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LIBANO PREZIDENTAS NEPRIIMA
PREMJERO ATSISTATYDINIMO

‘ -t ’ r f .

Sirija ir Izraelis seka įvykius ir 
traukia jėgas į Libano pasienį

BEIRUTAS, Libanas. — Pirmadienio ryte premjeras Rašid 
.Karami pranešė visiems krašto gyventojams, kad jis atsistaty
dina/

Jis sudarė kabinetą su vil
timi,, kad koalicinei vyriausybei: 
pavyks baigti pilietinį karą ir 
apsaugoti Beirutą nuo visiško 
išgriovimo. Jis kelis kartus ta
rėsi ir susitarė su abiejų pusių 
vadais dėl paliaubų, bet taikos 
Libane jam nepavyko atstatyti.:

Premjeras labai apgailestavo, 
bet jis kito kelio nemato, kaip, 
pasitraukti iš premjero pareigų 
ir leisti kitiems siekti'taikos.

Prezidentas nėpriima
' atsistatydinimo

K VISO PASAULIO

WASHINGT0NAS. — Safe
way krautuvės vedėjas Robert 
Earman, Washington© priemies
tyje Georgetown pasakė, kad 
turtuolių rajonuose delikatesų 
krautuvėse prekės apdengiamos 
plastikos vožtuvais tikslu prekes 
apsaugoti nuo vagišių, kurių žy
mią dalį sudaro aukštu valdžios 
pareigūnų ir kitokių gerai už
dirbančių žmonos. Nemažiau Į

ŽINIOS

♦ Ispanijos premjeras, mobi- 
lizHcdamas pašto tarnautojus, 
tikėjosi baigti streiką, bet jam 
nesiseka. Pirmadienį jam. teko 
mobilizuoti geležinkelių tarnau
tojus, kuri reikalauja didesnės 
algos ir laisvės politiniams ka-i 
liniams.

KISINGERIS REIKALAUS SUSTABDYTI
KARO VEIKSMUS ANGOLOJE
Maskva kalba apie galimybes susitarti 

dėl strateginiu air.klu kontrolės
WASHINGTON, D. C. — Valstybės sekretorius Henry Ki- 

singeris išskrido į Maskva, kad antradienį jau galėtų pradėti pa
sitarimus su sovietų valdžios atstovais Įvairiais tarptautiniais 
klausimais.

Libano prezidentas Suleimanpkaip 20 nuošimčių vertingų pro
duktų buvo pavogta pernai me
tais tokių kumpanagių, kurių na-

Franjieh, įtakingas kataliku vei
kėjas, nepriėpaė musulmono Ką
rami atsistatydinimo.

Prezidentas yra įsitikinęs, kad 
premjeras Karami yra vieninte
lis politikas, kuris gali dar at
statyti taiką Libane. .jCarami

mai yra verti znuo £70,000. iki 
$500,000. Georgetown yra labai 
turtingų šeimų apgyventas Wa
shington© priemiestis.
. — San Francisco teismas iš-

■ x ... . . - ■

siuntinėjo kvietimus 250 žmo-

Ši y metu sausio 20 dieną prezidentas Fordas pasius kongresui pra
nešimą apie dabartinę JAV būklę. Pasakojama, kad prezidentas pa

siūlys kongresui sumažinti kraštp gyventoju mokesčius dešimčiai bi
lijonų doleriu. Prezidentas nori, kad nuo liepos pirmos dienos šis 
nuostatas jau būtų taikomas. Prezidentas prašo kongresą ateinan

čiais metais neišleisti daugiau 395 bilijonų dolerių. .

dėl,- kad-užsienio-valstybės.
šosi į Libano vidaus reikalus.

Prezidentas atsistatydinimą, 
atmetė ir -įpareigojo prėmjerą 
tęstį. pastangas atstatyti taiką- 
visaih krašte. .'/Y. '

Libano kovos komplikuojasi

. New York, N. Y.Jungti
nių Tautų sekr. Kurt;: Waldheim 
labai susirūpinęs LibAilO ptllteti- 
nio karo eiga. Jis bijo, kad Li-- 
banas gali būti ha ujo Artimųjų 
Rytų karo priežastimi. . , 

‘ Niekam ne paslaptis, kad-Si
rijos valdžia teike ir tebeteikia 
Libane kovojantiems,palestinie
čiams visokią paramą.'Stebėto
jai žino, kad Sirijos jtaro jėgos 
koncentruojamos Libano pasie
nyje. Jeigu tektų Libaną daly
ti, tai Sirija būtų pirmoji, kuri 
■bandytų griebti didoką Libano 
dalį. _ į J y

Izraelis traukia jėgas į pasienį

Ne tik Jungtinės Tautos, bet 
ir Izraelis labai atidžiai seka Li
bano įvykius. Buvo pasklidęs 
gandas,kad Libano vyriausybė 
negalėjusi susitarti dėl paliaubų, 
rengėsi prašyti Izraelio, kad at
statytų tvarką visame Libane.

Libano vyriausybė nekvietė 
Izraelio taikai atstatyti, bet Iz
raelis rengiasi įsikišti į Liba
no kovas, jeigu Sirijos karo jė
gos bandytų kraštą užimti.

Sekretorius Waldheim bijo, kad 
Libane prasidėjusios kovos ne
sukeltų naujo karo Artimuose 
Rytuose. - 'J

cijos JIearst prisiekusiųjų teis
me. . >Nori - pakankamo teisėjų 
kandidatų skaičius, kad galėtų, 
pasirinkti tinkamus. Vėliau jie 
buvo izoliuoti, kol pasibaigs pi-J 

■nigų iš banko vogimo teismas.
: > .5 “ ■
•< Ją . a ■ y

Algos televizijoje
The'National Enquirer paskel

bė, kaip pats rašo, “neįtikėtinai 
aukštąs žymiausiųjų TV pra

nešėjų-algas.
Aukščiausią algą gauna po

puliariausias iš jų CBS pranešė
jas Walter Cronkite — £750,000 
metams, kurį labai arti seka 
Barbara Walters iš NBC su 
$700,000 metinės algos. Toliau 
eina NGC naktinis pranešėjas 
John Chancellor su $600,000 per 
metus. Tam Snyder taip pat iš 
NBC, kurs prieš metus laikd 
gaudavęs “vos” $150,OpO, o da
bar gauųąs $500,000. Toliau gau
nąs Harry Reasonar iš ABC 
News - $400,000, Howard K. 
Smith $300,000.ir Bill Beutel, 
Hughes Rudd, Jim Hartz ir Mike 
Wallace po $250,000.

Mao kviečia Niksoiją
VAŠINGTONAS. — Julie Nflc- 

son-Eisenhower, kuri kartu su 
vyru lankėsi Kinijoje ir -nuočir- 
džiai buvo priimta Kinijos vado 
Mao Cetungo, pareiškė CBS ži- 

' nių reporteriams, kad Mao ne
kantriai laukiąs Niksono atsi-

Ą ■ I

Rostenkowski - 
ligoninių globėjas 
Sostinės atstovų rūmų nary S

Dan Rostenkowski s yra įnešęs 
įstatymo projektą papildant Me
dicare aktą ir tuo būdu tapęs li
goninių numylėtiniu. Jei įstaty
mo priedas būtų patvirtintas, tai 
ligoninės turėtų teisę reikalauti 
iš Alinojaus valstijos vyriausy
bės 25 milijonus dolerių, kurie 
dabar yra gubernatoriaus užšal
dyti. /

Tiek pinigų, 25 milijonai dol., 
priklauso ligoninėms už gydymą 
sulig Medicare programa.

DR. STANONIS AUKŠTOSE PAREIGOSE
Paskirtas Kentucky Valstijos Aplinkos 

Kokvbės Biuro komisionteriu
fOUlS'^itLE, Ky, — Laikraštis “Courier-Journal” per visą 

puslapį antrašte “Geologas gavo aukštą Valstijos Aplinkos Ko
kybės postą” rašo: Alyvos pramonės geologas ir patarėjas, dabar 
universiteto - profesorius, paskirtas į Kentucky Aplinkos Koky
bės Biuro komisionieriaus postą. Tai yra aukšta valstijos tar
nyba, skiriama aplinkai ginti.

Dr. Franko-L. Stanionio 44 
metų amžiaus, iš Henderson, Ky,. 
paskyrimą paskelbdamas guber
natorius Julian Carroll pareiš
kė, kad naujasis komisionierius 
aplinkos potvarkius vykdys “ba
lansuotu būdu”.

Stanonio' patirtis ir betarpiš
kai kaip tarnautojo ir kaip kon
sultanto turį reikalų su ilga ei
le alyvos stambiųjų firmų ir ma
nufaktūros kompanijų.

Kaip ekspertas “Illinojaus Ba
seino” geologijos — Illinoj uj, 
Indianoje ir Kentucky — Sta
nonis .teikia kompanijoms pata
rimus, kur gręžti aliejaus7 vers
mių ieškant ir manufakturistams 
kur pakasti chemikalus suliniuo
se ir pylimuose.

Nuo 1969 metų, būdamas pro
fesorių Indianos State univer
sitete Evansvillėje, Ind., jis taip 
pat turėjo nuosavą biznį kaip 
“nepriklausomas” aliejaus tyri? 
mo geologas”.

šis jo darbas, pasakė Stanonis, 
yra išnuomoti plotus, kur jo nuo
mone randasi aliejaus ir surasti 
aliejaus kompanijas, kurios iš 
jo tuos plotus perka. Stanionis 
pareiškėrkad jo tyrinėjimų dar
be ir naujojoje valstybinėje tar
nyboje jis nemato jokio intere
sų susidūrimo, vis dėlto jis “tuos 
tyrinėjimus nori pertraukti tol, 
kol pasiliks valdiškose pareigo
se”. .

Aplinkos Kokybės Biuras, ku
rį Stanionis perėmė šio sausio 
19 dieną, administracija visas 
valstijos pro'gramas, skirtas 
Kentucky oro, vandens ir žemės 
švarai apginti.

bas didžiąja dalimi buvo suras
ti tinkamas vietas pramonės at
matoms palaidoti, aliejaus ieško
jimą paliekant antroje vietoje.

Nuo 1958 iki 1961 m. Dr. Frank 
Stanonis dirbo Carter Oil kom
panijai, kuri yra New Jersey 
Standard Oil Kompanijos sky
rius, o nuo 1962 iki 1969 jis su 
Mitchell buvo partneris firmos, 
kuri aliejaus industrijai teikė 
patarimus, inžinerijos ir geologi
jos klausimais. Stanonis yra 
gimęs Louisvillėje, baigė Ken
tucky universitetą, o daktoratą 
gavo Penn State universitete.

-Patricija Hearst 
d _■ sako teisybę

NEW YORKAS. — New Yor- 
ko laikraščio Daily News prane
šimu, Patricijos Hearst pareiš
kimų teisingumas banko apiplė
šimo byloje, pareikšti tardyto
jams, buvo tikrinami melo ma
šinos.

Pasak laikraščio, Patricija sa
kanti teisybę; jog ji buvo Sim
biozinės išlaisvinimo armijos 
priversta dalyvauti 1974.4.15 
San Franciske Hibernijos banko 
apiplėšime.

Vienam prancūzų savaitraš
čiui' paskelbus turiamų ČIA at
stovų sąrašą Prancūzijoje,, kiti 
laikraščiai dabar skelbia sovietų 
šnipų sąrašą. Aiškėja, kad so
vietų valdžia turi žymiai dau
giau saugumo agentų Prancū
zijoje, negu bet kuri kita vals
tybė Sovietų čekistams Paryžiu
je vadovauja Ivan Petrovič Kis- 
liak, trečias ambasados patarė
jas.

500 Kubos kareivių Angolo
je turėjo paimti Luso miestą, 
bet tūkstantis nepriklausomos 
Angolos šalininkų padarė netikė
tai užpultiems kubiečiams žalos 
ir privertė juos trauktis. Luso 
kubiečiai nepasiekė.

Angolos partizanai laukia 
ginklų iš vakarų valstybių, bet 
pranešimai sako, kad ginklai 
plaukia į Ruandos uostą, kurį 
kontroliuoja komunistai.

Škotijos nacionalistai nori 
išeiti iš Britų darbo partijos. 
Jeigu įvyktų skilimas, tai žy
miai sumažėtų Wilsono valdžios 
galia.

<=• David E..Lilienthal pataria 
JAV vyriausybei uždrausti par
duoti priemones atomui skaldyti, 
kad nepatyrusieji žmonės ne
užterštų pasaulio .oro.

Lenkų Giereko laukia 
čekų Dubčeko likimas 

LONDONAS. — Ypatingo dė
mesio Vakaruose susilaukė ita
lų laikraščio “Corriere della Se
ra’ korespondento Varšuvoje 
Pietro Sormani straipsnis, ku
riame rašoma, kad dabartinis 
“liaudies Lenkijos” bosas Gierek 
pradeda nerimti, kas bus kai 
bus kai Brežnevas pasitrauks iš 
politinės scenos.

Sovietų spauda kalba apie 
. strateginių ginklų kontrolę, tuo | 
tarpu sekretorius Kisingeris yra j 
įsitikinęs, kad karo medžiagos i 

Į ir Kubos kareivių pasiuntimas Į1 
Angolą yra pats svarbiausias J 
klausimas.

Jeigu sekretoriui Kisingeriui | 
nepavyks įtikinti sovietų vai- i 
džios atstovų, kad Angolos klau- j 
simas Įeina i tarptautinės įtam-: 
pos mažinimo svarstymus, tai jo ; 
misija nepasiseks. Sekretorius j 
yra įsitikinęs, kad strateginių j 
ginklų kontrolė labai- svarbus Į 
klausimas. Jeigu nepavyks tin
kamai išspręsti strateginių gin
klu kontrolės reikalu, tai visa 
detentės politika eis niekais. Bet 
Kisingeris yra įsitikinęs,įkad ir 
Angolos klausimas yra nei kiek 
ne mažesnės svarbos. Kisinge
riui atrodo, kad sovietu valdžia 
neturėjo kištis j Angolns vidaus, 
reikalus. ' Ginklų~tTėEmas ’vie
nai kovojančiai grupei yra aiš
kus kišimasis į svetimos valsty
bės reikalus. Jeigu nebus sustab
dytas ginklų siuntimas ir nebus 
atšaukti Kubos kareiviai, tai nie
kais eis detentės politika.

