui G. Miliūnui in
struktoriau j an t, sėkmingtai at
liko pirmuosius sklandymo ban 
dymus Petrašiūnų smultynuose. 
Ten jie turėjo įsirengę ir sklan
dytu vo angarą. Vėliau š* sekci
ja pasistatė ir antrą sklandytu-

Klek pažengusieji sekcijos na
riai buvo siunčiami į Lietuvos

S. SUŽIEDĖLIS ikijai — ir vieną valstybę. Pradžioje nepasiekta diduomenės (lenkų ir lietuvių) jungėsi ir vis la-
, l.nei vieno, nei kito. Vytautas Didysis įsigalėjo Lie biau liedinosi įvieną tautą; lietuvių bajorija tuo

Vasario lb-S10S istorines atramos tuvoje ir nustelbė Jogailą: taigi buvo du valdd- būdu atskilo nuo liaudies, kuri'išlaikė ir sa
vai Vytauto siekta karūnacija turėjo dviem ats- vo kalbą ir savo skirtingą charakterį, ir taip pat 
kirais karalių vainikais — Lenkijos ir Lietuvos gyyą laisvos savo valstybės prisiminimą. Kai su- 

, U- į t j— atskirti ir vieną nuo kitos abi valstybės, labai kilimų metais jau aplenkėjusi bajorija kurstė 
kA 'Silpnai dar teprijungtas. To paties siekė Svitrigai Lietuvos žmones imtis ginklo prieš rusą, ji kurs- 

, Kur va aę Ką-i Žygimantas Kęstutis Jų pastangomis reiškė tė dar neužgesusią ugrų. Tik tasai kurstymas nei 
Sėjo Lietuvai į naudą. Lietuva neteko paskutinio 
savo buvusios valstybės palikimo (Lietuvos Sta
tuto), prarado ir Vilniaus universitetą, paveldė- 
jusį senas Lietuvos tradicijas. Rusai dar uždrau
dė spaudą, siekdami visiškai užgniaužti tautinę 
lietuvių sąmonę. Tai buvo sukilimų vaisiai — Lie- 

,____ _ ________ ___ ___--______. ... tuvai perdaug kartūs. Sukilimus pakursčiusi Len
• .*..................... - i . i,- 'bendri šeiniai, bet kiekviena valstybė juose ats- laja tokių represijų nesulaukė, nore jie pirmiau-jau stipriai rėmėsi: nuo universalių valstybių ... . .. , . ..r-. r . . ..

buvo 
voje

(Tęsinys)

Atskiros giminės buvo po viena v 
nesutopo, kaip ir kituose kraštuose, ’ 
ralių dinastijos, žiūrėjusios, kad daugiau žemių . tautos noras išlakyti visišką savaran- 
apimtų. Lietuva ėjo lygiai tokiu kelių, kuris, sa-j “ 4 , 
kyšime, Habsburgus vedė per visą Europą. Tikį stipriai reiškėsi iki paskutinio Lietuvos 
tas kelias Lietuvai buvo daugiau atviras į lytus, padalinimą Gana ilgą laiką valdė tiktai
nora j’ visomis pastangomis musesi ir į vakarų^ karaliai, pradedant Zigmantu Senuoju, 
kultūros laukus. Ta kultūra turėjo labiau sLstip-( unija, siekusi abi valstybes suty-
riI?4 u^letUą°SA atramas —- suliedmti j nepasiekė. Buvo tik bendras valdovas ir
valstybę su tauta. Šitos tendencijos vakaruose; aAhnai. h«t kiekviena valstybė juose ats- 
jau stipriai reisKesi: nuo umveisabų v s j iu gprenjį įavo reikalus; be tų ji turėjo atskirą šia jos pačios laisvei buvo pakurti šitas kartus pa- 
buvo pei^inama prie rautunų. Tup^tarpu į gavo vyriausybę, kariuomenę, teismusį iždą ir tyrimas lietuvių tautai buvo paskatinis ženklas 
voje (jos Didžiojoje KumgaiWteje-) kurioj Hika ir abi valstybes ski- kad nepriklausomos Lietuvos atstatymo reikia
buvo gausu slaviško elemento, visą laiką labiau 3^3, yį kurios Lietuvoje lenkams ^ būva ir lietuvybės ugnį išlaikiusia liaudimi
reiškėsi valstybės, o ne tautos reikalai. Lietuviai 
pirmiausia buvo valstybininkai : gabūs kitus val
dyti, tolerantiški, santūrūs ir nelinkę kitiems sa
vo tautos dvasios ir kalbos primesti. Tas lietuvių 
tautai buvo žalinga, juo labiau, kad viduramžiams , 
baigiantis tautos ne tiktai labiau konsalidavosi.

