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IZRAELIS’ IR EGIPTAS SUSITARĖ 
PIRKTI JAV ATOMINES JĖGAINES-'

Brazilija ir Kisingeris 
pasirašė paktą

VEIK DVI VALANDAS NIKSONAS 
KALBĖJOSI SU MAO CETUNGU

Saugumui garantuoti kontrolėje dalyvaus 
ir Jungtinės Amerikos Valstybės

LOS ANGELES. — Gautomis spec, žiniomis iš Jeruzalės Los 
Angeles Times paskelbė, kad tarp Izraelio, Egipto ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių pasiektas susitarimas dėl apsaugos atominių 
jėgainių, kurias Jungtinės Valstybės žada parduoti šioms dviem 
Vidurinių Rytų šalims.

Izraelis patenkintas, kad Ame
rikos kontrolė prižiūrės ir neleis 
Egiptui branduolinio kuro atlie
kas perdirbti Į atomines sprogs
tamas medžiagas, “ši sutartis 
reiškia, kad visa, ką Jungtinės 
Valstybės duos vienai ar kitai 
pusei, bus kontroliuojama”, kad 
autoritetingai pareikšta.

Jeruzalė dabar svarsto, kokios 
rūšies reaktorių pirkti ir kada 
bus galima jį pastatyti.

Kontroversinis pasiūlymas 
parduoti Izraeliui ir Egiptui ato
mines jėgainės savo ^pradžią ga
vo iš buv. prezidento Richard 
Niksono 1974 metų -birželio mė
nesio lankymosi ’ Viduriniuose 
Rytuose.

Tuo .metu Jungtinės Valstybės 
prade j o derybas su abi em š ali- ■ 
mis (Izraeliu ir Egiptu) dėl 
branduolinės energijos koopera
cijos ir atominio kuro tiekimo 
bendrai įSusitartomis. saugumo 
sąlygomis. Jungtinėse Valsty
bėse ir Izraelyje buvo-reiškiamas 
susirūpinimas, kad' /. egiptiečiai 
atrodė pajėgūs ^pasigaminti 
sprogmenų, kai tik gaus iš Ame
rikos technologijos titibranduo- 
linių degalų, bet tarUptautiniai 
ekspertai jaučia, kad Izraelio su
gebėjimai branduolinėje fiziko
je yra nepalyginamai didesni 
kaip egiptiečių.

Naujoji sutartis su Jungtinė
mis neliečia Izraelio reaktoriaus 
Dimonoje, kurs nėra apsaugotas 
garantijomis. . Rimti žurnalai 
rašo, kad JJimona reaktorius tu
ri pajėgumą per metus pagamin
ti apie 20 svarų (24 megavatus) 
sprogstamos medžiagos beveik 
20 kilotonų bombai. Nors Izrae
lis branduolinėje fizikpjiė. pa
tirties turėjo per metų metus, 
tačiau buvo apsisprendęs atomi- 
minių jėgainių nenaudoti. Eks
pertų nuomonė prieš dešimtį me
tų buvo, kad atominės jėgainės 
perdaug kaštuoja ir kad gazoli
nas dar per eilę metų bus pi
giausias degalas.

Šiandien Izraelis dar tik ne
gali apsispręsti, kokio didumo 
reaktorių pirkti.

Vietnamas grąžino 2 
JAV kareivių kūnus
BANGKOKAS, Tailandas. — 

Iš Saigono praeitą sekmadienį 
lėktuvais išgabenti į Bangkoką 
metaliniuose, Amerikos vėliavo
mis apdengtuose karstuose dvie
jų Amerikos karių — Charles 
-McMahon, 21, ir Darvin Judge, 
19, kūnai. Jie buvo šiaurinių 
vietnamiečių raketos užmušti 
praeitų metų balandžio mėnesį 
komunistams baigiant užimti 
Saigoną. *

Vienamo valdžia tvirtina, kad 
tai paskutinieji jai žinomi JAV 
karai, nors 2,150 amerikiečių, 
dingusių Indokinijoje, likimas 
tebėra nežinomas.

IŠ VISO PASAULIO
TEL AVIV. — Izraelio minis

ter! ų kabinetas po trijų valan
dų pasitarimo nutarė autorizuo
ti Jungtines Valstybes, kad iš
tirtų Egipte, Jordane ir Sirijoje, 
ar yra galimybė ‘baigti karo pa
dėtį tarp Izraelio ir arabų tautų 
be formalių taikos sutarčių. To
kią idėją gavęs Izraelio premje
ras Yitzak Rabin besilankyda
mas Washingtone — “vietoj ka
ro stovio taika ar kas nors pana 
šaus”. z

MADRIDAS. — Apie 30,000 
asmenų žygiavo demonstracijo
je Ispanijos šiauriniame Pam- 
plonos.-_mieste,. protestuodami 
prieš sparčiai didėjantį pragy
venimo brangumą. Policija tik 
tvarkė trafiką, bet demonstraci
jos netrukdė.

OTTAWA, Kanada. — Pro
gresyvių konservatyvių partija, 
esanti opozicijoje dabartiniam 
ministeriui pirmininkui Pierre 
Eliott Trudeau, išsirinko naują 
vadą — mažai žinomą parlamen
to atstovą iš Albertos provinci
jos Joseph C. Clark, 36 metų am
žiaus. Naujasis vadas yra jau
niausias visoje progresyvių kon
servatyvių partijos istorijoje.

TOKIO. — Japonijos žinių 
agentūra Kyodo praneša, kad 
Pietinis Vietnamas planuoja šie
met leisti 10,000 turistų lanky
tis Seigono mieste. “Kas dėl 
turistų iš svetimų šalių, mes no
rėtume juos kviesti (pamatyti) 
Saigono aplinkos grožį, istorinius 
paminklus, tradicinius išdirbi
nius ir manufaktūros gaminius 
— taip pat parodyti revoliucijos 
ir išlaisvinimo rezultatus”, pa
reiškęs Saigono miesto turizmo 
įstaigos vedėjas. Tai pirmas tu
ristų kvietimas nuo to laiko kaip 
komunistai paėmė valdžią pra
eitų metų balandžio mėnesį.

CAIRO, Egiptas. — Egipto ka
riuomenei perėmus iš Jungtinių 
Tautų paskutinį Sinajaus terito
rijos gabalą pradėjo veikti Gidi 
Pass radaro stotis. Pagal sutar
tį, Izraelio kariuomenei atsitrau
kus iš Sinajaus pietinio sekto
riaus, Egiptas atgavo likusią 
šios teritorijos dalį, viso 1,900 
ketvirtainių mylių dykumos.

NEW YORKAS. — Tūlas 
Phillip Cohen, 75 metų amžiaus, 
savo nauju liuksusiniu automo
biliu išvažiavęs pasivažinėti po 
Manhattaną netekęs kontrolės 
įvažiavo į liuksusinę arklio trau
kiamą briką, kurioje pasivažinė
ti buvo išvažiavę 7 asmenys. 
Brika sudaužyta ir sulaužyta; 
keturi žmonės užmušti, trys su
žeisti, pats Cohen sužeistas sun
kiai, o brikos “furmonas” ir ark
lys sužeisti lengvai.

Sovietiško stiliaus žiemos olimpiniu žaidimu varžovai 
Insbruke, Austrijoje; jo ir jos kailiais, puošti drabužiai 
pakeitė'.sportišką jų veiklą.

RAPOLAS SKIPITIS 
r

Bus pašarvotas Bieliūno šermeninėje, o 
vėliau laidojamas Lietuviu Tautinėse kapinėse
I’--'-' . ' ‘

CHICAGa, Illinois. — Praeitą pirmadienį Chicagoje savo na
muose mirė Rapolas Skipitis, sulaukęs 89 metu amžiaus. Jis bus
pašarvotas Bieliūno šermeninėje, 
Tautinėse kapinėse.

Skipitis gimė Panevėžio aps., 
Smilgių vis., Raukų kaime, 1887 
m. sausio 31 d. Mokėsi Panevė
žyje, Palangoje ir Maskvoje, kur 
studijavo mediciną, o baigė tei
sės mokslus. Po Pirmojo Pasau- 
inio karo grįžo r Lietuvą ir ko

vojo prieš bermontininkus, rusus 
ir lenkus. Lietuvoje buvo vidaus 
reikalų ministras, o paskutiniais 
nepriklausomybės metais jis bu
vo Užsienio Lietuvių Draugijos 
pirmininkas, šios draugijos rei
kalais jis buvo apvažiavęs visad 
didesnes lietuvių kolonijas Ame
rikoje, Brazilijoje, Argentinoje, 
Anglijoje ir kitose vietose.

Visą laiką dalyvavo lietuvių 
spaudoje. Jau 1910 metais buvo 
Aušrinės redakcijos narys, ra
šinėjo Lietuvos Žiniose, Naujie
nose, Santaroje, Nepriklausomo- 
. e Lietuvoje ir kituose lietuvių 
laikraščiuose 1945 metais buvo 
3erlyno Lietuvių Draugijos pir
mininkas, o kai atvyko į Chi
cago, tai įsitraukė į Amerikos 
lietuvių visuomeninę veiklą. Kai" 
jėgos pradėjo silpnėti, tai rašė 
savo atsiminimus, kurių du to
mus pats Chicagoje išleido. Ra
šė apie gyvenimą caro Rusijoje, 
ietuvių kovas dėl savo krašto 
aisvės ir pirmuosius Lietuvos 

nepriklausomybės gyvenimo me
tus. Atsiminimai yra įdomūs, 
nes jis aprašinėjo apie dalykus, 
kuriuos pats vienokiu ar kito
kiu būdu buvo įsitraukęs.

Paskutiniu metu Skipitis sun
kiai sirgo. Visą ligos metą jį 
slaugę ir prižiūrėjo ponia Ski- 
pitienė.

Izraelis su palestiniečiais
nesikalba

— Tel Aviv. — Izraelio už-lmo Sovietijdjė.

f|ft

o vėliau bus laidojamas Lietuvių
X

Ispanijos kabinetas 
posėdžiauja

MADRIDAS. —. Oficialios Ma
drido žinios praneša, kad Ispa
nijos vyriausybės kabinetas, pa
čiam karaliui pirmininkaujant, 
vasario 24 svarstė Ispanijoje su
sidarius ekonominius sunkumus 
ir nebūtino reikalingumo prekių 
mokesčius, kaip likerių, spalvo
tų TV aparatų ir panašių pre
kių. Taipgi buvo svarstoma že
mės ūkio produktų kainų didėji
mas, kurie, manoma, gali pa
brangti 7ti.

Benzino, alyvos ir kitokio ku
ro problema Ispanijoje yra ak
tuali, nes Ispanija nuosavų žiba
lo šaltinių neturi. Manoma, kad 
Ispanijos vyriausybės kabinetas 
nerado kitos išeities, kaip pakel
ti benzino kainą.

sienių reikalų ministeris Yigai 
Allon, pasak Tel Avivo laikraš 
tį Haaretz, pareiškęs, kad kiek 
vienas palestinietis, kuris pri
pažįsta Izraelio buvimą, yra 
“konstruktyvus”, bet jokios kai 
bos negalį būti su Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacija, ku
rioje nematyti jokio ženklo, kad 
norėtų atsižadėti savo priešiš
kumo Izraeliui.

— Belgijos parlamento 46 
atstovai pasirašė reikalavimą, 
kad palestiniečiams pabėgė
liams būtų leista grįžti į Izrae
lį. Toks reikalavimas iškeltas 
trijų dienų konferencijoje 
kur buvo tartasi dėl žydų Hki-

BRAZU1 JA. — Kisingeris be
silankydamas Pietų Amerikoje, 
verų norų vedamas, pasirašė 
JAV vardu su Brazilija paktą, 
kuriame pripažįstama Brazilijos 
reikšmė pasaulio politikos ir eko
nomijos reikaluose ir numato
ma, kad Brazilija ir JAV perio
diškai tarsis įvairiais klausimais. 
Paktas nenumato jokios karinės 
pagalbos, bet tik pripažįsta Bra
zilijos jėgą ir įtaką tarptautinėje 
arenoje.

Brazilija, kuri yra pagrindi
nis pardavėjas į JAV kavos ir 
geležies rūdos, užtikrino, kad ji 
nesidėsianti su jokiais pasaulio 
trustais ir kad nekelsianti kai
nų išvežamoms žaliavoms. Taip
gi buvo aptarti kaikurie kiti eko
nominiai klausimais, ypatingai 
Brazilijos užsienio prekybos ba
lansas, kuris 1975 m. prekyboje 
su JAV turėjęs 1.6 bil. dol. nuo
stolio.

Ispanijos gyvenimas

MADRIDAS. — Ispanijos gy
venimas neramus ir verda kaip 
burbuliuojantis katiles. Kai ka
ralius Juan Carlos Burbonas grį
žo į Madridą su savo žmonele 
Sofija iš kelionės Katalonijos 
provincijoje, kur ramino katalo- 
niečius, reikalaujančius plačios 
autonomijos, jis rado Madrido 
gatvėse streikuojančius darbi
ninkus ir triukšmaujančius ko
munistus, kurie priešinasi deši
niųjų rėžimui dar nuo paskuti
nės revoliucijos laikų ir kurie 
pasirodė išlindę iš pogrindžio 
gen. Frankui mirus.

Prieš atskrendant karaliui į 
Barajos aerodromą šone Madri
do, raitoji policija išblaškė tūks
tančius žmonių. Madrido prie
miesčių draugijos, kurie bandė 
demonstratyviai žygiuoti į Ma
drido miesto centrą.

