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PRINCAS CAREOS ĮSAKĖ KARIAMS NEĮSILEISTI SACHARON MAROKIEČIŲ
Naujas valdovas buvo nuskridęs į Sacharą, 

o vėliau sukvietė kabinetą posėdžiui
MADRIDAS, Ispanija. — Kelios marokiečių grupės, Sacharoj 

esančių karaliaus Hasano šalininkų padedamos, pasienyje pradėjo 
kelti triukšmą ir ardyti tvarką, bet visoje Ispanijos Sacharoje 
vakar buvo tvarka.

jį

Naujai paskirtas princas, užsi
dėjęs Ispanijos generolo unifor
mą, sekmadienį buvo nuskridęs 
Į Ajuną ir kalbėjosi su kariuo
menės ir marokiečių politiniais 
vadais.

Princas įsakė Sacharoje esan
tiems ispanų karo dilimams 
griežtai pasipriešinti maro- 
čiams, jeigu jie. bandytų veržtis 
į Sacharos teritorijas.
Princas sukvietė kabineto posėdį

Princas Carlos, davęs įsaky
mus ispanų legionui ir tvarką 
prižiūrintiems kariams priešin
tis marokiečiams, jis gana ilgai 
tarėsi su marokiečių vadais. Jis 
jiems išdėstė Ispanijos poziciją 
ir išklausė Ispanijos Sacharos 
politinių grupių vadų nuomo
nių ir pageidavimų.

Karaliui Hasanui pritaria tik
tai maža grupelė, kurią maro
kiečiai vadina Polisario frontu. 
Tos grupelės narių skaičius ma
žas. Jų įtaka į ekonominį ir vi
suomeninį gyvenimą yra men
kutė.

IŠ VISO PASAULIO

NEW YORKAS. — Atitinka
mos įstaigos paprašė federali
nės valdžios ištirti rekordus 207 
gydytojų, kurie iš Medicaid pra
eitais metais uždirbo po daugiau 
kaip 8100,000-kiekvienas. Vie
nam New Yorko gydytojui per 
metus išmokėta net 8451,000. 
Valdžios pareigūnai aiškina, kad 
neįmanoma esą nustatyti ar ku
riuose tų atvejų buvo padaryta 
suktybių.

BOSTONAS. — Didelės dirb
tino vitamino A dozės gali padė
ti išvengti kai kurių rūšių plau
čių vėžio ir aplinkos sąlygų su
keliamo vėžio, praneša Massa
chusetts Technologijos Institu
to mokslininkai, baigę eksperi
mentus, padarytus panaudojant 
gyvulius. Taip pat tyrimai, at
rodo, patvirtina įtarimą, jog A 
vitamino stoka didina didžiosios 
žarnos vėžio pavojų.

Mokslininkas Dr. Ananda M. Chakrabarty, dirbantis Schenectady, N. Y. miestelyje esančiose 
General Motors laboratorijose, išrado tokį mikrobą, kuris labai noriai ėda ant vandens pavir
šiaus palietą aliejų. Vėliau to mikrobo suėsto aliejaus išmatas labai noriai ėda įvairūs jūrų gy
viai, visai nesusirgdami. Paveiksle matome gerokai padidintus Dr. Chakrabarty mikrobus, plūdu

riuojančius vandens paviršiuje.

PRAŠĖ KISINGERĮ TRAUKTIS IŠ SAUGUMO TARYBOS VADOVYBĖS1

Baigęs pasitarimus, princas 
Carlos grižo Į Madridą ir tuojau 
sukvietė kabineto posėdį. Jis pa
pasakojo ispanų kariams duotus 
Įsakymus ginti Sacharos apgy
ventas vietas ir pasikalbėjimus 
su vietos gyventojų vadais.

Marokiečiai neperžegė sienos

AGADIR, Marokas. — Maro
ko karaliaus informacijos mi
nistras Tabi Benhima paskelbė, 
kad joks Maroko karo dalinys ne
peržengė ispanų Sacharos sie
nos. Gali būti, kad Maroko vė
liavą iškėlė patys marokiečiai 
gyvenantieji ispanų Sacharoje 
ir norintieji prisijungti prie Ma
roko, bet joks karaliaus kariuo
menės dalinys neįsiveržė į ispa
nu Sacharą.

Maroko karalius turi žinių, 
kad Sacharos gyventojai tikrai 
nori prisijungti prie karaliaus 
Hasano valdomos Maroko kara
lijos.

Tuo tarpu princas Carlos, ra
gindamas karius ginti Sacharos 
teritoriją, pareiškė, kad jis pats 
darys viską, kad jie turėtų mo
dernių ginklų ir kitų kovos prie
monių. O apie save princas pa
sakė, kad jis norįs būti pirmas 
Ispanijos karys.

Chuliganai užpuldinėja 
marguojančias moteris

Nespėjo marinuojantieji
siekti Tan Tan miestą, jaunų 
chuliganų gaujos pradėjo užpul
dinėti į Ispantų Sacharą mar- 
šuojančias moteris. Policija nu
statė, kad prie maršuotojų pri- 
ridėjusieji Casablankos chuli
ganai 7 moteris pasigavo ir iš
prievartavo, o tų moterų gynė
jus gerokai apdaužė. Tan Tan 
miestelio policija gaudo prie
vartautojus.

TRUMPOS ŽINIOS
— Cook apskrities ligoninės 

vedėjas Dr. James Haughton pa
reiškė, kad bus atleidžiami tar
nautojai, jeigu ligoninės gydy
tojai nebaigs streiko. Jis planuo
ja uždaryti kelis ligoninės sky
rius.

— Puerto Rico San Juan uos
te sovietų keleivinis laivas “Mak
sim Gorki”. Kažkas paleido dvi 
bombas ir šone pramušė dvi sky
les. Laivas plaukia į Virgin Is
land, kad amerikiečiai pataisytų 
pramuštas skyles.

Graikų 
lu nuvežė Į 
Rumunijoje 
SefcmadidnĮ
skutimais 15 metų suezo kana
lu pravežė Izraeliui reikalingas 
medžiagas.

Maroko karalius Hasanas II 
atvyko į Angadirą, kad galėtų 
vadovauti Ispanijos Sacharon 
vykstančiai beginklei miniai.

Madride socialistai išpla
tino atsišaukimą, kuriuo pasisa
ko prieš monarchijos įvedimą 
Ispanijoje. Policija suėmė par
tijos pirmininką ir areštuoja 
atsišaukimo platintojus.

laivas Suezo kana- 
Eilatą 9,645 tonas 
pirkto cemento.

pirmas laivas pa-

pa-

Patarę neįtempti karo nuotaikos

NEW YORKAS, N. Y. — Sau
gumo tarybos, posėdžiavusi sek
madienio rytą, išklausė abi puses 
ir patarė Maroko karaliui neper
tempti karo nuotaikų.

Saugumo taryba nenori, kad 
prasidėtų karo veiksmai, kurie 
vėliau gali persimesti į kitas Af
rikos kontinento sritis. Taryba 
nutarė pasiųsti karaliui Hasa- 
nui raštą, patarianti jam sustab
dyti maršą j ispanų Saharą ir 
bandyti taikiomis priemonėmis 
klausimą išaiškinti, o vėliau ir 
išspręsti.

BUVO DAUG RETESNI
dar nesitraukia rs Hanriros ' •' 
hoteliai tebegriaunami

BEIRUTAS, Libanas. — Praeitą šeštadienį ir sekmadienį 
visoje Beiruto pajūrio srityje ėjo smarkūs mūšiai, bet pirma
dienį šaudymas gerokai suretėjo.

Palestiniečiai buvo užsispyrę 
išgriauti didesnius Hamros apy
linkėje stovinčius modernius ho- 
telius, bet jiems nepavyko. Plie
nas ir cementas gana gerai prie-, 
šinasi net ir palestiniečių mi- 
nosvaidžiams. Senų plytų namai 
pleišėja ir byra, o naujus namus 
mortarai tiktai apdrasko, bet ne
sugriauna. Stiklai, aišku, visur 
išbyrėjo, bet sienos tebestovi, 
Palestiniečiai bandė hotelius pa
degti, bet gaisrų sukelti jiems 
nepavyko.

Palestiniečiai neišmušė 
falangistų

Palestiniečiai buvo įsitikinę 
kad jiems pavyks išmušti fa- 
langistus, įsistiprinusius Hamra 
apylinkėje. Bet falangistai, ne
turį tokių gerų ginklų, kokius 
turi palestiniečiai, o vis dėlto jie 
pajėgė palestiniečius sustabdy
ti. Užėmę kelis didesnius hote
lius, falangistai nuo stogų vyku
siai galėjo naikinti palestiniečių 
mortarų lizdus. Sekmadienio 
naktį palestiniečių agresingu- 
mas gerokai sumažėjo, jis pasi
traukė iš kelių gana svarbių stra
teginių pozicijų.

Galėjo paveikti Amerikos 
įspėjimas

Labai plačiai komentuojamas 
palestiniečių nutarimas trauk
tis iš pajūrio srities. Vieni tvir
tina, kad jie galėjo netekti amu
nicijos, nes jie pylė be jokios 
atodairos. Kitiems atrodo, kad 
jau galėjo paveikti JAV vals
tybės departamento rimtas įspė
jimas Sirijos prezidentuj Asadui.

Nota, kaip atsimename, buvo 
pasiųsta per Maskvą. Galimas 
daiktas, kad ir sovietų vadovai, 
duodantieji ginklus Sirijai, pa
tarė susivaldyti. Galėjo paveik
ti ir Izraelio kariuomenės štabo 
viršininko pareiškimas, žadąs 

^neleisti kitoms valstybėms įsi-

k
VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Musulmonai 
apylinkės,

stiprinti Libane ir kenkti Izrae
lio - Egipto taikos pastangoms.

Izraelio ambasadoriaus 
pareiškimas

Libane žinomas Izraelio am
basadoriaus pareiškimas, sek
madienį padarytas Chicagoje. 
Jeigu Sirija nesustabdys savo 
intervencijos į Libano vidaus 
reikalus, tai Izraelis bus privers
tas imtis priemonių Sirijos in
tervencijai sustabdyti. Izraelis 
respektuos Libano nepriklauso
mybę, bet jeigu tą nepriklauso
mybę kaimyninės valstybės yra 
pasiryžusios panaikinti, tai Iz
raelis negalės rankas sudėjęs sė
dėti.

Sirijai nepatinka Izraelio ir 
Egipto aptarta taika, todėl, jie 
ir veržiasi į Libaną, kad galėtų 
prieiti prie Izraelio šiaurinės sie
nos.

Apkaltintas vyriausias 
Michigano teisėjas

Dabartinis Michigano vyr. 
teismo teisėjas ir buvęs vice- 
gubernatorius John B. Swainson 
rastas kaltu sulaužius priesaiką. 
Swainsonas kaltinamas, kad jis 
prisiekusiųjų teismo melavęs. 
Tai paaiškėjo aiskinan sąmokslą 
tarp nuteisojo vagišiaus John J. 
Whalen ir buvusio viceguberna- 
toriaus Swainsono. Būk tai jis 
paėmęs 20 tūkst. dol. kyšio ir 
pažadėjęs sudaryti sąlygas, kad 
būtų naujai persvarstyta J. 
Whalen byla.

Swainsonas kyšio kaltinime 
prisiekusiųjų teismo pateisintas, 
bet bus teisiamas padarius pik
tadarystę (felony). Jei nuteis
tas, tai turės sumokėti 2,000 dol. 
ir atsėdėti 5 metus kalėjime.

Swainsono bendrininkas Har- 
very Wish rastas kaltu suokal-

♦. Pirmadienio rytą Libano 
premjerui Karanti pavyko su
sitarti dar dėl vienų paliaubų 
Beirute. Po pietų Libano kariuo
menės daliniai užėmė kelias po
zicijas, kuriose nutarta baigti 
šaudymus.

o Izraelio premjeras Jičikas 
Rabinas protestuoja prieš prezi
dento Fordo pakeistus pažadus. 
Kai buvo vedamos derybos su 
Egiptu, tai prezidentas prižadė
jo duoti Izraeliui ginklų ir ki
tokių kėrybių 2.3 bilijonų su
mai, bet prezidentas žymiai su
mažino tą sumą.

Sen. Edward M. Kennedy siū
lo pakeisti dubartinę Maisto ir 
vaistų administraciją, nes ji ne
pajėgia įvesti naudingos kontro
lės. Skleidžiami gandai, kad 
ateinančiais metais nubyrės visi 
demokratų partijos kandidatai 
į prezidentus ir pasiliks tiktai 
vienas sen. Kennedy.

♦ Kinijos užsienio ministeri
ja pranešė, kad jau daromi pa
ruošiamieji darbai prezidentui 
Fordui sutikti. Specialiai išleis
ta brošiūrėlė sako, kad preziden
tas Niksonas pirmas atvyko į 
Kiniją ir užmezgė santykius.

♦ Egipto prezidentas Sadatas 
pasirašė susitarimą su JAV, kad 
Egiptui bus parduotas Ameri
koje gamintas reaktorius atomo 
energijai naudoti. Sadatas ma
nė, kad amerikiečiai jam dova
nos atomo reaktorių bet jis su
tiko mokėti. Amerikiečiai ap
mokys Egipto fizikus kaip ato
mo energiją naudoti taikos tiks
lams.

♦ Valstybės departamentas 
pranešė Jungtinėms Tautoms, 
kad rengiasi pasitraukti iš Tarp
tautinės darbininkų organizaci
jos. JAV protestavo, kad bir
želio mėnesį buvo priimtas Pa
lestino atstovas. Statutas rei
kalauja, kad atstovai turi turė
ti teritoriją, o palestinietis jos 
neturi.