(Bus daugiau)

mėje du karaliūnai, tariant lietuvių liaudies žodžiais, 
laiko žvilgantį daiktą. Palinkę ir susimąstę jie žvel
gia į tą radinį, kuris nykioj tamsoj trykšta vaiskia švie 
sa. Gerai įsižiūrėjus, nesunku pastebėti, jog tai esama 
lietuviško kaimo sodybos. AL K. Čiurlionis vaizdu pa
rodo, kaip iš pasaulio užmaršties, iš kaimynų paverg
tos ir nuskraustos Lietuvos pilasi žėrinti šviesa — 
trykšta nemari lietuviška dvasia iš po kaimietiško sto
go. Ji, ta lietuviška sodyba, ant dviejų karūnuotų val
dovų delno, caro ir kaizerio, išliko visada gaji ir atspa 
ri, nors jos aukštesnysis luomas, kitados valdęs Lie
tuvą, ją apleido. Lietuviškas kaimas vienas iškentė- 
visas nelaisvės kančias, išbrido sunkius vargus ir at
laikė slopias priespaudaa. Kaip motina kūdikį, ji iš- 
supstė Nepriklausomybės lūkestį ir savarankiško gy
venimo ilgesį, kurie vainikuotas. Nepriklausoma Lie
tuva it karalių pasaka. Kitiems ir buvo nuostabus tai 
radinys, kai jie surado, kad lietuvių tautos stiepima
sis į Laisvę, į nepriklausomą gyvenimą savoje valsty
bėje niekada nebuvo miręs — nuo pat senųjų jos lai
kų. Naujaisiais laikais buvo tik laukiama progos vėl 
laisvę atgauti.

(Bus daugiau)

draudžiama knrtia Lietuviai iki pat Jungtinės įj lietuvybės ugnį ištaikiusia liadimL
Respublikos galo nesijautė esą sulieti į ^lėną vals- Šitos ugnies kurstytojai buvo mūsų knygnešiai ir 
tybę, kaip lenkai to noiejo. Sa\oe valstybėm is ai- aujr-jnūjjaj, pasireiškę kaip tik tuo metu, kada aplln- 
kymas nuo seno lietuviuose buvo gyvas IT S lprtlS^ Jcajniynai tarė esant lietuvių tautą jau mlru- 

Tiktai abiems valstybėms netekus, laisvėj stą Jiems Mvo nuostabus.radinys kai vėUau į.itfld-
-n savo tautine kultūra smeigėsi į kaimynus. lAikM^oSZ'kad^l^ °0, 1,0 šiaudiniuRevcrtu dėm^ SKAITYKITE IR PLATINKITE

... r i • nuo len^l Užmarių- Dabai tik pasirooe^ Kao jy buvo išlikusi gyva tauta jos išlaikvta svaja- atgauti „
tuo metu Lietuva susinso su Lenki- bingesnuį lietuvių tautoe sluoksrų jau seniai bl>: -ph^ykščius laisvės laikus. Simboliškai tai yra išreiš-! HEN RASTI “NAUJIFJ 

' i Lenkijos sostą, Jogaila ko kito ir vo pavergusi lenkų dvasią, įsiskverbusii Jungti- žymusis lietuvių dailininkas. Mikalojų K. čiurlio- -.-a* -
a’.<: ti abi valstybes, kaip tai buvo ki nėję Respublikoje į lietuvių diduomenę kąrtu^su/IlissavoKarali „Pasakos paveiksJu. Gūdaus miško unks 

iams reiškė vieną valdovą, o Len išsikovotomis lenkų poųų privilegijomis.'aAdi

ja. >esdan
negalvctjo:
tur. Unija lietu
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DR. K. G. BALUKAS 
AbqUS«RUA IR MOTERŲ U«M 
GINEKOLOGINE CHIRUR9UA 

4449 PvM M. (Cr»w*»4 
*U4te*l BwUdtaek T.L LU 5-4444

P. i<’’H ’‘-^oruus pagal smiurum- 
Je< ar^mepU. skambiau 374-8004.

IMK3TV IR iLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

695-0533 
Veitoy Medical Center 

860 SUMMIT STRUT 
RQUTi 58, ELGIH, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»*tch«stwr Community kliniką, 
Medicina direktorių*

1938 K tanhoim Rd., We*tcFmst«r, IU 
YALAMX>S: 3—0 darbo dienomis ir 

kaa actr^ šeštadieni 8—3 vaL 
Tol.: 562-2727 arba 562-2728

GI 1-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AXUtKRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4132 $«, Kedzi. Av*. WA 5-2670

Valaadas pts*l susitarimu. Jei neat- 
rfilepfa, skambina Ml 3JM01.

D«ar» Gal būt... (Medis)

NAUJI LEIDINIAI

TEU — BE 3-5893 DAGYS DEJUOJA IR DAINUOJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC1ALYB4 AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Vxlandos pagal susitarimą.

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

24U W.71 St. T«L 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
\ į 5, ^contact leases'0 ;

VaL a^al sūsitarim^ * Uždaryta treč Į

DR. LEONASSEWUTIS 
LNKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA

’ V&L an trad, 1—4 popiet

Ofiso tolefu 776-2830 -l 
Rezidencijos toteU 448-5545

Dali. Jokūbo Dagio poeįijot 
knyga iš spaudos išėjo 1977 m, 
Toronte. Knyga pavadinta “Da
gys dejuoja ir dainuoja”. Saky
čiau, ’ tik dainuoja, neg dejavi
mo kaip ir nėra. Spauxdino of- ( 
setu Litho-Art Torontą.Tiražai 
1,00 egz., 512 pti. Kaina napa^ 
žymėta.

■ Prieė keistą Ristų taz pa*i au 
torius išleido savo kūrinių — 
skulptūros ir kišk tapybos — 
monografiją- Gavęs antrąją 
knygą, klek nustebau, kad 4<nife- 
džio graužikas” — skulptorius 
yra poetas!