Italijos moterys 
piketavo Vatikaną
ROMA. — Dvi moterų gru

pės vasario 22 d. demonstravo 
prieš Vatikano laikyseną abortų 
klausimu tuo metu, kai popie
žius Povilas VI laimino šv. Pe
tro aikštėje susirinkusią minią.

Demonstruojančios moterys 
buvo neofašistų ir Italijos so
cialinio judėjįmo narės. Jos da
lino lapelius, kuriuose abortus 
prilygino kūdikių žudymui. Jos 
tik pritarė pastojimą apsaugan- 
tiems vaistams.

Vatikanas gi, kaip žinia, prie
šinasi vaistų vartojimui, kurie 
apsaugo moteris nuo nėštumo, 
ir ypatingai yra nusistatęs prieš 
abortus.1

HONG KONGAS. — Karališ
koji britų observatorija pranešė, 
kad praeitą sekmadienio rytą 
Hong Konge drebėjo žemė, bet 
drebėjimas .buvo silpnas tarp
1 ir 2 pagal Mercalli Scale. Nie
kas nenukentėjo. Kur buvo dre
bėjimo centras, dar nenustaty-

. Premjeras Hua aiškino Niksonur oačioje
Kinijoje vykstančias tar'pusaves kovas

PEKINAS, Kinija. — Richardas M. Niksonas, buvęs JAV pre
zidentas, patarė nepasitikėti dabar didžiųjų valstybių vedama 
detentės politika. Niksonui Kinijos vyriausybė suruošė banketą, 
kuriame buvęs prezidentas turėjo progos pasireikšti savo nuomonę 
tarptautinės politikos klausimais.

Kubiečių komunistų 
kolonija Angoloje?

Užkariautojai vartoja 
sovietiškus metodus

LISABONA. — Po ištisų sa
vaičių karštų ginčų, Portugali
jos valdžia sekmadienį nutarė 
pripažinti pro-komunistinį reži
mą Angoloje. Daugiau kaip 80 
tautų jau pripažino MPLA, ku
ri Sovietii Rusijos ginklais ir 
Kubos raudonarmiečių pagalba 
sutriuškino Vakarų labiau pa
žadais remiamas dvi angoliečių 
partija.

Johannesburg©, Pietą Afri
koje, laikrašti s. Sunday Tribune 
rašo, kad Į Angolos sostinę Lu
anda laivai atvažiuoja dideli 
skaičiai kubiečių kolonistų, ku
rie kaip karą laimėjusių Kubos 
karią giminės atsikėlė apsigy
venti Angoloje.

Valdžią Angoloje laimėjusieji 
nieko nelaukę pradėjo vartoti So
vietu Sąjungos komunistų meto
dus. MPLA jau areštavo buvu
sį augziarinį Luandos vyskupą 
Joachim Finto Andreade, vete
raną kovotoją už Angolos išlais
vinimą nuo portugalų. Andreade 
pats buvo MPLA narys — vice
pirmininkas, bet pasitraukė nu
sivylęs tos partijos vadų krypi
mu Į marksistų diktatūrą. Dabar 
jis kalinamas už opoziciją So
vietų Įtakai MPLA partijoj. Lu- 
sakoje, Zambia, gautomis žinio
mis, Andreade kalėjime kanki
nimams vadovauja Rytų Vokie
tijos saugumo valdininkai, kurie 
perėmė tisą Angolos saugumo 
policiją. Dabar gaudomi vysk. 
Andreode draugai, kurių jis tu
rėjo angoliečių demokratinio 
nio Fronto (UNITA) partijoje.

Sunday Tribune rašo, kad ku
biečiai Angoloje pasiryžę įsis
teigti 40,000 tgyventojų Kubos 
koloniją.

Riaušės Kolumbijoje
BOGOTA. — Kolumbijos sost-i 

I

nėję Bogotoje tūkstančiai stu
dentų sukėlė riaušes vasario 20 
d., nepatenkinti Kisingerio vi
zitu. Riaušininkai apmėtė ak
menimis juos malšinančius ka
rius ir policiją, daužė langus ir 
padeginėjo auto mašinas.

Kolumbijos prezidentas Alfon
sas Lopez Michelsen, kuris pri
ims ir tarsis su Kisingeriu pri
vačiame ūkyje rančiuje šone Bo 
gotos, pranešė riaušių proga Ko
lumbijos gyventojams, kad karo 
stovis bus prailgintas visam lai
kui.

gWORAS Stiff
šaltas 
Saulė teka 6:37, leidžiasi 5:62

Laikinai premjero pareigas ei
nąs Hua Kuofengas pirmininko 
dideliam banketui, kuriame jis 
pakartotinai pareiškė, kad Ri
chardas Niksonas buvo drąsus 
prezidentas, ryžosis atvykti į Pe
kiną ir baigti veik 29 metų ašt
rių susidūrimų ir kovos politiką. 
Laikui bėgant ši kelionė turės 
dar didesnės svarbos, nes ji yra 
reikšminga abiejų valstybių san
tykiams ir svarbi pasaulio tai
kai..

Niksonas, atsakdamas į prem
jero Hua Įžangini pareiškimą, 
aiškiai pabrėžė, kad dabar pro
paguojama detentės politika nie
kur neveda, nes tiktai viena pusė 
josios laikosi^ Jis pabrėžė, kad’ 
detentės politikos’ puoselėtojai' 
buvo pasišovė sumažinti tarp
tautinę Įtampą, bet tikrovėje jie 
tos Įtampos nemažina. Nauji 
konfliktai rodo, kad detantės po
litikos skelbėjai kiek viena pro
ga pasinaudoja Įtampos suma
žinimu, kad galėtų pagrobti nau
jas teritorijas ir tautoms pri
mesti savo valią.

Premjeras Hua pareiškė, kad 
dabartinėje Kinijoje eina “kultū
rinėje revoliucija’. Jis išdėstė 
įsitikinimą, kad paskutinę savai
tę Kinijoje padarytos pakaitos 
sustiprins visą kraštą. Visai 
žmonijai didžiausią pavojų su
daro naujas karas. Noras išplės
ti savo galią visame pasaulyje 
sudaro pavojų taikos siekian
tiems gyventojams. Naujas im
perializmas tiesia savo rankas ,į 
kitas valstybes, kad galėtų pri
mesti tautoms savo valią. Prem
jeras Hua priminė, kad prieš ke
turis metus Niksono padarytas 
susitarimas su tuometine Pekino 
vyriausybe buvo naudingas 
abiems kraštams. Hua pareiškė 
Įsitikinimą, kad ateityje tie 
abiejų valstybių santykiai turi 
būti dar geresni.

Sekmadienį Mao Cetungas pri
ėmė Niksoną savo bute. Pasi
kalbėjimas tęsėsi 1:40 minučių. 
Pasikalbėjime buvo paliesti įvai
rūs tarptautinės politikos klau
simai. Pasikalbėjime dalyvavo 
premjeras Hua Kuofengas, už
sienio reikalų ministras Chiao 
ir visa eilė kitų komunnistų par
tijos ir Kinijos vyriausybės pa
reigūnų. Pasikalbėjimo metu 
buvo prisimintas susitikimas, pa
darytas prieš keturis metus ir 
pakomentuoti kai kurie nutari
mai.

Mao Cetungas dėkojo Nikso
nui už atvykimą ir patenkintas 
pasikalbėjimu. Jis paprašė Nik- 
šoną, kad perduotu prezidentui 
Fordui geriausius linkėjimus. 
Mao Cetungas patenkintas pre
zidento Fordu vizitu ir pasikal
bėjimu tarptautinės politikos 
klausimais.



SENĖJIMO REIKALAI AMERIKOJE
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Šiais metais sukanka du šim
tai met kaip USA yra nepri
klausoma valstybė. Jai laisvės 
niekas veltui nedavė, reikėjo ją 
ginklu išsikovoti, o išsikovojus 
ją ir išlaikyti. Amerikoje Ne
priklausomybės kovose dalyvavo 
net du lietuviai generolai.

Takers??
stocky 

m^menca. 
Jam the Payroll Saving! Plan.

Virginija Žemaitienė 
jau pasveiko

'Tikslus adresas)

Senėjimo atitolinimo rūpestis

Stanfordo universiteto biolo
gas dr. Leonard Hayflick abe-

SKALTYK th KITA.: PA1ARK

SKAĮTYTį^pEMOKFATIN Į
DZ'feNRASl^e^-NAij  Tf ’

Virginiją Žemaitienė ilgametė 
tautinių šokių grupės ' “Nemu
nas” Tėvų Komiteto sekretorė ir 
aktyvi lietuviškoje veikloje, 
prieš Kalėdų šventės eidama į 
rūsį paslydo ir pavojingai susi
žeidė koją. Dabar gipsas jau nu
imtas ir vėl įsijungė į lietuvišką 
veiklą,

Virginija ir Juozas žemaičiai 
augina 3 sūnūs ir savo vaikus 
yra Įtraukę į lietuvišką veiklą. 
Nėra tokio lietuviško minėjimo, 
kur p.; žemaičiai nedalyvautų,

Why should you join the 
Payroll Savings Plan how 
Maybe you’ll find out later,naujam skaitytoj 

tik už $5.00 metams!

Ponia Claire Selden buvo modernaus meno mokytoja Spring 
field, Mass., meno mokykloje. Kai ištekėjo už gydytojo, tai 
pakeitė savo darbo metodus. Vietoje teptuko, ji pradėjo 
naudoti švirkštą modernaus meno paveikslams gaminti. 
Paveiksle matome buvusią mokytoją, adata piešincią naują 
matematišką ir astronomišką kūrinį.

Rūpinkimės patys senėjimo reikalais — niekas kitas 
reikiamai senesniais žmonėmis nepasirūpins.

Pensininko dienu tiesa

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
_____ JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. ________

joja, kad unogąus gyvexumas 
galėtų būti labai daug prailgi
namas. Dabartinis biologijos 
mokslas žino, kad žmogaus pa
grindinės kūno sudėties dalys — 
celės gyvena tam tikrą laikotar
pį ir po to miršta. Vienos tų ce- 
lių-fibroblastai paimtos iš tik 
prasidėjusio motinos įsčiose vys
tytis žmogaus (embrionic tis
sue) laboratorijoje pasidalina 
(dauginasi) nuo 40 iki 60 kartų. 
Po to jos miršta.

Tas biologas tvirtina, kad šir
dies ligų pagydomumas ir pa
ralyžiaus (stroko) išvengimas 
prasidės prie žmogaus amžiaus 
prailginimo aštuoniolika metų. 
Tuo tarpu, vėžio pagydomumas 
prailgins žmogaus amžių tik 2.3 
matais. Jis teigia, kad stip

riai sumažnus persivalgymą ga
lima būtų prailginti žmogaus am
žių. Taip pat sumažinimas mie
go puse valandos: nuo astuonių 
valandų miego einant prie pus- 
aštuntos valandos miegojimo — 
galima būtų parilgint žmogaus 
sąmoningą amžių dviems metais.

Įdomi to biologo nupmonė apie' 
“Jaunystės piliulę’’. Pagal jį, jei I 
būtų išrasta tokia piliulė, kuri j 
kiekvieną jaunu išlaikytų, tai 
vis tiek reiktų artistų, kurie ( 
perstatytų senoviškus senumo. 
vargus, kad nuteikus tuometi-, 
nius žmones vartoti tas “jaunu- ■ 
mo” piliules. ’ '

Dabar įvairiai žmonės yra nu
siteikę dėl gydymo labai ener
gingomis priemonėmis visų ne
pagydomų, bevitiškoje būsenoje 
esančių ligonių. Dr. Hayflick 
tvirtina, kad nauja etika (doros ' 
elgesio taisyklėse) būtinai tu
rės būti įgyvendinta herojiškų 
pastangų pratęsimui. Dabar su 
tokiomis pastangomis tik mir
tis atitolinama, o ne senėjimas.

Šio krašto mediciniškų tyrinė
jimų centre (Hoechst-Rousset 
Pharmaceutical’s) esančiame So- 
męrviBe vietovėje, New Jersey 
valstybėje keturi senesnio žmo
gaus '•eikalų žinovai gydytojai 
nesenai aptarė šio krašto pagyve
nusiųjų reikalus būsimais 2025 
metais. Aptarime dalyvavo chica 
gietė profesorė — žmogaus iš
sivystymo žinovė, dirbanti Chi
cago? universitete Dr. Bernice 
Ii Neugarten. Ji pramato, kad 
dabartinė virš 6-5 metų amžiaus 
amerikiečių grupė sudaro beveik 
22 miliojnus, gi 2025 metais to- 
pių ’monių skaičius šiame kraš
te bus virš 42 milijonų, jei jie 
-mirs dabartiniu mirtingumu. 
. Dar gausiau bus tokių žmonių 
čiame krašte, jei mirtingumas 
jų sumažės sumažinus rūkymą, 
persivalgymą ir jei pagerės svei
katos priežiūra ir jei patobulės 
kiti reikmenys gerai sveikatai' 
turėti.