Sekretorius žino kongreso at-1 
stovų nuotaikas. Kongreso va- į 
dai atsisakė duoti Fordo admi-} 
nistracijai bet kokiai Angolos ■ 
pagalbai reikalingų pinigų. Kon- j 
greso nariai yra Įsitikinę, kad 
rusai, vykdydami Helsinkio nu
tarimus, neprivalo kištis Į An
golą. Jeigu jie vis dėlto ten jau i 
pasiuntė karių ir karo medžiagos, i 
tai privalo tuos karius iš Ango- j 
los atšaukti. Jeigu rusai atsisa-1 
kys atšaukti Kubos karo jėgas ik’ 
Angolos, tai tada visa Kisingerio ■ 
siūloma detentės politika netu- Į 
rinti prasmės. Kisingeris, žiau-Į 
riai pralaimėjęs Pietų Azijoje, 
rusų apgautas Angoloje, negali 
laukti, kad kongreso atstovai 
pasitikėtų sekretoriaus propa-! 
guojama detentės politika.

klausimais. Sovietų valdžia no
ri padidinti prekybą ir gauti kre
ditų lengvesnėmis sąlygomis.

Komunistai 
organizuoja riaušes

LISABONA, Portugalija. — 
Daugiau kaip 20,000 komunistų 
valdomoms darbo uribir.s pri
klausančių darbininkų praeitą 
šeštadieni suruošė protesto de
monstraciją prieš kainų kilimą, 
infliaciją ir algų įšaldymą. Tai 
•buvo pirma tokia masinė demon
stracija po nepasisekusio prieš 
šešias savaites ruošto masinio 
protesto prieš valdžią, kurią jie 
vadina “reakcine”.
Šią demonstraciją rėmė komu
nistų partija ir 17 unijų, atsto
vaujančių apie pusę milijono 
darbiiunkLU

Sacharovui nebeleis 
Maskvoje g’D'enti?
MASKVA. — Mokslininkas 

disidentas, Nobelio premijos lai
mėtojas Andrėj Sacharovas, šeš
tadieni pasakė, kad jis neteko 
teisės Maskvoje gyventi. Ei
nant sovietų Įstatymais, jis Mas
kvoje gali pasilikti tik po tris 
dienas. Jo žmona prisibijo, kad 
jis vėl bus areštuotas.

Visa problema prasidėjo iš 
to, kad Sacharovas norėjo iš sa
vo uošvienės namo Maskvos 
miesto centre persikelti Į savo 
žmonos Elenos namą užmies
tyje, Trečiadienį jis iš uošvie
nės namo išsiregistravo, o kai 
nuvyko Įsiregistruoti vietoje, 
jam buvo pareikšta, kad to 
apartmentinio namo gyventojai 
yra priešingi, dėlto jis ten ne
gali gyventi.

lankant Kinijoje ir kad jos tė
vas Niksonas gerai jaučiąs, lošia dėti verstis žurnalistika ir atei-
golfą ir rašo atsiminimus. Juli- tyje, jei sąlygos leis, mano būti 
jos vyras pavid manąa £reit prą- politiku.

Stanionis pareiškė, kad jis 
išlaikyti balansą tarp pramonės
ir aplinkos. Nuo 1965 metų iki 
1969 metų jo kaip patarėjo dar-

Sausra Brazilijoje
RIO DE JANEIRO.

jos Šiaurės rytuose nepaprastai 
ilgai sausrai nesibaigiant, ma-j 
žiausiai 9,000 farmerių su šei-l 
momis laikinai apleido savo 
ūkius ir atsikėlė į miestą stoti į

Brazili-

eilę maisto gauti.
Federalinė Brazilijos valdžia

pradėjo lėktuvais gabenti mais
to į sausros sritį, apimančią ke^

Gierekui.pasisekė plačiau pra
verti duris-į Vakarus tik dėka 
to, kad santykiai tarp sovietų 
ir amerikiečių buvo pagerėję, 
tačiau ta “autonomija”, kokia 
Varšuva naudojosi iki šiol, 
Kremliuje susilaukusi pikto hu
moro ir Gierekas su neramumu 
laukiąs kas bus, kai sovietų bo
sas pasitrauks iš scenos, o kar
tu pasikeis ir jo “detentės poli
tika”.

Jau dabar “liaudies” Lenki
joje vis labiau jaučiamas posū
kis atgal. Aiškų grįžimą Į or
todoksinį komunizmą ir reak
ciją rodąs Lenkijos konstituci
jos pakeitimo projektas, kur 
vietoje dabartinio Lenkijos kaip 
“liaudies” republikoje pavidini- 
mas keičiamas j “socialistinės” 
respublikos pavadinimą.

Ar Kisingeriui pavyks Įtikin
ti sovietų valdžios atstovus su
stabdyti karo veiksmus Angolo
je ir leisti patiems krašto gy-Į 
ventojams išsirinkti savo parla
mentą ir vyriausybę, priklausys 
tolimesni JAV ir Sovietų Sąjun
gos santykiai ir paties Kisinge
rio karjera. Jeigu Brežnevas 
įtampą nori sumažinti tik Rytų 
Europoje, tai vargu kongresas 
pritars tokiai detentės interpre
tacijai.

Sovietų užsienio ministerijos- 
pareigūnas Vitaly Korionov pra
eitos savaitės Pravdoje reiškė 
viltį, kad Kisingeriui Maskvoje 
pavyks susitarti.. Sovietų val
džia yra pasiryžusi daryti ke
lias nuolaidas strateginių gink
lų kontrolės srityje, kad būtų 
galima susitarti pačiu pagrindi-

Meksika uždarys 
Kalifornijos Įlanką
MEKSIKOS MIESTAS. — Ka- 

Ifornijos įlanka bus “praktiškai 
uždaryta visiems svetimšaliams, 
kai tik Meksika pradės vykdyti- 
nar:ą\ ‘statymą, kuriuo jos te
ritoriniu vandenų ribą nukelia
mas per £00 mylių pareiškė Mek
sikos užsieniu reikalu ministe- 
ris Alfonso Garcia Robles ir tai 
įvyksią gegužės ar birželio mė
nesį. Teritorinių vandenų ribai 
nukelti per 200 mylių prieš du 
mėnesius buvo ta prasme pakeis
ta Meksikos konstitucija, pasa
kė ministeris.

------------------------------------------ jniu klausimu. Išsprendus patį 
tunas Brazilijos valstijas šiau- svarbiausią klausimą, kliudžiusį
rėš rytuose, apie 92,000 ket- iki šio meto susitarti, bus gali-
tvirtainių mylių. ma susitarti ir kitais kylančiais

Šalta.
Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:50.
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Juozas“Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 .jnėtų, peržiū
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1 jėgia atsverti blogavalių mūsiš- 
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LIETUVOS VARDO KILME ■
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos.vardas, pct 

.mažai kas ši kiaušinių-studijavo. Apie.lietuvių tautų if lietuvių 
kalbų yra-parašyta daug knygų, it brošiūrų. Lietuviai miniiui

visų žmonių gyvenimą tyrinėtojai mano, kad dabar su-1

I73H HALSTED ST,, CHICAGO, ILL

NUOLAIDOMIS:

priežiūra, sveikata ir grožis
S4.-00 daba>- tik ........... .

šiame jos į>eį Įvairiausių pelnagaudžių 
krašte ta liga vadinasi širdies spaudos.' Tąi mediciniški spąs- 
kraujagyslių (koronarinių arte-ftąi didesniam mūsų paklydimui

uiĄmerica,
Bonds matare in less than six year*.

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM" 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ - SKLEIDŽIA 
ŠVIESA:

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

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra na; u rali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
Kunancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
>sruoia 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAG4ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose Kaune. N'audakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalba

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
va įspūdžiai Iliustruota foto nuo’raukomis 331 psl. $3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
lonaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda 
užmaskavimai. Abi knygos perlytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina S2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 
psl. Kaina $150
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S

«t«Uank*nt darbo vaUndomir arb>_ uĮMkant paifu Ir pridedant 
ar pinigine perlaida
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avele. Todėl nesisemkime žinių imą bei lenktyniavimą.

Kaip susekta asmenybės svarbiausi darbai turėtų kon-
apie sveikatos užlaikymą iš ple
pių moteriškių, nesusitaupėju- 
sių vyriškių iš geltonosios spau-

asmenybės nepakankamumas.šiuo adresu: - - ■ - ■ •
veikią širdį žalojančiai per nėr- NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

(liaudies išmintis pasakoj e: kol jie nesusitvarko persibujo- nminkai, dvasininkai, genausie-
mums palikta), nes pavirsime i jusį garbės troškimą agresyvu- darbininkai, gydytojai nepa- 

i n •» • i • * • • ! t I lArrTn 4"o hln/rciTnlm wiioio

Rosenman* mano, kad širdies pa-

TV IRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu, darnos pagrindai 
Naujausių mnksio žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M- D.

ASMENYBE, CIGARETES IR ŠIRDIES LIGA
Prisilaikyk žmogui skirto kelio — atlaikys širdis 

visą tavo kelionę. Gyvenimiška tiesa

Žrr O’is kelionė nuo pat gi-1 
mime iki nuo šios žemės prany
kimo yra Įvairiopai trukdoma. 
Laimingas pajėgiantysis atsi
spirti \ isokioms vilionėms. Toks 
savą >ivą į ramų uostą atbu- 
riuoja laiku. Visi turėtume 
stengtis būti tokiais buriuoto-i 
jais, štai kai kurie švyturiai to
kiu ke-iautpjų saugesnei kelio
nei.

Jau visi žinome, kad stipriau
sia mūsų tarpe giltinė yra šir
dies arterijų priskretimas —I 
sklerozė. Neužtenka apie tai ži
noti. Reikia visas pastangas dė
ti, kad tokiai giltinei į mūsų šir 
d į būtų užversti visi takai, štai 
keletas priemonių tokiam takui 
užgriozdinti.

Atlikta du dideli darbai tiriant 
širdies susergamumą skleroze. 
Tai širdies kraujagyslių (visada 
arterijų) priskretimas choleste- 
rolinėmis skretenomis.

Na”dokimės mokslininkų — 
tyrinėtojų atsiektomis tiesomis. 
Jomis pasinaudodami apturėsi
me laimingesnę kelionę. Niekam 
nepareikime savo gyvenimo vai
ro,— nei cigaretei, nei susilpnin
tai a~menybei, nei angelui bei sease). 
šėtonui. Tik pajėgiais buriuoto-’ nikų (corona)—karūnos pavida- 
jais tapę, mes galime viltis an-i lu supa širdies raumenis. Nuo 

- gėlo talkos ir nuo šėtono atsi-ičia tų arterijų pavadinimas ko- 
kratymo. O tą pajėgumą sem-1 ronarinėmis — į karūną pana- 
kimės — didinkime ji naudoda-: šiomis. Tai tiek dėl vardo, kad 
miesi mokslininkų atliktais dar-Įlengvia suprastume apie ką čia 

. bais širdies ligos išvengimo sri- i eina kalba.
tyje. 1 Negerkime iš avies pėdelės

DOVANOS
5l<JS KNYGOS PARDUODAMOS . DABAR "NAUJIENOSE"

SU DIDĖLĖMIS

Gu^sen — DANTYS, jų 
irtais viršeliais, vietoje

Minkštais viršeliais lik
L Gvssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES
\Kelionės pa Europą įspūdžiai. Dabar tik-...... ............

Galima faip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

-j

PLIKI KNYGA, PARAŠYTA-SU MEILE
LIETUVAI Ig ŽEMDIRBIAMS į

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKUO ŠVIETIMAS. Studija. .Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus- lėšomis. Knyga dviejų da
lių. žemės ūkio šviėtimo problemos .ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 

-• mų ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo 'tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
(Jaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

N A U J 1 E N O S
1730 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

keliaujant šios žemės keliu. Vie
ni iš paikumo, kiti iš gudrumo 
mus klaidina; Tada' drumstame 
vandenyje pelnagaudžiai savęs 
praturtinimui mums dvigubą odą 
lupa. Visai kitas reikalas yra 
mokslo šaltinio prisilaikymas ir 
tik iš jo tiesos savo naudai sė
mimas. Todėl neskaitykime to
kios “patriotiškos” spaudos, ku
ri perša rūkymą vien dėl to, kad 
garsus muzikas rūkė. Šiaip žmo
gui sunku orientuotis, kad ir 
gerumų garsi asmenybė gali sa
vyje turėti blogybę ir dėl to rū
kyti bei kaip kitaip save smuk
dyti. Neklausykime ir tokių “iš
minčių” kurie geltonos, spau
dos puslapius pavartę, skelbia 
visam blokui apie vitamino C 
žalą, visai neklausydami apie No
belio premija apdovanotojo Li
nus Pauling skelbiamą to vita
mino naudą.

j

Stenkimės apsišarvoti stipres
niu žmoniškos asmenybės šar
vu, tik tada pajėgsime negirdėti 
mus žudančių sirenų, giesmių.

i K Asmenybės menkumas 
didesnis širdimi susergamumas

Šio krašto gydytojų oficialus 
..žurnalas (AMA) paskelbė gy
dytojo Ray H. Rosenman. studi
ją, atliktą grupės tyrinėtojų 

I (Western Collaborative Group 
f Study, trumpiau WC-GS) apie 
žmogaus asmenybės Įtaką į šir
dimi susergamumą. Tai buvo 
pirmas toks tyrimas atliktas pa
saulyje. Trumpai tariant, tas ty
rimais susekta sekanti tiesa! 