Atleistas ČIA direktorius Colby, jo 
vieton numatytas George Bush

WASHINGTONAS, D. C. — Prezidentas Fordas praeitą šeš
tadienį, prieš išskrisdamas į Floridą, kad galėtų tęsti pasitarimus 
su Egipto prezidentu Sadatu, padarė esminių pakaitų savo kabi
nete. Pasikvietęs krašto apsaugos sekretorių James Schlesingerį 
į Baltuosius Rūmus ir gana plačiai su juo išsikalbėjęs krašto ap
saugos klausimais, paprašė, kad jis pasitrauktų iš šių pareigų. 
Paaiškėjo, kad sekretorius Schlesingeris buvo visai kitokios nuo
monės apie Kisingerio vedamą detantės politiką, reikalavo, kad 
JAV nepasitikėtų'sovietų vadais ir skirtų daugiau pinigų krašto 
apsaugai. Sekretorius Schlesingeris šią savo nuomonę skelbė 
spaudai ir gynė savo poziciją. Prezidentas Fordas, įsitikinęs, 
kad Schlesingerio ir Kissingerio pozicijos yra nesuderinamos, nu
tarė atleisti Schlesingerį.

Tuo pačiu metu prezidentas 
paprašė valstybės sekretorių Ki- 
singerį atsisakyti nuo saugumo 
tarybos pirmininko pareigų. 
Daugelis kritikavo Kisingerį už 
tai, kad jis yra aprėpęs labai 
svarbias valstybines pareigas. 
Be valstybės sekretoriaus parei
gų, jis eina dar ir Saugumo ta
rybos pirmininko pareigas. Sek
retorius Kissingeris, vedęs kovą j 
prieš Schlesingerį, turės atsisa
kyti iš saugumo tarybos vadovy
bės.

Be Schlesingerio, prezidentas 
atleido ir ČIA direktorių William 
Colby. Prezidentas jau seniai 
buvo nepatenkintas dabartinio į 
ČIA direktoriaus vadovybe. Jis 
keliais atvejais kongresui pada
rė netikslius pareiškimus, dėl 
ko administracija turėjo didelių 
nemalonumų. Nukentėjo ir ČIA, 
nes josios darbas buvo parali- 
žuotas nuolatiniais klausinėji
mais kongrese ir kritikomis spau
doje.

Tuo tarpu oficialiai dar ne
paskelbta, kad pusiau oficialios 
žinios sako, kad ČIA direktoriaus 
pareigoms prezidentas yra nu
matęs George Bush, kuris yra 
ėjęs įvairias atsakingas valsty-

Jordano karalius kritikuoja paktą
Iki šiol nuosaikiai laikęsis Jor

dano karalius Huseinas, pradėjo 
kritikuoti Sinajaus taikos pak
tą, nors ir nebetaip kietai, kaip 
Sirija ar Palestinos išlaisvinimo 
organizacija kad aptaria. Ka
raliaus kritika paaiškėjo tuo 
metų, kai Egipto lyderis Sada- 
tas lankosi Amerikoje. Kai kas 
mano, kad iki šiol buvusio nuo
saikaus karaliaus kritika gali pri
vesti prie Sadato izoliacijos ara- 

ibų pasaulyje.
Sinajaus taikos pakte, pasak 

Huseino, nėra garantijos tai
kiai išspręsti visus arabų — Iz
raelio ginčus. Esą, Egiptas at~ 
sitsakęs tikslo — atgauti visas 
prarastas žemes laike 1967 m. 
karo. Tai nereiškia, kad Egip
tas tudėtų kariauti, bet kiekvie
nas, kurio žemės okupuotos, turi 
teisę pasirinkti. Sadatas tai at
sižadėjo.

Arabai 1974 m. Rabato kon
ferencijoje yra nutarę duoti Iz
raeliui taiką bei ramybę, jei Iz-

bės tarnautojo pareigas, pasku-įraejįs pasitrauktų iš visų oku-
tiniu metu jis yra JAV atstovas 
Kinijoje, Pakinef Jeigu preziden
tas nebūtų turėjęs išskristi į Flo
ridą, tai jis būtų padaręs oficia
lų pranešimą apie atsakingų pa
reigūnų atleidimą. Pasitarimai 
su Egipto prezidentu Sadatu 
jam atrodė svarbesni, negu at
leisto krašto apsaugos sekreto-1^. 
riaus žinios paskelbimas.

Kalbama, kad saugumo pirmi- j 
ninko pareigoms prezidentas I 
yra nutaręs skirti gen. Brent 
Scowcroft. Dabartiniu metu jis 
ėjo tarybos pirmininko pavaduo
tojo pareigas. Jis yra gerai su
sipažinęs su saugumo tarybos 
svarstomais dalykais. Kisinge- 
ris buvo saugumo tarybos pirmi- 
ninku, bet tarybos bėgamuosius j _ Brighton mies-
retkalus faktinat tvarkė gen. ruošiaraoj parodoje buvo 
Seowcroft. nes Kismgens g karaliikM
laiką buvo užimtas ir dažnai tu- me(l] jaunuolis melė
rėjo važmėti po užsienius. , . . . ‘V, • • t iv \ m, t bonką ir padege paviljoną.Daugiausia kalbu sukėlė sek
retoriaus Schlesingerio atleidi- - Sirijos prezidentas Asadas, 
mas ir naujo žmogaus jo vieton įdavęs Izraelio ir JAV Įspėjimą 
paskyrimas. Oficialiai dar nie-' ar*e ta^08 ardymą Li ane, ga- 
ko nepaskelbta, kad prezidento' H sustabdyti ginklų ir kanų 
Fordo administracijos reikalus [siuntimą į Libaną, 
pažįstantieji žmonės tvirtina, 
kad nauju krašto apsaugos se
kretorių bus paskirtas Donald 
Rumsfeld. Dabartiniu metu jis 

byje ir galės būti baudžiamas i yra vyriausias prezidento Fordo

puotų žemių; Golano aukštumų, 
Jordano dalies ir iš Sinajaus, ku
rio tebelaiko 87%. “Aš bijau, 
tenai bus daugiau žiaurumų ir 
aktyvesnių veiksmų sunkiausiais 
ginklais”, — išsireiškė vienas 
Jordano lyderių.

Pereitą savaitę žuvo 150 žmo- 
jnių. Per paskutinius aštuonius 
“karo” mėnesius jau priskaito- 
ma 1,200 užmuštų ir 3,000 su
žeistų.

US pasiuntinybės 40 tarnau
tojų jau yra evakuoti. Beirute 
tuo tarpu dar priskaitoma apie 
2,000 amerikiečių, kuriuos pa
siuntinybė ragina kuo greičiau 
išvažiuoti.

5 m. kalėjimo ir 10,000 dol. bau-I patarėjas, Baltųjų Rūmų štabo j Debesuota, šilčiau.
da. viršininkas. Saulė teka 6:26, leidžiasi 4:42.
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Sekmadienį, š.
POLONIA GROVE SALĖJE

(Prie 46-tos gatvės), Brighton Parke

Visiems prisimintina 
mokslininku susekta tiesa

4604 ARCHER AVĖ.

Kūnp, proto ir jausmu Jarnps pagrindai 
-Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
______ JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. ______

JAUNAS BESMEGENIS
Žmogaus proto sumenkėjimas turi daugelį priežas

čių, ne vien smegenų arterijų priskrėtimą.
Dr. Samuel Gershon

neša — velka į namus, tarsi 
anos darbščiosios skruzdėlės. [ 
Būna ir tokių, kurios visą lai
ką meldžiasi — apleidžia šeimą, 
vien tik savu pomirtiniu gyve
nimu rūpinasi. Nesuskaitysi vi
sų žmogaus smegenų sunykimo 
pasireiškimų. Kodėl kartais dar 
neseniems žmonėms smegenys 
į niekus pavirsta?

isi žinom apie senius besme
genius. Bet kaip su tais jaunais 
ir du kart du penki sakančiais 
— dėl ko jie taip sumenksta sa
vo galvosena. Štai kiek ryškes
nis šito reikalo nušvietimas:

Senas žmogus smegenų ne
tenka komplikuotai, o ne papras
tai (arterijoms užankant), kaip 
iki šiol manyta. Senėją smege
nys esti paliečiami daugeriopų- 
sudėtingų negerovių. Tos nege
rovės esti cheminės ir fizinės, o 
ne vien dėl sumažėjimo kraujo
takos smegenyse. Šitą tiesą pra
nešė šiomis dienomis New Yor- 
ko universitete įvykusiame gy
dytojų subuvimas aptarti žmo
gaus senėjimo šaknis.

Pirma karta medicinos istori
joje įvairūs tyrinėtojai suglau
dė savo pastangas išaiškinimui,, 
kodėl senėjantis žmogus riusto-. 
ja sveiko galvojimo (senile de
mentis). Daugelis moteriš.kių- 
turi tokius vyrus, kurie nei gy
vi. nei mirę. Tokie besmegeniai- 
eina nežinodami kaip pareiti na
mo. Tokie niekus šneka, ant 
grindų šlapinasi, .savo atmatoms 
tepasi ir daugybę kitokių nema
lonumų namuose daro. Nepake- 
liančios tokių niekdarbių žmo- 
nosrtokius savo,.vyrus uždaro tai 
beprotnamiuose, tai prieglaudo
se. Kitos — ^tikrai krikščioniš
kai kenčia namuose juos laiky
damos tol, kol jie pas Dievą nu
keliauja. žinoma, pasitaiko to- 
Jkių ir moteriškių. Vienos jų 
niekus kalba ir tik save pasau
lio centrų ĮaŲio. Kitos tokios bais mes esame dar toli gražu 
rankioja.niekniekius gatvelėse ir nuo tikro žmogaus. Mes rūpina-I celių kiekį smegenyse.

Įvairių specialybių gydytojai 
išaiškina smegenų nykimo eigą

Psichiatras gyd. Samuel Ger
shon su patologu Robert D. Ter
ry, abu newyorkiškiai susuma
vo įvairių gydytojų atliktus ty
rimus žmogaus smegenų senė
jimo reikalu ir štai ką jie paskel
bė. Pirmą kartą medicinoje tas 
smegenų nykimas buvo apžvelg
tas iš įvairių krypčių. Patologai, 
psichologai — psichiatrai, fizio
logai, anatomai, neurologai ir 
neurochemikai suėjo ir savo ty
rimus smegenų nykimo reika
lu krįivpn sudėjo. Iki šiol ši sri- * 
tis medicinoje buvo gerokai ap
leista. Visų visų sričių gydyto
jai pripažino negerumą, kad se
nesnių žmonių smegenų nykimo 
reikale trūksta aprašymo tų 
smegenų veiklos žmonėms gy-1
viems esant. Tada negalima ge- j rg smegenis žmonių nuo 15 iki 
rai palyginti pomirtinio smege-; 
nų apžiūrėjimo davinių su tų ■ 
smegenų veikla sename amžiuje. 
Mat, niekas senesniu žmogum 
iki šiol reikiamai nesirūpino. 
Mes save skaitome krikščioni
mis tik iš metrikų— savais dar-
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Piety Afrikoje, Krueger Parke dar tebėra 15,000 laukiniu i®bry. Kartu su jomis žolę ėda ir iš vienos vietos kartu 
keliasi į kitą vietą Afrikos briedžiai. Afrikon važinėįantieji turistai dar gali pamatytį dideles kaimenes laukiniu 

zebry, kurias pietums labai dažnai pasigauna liūtai ir tikrai.

mės tik tais, kurie užmoka atsa
kančiai, kurie mums gali kuo 
nors atsilyginti. O visų apleis
tu seneliu — tik tikros žmonių 
širdys dabar dar kiek pasirūpi
na.

Ne visų žmonių smegenys 
nyksta vienoda sparta — užtai 
ne visi žmonės išprotėja senat
vėje. Čia visi kreipkime į šį fak
tą didelį dėmesį. Minėtas anglų 
gydytojas tvirtina, kad užsikim
šimas smegenų arterijų: jose 
kamšos plokštelių atsiradimas ir 
dėl to kraujotakos smegenyse 
sumenkimas ir dėl to prisidėju
si nervinių smegenų celių dege
neracija (nykimas) eina ranka

Pradžią smegenų pomirtinio 
tyrimo padarė Anglijoje gyve
nąs gyd. Bernard W. Tomlinson. 
Jis aprašė smegesų kiekybines 
savybęs tų žmonių, kurie mirė 
turėdami protą ir be jo. Ir ne 
pas senius randami sekantieji 
smegenų pakitimai: kraujo pri- 
tekėjimo sumažėjimas (ische- Į rankon ir sumenkina smegenų
mia), nervinių skaidulių sumen
kėjimas (degeneracija), prany
kimas nervinių celių, susidary
mas plokštelių (plaques) iš varš- 
kinės medžiagos (amyloid). Ly
ginant su jaunesniais pas se
nesnius tokių pakitimų rasta 
daug daugiau. ,

Minėtas anglų gydytojas ty-

’ 65 metų amžiaus. Jis skaitė 
smegenų .ęeles. Susekė, kad sme- . 
genų celių nykimas tęsiasi per- 
v.isą žmogaus amžių. Tik čia 
pasitaiko išimčių: esti tokių 
žmonių, kurie net labai seni bū
dami turi pakankamą nervinių

Kviečiame į Felikso Vaitkaus skridimo 40 metų sukakties

Prisiminsime transatlantinio lakūno FELIKSO VAITKAUS 
prieš 40 metu skridimą per Atlantą ir kelionę į Lietuvą.