Knyga suskirstyta į tris da
lis : L Klajonių keliais, II. Vfo? ?

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

pasai sufliUrima.

j saulis. Yra apstu prozos — “li- 
{vietintiejF*, “Ar išsigelbės” — 
' drama ir autoriaus biograilnė*

Sandra, praktiką, spec. MOTERŲ Uses, žinios. 42 skulptūros Diustraci- 
Ofisas 2452 WEST 5vth STREET jos. kai kurių tik fragmanUL 

Tel.-PR 8-1223 -’Visas puslapis atpildytas 5 tu-
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai toriaus nuotraukom?!*, čhrono- 
ir penkt. 2-4 ir W vai vai. SešUdie- ]ogill6 tvarka: 1917 m. Dagy* 
alau 2-4 vai popiet ir kitu laiku. ra<>koxiukaa 1925 m. — gimna- 

. ' paąal susįUrimą j studentas.
193S m. — pedagogas, o. 1&75 
m.. -r- dailininką*, žinoma. Da
gys ir prieš 1975 m. buv© aaL 
lininiu.*.

Dagio lyrika, turi realistinės 
draska ir- m&tdes groto. Kak 
sunkesnė egsametrinė* formos 
eilėdara, tik gal kiek daugiau 3 
sakanti poeto emocijas. Lyrika 
skland.1, pvz.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPEDAS-PROTEZISTAS

(Arch. Supports; Ir L t 
VaU e—4 ir 5—8. Šeštadieniais 9—1 
MSO Wwt 63rd St, Chieagu. Ilk 60629

Telef. • P Rxwtoct 6-5084

Lyg "randcių. pavijus audrų 
sųbiclfuata*.

Autorių* pirm ame knygos 
. puslapyje šiuo eilėraščių lyg' 

nusiskundžia, kad ką jo rankos 
Balti kaštanai barato sniegą. I atliko skulpūroja ir raštijoje.

■ -■ -*■ ..—"
Gėlės, visoms progoms

BEVERLY HILLS GtLtNYčIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Taltootix PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gena Dri'shiy 

krautuvė 
-THE DAISY STORE 

9918 Seutbwast Hwy Oak Lawn
Tel. 499-1318K i-l.. !■■■■■ ■—— /

PERKRAU9TYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aperraudi 

ftMA KAINA
R. MORENAS 
Tbl. WA 5-8063

V-  - .. t- į-- - -

Apdraustas perkraustymas 
li (vainy «Htumy.

\ ANTANAS VILIMAS 
į TsL 374-1882 arba 376S996

SOPHIE BARČUS
RADUO iEIMOS VALANDOS

Vteto programos ri WOPA, 

1490 WL A. M.

Llfituriy kalba: kasdien nuo Dir- 
naadiBJlio iki penktadienio 3:00 
-^30 vai. popiet SeHadieoiaL 
ir sekmadienitia nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vfidaffi Aldona Daykvt

Tatof.: HEmlock 44413

7159 5o. MAPLEWOOD AVE.
■ - ; CHICAGO, ILU 40629

The Kitchen Almanac

f»H 0» 
taUBd

Qr tpmd mashed rraeado.
powt4s ®f maldė Meat ęota

«fep,kot VMCt.

toRed pairute »4 press toto 
• 9 • M pfe paa. Add 2

U fetoržte job 
pir fcfe^*ac*&btf 

bi gMui cnsL CM pie ti» 
re Tkry pš> tft< U
decorated with bsuroi «Ccw
eodpeomits** • •

Keeping up with ao^cm/rj

asaep 4ftAe« totfend

fili kftehea appttances te 
conv along to teopet yeMS, 
M^teetobeM at KiUbcnAid 
eppflateee atentate U 
♦he fbet ftat «he eompaetef 
Eas proven tea worth in 
kitchen ohaimp.

These expert* say because 
♦rash is reduced to a* btde 

-bs one-fourth its original size 
. with a compactor, disposing

buvo: "Sukiojo ji kadaise bo-

O gi dabar?
Nora juda dar,

Nora svetima dar ir lazda,
Bet gal reiks jau paklloot Ir 

Ją--"
Yra apie 150 eilėraščių. Au

torius knygos pabaigoj© apie 
savo kūrybą taip atsiliepia:

“Buvo klausimas: patelkti 
i šia* eljea ir ištraukas iš dides- 
[nių maao bandymų visuomenei 
ar juos sunaikinti. Manydamas,

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

susirinkimą penktadienL vasario 3 <ū 
Anelės salėje, 4500 So, TaJman Ava. 
Pradži* 1 \ul popiet Viai nariai kvie
čiami atsilankytų ne* turim daug rei
kalu aptarti.

Po susiruikiiiio bu* vaišes
A. Kaly*

rasis noro pasiskaitytu pagal
voti, vielomis pasigėrėti, kar
tais gal ypatingasnę f nuotaiką 
išgyventi. •=— leidau tiems pos- 
m.ams gyventi.’*

’ Autorius —- leidėjas dail. Da
gys 73 Chelsea Ava, Toronto, 
Canada, M6P1C2. 3L Pleikis

Nuo pražydėj ueių šakų;
Lyg vaiduoklis nakčiai mie

gant,
Slinkau pavasarį tarp jų.
Kiti du lyrikos gabaliukai: 
Vai lėkit mano ^vajonės, 
Pasavusios paukščių sparnus, 

. Artyn. į namus iŠ kelionės,
Xur grįžti man larųtą nębtuu.