i. Taip vadinama raide A žmogaus 
asmenybė sukelia žmoguje šir
dies arterijų ligą, net nepri
klausomai nuo kitų tą ligą žmo
gui artinančių negerovių (rūky
mo, girtavimo, suriebėjimo, pa
kelto kraujospūdžio, cukraligės 
ir kitų jau žinomų širdies ligos 
pagreitinto jų. Taigi, tas asme
nybės savitumas pavadintas A. 
rande ir sirgdina žmogų labiau
siai. Minėti priediniai negeru
mai tik pritaria — žmogaus širdį

i dar greičiau ant lentos guldo..
Kas gi yra tas asmenybės 

menkumas, kad jis taip labai 
kenkia širdžiai, tuo'pačiu žmo
gui. jo šeimai ir visai tautai? 
Juk dabar širdimi krenta pajė
giausieji mūsų ir ne mūsų žmo
nės. Taip ir susekta, kad va
dinami asmenybės A žmonės pa
tys prisišaukia širdies atakas 
jauname amžiuje. A asmenybę 
apibudina sekantieji žmogaus 
savumai: 1) garbėtroškumas, 
2) agresyvumas, 3) lenktynia
vimas. žinoma, šios trys mumy
se kiekviename rusena. Tai ge
ros savybės mūsų asmenybėje’ 
tol, kol jos nėra persibujoju- 
sios. Visas vargas prasideda, 
kai žmogus ima netekti saiko vi
sose, kad ir geriausiose srity
se, ypač čia minėtose trijose. 
Tas trejopas asmenybės savy
bių normos perviršijimas yra 
širdies susergarr.umui pagreitin
ti stipriausias varyklis. Net me
tę rūkyti ir kitaip virš minė
tai savo menkinti žmonės, ma
žai tesnmažina sau pavojų &u-' 
sirgti širdies kraujagyslių liga,

niekais paversti.'Toks Žąmįs dre- sektas tikras kelias į apsaugą 
bėjimas, toks maras, badas, ug- nuo širdies kraujagyslių ligos, 
ris, karas... kenkia milijonams. Per asmenybės tvarkymą — prie 
Tokia besiplečianti pasaulyje be- širdies kraujagyslių susveikimo. 
dievybė įvairiopa®) pavidale jau ~ ’
baigia geriausių žmonių pastan
gas niekais paversti/ Mūsų tar
pe besiplečiąs asmenybės sumen
kėjimas pavydo., apkalbų, gerų 
darbų niekinimo (ir dar Dievo 
bei tėvynės vardu atliekamo!) 
pavidalais mūsų geravalių išmin
čių darbus verčia pelenais. Taip 
ir nėra kam pristatyti lietuviš
kos kultūros šio ir kito krašto 
išmintingiesiems. Taip ir ima 
mus vadinti labiausiai girtaujan
čiai žmonėmis. Net baisu ima 
darytis, kad mūsiškiai moksli-

. n inkai, inžinieriai, rašytojai, me
nininkai, dvasininkai, geriausie-

centruotas ir tikrai turimu savo 
gerumu mes privalome kitatau, 
čiams ir saviems prisistatyti 
pilname pajėgume. UŽ tai visi 
meskime menkniekius: stokime 
dirbti mūsų sveikatą užlaikan
čių ir nuo ligų mus saugojančių 
darbų dar šiandien, ne rytoj!

< ■. ■

i B.e kitų, blogybių .talkos, ardo

Žinoma, kad dar dąugiau dirbs 
visi tyrinėtojai šioje srityje. 
Apie tų tyrinėtojų susekimus 
Širdies ligų gydymo srityje pra
nešime sekantį kartą.

Išvada. Tvarkykimės visų, 
pirma savo gyvenimo pagrinduo
se: savose asmenybėse. Be as
menybės tvarkos .— j sušveiki- 
mą nė iŠ pėdos. O kaip tik į tą 
svarbiausią reikalą iki šiol visi 
mes mažiausiai dėmesio kreipė
me. Vien gaudėmės piliulės, vien 
operacijas piršomesusirgusiems; 
vien persivalgymu laikraščiuo
se gyrimės, vien kultūrinių” klu
bų gausa mūsų vietovėse žavė
jomės. Gana mums visiems to
kių ir''panašių menkystų. — 
net pasakos vaikas pajėgia mumis 
tiesą į akis drožti. Tik parem
kime savas asmenybės tokios 
tiesos priėmimui. Tik‘tada mū
sų takai širdies giltinei bus- ne
prašalinamai užgriozdinti, ••• 
z ’ Pasiskaityti. AMA 233: 872- 
877, 1975.

BOMBA TIES LENKUOS 
KONSŪLATD ■

\ NEW YORKAS. — Sausio 16 
d. New Yorke iš pravažiuojan
čios mašinos buvo išmesta prie 
Lenkijos konsulato bomba, ku
ri sprogusi nepridarė didelio nuo
stolio ją neužmušė-žmonių. Bom-

gatvės buvo dar tuščios.
New Yorko Associated Press 

žinių agentūrai ir kitai New 
Yorko spaudai buvo pranešta te
lefonu, kad bomba prie Lenki
jos konsulato buvo padėta žydų 
ginklo organizacijos. Ta pati 

ginkluotų žydų organizacija tvir
tina, kad ji savaitės bėgyje: iš
dėsčiusi 5 tokias pat bombas ki
tose New Yorko vietose. / ■

PRIVERSTINA 
STERILIZACIJA

NEW DELHI.— Indijos val
džia pranešė,’ kad ji rimtai svar
sto priverstinos sterilizacijos 
reikalą kaip vieną, tikriausių 
priemonių sumažinti sparčiai 
daugėjantį gyventojų prieauglį. 
Indijos gyventojų šiandien yra 
kiek daugiau kaip 500,000,000, 
bet 2000 melais jų bus visas bi
lijonas, tai yra tūkstantis- mili
jonų. Kad gyventojai laisvu 
noru pasiduoti sterilizacijai, ža
dama tokiems sumažinti mokes
čius'ir‘išmokėti po 12 dolerių 
premijas' -

menkumo įtaka širdžiai
Minėta tyrinėtojių grupė (WC- 

GS) pradėjo darbą 1960—1961 
su 3,154 vyrais, dirbančiais de7 
šimtyje Kalifornijos kompani
jų. Jų amžius buvo nuo 39 iki 
59 metų. Patyrę žmogaus as
menybės tyrinėtojai suskirstė 
minėtus vyrus į dvi grupes įa- _ _
gal jų asmenybių savitumus. mgSq širdies kraujagysles (ar- 

Prie minėtos grupės A buvo pri- terijas) vien minėtas asmeny- 
skirti visi tie vyrai, kurie nuo- netvarkingumas (Asmeny- 
lat skubėdavo, njlolat j laikrodį SąVybės • garbėtroška, ag- j 
žiūrėdavo (sens^ of time urgęn- resyvumas, nesveikas lėnktynia- s 
cy) ir kurie buvo agresyvūs, gar- ;vimas)_ yet prašalinus vUas mi- L 
bėtroškosjr lenktyniavimui pa-!nėtas. ^įtas; šešias negeroves, 
sidavę. Kitąį-^. grupei B buvo.. žmogaus susergamumas širdies 
priskirti vi§i daug ramesnės as- kraujagyslių liga palieka, jei as
menybės vyrai.;; iš-minėto 3,154 menybės Ą savybės nesti pa-

naiki narnos, Tyri notojai ir gyd. atsiniininiuose ir metraščiuosc.f/Lcn ininiiiias ir Lietu*vyrų skaičiaus grupėn '■ A tokiij
pateko 1,589, grupen B 1,565.
■Matome, kad inžsu tarpe maž-r v . .7. '. ,’ kenkimas aėl minėtos asmeny-daug puse butų pnskaitoma. pne / . -
-• j- . -v., ____ _ . . . .j bes netvarkos ..eina kitais keliais, ^1° labai daugsenų^ dokumentų. Savo studijoje jis nurodė

ęs Pri|I. lanęiųjtj, jei vįj§ minėti šešėriopi ken-' ^tekvieno žodžio metrikaciją, ir surašė Lietuvos praeitį liečfen- 
pn ai y- vyrų kad. ardo šnjdį (rūkymas,I^as knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė-52 psl. knyge-
savy es ipojaus i tų. va s- gėrimas, suriebėjimas, pašėltas pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti ^viršeliai, 

I. ių gyven jams. Į kraujospūdis.;.). Manoma/ kad J^aina $2:60; Knygelė jums bus pasiųsta, jei'diif ddierm atsiusite
Tie vyrai buvo mediciniškai 

sekami pusdevintų metų.' Ir štai 
kas gavosi. Iš visų tų vyrų šir
dies ligos susilaukė. 257 vyrai. 
•Mirties angelas jų 140. apsupo. 
Iš tų 140 mirusiųjų, širdies ligą. 
L. atėJčĮ-’ gavusiųjų' mirė 31;riš 
pirmo karto, 19 jų'mirė pakar
totinai ataką širdies gavus, ;90 
mirė dėl kitų priežasčių. Kaip 
mirtis buvo, dažna; .grupės A ir 
grupės B vyrų tarpe.— žingeidu 
bus kiekvienam sužinoti.. Pasi
rodė, lead silpnesnės asmėsybės 
vyrai širdies ataką .mirė dvigu
bai dažniau už ramesnius — 
grupės B vyrus.- Skaičiais buvo 
gauti sekantieji daviniai. Skai
čiuojama buvo mirtys tūkstan
čiui asmenų (person-yeąrs)-. Nuo 
širdies ligos mirę tūkstančiui 
2.92,- nuo kitų ligų 4.38 grupes 
A vyrų. Tuo tarpu , grupės B 
vyrų mirė nuo širdies ligos 1.32, 
nuo kitų ligų 3.214/. . . : -

Kitos blogybės irgi.kenkia 
širdžiai

Nesididžiuokime nė vienas nė 
viena savo blogybe.-. Toks mūsų 
girtavimas ir per girtayimą-“šel- 
pimas” lietuviškų( .reikalų yra 
menkos asmenybės, nors gabaus 
rašytojo, svaisčiojimas kitiems 
begalviams apdumti.,ir išjų to
liau žaliukus traukti nusiteiki
mas. Viršui minėtoji grupė ty
rė. ir kitas žmogaus asmenybės 
silpnumo pasėkas —r žmogaus sa 
vižudystę per nežmonišką elgse
ną girtaujant, rūkant ir reikia
mai save kaip kitaip netvarkant. 
Toji tyrinėtojų grupė (WCGS) 
susekė, kad sekantieji veiksniai 
neigiamai veikia mūsų sveika
tą ir sparčiai artina mums atsi
gulimą ant menčių širdies krau- 
pagyslių ligą gavus.. Buvo su
sekta sekančios negerovės, grei
tinančios mums širdies ligą: 1. 
žmogaus amžius. 2. Tėvų — pro
tėvių sirgiųias širdies krauja
gyslių liga. 3. Pakeltas pįnnas 
(sistolinis) ir antras (diąstoįli- 
nis) kraujospūdis. 4 Tabako rū
kymas. 5. Pariebėjęs, kraujas 
cholesteroliu, triglyceridais- ir 
vadinamais beta — lipoprotei
nais. 6. Girtavimas.*", Į
Didelė blogybė ardų- gyvenimą 

pati viena, be kiĮįjp.talkofi į 
Visi žinome, kad didelė blogy-

vinius —.hormoninius kelius. Tie

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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A lot of people don’t 
buy U.S.' Savings Bonds 
because they think it

want id use that money:; 
right away, there’s 
a 10-yoarextension 

takes them 10 years privilege. Either way^ 
to mature. Take another you’ll find that Bonds 
look. The old green Bond mature at just the right 

-■ ain’t what it used to be.
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a negt egg for 
something .(or someone)

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t



1

ir Ra

itoki*

$3.00

Taupykite dabar,

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos ir

Investavimo knygelės sąskaitos neša

VERSA
TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

pasta- 
šiluma

SKAITYK IR KITAJ PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS’

$5.00
$3.00

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

$6.00
$6.00
Gra- 

$5.00

jau pasakojo, 
Henry Kisingerio 
sėkminga, pavyks 
strateginių ginklų

Dr,. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pustau- 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
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ir $6,000, bet tos išlaidos išsi
lygina, kadangi saulės energi
jos operavimo išlaidos yra labai 
žemos. ■

Saulės teisės — reiškia klau
simą, ar saulės šildymo įrengi
mo savininkas turi teisę turėti 
savo namams jokiu kitu namų 
nekliudomus saulės spindulius. 
Tai problemai. spręsti, atrodo, 
riaujio^m^šms^štat^i‘-'turės-

būti išdirbti ir užgirti nauji pla
nai.

Dar lieka klausimas apmoky
mo techninio personalo, kurs su
gebėtų tinkamai operuoti sudė
tingas šildymo ir šaldymo siste
mas. J. Pr.

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

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psĮ.
K. Bielinis, DIENO J ANT, gražiai Įrišta, 464 psL;______
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vari. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 

$3,00, minkštais vir-

Paskutinės Lietuvos dienos Klaipėdoje 
. (PrisiminimŲ nuotrupos apie Lietuvos Generalinio 
Konsulato Klaipėdoj atidarymą, veikla ir likvidavimą)

šeliais. _ ______.  —   _________ _________
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ________ '_____ ___ .
P.LIJkfiiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽlŲr

88 psL _______ ....----- ------- .............................................
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai ___________—_______ ______ _ ____

Knygas, užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms. .
' N A U J IENOS,

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 įsi-

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

L* •/ ; NA'U JI ENO'S,.

■, .1739 So. Halsted St, Chicago, DI. 60608

nyčios, Įsteigti laikrasči . _ „
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 čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, m. 60608

1 z Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. y ->

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

“iai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48

legrama iš Vokietijos Užsienių 
Reikalų ministerijos. Toje te
legramoje buvo pasakyta, kad 
Reicho užsienių reikalų minis- 
terio von Ribbentropo parėdy
mu, Baltijos valstybių konsula
tų bei pasiuntinybių, tas įstai
gas uždarant, personalui leidžia
ma pasilikti Vokietijoje ir -ges
tapo, viršininkui pavedamą juos 
apklausti, kur. jie ~nori apsigy
venti (Vokietijoje) ir- apie tai 
pranešti Reicho užs. reik, mi
nisterijai. Pareiškiau, kad noriu 
pasilikti Klaipėdoje, nes čia ma
no šeima, čia turiu butą ir dėl
to išsikėlimas kitur, Vokietijos 
gilumon, mane ekonomiškai su- 
likviduotų. Klaipėdoje iš viso 
pasiliko dauguma konsulato per
sonalo : aš, E. Ozelienė, M. Nau- 
jokytė, J. Žarinskas. Kiti išva
žinėjo kitur.

Kai visi išsiskirstėme neži
nomon ateitin, vienas asmuo, 
nors ir ne konsulato tarnautojas, 
bet labai artimas jo personalui 
ir darbui— liko gestapo rūsy 
j e — kalėjime. Tai Otonas Mi- 
kelaitis, prieš keletą metų buvęs 
Gubernatūros valdininku, bet, 
nežinau kodėl —iš tos tarnybos 
atleistas. Vertėsi kažkokiu biz- 
neliu privačiai, kol vokiečiai už
ėmė Klaipėdą.