VAKARIENĖ,
X

MENINĖ DALIS
IR ŠOKIAI

Orkestrui vadovauja — G. JONIKAS. Pradžia: 4 vai. popiet

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dol.

MINĖJIMĄ RUOŠIA NAUJIENOS

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

1739 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

Bus didelė Felikso Vaitkaus skridimo dokumentų paroda. 
Pranešimas, kaip tas skridimas buvo suorganizuotas.

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
ir

darbą. Tada ima nykti smegenų 
celės — ir taip gaunasi jaunat
viškas besmegenis. Senatviškam 
žmogui tokiu tapti, žinoma, dar j 
lengviau.

Dabar prieisim kiek arčiau 
f akta, kodėl ne kiekvienas žmo
gus tampa besmegeniu senda
mas.

Kitas anglų gydytojas — Hen
ryk M. Wisniewski pranešė mi
nėtame gydytojų suvažiavime 
apie savo atliktus smegenų'ty
rimus naudojant mikroskopą, 
ultramikroskopą ir cheminius 
tyrimus. Jis susekė, kad elek
troniniu mikroskopu galima ma
tyti nervinių skaidulių nykimą 
(degeneraciją), .Kitas — jau 
amerikietis Khalid Iqbal, Ph. D., 
dirbąs Albert ^Einstein medici
nos mokykloje .susekė, kad tarp 
nervinių skaidulių randasi bal
tyminės medžiagos — jos nie
kur kitur neradęs. Kitas pas 
pagyvenusius besmegenius. (de- 
mentikus) žmones susekė, kad 
nervinėm skaidulom ■ sutinka 
nervinio impulso perdavimas. 
Tuos darbus atliko gyd. John 
Stirling Meyer, dirbąs -Baylor 
medicinos mokykloje.

Su amžiumi pakintančius sme
genų kraujo indus rodė Pietinės 
Kalifornijos universitete dirbąs 
gyd. Harry Fang. Tie smege-.. 
nyse kraujo indai pirmame žmo- ■ 
gaus amžiaus dešimtmetyje yra 
labai švelnučiai — beveik per
matomi. žmogui augant, jie 
stangarėja ir susirango. Tas at
sitinka senyvo amžiaus sulau
kus. Kai kuriose smegenų daly
se nutrūksta siisijungimas tarp 
smegenų kraujagyslių. Tada 
gaunasi smegenyse plotai be 
kraujagyslių.

Northwestern universitete dir 
bąs gyd. William Bondereff su
sekė, kad tarp nervinių celių esa
moje tarpinėje medžiagoje pas 
senesnius atsiranda pakitimų — 
vadinamų pigmento lipofusci- 
no. Ta tarpi nė 'medžiaga yra 
svarbi smegenų dalis — joje 
laikosi nervinės celės. Tas gy
dytojas tyrė tos tarpinės sme
genų medžiagos cheminę sudėtį 
pas žiurkes. Su amžiumi ta me
džiaga labai kintanti. Tada to
ji medžiaga negali gerą mitybą 
suteikti nervinėms celėms. 
Pagal ji nėra jokios abejonės, 
kad su amžiumi nyksta smege
nų paviršutiniams sluoksny ner
vinės celės (neuronai). O jie at
lieka smegenų visą darbą.

New Yorko v,universitete dir
bąs gyd. Harold Brody savo ty
rimais susekė, kad smegenų ce
lių su amžiumi .• nykimas nėra 
vienodas įvairiose smegenų da
lyse. Jis sutinka .su kitais .ty
rinėtojais, kad žtnogaus besme
geniu virtimas eina lygiagre
čiai su smegenyse celių nykimu. 
Įdomu žinoti, kad aliuminąs 
(aluminum) kenkia smegenims. -

Tas jau žinoma virš šimtas me
tų. Aliumino susikoncentravi
mas smegenų celėse pastebimas 
vienos rūšies išprotėjime (Alz- 
heimerio demensijoje).

Išvada. Niekas gamtoje ne
vyksta be atsakančios priežas
ties. Žmogus net jauname am
žiuje praranda galvą dėl. sme
genų celių nykimo. Tas nyki
mas gali turėti priežastį pavel
dėjime. Bet ir smegenų lavini
mas bei jų atsakantis maitini
mas irgi turi didelės reikšmės. 
.Todėl visi turėtų atsakančiai 
prižiūrėti savo smegenis. Da
bar per dažnai lietuviai savo 
smegenis maudo svaigaluose, rū
ko dūmuose ir nori, kad tie sme
genys jiems ilgai ir gerai tarnau
tų. Tokio dalyko nesidaro nė su 
automobiliu, tai ką čia kalbėti 
apie labai švelnias smegenų ce-

" ' guri'- prižiūrime w stebimės, i 
kodėl jos mums mūsų amžiaus 
vidurvasaryje atsisako tarnau- 

Įti. Todėl nuo šiol visi imkime 
j visą kūną atsakančiai prižiūrėti. 
(Ypač toks atsargumas būtinas 
! norint, kad smegenis mums il
gai ir reikiamai tarnautų.

Pradėkime kiekvienas kovoti 
i su skleroze iš visų jėgų. Nei 
laiko, nei lėšų negailėkime su
tvarkymui dar sutvarkyti gali
mų dalykų, štai senutė lietu- 

Įvė ateina pas gydytoją niekur 
i pagalbos negaudama, galvos su- 

|kimu ir silpnumu besiskųsdama.
Ji gaudavo aspirino ir visi sa
kydavo, kad senatvei nėra vais
tų. Pasirodo, kad jos kraujo rie
bumas yra 325 mg. % (220 
mg.%) jos kraujuje kitos rū
šies riebalų — triglyceridų buvo 

j236 mg.%, normali 150 mg.%), 
o kraujo rūgštumas (uric 
acid) 10.5 mg.% (norma iki 6 
mg.%). O riebalai ir uric acid 
priskretina visas, ypač smegeny
se esančias arterijas. Tokiai se
nutei reikia teikti tokią medici
nišką pagalbą, kaip ir .jaunuo
lei. O mes'gydytojai seną žmo
gų iki šiol nurašydavome į bū
tinas išlaidas. O taip dabar ne
turi būti. Turime reikiamai iš
tirti kiekvieną pacientą, nežiū
rint jo amžiaus. Reikia tik ak
meniu virtusią širdą turėti, kad 
taip pro pirštus į senesniojo gy
dymą galėtum žiūrėti.

Kova su skleroze — 
pagalba besmegeniui

Nelaukime, kol visai besme- 
giniais liksime. Dgr šiandien 
meskime girUvę, rūkę ir riebiai 
besimaitinę, bei saMumynaia 
mitę. Tvarkykimės bu savu la- 
šinuotumu, su cukringųmu, su 
pakeltu kraujospūdžiu ir padi
dintu jautrumu. Tai svarbiau
si veiklos barai. Jų yra -daiįgiau. 
Bet tuos įveikę, labai daug sau 
talkinsime. Kiekvieno lietuvio 
gyvenimas lai būna tikra malda. 
Liaukitės, dvasfiškiai, piršę 
žmonims visokius maldomis ap
suptus ritualus. Tikras .Dievo 
garbinimas yra ne lūpų judini
mas, ne dorybėse praktikavimas, 
bet normalaus žmogaus gyveni
mo tęsimas — tinkamas savo pa
reigų atlikimas. Kai gydytojas 
gydo kraujuojantį — jis geriau
siai Dievą garbina. Kai kuni
gas vaikui rodo žmonišką kelią 
savo pavyzdžiu — jis nemeluo
tai Tvėrėją šlovina. Taip ir su 
kiekvienu nutinka. Tad visi nuo 
ritualų — jie jau atgyveno sa
vo laikus, meskimės visomis jė
gomis visi prie tinkamo savo pa
reigų atlikimo. Tada mes..daug 
sveikesni busime ir savo ener
giją naudosime Tvėrėjo nusta
tytoms mums atlikti pareigoms. 
Tada ^pajėgsime savo smegenų 
kraujagysles nesendinti peranks- 
ti. Apie vaistais skleroaės tvar
kymą — sekantį .kart^.

Pasiskaityti. Internal Medi
cine .News October 15, 4SĮ75.
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Pradėkime apsaugoti smegenis.
Jos ilgiau mums tarnaus

■Mes su panieka žiūrime j jau
nuolio elgesį, kuris savo automo
bilį “žvigdo” neleistinai smar
kiai važinėdamas. O kad mes 
suaugusieji ne ką geriau savo

Same people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-io-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings accovnt for this year’s vaca
tion or another immediate goaL

A good chunk ef that money sppttis 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency cemes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest ege 
is with US. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
PayrollSavings Plan where you wdrk. 
An amount you specify will be set 
aside from, your paynhedk aod used.

And while you’re going through, 
grocery bills, car repairs, -vacation, 
weekends, kids’ toys and nights oat 
on the town, you’ll know you’re lav
ing money too.

That’s good io know.

Kb«r E P-md* >iy 5K % fe

M ynrr ban k. fr n< h?

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.



BOLŠEVIKINIS TEISMAS
“Pasaulio Lietuvio” redakL 

ir PLB garbės pirm. St. Barz
dukas labai užsirūstino ant p. 
Juškevičiaus, kad jis parašęs 
apie LB “garbės teismą” prasi
manymus ir būtent: “Tai So
vietų Sąjungos teismų nuosta
tų piršimas ir noras mūsų gar
bės bylas spręsti pagal Sovietų 
Sąjungos nuostatus”. Toliau 
P- Si. Barzdukas rašo: “minė
damas šiuos “nuostatus”, A. 

. Juškevičius, atrodo, paprasčiau
siai nežino, ką jis kalba”. 
(“Pasaulio Lietuvis” 1975 m. 
rugs. m. psl. 356 - 7).

1940 m. bolševikams okupa
vus Lietuvą abu St. B ir p. A. J. 
turėjo geriausią progą susipa
žinti su tais bolševikiniais teis
mais. Juk 1944 m. p. St. B. ir p. 
A. J., abu palikę savo brangų 
numylėtą gimtąjį kraštą Lietu
vą, visą savo turtą, gimines, ar 
timuosius ir pažįstamus tik su 
lagaminėliu rankoje skubėjo į 
Vakarus, į nežinią, į sugrau- 
tą, subombarduotą, karo nu
alintą ir badaujančią Vokieti
ją, kad tik išvengus ir pabė
gus nuo tų bolševikinių teismų 
ir jų teroro.

St. Barzdukas savo kaltini
muose |p.-A. J. jokių faktų ir 
palyginimų neduoda, o tik 
skleidžia tuščius pagiežos žo
džius. Labai gaila, kad “PL” 
redaktorius ir PLB garb. pirm, 
nesugeba bolševikinių (teismų 
nuostatų, principų ir procedū

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
j YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as- 
1 meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
I Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
I Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų.

Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- 
| pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
I Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at

simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA- 
I NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
J duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
I ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 
| maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 
I jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA ‘‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
rt—. ~... —

POEZIJOS VEIKALAI

ros palyginti su dabartiniu LB 
“garbės teismo” sprendimu ir 
su šio krašto demokratinio 
teismo nuostatais, principais 
ir procedūra. ,

Pažiūrėkime į dviejų sistemų 
bolševikinio ir demokratinio 
teismo nuostatus ir principus. 
Nerašyti, bet praktikoje vyk
domi bolševikinio teismo nuo
statai sako, kad joks teismo 
sprendimas negali būti pa
skelbtas, kuris neatitiktų ar 
būtų priešingas valdančiosios 
klikos — komunistų partijos 
nustatytai linijai, kad kaltina
masis turi būti nuteistas ir pa
skirta tokia bausmė, kokią 
nustato partija, kad kiekvienas 
neaiškus įstatymas turi būti 
aiškinamas partijos naudai. 
Yra ir rašyti nuostatai, kaip 
religijos, spaudos, žodžio, su 
sirinkimų laisvė ir t. t. Bet 
vargas tam teisėjui, kuris savo 
sprendimą bandytų paremti ra
šytais konstitucijos nuostatais 
ir nebotų nerašytų partijos 
nuostatų. Toks teisėjas jau 
daugiau bylų nespręstų.

Pirmaisiais bolševikų oku
pacijos metais užteko, kad 
koks nors kamontas, valkata 
ar žydvaikis (žydbernis) įskun
dė visai nekaltą padorų žmo
gų ir to skundo užteko, kad 
bolševikinis teismas, nesutei
kęs galimybės kaltinamajam 
pasinaudoti advokatu, pasitei
sinti asmeniniai, pristatyti liu-

Obuoliy jėga. Auto vežimas, padarytas daugiausiai iš obuoliu ir skirtas rudens karnavalui Nyire 
gyhaza vietovėje, Vengrijoje.

dinįnkus savo nekaltumui įro
dyti, buvo už akių nuteistas, 
areštuotas, įkištas į kalėjimą 
ar ištremtas, net, su visa šei
ma į Sibiro vergų stovyklą, 
pirma atskyrus nuo šeimos..

Šiandien tie bolševikiniai 
teismai savo procedūra yra kiek 
pasikeitę, bet esmėje ir princi
puose nei trupučiuko. Kaip ži
nome, Simui Kudirkai už užda
rų durų Vilniuje buvo sureng
ta teisminė komedija. Jam bu
vo pasiūlytas advokatas, leis
ta aiškintis ir teisintis, bet jau 
iš anksto jis buvo partijos pa
smerktas ir teismui tik beliko 
pritaikyti baudžiamąjį parag
rafą ir paskelbti bausmę. Ra
šytojui Solženicynui ir toji 
teisinė komedija nebuvo^ su
vaidinta. Pasielgė, ^kaip ir LB 
“garbės teismas”; nuteisė už 
akių, įsodino į (lėktuvą ir iš
skraidino į V. Vokietiją.