*

j Lietuvos nepriklausomybės; 
sukaktj švenčiant

šiemet susHaukėme ypatin
gos sukakties: 60 m. nuo Lie
tuvos nepriklausomybės atsta 
tymo. Tai įvyko 1UI8 m. vasa 
rio 16- d., kadą‘visos patrijoti- 
nės - lietuvių grupės. paskelbė, 
kad Lietuva pradeda laiavą, 
nepriklausomą gyvenimą; , "

šiandien'.Lkfuva yrą, Mask
vos bolševikų .pavergta. Mūsų

MASKVA, « Disidentų Mas
kvoje penktadienį gąutomig ži
niomis, sovietų saugumo poli
cija areštavo Gruzijoje 37 metų 
amžiaus gruziną, meno istorijos 
mokytoją, kultūros ministeri
jos tarnautoją, Viktorą Rtskila- 
dze, veiklų narį žmonių grupės, 
kuri sekė kaip sovietai Gruzijo
je vykdo Helsinkio nutarimus.

Trečiadienį KGB pasišaukė 
Rtskiladze tardymui, iš kurio 
jis nebegrįžo. Giminės tikxtiek 
sužinojo, kad areštuotas. Kaip 
meno istorikas, jis pakritikuo
davo sovietų valdžios indiferen- 
ciją dėl naikinamų Gruzijos se
novės kultūros paminklų.

Praeina visos gražios dienos. 
Praeis ir ši diena baisioji, 
Kaip daug balsių dienų pra- 

4jo;
Ir vėl vfltios. šviesus rytojus, 
Kaip visada jisai viliojo.

(Iš dramos “Ar išsigelbės”) 
Vienas egzametrtnis eilėraš

tis įkirtas kompozitoriui V. J., 
spėju, a~a. Jakubėnui? Yra ir 
‘^baltomis” rašytu eilėraščių, 
apstu vieno ir dviejų posmų ei
lėraštukų. Pasitaiko, kad ne vi
ii eilėraščiai sklandis, stinga 
ritmo, .sąskambių.

Poetas ipdalnuoja savo ran
ka,.. Tai 14 posmų ell&raitfe.:

Mano ranka
Aš kartą pažvelgiau j savo 

ranka ir nustebau.
Kokia jlnaitl Lig W tokios 

dar pamačiau:
Oda iuvytuif, itiairaukfišju-

O’Hare aerodromas 
pradėjo veikti

Penktadienio vakare jau pra
dėjo veikti O’Hare aerodromas. 
Dvi dienas aerodromas praleidę 
keleiviai pradėjo važioti to
liau. Audra, sniegas ir šaltis 
daugelį keleivių sulaikė D Hare 
aerodrome. Sniegas ir ledai ne
leido maudoti įsibėgėjimo takų, j 
šeštadienio rytą lėktuvas kilo 
vienas po kito ir vežė toliau ke
leivius. i

sei, išnaudodami kraštą* įves
dami naują spaudos draudi
mą, patrfjotus lietuvius bruk
dami į katėjimus, vergų darbo 
stovyklas.;. ' L

Kaip prieš 60 m., taip ir da
bar visos grupės, visokių pa
žiūrų lietuviai turime - sustip
rinti savo ’luisA'inimo pastan
gas. Jau-ketvirta metų dešimtis, 
kai įvartis patrijo tines grupes 
apjungianti Amerikos Lietuvių 
Taryba sėkmingai veda Lietu
vos ląi^vinirno darbą. "Džiugu, 
kad Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkui dr. Bobeliui

Yenecuelo j didelės
CARACAS, Venecuela.—-Mok-!

alininkai buvo apskaičiavę, kad 
Venecuelos aliejaus Kaltinai bus 
tinkami naudojimui, dar kokius

tuoj ant JAV delegacijos narius 
buvo susilauktą tokių Lietuvos 
laisvei palankių ''pareiškimų. 
Remkime šias Lietuvos laisvi
nimo pastangas, gausiai r daly
vaukime Vasario. 16 d, minėj! 
mųose ir. šių aklinę aukas Ame 
rikos Lietuvių Tarybai (2606 
w. ^SlSL Chicago. Ill 6062%)* 
kuri apjungdama įvairias mū- 
8U poįĮtįness pąsa.ųjėžiūripes ir 
pašaipios: grupes, sėkmingai 
vadovaują Lietuvos laisvinimo 
darbut ' v-

h - Portas P. Dargis \
. Susivienijimo Lietuvių A*’ 
menkoje Prezidentas.

- -Z------------------------------- ■ — UVKA

nuvykus, i Belgradu ir. konjak.. 23 metus. Dabar paaiškėjo, kad 
Orinoco upės baseine yra n*pa—! 
prastai didelės aliejaus atio* 
gos. Vienoje vietoje, raitai 40 
mylių pločio ir 500 mylių ilgio t 
aliejaus klodas, gulįs tarp ak-1 
menų .skalų. Jeigu tas aliejus bū 
tų semiamas tokiu tempu, ko- ' 
kiu šiandien semiamas- aliejus 

- iš -kitų sluoksnių, tai Vanecue- ;
los aliejaus užtektų dviem tflk- 
stančam metų.
. VenecueJos vyriausybė parir>’ 
ko tūkstantį gabesnių vyrų mo 
kytis uksiniuose, kad, vėliau jie 
pajėgtų organizuoti Venecue- 
los aliejaus, iškėlimą į paviršių 
Ir pardavimą vietos gyventojams 
ir užsieniečiams. Apskačiiuota, 
kad dabartiniai Maracaibo alie
jaus depozitai gali būti naudin- 
gi dar bent 60 metų. Apskaičiuo 
jama. kad Orinoco upės sudary
ti alijauš šaltimai yra patys di
džiausi pasaulyje. |

HGHT Hf <\OT Dl$( A$(

tn aniwtag *» 9PB»

nrnmta pro 
Vide a de*

UcMtfe to save wescy
by vdng (far «da of bread.)