Jei per ateinančius 50 metų 
mes sulauktume tokio stovio, kad 
žmonių skaičius ant žemės ne
gausėtų, tada vienam pagyvenu
siam (senior citizen) išeitų po 
pusantro jaunuolio dar nesulau
kusio 20 metu amžiaus. Kitas 
senesniųjų reikalų žinovas — dr. 
Neugarten tvirtina, kad ilgėjan
tis žmogaus amžius ir gerėjanti 
jo sveikata pagausins senesnių
jų darbininkų gretas fabrikuo
se. Tada virš 75 metų piliečių 
skaičius gausės ir visuomenei 
našta jais rūpintis didės. Tada 
šeimos ims rūpintis įsigijimu to
kių vietų, kuriose galės patalpin
ti savus pasenusius ir susilpu
sius šeimos narius.

Duke universiteto profesorius 
-^- psichiatras gyd. Eric Pfeiffer 
pranašauja, kad apie 2025 metus 
arteriosklerozės priežastys bus 
visiškai suprantamos. Tada žmo 
gaus amžiaus vidurkis vyrams 
ir moterims bus 90 metu. Tada

Hr^uhari prenumerata — $10.00)

nes jų visi vaikai šoka tautinių 
šokių grupėje “Nemunas”.

— Aplankiu senus ’’Naujienų” 
skaitytojus:

Joną ir Paulą Skeivelus.

Skeivalai yra reto vaišingu
mo asmenys ir apsilankius į jų 
namus, kad ir aukų .rinkimo rei
kalais visuomet nuoširdžiai au
koja, p. Paula Skeivalienė be ka
vos neišleis. -

Atlikęs savo reikalus Jonas 
Skeivelas, žinodamas, kad esu 
“Naujienų” bendradarbis, pa

prašė, kad pasiųsčiau už “Nau
jienas” prenumeratą ir pridėjo 5 
dol. “Naujienoms” auką.

Paminėjo Klaipėdos krašto pri
jungimo prie Lietuvos 53 sukaktį

Sausio 25 d. Niagaros pusiasa
lio Povilo Lukšio šaulių kuopa 
vienuolyno patalpose paminėjo 
Klaipėdos krašto prijungimo su
kaktį. ■

Minėjimas prasidėjo pamaldo
mis/ organizacijoms dalyvaujant 
su vėliavomis. Tą dieną para
pijos klebonas Juvenolis Liauba, 
OFM pasakė patriotišką pamoks
lą. Tuojau po pamaldų, šaulių 
kuopos pirm. A. šetikas atidarė 
minėjimą ir pakvietė LKV sky
riaus “Ramovė” pirmininką, sa- 
vanorį-kūrėją Antaną Šukį su 
paskaita. A; Šukys, buvęs Klai
pėdos krašto atvadavimo daly
vis, kalbėjo įdomiai 45minutes. 
Šukys jau 7y7 gimtadienius at
šventęs, bet atmintį tebeturi ge
rą. Kalbėjo apie buvusias, ko
vas iš- atminties ir baigus pa
skaitą publika ilgai plojo.

■ ■■■'- J. šarapnickas

ST. CATHARINES, Ontario. 
— Tautinių šokių grupės “Ne
munas” metinė šventė įvyks ba
landžio 2’4 d. Daugiakultūrinia- 
me Centre, 185 Bunting Rd. Sa
lė yra naujai pastatyta-ir patogi 
•šventei, nes viskas bus vietoje 

■-— baras, virtuvė; -programa' ir 
linksmoji dalis. Programoje da
lyvaus tautinių šųkiųgrupė “At-' 
žalynas” iš Torontoį::vadovauja
ma Silvijos Martinkutės-Lepers- 
kienės, ir vietos 'tautiniu šokių 
grupė “Nemunas”. .Pastarosios 
vyrės niųjų grupei vadovauja St.- 
Zubrickienė, jaunesniųjų r—Ni
jolė Latauskaitė-ZaUžnak. Akor
deonu gros Sigitas 1Zubrickas. 
Tai vienintelis meno vienetas 
^Niagaros pusiasalį^. ^Jis atlie
ka programas lie tu Vi h‘ šventėse 
bei minėjimuose,' atstovauja lie
tuviams kanadiečių visuomenėje.

“Nemunas” rengdamas meti
nę šventę, kreipsis į visus Nia
garos pusiasalio lietuvius para
mos šventės' ruošai, šventės 
tikslas — sutelkti lėšų, kad ga
lėtų tęsti savo verkią ne tik Nia
garos pusiasalyje, bet ir galėtų 
nuvykti į V-tą tautinių šokių 
šventę Čikagoj e. ''. ~ ~

Prie tautinių šokių grupės 
“Nemunas” priklausė.šokėjų iš 
Niagara Pails, N. Y.,jriš Buffa
lo, N. Y., nes St. Catharine-bū
dama maža lietuvių kolonija ne
gali sudaryti dvi šokėjų grupes.

Reikia tikėtis, kad Niagaros 
pusiasalio lietuviai palankiai at
silieps į šventės rengėjų pastan-

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ Šitokia brangiai kainavusi su
kaktis turi būti ir tinkamai pa
minėta. Iš visų Čikagoje esan
čių organizacijų buvo sudarytas 
komitetas, kuris šitokį minėjimą 
praves. Šituo minėjimu buvo 
pradėta rūpintis jau gana anks
ti. Jis jau 1975 m. buvo užre
gistruotas visose amerikiečių įs
taigose. Bus išleistas Bicenten
nial ženkliukas.

Šiam minėjimui gauta puošni 
McCormick salė. Minėjimas 
įvyks š. m. balandžio mėn. 25 d. 
Marquette parko lietuvių para
pijos bažnyčioje bus atlaikytos 
pagrindinės pamaldos. Visi lie
tuvių parapijų klebonai, jėzui
tai ir marijonai irgi buvo papra
šyti tą dieną atlaikyti pamaldas 
ir paprašyti Dievo, kad jis lai
kytų Ameriką nepriklausoma 
tūkstančius metų. j

Į Marquette parko bažnyčią 
bus iškilmingai įneštos visų da
lyvaujančių organizacijų vėlia
vos. Pats minėjimas įvyks 2:30 
vai. p. p. McCormick salėje. Te
nai, muzikai griežiant, bus taip 
pat įneštos vėliavos, prisiminti 
visi už USA laisvę kariavę ir pa
gerbti dėl jos laisvės žuvę. To
liau seks meninė programa, su
sidedanti iš choro dainų ■ ir tau
tinių šokių. Vėliau tuoj pat vyks 
banketas. Muzikantai gros šo
kius, o mes visi trenksim koja į 
grindis, kad šeštam bloke bus 
girdėti.

Mūsų amžiuje įvyks tiktai vie
nas toks- Bicentennial minėji
mas. Vėliau mes iškeliausim ir 
už kitų dviejų šimtų metų mes 
iš dangaųs ^ųkštybių ar pro pra
garo vartus žiūrėsime, kaip kiti 
lietuviai ruošiasi paminėti 400 
metų sukaktį, ir galėsime pasa
kyti, jie arimes iškilmingiau tai 
atšventėnid. '■

’.'-'V. Balčiūnas, M. D.

priverstinas sveikatos draudi
mas padengs beveik visas pagy
venusiųjų išlaidas sveikatos sri
tyje. Už tai tada padvigubės šio 
krašto išlaidos sveikatos reika
lams. Tas profesorius pramato, 
kad už pusės šimto metų šiame 
krašte pagerės pagyvenusiųjų 
reikalai. Tada pavadinimas “se
nas” (aging) nebus siejamas su 
metų skaičiumi pagal gimimo 
metrikus. Mat, tada žmonės ga
lės būti labai sveiki net ilgo am
žiaus sulaukę. Taip pat tas pro
fesorius pramato, kad minėtu 
laiku po pusės šimto metų ne
bus priverstino pensijon išėji
mo. Tada ir gydytojų, besirūpi
nančių senesniaisiais, skaičius 
pagausės. Tada bus lygiai ge
rai rūpinamasi proto sveikata, 
kaip ir kūno.. Tada bus lygiai 
stropiai rūpinamasi chroniškais 
paliegėliais, kaip ir sveikais. Ši
tos sritys dabartiniu laiku yra 
labai apleistos. Mes deginame 
savo gyvenimo žvakę iš abiejų 
galų: mes skubame, rūpinamės, 
rūkome, persivalgome, girtauja
me, nekreipiame dėmesio į gerus 
gydytojo nurodymus — iš jų net 
juokiamės, nes esame savo blo
gų įpročių vergai. Daug čia 
mums kenkia visokie neva dva
siniais reikalais besirūpinantie
ji, o tikrumoje tik drumstame 
vandenyje žvejojantieji. Lai
kui bėgant', žmonės apsišvies ir 
tariamieji dvasiniais reikalais 
besirūpinantieji bus priversti tei
kiant dvasinį patarnavimą eiti 
šviesos ir tiesos keliu. Tada reT 
Ilginis gyvenimas apsivalys nuo 
dabartinių kenksmingų priemai
šų — jis sužydės pilname pui
kume žmogaus patarnavimui — 
jo dvasinės sveikatos pagerini
mui. ,

kiaušių pavyzdžių visoje žmo
nijos istorijoje. Tiek tėvynėje, 
tiek čiohai bei kitur išeivijoje 
lietuviai darbininkai yra puikiau
si. Be cerfto čia atsiradę, jie pra
lenkė visus čionykščius. ’ 'Lietu
viai inžinieriai, verslininkai bei 
kitokie profesionalai yra gau
sus geriausios kokybės — išradi
mais, pasižymi patobulinimais ir 
pilni kūrybingumo.

Toli nėra ko eiti x— imkime 
muzikus, profesorius, aktorius, 
menininkus, liaudies meno kūrė
jus — sunku kitiems prilygti 
mūsiškiams. Tik pakluskime J. 
ir M. Jurašų raginimui: imki
me tarpe savęs kalbėti lietuviš
kai: atidarykime vienas kitam 
asmenybes. » r-

Tad greičiau į darbą priešve- 
lykiniam apsivalymui savu as
menybių — tik vyrai, moterys 
imkime purenti lietuviškus dir
vonus bedievišku atkaklumu (čia 
visai netinka tūlų tikinčiųjų 
čionykščių mieguistucpas ir pa
sakėlių pamėgimas). Kenčianti 
Lietuva su jos saviškiais tegul 
būna mums kelrodys į visas veik
los sritis! Juk dabartinė Lietu
va davę, mums Simu^ Kudirkas, 
JūrguČjųs,. 4ūfąšųą,, §imonąjty- 
tes ir Lietuviškos Kronikos did
vyrius! Tad visi įkartčfin ’jlj!

Pasiskaityti. Ml) January 
1976. Vol. 20. Nr. 1.

The future can be too late 
for saving. So if you want 
security, you’d better start 
today.

The Payroll Savings Plan 
makes it easy. Because an 
amount you choose is auto
matically set aside from 
each pay check to buy U. S. 
Savings Bonds. That way 
your savings build,year 
after year

So start today. Because 
tomorrow, today will be 
yesterday
2«c«rEB<jedt vHmb WM It,
maturity <Z 5 years (4K% th® fintyearL 
Bonds are replaced if lost, atelea er 
Waea needed, they era be cotskad aiyoor 
Unk. Interest h not rabjeet to atate or toeal 
inexne taxes, and federal tog jnejr he 
deferred vxadl rsdereptia^

v|U
Čia suminėta* knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje 273 psl., kiemais drobes viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūra h ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunanėio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu 
Mruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGtETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmones pasakė 95 psl S1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės 1 Lietu 
vą įspūdžiai Iliustruota Loto nuotraukomis 331 psl S3 00

D. Kurinis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
torwus nastabnma neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos p^ra^ytos lengvu gražiu stiliumi

' Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2 00

Vincas Namaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
p*L Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, F73S Sc HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

•tstlanlranf darta valandomis arba vhmVlbt fca<fu »r prldadaM 
x#lri ar piniqine ne^laida

• N EP RIK L A USUM A i J ET11 v a
7722 George St.

La baile, ?Q., Montreal 690
Canada

Kanados naujienos
aukomis ir savo dalyvavi

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu 
gerbūvis, privatu susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis

Išvada. Norim ar nenorim, 
gyvenimas su jo teigiamumais ir 
neigiamumais eina pirmyn. Ne
tikę įpročiai, nesveikas elgesys 
keičiamas tinkamesnių, sveikes
nių. Mūsų nesveiki įpročiai, n ėi 
Dievui nėi žmogui nenaudi'trgi, ’ 
mūsų visokie apsiėjimai keičia
mi naujais. Tik žmogaus as
menybės sužmoniškėjimaš ir as
mens apsišvietimas yra vienas 
ir vienintelis gėris, kurio kiek
vienas šiandien gyvennntis tu- 

■ retume sidkti ir kuo greičiau 
įgyvendinti.

Mūsų vadai visose srityse tu
ri pasižymėti pramatymu ir tin
kamu elgesiu. Dar šiandien vi
si lietuviai ^turime nuvainikuo
ti visus savo “autoritetus’, kurie 

’skleidžia mūsų tarpe prietarus, 
j kurie žmonėms vietoj tiesos ma
nieras perša.