šio krašto demokratinio teis 
mo principai yra visai kitokį, 
jie sako, kad verčiau dešimtį 
kaltų išteisinti, negu vieną ne
kaltą nuteisti, niekas negali 
būti nuteistas už akių nesutei
kus jam galimybės pasinau
doti advokatu, nesuteikus ga
limybės pasiteisinti, nesuteikus 
galimybės jpristatyti liudinin
kus savo nekaltumui įrodyti ir 
kad kiekvienas neaiškus įsta
tymas turi būti aiškinamas 
kaltinamojo naudai.

Amerikiečių ir lietuviy kultūrinė detente
Ugdant detentę ir draugyste 

amerikiečiai ir rusai yra numatę 
bendrai vykdyti didelio masto 
darbus. Pirmasis projektas — 
susitikimas erdvėse pavyko ir 
yra išnaudojamas draugystės 
propagavimui. Pasisekimą už
tikrino geras pasiruošimas, tin
kama propaganda ir dalyvių 
aukštos kvalifikacijos, o svar
biausia jų drausmė.

Kiek blogiau išėjo su naujo 
filmo gamyba. Bendras 15 mi
lijonų dolerių filmas The Blue 
Bird buvo sukamas Rusijoje, da
lyvaujant Elizabeth Taylor, Jane 
Fonda, Jimmy Coco ir kitiems. 
Jo gamybos kai kurias detales 
aprašė Rex Reed Ladies Home 
žurnalo spalio mėn. laidoje.

To muzikalinlo spalvoto filmo 
gamybą nesėkmės lydėjo nuo pat 
pirmosios filmavimo dienos. Fil
mavo rusas, bet pirmųjų dienų 
darbas buvo veltui, nes nuotrau
kos nebuvo aiškios viską rei
kėjo kartoti iš naujo. Pasirodė, 
kad rusas fotografas niekuomet 
nebuvo naudojęs spalvotų filmų. 
Jis buvo atleistas tik po ilgų ir 
nevykusių bandymų. Vėliau, ne
pakęsdamas rusų dominavimo, 
atsistatydino aprangos gaminto
jas ir tvarkytojas Brian Wilds
mith. Įtartinomis aplinkybėmis 
dingo jo kostiumą projektai tam 

filmui.
Daugelio pasipiktinimą su

kėlė ryšininko su spauda atlei
dimas. Rusai nebuvo patenkin
ti, kad jis puikiai mokėjo rusiš
kai... Filmo direktorius Carl 
Kress visą laiką turėjo kovote 
kovoti su rusų pastangomis ga
minti tą filmą, panašų į 1921 m. 
Patiomkiną.

Artistų drabužiai buvo veža
mi į cheminę valyklą Helsinky
je ir grąžinami tik už 3 savai
čių. Apie darbo eigą Reed dar 
taip rašo:

— Kiekviena -darbo diena at
nešdavo vis naujų problemų. 
Vieną dieną visas filmavimo sąs
tatas neatvyko. Tai buvo jiems 
skirta diena dirbti valstybei. 
Elektrikai ir kiti to režimo pri
veiktieji grėbė šiukšles. Filma
vimas buvo nutrauktas. Gauna
mi laiškai mus pasiekdavo už 
savaičių. Jie pirmiausiai eida
vo į Maskvą, ten buvo tikrinami, 
o kartais visai numetami.

Bet didžiausią problemą su
darė susirgimai, daugiausiai nuo- 
sugedusio maisto, ir vaiduok
liška valdinė gydymo sistema. 
Gydytojai su savo apranga yra 
panašūs į mėsininkus. Miss Tay
lor iškvietė savo asmenišką gy
dytoją. Jam truko 4 dienas gau
ti vizą. Ji pareiškė:
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— Sekanti kartą aš viską vi- 
Irinsiu. Jie neleidžia pasiimti 
■ distiliuoto vandens. Aš jo šiek 
tiek gavau rusų vaistinėje, bet 

I jis turi cianido skonį. Net jei 
įgauni atsivežti specialų maistą, 
rusai jį išlaiko Maskvos aerodro
me 3 dienas ir jis ten sugenda. 
Tai atsitiko Cicely Tyson vege
tariškam maistui ir taip atsiti
ko mano visai mėsai, atsiųstai 
iš lAindono. Parduodamos Ru
sijoje mėsos aš negaliu valgyti. 
Vištos atrodo taip, lyg iš jų 
būtų išspaustas paskutinis kiau
šinis ir jūs jas gaunate valgyti, 
kai jau vėžiu apserga.

Rex Reed rašo, kad veik visi 
amerikiečiai buvo susirgę:

— Kartu su Elizabeth Taylor, 
sirgusią amebine disenterija, 
veik visi filmo dalyviai turėjo 
įvairius skilvio nenormalumus 
nuo labai blogo maisto. Tik atvy
kusi Jane Fonda jį mėgo. Pir
mąsias tris savaites ji kiekvie
ną “draugu” vadino, bet kai pro
dukcija nusitęsė 6 savaites, ji ne
galėjo sulaukti išvykimo dienos. 
Visai nebuvo šviežių daržovių, 

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeiti liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608.
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SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele^ Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

' SODYBŲ PIEVELĖS I
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

(žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už Sl>25. Jeigu į 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

i jo« vaikas tapo išbertas spuoge
liais, o jos vyras, Tomas Hay
den, buvo areštuotas ir uždary- 

) tas Į daboklę už trukšmo kėli
mą šaukiant vardu savo žmoną, 
stovint viduryje gatvės. Jį nu
sivedė ir tardė slaptoji policija.

— Vienu laikotarpiu visa fil
mo kompanija bandė streikuo
ti... Aktoriai darė visa, norėda
mi išeiti iš to filmo. Jimmy Co
co išrado dėmę savo krūtinėje, 
tikėdamas, kad bus siunčiamas 
į Ameriką vėžio ligos tikrini
mui. Bet jam atsiuntė rusę gy
dytoją, kuri rekomendavo muš- 
tardos kompresą...

Pirmieji kultūrinės detentės 
bandymai su amerikiečiais bai
gėsi nesėkmingai, nors filme to 
nematysime. Daug geriau ru
sams sekasi kultūrinis bendra
darbiavimas su kai kuriais lie
tuvių naujaisiais ateiviai ir nau
jąja generacija. Po Helsinkio 
konferencijos, maskuodami sa
vo elgesį bei jausdami sąžinės 
graužimą, jie nori pasirodyti 

patriotais keikiant Ameriką bei 
jos valdžią. Sigutė Pašilytė

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. Avsusfiltyfi • ViIčI0nI»n«, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psL Kaina SI.—.
. 2.' Jurgi* Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl Kaina S2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
41 Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00.
8. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 05 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
18. Alfonsas Tyruolis. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. S3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

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

Paminėtus bolševikinių ir 
demokratinių teismų nuostatus 
ir principus, .palyginkime su 
JAV LB “garbės teismo” spren
dimu. Kažkoks Vytautas Ka- 
mantas LB “garbės teismui” 
apskundė dvyliką asmenų, rei
kalaudamas juos nubausti (pa
vardžių neminėsiu). Tie 12 as
menų “garb, teismui” įteikia 
raštą aiškindami, kad skundas 
yra ne asmeninis ir dėlto “GT” 
prašo to skundo nesvarstyti. L 
B “GT” į kaltinamųjų pareiš
kimą nekreipia dėmesio ir sa
vo sprendime, aiškina: “LB 
Įstatai nenurodo, kas kuriuo 
reikalu gali paduoti Garbės 
Teismui skundą” Išvada ■— 
įstatymas neaiškus. Pagal šio 
krašto demokratinio teismo 
principus, įstatymas turėjo bū
ti aiškinamas kaltinamųjų nau
dai ir p. V. K. skundas atmes
tas. Bet LB “GT” panaudoja 
bolševikinio teismo principą ir 
neaiškų įstatymą aiškina val
dančiosios klikos naudai ir kai-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.00.

Perriuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupė*, užsakiusio* 10 ar daugina egsempliorig. 

nemoka pašto persiuntimo iilaidų.
Knygą galim* gauti Naujienose arfJa pasiunfiant čekj ar Money or

der] tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

tinamuosius pasmerkia. Tas 
pats LB “GT” panaudoja ir 
daugiau bolševikinio teismo 
principų; kaltinamiesiems ne- 

, suteikia teisės pasinaudoti ad
vokatu; nesuteikia, teisės pasi
aiškinti; nesuteikia teisės pri
statyti savo nekaltumui įrody
ti -liudininkų; sprendimas pa
daromas už akių.

Ar PLB garb. pirm. ir/TL’* 
redaktorius p. Stasys Barzdu
kas nori dar bilševikiškesnio LB 
“garbės teismo” sprendimo? 
Toks LB “GT2- sprendimas nė
ra niekas daugiau, kaip LB 
patriotų narių moralinis tero
ras.

Vienas iš tų LB “garb, teis
mo” narių yra “akiratininkas”, 
politinių mokslų daktaras. Rei 
kia manyti, kad su bolševiki
ne — komunistine valdžios 
santvarka jis yra pusėtinai su 
sipažinęs,, nes atrodo, kad tos 
bolševikinės santvarkos teis
mo principus jis bando įpiršti 
ir JAV “garbės teismui”.

Su tokiu LB “garbės teismo” 
sprendimu joks laisvas žmogus 
demokratiniame krašte negali 
sutikti. Galimas daiktas, kad 
pasmerktieji kreipsis į šio kraš 
to demokratinį teismą su skun
du prašydami LB “garbės teis
mo” sprendimą panaikinti, 
kaip nesiderinanti su Šio kraš
to teismo principais ir,kad da
bartinis LB “garbės teismas” 
būtų išardytas ir panaikintas, 
kaip nedemokratinis teismas. 
Be to, nkentėjusieji turėtų Šio 
krašto teisme pareikalauti pi
niginio atlyginimo iš JAV LB 
už viešą spaudoje pažeminimą 
ir garbės įžeidimą ir tokio pat 1 
atlyginimo pareikalauti ir iš . 
‘Pasaulio Lietuvio”. A. Pleikys

4#c-.

*?$**■»

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

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

ĮMelfta 1*23 metai

| — NAUJI INOS, CHICAGO I, ILL, — TUESDAY, NOVEMBER 4, 1075



TH! LITHUANIAN DAILY NfWf

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc. 
173* So, Halted Street, Chicago, III. 60601 Telephone HA 14100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Ratos:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $850 per 3 months. In 
other USA lacalities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $750 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose:

metams ________________ $30.00
pusei metu  $16.00 
trims mėnesiams$8.50 
vienam mėnesiui  $3.00

I———į - IIMM———Mgj 
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Prezidentas padarė klaidą
Mums atrodo, kad prezidentas Fordas, praeitą šeš

tadienį atleidęs krašto apsaugos sekretorių James Schle 
singerį, padarė klaidą. Iki šio meto prezidentas nepa
skelbė motyvų sekretoriui atleisti. Mes suprantame, 
kad jis visą laiką yra nepaprastai užimtas, kad jam rūpi 
sustiprinti santykius su Egiptu, kad Artimųjų Rytų tai
ka gali būti pats svarbiausias šiandieninės politikos klau
simas, bet vis dėlto būtų buvę naudinga, kad preziden
tas būtų išdėstęs motyvus,krašto apsaugos sekretoriui 
atleisti.

Blogiausia, kad James Schelsingerio atleidimas yra 
rišamas su valstybės, sekretoriaus Henry Kisingerio lai
mėjimu. Krašto gyventojai žino, kad Schlesingeris rū
pinosi JAV krašto apsauga ir Amerikos galia tarptauti
nėje arenoje. Taip pat žinome, kad abu valstybės vyrai 
gauna tas pačias informacijas apie tarptautinę situaciją 
ir apie laisvės 1 priešų pastangas susilpninti amerikiečių 
pozicijas. Kisingeris tiki sovietų pažadais, o buvęs kraš
to apsaugos sekretorius tais pažadais abejojo. '

Visi atsimename krašto apsaugos sekretoriaus pa
darytus pareiškimus Pietų Korėjoje ir jo ’kelionę Į prie
šakines pasienio linijas. Sekretorius aiškiai pasakė, kad 
JAV pirmos panaudos atominius ginklus, jeigu papraš

ytais ginklais nepajėgs išlaikyti . dabartinių pozicijų, šis 
Schlesingerio pareiškimas sukėlė nerimo Maskvoje, bet 
jis gerokai apramino vokiečius ir korėjiečius. Jis ne tik 
atšaukė planuojamą invaziją Į Pietų Korėją, ’bet pareiš
kė, kad jie norėtų užmegzti diplomatinius ryšius su 
Amerika.

< l
Taip pat atsimename, kad sekretorius Schlesinge

ris, Amerikos Darbo Federacijos pirmininko Meany pa
kviestas, nuėjo pasiklausyti (Aleksandro Solženicyno, 
bankete sakytos kalbos, tuo tarpu Kisingeris ne tik 
nėjo pasiklausyti, bet jis net prezidentui patarė Solženi
cyno nepriimti. Schlesingeris nesutiko su Solženicyno 
dėstomomis mintimis, bet jis nebijojo pasiklausyti gyvo 
liudininko apie padėtį pačioje Rusijoje ir dabartinių So
vietų Sąjungos valdovų pasaulio užkariavimo siekius.