Konsulatui Klaipėdoje atsi-v 
darius” ir kasdien .minioms lau
kiant naujų pasų, Mikelaičiui 
buvo leista konsulato koridoriu
je turėti savo stalą ir užpildy
ti (norintiems) pareiškimus 
gauti pasą ar vizą. Rodos, jis 
už tokį patarnavimą imdavo po 
markę ar dvi, bet nekartą koks 
beskubantis išmesdavo ir ' pen
kinę. •

Taip O. Mikelaitis, nebūdamas 
konsulato tarnautoju — vertė
si neblogai, o ir pačiam konsula
to darbui buvo didelė paslauga, 
kai pilietis ateidavo su gerai 
(mašinėle) surašytu pareiški

mu. Mikelaitis — puikus vyras 
visapusiškai: darbštus, manda
gus, . paslaugus, visada pasiren
gęs bet kuo padėti, visada gero
je nuotaikoje — tikras “džentel- 
monas”. Nors ir nebuvo konsu
lato tarnautojas, «bet visų mė
giamas ir dėlto kai būdavo koks 
“pašivaišinimas” — nugėrimas, 
niekada jo neaplenkdavome.

Iš viso jis konsulatui buvo la
bai artimas. Bet tai turėjo ir 
blogąją pusę: gestapo rūpėjo 
turėti šnipą pačiame konsulate, 
bet tai nebuvo įmanoma ir dėlto 
jie užkalbino ne konsulato žmo
gų — Mikelaitj, kuris kasdien 
buvo konsulate, nors ir tik ko- ■ 
ridoriuje, bet turėjo asmeniškų 
ryšių su visais konsulato tar

tą į Maskvą visai fteskristi, sėk 
madienio vakarą sovietų radij< 
komentatorius 
kod šį kartą 
kelionė bus 
susitarti dėl 
kontrolės.

Sovietų valdžia iki šiol nesu
tikusi daryti nuolaidų, dabar 
praneša, kad ji sutiks dviem ga
lais šaudantį lėktuvą skaityti 
strateginiu.

Sovietų valdžia nenori, kad 
būtų nustumta į šalį detentės 
politika,dėl Angolos. Sovietų 
diplomatai mano, kad Angolos

jungoje su Brūvelaičiu (kuris 
jau senai iš Klaipėdos buvo iš
tremtas).

Negana to, į gestapo rankas 
buvo patekęs vienas mano ra
šytas (nors A. Kalvaičio pasi
rašytas) pranešimus — “memo’ 
— apie nuotaikas krašte, iš viso 
“reportažas” iš Klaipėdos ir kra
što. Rašydavau tuos “reporta
žus”, kurie buvo labai slapti ir 
paties gen. konsulo pasirašomi, 
reguliariaiUžs. Reikalų M-jos 
ir kitų valdžios įstaigų bei asme
nų orientacijai. Nelaimė tame, 
kad į gestapo rankas ‘(iš Užs. 
Reikalų M-jos) patekusiame, ma-

Vargu kuriam kitam išradi
mui buvo įdėta tiek laiko, pa
stangų ir pinigų — ir smegenų, 
kiek įdėta technologijai, kaip 
panaudoti saulės' energijos iš
teklius, kurie yra neišsemiami, 
tik veltui aikvojami tuščiose be
ribėse Visatos erdvėse. Ir in
vestavimas pradeda duoti kas
kart šviesesnius rezultatus.

Jau 1878 metais saulės ener
gija varoma garinė mašina pa
saulinėje Paryžiaus parodoje su
ko spaustuvės presą, kuriuo bu
vo spausdinamas tai parodai lei
džiamas laikraštis.

1939 metais Massachusetts 
Technologijos Institutas 
tė pirmus keturis saulės 
apšildomus namus.

1940 metais Floridoje 
lifornijoje kurį laiką veikė sau
lės šildomi vandens šildytuvai, 
o 1959 metais Jungtinių Ameri
kos Valstybių Kongresui buvo 
įteiktas bilius, skatinantis stu
dijuoti saulės energiją.

Šiuo metu veikia du 1974 me
tų įstatymai. Vienu įstatymu 
išvystoma penkerių metų pro
grama demonstruoti ir išbandyti 
technologijai kaip sukombinuo
ti saulės energiją šildymo ir šal
dymo sistemas. Antruoju ener
gijos Ieškojimo ir Išvystymo 
Administracija (E. R. D. A.) 
kordinuoja kitokių energijos šal
tinių tyrinėjimus.

Sėkmingai Saulės energijos 
Žemės reikalams Įkinkymo rai
dai kol kas, atrodo, kliudys dvi 
pagrindiųės problemos — kai
nos ir saulės teisės:

Dėl kainų — Saulės energija 
iki šiol vis tebekaštuoja bran
giau negu dujos (gazas), alie
jus ar elektros sistemos, nors 
bendrai jų operavimo išlaidos 
išsilygina. Saulės sistemos in-

(Tęsinys)
t Rugpjūčio mėn. (1940 m.) pir- 

iftoje pusėje, tikriau pradžioje 
(tikslios datos nepamenu), kai 
jau konsulatas praktiškai ne
veikė, vieną dieną A. Kalvaitis, 
grįžęs iš pasikalbėjimo su ges
tapo viršininku (konsulato per
davimo reikalu), pranešė kad 

nebūsią sunkumų konsulato per
sonalui pasilikti Klaipėdoje ar 
išviso Vokietijoje, tik neaišku
mų kilę dėl manęs — vis dėl

i nautojais, o taip pat jis plačiai
• išsikalbėdavo ir su savo klijen- 

tais, atvykusiais iš krašto. Bet 
Mikelaitis, kaip geras lietuvis,

• gestapui davė atsakymą: ne.
Nieko jam nenutiko, kol vei

kė konsulatas. Bet gestapo jo 
atsakymo neužmiršo ir kaip tik 
konsulatas nustojo veikęs — 
Mikelaitis buvo suimtas ir pa
talpintas gestapo rūsyje. Jis ne
buvo kankinamas ar kaip kitaip 
maltretuojamas, bet vis tiek bu
vo kalėjime. Nešdavome jam ten 
maisto, rūkalų, ką sargybiniai 
jam perduodavo. ‘Ir tik tam 
tikra rusų komisija, atvykusi 
perimti konsulatą, jį iš kalėji
mo išėmė ir jis išvažiavo į Lie
tuvą. Jis neturėjo jokios kitos 
išeities. ’ Lietuvoje laimingai 
praleido visas audras, bet 1944 
metais, besitraukdamas į Va
karus, nuo rusų artilerijos žuvo 
kažkur Pomeranijoje.

Galiausiai atėjo ir paskutinė 
Lietuvos gen. konsulato diena. 
Trijų vyrų, kalbančių rusiškai, 
pasirodymas prie konsulato du
rų — aiškiai sakė kas jie yra ir 
ko jie nori. oKnsulo įsakymu jie 
vidun.nebuvo įleisti. Pora dienų 
skambino telefonu, norėdami 
kalbėti su konsulu, bet konsu
las su jais kalbėti atsisakė. Jie 
dar kartą mėgino patekti į kon
sulatą, bet ir vėl be pasekmių. 
Galų gale, gestapo viršininkas 
'paskambini)” konsului, kad įstai
gą, pagal įsakymą iš Berlyno, 
reikia parduoti rusams. Tada 
virš konsulato pusiau stiebo bu
vę nuleista didelė Lietuvos vė
liava, konsulatas užrakintas ir 
raktą konsulas nunešė ne ru
sams, bet atidavė gestapo vir
šininkui, o' .pats išvažiavo ap
sigyventi kur tai Gumbinės apy
linkėje. .

Ir manote, kad gestapo kon
sulato raktą tuoj pat aftidavė 
rusams, .Ne. Net tris dienas ges
tapo valdininkai darbavosi kon
sulate, prie uždarų durų ir lan
gų, smulkmeniškai versdami 
konsulate likusią biblioteka, by
las (ne tik konsulato bet ir iš 
anksčiau likusias Gubernatūros), 
viską — kas- juos galėtų supa
žindinti su konsulato buvusia 
veikla, kad galėtų inkriminuo
ti klaipėdiškius.lietuvius veikė
jus, likusius Klaipėdoje ar kraš
te, bet dabar jau pasidariusius 
Vokietijos piliečiais. Nieko jie 
nepešė, nes visa tokia medžiaga, 
kiek jos konsulate galėjo bū
ti, buvo iš anksto sunaikinta ir 
gestapininkams į rankas nepa
teko ko jie ieškojo “not a thing”. 
Tik po trijų dienų “kruopštaus” 
darbo, vėliavą gestapo nuplėšė 
ir raktą perdavė rusams, kurių 
vienas buvo iš Sovietų pasiun
tinybės Berlyne ir du — iš So
vietų konsulato Karaliaučiuje.

Vėliau rusai visą konsulato- 
Gubematūros inventorių, bylas 
ir biblioteką išvežė į sovietų kon
sulatą Karaliaučiuje, o ten, vo- 
kiečių-rusų karui 1941 m. pra- i 
sidėjus, vėl viskas pateko į vo- , 
kiečių rankas.

Taip baigėsi .paskutinės Lie- | 
tuvos dienos Klaipėdoje, kur Ge- j 
neralinis Konsulatas atstovavo 
ir reprezentavo laisvą ir nepri- I 
klausomą Lietuvą. J

(Pabaiga) j

(Vykiai nieko bendru neimi 
detente. Sovietų diplomatai pa
juto, kad JAV kongresas jau 
nepritaria Kisingerio vešiai nuo
laidų politikai. Jeigu sovietų 
valdžia pavergs išlaisvintą An
golą, tai detentei bus padarytas 
galas.

Kongreso nariai nenori klau
syti apie pasakojimą, kad An
gola neįeina į. delentę. įtampa 
turi sumažėti visame pasauly
je, o ne siaurame Rytų Europos 
ruože.

Britų diplomatai pranašauja 
detentės politikos pabaigą šių 
metų gale, o gal dar ir anks
čiau, nes rusai nekreipia dėme
sio į įtampos .sušvelninimą. 
Rusijos komunistų partijos cen
tro komitetas įsakinėja agen
tams išnaudoti kiekvieną ply
šelį savo idėjoms ir įtakai di
dinti. Britai pataria neužmirš
ti, kad 1972 metais, kai detentė 
turėjo prasidėti, rusai laukė 
padidėjusios prekybos, liet iki 
šio meto nepavyko su rusais 
dėl prekių susitarti.

no “reportaže" (Nr. 7) buvo ir 
viena svarbi karinė pastaba — 
apie vokiečių laivyno judėjimą 
ir didžiųjų patrankų iš Klaipė
dos apylinkių numontavimą ir 
išvežimą. O tai gestapo akyse 
buvo “čystas šnipinėjimas” 
(praktiškai taip ir buvo) ir dėl
to' jie nebuvo apsisprendę ar 
leisti man pasilikti Vokietijoje 
ar varyti į rusų okupuotą Lie
tuvą. - Mat, gestapo per savo 
agentą (moterį) mūsų Užs. R. M. 
Kaune, ne tik kad gavo nuora
šą, to “memo”, bet ‘jie žinojo, 
kad tai mano rašytas.

Bet sekančią dieną A. Kal
vaitis man pranešę, kad ir su 
manim “viskas tvarkoje’. Vis 
dėlto, taip spėja ano “šnipinė
jimo” nusikaltimą pridengė ma
no, kaip konsularinės tarnybos 
nario imunitetas — jei toks iš 
viso tada galiojo. Bet paskui, 
dar dieną ar kitą vėliau, paaiš
kėjo viskas, kai visas konsulato 
personalas buvo pašauktas į ge
stapo įstaigą Palangos g-je. Ne 
visi kartu, bet po vieną atskirai.

O ten, gestapo Įstaigoje, mums 
kiekvienam buvo perskaityta te-

Maskva tikisi susitarti 
su Kisingeriu

MASKVA, Rusija

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
idO didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui,
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu: f

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

>SSį-»; s- ■

RUA, I dalis. 208 psL, Įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00, minks- 
tais ž viršeliais 1______ --------------------------------------—

Prof/S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. 
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir-

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

Įsteigta 1923 metais.

. YRA GERIAUSIA DOVANA '
k

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as 
meniškai pažino, skaitė joz straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu: 
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ —• 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų Pirmųjų išeivių šviesuoliu gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENAMAS, Juozo Ado 
maiČio - šerno gyvenimo'bruožai. Išleido Amerikos Lietaviu Istori 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL *
r GAUNAMA /^NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE *

NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

pPilir.ac ] R RTOTuLlS

r--------

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui '
7722 George st. tik už $5.00 metams!

La Salle, PQ., Montreal £90, 
Canada (Reguliari prenumerata—$10.00).

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu

(Pavardė ir vardas)

prenumeratos 
mokesčiu.

(Tikslus adresas)

k



nebūtų

nariam

$26.00
$14.00

$30.00
$16.00

$3.00

Mano stažas, berods, jau' trečią mė'

Geriems lietuviams jie pataria dalyvauti ruošiamuose rin
kimuose ir baigti tarpusavius ginčus, užmiršti sukeltą 
kartėlį, bet rinkiminių, taisyklių nepataiso. Talieka tas 
pačias. >

Jie kiekviena proga pasakoja, - kad organizuojama 
Bendruomenė apima visus Amerikos lietuvius, bet kiek
vieną progą'naudo ja išskirti tuos, kurie nepritaria klas
tai, melui ir apgaulei. Naujienas frontininkai skaito prie
šišku laikraščiu vie tik dėl to, kad Naujienos, norėdamos

jo agentų, mokau 
kartais’ 

šventose” of ganizacij6-

garsino Amerikos lietuvių tarpe. Bendruomenės vedamą 
kultūrinį darbą Naujienos dar ir šiandien aprašinėja ir 
garsina.