Tik kūrybingumu visose sri
tyse mes turime pasižyinėti ir 
tik juo vienu didžiuotis. Juk 
lietuvių tauta yra viena gabiau
sių, viena žmoniškiausių — tik 
atbuskime, pagaliau kūrybišku
mo atšlifavimui — ir mes im
sime švitėti visu puikumu ki
tų žmoniškų — šviesių žmonių 
tarpe. Gana parapiškumo. Ei
kime visi į tarptautinius laukus 
ir ten juos pradėkime puošti gra
žiausiais lietuviškos kultūros 
žiedais. ‘ ■

Malonu, kad lietuvis kur jis 
nebūtų, jei jis apsivalo nuo sve
timų dulkių, ima žibėti dvasiniu 
smaragdu. Paimkime tas lietu
ves moteris, kurios dirba me
dicinos srityje pas svetimtaučius 
Chicagoje. Kiek daug čia pir
maujančias vietas užimančiųjų, 
Tokią Baukienę iš Cicero paėT 
mus kaip pavyzdį — ji vyrauja 
svarbiausiame poste Cook ap
skrities ligoninės pathologijos 
departamente. Jų tokia gausy
bė visuose kituose universitetuo- 
sese. ligoninėse, laboratorijose. 
I ietuvių tarpe nerasi apgavikų, 
kaip dabar pasirodė esą tūli gy
dytojai, tūlos laboratorijos. Nė
ra ten žmoguje žmogaus. Nėra 
•kas Dievui tarnautų, net iš tų 
pačių dvasiškių tarpo. Tuo tar
pu pragarui tarnaujantieji dir
ba psichologiniu tikrumu — jie 
jau baigia praryti visą pasaulį. 
Dar toliau mes pasakėlėmis'sa
ve penėkime — netrūkūs būsi-' 
me minėtų nenaudėlių sudoroti.

Lietuviškasis genijus yra ga- 
,;rs ji tik nuo įvairiopų dulkių 
įTu valy kini ir ji- stos greta pui-1
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TAU, JAUNOJI LIETUVA
. (Straipsnis spausdintas 1974 nu. Kario žurnale)

(Tęsinys)

Dariaus ir Girėno kūnus skro
dė ir balzamavo Vytauto Didžio
jo Universiteto profesoriai Jur
gis žilinkas ir Kazys Oželis. Pre
zidentas A. Smetona, pasikvie
tęs juos, įsakė nutylėti faktą 
apie kulkų radimą. Girdi, Da
riaus ir Girėno nebeprikelsim, Į 
o Vokietija grasina paspausti 
Lietuvą ekonomiškai ir politiš
kai, nepirkti Lietuvos produktų. 
Lietuvos kraštui tai būtų dide
lis smūgis. Po II Pas. karo, 
Amerikoje būdamas, prof. Žilins
kas keliems asmenims papasako
jo apie tą įvykį ir pareiškė: “Da
bar jau galime ir netylėti, nes ne
bėra kas saisto tą įsipareigoji
mą; nėra naciškos Vokietijos, 
Nepriklausomos Lietuvos ir jos 
Prezidento, kuris to įsipareigo
jimo reikalavo”. Profesoriai, Ži- 
inskas ir Oželis, dar Lietuvoje 
savo paslaptį atskleidė keliems 
savo bičiuliams, bet prašė apie 
tai nekalbėti.

II Pas. karo metu būrelis lie
tuviu patriotų Dariaus ir Girėno 
karstus užmūrijo Medicinos Fa
kulteto rūsyje, kad vokiečiai ne
pasinaudotų varinių karstų meta 
lu ir nesudegintų lakūnų lavonus. 
Jau gerokai po karo karstai bu
vo atrasti ir išimti. Kaune Me
dicinos Instittuto teisminės me
dicinos katedros vedėjas dr. Jo
nas Vytautas Nainys ir kiti, is 
naujo tyrinėjo ir protokole įra
šė, jog Darius ir Girėnas buvo 
pašauti. Lakūnų kūnai buvo pa
laidoti karių kapinėse, Kaune, 
šaneiuoseč

Dariaus ir Girėno įamžinimas

Įvairios JAV lietuvių organi
zacijos ir paskiri asmenys per 
Lituaniką pasiuntė savo gimi
nėms ir draugams Lietuvoje dau
giau kaip 500 laiškų su Lietuvos 
oro pašto ženklais ir LITUANI
KOS antspaudu “Darius-Girė- 
nas, New York — 1933 — Kau
nas”. Tarp kitko, pasveikinau 
menės-štabo v-ką generolą P. Ku- 
biliūną, kuris Kš raštu nr. 14177, 
iš 1933.VII.23, padėkojo už svei
kinimą ir pabrėžė: “Dariaus ir 
Girėno karžygiška drąsa, neri
bota meilė Tėvynei ir tvirtas pa
siryžimas bei traginga mirtis su
kėlė Lietuvos kariuose gilaus nu
siminimo ir pasididžiavimo jaus- 
įpūs. Nevienam jie bus sektinu 
pavyzdžiu, reikalui ištikus, au
kotis; Tėvynei’. Ta proga prašė 
pareikšti Amerikos lietuviams 
(pirmą kartą) Lietuvos kariuo
menės geriausius linkėjimus. 
Lietuvos aviacijos 5-ji eskadrilė 
buvo pavadinta Girėno eskadri
le, o 1-ji — Dariaus eskadrile.

■ - Daug org-jų Lietuvoje ir Ame
rikoje pasivadino Dariaus ir Gi
rėno vardu. Jiems filatelijoje 
įamžinti buvo išleisti Lietuvos 
pašto ženklai. Jau 1934 m. Lie
tuvoje buvo apie 30 Dariaus-Gi
rėno gatvių, 24 aikštės, 18 mo
kyklos. Ūkininkai net ąžuolus ir 
piliakalnius jų vardu pavadino. 
Poetai juos apdainavo. Meninin
kai įamžino statulose, paveik
sluose, kompozitoriai — gedulo 
marše, dainose, simfoniniuose 
veikaluose. . Liepos 15 d. tapo 
tautinėse lietuvių didybės šven
tė. ' <

Prof, vyskupas M Reinys pa

sakė, jog Lituanikos žygis — tai 
šūkis naujoms Tėvynės jėgoms, 
kad Tėvynei reikalingi sumany
mų kupini, drąsūs, pasiaukojan- 
tieji pasiryžėliai. Kun. M. Kru
pavičius pareiškė, jog Dariaus- 
Girėno žygis tai galingas pro- 
žekktorius, kuris nušvietė di
džiąsias lietuvių tautos galias. 

I Filosofas Vydūnas aiškino, jog 
šis žygis skelbia mūsų tautą žmo
nijai, kaip meteoras skelbia sa
ve naktį žvaigždėtam dangui; tai 
yra prasilaužimas to didžio vy
riškumo, kuris renkasi didį tiks
lą, kelia ir tyirtina tautą. Gene
rolas S. Raštikis priminė, jog šie 
Lietuvos ereliai pasistatė mūsų 
širdyse paminklą, kurio nesu
griaus jokie amžių vėtrų perkū
nai. Karo Muziejaus lankyto
jams gen. V. Nagevičius primin
davo, jog čia kalba į mus tauriau
sio kraujo apšlakstyti Lituani
kos griaučiai, tautos nemirtin
gųjų sūnų likę žemėlapiai, kom
pasai, tie kompasai yra tikrojo 
lietuvių tautos istorinio kelio ir 
pasiryžimo kompasai; kaip Da- 
rius-Girėnas nugalėjo didžius 
vandenynus — taip mažoji tau
ta savo pasiryžimu gali nugalė
ti didelius, priešus.

Lietuvos jaunimas, ašaras ry
damas, skaitė Dariaus-Girėno 
testamentą TAU, JAUNOJI 
LIETUVA ir įsidegė tokiu pat 
idealizmu, patriotiškumu. Ne- 
laisvės metu įsijungė Į didvyriš
ką tautos sukilimą 1941, pogrin
džio veiklą, partizaninį karą. Iš
eivijoje gimęs lietuvių jaunimas 
tebelaukia Dariaus-Girėno heroi
kos išaiškinimo ir perteikimo 
— skridimui į Lietuvos išlaisvi
nimą. - , -

(Pabaiga)

Los Angeles, Cal
Vasario šešioliktosios minėjimas

Ir šįmet, kaip ir praeityje/ si riki ava bene 10 organizacijų 
Los Angeles ir apylinkių lietu-! vėliavos. Amerikos himną gie- 
viai iškilmingai paminėjo Lie- dojo Antanas Polikaitis. Pa- 
*.uvos respublikos 1918 metais’gerbti kai kurie publikoje esą

daugiau, ku-. no Naujienų skaitytojo girdė- 
speci.iliais žy-ijau išsireiškimų, jog vienai 

kaip sil- meniinis pagerbia savo narius, j be ndradarbei jau vertėtu keis- 
nuo Jurašu ntikrv-

paskelbimą vasario 115 dienų. I asmens. Alto pirmininkas kai- Tarybos atsiekimus, apie Hel- 
vaL Itejo apie savanorius kūlėjus, sinkio konferenciją ir ateities

man prasitarė: "Bendmoment nizacijt/ yra ir 
fiė vienybė, tai silkių bačkos riuos gerbia ir 
vienybė**. Vadinasi, 
kės negyvos vieningai bačko- Pvz., skautai duoda laipsnius; ti temą ir 
je suguldytos, taip bendruo- ir medalius, 
menę proteguoją 
vius “apjungti”).

Gana plačiai dr. Bobelis kal
bėjo apie Amerikos Lietuvių

Vasario 13 dieną 11 
prieš pietus buvo pakelta 
tuvos trispalvė vėliava 
Angeles miesto centre

apie nežinomus kareivius ir ne kovos perspektyvas. Liesda- 
Los žinomus žuvusius partizanus? nias bendradarbiavimą su pa- 
—i? Juos gerbdamas prašė gen. S. vergtos Lietuvos žmonėmis,prie

miesto valdybos namo. Iški-j^a^*M j° žmoną atsistoti. <|r, Bobelis pasisakė už ben- 
mei vadovavo Amerikos Lietu- Publika plojo. (Bet kartu kelti dradarbiavimą su saviškiais — 
via Tarybos Los Angeles sky- nas klausimas — nuo kada Sta su giminėmis ir pažįstamais, 
rfaus pirmininkas Vytautas SYS Raštikis padarytas savano- bet pažymėjo, jo okupanto

"Si mb ronin ės armijos" kariai buvo 
pagrobę Patriciją Hearst, ją kankino 
o vėliau privertė ją dalyvauti banko 
užpuolime. Dabar Patricija 6 dienas 
liudijo prisiekusiems teisėjams apie 
keliu teroristų vartotą prievartą.

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

rfaus pirmininkas .......__
Čekanauskas. Invokacijų su
kalbėjo — angliškai skaitė — 
prelatas J. Kučingis. Iš rekor- 
dolu juostų per garsiakalbius 
nuskambėjo Lietuva, Tėvynė 
mūsų ir Amerikos himnas, šau 
liai ir kariai veteranai su vė
liavomis buvo apsupę stiebą, 
kuriame iškelta Lietuvos vė*- 
liava.

Miesto tarybos narys Ferra
ro perskaitė miesto valdybos 
priimtą ir miesto burmistro 
pasirašytą deklaraciją, kuria 
vasario 16 diena skelbiama lie
tuvių diena. Gražų, dailininko 
piešiniais išpuoštą deklaraci
jos teksą konsilmanas įteikė 
Alto skyriaus pirmininkui Če
kanauskui. i

Kalbėjo Lietuvos garbės kon 
sulas dr. Julius Bielskis; estų 
vicekonsulas; pavergtų tautų 
organizacijos atstovas — bul
garas ir gudų atstovas. Angliš
kai kalbėjo V. Čekanauskas, 
primindamas Lietuvos pavergi 
mą ir rusifikaciją bei paminė- 

' damas sovietij agresiją Azijo
je ir Afrikoje.
Lietuvių vėliavos pakėlimo iš
kilmėms susirinko nemažas 
būrys. Kiek iniesto rotušės aikš 
tėję išdėta kėdžių, jos visos 
buvo užimtos ir dar buvo sto
vinčių. Dalyvių dauguma lietu 
viai, bet buvo svetimtaučių, 
šiaip užėjusių miesto sodelyje 
pasiklausyti, kas čia vyksta.

Pamaldos ir sueiga
' USeKmaMieiiįJvasarfd-lS^dfehą 
šv: Kazimiero ; parapijos mo 
kyklos kieme buvo iškeltos 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Dalyvavo organizacijos su vė
liavomis ir nemažai publikos. 
10:30 vai. buvo bažnyčioje pa
maldos. Bažnyčia perpildyta 
publikos ne tik sėdinčių, bet ir 
stovinčių. Patriotinį pamokslą 
pasakė klebonas prel. J. Ku
čingis. Giedojo parapijos cho
ras. 1

12:30 vai. skelbta sueiga — 
minėjimas Marshall mokyklos 
auditorijoje. Tūkstantį' šu vir- 

jšum žmonių talpinanti salė 
Į buvo apylinė publikos. Atrodo, 
kad publikos gausumu šis Va
sario šešioliktosios minėjimas 
pralenkė pernykštį minėjimą.

Programa pradėta mažu pa
vėlavimu. Trumpą įžangėlę, 
apie šios dienos tylą okupuo
toje Lietuvoje, pasakė Alto 
pirm. V. Čekanauskas, ragin
damas lietuvius išeivius ne
tylėti ir Lietuvos laisvės reika
lą visur ir visada kelti.

Dvi jaunos mergaitės, jauni
mo organizacijų narės, pen 
kaitė Vasario šešioliktosio: 
Lietuvos nepriklausomybės p 
skelbimo aktą, kaip jis 191 
metais surašytas. Scenoie iš

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAI
100 didelio formato psL,~dang 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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

taip bendruo- ir medalius, Susivienijimas! pti).
nori lietu- Liet. Amerikoje žymiems savo. Buvo ir skaldymo veiklos: 

bendruomeninkai šaukėsi ai
škinai jiems aukoti, tarpinin
ku pasirinkdami buvusį nepa
prastų repatriantų Antanų Ado 
menų, kurs tam pakurstytas L. 
B. Krašto valdybos. Apie tai 
(ir apie bendruomeninko A. 
Geėio L. A. lietuviu kolonijos 
skaldymo viešnagę) bus kita 
tema ir kitų kartą.