Stote seanatoiag buttswd

GIVE HEART FUND ’

i^wMca'i nraeh dlffereai
■J Ches any trptosl rehnrhaJi

ttiUtioa within wsUs wd oefl* 
a* wtfl a in Mrthen berms 

around foundajtoh. orien
tation to jeajjonaj son atti
tudes energy-saving *PpU- 
xnces and flrepUcefiL

The two HeatHaior Fire
places re-dreutote heated str 
back into the room. This fea
ture Vane reverse? the urnai 
heat toss characteristic of ux*t 
^replace*, according to the de
signers of “CenteDergy “M.*

Thz fireplaces itere supphed 
by Hone Crafts. Ine^ Florai 
Park, Ne» York. HeaBLstcr 
Ftrrplace, A DtoiAcm o/ Yeas 
Industries, Inc* located <* ATL 
Ptotxaast, lesta, massufaehtrer 
< compieU Us* of bw(Zt-4a.

wteicll e«a cvt efiergr 
ureds by to S* Ii
h** teą*t-^treaI*ilMx 
Xe<tltoter rtrt^Učrv (righM, 
<«4<weg to grow rwe* ti In 
tbr»«rt Ifiwx vfVjU. 
.Warm te sag the* re-Mhwi

- Tbs saora aEeetlvs w eC

cooking hints to the Almanac. 
Your ideas will be shared 
with readers throughout tha 
country. Address: Harry G. 1 
Clark, Kitchen Almanac, 3 
North Riverside Plata*

Ttd* claim te beinff proven by 
taw YorV» Lrt< latond 8av- 

•* tod Bank. It* T>nt«>erzT 
"V booM Vafli to demon- 
■first* the Many praetiaU ways 
< enn*ervto< enenor. The to
tal addlUon*l caA at 
isaprowemaato was approxl- 
jmtoly K000 ... projected to 
to auertiMd wttbto 4 to’ I 
yws thraocjh redneed ex-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI

IR PAAIŠKINIMAI
KRIKŠČIONIUI

'Halai Ir tyli vise kme, dth uglaal Ir linkimai ėOktod**.
Ižo. 14/7.

palinksianti jojo pažadą.Dėkojame Dievui ui tokį brangų Ir Hrdj 
kuri* bu* įvykdyta* tada, kai bu* į*teigi* žemėje ilgai maldoee pražyla# 
Dievo nepajudinamoji karalytU, kurios Kxrxliu* karaliam teiilngume ir ku
rios kunlgalkičiai darys teisybę. (2r. Im. 33:1; Pat 14:7). IŠ tikrųjų šita 
k&ralyatė, kaip pranašo pasakyta, bus “viaų tautų pageidavimasJos vei
kimu bus palalmintog visos žemės tautos ir giminė*. Joje bu* sutelkta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumai 
gerovė ir tobula taringumo Ir meilės valdžia. Viii pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bu* sunaikinti nuo Žemės paviršiaus.

Vbi fino, kad mirti* yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi- 
rv»e|l? Į tą klausimą ateako knygutė 'Viltit pe mlrtiea", kurią gausite ne
moka meL RažykHw< ■ _

F. ZAVIST, 3713 West 66th 3TRIBT, CHICAGO. ILU 60429.
IV. RAŠTO TYRINtTOJAI. 
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Mažeika y Evans
■ A. M n >

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA-

05-07 ■ Sdi • HERMITAGE AVENUE
Tek: T Arai 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

... ..... rw- ■ M—1 !■- |

PETKUS
TEVA5 IR SONUS

MARQl ETTE FUNJ21AL HOxME 
2533 W. 71st Street 

»* K Tdet.: GRovthil] 6-2345-f
Ji 1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef.? TOwnkall 3-2108-f

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTŽ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

N ARIA I;
Qdca^of

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aasotiacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAXTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASARIS
14A6 So. 50th Ave^ Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

434* So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-357J

GEORGE F. RUDAIINAS
3313 So, LITUANICA AVĖ, Tel: YArtU 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVtlCI)

2424 WEST 69th STREET REpvblk 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vb tini* 7-€«71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilla, VL 074-4410

~ P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Ph&ne: TArd* 7-1111
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Pastabos iš namu tos apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas vieneriems 
metams ir atsiuntusiam $2 už 
kalendorių, bet pavardės prašiu
siam neskelbti. '* I

ktmiųččs -ūkė liesą: kad visas 
. dorybes peik a gerbti.
į Dabar, kaip aš matau, visos 

's prarado šventumą ir re- 
isi tapti šventuoju. Ly*ies 
-nui bei lytiški santykiu- 
yr a plačiai aprašomi span 
Lytis tapo paprasta kū- 

Dėl lytiško santykia- 
niekas nesipiktina.

r Ahby. (.hieago Tribune 
ai Landers, Sun-Times, 
is d enos aptaria lytiškus 
nūs. vieni klausia, kaip 

patenkinti savo lytiškus geidu
lius. kiti — kaip savo geidulius 
nuslopinti.