Prie Bendruomenės vedamų kultūrinių; darbų pri
klauso ir lietuviškos, spaudos platinimas, jie, jau trečias' 
metas veda LB spaudos vajų. Jie sudaro Amerikoje lei
džiamos lietuviškos spaudos sąrašus, nurodo jų adresus, 
prenumeratas ir siuntinėja organizacijos skyriams, kad 
nariai pasiūlytų laikraščius ir žurnalus tiems lietuviams, 
kurie jų neskaito ir nepažįsta. Jeigu atsiranda normčiųf 
užsisakyti kurį jiems nežinomą ar mažai v pažįstamą lai
kraštį, tai jie ir prenumeratas priima. Brooklyne pran
ciškonų leidžiamas Darbininkas šių. metų sausio 16 dienos 
numeryje paskelbė tokį sąrašą. Prie jo pridėjo kelis lie
tuviškos spaudos platintojus, besirūpinančius lietuviška 
spauda.

Pagal paskelbą Bendruomenės Chartą ir Bendruo
menės priešakyje stovinčių pareigūnų pareiškimus, JAV 
LB priklauso visi lietuviai. Lietuviška yar ir Amerikos' 
lietuvių leidžiama spauda. Jeigu Bendruomenei privalo 
priklausyti visi lietuviai, tai vajaus metu reikėtų tiems 
lietuviams pasiūlyti ir visus lietuviškus laikraščius. Kaip 
elgiasi dabartiniai Bendruomenės “kūltūfihinkai” ? ' Mi
nėtame sąraše jie įrašė tiktai vieną dienraštį,- liėtuviaihb 
marijonų leidžiamą ir frontininkų redaguojamą Draugą; 
Apie Naujienas spaudos vajaus syaiatę nieko-neužsiminė.

tojai, jo' 'darbo trukdytojai, 
pirmiausia, patys neturėtų pa
siimti ALTo atstovo pareigų. 
Jeigu Jie patys ’to; nesupranta, 
tai ALTas (Taryba) turėtų jų 
netvirtinti atstovais.
• -''-T j" ■ « • ■

Mūsų spaudoje' nuskambėjo 
žinia, kad nesenai ALTas (Ta-

Joseph R. Biden, . Clifford P. 
; Case,; Jacob Ė.' . Javits, - Hugh 
.Scott, James B. Pearson, Robert 
P. Griffin. ū
I Rašyti laiškus ir; savoj valsti-
3 ~ v senatoriam.■’ Visų * jų - adfe- 
sas£_y. -jy j- f

United Stątėš>Se'haW- 
Washington,’ Dr C. *20510.;
Laiškui ar telegramai ieks-

Manaių kad to, kas daro at
stovą ALTui patikimu ir posi- 
tyviu jo atstovu. •

Ar gali būti ALTo atstovu' 
tie, kurie mūsų, skaudoje-yra’ 
ALTą visaip niekinę, jį iš oro' 
griovę ir pan. Tolau mūšų liė- 
tuvių tarpe esama dąūgt Tik 
paskiaidykite, pvz., PLB Val
dybos biuletenį “Pasaulio Lie
tuvį” ir tenjrasite tokių gaifa:

lemtus mūsų gyvenimo aspektus, kliudančius tam dar
numui. I

Naujienos aprašinėja Bendruomenės vedamą darbą, 
kad Amerikos lietuviai būtų informuoti apie naujai at
neštas idėjas. Kai su Amerikos Lietuvių. Taryba naujai 
atvežtos Bendruomenės vadai susitarė dėl darbo padalos 
ir Bendruomenės vadai pasiėmė dirbti kultūrinį darbą,

“Please' support • S.. Res. 319, 
which requires ašsufąEį'eeyof 
non - recognition of the incor
poration, of Liti&aiiia into the 
SovietUnion”. ;
< Sbkruškįme visų1 kai Lietu
vos likimas to reikalauja.

dr; bobelis^ vyksta į -

LIETUVĄ- '
■S ■ - - ' 'Jį '

Lietuvos nepriklausomybės 
minėj iihopfo'gą” Ji'ūtų svariau 
gausiau amerikiečių tarpe pa
skleisti informacijų apie* mū
sų" krašto kančias ’ okupacijoje 
ir lietuvių teises į laisvę. Tam 
galima panaudoti spaudinį “Eit 
Įmania”, kurį paruošė 'Judi. 
Prunskiš, išleido Amerikos 
Lietuvių’ Taryba. Gaunama 
ALTo s centrinėje įstaigoje 
Chicago j eir gausesnisegzėihp 
liorių skaičius bus pasiųstąjį 
ALTos skyrius.. /

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

(Tęsinys)

II. — Del' ALTo atstovų 
kvalifikacijų

ALTo nariai yra jf sudaran
čios organizacijos. Jos siunčia 
į ALTą savo atstovus: Tie at
stovai būna’ ALTo priimam 
arba atmetami dėl stokos mo
ralinių kvalifikacijų. Jų atm’e- 
timų tegul ir retai būna, hlef 
vistiek jų pasitaiko. Pvz. prieš 
kelis metus taip buvo atmestas 
vienos ALTo organizacijos at
stovas dėl to, kad jis turėjęs 
■kažkokius ten “glaudžias ry
šius” su okupanto agentais at 
panašiais į juos.

Manyčiatc,' (kad toks viso 
ALTo- 'Tarybos) patikrinimas 
atstovo kvalifikacijų yra tiks
lingas. Be jo, iš tikrųjų, galė
tų Į ALTą pralįsti net ir okupan 
to “atstovų 
čių gerai prisitaikyti 
net ir

būti jo atstovu vienas- ALR 
Katalikų Federacijos atstovu 
į 'ALTą-išrinktasis ir pasiųsta
sis 'asmuo',’ kuris, ątėifimnkų 
žurnalėlyje “Ateity’’ negražiai 
rašęs apie dabartinį ALTo pir
mininką Dr. K. Bobelį. Jam 
atmetimą buvo iškėlęs “Nau
jienų” redaktorius’’ M? Gudelįš.' 
Katalikų Federacijos atstovas 
ALTo buvo praleistas', bėf vis- 
tMkv geriatf būtus kad1 joj AETo:

JONAS AUGUSTAMS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
1926 — 1940 Metai

Ko, t. y. kokių kvalifikaci
jų reikėtų iš'ALTo atstovų rei 
kalauti^

: REZOLIUCIJA' LIETUVOS 
REIKALU JAV SENATE
JAV senato Užsienio santy-' 

kių" komiteto pirmininkas se- • 
pa torius John_ Sparkman (de-’ 
inokr., Alabama) atsiuntė raŠ^ ■ 
tų'Amerikos Lietuvių- Tarybos';

WASHINGTONUI

Senato Užsienio reikalų* k~ęt 
mitete yra apsvarstymui pateik 
ta rezoliucija* 319; kuria ^a^ 
brėžiama, kad JAV nepripa
žino ir. nepripažins Lietuvos 
įjuh^įno į Šoviefų' ^jungą! 
Svarbu; kad senato; nariai-gau
tų is lietuvių kŪd"daūgfaina2T 
kų ir telegramų^ parodančių^ 
jog lietuviai tuo susirūpinę, tą 
seka ir prašo greičiau tą rezo
liuciją priimti. .

Visų pirma rašyti JAV Sena
to Užsienio reikalų komiteto

John1 Spdriimah, 
Mikė" Mansfield,'

rytinęs Vokietijos sieną, nepajustų skirtumo ir negalė
tų sakyti, kad nuo čia jąuprasideda Azija — žemesnės 
kultūros bei civilizacijos'kraštas, taip tekdavo kartais 
girdėti, šitam darbui maniau galėsiąs pašvęsti savo 
jėgas ir panaudoti įgytąsias žinias?...

Laikas bėgo 
nesį ėjo į galą.

Tuo metu važinėjau su sąSkaitybos bei stisišiekimo 
revizariais po stotis; darėme kartu' stočių-'— bilietų 
kasų-'ir susisiekimb revizijas, ži’ūfėfo' traukinių eigos ir 
tvarkos. Lūkuriavau,' laukiau vyriausybės pasikeiti
mo,. savaime ir' Susisiekimo’ miništerio,' kuris galėjo 
nusverti ir mano' likimą:'

Pralošus krikščionių - dėmOkratu blokui ri^įmiiŠ 
į trečiąjį seimą,, atsistatydino 192^. V. 31 Dr. L. Bistro 
vyriiiilisybėį o' V. 15 d. vyriausybę sudarė Mykolas Sle- 
žėvijifušj liaudininkų — socialdemokratų kabinetą. 
Susisiekimo ministerijos valdytoju buvo paskirtas Be1- 
nediktas Tamoševičius, tos pačios ministerijos Pašto

Amerikos lietuviams reikia susirūpinti
Amerikos lietuviams reikia rimtai susirūpinti fron

tininku atvežtais metodais į visuomeninį mūsų gyveni
mą. Jų noras kalbėti visų Amerikos lietuvių vardu ir vi
sur atstovauti Amerikos lietuvius yra toks didelis, kad 
jie nesilaiko paprasčiausių padorumo taisyklių. Jie ne
kreipia dėmesio į gyvenimo tikrovę, per akis skelbia ne
tiesą, reikalauja didelių privilegijų, klastoja organiza
cijų rinkimus, lenda Į jau seniai veikiančias organiza
cijas, kad galėtų jas iš vidaus suskaldyti, savo žmones 
priešakiu pastatyti ir tapti vieninteliais Amerikos lietu
vių atstovais.

Didžiausia rakštimi, aišku, jiems yra Naujienos. 
Jos kartas nuo karto iškelia viešumon j"ų skelbiamą me
lą, nurodo klastotus duomenis, ir neleidžia ardyti nusis
tovėjusio susitarimo ir veikiančiais nuostatais paremto 
Amerikos lietuvių gyvenimo. Naujienas keliais atvejais 
frontininkai bandė pažaboti. Pradžioje siuntinėjo kazu- 
istiškus raštus, kuriuose buvo bandoma melas apkaišyti 
teisybe, nusikalstamas darbas nuspalvinti dorybe, o 
visos tos apgaulės tiksliai buvo vaizduojami aukščiausie
ji ir geriausieji.

Jie bandė primesti visiems mažos grupelės kontro
liuojamą Bendruomenę, bet jiems nepavyko. Pradžioje 
frontininkai išvaikė visas kitas politines grupes iš Bend
ruomenės vadovybės/ o praeitais metais ją suskaldė. 
Suskaldė todėl, kad vienoje ar kitoje apylinkėje apylin
kių vadovybėn neateitų frontininkų totalitarinėm idėjom 
nepritariantieji žmonės. Naujienos kėlė viešumon jų 
užsimojimus ir nurodė daromas klaidas. Bendruomenės, 
vadai buvo paruošę tokias, rinkimines taisykles, kurios 
tiktai jiem vieniems garantavo laimėjimus. Naujienos 
iškėlė tą negerovę savo skiltyse, o Nainys, norėdamas 
atitaisyti blogą įspūdį, atidėjo rinkimus ir paruošė šiek 
tiek švelnesnes taisykles.

Jie suruošė “garbės” teismus, kuriuose neleido gar
bingai spręsti kylančių konfliktų. Jie paruošė tokias “rin
kimines taisykles”, kad garbės teismas, prisilaikydamas 
iš anksto paruoštų taisyklių, negalėtų iš esmės spręsti 
nei vieno skundo, rodančio suklastojimus “rinkimų” me
tu. Jie ir toliau ruošia “rinkimus”, visai nepakeitė, “rin-

pakvi estas pasakyti kalbias 
L5fttuv6s; nepriHati'semybės at
kūrimo’minėjimuose: Los An
geles vasario 15 d. ir Montrealį 
vasano 22 ar .r- u ''7^’

rūbinė,’ nė^a' bŪtinT’tifrž&^nuo- 
latmių teisinių ekspertų iš ki
tų tautų-teisininkų elito'.- Tik
tai, jei kartais pasitaiko susi
durti jam su*kokia’ labai pai
nia teisine problema, būtų ir 
jam pravartu pasiklausti ta 
problema kurio žymaus kitų 
tautų teisininko nuomonės, už 
kurią, žinoma, reikėtų atsily
ginti Tai būtų tokie ALTo tei
sęs patarėjai .arba ekspertai ad 
hoc, t y., tit kuriam vienam 
atvejui. Tokiu ekspertu ąd hoc 
galėtų būti ir mano pirmiau 
nurodytas'vokiečių žymus tei
sininkas,; tarptautinės teisės 
Specialistas Boris-Meisner. Jį 
aš esu ALTui ir asmeniškai nji- 
rpdęs. Gal jis tokiu jaū ir .pėsi- 
kviestas.

(Pabaiga)1

sisiekimo ministeriui Baliui Sližiui pasisakyti. į jį at
sakė oficiozo — Lietuvoje — Geležinkelių Valdyba, ži
noma, pro šalį, beteisindama sprendimus, tačiau ne
daug priekaištaudama (daug mažiau, kaip dabartiniai 
tautininkai emigracijoje, pvz., (Jurevičius) už mano 
juos kritikuojančius raštus). Straipsnis, išėjęs prieš 
46 metus, tik ką baigusio mokslus, tačiau tuos pačius 
argumentus patiekčiau ir šiandien prieš to meto nevy
kusią geležinkelių susisiekimo politiką. (Gaila, šio 
str. ir kitų panašių nepavyko man emigracijoje surasti).

Dauguma straipsnių lietė ūkiškuosius reikalus, — 
neracionalią, statybą, bei siūlymus pertvarkyti geležin
kelių stočių planus. Beatsakinėjant į juos su Geležin
kelių Valyba prasidėjo rimtos diskusijos spaudoje ge
ležinkelių reikalais. (G. Vaidyba, žinoma. įtarė, kad 
tai mdno raštai, nes kol manęs nebuvo, nebuvo if tų 
raštų). Jai tas nepatiko, tačiau kitokių veiksmų nesi
ėmė. Jau vėliau, po metų ar dviejų, visai kitose aplin
kybėse. besikalbant su dipl. inž. Jokūbtl Sližiu, jis pa
sisakė. lyg man teisindamasis, jis rašęš (jain liepę jo 
viršininkai) man atsakymus ir matęK kad ji’ė’buvę pu
sėtinai giliai “įkritę”. Rodos, tuomet, taip if kitafš’ 
panašiais atsitikimais, aš perėjau į linksmesnį juokų 
bei anekdotų pasikalbėjimą. Su J. Sližiu tuomet ir vė
liau. mūsų santykiai buvo geri ir Iinksrho pobūdžio.