J. Klauseikis

riu kūrėju? Yra faktas, kai ra- siūlomas 
movėnu suvažiavę 1974 metais,yra brutalus skaldymo ir pi- 
losangeliškis ramovėnas pa- nigų išviliojimo siekiantis, 
siūlė generolus Raštikį ir Čer
nių pakelti ramovėnų organi
zacijos

b e ndradarbiavimas

Tolimesnėje minėjimo eigo-
zacijosl garbės nariais ir kai •>e buvo Pakaityta rezoliuci- 
nupasakojo jų biografijas, pa-'Ja’ ta,koma JAV P^identui 
vadindamasgen. Raštikįsavano',r kitfen,s 'aidžios bei kongre 
riu kūrė-ju, tuoj žodžio pąsi- S» žmonėms ir spaudai. Pers- 
prašes generolas K. Musteikis kait-vtos Los An«eles ir Santa 
padarė pastabą, jog dėl istori-1Mon,ca raiest^ burmistrų dek- 

nės 
ir klaidą pataisyti — -------
tikis nesąs ir nebuvęs savano
ris kūrėjis. Pik. K.

dlld.IL J VI Vi lolL>LA'"j , ,
ės teisybės jis turįs prabilti larac,J0S padarytos Lietuvos 
klaida' pataisyti - gen. Ras- nepriklausomybės paskelbimą

minint.

ris kūrėjis. Pik. K. Ališaus
kas,- encklopedinis generolo 
Raštikio biogragas, rašo, jog 
1919 pradžioje S. R. stojo sa
vanoriu i Lietuvos kariuome
nę. Beročs, tarp savanoriu sto
jusio kariuomenėn 
vanorio tūrėjo yra 
lis skirtunas).

Sveicinimuose
laimėsimai Australijoje

Alto prmininkui V. čeka^. 
nauskui' publikai pristačius' 
Lietuvos generalinį konsulą 
drJulių Bielskį ir paminėjus, 
kad koisului suėjo 85 metai 
amžiaus, publika sugiedojo 
jam, konpozitoriui B. Budriū- 
nui piarinu vedant, Valio ge
riausių netų linkėjimus.

Į seen: iškviestas Esti) vice
konsulas kalbėjo apie bendros 
pavergtų tautų veiklos reikš
mę, nuodydamas pavyzdį Aus 
traliją. "enykštė valdžia buvo 
.pripąžįųisi Pabaltijo _ valsty
bių okupjciją, kaip teisėtą so
vietų valdymą. Vieningai veik 
darni pabaltiečiai pasiekė sa
vo protestais’to, kad dabarti
nė valdžia vpikeitė nutarimą 
ir okupacijos pripažinimą at
šaukė. Linkėj'ę ir toliau vie
ningai dirbti, t ■

Latvių Sąjįngos ! atstovas 
scenoje kalbėdamas džiaugėsi, 
kad pabaltiėčįa išeiviai vis la
biau ima vieningai veikti.

Jaunas vyras, jau Ameriko
je mokslus ėjęs, Estų S-gos at
stovas įdomiai: kalbėjo' paver
gtų tautų laisvinimo tema, pri
mindamas jaunimo pareigą į 
kovą įsijungti, kartu raginda
mas ir senius jaunimą ton prie 
šokupadnėn veiklon paskatin
ti.

ir tarp sa- 
labai dide-

minėti

Netikėti programos 
pakeitimai ir papildymai

Buvo skelbta, kad parapijos 
choras koncertuos, bet koncer
to bebuvo, nes visos scenos 
negauta, nebuvo kur chorui iš
sirikiuoti. Scena atsakyta tik 
kelias dienas prieš minėjimą. 
Kiek girdėjau iš publikos, pro 
grainos pakeitimas sutiktas su 
apgailėjimu. Iškviestas prieš 
publiką lituanistinės mokyk- 

jllos vedėjas V. Pažiūra prista- 
Itė 6 mergaites ir 3 berniukus 
Į laimėjusius rašinėlių konkur
są. Tai puiku, beį labai gaila, 
kad pedagogas pademonstra
vo neturįs nei saiko nei laiko 
samprotos. Aiškino detališkai 
konkurso eigą, taškų skaitymą 
ir kitas nesvarbias aplinkybės, 

Į bet tuo baisiai ištęsdamas pro
gramą. Reakcija — daug žmo
nių pakilo ir išėjo. Dar labiau 
salės publika sumažėjo, kai 
scenon iškviestas šaulių pirm. 
K. Karuža pradėjo išnaujo Lie 
tuvos gen. konsulą sveikinti ir 
pristatinėti, kurie šauliai ap
dovanojami ordinais ar meda
liais. .

Los Angeles: lietuvių ■ orga-

nariams duoda auksinius ženk 
lėlius, Radijo Klubas specia- 

I liais lakštais gerbia savo vei
kėjus, bet iš jų niekas nesiver
žia į bendrinius susirinkimus 
su sava reklama, tad ar ne lai
kas ir Amerikos Lietuvių Ta- 
rvbos skvriui laikvtis skelbtos 
programos ir pašalinius pasi- 
reklamuotuojus nukreipti ten, 
kur jų vieta. Nes iš šio minėji
mo dalis publikos, kaip maty
ti buvo pabaigoje salei aptuš- 
tėjus išėjo ne pakilioje veiklos 
nuotaikoje, bet nepatenkinti 
ir priekaištaudami. Minėjimas 
baigtas Lietuvos Himnu.

Dar Alto iždininkas K. Priš- 
mantas, šį raštą rašant, nega
lėjo pasakyti kiek tikrai aukų 

įgauta, nes vis dar paštu ateina 
čekiai. Esą gauta 4,000 dolerių 
su viršum. Tai reiškia didelį 
Altui pritarimą.

Dienraštis Herald Exami
ner ilgą straipsnį išspaudino, 
vasario 16 dienos laidoje, apie 
Lietuvius ir Jurašų į Ameriką 
atvykimą (Pastebėlė: ne iš vie

NAUJIENOS' KIEKVIENO

FIGHT FIRES

lšėj usi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 51.5(5.

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

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

hJ—iicema—'T i ik

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲISTORIJA

Pirmajame tome yra 203 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai,.. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

GARSINKITeS naujienose

Kalbįjo Dr. K. Bobelis, 
ALT centro pirmininkas

agos atskridęs Ameri- 
iuvių Tarybos centro 
; pirmininkas dr. K.

Iš čil 
kos Lie 
valdybo 
Bobelis buvo šįmet garbės sve
čiu'ir kalbėtoju. Jo biografiją 
ir visuomeninę (veiklą publi
kai pasakojo V. Čekanauskas.

Laisvinimo kovos tema kal
bėdamas daktaras Kazys Bo
belis apgailestavo, kad nelem
tų ambicijų įtakoje vieninga 
veikla susimaišė. Minėjo, jog 
politinis susiskirstymas yra 
reikalingas, bet reikalingas ir 
vieningas sutarimas laisvini
mo darbui. Sake, jog Ameri
kos Lietuvių Taryba pasiūlė 
prieš kelius metus Liet, bend
ruomenei jungtis į Amerikos 
Lietuvių Tarybą, kaip ir kitos 
organizacijos yra įsijungusios. 
Buvę siūlyta 10 vietų taryboje 
ir 3 vietos valdyboje, bet iš 
Liet Bendruomenės atsakymo 
r sutikimo sijungti į bendrą 
reikią negauta. Kalbėtojas pa- 
lisakė, jog nenaudingos pas- 
angos visus lietuvius suvary- 
i į tariamą vieningą bendruo- 
nenę. (Tą mintį komentuoda- 
nas vienas minėjimo dalyvis

Taupykite

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-

Taupykite dabar.

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

r

ERSA
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Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

7%%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Įsteigta 1923 metais.

Įstaųroa pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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trims mėnesiams —__-_____ $7.50
vienam mėnesiui ................. $2.50

Kanadoje:
metams __ __ ____________ $30.00
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lionę, bet ir valgyklas bei viešbučius, tai tie “jauni po
litikai” pasinaudojo kvietimu ir nuvažiavo. iTai buvo 
padaryta praeitų metų lapkričio mėnesį. Visa ta kelio
nė buvo aprašyta praeitų metų Gimtajame krašte. Ten 
įdėtas visas puslapis tų “jaunuolių” fotografijų.

Praeitų metų Gimtasis kraštas šitaip apie tų “jau
nų politikų” delegaciją tada rašė:

“Į Tarybų Sąjungą, kaip minėta, JAV jaunų
jų politinių veikėjų tarybos narių grupė atvyko 
TSRS Jauni organizacijų komiteto kvietimu. Jau
niesiems Amerikos politikams, aplankiusiems Ta
rybų Lietuvą, vadovavo valstybinių kampanijų ko
miteto generalinis patarėjas, demokratų partijos 
atstovas Džeimas Drz, O’Neilas ir respublikonų 
partijos Indianos valstyjos skyriaus centro komite
to narys Tomas Miliganas. Grupėje buvo demokra
tų partijos Masačiuseto vykdomoji direktorė Bar
bara Makenzi, Minesotos valstijos senatorius Hu
bertas J. Hemfris, Merilendo senatorius Tomis 
Brovoteris... Kartu su jais buvo atvykęs JAV am
basados Tarybų Sąjungoje pirmasis sekretorius 
Ričardas Kounsas bei JAV generalinio konsulato 
Leningrade konsuas Haris Metjuzas.” (Gimtasis 
kraštas, 1975 m. lapkr. 27 d. 6 psl.) Kad šioje Gim
tojo krašto žinioje yra pusėtina dalis komunistinės 

propagandos, kiekvienam ^turėtų būti aišku, tas neži
no ir nesupranta, vieną dalyką labai lengvai gili supai
nioti su kitu. Vilniun buvo nuvažiavęs “sen. Hubertas 
H. Hemfris”. Jeigu jie neparodytų to“Hemfris” fotog
rafijos, tai būtų galima pamatyti, jog tai yra letuviams 
pažįstamas senatorius H. H. .Humphrey, bet lai pasi
žiūri Į fotografiją, tai aišku, kad ten važinėji 
tas HHH.

Jeigu ten važiavo “jaunų politikų” prupė,^ 
nuostabaus^ kad su jais panoro nuvažiuoti ir 
tarnaująs Amerikos ambasadoje Maskvoje. R, 
užmiršti, kad JAV ambasados tarnautojai netiri teisės 
išvažiuoti už Maskvos. Sovietų valdžia Įleidžia imbasa- 
dorių ir jam reikalingus tarnautojus, bet visą alką ap
leidžia ji elektro mangetiniais spinduliais, kai galėtų 
patirti, apie ką tie tarnautojai ambasadoje kaba, o be 
to nustato jam 25 milometrų ribą. Jeigu jis pan retų to
liau nuvažiuoti, tai turi gauti specialų leidimą. tAV dip
lomatai keliais atvejais kalbėjo su sovietų vakžios pa
reigūnais, juos Įtikinėjo, kad toks uždraudimu neturi 
prasmės, kad jis kenkia geriems abiejų valstybę santy
kiams. Ištisus metus amerikiečiai prisilaikė sovetų val
džios nurodymų apie- neišvažiavimą iš Maskvoj bat kai. 
Įsitikino, kad rusai savo nutarimo nekeis, tą/ tada ir 
JAV valstybės departamentas paruošė instrukcijas, ku
rias taiko kiekvienam sovietų valdžios tarnautojui Ame
rikoje.. Į

Galite Įsivaizduoti tokį poną Kounsą, kelis metus 
praleidusi Maskvoje, negalėjusį išvažiuoti, gavusi pačios 
valdžios pasiūlymą kartu su “jaunais politikais” nuvykti 
Į rusų pavergtą Lietuvą ir pasižiūrėti, kai? jie ten gyve
na ir tvarkosi. Kounsas kalbėti su lietuviai vargu galės, 
bet jis bent pasižiūrėti gali. Kas žino, o gal kartais ir lie
tuviškai moka. Tai galės ne tik pasižiūrė^, bet ir pasi
klausyti. ( ■ s

“Jauni politikai” svečiavosi 
pas Lietuvos komunistus

Amerikos lietuvių spaudoje pasklidusi žinia, kad 
rusų pavergtoji Lietuvon buvo nuvažiavusi Amerikos 
“jaunų politikų” delegacija, kad ją oficialiai lydėjo 
Amerikos ambasados pareigūnai Maskvoje ir net JAV 
konsulas Leningrade. 'Tuos “jaunuosius politikus” priė
mė ne tik Lietuvos komunistų partijos sekretorius A. 
Barkauskas, bet ir užsienio reikalų “ministerė” Leoka
dija Diržinskaitė Peliučenkienė. Atvykusieji svečiai bu
vo Vilniuje susitikę ir su Lietuvos komunistinio jauni
mo atstovais, jiems rodė švietimo įstaigas, pasiekta 
“kultūrą” ir padažytą “pažangą”..