Readers Digest žurnalas šio

i “ 
kiaus

* viinu

invent»!jų gadynė praėjo

Taip, buvo laikai, kada v 
ir moterys dėjo pastangas 
vent i šventu gyveniniu. 1>
be, padorumas, nekaltybė buvo 
lyg uolos gabalai, ant kurių s t o- 
vėjo šventųjų žmonių figūros. 
Kas nuslydo nuo to švento pa
grindo, tas automatiškai nc:c- 
ko šventumo.

Dorybė, padaromas, nekaliy- 
i/ė, man primena vieną ga:*sų 
pamokslą, girdėtą bažnyčioj? iš 
sakyklos. Kas pasakyta iš saky
klos, tas yra arti šventumo. Pa-

ilO

Dr

mokslą sakė kunigėlis, kuris tu. J • - . ; j • - • j - 3 •K «sausio men. laidoje įsidėjo dvie
jų autorių straipsnį: How men 
Really Feel about sex and Love? 
Tie du autoriai apklausinėje 
4,000 vyrų ir moterų, rašo, kad 
pusė to skaičiaus vyrų yra neiš-

rėjo du vaikus, abu berniukus 
ir abu auklėjami šventoje dva
sioje. Kunigėlis taip įsikarščia
vo ir taip griaudinančiai kalbė
jo, kad visa bažnyčia ūžė nuo 
atodūsiu ir verkimo. Jis prhni-j tikillli savo ŽInonoms. 70% w- 
ne sv. Juozapą, šv. Pranciškų ir j rU sako ka(J ideališkas ^,ras lu. 
kHus šventuosius, ir liepė sekti į, - bū[i vedes 70%
jų pėdomis Jis pasakojo. kaip(ta glanionėįis SQ moterim. 50% 
žmonių gnekai skaudina širdi -- * .,r. . . T “ivvru priima stoną motervstes
viešpačiui Dievui, nes Jis mu- - j \ .. . . . , . ’ . idant turėti gyvenimo drauge,

o kita pusė — kitokiais išskai
čiavimais. Straipsnio autoriai 

‘aptaria labai intymius dalykus, 
Kąi aną pamokslą girdėjau, Į bet man gana to, kas pasakyta, 

buvau trylikos metų. Mano ly
tiški geiduliai dar ne neišsivys
tė, bet aš vistiek prisiekiau savo 
dievams, jog niekad tų šventų 
dorybių nesudrumsiu. Supran-
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Gamtovaizdis (Aliejus)IGNAS ŠLAPELIS

Namai, Ūmi — Pardavimui Namai, Žamė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | - REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSEMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPEIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

mis sutvėrė dorais, o mes neleis
tinais elgesiais gadinam Jo su
tvėrimus.

Gal prieš dvi savaites skaičiau 
Chicago Tribune, kad Jungti
nėse Valstybėse esama penki mi 
Ii jonai penkioliks metų mergai-: 

— rupiau |čių, praradusių savo nekaltybe,
lama, priesaikos neišlaikiau... Į Amerikos lietuvius nutolino 

Daug metų praėjo nuo ano j nuo šventumo K. Almeno ro- 
pamokslo, o aš vis tikėjau, kad * manas “Sauja Skatikų’*. Veika-

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 30 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalįnė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalboj pagrindu

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse miT|ono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaurdmiii duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,060.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

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

— Ponia Eva Panavas iš Mar
quette Parko lankėsi Naujienose. 
Dėkui už vizitą, ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir $10 au
ką, taip pat už $2 kalendoriui. 
Blogas oras sutrukdė jai pla
nuotą kelionę Floridon.

— Jonas Razmukas iš mūsų 
kaimynystės pratęsė 3mėn. slau 
gymo namuose esančio Petro 
KarpuŠkos prenumeratą ir įtei
kė penkinę už kalendorių. Dė
kui. ’4

— Justinas Palubinskas iŠ 
Marquette Parko, pratęsdamas 
prenumeratą, parėmė Naujienų 
leidimą $15 auką. Dėkui už ją 
ir už ankstybą be raginimo pre
numeratos pratęsimą.

— Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo konkursinei premijai skir
ti komisiją sudaro kun. Pranas 
Garšva, Irena Kriaučeliūnienė,

• Gabija Juozapavičiūtė, Birutė 
Zdanytė ir Romas Kasparas.