Beeidamas stažą, bestudijuodamas įvairias gele
žinkelio sritis, pamačiau, kad to meto mūsų geležin
keliai stovi keletą laipsnių žemiau už mūsų kaimyno 

vokiečių geležinkelius. Man paaiškėjo, kiek datrg 
pas mus dar reikia padaryti, kad sū jais susilyginti. O 
jiems prilygti būtinai reikėjo. Pirmiausia, jie turėtų 
be snkrėtimų, be defektų vykdyti susisiekimą tautos 
ūkiui bei kultūrai tarnauti, antrą — vykstantis kelei
vis iš Vakarų į Lietuvą, arba per ją, toliau į aytus, per

žinkėlių direktorių^ gaI būt'rėikė5o/'ir'^užOTaŠyti*‘,' hęt 
aš dar nebuvau atšakonuh^š valdidūk'arf/ tėf 'nęi vfė- 
n a, nei antroji formalinė procedūra'a u di enci j ai ’ ga u ti, 
galvojau, nebuvo man dar taikoma... O be to', tokio 
demokratinio kabineto ministerijos valdytojas, nema
niau, kad atsisakys kalbėti, pažinti asmenį'grįžusį Jš 
užsienio', baigusį mokslus ir išgirsti joje pažiūras? Taip 
jau normaliai yra daroma. Tačiau, kai, auchenČi jai 
gauti! jis 'reikalavo užsirašyti,’ tai if ' atsakyti ■ telefonu 
turėjo sekretorių^: ,

Ką-gi?: Mano ateities darbas Geležinkelių Valdy
boje, po tokio pasikalbėjimo, buvo išspręstas negaty
via prasme. Nereikėjo laukti, kad įvyktų-kurių-nors 
kitų n’ėhfatottŪM? — juo
delio jimo, stažo pratęsimo bei panašių trukdyiAų, 
sunkumų.. Td®l tAnj p&fašiaŪ’a$i^tydinimo įfe- 
reiškimą-(šiandien . pilnesnio jo teksto nebeprisimenu,

J ■s'-SĮj- -- ’-os atsajęyjjją ir tuo¥hi 
darbo sąlygų) ir 

arA Geležinkelių dir4k-
sūdAfyrA{HoliiWlėsnfi£‘ nfe

tWet’p^ 
torių;*- Trarrkoš tarriVbčk’ viSŠftiinkui, inž. FelikSŠki 
Ppbkevičiųi (SahąljĮauskas,btlvo atostogose). Jis man
dagiai priėmė. Atėjęs už kelių dienų pasiteirauti, iAž. 
bobkevTČius pasiūlė pakeisti manVpareiškimą (p4?»- 
šyti be tų’ nlhfĮ’vų^, kftAYįj a? tfeSiąs'ateistas “kafjpo 
hetfnkattt^f^utofto” . ■ < v

(Bus* dstfgtafltf- .

i DffiENRAšTĮ^ “NAUJIENAS1 
T&ISY-B^ 

JOS VISAD RAŠO

atstėvįr sudėty vlsaf 
Geriausia; kad tokie* patys, 
kaip sakiau,’ susiprastų ir į 
ALTą’ nėšibfautų. O jėr jie vis 
dėto ten, k'aip sakb/ 'per jėgą 
lenda; tai ką sti jais daryti? J 
Tegul jo oragnizacija' randa ; 
geresnių kandidatų, turinčių 
neabejotinas moralines- kvali
fikacijas.

III. — ALTui teisinės pagalbos 
reikalu

ALTas turi pakankamai ir 
gerų, pajėgių lietuvių teisiniji- 
kų, net ir šū teisės mokslų dok
toratais? Todėl jam, mano nuo-

Klausinėjamas sutiktų pažįstamų, bei spaudos 
žmonių — kaip einasi, kaip vyksta mano stažas, kaip 
atrodo geležinkelių santvarka, pasakydavau, kad rei
kia dideliu reformų, pagrindinių pertvarkymų ir pri
taikymo geležinkelio susisiekimo tautos ūkiui tarnauti. 
Jei patį geležinkelių tinklą, statytą Rusijos imperijos 
strategijai, buvo sunku (bei negalima greit) pakeisti, 
tai bent reikėjo prie tvarkos pakeitimo, stočių kelių 
pertvarkymo, darbo suprastinimo bei palengvinimo.

Įsitikinęs, kad pasikalbėjimai su viršininkais ne
duos jokių rezultatų, (be to paskatintas prietelių), pa
rašiau pirmą straipsnį apie Geležinkelių Valdybos ne
racionalią politiką, leidžiant pinigus į brangias staty
bas ir nesirūpinant statyti trūkstamų vagonų, garvežių, 
patenkihUmain susišiekimtlt vykdyti. Pavyzdį nuro
džiau Marijampolės stoties keleivių namą, kur už be
reikalingai išleistus kokius 200.000 litų buvo galima 
įsigyti trūkstamų prekinių vagonų patenkinamai tau
tos ūkiui aptarnauti (prekinis vagonas turėjo tada kai
nuoti X.000 — 10.000 litų). Taip pat pažymėjau netin
kamą susisiekimo dėsniams to namo patalpų išdėstymą 
bei stoties kelių išplanavimą. Pasirašiau slapyvarde ir 
atidaviau į tautininkų Smetonos — Voldemaro — Ta
mošaičio. .. prirašomą, bei iš eilės redaguojamų, vy
riausybės opozicinį savaitinį žurnalų — Lietuvį. Jį 
gavę, išspausdino pirmąją savaitę.

Neapsimokėjo jo duoti vyriausybės oficiozui “Lie
tuva“. n&f gefiauriti atvejo*, jį būtų tik persiuntę Su-

čiausiai skaitomas Amerikos lietuvių laikraštis. Naujie
nos plačiausiai-ir tiksliausiai informuoja saVp skaityto
jus, apie visuomeninį, kultūrinį ir politinį- Ainerikos-.lįe- 
tuvių gyvenimą, bet frontininkai bando pačias-Naujienas 
nuslopinti; • Jie mano, kad jeigu jie' spaudos savaitėje 
Naujienų nepaminės, tai Naujienų nebus. Tai'yra strau
sų galvosena, laisvam pasauliui netinkama politika. Kiek
vienas kultūringas lietuvis pasipiktins- tokiu Bendruome
nės “kultūrininkų” elgesių. Jie parodo niehką"kultūros 
supratimą. Jie patys sau daugiau pakenkia, ne^ii Nau
jienoms. Jeigu jie iš lietuviškų dienraščių surašo gali 
išbraukti už Lietuvos laisvę kovojančių ir lietuvių tautos 
likimu besirūpinančias Naujienas, tai jie gali suklastoti 
bet kurį kitą lietuviško gyvenimo faktą.

Prašome . Amerikos lietuvius; išsiskirsčiusius''po vi-‘ 
sas Amerikos lietuvių kolonijas,' tapti7 Naujienų"platinto
jais. Atsiųskite mums galimų skaitytojų aŪrešrfš. Mes 
jiems dvi savaites siusime Naujienas,'kad vėliau‘galėtii- 

kiminių” taisyklių ir neužkirtę kelio tokiam sukčiavimui, me paprašyti dienraštį užsisakyti. Praveskime tokįspau-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams __    S30.00
pusei metu .........  $16.00
trims mėnesiams _________ $8.00
vienam mėnesiui _________ $3.00

Kitose JAV vietose:
metams ..
pusei metu

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries S31.00 per year.

15 cents per copy.

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams J_________________  $31.00
pusei metu____ ________ _  $18.00
vienam mėnesiui ___ ....____ $4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago 
nr. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

be to, norėjosi papasakoti apie Geležinkeliu politiką, 
kaip jtrnan tubmet atrodė. NeabejO^C^ a^fė rAaA^fVtf- 
vo jau inforntavęs Geležinkelių direktoriU& itfž7 J; Sa
baliauskas, bet aš norėjau asmeniškai su juo pasikal
bėti, kaip dar einantysis stažą, kandidatas į atsakin
gas pareigas. \ ? .

Neužilgo, perėmus jam miruslenji' paskambi
nau p. Tamošėvičiui, pasisakiau kas esąs, ką veikiąs, 
pridedant,; kad norėčiau pasikalbėti Geležinkeli^ rū
kalais?

— Pas mdnė reikia užsirašyti.*.. aŠ nejįslirf’kilb®- 
tis sū kiekvieritf valdininkėlįu — girdžiu p. Tamoševi- 
čiaorttilsą. (iie*žodlfai išfil^man1 iki šiab\3Ten',v 
atsimenu ar buvo kokių nors tarpinių?).
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ĮTui, pažymėdamas,’ kad rezo^- 
liu-cija, jog JAV nepripažįsta J 
Baltijos- valstybių- inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą, nu
matoma, senate bus priimta be 
užsitęsiančių^ apklausinėjimų 
ar debatų. Sen. Sparkman pa
žymi, kad “tokios rezoliuci
jos tai aidas JAV oficialios po- 
zięųps,^ kokią yra paskelbęs 
prėžid^fes Fofdaš.. Faktas, 
kad J A V nepripažįsta' Baltijos 
valstybių ahsbib'ffviSto: imvS- 
absoliučiai* aiškiai; pšareikštas 
taip prie$,- taip ir- po Heisin-; 
kio deklaracijos • pasirašymo”.
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIUKAS
AK1V> ALoį>, NUblU> 
Ali GERKLES LIGOS 

2858 VV. 63rd Street
V ataudus pagal susitarimą.

Drt. K. G. bALUKAi
ANUStkiJA Ik MUickV uiuvS 

GlMfeKULOGlNB CMiKUKGMA 
6449 FuUsKi Rd. iCrawrora 

Medical Building). Tel. LU 6-6-H6 
frunia Uguuxu^ pagal iUiiuiriLLiiL 

Jei uealSLuvpia, skoiudiuli 3/h-oUi2

Dk. C. k. buctm
INKSTŲ IR S L AP Irti v 1-MKŲ 

CHIRURGIJA 
Telet. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DK. ftlcK bKAZlS
PtlTdiGlMix aIXD iuAucuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-S&49 

Rezid.; 334-2233

< KIEK KAŠTUOJA KATĖ?

Naujai išleisoje knygoje apie 
bičių naudą autorius L. E. Ben
ning rašo, kad vienos katės iš- 

i laikymas gali kaštuoti apie pus
antro tūkstančio dolerių.

Knygoje “The Pet Profiteers” 
rašo, kad katės gali gyventi iki 
15 metų ir kiekviena vidutinė 
katė suėda po skardinėlę kačių 
maisto kasdieną, sumokant vidu
tiniškai po 27 centus už skardinė- 

, lę, per visą katės amžių išeina 
$1,478.25. ‘ >

VĖŽIO SUSEKIMAS 
PATIKRINUS KRAUJĄ

CLEVELANDAS. — Chemi
jos profesorius Arnold Ę. Po
well bandymais patyrė, kad^ 88 
nuošimčiais buvo- tiksliai nu
statyta, ar neturi vėžio pacien
to kraują patikrinus. Kraujo 
patikrinimas trunka visą dieną 
ir kaštuoja 99 dol.

JAUNAS "MARMĖTO*
“Siauriai gražus!" karališko Windsor Šatei paritu netoli Lon
dono, pareigūnas pasakė apie čia matomą.veislės nau
jagimę penkių uncijų beždžionytę, pavadintą "Martian". AAa- 
kaku veislės beždžionės yra plačiai paplitusios Azijoje ir kol 
jaunos yra švelnios ir "inteligentiškos", bet eidamos senyn da
rosi piktos ir laukinės. Gal ta pati naktimis sidendo viršum 

Texas miestui?

ž.v iejj s&H ŽENKLAI

ČIKAGA. — Wieboldt bendro
vė praneša, kad ji sausio pabai
goje pradėsijanti mažinti žaliųjų 
ženklų S & H dalinimą pirkėjams. 
Esą, pirkėjai toliau nesiįdomau- 
ja ženklais; ženklai daugiau ne- 
bepritraukia pirkėjų.

— Sovietų ir arabų diplomatar 
planuoja visiškai izoliuoti JAV 
Jungtinėse Tautose, bet Daniel 
Moynihan pareiškė, kad greičiau 
bus izoliuotos Jungtinės Tautos, 
negu JAV. Moynihan visai ne
sijaučia izoliuotas.

— Arabai nori pravesti pales
tiniečiams naudingą rezoliuciją, 
bet jie bijo, kad JAV atstovas 
nevetuotų. Kiekvieną projektą 
jie stengiasi parodyti ambasa
doriui Moynihan ir klausia, ar' 
jis bus Amerikai priimtinas.

OFIbU VALANDOS: 
Pirmadienuus ir ketviriao. 1—7 
antį ėkU.. pcuKiaaiejim. nuu 1—irec. 

ir .sešiau. iiAioi sanitarus,
• . • - - * *

vai.,

£ĖAUL V. UakuiS
GYDYIvjAb IR CHikukumS

Westchester Community klinikos ■ 
Meaicirics aireKtorius.

1933 S. Manneim Rd., Yvesrcnesiert iii. 
VALANDOS: 3—3 oartio dienomis ir 

Kas antrą sestauieni <j—vai.
TeL: doz-z/2/'.aroa 562-2/28

NUO $8.50

GARANTUOTI 
RADIJAI’ .

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir kely;. 12—8. 
Sekm. ir treč. uždaryta.-

Sparnuota pabaisa baido amerikiečius

KEZu GI 8-0673

DR.J W. EiSiN - Ž1S1NAS 
AKUŠERIJA IK MOTERŲ LiGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avev WA 5-2670
V z -
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0C01.

2- ' TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. . GIEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

SPECIALYBĖ AKIU^ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

(PUTRAMENTAS)
^Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės - 
kapams gėlės, ’

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

DR. K. A. V. JUČAS
TeL:,561-4605 ir 4894441

I Š A I.:x 
lb02 K. WESTERN ĄV€.. 
52i4- l<;-WEŠT:ER^rAVE-.

Valandos pagal sdšit'arimą.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS -

Beverly Hills / į, 
GfL I N Y C I A 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 3-0833 ir PR 8-0834

Ofiso jei.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir 'penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

-PERKRAUSTYMALJ

MOV I N G
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

Tel. V/A 5-8063 •

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BOTINI KRIKŠČIONIUI
*TU ridami didį Kunigą Dievo namams, artinklmis tikra ii rd imi, 

pilnu tikėjimu". — Ebr< 10:21, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas Ji ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti; ai darau visa norėdamas pa
mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jęi mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemĖką kelionę. >mes įeisime j amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis

Kas antrą antradienį Sophia Barčus radijas skalbia švento Rašto tyrinė
tojų aiškinimus.