ŠĮ klausimą net svarstė VLIKo taryba ir nutarusi 
pasiųsti atsakingiems pareigūnams protestus dėl to, kad 
jie pasiuntė ambasados pareigūnus Į Vilnių, kurie pa
vergtoje Lietuvoje sovietų karo jėgų primestos valdžios 
atstovų oficialiai buvo priimti, vaišinti ir “informuoti” 
apie dabartinės valdžios daromą pažangą visame kraš
te. Lietuvoje buvusieji “jaunieji politikai” vėliau pa
reiškė, kad jie buvę labai patenkinti kelione Į Lietuvą.

Iki šio meto dar negavome Eltos pranešimo, kuria
me aprašomas VLIKo tarybos posėdis, svarstęs šj rei
kalą. Marijonų dienraštis ne tik gavo Eltos prenešimą 
apie minėtą posėdi, bet ir spėjo ji atspausdinti, tuo tar
pu Naujienos to Eltos biuletenio dar nėra gavusios. Ar 
paštas Chicagon siunčiamus Eltos pranešimus kažko
kiu paslaptingu būdu Naujienoms suvėlina, kuo nenori
me tikėti, ar Eltos tarnautojas vėliau juos Į pašto dėžu
tę Įmeta, tuo tarpu dar neišaiškinome. Bet šiam reika
lui visa tai didelio skirtumo nesudaro. Reikalas eina 
apie praeitais metais Sovietų Sąjungos komunistinio 
jaunimo vadovybės pakviestą Amerikos “jaunų polili- 
kų” delegacija į Sievietų Sąjungą.

Nuvykusi delegacija komunistinio sovietų jaunimo 
buvo “informuojama” ir vaišinama pačioje Maskvoje, 
o kai sovietų sostinėje jau nebeliko, kas Įdomesnio pa
matyti, tai “jaunų politikų delegacijai”, buvo pasiūlyta 
bent kelioms dienoms nuvykti Į Vilnių ir savo akimis • retorius žino, kad nuvykimas Į Lietuvą dar nereiškia Lie- 
pamatyti, kaip tvarkosi “pati jauniausioji” sovietinė! tuvos aneksijos. Taip prezidentas buvo Įsakęs Vienoje be- 
respublika — Lietuva. Kai sovietinis komunistinis jau- sitarusiems JAV diplomatams, toks Įsakymas buvo pa- 
nimas pasiūlė “jauniem politikam” ne tik apmokėti ke- siųstas ir kiekvienam atsakingam ambasados ntarnauto- kad taip neatsitiktu.

visi ki-

ai nieko 
lounsas, 
ikia ne- 1

Kaip konsulas, taip ir JAV ambasados pirmasis sek-

Gražiai palaidotas SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
Arnoldas Smilgys GEROVES KOMITETO KANDIDATAI I
Praeitą penktadienį Lietuvių 

Tautinėse kapinėse gražiai buvo 
palaidotas 53 metų amžiaus su- n - L !• • • - a • •
laukęs Arnoldas Srmigy*. Siip-1 brcucu ir seses SLA nanei 
na valia ir sunki liga šį gerą bir
žietį nunešė į kapus anksčiau ne
gu reikėjo.

Ketvirtadienio vakarą Gordo- 
no koplyčioje buvo susirinkęs di
dokas- būrys Smilgių šeimos 
draugų atsisveikinti su mirusiuo
ju. Atsisveikinti atėjo skaičius 
mokinių, o maldas kalbėjo net du 
kunigai.

Penktadienio rytą buvo pilna 
Dievo Apvaizdos bažnyčia, lietu
vių statyta šio šimtmečio pra-1 
džioje. Bažnyčia buvo pilna mo
kinių ir senų Smilgių šeimos 
draugų.

Smilgys visą laiką norėjo bū
ti palaidotas Lietuvių Tautinė
se kapinėse. Kol buvo sveikas, 
tai kiekvieną metą jis ten nu-|
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SU PILDOMAI TARYBA

Neseniai praėjo nominacijos į Susivienijimo Lietuvių Ame- 
rikoje Pildomąją Tarybą.

Dabartiniai Pildomosios Tarybos nariai gavo daugiausiai bal
sų. Nariai už juos balsavo, nes dabartiniai SLA viršininkai savo 
sumanumą ir rūpestingumą SLA reikalais puikiai įrodė. Jų pa- . 
stangomis SUSIVIENIJIMAS sustiprėjo, jo finansai (turtas) 
metai iŠ metų didėja, išlaikoma narių tarpe graži vienybė, palai
koma tautinė ir kultūrinė veikla, o visa tai prisideda prie orga
nizacijos ir narių gerovės kilimo.

Užtikrinkime SUSIVIENIJIMO išsilaikymą ir šviesią ateitį 
ir šiais rinkimais kovo-March mėnesį balsuokime už visus dabar
tinius SLA Pildomosios Tarybos narius ;

Paul P. Dargis — Prezidentas
Alexander Chaplikas — Viceprezidentas
Genevieve Meiliūnas — Sekretorė 
Euphrosine Mikužis — Iždininkė 
Christine Austin — Iždo Globėja 
Josephine Miller — Iždo Globėja 
Dr. Daniel Degesys — Daktaras Kvotėjas

... 1976 m. kovo-March mėnesį parodykite visiems, kad Jums
važiuodavo Kapų puošimo Dieną rūpi Susivienijimas — dalyvaukite savo kuopų susbinkiniuose. 
ir pasiklausydavo kalbų. Praei- SLA broliškumas yra pagristas demokratiškumu veikloje. Kiek- 
tais metais, kai John Evans rin- - % .
ko vėliavas Tautinių kapinių ka
pams papuošti, tai Arnoldas 
Smilgys atidavė tautinėms sa
vo vėliava.

Arnoldą Smilgį į kapus išly
dėjo dešimt automobilių draugų. 
Jie buvo pilnutėliai. Kaip šer
meninėje, taip bažnyčioje, taip 
ir Lietuvių Tautinėse kapinėse 
buvo atliktos tikrai gražios at
sisveikinimo ceremonijos. Visur, 
dalyvavo didokas būrys artimų 
šeimos draugų ir net keli dva
siškiai. Į Lietuvių Tautines ka
pines velionį n ulydėjo net trys 
kunigai, o vienas buvo karstne- 
šys. Kapas ir duobė buvo pa
šventinti ir paskaitytos atsisvei
kinimo maldos.

žmona ir vaikai padėkojo kiek- į 
vienam, atlydėjusiam velionį į 
kapus. \ Justinas žemaitis

1976 m. kovo-March mėnesį parodykite visiems, kad Jums

— Inž. Robert D. Pollard pa- 
iruji-žl. ĮĮgzLcLyy4-i ttt q.r> n — -ą—ru*;—ee— 
gija varomas dirbtuves, nes jos 
nesaugios sveikatai. Jis yra įsi
tikinęs, kad mažiausiai lauktą 
dieną gali įvykti avarija, kuri pa
kenktu šimtų, o dar ir tūkstan
čių žmonių sveikatai. Energijos; 
šaltinių jis pataria ieškoti ang
lyse ir saulės spinduliuose. Ato
mo skaldymas yra ■ pavojingas 
sveikatai.

i vienas narys yra organizacijos šeimininkas. Jisai savo valią pa
reiškia demokratiniu procesu: balsavimo metu kuopos susirin
kime. Tad- visi balsavimo balote ties minėtų kandidatų pavardė- 

Į mis pažymėkime ženkliukus, kaip nurodoma pavyzdiniame balote. 
‘ Tokiu būdu pademonstruosite visiems, kad savo balsus su pasiti
kėjimu atiduodame tinkamiausiems kandidatams į SLA Pildomą
ją Tarybą. .

ši PILDOMOJI TARYBA, vadovaujama Prezidento Povilo 
Dargio, moka sutartinai dirbti kiekviename Susivienijimo refleale, 
v ra gerą toną duodanti ir visam musų organizaciniam gyvenimui 
tiek pačiame -SUSIVIENIJIME, tiek santykiuose su kitomis (lie
tuviškomis organizacijomis. Tokios sudėtie? PILDOMOSIOS 
TARYBOS reikia SUSIVIENIJIMUI, tokią vadovybė įvedą SU- 
SUVIENIJIMĄ į gražią šiais metais sulaukiamą 90-ties metų«su- - 
kaktį, tokia vadovybė yra labai naudinga paskiram nariui bei 
visam SUSIVIENIJIMUI. Už šią PILDOMĄJĄ TARYBĄ bal
suokime šių metų kovo-March mėnesyje.

SLA GEROVĖS KOMITETAS
J. Andrulonis, Sekretorė, 

4018 Franklin Road, 
Pittsburgh, Pa. 15214__ ____ _ __ - ---- --

88 SVARŲ AUGLYS .

Astronomai TOKIO, Japonija. — Kinijos 
sutana, kad pasaulis žinių agentu ra ~ Bsi nhn a' prane-

PASAULIO GALO NĖRA

BOSTONAS, 
bendrai

no metų, bet nauji Įrodymai ro- praeitą gruodžio mėnesį opera^ 
dą, kad jis gali gyvuoti amžinai, ei jos keliu vienai moterei iš vi- 
Per ilgą laiką papsaulyje atsira- durių pašalino pusantros pėdos 
šią “juodų plyšių” ir. šaltų pele- didumo ir 88 svarus sveriantį 
nų, bet apie 10 iki 30 bilijonų me- auglį (tumorą) ir pacientė po 
tų pasaulis greičiausiai pasilik- operacijos labai greitai pasvei- 
siąs toks koks yra, pasakė Dr. .ko. Keturias valandas trukusi 
Frank D. Drake, Astronomijos operacija padaryta anestezijai 
ir Jonosferos Centro direktorius rpavarto j ant akupunktūros meto- 
Cornell universitete. dą.

----------------------------   ~ "7“ Ta moteris vardu Sowa, 59 me- 
jui. Jie žino prezidento Fordo pažiūras aneksijos reikalu, tų amžiaus, dar 1970 metais pa- 
Jiems taip pat aišku, kad jie aneksijos nepripažins. JAV ? juto augimą viduriuose ir jos 
konsulas Leningrade, nuvažiavęs j Vilnių, pasitikusiems svons iki 1974 metų pabaigos 
ministeriams pirmiausia pasakė, kad šis mano atsilanky- Padidėi° 20 svarų. .
mas nėra. aneksijos pripažinimas. Tokio dalyko nėra ir 
nebus. Jeigu kas ir bandytų Lietuvos prijungimų prie
Rusijos pripažinti, tai Amerikos lietuviai privalo daboti, sįįgjė nereguliarus ir operaciją

Operacija buvusi sunki, kai 
pacientės kraujo spaudimas stai
ga nukrito, širdies mušimas pa-

baigiant pacientė gavo smūgį.

JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
Atrodė, jei Germanas tikrai norėjo turėti mane 

artimiausiu savo bendradarbiu (ministerijos inspek
toriai buvo ministerio tiesioginiai bendradarbiai), tai 
galėjo ir turėjo tieesioginiai pasikalbėti, kodėl visam 
reikalui toks pakeitimas būtu buvęs naudingas? Ta
čiau jis nesiryžo kalbėtis, manydamas ar įtardamas, 
kad aš suprasiu tą jo paslėptąją mintį, ko jis tuomi 
tikrai siekia. O jis, kaip ir Stanišauskis, siekė sudaryti 
laisvą kelią jo proteguojamam jaunam inžinieriui 
Šniukštai į geležinkelių vyriausius direktorius. Į Au- 
gustaicio vyr. direktoriaus pavaduotojo vietą tuoj ga
lėjo būti paskirtas Šniukšta ir be jokiu kliūčių, per
kėlus Račkauską į inspektoratą. jį paskirti Vyr. Gele
žinkeliu direktorium. (Račkauską be sunkumu galė- 
jo perkelti j inspektoratą kaipo liaudininką ir menkų 
kvalifikacijų, kaip padarė su Čiurliu, social — demo
kratu. bet Augustaitį. skaitomą prie jaunųjų, nedrįso 
nei atleisti, nei perkelti, jeigu jam pasiūlius, jis nei
na !.. .)

Pats gi inžinierius Šniukšta buvo neblogas vyras, 
inteligentų šeimos ir matęs jau Europą. (Stanišauskis, 
numatęs jį geležinkelių vyriausiu direktorium, buvo 
jį išsiuntęs į Daniją susipažinti su danų geležinkelių 
tvarka. Jis išbuvo ten 3-6 mėnesius, buvo jau grįžęs. 
Kuriam tikslui buvo jį siusti Į Daniją, o ne kitur, kur 
buvo geresnė geležinkelių organizacija, to nedisku
tuojame). Bet gerai vadovauti didžiausiai Lietuvoje 
įmonei dar būtų per anksti ir kažin ar tinkamas? Pa
sitaikė. kad tuo metu Rygoje turėjo susitikti trijų Pa
baltijo valstybių geležinkelių atstovai ir suderinti vie
no tarptautinio traukinio tvarkraščio reikalingus pa

keitimus. Nusiunčiau inž. Šniukštą ir pasakiau Gele
žinkelių Valdybos nusistatymą, ko reikalauti ir kaip 
laikytis. Už poros dienų jis, skambindamas iš Rygos,, 
sako, kad jam taip neišeina! “Bandyk toliau, rizikuok 
ir ieškok kompromiso”, buvo maždaug toks mano, jam 
patarimas. Sugrįžo ir parvežtame protokole buvo' įra
šyta jo nuomonė ir prierašas, kad galutinį sprendimą 
palieka Geležinkelių Valdybai. Tas jau rodė atsako
mybės baimę, bei savų nusistatymų silpnumą. Tada 
jam priminiau, kad taip nėra, kaip daug kas mano, 
kad tie. kurie važinėja į konferencijas, nieko nevei
kia. .. Jis suprato ir man pritarė, tik pasiteisindamas, 
kad jaunesniesiems turėtų būti duodama daugiau ga
limybės susipažinti ir su tais reikalais. Tačiau iki tol 
dar nebuvo nei laiko dalyvauti jam tos rūšies konfe
rencijose, — vienas pats dar negalėjo. Be to, kaip ma
tėme, antraeiliais ekskursantais labai norėjo dalyvauti 
kiti jojo viršininkai, o prieš tai jis ėjo stažą Danijo
je. Naujasis iš naujųjų — Susisiekimo ministeris K. 
Germanas, savo didele veikla nepasižymėjo. Daugu
moj, kaip ir jo pirmtakas Stanišauskis, rūpinosi per
sonaline ministerijos politika; be to jis nebuvo nei 
iš tų smarkiųjų nei iš piktųjų.