BRO-I sklandytuvą. Sekcijai į triguojasi. Audružei aptilus tė-j 
dymus Petrašiūnų smiltynuose, 
niams įsigyti.
bai tinkamas Taylor “Cub” tipo 
Lėktuvo pervežimas laivu iš 
į Kauno aerodromą. Svečią ne
štieji svečiai, spaudos atstovai ir 
las parašytas skubos būdu, su j 
daugybe klaidų, vienok jis pati- dulkės nusėdo, ar neverta padis- 
ko tėvams marijonams, kad jie’kutuoti prisakymų klausimus, 
net tūkstantį dolerių sumokėjo . Ar prisakymai — Septyni grie- 
už rankraštį ir skubos būdu, Į kai Didieji ir Dešimtis Dievo 
net korektūros klaidų netaisę, ’ prisakymų privalomi katali- 

į išleido. Kas ten galėjo marijo-’kams, ar neprivalomi? Juk jei 
nams patikti? Vienintelis iniri- pašauktieji tučs prisakymus lau 
guojantis dalykas knygoje tai žo, tai ką turi daryti paprastieji? 
Eglės Sadauskaitės sugebėjimas? Paprasti piliečiai dvasiškių iš
mokyti nepatyrusi vyrą kaip veliu nepamokysim. Kalbėsim 
greipti į papilvę, kaip kutenti ar tylėsim, jie darys savo; ta- 
ar nekutenti. . Įčiau man rods, kad patys dievai

liepia rašyti pastabas.
Juozas šmotelis

Dr. Henrikas Brazaitis iš
brinktas Ohio Lietuvių Gydytojų 
Dr-jos pirmininku, dr. Viktorą? 
Geičys — virepirm., dr. Juozas 
Skrinska — sekr., dr. Dainius 

iDegėsys — ižd., dr. Roma De- 
gėsienė — valdybos nare. Drau 
gijoje yra apie 60 narių, ji kas
met skiria kultūrinės bei visuo
meninės veiklos tūkstančio do
lerių premijas.

— Detroite gyveną Klaipėdos; 
krašto sukilimo dalyviai — Juo
zas Augaiti^, Petras Bliūdžius, 
Stasys šimoliūnas; Kazys špa- 
kauskas, Vincas Tamošiūnas ir 
Bronius Tatarūnas — buvo pa
gerbti įvykio . 55 metinė per 
radijo valandėles. Kalbėjo 
Aida Petersonaitė ir stud. Kris
tina Veselkai te.

I — Juozas R. Stalioraitis iš-’ 
j rinktas. Susivienijimo Lietuvių 

J Argentonoje pirmininku, Juo- 
zas Deveikis — virepirm., Ali
cia Mikučionytė ir Albertas Sta
lioraitis — sekr., Jonas Bakai- 

— Steve Rudokas iš Marque- tis ir Robertas Vekelis — ižd.,:

vų jėzuitų žurnale ^Laiškai Lie-Į 
tuviams” panelė Nijolė Jankutė 
gėrisi romanu ir sako, kad Eglės I 
Sadauskaitės veiksnys daugelį 
lietuvių šokiruos (intriguos). * 
Gal kai ką šokiruos?

Dabar, kada romano sukeltos

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kam< 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64.200.

15 M SENUMO 5% kamb.. 3 rnieg^ 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-eia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman, $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte. $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkua

4243 W. 63rd St., Chicage 
Tel. 767-0600.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir garažaszNau- 
jas gžeu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. . •

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnų mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi! už $40.000. /-_■

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Stt+yhi Ir Remontas

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amenkoc Lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviško; rpaude* pirinū- 
aus Ir atliekant būtinai peretio ancžirjira lietuvybėj 12U±mui ihl- 
hlami/ Naujienų platinime vijus.

<AUJUKOS tvirtu rter! 1? kovėta ri. Lietuves 2r Mverjrtą llttrrii lalrrt. 
aaldamc® Ir sealdėdiRof i sandėrius m ekupentaia ir ju IxxEo-

NAUJIENOS palaiko visu lietuvių demokratinet trupes, Tt bendrai IzrStl- 
rijai Ir ramia vijų lietuvių bendruoriui darbui bei tika’ui.

NAUJIENOS, atstovauja tyliąja lietuvių dauguma Hali pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
’r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nauji A 
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraŠio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvof ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renews^.
KUKUOJA: Chlcigoje Ir Ksnsdof* rnetirm — $30.00, purei metu — S1LM, 

trims meru — 88-50, vlsnsm men, $3.00. KHote JAV vieteee metema 
— $26.00, pusei mitų — $14.00, vienam m ė n. — $2-50. Užsieniui 
M — $31.00 m et ims. Susipažinimui siunčiama javaity aemekaw»aL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, UL 60608

Romaną išleidę tėvai įp ari jo
nai, vėl skubos keliu platina, kad 
tasai tūkstantis sugrįžtų atgal. 
Tame dalyke marijonams pade- 
da tėvai Jėzuitai ir pranciškonai. į | 
Matyt visus vienuolius tasai ro- Į 
rnanag suintrigavo. Kokia kam 
bėda, kad lietuviai katalikai tru
puti atsitolins nuo šventumo?

Tūli lietuviai piktinosi. Pro-'tte Parko be raginimo pratęsė Antanas Bačanskis, Petras Mas- 
į testų audrelė kilo, bet paąudra- savo prenumeratą ir įteikė $7 karevičius, Antanas Mikučionis 
Jvusi nuščiuvo ir biznis eina — Naujienų paramai. Dėkui už vi-į ir Marcelo Stanevičius— valdy- 
knyga perkama ir katalikai in-‘zitą ir už auką. Taip pat dėkui ‘bos nariais, Gerardas Martinez 

rKr -^bertas Stukas —- kandida- 
įtais.