Visi žino, kad mirtU yra žiauri Ir pajiačla kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusUįi? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:.

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET,
■ CHICAGO, ILLINOIS 60629.

* ŠV., RAŠTO TYRINĖTOJAI

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI . 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SElBUTiS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: an»7ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef : 776-2880
Naujas rez.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 24 ir 6-8 vai.'vak. šeštadie
niais. 2-4 vai. po Pietų ir kitu laiku 

- pagal susitarimą.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš -W0PA, ; 

1490 kil. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-f 

dienio iki penktadienio 12:30— • 
1:00 v. popiet’. — šeštadienį ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. ► 

j ryto. y

Telef.: HEmlock 4-2413
i \ \ ' ' - \ ‘T

7159 So. MAPLEWOOD ĄVE. j

CHICAGO, ILL. 60629-^

2850 West 63rd St., Chicago 60629 
Tafef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Siė»i. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t.

Y. Tumascnis, M. D., S. C
, ’'CHIRURGAS

1 2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susi tarimą. Dėl 
valandos skambinti telel HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-5I95.

į PLEASE!
I
' PREVENT

FOREST FIRES i

San Antonio, Texas. —ųPieti-- 
nio Texas gyventojai turi savo 
“nežinomą ; skraidantį objektą 
(UFO) , tai yra milžinišką spar
nuotą kreatūrą, kuri naktimis 
tyliai sklando viršum gatvių, te
rorizuodama publiką ir, policiją. 
Baidyklei. geresnio vardo netu
rėdami žmones tą padarą pava
dino “dideliu paukščiu” (Big 
Bird).
- Gandai apie tą “didelį paukš
tį”," kurio sparnų ilgumas spėja
mas apie keliolika, pėdų, prasi
dėjo prieš pora mėnesių, praneš 
Šimu Rdbstotvn, Tex., spaudoje 
ir. Corpus Christi televizijoje. 
Tuos pranešimus pasekė visa ei
lė tolimesnių pranešimų apie 
“automobilio ilgumo- ‘ paukštį, 
ypač iš Rio Grande Slėnio, MekA ikaip-pėnaais- gandai sklinda. Kai 
sikos pasieniais. ,~

Praeitą savaitę televizijos sto
tis ekrane parodė milžiniško di
dumo-paukščio pėdų įspaudus, 
rastus, šviežiai suartame lauke: 
pėdos buvo iš tri jų pirštų, 9 - in- 
čų platumo, ir 12 incų ilgumo. 
Tą pačią dieną, ,du^.policininkai 
Sutemus ^paskirais 'automobiliais 
po San. Benito važinėdami apy- 
tamsiomis gatvėmis ’ pranešė 
matę milžinišką paukštį didumo 
nuo vieno sparno galo iki kito 
apie 15 pėdų, sklandantį be jo
kio garso,- sparnų nejudinant 
viršum slėnio nuėsto. Iš formos 
tas “paukštis” buvęs panašes
nis į .garnį ir pelikoną, apie 15

pėdų didumo ir baltos spalvos, 
■paliudijo San Benito policininkas 
Arturo Padffla, kurs apgailes
tavo tuo metu neturėjęs kuo šau
ti, bet sekantį -kartą pasiimsiąs 
šautuvą.

Tai dėl. San .Benito nebe pir
miena: policijos viršininkas Ted. 
Cortez papasakojo kaip prieš še
šetą savaičių j. Policiją atbėgo 
labai nusigandęs žmogus, kurs 
sakėsi, negėręs ir esąs blaivas, 
bet matęs skraidančią pabaisą. 
Netrukus į policiją atbėgę du 
vaikai'papasakojo matę paukš- 

-tj, turėjusį beždžionės galvą.
Rio Grande? City, per 75 my

lias atstu nuo San Benito, šerifas 
Ray Aivare^-pasakė/ kad Starr 
apskrityje jaii-arti du-mėnesiai

Sovietai neišleido
Inturisto palydovės 

emigruoti i Vakarus
MASKVA. — Sovietų turis

tų palydovė, kurios-tarnyba bu
vo lydėti Amerikos ir Anglijos 
turistus, Ekaterina Volkova, 26 
metų amžiaus Inturisto tarnau
toja, už pakritikavimą jos įstai
gos (Inturisto) elgesio su Va
karų turistais, pranešė, kad val
džia atmetė jos prašymą leisti 
emigruoti į Jungtines Amerikos 
.Valstybes<;

Volkova ir jos invalidė moti
na, komunistų partijos narė nuo 
1947 metų,- prašymą emigruoti 
įteikė praeitį metų rugsėjo 16 
dieną, o šio sausio 5 dieną gavo 
pranešimą, kad jį prašymas at
mestas. priežasčių nenurodant. 
Miss Volkovą pasakė, kad po in
turisto pakritikavimo ji t>uvo iš
tisus metus persekiojama. ■?

Pdrsekįojįmai prasidėjo, kai 
ji 1974 metais prašė laišką .ko
munistų partijos .yyresnybiriku* 
Sovietų vyriausybei “apie tru
kumus Inturisto’ veikloje ir pa- 
tatnavimuš^ teikiamus Vakari) 
turistams”, . >

Nuo to laiko jai buvo uždraus
ta lydėti turistus daugiau kai 
keletą valandų, kad negalėtų pa
laikyti privačių kontaktų su tu
ristais. In tu ristas grasino ją-pra
šalinti, bet iki šiol to dar nepa
darė, bet ją atšaukė iš palydo
vės pareigų ir paskyrė darbuo
tis Inturisto raštinėje, visiškai

— Washington© grobikai pa
leido vieno transporto bendrovės' 
pareigūno sūnų, kai tėvas su
mokėjo jiems stambią sumą. Sū
nus penkias dienas buvo pririš
tas prie lovos, bet paleistas be' 
sužalojimų. ' * r

— Pekino valdžia įvairiose Eu
ropos valstybėse užsakė didodką 
kiekį strateginės medžiagos. Ki
niečiai parinko gerą momentą, 
nes metalų kainos yra gerokai 
nukritusios. Iš britų jie užsakė 
Rolls Royce motoru už 160 mili
jonų dolerių.

TĖVAS IR SONUS

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

1410,:So. 50th Avė., Cicero
Telet: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ tutomobiliams pastatyti

III ....................

kurie tvirtina, kad skraidantis 
pabaisa, atrodė-esąs pusiau-kaip 
žmogus, pusiau kaip paukštis.

Praeitą, savaitę tūlas Alverico 
Guajardo, 35, iš Brovnsvillės, 
papasakojo policijai kaip, nak
ties metuiažkas lyg smėlio mai- 
_šu stukterėjo j jo1 namų ant ra-

išbėgo lankant, kur apie tris 
šiurpulingas minutes žiūrėjo 
akis Į akį prieš “keistą gyvulį 
ar žvėrį, keturių pėdų aukštu
mo, su į sidabrinį dolerį panašio
mis akimis, į paukščio panašiais 
sparnais ir į šikšnosparnį pana
šiu veidu... ■' J. Pr.

uždraudus bet kokį kontaktą su 
turistais. ' '
’ KeH; amerikiečiai, kuriems 
Miss Volkova buvo patarnavusi 
kaip Inturisto vadovė, oficialiai 
parėmė, jos. prašymą leisti jai 
emigruoti į JAV-bes.-

’ Savo prašyme leiėti emigruo
ti ji suminėjo praėjusią vasarą 
Helsinkyje įvykusią Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferenciją, kurioje buvo su
sitarta leisti laisviau apsikeisti 
žmonėmis ir. id ėjomis tarp Rytų 
ir Vakarų. .

KAITYK tr KITAM PATARK

SKAITYn DEMOKRATINI
" 'IENKAS7 ’ •'NEVIENAS-*

— Portugalijos karo vadai da
bos, kad krašte būtų- sudaryti 
tikslūs balsuotojų sąrašai, pra
vesti ’teisingi rinkimai, sudary
ta legali valdžia, o vėliau pfeži- 
ddntas Gomes -■ atiduos valdžią 
naujai vyriausybef ir pasitrauks 
atsargom

— S. Puidokas ir R. Misevi-
čius yra geriausi Washington 
State universiteto krepšinio 
rinktinės žaidėjai.

Laidotuvių Direktoriai

REpuMe 7-8608

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Savo naminę .vaLstv^splntelei.-reikia 
nepaprastai' švariai * ir tvarkingai už- 
laikyti; kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas benkutes ir -nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad. neįvyktu- klaidu-nes- varsty, su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaistp trūksta ir iuos pa- 
pHdytfc ,kad būtum - bet kokiam neti
kėtumui pasiruošėm.

Susurukiinij' 
PRANEŠIMAI

— Žemaičių Kultūros klubo metinis 
nariu susirinkimas įvyks trečiadieni, 
sausio 21 d.. 1:00 vai. popiet Gintaro 
Salėje. 2548 W. 69th St , Nariai .kvie
čiami atsilankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. ?

Rožė Didžgalvienė, rast

ALEXANDER T. MILLER
Gyv. 4258 Sos .Western Ave.

, Mirė 1976 m. sausio mėn. 18 dieną, 10:55 vai. ryto, sulaukės 60 
metų amžiaus. Gimęs Chicago, lUineis.

’ T Paliko'nuliūdę: žmoria Suzanna, pagal tėvus Chiedo. 2 dukterys 
—Pamela Gramith, žentas Larry, ir Celeste Miller, sūnus Cfaig Mil
ler, marU Nancy aąūkai — Larry ir Steven, sesuo Christine Millerio- 

' tė - Lindquist, švogerū Harry, brolis Joseph Miller, brolienė Stella. 
. dukterėčios, sūnėnai, ir kiti giminės, draugai bei parjetami

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans kaply&oje, 6845 Šė Western 
F Avenue. t

Trečiadienį, sausio 21 dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčia, o po gedulingu pa
maldų bua laidojamas Sv, Kazimiero laetuvių kapinėse.
X.- a • Jk įĮlĮer giminės, draugai ir pažįstami nuo-
sifonai KVUAiAifit unity Lbun tsMotuv^se ir suteikti jam paskutinį na- 
tarnąrimą ir atsistaldBaina. <

Nuliūdę lie^& ' . ‘

Žmona, dukterys; sūnus, sasuo, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600,

DAIMID

4605-.0.7 So. HERMITAGE AVENUE
\ ____________

Tet: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NIKIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių ?
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK Hl SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 - ------ ------- - . . 
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LIETUVIU TAUTINIU KAPINIŲ SKLYPŲ SAVININKŲ

5SE

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Neaiškus 'rytojus

Siuntiniai į Lietuvą

JKiUl
KIEK AMERIKIEČIAI SURŪKO

MuzPAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av» 
Chicago, III 60632. T«l. Y A 7-5980

GERULIS, EUGENIJUS 
JOKUBONIS, JONAS 
MATELIS, BRONIUS 
MICKEVIČIUS, ALGIRDAS 
PRANEVIČIUS, MYKOLAS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Ill. 60608

trims mėn 
— $26.00,

Jėzuitu koplyčioje -ir;akademija 
Jaunimo centre. ' • - tę >

Call Frank Zapolis 
32081/, w. 95th st 

GA 4-8654

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET ' ’ 
" Telefj REpublIc 7-1 Ml

HEART 
FUND

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY. JANUARY 20, 1076

4368 AHCHSR AvE., CHICAGO 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVE.

Tel. 257-5861 >

VALDYMAS
VERTIMAI

Siunčiu _________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

ADVOKATAS Į KALĖJIMĄ .
ČIKAGĄ.;,'— Federalinis I tei-: 

sėjas Įsakė ądyokątų E. M. Gen- 
soną pasodinti į kalėjiirią'IIjąm- 
atsisakįus' prisiekusiųjų .teisme 
liudyti -prieš. savb. ginamąjį,; ku-. 
ris kaltinama^plėšikaviipųyTaip: 
gi advokatas atsisakė latidudtr 
teismui gys^o pistoletą ir atim-. 
tus. apiplėšimo metu .6,120 .’dol.

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Br»ng«nyb«, Laikrodžiai, Devane* 
_ . vltoms progoms.
3237 WEST 63rd ST. CHICAGO

Telef. 434-4660

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS
. NOTARIATAS

iželis užsisakė'Naujienas .6 mėn., 
7 . J ‘ įprašė /neminėti. 
Visiems nūosirĄus dėlcui.
\ ’. r 1. - —• - A* *""4* . •* - ♦ * *4- «

- — J. Gerutis, Amsterdam, N;
Y. pratęsdamas prenumeratų, 
atsiuntė Naujienų paramai pen
kinę. Naujienos jajn yra dėkin
gos už: nuolatinę parama taip 
pat už pratęsimų prenumeratos 
iš anksto. nelaukiant raginimo, 
tuo . sutaupant administracijai 

sumainant išlaidas, 
ir į Taip pat. tartai dėkur už pratęsi- 
is, Į mų iš afikstė'p? A7 Pa dolskiuT/

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

i ' - DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

• Apskaičiuota, kad Ą,rjmtas” 
rūkorius per savo amžių sd?ū-: 
ko pusę Tones tabako/ ■M ’̂faū-t 
šiai tabako surūko pypkĮų-iūky-i' 
tojai — iki 213 kilogramų, ciga
rų iki 425 kflpgramu*.bet iųga- 
rečių iki '■ mirtiesf ; f nuo/vę?ąę>) : 
surūko vidutiniSkhrtpo 'ki
logramus ir, daugiau

The Lithuanian: American 
Community of the United 
Ą ^^tęs,hįčdrp orated 

ą A; JAV LB i

REAL ESTATC POR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PARDUODAMAS PAVIENIO KAPO 
SKLYPAS > įlv. Kažinih»ro Lietavių 

kapinėse, geroje vietoje, už $100.
v u o r-,' Tei. 824-2492. - J : . . . ... PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinį JWyJMi. —

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HEATING. CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatai! menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, HL 60609., Tel VI 7-3447

HELP WANtED — FEMALE 
Darbininkių reikia

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, • skambinant ad
ministracijai* darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi- 
pažinimui. Platinimo t vajaus 
proga Nau j ienos yra. siunčia
mos susipažinimui 2 i savaites 
temokamai pagal gautus pagei
davimus /ir galimų skaitytojų

$30.00, pusei metų — $16.00, 
mėn. S3.OO. Kitose JAV vietose metams 

— $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniu©- 
Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

■ J. AndruĮfc Torontą
Maięoni^JitųaĄ^įės.m^^klos ■

;Jųma9, . L..., 'Vaitiekjųiaitė, K.
“ lauskjenė,

5-!^-’ r A'". ’
i—Ponia. Felicija Modesto iš, 

Cleveland© itarp- i kita ko taip 
rašai “Alatonu. buvo' pasikalbė-

žNoriu 'dar. 
ikaętąi i ^Sv<? -r pasigėrė- ‘
ji^Vį^ųjiSm^ĄįiyįiaK y^ia-.