30) PAREIGOS REICHO ULTIMATUMO 

GRĄŽINTI KLAIPĖDOS KRAŠTĄ

Grąžinimas Klaipėdos Krašto Reichui 1939 m. III. 
‘23 d. einant Ribentropo ultimatumu Urbšiui kovo 
mėn. 19 d. naktį, grįžtančiam iš Romos per Berlyną, 
sudarė priežastis atsistatydinti Mirono kabinetui. Ka
riuomenės vadas brig. gen. St. Raštikis, naudodamasis 
savo “populiarumu”. Krašto nepasitenkinimu, bei ne
viešosios opozicijos slaptąja parama, prispaudęs Sme
toną sutikti, pasiėmęs Krašto Apsaugos ministerį Mus-

teikį, važiavo pas prezidentą sudaryti keturių genero- 
lų vyriausybę su buvusios opozicijos atstovais. 1939. m. 
III. 28 d. Smetona patvirtino brig. gen. Černiaus vy
riausybę tokios sudėties: Brig. gen. Černius ;—minis
teris pirmininkas, brig, gem K. Musteikis — Krašto Ap
saugos ministeris; brig, gem K. Skučas — Vidaus Rei
kalų, gen. J. Sutkus — Finansų ministeris, Kazys Bi
zauskas — min. pir-ko pavaduotojas be portfelio ir 
dr. Leonas Bistras — švietimo ministeris — krikše.
— demokratai; dr. Antanas Tamošaitis — Teisingumo 
ministeris ir df. Jurgis Krikščiūnas — žemės ūkio 
min. — liaudininkai; inž. K. Germanas — Susisieki
mo min. — voldemarininkas ir Juozas Ubšys — Už
sienio Reidalų ministeris — nepartinis, tautininkų rė
mėjas.

Niekas nebuvo patenkintas šiuo kabinetu, nei 
Tautininkų Sąjunga, nes jame nebuvo formalių (su 
bilietais) tautininkų, nei patys opozicijos mininteriai, 
nes Smetona gerai bendradarbiavo tik su Tamošai
čiu, nei opozicijos partijos. O labiausiai buvo nepa
tenkintas pats Smetona dėl Raštikio prievartos suda
ryti tokį kabinetą, pačiam atsisakius sudaryti kabine
tą, bet tik pasilikus diriguoti iš šalies, pažeidžiant 
Smetonos prerogatyvas.

Man teko vėl nemalonūs uždaviniai: perduodanti 
Klaipėdos Kraštą Reichui, reikėjo geležinkelių turtą
— riedmenis ir medžiagas pasidalyti su Reicho gele
žinkeliais, kiek palikti Reichui, kiek išsivežti? Grei
tai sudarytoji delegacija iš pr-ko inž. J. Augustaičio 
ir narių: J. Masiliūno, ekon. direkcijos direktoriaus, 
inž. M. Kripo.-mašinų, inž. K. Bulotos — kelių, A. Na
vako — ekonomisto, turėjo susitikti Klaipėdoje su Rei
cho geležinkelių delegacija, kuriai pirmininkavo Ka
raliaučiaus Geležinkelių Direkcijos prezidentas dr.

inž. Bauman’as su didoku delegacijos narių skaičiu
mi ir atlikti tuos uždavinius. (Primintina, kad visi 
Lietuvos delegacijos nariai buvo baigę Vokietijoje, 
aukštąsias mokyklas ir prilygo Reicho delegacijai). 
Dabar nei Račkauskas nei Jankevičius nereišė jokių 
pretensijų dalyvauti delegacijoje, nes be sunkių ir 
nervingų darbų (vėl po Reicho ultimatumo Lietuvai), 
nebuvo nei ekskursijų nei prabangių priėmimų, bet 
-vien tik sunkus darbas. Tačiau antrąją derybų dieną 
posėdyje pasirodė,, niekam nežinant,, inž. Šniukšta, 
^Germano patikėtinis, asmeniškas “kontrolierius” ar 
informatorius? Norėjau mesti šalin ir išvažiuoti iš 
Klaipėdos, perleisti pirmininkavimą Šniukštai, kaip į 
Augustavą pirmininkauti perleidau Tuskeniui. Tačiau 
sulaikė kiti delegacijos nariai, kad pakenksiu valsty
biniam reikalui ir pasilikau. Jeigu ministeris Germar 
nas norėjo turėti savo asmenišką informatorių (ar 
kontrolierių) Šniukštą, galėjo paskirti delegacijos nar
nu (sic! pasimokyti), niekas prieš tai nebūtų protes
tavęs; tačiau demonstruoti savo asmenišką patikėtinį 
kaip tik tuo momentu, niekam nebuvo naudinga. Ki
tą dieną Šniukšta išvažiavo į Kauną ir daugiau ne
pasirodė.-Mes dirbome dar visą savaitę ir sudarėm* 
dvi sutartis turto pasidalinimo. Turto buvo palikto 
net kiek mažiau, negu Reichas paliko 1923 metais, per
duodant to krašto geležinkelius Lietuvai- Antroji su
tartis buvo eksploatacijos sutartis (pasienio).

Mano pareigos tuomi su Klaipėdos Kraštu nesS- 
baigė. Man teko dalyvauti įvairiose delegacijose ir ko
misijoje Berlyne ir Klaipėdoje, su docentu Martynu 
Braku — laisvosios uosto zonos, skirtos Lietuvai, star 
tuto sudarymo, ataunistravimo, tačiau jau nieko ben< 
ro neturinčio su geležinkelių reikalais.

(BUS DAUGIAU)
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, iNOSlES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susi tarimą.

DR. K. G. BALUKaS 
i AKUŠERIJA IR MOltKŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ilgumus pagal susi tarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BUbttiS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954)533

Fox Valley Medical Center
860 SUMMIT STR£ET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. P£TER BRAZIS 
PHYSICIAN and iUKutjN 
* 2434 WEST 7ūt STREET 

Ofisas: KEmiock 4-5849 
Rend.: 344-2Z33

OFISO VALANDOS: 
Pinnadieniais ir ketviriad. 1—7 vaL. 
aniracL. peuKladieių nuo 1—5. tree, 

ir sesuo. Liktai susitarus.

DKe PAUL V. DARGU 
GYDYTOJAS IR chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Wesichester, Ui. 
VALANDOS: 3—9 darbo, dienomis ir 

kas antrą seštadien; 8—3 vai.
Tei.: 5o2-2/27 aroa 562-2728

KEZ.: Gi 8-0873

DR. W. iiSiN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEL. — BE 3-5893 •'

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

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 5614605 ir 4894441 

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVĖ.
5214 N. WESTERN AVE. - 

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

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.

"dr. framk PLECKAS
-k , OPTOMETRISTAS

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

.“contact lenses”.
Vai', pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEBĮUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS fR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: aiLrad. nuo 1—4 Po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 va L vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef*: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

, pagal susitarimą.

V. Tumascnis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telėk HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą, 
valandos skambinti telef HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telei. Lxi č-oi^o.

Dėl

Dėmesio, atvažiavo Petras Urbaitis!
kiomis dienomis pas mus ir 

vėl atvažiavo Petras Urbaitis. 
Patylomis, nes įgarsindamas, 
jis važinėjo po. rytines valsti
jas, o dabar planuoja išsijuos- 
ti prie čikagiečių. Kartais jis 
vadinasi vienuoliu, kartais pa
sivadina kunigu, o kartais to
kiu ir nesivadina.

Noriu atkdeipti gerų lietu
vių dėmesį į šį suktą žmogų 
dėl dviejų dalykų:

Kol buvo gyvas kapucinas 
Pijus, tai Urbaitis, vaikščioda
mas po Chicagą, kalbėjo, kad 
jis esąs tarpininkas tarp ka
pucino Pilaus ir-' žmonių, no
rinčių užpirkti mišias pas tą 
gerą maldininką. Urbaitis tvir 
tino, kad kapucinas laikąs mi
šias net po dvi valandas.

Tada mano sūnus buvo , pa
tekęs į vienos nepaprastai pa- 
laidaus liežuvio ir blogų tikslų 
turinčios žmonių gj’dyti nega
linčios daktarės. Daviau $10.00 
Urbaičiui, kad juos atiduotų 
tėvui Pijui ir kad šis atlaiky
tų mišias ir kad mano sūnus 
greičiau išeitų iš tos bėdos pri
dėjau Urbaičiui vieną dolerį 
už tarpininkavimą. Pastebė
jau, kad jis neužmirštų per
duoti kapucinui Pijui $10.00. 
Urbaitis tada prižadėjo tai pa
daryti.

Jis tai padarė^ bet jis nuvo
gė nuo kapucino pusę pinigų. 
Jis tepasiuntė tiktai penkis do
lerius. Iš vienuolio Pijaus sek
retoriaus gavau 5.00 pakvita
vimą, padėką ir pranešimą, 
bus laikomos $5.00 mišios. Ur- 
baitis nukniaukė nuo lokio 
švento kunigo $5.00, o jis vis 
dėlto ir toliau drįsta laikyti 
mišias ir imti šv. komuniją. 
Turiu Pijaus sekretoriaus pak 
vitavimą ir galiu parodyti su
interesuotiems žmonėms.

Be tarpininkavimo, Urbaitis 
verčiasi ir knygomis. Jis para
šė didelę ‘‘Kinija — Azijos 
milžinas’’ knygą. Azijoj niekad 
nesu buvusi, nesitikiu ten va
žiuoti ir su milžinais nieką 
bendro neturėjau, bet jis rado 
reikalo mane įvelti į tą knygą. 
Nežinau, kuriais sumetimais 
jam prireikė rašyti joje apie 
kun. B. Sugintą, bet skaitau, 
kad jis visą puslapį nesąmo
nių, melų ir šmeižtų prirašė 
apie mane. Jis rašo apie kun.' 
Suginto “sunkiai išgyventus 
grasinimus’’, kad būsią išmes- 
"tas iš namų, prie kurių “pirki
nio jis buvo iš anksto prisidė
jęs 5,000 “žaliukų

Tai bjauriausias Urbaičio 
melas. Namą aš nusipirkau ir 
persikėliau į jį gyventi 1958 m. 
rugs. 8 d. Kun. Suginto tada ne 
tik nepažinau, bet apie jį nie
ko nebuvau girdėjusi. Nepažįs
tamas žmogus negalėjo prisi
dėti prie “fiamo pirkimo”.

Pas 
tai už 
nienė, 
namie
kun. Sugintas atsikėlė tiktai 
1959 m. rugs. 25 d.'Visi Vaičiū
nienės užtikrinimai buvo me
lagingi. Man teko ne tik kam
barį jam nuomuoti, bet teko 
gaminti maistą ir jį- apliuobti. 
Pradžioje jis nieko nemokėjo, 
bet vėliau turėjo mokėti. Kun. 
Sugintas man temokėjo tiktai 
už butą ir dalį maisto, bet prie 
namo pirkimo jis nieko nepri
sidėjo -Urbailis paskelbė biau- 
rų melą apie mane ir kartoja 
iš kitų girdėtus plepalus. Jei
gu kiti knygos puslapiai toki 
teisingi, kaip mane liečiu, tai 
tiek teverta visa jo knyga. 
Laukiu progos jį sutikti, ge
riausia būtų viešoje vietoje, pa 
sakyti savo nuomonę ir pridė
ti. kad kunigui melo skelbti 
nedera.

Savo confraktrus , jis {žiau
riai nuskraudė if mane apš
meižė. Radau reikalo įspėti, 
kad ir su kitais panašiai nepa
sielgtų.

Petronėlė Kazlauskienė 
kum Suginto globėja

Arčiau nuodų gamyklų 
daugiau miršta vėžiu
BALTIMORE (UPI). — John 

Hopkins atliktos studijos rodo, 
kad vyrai gyvenantieji arčiau 
South Baltimore Allied Chemical 
Co. įmonių miršta plaučių vė
žiu keturis kartus daugiau kaip 
gyvenantieji kitose miesto da
lyse, kur tokių įmonių nėra, z

Tas studijas atlikusi Dr. Ge
nevieve Matanoski pareiškė, kad 
toks staigus vėžiu mirimų pa
didėjimas ribojasi apie pusės 
mylios radiusu aplink Allied įmo
nę, kurioje gaminamas arseni
kas. Išstudijavusi 1970, 1971 ir. 
1972 metų mirimų certifikatus 
Dr. Matanoski nustatė, kad iš 
844 toje apylinkėje mirusių vy
rį dešimt mirė plaučių vėžiu. 
Dr. Matanoski nustatė, kad iš 
100,000 toje apylinkėje mirusių
jų vyrų 394 mirė nuo vėžio, kai 
kitose, tolimesnėse nuo Allied 
dirbtuvių apylinkės iš 100,000 
mirusių vėžiu mirė 96 vyrai. Dr. 
Matanoski sako, kad tie atradi
mai verčia tęsti studijas iki ga
lo ir aiškiai nustatyti, ar ir kiek 
arsenikas gali nuodyti orą.