Kisingeris puoselėja detentės su Sovietų Sąjuga 
politiką, nes jis yra įsitikinęs, kad dabartiniu metu de
tentės politika Amerikai yra pati geriausioji. Tuo tar
pu sekretorius Schlesingeris ta politika abejoja. Abejojo

Šiaurės Vietnamo ministeris atsisakė imti Nobelio pre
miją. šiaurės Vietnamas taikos nesiekė ir pasirašytos 
sutarties nesirengė pildyti. Nespėjo amerikiečiai ati
traukti savo jėgas, Šiaurės Vietnamas pradėjo gabenti 
kitus žmones ir naujesnius ginklus Pietų Vienamui už
kariauti. Sovietų’ valdžia kurstė priimti Vietnamo tai
kos sąlygas, Gromyka pasižadėjo nesiųsti daugiau gin
klų Šiaurės Vietnamui, bet visi pasižadėjimai buvo sulau
žyti. Sovietų tankai kirto vietnamiečiams smarkiausius 
smūgius, jie užėmė Pietų Vietnamo sostinę ir atsistojo 
ties svarbiausiom valstybinėm įstaigom.

Pietų Vietname komunistai pasiekė patį didžiausią 
laimėjimą. Jie nepajėgė jėga išvaryti amerikiečių, bet 
jie tuščiais diplomatų-pažadais išviliojo Amerikos karo 
jėgas, o vėliau kirto lemiamą smūgį ir pavergė visą kraštą. 
Panašiam laimėjimui komunistai ruošėsi ir Pietų Korė
joje. Jie jau pradėjo įsiveržimus į Pietų Korėją.'ir daužė 
pasitariman atvykusius Amerikos karius. Kisingeris 
nesiėmė jokių žingsnių Korėjos padėčiai pataisyti, nes 
diplomatinė kalba komunistams nesuprantama. Jie juokia
si iš diplomatų ir daužo taikiu būdu sugyventi pasiruošu
sius karius. Korė j on teko važiuoti Schlesingeriui ir pa
sakyti priešui, kad Amerika naudos atomo ginklus, jeigu 
bus reikalo, bet iš Korėjos nesitrauks.

Schlesingeris patarė imtis priemonių ir Brežnevo ne
paslankumui. Kai Brežnevas dar nebuvo pasiruošęs leis
ti Amerikos specialistams patikrinti sovietų atomo gin
klų atsargų, tai Schlesingeris prašė skirti didesnes su
mas atomo tyrinėjimams ir pasigaminti moderniškesnių 
priemonių sovietų valdžioje sėdintiems pasaulio užkariau
tojams suvaldyti. Ne naujomis prekybos sutartimis, ne 
elektroninių mašinų statyba paveiksi dabartinius Krem-

trims mėnesiams  $7.50 
vienam mėnesiui . ..... $250

Kanadoje:
metama  $30.00 
pusei metų $16.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
Metams$31.00 
pusei metų  $18.00 
vienam mėnesiui ‘ $4.00

Naujienos eina kasdien, i Skiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
nt 60608. Telef. HAymarket 14100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

LAISVĖS PROBLEMĄ SPRENDŽIANT
(Tęsinys)

Vėlesniuose savo pareiški
muose prez. Fordas, sekr. Ki
singeris, sekr. Schlesinger pa
tvirtino, kad Helinkio konfe
rencijoje, yra nustatytos tik gai
rės užbrėžtai politikai. Aišku,

jis todėl, kad dabartiniai sovietų valdovai, ruošiantie- 
ji ir vykdantieji detentės politiką, nepildo pasižadėjimų. 
Vladivostoke Brežnevas pasižadėjo sudaryti sąlygas pre
zidento Fordo reikalautai atomo ginklų kontrolei įvesti, 
tuo tarpu sovietų valdžia iki šios dienos jokios efektyvios 
atomo ginklų kontrolės neįvedė ir nesirengia įvesti. 
Tuo reikalu Kisingerio buvo vedami pasitarimai su Gro- 
myka, tuo reikalu Helsinkyje pats prezidentas Fordas 
dar kartą tarėsi su Brežnevu bet iki šio meto rusai ne
leidžia amerikiečiams patikrinti sovietų atomo ginklų 
sandėlių. Prezidentas Fordas sutinka leisti rusams tik
rinti Amerikos atomo ginklų atsargas, bet rusai nenori 
įsileisti amerikiečių.

Kisingerio vesta detentės politika Pietų Azijoje nešė 
vieną pralaimėjimą po kito. Kisingeris pasiėmė Nobelio 
taikos premiją už pasiektą taiką Vietname. Kisingeris 
galėjo nujausti, kad iš tos taikos nieko gero neišeis, kai

liaus valdovus, bet galia padangėse, jūrose ir žemėje.
Schlesingeris stojo už tokios galios sudarymą. Schlesin
geris, dantis sukandęs, sutiko su detentės politika, bet jis 
norėjo pasiruošti gintis, nes buvo tikras, kad 'pasižadėji
mai nebus pildomi. Praeitis rodo, kad Schlesingeris, ne.p;otnį/ Kaip tai suprasti? Ne- 
Kisingeris, buvo teisus. Ipersenai atvykęs iš okup. Lie-

V. KAHOSAF kimo išdavimas? Į lai atsako tuvos, buvęs marksizmo dės-

jei Kremlius atsisakytų koope
ruoti ta kryptimi, tai jo lau
kia suartėjimas Vak. Demok
ratijų su Kinija iki galimo ben
dro gynimosi sudarymo. ,

Ar tokia užbrėžta Vak. De
mokratijų pasaulinė politika 
yra pavergtų tautų laisės šie-

plačiai skaitomas Amerkioje 
magazinas “Time”: “On his 
way home from Helsinki Ford 
planned similiar short visit to 
Rumania and Yugoslavia, the 
most independent minded East 
block nations. There, as in 
Poland, the imlicit message of 
his prasence would be clear — 
within framework of detente 
the US would like to do what 
it can to encourage a spirit of 
independence in Eastern Eu
rope”, (Time, August 11. 1975).

LAISVINIMO POLITIKOS 
KEITIMAS

Praktiškai visa lietuvių spau
da prieina išvados, kad po Hel
sinkio seka laisvinimo metodų 
ir pačios politikos pakitimas. 
Rimčiausias katalikų spaudos 
organa taip stato klausimą: 
“Kokia gi turėtų būti lietuvių 
taktika šiame naujame etape? 
Pavergtųjų tautiečių taktika 
principe kaip buvo taip pasi
lieka ta pati... Laisvinimo 
darbas, eitų kaip ėjęs, tik dar 
su didesniu rvžtu... Be to, ša
lia tos pagrindinės taktikos, 
galima ir šalutinė, įgalinanti 
pasinaudoti .atolydžio politika” 
(Tėv. žib. 1975. VIII. 28).

Taip ieškant sprendimo, da
roma principinė klaida. Hel
sinkio konferencijoje, bent ban 
domajam dviejų metų perio
dui, buvo sustabdytas šaltasis 
karas, kad išbandžius tolimes
nių susitarimų galimumus su 
Sovietais. Egziliniai veiksniai 
gavo įsitikinti, kad jų rašyti 
memorialai nepadarė mažiau
sios įtakos į signatarų nusista
tymą ir tas nusistatymas nepa
sikeis po pasirašymo. Egziliniai 
veiksniai buvo įjungti į šaltą
jį karą ir, jam sustojus bus ar
ba likviduojami, užšaldomi ar 
egzistuos pro forma.

Negali būti kalbos “apie ap
jungimą visų veiksnių po vie
na vadovybe”, “apie veiksnių 
nepriklausomumą nuo Vak.

sakyme ^tebevartoja marksisti
nę terminologiją ir neatskiria 
nacionalizmo sąvokos nuo pat
riotizmo ir demokratinius ide
alus sutapatina su socializmo 
sąvokomis, bet aiškiai nusako 
liūdną diktatūrinės valdžios ir 
antidemokratinių sąjūdžių idė 
jinį palikimą į( dabartinę lietu
vių tautos laisvės kovą.

Lietuvių tauta, sudėjusi mil 
žiniškas aukas, patyrė, kad 
idėjinė ir moralinė kova prieš 
komunistinį pavergimą beįma
noma atsistojus ant demokra
tinių ir krikščionybės princi- 

-pų, visai atsisukus nuo diktatū
rinių ir antidemokratinių sąjū
džių.

Panašus dvasinis .ir idėjinis 
persilaužimas vyksta lietuvių 
išeivijoje, kurio skausmuose 
turi išsikristalizuoti išeivijos

Demokratijų”, ar kažką pana
šaus Sustabdžius ar pristab- 
džius egzilinių veiksnių veiklą 
telieka ALTas, kaip Amerikos 
piliečių organizacija, kuriai 
teks perimti veik visą lietuvių 
tautos laisvinimo darbą. Kaip 
turės priesiderinti prie pakitu
sių sąlygų kiti veiksniai, tai 
šiuo momentu sunku pasakyti.

Visai kitaip atrodys kova už 
lietuvių tautos laisve po Hel
sinkio koferencijos. Šaltojo 
karo metu pagrindiniai kovos 
ginklai buvo — propaganda ir 
diplomatiniai žygiai. Tolimes
nė kova turės būti perkelta nuo 
propogandos ir diplomatinių 
ėjimų į idėjinę ir moralinę

idėjinės ir moralinės jėgos, be 
kurių būtų neįmanoma toli
mesnė kova už lietuvių tautos 
laisvę., Vykstantis skilimas yra 
ne prakeikimas, bet palaima 
lietuvių išeivijai. Vienoje sto
vykloje, vadovaujamo] fron
tininkų, pamažu susiburs visi 
diktatūriniai ir antidamnkra 
tiniai elementai, kurie galės 
vesti “nepriklausomą laisvini
mo politiką”. Kitoje stovyklo
je vadovaujamoje ALTo, api 
s-jungs lietuvių išeivijos de
mokratinės jėgos, kurios de
rins savo veiklą su Amerikos 
pasauline poltika. ,

Tuomi toli gražu nėra išsem
ta visa problema, prieš kurią 
esame pastatyti, , tuo labiau, 
kad netolima ateitis iškels dau

tytojas, V. Sevrukas taip nusa 
ko susidariusią problemą: 
“Savo laiku sovietinio totalita
rizmo ideologams/buvo pasise
kę diskredituoti nacionalizmo 
sąvoką, sutapatinus su jų va
dinama buržuazine pasaulė
žiūra ir su gynimu buržuazinės 
santvarkos, kuri savo keliu ma 
sės, ypač jaunosios kartos 
akyse, buvo pasmerkta, kaip 
neabejotina blogybė. Tam 
padėjo ir ta aplinkybė, kad 
Lietuvos an tiso vietinėj e rezis
tencijoje tikrai nebuvo socialis- 
tiškos politinės koncepcijos. 
Todėl ir buvo jiems patogu įti
kinti, kad rezistentai kovojo 
ne už tautos, o tik turtingųjų 
interesus... Bet kai .paaiškėjo, 
kad naujoji santvarka, vietoj 
socializmo, išaugino tik naują 
buržuaziją, o daugumos žmo
nių sąmonėje nacionalistinė* 
pažiūros išliko, tai nenuostabu, 
kad žodis nacionalistas Lietu
voje dabar vėl keičia reikšmę 
ir vis dažniau tampa drąsaus 
ir sumanaus savo tautos pat
rioto simboliu” (Keleivis, 1975. 
VI. 10).

Nors V. Sevrukas savo pasi-

giau faktų ir. tuomet teks grįžti 
prie tolimesnio nagrinėjimo.

(Pabaiga) f

ALT Informacija
Svarbus lietuvių, estų, latvių 

nutarimas
Bendras Amerikiečių Pabal

ti ečių Komitetas, spalio 23 d. po
sėdžiavęs Washingtone, vienin
gai nutarė, kad visiems svarbu 
remti kongresmano Edward J. 
Derwinski rezoliucijų 401, la
bai naudingą Baltijos valstybių 
reikalui. Pabaltiečių komiteto 
posėdyje dalyvavo Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis, Amerikos estų 
federacijos ir Pasaulio Baltų kon
ferencijos pirm. Ilmar Pleer, 
Amerikos latvių tarybos pirm. 
Adolph Lejins ir nuolatiniai tau
tybių atstovai prie komiteto lie
tuvių dr. J. Genys, estų M. Ka
ri, latvių G. Meierovics ir komi
teto reikalų vedėjas Edv. Šuma
nas.

Visi pripažino, kad Derwins- 
kio rezoliucija yra reali ir mums 
naudinga. Taip pat Bendras Pa
baltiečių komitetas vieningai su
tarė, kad prezidento Fordo lie
pos 25 d. duotas pareiškimas 
Baltijos valstybių inkorporavi
mo nepripažinimo klaušiinū yra 
naudingas mūsų pavergtų kraš
tų laisvinimui; jis rodo, kad 
Helsinkio konferencijos nutari- - 
mai neturi jokios įtakos į JAV 
politiką Baltijos valstybių kiau- • 
šimu. Tą mes turime panaudo
ti bendrose laisvinimo pastan
gose.

Lietuvos reikalas vyskupų 
konferencijoje

JAV katalikų vyskupų konfe
rencijos pirmininkas Cincinnati 
arkivyskupas J. L. Beitnardin 
atsiuntė laišką Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkui dr. 1C. 
Bobeliui, dėkadamas už atsiųs
tą raštą apie tikėjimo persekio
jimus okupuotoje Lietuvoje. Pa
žymi, kad jis gavęs ir daugiau 
raštų tuo klausimu ir yra supla
navęs pasitarimus tiriant tą rei
kalą.