— Povilas Ališauskas, Queens, 
N. Y., išrinktas LB Apylinkės 
pirmininku,‘Jurgis Zabielskis — 

.-vicepirm., Eugenija Donohue— 
sekr., Bronius Sutkus — ižd., 
Elena Legeckienė — renginių 
organizatore.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyriaus ruošia
mas Lietuvos nepriklausomybės 

’atstatymo minėjimas bus va
sario 19 d. 4 vai. popiet Nuolati
nės Pagalbos parap. salėje. LB 
skyrius atskiro minėjimo ne- 

. ruoš.
j < Algirdas Kasulaitis iš Cle
velando bus pagrindiniu, kalbė
toju Amerkos Lietuvių Tarybos 

[ruošiamose diskusijose “IJetu- 
| vos byla Helsinkio-Belgrado kon 
ferencijų šviesoje’'. Diskusijos 
įvyks š. m. vasario 5 d., 3 vai. 
p. p. Lietuvių Tautiniuose Na
muose. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

j ♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 

' Kielą. TeL 7374 717. (Pr.)
— Lietuvių Tautinių šokių In

stitutas praneša, kad tautinių 
šokių mokytojų — vadovų su-

“LIETUVOS AIDAI”
KAZĖ BRAZDZIONYTE, 

PROGRAMOS VEDĖJA
WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

ta

MET?

MARIJA NOREIKIENž
Z608 Wert St, Chieigo, AL 60621 • Tek WA 5-2787 

Dldtlif MtirfnklmM Rrx rūOtc |vilriy
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
KAKUfTTi GIFT FARC ILS (KRYKI 

isei w. st, cm«»w, nt wtw. — tm. wa sjtjz 
S333 W, «t„ CMcafa, lit «M0t. _ T»L 1M-W4

OFFICE person need for switch
board, phone answering, insurance 
work and general office duties.

Knowledge of typing required.
If interested, call early 737-8000 

5837 S. Ashland

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS " 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559
............. .t- ■ n ——ase^

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.

Chicago, UL 60629

suf Jei norite susipažinti 
Naujienomis, prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų susipažin
ti su Naujienomis ir galėtu tapti 
prenumeratoriais. Naujieji skai
tytojai ne tik turės progos pa
tirti žinias be propagandos, bet 
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dienų atostogas 2 asme- 
Grand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17350 
Gulf Blvd., St. Pet ersburg, Fla., 
taip pat mūsų bendradarbės M. 
Miškinytės S50 premiją.

i

3

$2—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tildai $98 pusmečiui automobili# 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4445 S®. ASHLAND AYI. 
52X775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET
T*lof4 REputtte 7-1*41

M. i I M K U t 
Notary Public 

INCOME TAX SIRVICI 
4±5t S, Mngawwd. TeL 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, fimliWv 
Skvirtimib pildomi yiHetybėt pra
šymai ir kitoki blankai <

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

». NEDZINSKAS, 4065 Arch*r Ar*
-.(Te^Tli LW632. T.L YA 7-59*

BEST THINGS IN LIFE

l^tl Fr*«k Zapalli ITAtt

□ Siundą doL Naaj!en< prenumerata!, Jnbilkjtnk) 
va j ana proga paremdamas lietuvišką apaudą.

Q Vajaus proga prašau riųsti Naujienas dvi tavaitea insipaiL 
nimui nemokamai ir be jokių Jaipareigojim^

PAVARO® IR VARDAS

ADRESAS

Jiu kuru laiko atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoj t

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 (1869-1909) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą Ir Jų atliktus darbus 064 ptL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijof Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs Betaria, ptrraca 
lietuvių kolonijos, jų su organizuotos šalpos draugijos, statytos baJ- 
ny8o«, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 ▼eiklesnių žmonių biografi
jos, Duoti doknmentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, ikaitykloa. ban
kai ir kt.

Norintieji Hų knyga ĮrigytL prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ STORUOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pariųati:

SIŲSKLME PADĖKAS 
Už FILMĄ

Filmas apie Simą Kudirką bu
vo milijonais neįkainojama re
klama Lietuvos reikalu.

Kad atsvertame galimus ne-i 
malonius okupantų ir jų patai-1 
kūnų priekaištus filmo kūrė-ij

Mate Farm Life Insurance Company

šokiu moKyiojų — vauuvu su-r ~ ---- ----
I važiavimas įvyks š. m. balandžio Pams *r perteikėjams televizijo
1 z% 'i _ z\ « ! iP roSxrVimai -raoHMrrKs loičlrn*8 d. 10 vai. ryte Čikagoje, 6422 
So. Kedzie Ave. Suvažiavimo 
svarbiausias tikslas — išrinkti 
naują Instituto vadovybę.

Dėl smulkesnių irtformaciįų 
rašyti: .T. Matulaitienė, 188 Lo
gan str., Brooklyn, N. Y. 11208.

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS skaityti

je, rašykime padėkos laiškus 
šiais adresais: £

Chicago Sun-Times, 401 No. 
Wabash Avenue, Chicago, Illi
nois 60611,

Chicago Board of Education, 
229 North La Salle Street, Chi
cago, Illinois 60601.

Allstate Insurance Company, 
7770 Frontage Road, Skokie, 
Dlinejs 36076.

Didžiausias kalifųA 
pasirinkimas 

po vieMisteU

ChkMco>

NORMANĄ
BURŠTEINA 

TaL2634K2Ę 
SS (jsuigaa) ir 

677-84A9

1&5 North WabaA Aw<—~
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