T Y PI S T 
Experienced Typist for Order 
Dept.jfJjis Of office
*.'X, ,1, .. - .
FANTUS TĄPE^ PRODUCTS 

2727 W. Chivago Ave. 381-Q234

. „ JŪSŲ LAIMEI
LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 

8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000.

DIDELIS MŪRO NAMAS, 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
graži vonia, naujas gazo šildymas. 
$21,000. '

MODERNUS 2 aukštu- namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800. 

. 2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė - Marquete; Parke. $36,600.

MODERNUS BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Centf air cond. Arti Maria High. — 
545,500.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai. 
515,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St TeL RE 7-7200

Atida ra ^huo 7:00 iki 9:00 vai. vak. 
kasdien (nuo pirmadienio iki penk 

: ’ tadiemok

2951 W. 63rd ST., CHICAGO,
i ILL. 60629.. Tel. 436-7878

Didžkiusicis kailių 
pasirinkimas 

P8-1 vieninteli i / lietuvi kaiUnii 
Chicago je

^mLnormana ^J^Rkburšteiną 
■WK4SR|įLTeL 263-5826

VvVlCB ir
677-8489 

(buto)

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI . '

Maloniai jums patarnaus
* BALYS BUDRAITIS

3 BUTŲ PO "4 KAMBARIUS mū- 
Tinis. 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke.
■ 3 BUTAI IR KRAUTUVEI PA- 

.TALPA. Medinis, gerai apžiūrėtas 
narnas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY
1 Insurance. Income Tax

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $250.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

' SIUNTINIAI Į , LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 « TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

x. INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

WASHIGTONAS. — Nepai
sant medicinos rimtų perspėji
mų. rūkymas ne - tik nemažėja, 
o kai kuriais metais net naujų 
rekordų pasiekia. Taip 1973 
metais buvo pagaminta 3,570 
bilijonų cigarečių, sumušant 
1972 metais pasiektų rekordų.

Jungtinių Valstybių gyvento
jai 1973 metais surūkė 5.91.2 
bilijonus cigarečių, kurių bendra 
kaina siekė 14.8 bilijonų dole-

KIEK GAUNA ' 
ČKININ K.\S

Amerikos ūkininkai' pereitais 
1975 m. be^^eik niekonelaimė
jo už savo .-ūkyje užaugintus 
produktus, krautuvėse tų' pro
duktų kainoms kylant. Oficia
lūs valdžios skaičiai tuo klausi
mu rodo, kad ekstra pinigų nu
keliavo pas tuos,- kurie prekiau-' 
ja žemės ūkio produktais, kartą 
jie yra išėję iš ūkininko rankų 
ir prieš jiems pasiekiant varto
tojų krepšį. Iš kiekvieno dole
rio, kurį amerikietis išleidžia 
maistui pirkti, 1975 m. tik 37,6 
centus gavo- ūkininkas. 'Liku
sieji gi centai nukeliavo Į tarpi
ninku kišene.

Taip vadinama rinkos kasė, 
susidedanti iš Amerikos ūkiuose 
išaugintų produktų, pakankamai 
pilna išmaitinti ištisus metus 
vidutinę miesto šeimų, 197© m. 
kaštavo vidutiniškai imant,
l. 832 dolerius. Suma, kuri 105 
doleriais didesnė už 1974 m. to
kią pat kasę. Iš tų 105 dolerių 
tik vieną dolerį gavo ūkinin
kas, kiti likusieji 104 doleriai 
nuriedėjo Į tarpininkų rankas.

Jei imsime daugelio praėjusių 
metų statistikos skaičių vidurkį, 
tai vaizdas gaunasi geresnis. 
Pavyzdžiui, nuo 1974 m. iki 1975
m. rinkos krepšio kaina padidė
jo 741 doleriu,, iš kurių ūkinin
kas gavo 367 dol., o 374-—tar
pininkui. ' V"

Visi šitie kandidatai yra gabūs ir patyrę vyrai, visokių rūšių, specialistai, gėrą vardą turin 
tys pabijotai lietuviai. Jie visi bus labai naudingi mūsų kapinių tvarkyme.

Brangūs tautiečiai, lietuviai sklypų sąvininkai, mūsų visų yra tautinė pareiga šiame susirin
kime dalyvauti ir išrinkti šiuos kandidatus į direktorius, kad mūsų kapinių tvarkymas — valdy
mas ir toliau išliktų lietuviškai galvojančių tautiečių rankose.

Atlikite savo tautinę pareiga. Širdingai dėkojame.
Lietuvių Tautinėmis Kapinėmis Susirūpinusių

Sklypų Savininkų. Grupė

' Jbsėph Šlajus,’ Ąlbųųuer- 
cpfe, Nė-^’. MexIco^ nųdlatinis 
mūšį' j rėmėjus,'’ wat^sdamas 
preūumeraia. . kartu( . sįr gerais 
jinkęjiniais atsiuntė 6,.361;; Nau
jienų paramai. Fb 4 dol. atsiuh- 
’šernas .-iš^^pclcfordo, 

if? iš. Hot

Įvyks 1976 m. sausio (January) 25 d., sekmadienį 1:30 v. po pietų, Dariaus-Girėno Posto didžiojoj 
salėj, 4416 So. Western Ave., Chicago, Ill.

Šilas susirinkimas yra ypatingai svarbus, nes jame bus renkami 5 nauji patikėtiniai ~ direk
toriai. Todėl visus geros valios sklypų savininkus prašome būtinai dalyvauti ir pareikšti, savo 
valią, kad per mūsų apsileidimų į patikėtinius — direktorius nebūtų išrinkti lietuvių tautos.inte
resams priešingos ir Maskvos interesus ginančios grupės palaikomi ir reiniaiiu kandidatai.

Pasitarę su daugeliu sklypų savininkų, mes Jus visus prašome j patikėtinius — direktorius 
rinkli ir balsuoti už šiuos 5 kandidatus:

miftišių’ £ £^aųji0ąbsexjęjff5įįiti’

ųię mųnyti£ /ka&Ljose

dybaxuosia prof. geh.'S4asio-I>ir-rrĮausjOs.r£ljri^jjgĮ|nįS( pajėgos., 
.rpanto, mirties

« ■— rs r, zs ~ .^. J-a -TS vs rslzl An 'L" **■*■£</* 7 * ’’•
kuo - genau^os /sveikatos toli- 
ūmesniuosespaudos darbuose”. 
^Naujienų, vadovybė’ dėleiriga hz 
linkėjimus .lOj dol. laik- 
^raščip.parųmai.pJ.._ T ,

kviestas . ka-geresniam susipažinimui. Ačiū 
‘už dovaną Ir už dčmęsį.,. .7 .

Reiškiamos įvairios nuomo
nės, kalbant apie maisto kainas, 
dėl. rytojaus. Prieštaraujančių 
nuomonių centras randasi Mas
kvoje. Daug kas 'priklausys, 
kiek daug grūdų rusai pirks 
ateityje, kokiais kiekiais ir kaip 
intensyviai.

Valdžios oficialūs organai pra
našavo, kad kainos 1975 m. kil
siančios 9-niais procentais. Bet 
toji pranašystė jau įvyko rug- 
piūčio mėnesyje, nesulaukus 
metų galo.

Tų klausimų sekęs U? S. News 
& World Report, ištisus 8 mėne
sius užrąšinėjęs kiekvieno mė
nesio kiekvienų pirmadienį da
vinius, rado, kad rugsėjo mėne
sio rinkos krepšio .kaina, suside
danti iš 17 produktų — mėsos, 
vekuotų gėrybių, kepsnių ir 
šviežiu ūkio produktų — sudarė 
18,14 dol. vidutinę vertę arba 11 
centų daugiau už rugpjūčio mė
nesio rinkos krepšio vidutinę 
vertę. V. P.

— John Jogminas iš Marquet
te Parko apylinkės atkreipė sa
vo dėmesį į Naujienų platini
mo vajų ir jas užsisakė 3 mėn. 
Naujasis mūsų skaitytojas se
niau yra skaitęs Naujienas ir 
įsitikino, kad tai yra geriausias 
Amerikos lietuvių laikraštis. 
Jįj turėtų į. palaikyti visi Ameri
kos lietuviai. ~ Vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemoka- 
iiun. žiemos metu yra gera 
progą įSU-Naujienomis susipa
žinti -irijas užsisakyti.

.JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJU SKAITYTOJU 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 i 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 metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į 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: CMcagoje Ir Kanadoje metams —

— $8.50, vienam mėn. $3.00.
pusei metų

$31.00 metams.

— V. Bražinskas iš Marquette 
Parko apylinkės, pratęsdamas 
prenumeratų, ^atsiuntė Naujie- 

Aloyzaų Jurgutis.! jjoms pęnkįnę dovanų. Tos apy- 
Dainavos ansamblio vadovas ir (linkės tautietė užsisakė Naujie- 
dirigentas, taip pat Chicagos uas 3 mėn*, 'bet pavardės prašė 
konservatoriją lektorius ir‘neminėti, nes; užsakymas yra tik 
chormeisteris. *" 
merinio ebori

— Juozas Laurinaitis perrink
tas Šakių ’ ’klubo " pirmininku, 
Juozas Vasiidievičius -jį— sekr., 
Janina Skariifiį^ ižd.; Marija tAb 
rariiavičiėnė*?7 Antanas -Brokėvi- 
čius ir - Sidį^vlEiūs: 
valdybos " nariais;-' Į' Tftiplatiiię 
parengimų Xoinisijjį1 TirifikTiĮ' 
Monika?5 Gfcemwiiė,-S[ėnų>‘Lieke-'

tj*'.p,j. šaftmirienė, 
vilięnėL ^Ąlnderyti

gundą -Končiėnęį Jlioząs ;* Jrttk- -7^-^^ai?€4ŠkimU'- 
šaitis,- N^tor^fe-jGaleckaš; ih'P^t- 
ras"Mockaitisf*i’•*?

— Dirvos sąyąitrąšęios6p.Tm. 
sukaktuvių banketas ruošiamas 
sausio 24 d. CĮeyelando-Slovėnų 
auditorijoje. Programoj , daly-, 
vaus Ryto Babicko .vadovauja
mas Vyrų oktetas su sol. Irena. 
Grigaliūnaite^ taip .pat'Vladas 
Viįėikis ir Balys Gaidžiųnas.

— Amerikos" ląefayių'^^Tary- Iįė Jonas šefn
bos Cleveland© skjTius -'fooŠih pomA JūjĮa ■ 
Lietuvos Nepr^Jaušomybes pa- Springs,t Ark., __ . . 
skelbimo minėjimą vašSS-i©/-W Pasadena, Gal. lips Angeles 
d. 4-vai. popiet. Nekalto Prasi-. .— e—*
dėjimo parapijos sagėje. ,xKaI-. bet pavardės 
bės NTadas Adamkūs, Progra
moj dalyvaifiT- ĄĮf. Nlikulskio 
vadovaujamas Čiurlionio ansam 
blis. Sausio 2Sd. 12:15 vai. po
piet ten bus Klaipėdos ; atvada
vimo mmėjbftisL/ datyvaūjant 
Ramovėnų cheįrui. Ruošia L. K. 
V. S. Ramovė.'- ’ g . v T ■-/.

— S. Prapuolenis 'išrinktas 
N e w Y orko “"Ūtetu vitį ■ Atletų laiko 
klubo pirminųįku, Jp. GSąįdys 
V. Steponis —* vicepirmininks 
V. Kulpa,* A. Šflbžjpris. Aušini-Įgyv. jPafis, (hit, Canada 
kus, A. Matirlųitis, I. .Gasiliūnas 
ir R. Šileikis*— valdybos..na
riais. X

Pensyivaniįoįe,. Hannville miestely j« 
ruošiamos priemonės dvfomohjįiy sti
klams tikrintu Jeigu stiklas spindu- 
Huoja juostelėms, tai jis geras, bet 
jeigu jis meta ^njužuij šviesės/ tai au- 
tomobilianu Ąis nebetinka.. Paveiksle 
matome specialistą, hkrinantį auto- 
mobiliems patuoitus lengV <

lienė%ĮĄl Vaicitims^dn, A. Pra- 
^pą^'r kūiį^/ Staskus, V. Auš- 
xptets.ir A, Vaičiūnienė/ ■

y : Ąžuolas Stelmokas, muzi- 
kas-ir ctiemikas, praeitų savaitę 
išahąrino koją ir praleido kę-t 
lias dienas . ligoninėje; Dabar 
jis grįžo namo, kūr:turės lauk-.

^iL'koi kojasustiprės.<

y-: Povilas'Tjattbarasį' heart ė- 
• damas- prie gėlių-krautuvės du- 
' rų, pradta - pirmadienį paslydo 

[■ ir nusilaužė koją. Teko pasku- 
[- -boinisįvežtinį į ligoninę, sudės-: 
I tyti-1 kaulus dr viską sii^psiioti.^ 

Dabartinių metm-Daubafas guli 
■■ šv^Krypiaūs ligoninėj,5 41O.kam- 
, baryjėrf-'--y z

/ u' b I.’" - v<-

Kanadostjetuvaitė' ieško;.susi- 
•pažiMf ss būsimą,gyvenimo1 draugu, 
.y- rimtu inteligentą,
58 m. amžiaus. Suinteresuotus pra
šau tašyti:* !P:4/-

- ^-)n;jKAUJIEKOS - r 
. Box. 209 - I

- T1739 50. H^LŠTEly&r. 1 b
, CHICAGO; ILL., 60608 m ’ ’

. Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 
jj* BACEVIČIUS — BELL REALTY '

INCOME TAX SERVICE .

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
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