Arkivyskupas praneša,'kad su
sitiks su eile asmenų, kurie in
formuoti apie padėtį Lietuvoje, 
kad galėtų aptarti, kuo Ame
rikos katalikai galėtų padėti šia
me reikale.
Forumo radijuje Lietuvos ir 

Altos reikalai
Forumo radijo valandoje, ku

riai vadovauja Marija ir inž. An
tanas Rudžiai, sekmadienį, lap
kričio 2 d., 2 vai., Amerikos Lie
tuvių Tarybos nariai kalbėjo 
Lietuvos reikalais ir apie artė
janti 35-tą Altos suvažiavimą. 
Kalbėjo Altos pirm. dr. K. Bo
belis, Teodoras Blinstrubas, dr. 
Jonas Valaitis, kun. Adolfas Sta
sys, Valerijonas Šimkus, kun. 
Juozas Prauskis.

A. VILAINTS - ŠIDLAUSKAS
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Kuo daugiau sąmonėje ryškėjo, kas bu 
vo įvykę, tuo labiau jį ėmė siaubas. Kai 
jis pagalvojo apie savo tėvus, nušautąjį 
Džimį, jam padėtis pasirodė beviltiška. 
Nieko šviesesnio nebuvo prieš jo akis, kas 
būtų galima bepadaryti šioje beviltiškoje 
padėtyje.

Kilo savaime klausimas, ar beverta 
jam gj’venti šiame pasaulyje. Stebėjosi, 
kodėl jis pats tuoj nenusišovė. Prisiminė, 
jog į savo keršto planą buvo įtraukęs ir 
savo gyvybės atėmimą. Dabar ir tai pada
ryti pasirodė neįmanoma. Nebeturi gink
lo, yra uždarytas kalėjime, neturi net kak
laryšio. su kuriuo galėtų pasikarti ar pasi
smaugti. Apie bet kokį pabėgimą nebuvo 
įmanoma nė pagalvoti. Viskas buvo tam
su, juoda, ir jis jautėsi kaip koks užda
rytas žvėris narve. Ėmė net visas drebėti, 
siusti, eidamas lyg vėl į pamišimą. Staiga 
jis pradėjo daužyti kumštimis į duris, spar
dyti jas kojomis ir rėkti:

— Greičiau atidarykite duris...
Sargybiniai, kuriems panašios scenos 

nebuvo jokia staigmena, tik šypsojosi. Jie 
buvo pratę prie tokios, ypač jaunųjų nusi
kaltėlių, pamišėliškos elgsenos. Paprastai, 
kai laikraščiai apie juos ir jų nusikaltimus 
rašydavo pirmuose puslapiuose, ir jų drau

gai bei kiti jaunuoliai į juos žiūrėdavo, 
kaip į pagarsėjusius savo žygdarbiais, ko 
ne herojus, jie, pakliuvę į kalėjimą, pa
tekdavo į tokią desperaciją, nerviniai pa
sijusdavo taip sukrėsti, kad jų elgsena pa
sireikšdavo pamišėliška, dažnu atveju 
šiurpi. Jie daužydavos, rėkdavo, veikda
vo, keikdavo sargus, savo draugus, tėvus 
ir visa, kas tik tada jų galvoje pasimaišy
davo. Jiems apraminti, kartais įnervinti 
sargai panaudodavo ir fizines bausmes. 
Pradžioje sargas bandė jį apraminti įspė
jimu, liepdamas nurimti ir nesidaužyti, ne
kelti triukšmo, nes visa tai nieko nepadės 
ir nepakeis padėties. Bet Dennis nepaisy
damas to ir toliau daužėsi ir rėkė.

— Sakau, atidarykite duris. Ar jūs ne
žinote, kad aš milijonierių vaikas. Jei ne
turite patys teisės, tuoj pašaukite kalėji
mo viršininką, ar teisėją...

Iš karto sargybiniai be pykčio įspėjinė- 
jo nurimti, bet kai tas tęsėsi jau daugiau, 
kaip visą valandą, ir jie ėmė pykti. Pa
grasino jį surišti ir apmušti, bet Denniui 
tie grasinimai visai nedarė įspūdžio. Jis 
net spiovė sargybiniui, priėjusiam prie du
rų, į veidą. Tada jis pasišaukęs dar porą 
sargybinių, atrakino duris ir vikriai su
čiupę, surišo jo rankas užpakalyje minkš
ta virve, supančiojo kojas ir tik pagąsdi
nę, kad jei ir toliau nesiliaus kėlęs triukš
mo, tai pririš prie sienos ir tikrai apmuš... 
Vistiek ir po to Dennis nerimo, rėkė, o 
paskui pradėjo keiktis... Anglų kalboje 

nėra daug keiksmažodžių ir tokių biaurių 
kaip rusų kalboje. Greit jų pritrūksta- 
ma... ir Dennis visus jam žinomus keiks
mažodžius kartkartėrhis kartojo.

Išaušo diena, slinko valanda po valan
dos, pasikeitė sargybiniai, bet Dennis ne
rimo. Jam tik nuo rėkimo kiek prikimo 
balsas. Buvo nusidaužęs rankų krumplius, 
kažkur prasibrėžęs veidą ir matėsi nutekė
jusio kraujo dėmė. Plaukai buvo susitar
šę, rūbai susiglamžę, suplėšyti, ir jis ir sa
vo išvaizda jau atrodė, kaip tikras pami
šėlis. Patys sargybiniai painformavo ad
ministraciją, kad, gal būt, nėra tik apsi
metimas. o tikras pamišimas. Adminis
tracija pranešė gydytojui, o tas pasižiūrė
jęs ir negalėdamas įsiūlyti raminančių 
vaistų, nusprendė atiduoti psichiatrų pa
tikrinimui, kad būtų galima jį patalpinti į 
pamišėliams skirtas patalpas. Tada retai 
kada gydytojai nervų, apraminimui kali
niams įleisdavo raminančių vaistų, mor
fijaus. Paprastose kalėjimo patalpose ne
buvo, nė pamišėliams skirtų maišų, kurie 
apsaugo ir pačius paųiišėlius nuo savo kū
no sisižalojimų. Tarpais jis lyg aprimda
vo. Tačiau, kai vėl imdavo galvoti apie 
įvykį, apie tėvus ir savo beviltišką padėtį, 
vėl imdavo siusti ir daužytis. Pereidavo į 
tikrą pamišimo stovį, kada berėkiait, pra
dėdavo per burną veržtis pažaliavusios 
putos. Taip truko heveik iki pusiaudienio.

Ir tais momentais, kai jis lyg atgauda
vo sąmonę, jo nusikaltimas sąžinės negrau

žė. Nebuvo širdyje nė jokio gailesčio. Jam 
rodėsi, kad kažkokia pikta ranka jį pri
vedė prie Jo nelemto nusikaltimo. Kilo 
audra, kai jis buvo sutaręs pasimatymą su 
savo būsima sužieduotine. Nuvykęs į jos 
namus, jau neberado, ji buvo išsitrenkus 
su jo draugais net į nepadorią užeigą. No
rėjo ją tik pabarti, o ji nuo jo pabėgo.

Tas Džimis, kurį laikė savo amžinu 
draugu, pasityčiojančiai gretinosi prie Li 
lijos. Gal blogai, jei jis pašautas mirė, bet 
nebuvo jau toks geras jaunuolis. Atsiminė, 
kaip jis buvo pasivogęs automobilį, Tiesa, 
jis jį pavogė dėl pasivažinėjimo. Su juo 
tada važinėjosi ir jis pats. Paskui, kiek 
apdaužę, pametė vėl gatvėje netoli tų pa
čių namų, kur anksčiau jis stovėjo pasta
tytas. Bet buvo mačiusių juos besivažinė- 
jant Išaiškėjo visas tas reikalas, bet tė
vai užglostė ir iki teismo nepriėjo. Tik 
savo tėvų apkaltinti jam nesisekė, nors ir 
jiems norėjo primesti kaltę dėl šykštuolio 
dėdės Jono pomirtinio palikimo pasisavi
nimo, bet ir čia jam aiškėjo, kad motina 
tai padarė dėl jo, o ne dėl savęs.

Jau kiek aprimęs, išsekus jėgoms, jis 
atsisėdo ant lovos krašto. Nevalgęs, ne
miegojęs, išsidaužęs tuoj pajuto nuovargį 
irf snaudulį. Užmigo, kaip jam rodėsi, ir 
šį kartą nepasisekė. Vos tik užmerkė akis, 
pajuto, kad ant galvos kažkas švelniai 
uždėjo ranką. Nustebęs krūptelėjo ir at
merkė akis. Greta jo ant lovos sėdėjo juo
dai apsirengęs vyras., Jis iš karto atpaži

no — buvo tas pats, kuris Sietyno restora 
ne sėdėjo prie gretimo stalo. Dennis išplė
tė akis, prisiminęs jo matytą žvaigždžių 
viziją. Jam dabar nebebuvo abejonės tai 
atsitikus dėl jo akių žvilgsnio, kuomet jis 
norėjo tada pradėti pokalbį. Su išgąsčiu, 
bet ir staigia viltimi Dennis sušuko:

—■ Sakyk, kaip čia įėjai pro užrakintas 
duris. Kas praleido, kuomet ir mane pa
gimdžiusi motina, negali šio slenksčio per
žengti. .. ,

Atsakymo nebuvo.
— Aš dabar žinau, kas Tu esi... Vieš

patie, gelbėk mane. Išvesk mane j iš šio 
pragaro — kalėjimo. Tu, tiktai gali pada
ryti. ..

Ir vėl ,tvla.
— Prašau, mano Viešpatie, savo moti

nos vardu. Ji mirs iš gėdos ir gailesčio.
Tyla tęsėsi ir atsakymo vis nebuvo.
— ,Tu esi gailestingas. Pats mirei ant 

kryžiaus už žmonių nuodėmes. Nors vie
nas Tavo kraujo lašas tenuplauna šią bai
sią mano nuodėmę. ,

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
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_«-) ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
jfy Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
TT dažai. Speciali pagalba kojoms 

L (Arch Supports) ir 11.
VaL: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
-2860 Meet 63rd -St., Chicago, IH. 60629 

Tatef.: PRospect 6-5084

DANIJOJE EINA APKLAUSINĖJIMAS
Spalio 20 d. The New York kovotojo už žmogaus teises gen. 

Times atspausdino ilgoką straip- Piotr Grigorenko sūnus, A. Gri-
snj apie Kopenhagoje, Danijos 
parlamento rūmuose, tris dienas 
vykusius tarptautinius apklau
sinėjimus dėl žmogaus teisių 
pažeidimo ir nepaisymo Sovietų 
Sąjungoje. Teisėjų tarpe buvo, 
tarp kitų, Simon Wiesenthal, žy
das, kuris daugiau kaip šimtme
čio ketvirtį pašventė nacių ka
ro nusikaltėlių susekimui; ži
nomas dramaturgas Eugene Io
nesco iš Paryžiaus, keli rusai di
sidentai ir keli Danijos parla
mento nariai. Liudininkų tarpe 
buvo dabar Paryžiuje gyvenan
čio rusų, rašytojo Andrėj Si- 
niavsky žmona: žinomo sovietų

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G f L 1N Y Č I A
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
W .. , ., ■■,.■, ,. , 'n'l ."'-.'■M a -j— "■ — j1.-—j ■ _ ik-.- „ hi _d7
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PERKRAUSTYMAI -

moving;
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063
......... -

S V, v -ėr-Y-rr u-7rSZ=ZSZ===3=====Z======Z=3^

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

r-----  -- -- 2^

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I Visos programos iš W0PA, i 
1490 kil. A. M.

I 
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-’ 

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — Šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 

ryto. 1

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

> 4
CHICAGO, ILL. 60629

gorenko. Iš lietuvių pusės bu
vo Jonas Jurašas ir Simas Ku
dirka.

Nors ir buvo pareikšta, kad 
apklausinėjimas nėra teismas ir 
jokio sprendimo dėl Sovietų Są
jungos nebuvo padaryta, vis dėl
to buvo prieita tokių galutinių 
išvadų:

“Sovietų Sąjungoje minties ir 
žodžio laisvė suvaržyta. Nepri- 
sitaikymas (prie komunistų) yra 
persekiojamas visose gyvybinė
se srityse. Judėjimo laisvės tiek 
krašto viduje tiek kelionės už
sienin ir emigracija yra griež
tai suvaržyta. Religijos laisvė 
suvaržyta iš pagrindų.

“Sovietų tautinių mažumų, 
kaip žydai, ir kitų tautų gyvy
biniai interesai bei aspiracijos 
yra užgniaužianti; tai ypač lie
čia tautines grupes, kurios ne
teko savo teritorijų, kaip kad 
Krymo totoriai ir Volgos vo
kiečiai.

“Sovietų Sąjungos kalėjimuo
se, stovyklose, psichiatrinėse li
goninėse uždaryti laikomi — daž
nai nežmoniškose sąlygose — 
žmonės, kurie turi būti aiškiai 
kvalifikuoti kaip politiniai ka
liniai”.

Apklausinėjimuose ne±>uvęs 
tiesiogiai minimas žmogus (prof. 
Sacharovas E.), kurio vardu tas 
apklausinėjimas buvo pavadin
tas. Tačiau buvo paremtas jo, 
Sacharovo, atsišaukimas į So
vietų vyriausybę paskelbti vi- 
nestiją Sovietų Sąjungoje, nes 
tai būtų “pirmas žingsnis Hel
sinkio deklaracijai įgyvendinti”.

.Sovietų spauda smarkiai puo
lė Danijos vyriausybę už tai, kad 
leido Danijos parlamento rūmus 
vartoti “antisovietinei propa
gandai”. Atsikirtimui buvo pri
minta, kad tuose pat rūmuose 
buvo kritikuojamos JAV dėl 
Vietnamo karo.

Vienas svarbiausių apklausinė
jimų punktų buvo Sacharovo pa
reiškimas, kad “politinė amnes
tija Sovietų Sąjungoje būtų ne
paprastai svarbus faktorius pa
keisti moralų ir politinį mūsų 
krašto klimatą ir svariai prisi
dėtų prie įtampos atleidimo, 
tiek viduje tiek užsienyje”. Sa- 
charov taip pat pakėlė balsą 
“sąžinės kalinių” apgynimui.

(E)

Tautinių šokių mokytojas
Vytautas F. Beliajus, Box ko nuo darbų prie laikraščio 

1226, Denver, Colorado 80201, Viltis. linkiu ^ums visiems viso
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Ooc trees and forests 
provide yoor family with many 

h^>pT boon of reereaooo. 
That’s why it’s important to protect 

them from forest fires by 
foUcnring Smokey s ABCk 

Alv«ys bold nuuxbes dll ooldL 
Be mre to drova til ctmp&res, 

sdr the tsbes, and drowa 
them ftgain. Crash sM 

MDokes dead owe.

Piene! Only yog caw 
peeveoC forest fires

Rusai reikalauja 
amnestijos

Maskvoje veikianti Amnesty 
International grupė 1975 m. pa
siuntė Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos prezidiumui 
šio turinio pareiškimą:

“Prašome bendros politinės 
amnestijos, t. y. amnestijos vi
siems nuteistiesiems už ideolo
giją, politines pažiūras ir veik
lą, o taip pat už religinius Įsiti
kinimus ir veiklą.

Prašome šią amnestiją išplės
ti taip pat asmenims, nuteistiems 
už įgyvendinimą savo teisių, 
numatytų JT žmogaus Teisių 
Deklaracijos.

Individualine tvarka prašome 
amnestuoti asmenis, nuteistus 
už įstatymų pažeidimą, kai teis
minis persekiojimas buvo iš
šauktas politiniais ar ideologi
niais motyvais.

Pirmon eilėn ir neatidėliojant 
prašome amnestuoti visas mo
teris 
pat nuteistąsias už religinius 
įsitikinimus ir veikla.

Prašome amnestijos taikymo 
nesąlygoti tuo ar kitu bausmės 
terminu, būtina teigiamąja cha
rakteristika, arba kitomis ko-, 
kionris aplinkybėmis.

Kartu prašome paleisti iš psi
chiatrinių ligoninių asmenis, 
prievarta tenai patalpintus dėl 
jų pažiūrų, politinių įsitikinimų 
ir veiklos. » . .

Pirmoji SSSR istorijoje ’ vi
suotinė politinė amnestija būtų 
svarbus įrodymas, kad SSSR*, 
tikrai siekia įgyvendinti paskelb- » 
tus detentės principus.

Rugpjūčio 16 d., 1975.

vienas iš pirmųjų pradėjo pro
paguoti lietuvių tautinius šokius 
Amerikos universitetuose bei 
kolegijose, šiame darbe jis jau 
yra išvaręs gilią ir plačią vagą.

Kartu su tautiniais šokiai jis 
supažindino savo jauną, bet in
teligentiškiausią auditoriją pla
čiame Amerikos žemyne taip pat 
su lietuvių buitimi, tautosaka 
ir tautiniais drabužiais. Plėsda
mas savo veiklą, jis tapo eksper
tu ukrainiečių ir kitų tautų tau
todailės ir tautinių šokių.

šiame darbe jo didžiausiu tal
kininku ir musų tautodailės bei 
tautinių šokių propagatorium 
yra jo leidžiamas ir redaguoja
mas žum. Viltis, kuriame mūsų 
tautinių šokių bei meno puose
lėtojai gali lengvai įžiūrėti nau
jus horizontus, šiomis dienomis 
Naujienų administratorė Kris
tina Austip gavo iš to lietuviš
kos tautodailės ambasadoriaus 
laišką, kuriąme tarp kita ko ra
šoma: -

“Aš labai džiaugiuosi gauda
mas Naujienas. Greitai jus pa
sieks gruodžio mėn. “Viltis”. Jos 
viršelį puoš Papago kilties in
dėnų mergaitė. Dabar esu ge
rokai užimtas ir reikia vis kitur 
keliauti. Visai nesenai sugrį
žau iš .mokymo kelionės Idaho 
ir Oregono valstijose. Mormonų 
kolegijoj ir Rieks kolegijoj, Ida
ho valstijoje mokiau grupę 
studentų lietuviškų vestuvių 
scenas. Jie išmoko lietuviškai 
dainuoti, šokti tradicinius šo
kius ir turėjo puikiai imituotus 
mūsų tautįnįųs drabužius. Ten 
.nebuvo lietuvių kilmės ameri
kiečių, bet jau prieš keletą me
tų buvo vis mokomi mūsų tau
tinių šokių”.

“Lapkričio 1 d. Denveryje bus 
Brigham Young universitete 
grupė ir savo viešame koncerte 
šoks keletą lietuvių tautinių šo
kių, tarp jų Malūną ir Lenciū
gėlį. Tas universitetas yra ne 
tik didžiausia privati mokslo 
įstaiga Utah valstijoj, bet ir 
visoj Amerikoj, šokių vadovas, 
yra jaunas lietuvis iš Austra
lijos, labai puikus šokėjas Gin
taras Genys, geras draugas Gra
žių šeimos, gyv. Chicagos Mar
quette Parke”.

“Turiu ir daugiau pareigų, 
kurios atima daug laiko. Esu 
pirmininkas Colorado Folk Art 
Tarybos, taip pat pirmininkas 
Bi-Centennial Ethnic Folklife 
festivalio. Jos atima daug lai-

gero . A Jūsų Vytautas

Marquette Parko 
lietuvių dėmesiui

Chicago Savings — paskolų 
įstaiga yra lietuvių vadovauja
ma daugiau negu 50 metų, ši 
finansinė institucija išaugo nuo 
$35,000 iki netoli $100 milijonų. 
Nuo įsikūrimo dienos Chicago 
Savings asociacija .tarnavo ir 
tebetarnauja visuomenei be 
jokių klaidų, apkaltinimų ar 
nuostolių per visą laiką Tai 
yra garbinga lietuviška .įstai
ga, prisilaikė valstijos įstaty
mų ir veda komercinį biznį, 
kaip valstijos charteris leidžia.

Prieš kelias dienas nelietu
viškos grupės demonstravo prie 
Chicago Savings įstaigos reika
laudamos, kad asociacijos val
dyba pasirašytų ant jų paruoš
to laiško.

Aš anksčiau esu pareiškęs, 
kad Chicago Savings neturi 
teisės ir galios sulaužyti valsti
jos išduotą charterį. Jeigu aso
ciacija pasirašytų bet .kuriose 
organizacijos raštą — reikala
vimą, tada valstija turėtų tei
sę atimti iš jos charterį.

Aš rekomenduoju, kad lie
tuviai neklausytų nelietuviškų 
grupių, kurios veikiausiai ne
žino ko jie reikalauja. Jų toks 
reikalavimas nėra teisingas bei 
teisėtas. .

Per daugelį (me tų esu geriau 
susipažinęs su Savings and 
Loan Association įst&tymais, 
negu kiti advokatai, kurie ne
praktikuoja šioje srityje. Aš 
esu priverstas paaiškinti, kad 
nei viena lietuviška tokia aso
ciacija neturi teisės' ir negali 
laužyti valstijos įstatymų. Sa
vings and Loan Asociacijos yra 
didžiausia industrija visoje 
Amerikoje, jų apskaičiavimu,' 
turtas pasieks greitu laiku 
$150 bilijonų vertės. Panašios 
U. S. Savings & Loan asociaci
jos turi skaitytis su įstatymais, 
o neklausyti pavienių grupių. 
reikalavimu.

Advokatas Charl&s P. Kai

"N*s Įel šitos ssvybęs pas |us asti ir tarpsta, įos neteis jums būti 
sustingusiems Ir be vaisių, taip bus jums gausiai parūpintas įėjimas i 
amžinę j ę mūsų Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus karalystę".

2 Pet 1L

Visvoae Dievo žmonėse turi pasirodyti dangiškojo Tėvo dvasia, meilės, 
teisingumo ir ištikimumo dvasia. Jei jie bus pripildyti šitos Viešpaties dva
sios, tai pasirodys teisingais visame savo gyvenine, biznyje, namuose, dirb
tuvėje, valgykloje, virtuvėje ir t. p. Tokia apsti, visa apimanti meilė, pasiro
danti visose gyvenimo srityse, yra reikalaujama iš tu, kuriems pažadėta su
teikti triumfuojantį įėjimą į garbingą ir palaimintą Mesijinę karalystę, ku
rioje visa žmonija bus išlaisvinta iš nuodėmės ir jos pasekmių, mirties.

antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia švento Rasto tyrinę* 
to|V aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml* 
rusieil? į t< klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rąžykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET,
CHICAGO, ILLINOIS 60629.
- iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAJIS PASTATYTI

EUDEI1

ATR-CONWTIONED KOPLYČIOS

VIETA

SAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Pasirašė:
L. Bogoraz, A. Marčenko, 
A. Sacharoy, T. Velikanova,
M. Landa, A. Lavut, A. 
Ginsburg, L. Aleksėj eva, 
G. Ppdjapolski,

.N. Bukovskij.
Šiam prašymui pritardami, 22 

asmenys pasirašė atskirą laišką 
— prašymą ir atskleidė jį pla
čiajai visuomenei žinoti ir prie 
jo prisidėti. Jį gavome ir mes.'

(E).

Pavergtųjų Europos Tautų 
nauja valdyba

Paskutiniame savo posėdyje Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
mas išsirinko naują valdybą: 
Pirmininkas — Stefan Korbons- 
ki (lenkas), vicepirmininkas — 
dr. Bronius Nemickas, genera-

politines kalines, o. taip ,1^s ^r£ton^_J?elikse Ga.
domski (lenkas.), iždininkas — 
Miron Bu tari u (rumunas). (E).

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Ghicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Assoęiacijos '

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.Savo naminę va i st v spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai vž-i 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes Ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, \ 
kad neįvylęty kJąidę, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Pat^k-l 
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa- ‘ 
pildyti, kad būtum kokiam J»oti- 
ketumul pasiruošęs.

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Susirinkimu
PRANEŠIMAI

----------------------------------------------------------wfryfMF->. .. .

— Lietuviu Brighton Parko Moterų ’ 
Klubo susirinkimas įvyks lapkričio 6 
dieną 7:00 vai. vak. Vaičaičio salėje, 
4258 S. Maplewood. Narės prašomos • 
gausiai dalyvauti, nes yra daug svar
biu reikalu aptarti ir pranešimu iš
klausyti. Po susirinkimo bus vaišės.

E. M. McNamee, nut. rašt. I

. »*    -----------------................. ...iii—mįjmi..- aji liiimi

Karo aviacijos lakūnui
LeitJĘDMUNDUI PAULAUSKUI 

tragiškai žuvus,
Jo žmonai Ritai Stasiulytei - Paulauskienei, 
Paulauskų, .ir Stasiūnų šeūpoips {reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartū liūdime ‘ į

Ona ir Jonas Staškevičiai
Port Cobourn, Ont, Canada

------------ - —

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS JR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEOBGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
' - (LACKAWICZ)

2424 WEST 6SHh STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

; 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

’ P. J. RIDIKAS
3354 Ko. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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SIS

PLIENO FARR1KŲ

—

PAVARDE ir vardas

ADRESAS

SKAITYK IK KITAjZ PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINI

(1869-1959) metų
664 psL Kaina

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicąęo, DI. 60601

AUTO MECHANICS
PARTS COUNTER MAN

Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

PERSONAL
Asmeny Ieško

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA, 50 
pėdų sklypas, Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5, MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par-

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

Call Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-3654

AUTO BODY 
REPAIRMAN

EXPERIENCED ONLY 
Minimum 5 yrs. With tools, 
Top wages for right man.

North Side shop.
677-5760

$2.50. Užsieniuo-
trims men
— $26.00, pusei metų 
se — $31.00 metams.

DARBAS IR APDRAUDA
Amerikoje visi dirbame ir pri

valome prisilaikyti veikiančių 
darbo įstatymą. Amerikoje vei
kia įvairūs apdraudos įstatymai, 
kurie dirbusiems yra naudingi.

Lietuviai yra geri ir atsakin
gi darbininkai, bet ne visi pa
sinaudoja šio krašto veikiančiais 
įstatymais. Vieni jais nepasi
naudoja todėl, kad nenori jais 
naudotis. Lietuviai yra išdidūs. 
Lietuvis dirba, gauna atlygini
mą ir nenori ubagauti. Visa tai 
labai gražu ir gerai, bet kartais 
susidaro tokia padėtis, kad vei
kiančioms apdraudoms reikia 
pasinaudoti.

Kad lietuviai žinotų esančius 
įstatymus ir mokėtų pasinaudo
ti galiojančiam apdraudom, bu
vome įsteigę Socialinį Klubą 
šiems klausimams aiškinti. Ne 
visuomet galėjome tuo klausimu 
plačiau parašyti, bet ateityje 
bent kartą į savaitę bandysime 
paliesti vieną socialinės apdrau
dos klausimą.

Norime šiandien tarti-kelis 
žodžius dėl maisto kortelių. Fe
deralinė Amerikos valdžia pa
deda tiems amerikiečiams, ku-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Teltfj REpubllc 7-1941

— John G. Evans Jr. išrink
tas Marquette Manor Prekybos 
Rūmų pirmininku. Tarpe kitų 
valdybos pareigūnų yra Lorrai
ne Seidel iš Chicago Savings,

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — TUESDAY, NOVEMBER 4, 1075

M. A. ŠIMKUS;
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, gimlnly 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. -

lietuvis, pirmos

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
prižiūrėti sergančią porą, tvarkyti jų 
butą ir gaminti jiems maistą 6 die

nas savaitėje. Tel. WA 5-4867.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

VALDYMAS 
VERTIMAI.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

NAUJIENOS* KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551 ; .

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

iunčiu _________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
ajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

išrinkta sekretore, ir adv. Char
les P. Kai — teisiniu patarėju. 
Direktorių tarybon išrinkta Phi
lomena D. Pakel, o buvęs šios 
organizacijos pirm. John Pakel 
išrinktas Direktorių tarybos pir
mininku. Įvedimo į pareigas 
banketas bus lapkričio 9 d. Oak 
Lawn Sheraton viešbutyje.

— Silvija Venckus ir Stella 
Kaulakis iš Bridgeporto apy
linkės aktyviai prisidėjo prie 
Šv. Jurgio parapijos Moterų 
klubo 40 m. sukakties iškilmin- 
go minėjimo;

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
NOTARIATAS

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

$30.00, pusei metu — $16.00, 
Kitose JAV vietose metams 
mėn

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. —

3333 So. Halsted St.z Chicago, III. 60608,
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai. 
V. VALANTINAS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

Vietname, priešui pašovus 
jo valdomą helikopterį, buvo 
sunkiai sužeistas ir tik šaltų 
nervų ir sumanumo dėka pasie
kė savo dalinius. Išbuvęs 6 sa
vaites ligoninėje, tuoj parašė 
tėvams laišką, kad prisiųstų 
naują vyčio ženklą, nes be jo 
jis nenorįs atlikti naujų skridi-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

$32;0004!įO; i» „
, MŪRAS,; Muro gara- 
ifckįri kįžšdydiąi.-;' Aii

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai pakeitė Paštų tarny
bos siūlymą pakelti pašto ženk
lelių 10 centų kainą už vieną 
uncija iki 12 centų, o ne iki 13 
centų, kaip buvo pašto planuo
jama pakelti nuo ateinančio 
gruodžio 28 dienos. Taip Paštų 
tarnybos pageidavimas 267 bal
sais prieš 113 pataisytas buvo 
persiųstas Senatui-.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau menus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Djrbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVĖ.

Chicago. HL 60609. Tel. VI 7-3447

PIRKSIT — PARDUOSTT . 
nuomose •

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI.
Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

ninku Sąjungos narių Rudeninė 
jaroda atidaroma lapkričio 
3 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Čiurlionio galerijoj, Ine., 8929 
So. Harlem Ave. (Midland Sa
vings finansinės bendrovės rū
muose). Lankymo valandos: 
antrad., ketvirtad., šeštad. ir 
sekm. nuo 12 vidudienio iki 9 
vai. vak. Visuomenė kviečiama 

atidarymą taip pat lankyti šią 
parodą. ALDS-ga

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus..

MUMS GERAI KARTU
1% AUKŠTO, blizga, švarus 20 

metu mūras. 7 kamb.. 4 miegam., val
gomas. 2 vonios, ąžuolo medis. Įreng
tas beismantas. 2 auto garažas. Graži 
gatvė. Marquette Parke; $26,000.

2 BUTŲ MEDINIS, 2 auto garažas. 
Reikia specialisto ranku pataisymui, 
Marquette Parke. ■ $13,000.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45 500

1% AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas- Arti bažnyčios ir parko.**— 
$18.000.

1 ^AUKŠTO.2iBUTU ią
ir 2 autę. ^garažas. ^Kambarys ^sąų$ąpi. 
bei’smohfe su 'patogumais. PūŠiįOme- 
džio porčius.t- 
2 BUTŲ 19 M 
žas. tK$įjiy at 
cond. Karpėtąil./Įrengtas beismantas. 
Per<niėnesLgaiiriatė butą. Artipaįko 
$35,700. _ -

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin-langai 
$15-00.0 metinių pąjamųįt Arti. mūsų. 
$7^700.0^
"V. " ■ j. Al

Valdis Real Estate < 1

— Liudvika ir Jonas Bublaus- 
kai iš Gage Parko apylinkės, 
atnaujindami prenumeratą, pa
reiškė pasigėrėjimą, kad Nau
jienos nerodo nuovargio žymių. 
Jos ne tik išeina, bet ir suruošia 
tokius svarbius pobūvius, kaip 
dabar ruošiamas perskridusio 
Atlantą Felikso Vaitkaus minė- 
;imas su gera programa. Liud
vika skaito Naujienas nuo pat 
. ų pirmojo numerio. Tada dau
gelis jos pažįstamų sakė, kad 
Naujienos neišsilaikys. Ji da
bar yra 83 metų 'amžiaus, o Jo
nas yra už ją 8 metais vyresnis. 
Jie apgailestauja, kad negalės 
dalyvauti Naujienų ruošiamam 
oankete lapkričio 16 d. Polonia 
Grove salėje.

— Sol. Alodija Dičiūtė ir kom
pozitorius Vladas Jakubėnas 
dalyvaus DLK Birutės d-jos 
auksinio jubiliejaus minėjimo 
programoj lapkričio 9 d. Lietu
viu Tautiniuose namuose.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St., Chicago, Rl. 60629 * TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas iyairip prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

mų. Vietnamo kare, kaip he
likopterio pilotas, jis ištarna
vo apie 3 metus, išskraidė 1725 
valandas ir užsitarnavo Chief 
Warrant Officer rangą.

1971 m. grįžęs į civilinį gyve
nimą, Edmundas stojo į Aero
space Institutą Čikagoje. Bai
gęs aeronautikos inžinerijos 
mokslus, tarnavo Foote Bros, 
fabrike (prie 47 ir Western 
Ave.) kuri gamina helikopte
rių transmisijas, kaip kokybės 
inspektorius. Savaitgaliais tar
naudavo National Guard, ir 
kaip skraidymo instruktorius, 
apmokydavo naujus helikopte
rių pilotus. Paskutiniu metu 
buvo grįžęs į .aktyvią karinę 
tarnybą ir aukštesnių kvalifi
kacijų įgijimui buvo šešioms 
savaitėms išsiųstas į Fort Bu- 
cker, aukšt. helikopterių mo
kyklą Alabamoje.

Spalio 30 d. rytą reguliariam 
skraidymui pakilo du helikop
teriai. Edmundo valdomam 
helikopteriui pakilus virš aero 
dromo, sustojo ne tik variklis, 
bet besisukančios helikopterio 
mentys (blades), kas yra re
tas, tiesiog negirdėtas įvykis. 
Keliamosios jėgos nustojęs he
likopteris .nukrito aerodromo 
ribose ir sudegė. Kartu su Ed
mundu sudegė ir Idu su juo 
skridę draugai amerikiečiai. 
Įvykio priežastis tiriama.

Jaunoji šeima gyveno Worth, 
netoli Čikagos. Dideliame 
skausme liko žmona Rita (Sta- 
siulytė), tėveliai Pranas ir 
Ona Paulauskai, seserys Ire
na, Birutė ir Sigutė su šeimo
mis, uošviai Aldona ir Juazas 
Stasiuliai, kiti giminės ir gau
sybė jaunosios .šeimos draugų.

A. a. Edmundo kūnas buvo 
pašarvotas Petkaus laid, kop
lyčioje, Marquette Parke. Prie 
karsto garbės sargyboje budė
jo uniformuoti aukštesnio ran
go kariai. Antradienį, po ge
dulingų pamaldų bus laidoja
mas Šv. Kazimiero Liet. Kapi
nėse.

Ilsėkis ramybėje.
E. Jasiūnas

ketvirtadienio 
tą Alabamoje 
helikopterio pilotas Edmundas 
Paulauskas, 28 m. amžiaus. 
Daugelis lietuvių jį prisimena 
iš nuotraukų spaudoje, kai 
Vietnamo karui vykstant, jis 
savo skraidymo šalmą ir heli
kopterį buvo papuošęs lietuviš
ku Vyčiu, šis šalmas vėliau bu
vo padovanotas Balzeko mu
ziejui.

Edmundas buvo gimęs Vo
kietijoje. Baigęs St. Rita gim
naziją Čikagoje, įstojo į karinę 
tarnybą, kurioje išbuvo 5 metus 
ir 3 mėnesius. Vietnamo kare, 
kaip helikopterio pilotas, išbu
vo du pilnus terminus. Už at
liktus ypatingai didvyriškus 
žygius gelbstint ginklo draugus

-♦ R. (KANSE persikėlė j nauja, 
patalpas — 4607 So. Whipple St. 
Chicago. Ill. 60632. Helef. 927-9112.

DIENRAŠTI "NAUJIENAS 
------------------------------------------------ ---------

° Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon-. 
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad-ben
dradarbiavimas su sovietais vra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

— Kpt. Edvardas Migevičius, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris, mirė Australijoje 
rugsėjo 21 d. sulaukęs 78 m. 
amžiaus.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. -

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

kagos lietuvius sukrėtė la- iš priešo apsupimo, ir uz paro- 
kaudi žinia, kad praėjusio dytą ypatingą drąsą ir suma- 

(spalio 30 d.) ry-!numą, gavo apie 15 atsižyinė- 
tragiškai žuvoĮjimo ženklų ir medalių, tarpe 

kurių ir .šiuos: Distinguished 
Flying Cross with Oak Leaf 
Cluster; Distinguished Servi
ce Cross; Sidabro žvaigždę, dvi 
Bronzos žvaigždes, Oro meda
lį su “V” priedu; Purple Heart; 
Army Commendation Medai su 
“V” priedu ir kt. Jo žygiai bū
davo plačiai atžymimi spaudo-

rie neturi pinigų maistui pirkti. 
Valdžia nori padėti ūkininkams, 
kad plačiau būtų naudojami ūki
ninkų gaminti produktai. Tuo 
pačiu metu ji nori padėti ir sun
kiau ekonomiškai besiverčian
tiems. .

Dabartiniu metu federalinė 
valdžia išleidžia nepaprastai di
deles sumas maisto kortelėms. 
Ne visi yra teisingi ir save ger
biantieji. Krašte kortelių klau
simas blogos valios žmonių buvo 
išnaudojamas piktiems tikslams. 
Jos buvo pagamintos neturtin
giems, bet korteles naudojo po
nios, važinėjančios kadiliakais. 
Prezidentasį Fordas ėmėsi š;. 
klausimą sutvarkyti. Jomis 
ateityje galės naudotis tiktai 
tikrai neturtingi žmonės.

Illinois valstijos gyventojai, 
turį teisę gauti maisto korteles, 
gaus jas veltui. Jeigu šeima yra 
didelė ir kai kas uždirba, tai tos 
šeimos galva privalės mokėti už 
korteles. Tas mokestis bus la
bai mažas, bet teks primokėti.

Pagalbos reikalingi lietuviai 
privalo kreiptis į veikiančias 
Įstaigas ir prašyti kortelių. Jo
mis naudojasi kitų tautų žmo
nės, gali jomis pasinaudoti ir 
lietuviai. Jeigu kas nežino, kaip 
ir kur tas korteles įsigyti, tai 
aš mielu noru patarsiu ir nuro
dysiu įstaigas, jęįg į mane kreip- 

tokiu telefonai: LA 3-1387.
Anatolijus Čepulis

BIZNIS NEGEREJA
Antros iš eilės didžiausios 

plieno gamyboje bendrovės Beth
lehem Steel Corp, pelnas žymiai 
sumažėjo trečiame š. m. ketvir
tyje. Nūostoliai išvengti tik mo
kesčių kredito sąskaiton. Taipgi 
U. S. Steel ir Jones & Laughlin 
Steel of Pittsburgh bendrovių, 
dėl veikiančios krizės, pelnas su
mažėjęs.

Plieno bendrovės, neatsižvelg
damos ekonominių taisyklių, 
plieno paklausai mažėjant, ne
mažina kainų, bet jas didina. 
Kitaip sakant, juo mažiau par
duoda— juo didesnės kainos. 
Tai rodo buvimą, pasaulinio plie
no koncerno. _

Pirmųjų 9 mėn. netto įplau
kos Bethlehem bendrovės sie
kia 166.4 mil. dol. arba 3.81 kiek
vienam b-vės šėrui, atskaičius 
mokesčių sumą. 1974 m. b-vė 
netto pajamų turėjo 220.4 mil. 
arba 5.06 dol. kiekvienam Šerui.

Nežiūrint, kad bendra eko
nominė padėtis gerėja, 1976 m. 
plieno pardavimas numatomas 
menkas.

For interview see Pat Flynn. 
Immediate permanent 

employment.

DEEL FORD INC.
Corner of 147th and Western Ave.

597-4000

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar ju igalio' 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams —

$8.50, vienam mėn. $3.00,
— $14.00, vienam
Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Chicagoje -

NORMANĄ
Nsuršteiną
Jj^Tel. 263-5826
i (i»taigo») ir

677-8489 
(buto)

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
/T**-v pas vienlntelj

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
■ ----------------- ----------- i.i *.. „i. ... ------ .. , ... . -------- J-._‘ — ' '■
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Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALI 
INCOME TAX SERVICE

f TTdME INSURANCE
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