Allied kompanijos atstovai 
stengiasi daktarės Matanisk at
radimus nuvertinti, ypač kadan
gi jos sudaryta mirimu statisti
ka liečianti tik vyrus.

— Brazilijos užsienio minis
tras Azevedo, išsiderėjo iŠ Ki- 
singerio galingos valstybės sta
tusą, reikalauja, kad JAV teik
tų Brazilijai ir karo pagalbą, 
kaip jos teikia Japonijai. Atro
do, kad kongresas tokios para
mos Brazilijai neteiks. Jeigu ji 
norės modernių ginklų, tai tu
rės juos pirkti.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas*

mane kun. Sugintą tik
inėtu atvedė J. Vaičiū- 
už tikrindama, kad jis 
nevalgys. Pas mane

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

VaL: S__4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Telef.: PReepect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

N A U J I K M A S

TAI GYVUOJA ESTIJA
Vasario 24 esUi švenčia Nepriklausomybės sukaktį |

Vasario mėnuo yra žymus
įvykiais ne tik Lietuvai ir

8 dienų nuo Lietuvos Tary
bos paskelbto Nepriklauso
mybes akto, estai paskelbė 
Estijos n e p r iklausomybę 
1918 m. vasario 24 d.

Su estais ir su Estija mus 
riša politiniai ir kultūriniai 
ryšiai nuo senų senovės ,iki 
pat dabartinių laikų. Nuo 
pat viduramžių estai ir lie
tuviai veik tuo pat laiku ko
vojo su tais pat priešais — 
rusais ir švedais — dėl savo 
krašto laisvės. Pagaliau Es
tiją okupavo rusai 1721 me-

Šiandiena Estiją, kaip ir 
Lietuvą bei Latviją riša tas 
pat likimas siaubinga komu 
nistų okupacija. Nors estų 
išeivijoje pasireiškia nuo
monių skirtumas, tačiau ‘ 
tarp jų nebuvo surasta tin
kamų ir besąlyginių tiltų su 
sovietais statytojų bei bend, 
dradarbiautojų, skaldančių i 
mūsų jėgas ir silpninančių 
kovą prieš okupantą.

Lai gyvuoja Estija!
S. Pašilytė

- ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"'Bet Dirvas, kuris yra turtingas gailestingumu, del begalines savo 

meiles, kuria jis mus mylėjo, leai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs Jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir Movėję.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia Švento 
toj g aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia 
rusieįi? { t< klausimą atsako knygutė "Viltis 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

z IV. RAITO TYRINtYOJA’

dangiškojo

kiekvieną. B«t kur yra ml 
po m irt i ar", kuri* gausit*

STREET,

Ilga okupacija nepanaiki
no laisvės ilgesio ir meilės 
savajam kraštui. Tai išreiš
kia Estijos himnas:

“Tėvyne mano, mano 
džiaugsme ir laime, kokia 
tu graži! Niekur nerandu 
šiam plačiam pasauly, kas 
man būtų taip brangu, kaip 
tu, mano tėvyne!

Esi juk mane pagimdžiu
si ir užauginusi; tau nuola
tos dėkoju ir esu ištikimas 
iki mirties ! Tu man už vis
ką meilesnė,' brangi mano 
tėvyne! '

Tesaugo tave Dievas, ma
no miela tėvyne! Tegina Jis 
tave ir telaimina gausiai vi
sa, ką tik tu sumanai, bran-

Estai yra kultūringa tau
ta. Daugelis mūsų inteligen
tijos atbundant Lietuvai stu 
dijavo Estijoje garsiame 
Dorpato universitete ir ta
po ne tik gerais studijuoja
mų dalykų žinovais, bet ir 
kovotojais už .Lietuvos lais 
vę.

Nepataria pirkti 
namus kondominiume

WASHINGTONAS. — Bu
tams išnuomoti apartmentihių ‘ 
namų plačiu mastu perdirbimas ' 
kondominiumais skaudžiai palie- į 
čia senesnio amžiaus: piliečius,1 
gyvenusius samdomuose apart- ’ 
mentuose, praneša pensininkų 
organizacija, oficialiai vadinama 
Nacionaline Senu i Piliečių Ta
ryba. Kai apsčiai pinigų turin
tieji tokiuose kondominiumuose 
gali rasti pasitenkinimo, mažiau 
pasiturintieji kondominiumų 
pirkti neišgalėdami būna kraus

tomi lauk iš dažnai per eilę me
tų nuomotų butų, kadangi apart- 
mentų 
namus

San Francisco, Washingtone 
ir San Jose, Kalifornijoje, įves
tas moratoriumas, tai yra laiki
nai sustabdytas apartmentinių 
namų pavertimas kondominiu
mais, kadangi kitokio būdo dar 
nerasta, kaip apginti mažų paja
mų nuomininkus nuo nepakelia
mai aukštų buto nuomų.

savininkai nutaria savo 
paversti kondominiumais.

Susiriukiroy

PRANEŠIMAI

r

TEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRIS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDrriONED KOPLYČIOS

Vytauto. Didžiojo kaulių rinktinės šauliai š. m. vasario 24 
d. (antradienį) 6 v. v. renkasi į Bieliūno koplyčią -L 4348 South 
California Ave. atsisveikinti su L. S. S. T. garbės ^pirmininku 
A. A. RAPOLU SKIPIČIU. Kviečiami visi šauliai. Kas turi uni
formas prašome jas dėvėti.

Amžinos Atminties
Lietuvos Šaulių Sąjungos tremtyje -Garbės į ./V ' ■
Pirmininkui . j

Adv. RAPOLUI SKIPIČIUI 
mirus, , . .,

jo žmoną, gimines ir artimuosius gilai 
užjaučiame ir liūdime

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ RINKTINĖ j

__ M'

— Vasario 29 d., sekmadieni, 11 vai.
ryto Jėzuitų koplyčioje, 5620 South 
Clermont Ave., bus atnašaujamos šv. 
Mišios už mirusius Zarasiškių klubo 
narius. Klubo nariai ir giminės ma
loniai kviečiami pamaldose daly
vauti. Valdyba

— ZARASIŠKIŲ KLUBO narių su
sirinkimas įvyks kovo 21 d., sekma- i 
dieni. 2:00 vai. po pietų naujoje vie
toje — .Chicago Savings and Loan 
finansinės bendrovės Pakel Hall, 
prie 63 ir Western Ave. Visi klubo 
nariai yra kviečiami susirinkime da
lyvauti. Be kitų klubo reikalu teks 
aptarti ir pavasarinio banketo rei
kalą. kuris Įvyks balandžio 24 d.

Valdyba

PERKRAUSTYMA1

MOV 1 N G
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

Advokatas, teisininkas, visuomenininkas
A. A.

RAPOLAS SKIPITIS... ... .--4. r
Gyveno 4247 So. Maplewood Ave.

Mirė 1976 m. vasario 23 d., 2:30 vai. ryto, sulaukęs 89 metus am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Bauku kaime, Smilgių valsč., Panevėžio aps.

Amerikoje išgyveno 29 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Lydija Skipitienė (pagal tėvus Malvičaitė, 
pagal pirmą vyrą Gelumbis), duktė Marija Garbačiauskienė, jos vy
ras Leonas, gyv. Kanadoje, ir duktė Elena Daugėlienė su šeima, gyv. 
Lietuvoje, posūnis Karolis Gelumbis, jo duktė Karolina ir sūnus Vin
cas bei kiti giminės, drangai ir pažįstami.

Priklausė Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinei ir buvo Saulių Są
jungos Garbės pirm. Lietuvių Teisininkų Draugijai, Lietuvių Bend
ruomenei ir Lietuvių Fondui. N

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 South California 
Avenue.

Trečiadienį vasario 25 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi. a. a; Rapolo Skipičio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, dukterys* posūnis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

’NAUJIENOS" B0LSE7IKAMS 
YRA RAKŠTIS jŲ AKYSE

RADINSKAS
4 GABALŲ STEREO 

RADIJAS - PATEFONAS 
TIK S149.95

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

‘ Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. Ir treč. uždaryta.

L----- .- ._ - ------- i

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

G E L4 NYC I A
2443 WEST 63rd STREET 

T«l«fonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 _______________

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 S*. Wwrlwi Aw. 5B44220

EUDEIKIGAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07

4330-34

So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742 ”

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440 .

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave„ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone; YArds 7-1911
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TRUMPAI

— Jean Degutienė 
šv. Kryžiaus ligoninės 
draugijos pirmininke, 
pat yra direktorė ir 
vedėja.

— Rėžis, E. Kudabienės va- 
dovaujamas Hamiltono lietu
vių teatras “Aukuras” pakvies 
tas atlikti programų Delhi apy 
įlinkės lietuvių ruošiamame 
Nepriklausomybės minėjime 
vasario 28 d. 7 vai. vak. Till- 
sonburgo Community centre. 
Po minėjimo ir programos bus 
šokiai ir vaišės.

išrinkta 
Kredito 
Ji taip 
reikalų

— Illinais Lietuvių Respub
likonų Lyga kiekvienas metais 
išrenka labiausiai pasižymėju
sį lietuvį Man of the Year ti
tului. šiemet jie išrinko Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninką dr. Kazį Bobelį ir jį pa
gerbs savo metiniame tradici
niame bankete ateinantį šešta
dienį, vasario 28 d., 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centre.

i.iok .liLs, gal) gyventi kai 
tu, nes moko kataliku mokyk
loje. Jų sūnus Klaudijus iš 
Brighton Parko apylinkės yra 
žinomas elektros įvedimų bei 
pataisymų kontraktorius, o Vir 
gilijus yra buvęs sėkmingas 
verslininkas, dabar susidomė
jęs provincijos gyvenimu ir yra 
pirkęs ūkį Wissonsin Delks apy 
linkėję. Pumpučių šeima prieš 
apie tuziną metų atvažiavo iš 
Anglijos.

— Kristina Bendžiūtė ir Ra
sa Lukoševičiūtė atstovauja 
Montrealio jaunimą, ruošiantį 
pokongresinį vakarą tikslu su
pažindinti visuomenę su kon- 
gi'eso darbais. Vakaras bus ko
vo 6 d. 7:30 vai. Aušros Var
tų salėje. Po programos bus šo
kiai su vaišėmis ir kitokiom 
įvairenybėm jauniems ir suau-j 
gusiems.

— Jonas Grigaliūnas, Euclid, 
Ohio, pakviestas vienos Vaka
rty Vokietijos pašto ženkklų 
katalogo leidyklos lietuviško 
skyriaus ekspertu bei patarė
ju. Jo patarimais yra pasinau
dojusios ir kitos leidyklos.

WIDESIBTF-METUBE
VACLOVO BIRŽIŠKOS

iki 1865, m. biografijos, trys to
mai 1960-65), Senų ją liet, kny
gų istorija II (1957) ir kt.

Gausus pluoštas jo studiji
nio pobūdžio raštų .yra atspaus 
dinta Liet. Enciklopedijoje.

f:

— Feliksas Pumputis iš Ber- 
vyno apylinkės išėjo pensijon ri 
išsikėlė gyventi į Lemonto apy 
linkę, kur pirko namą ir jį pui 
kiai sulig savo skoniu pertvar
kė. Jo žmona Sofija dar tebe
dirba Western Electric b-je. 
Jiedu yra laimingi, kad duktė 
Eugenija, baigusi pedagogi-

— Tarptautinis aviacijos tran
sporto bendrovių pasitarimas 
Ženevoje^nutarė šią vasarą pa
likti tas pačias kelionų kainas, 
kokios yra buvusios praeitais 
metais ir galioja šiandien.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE” — TURI GER1AUSU

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.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. '

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. —
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. .

V. VALANTINAS

ww SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metų Minint tą sukasti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuvių 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 įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visu 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 i visus ‘lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChlcagoĮe Ir Kanadoje metams — 530.00, pusei metų — 516.00, 

trims mėn. — 5830, vienam men. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— 526.00, pusei metų — 514.00, vienam mėn. — 5230. Užsieniuo
se — 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

Q Siunčiu ............. dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS _____________________________
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Vienas iš trijų brolių-^epri- 
klausoinos Lietuvos atkūrimo 
ir mokslo bei kultūros pionie
rių profesorių Mykolo, Vaclo
vo ir Viktoro antrasis (Vac 
lovas) labiausiai pasireiškė 
savo nuveiktais milžininškais 
darbais lituanistinių darbų ba
ruose. %;

Nepriklausomoj Lietuvoj jis 
buvo Lietuviškosios Enciklo
pedijos vyr. redaktorius, spau
dai paruošęs dešimtį to leidinio 
stambių tomų, šį VacL Biržiš
kos darbą sugriovė karas irXie 
tuvą ištikusios okupacijos. 

f ■ ■

čia, Amerikoje, jis buvo 
Lietuviu Enciklopedijos Bosto
ne vyri redaktorius iki ket
virtojo tomo žodžio del. Vac
lovas Biržiška buvo gimęs Viek 
šniuose 1884 m., o mirė prieš 20 
metų Waterbury, Conn.,, 1956 
metu sausio 3 dieną.-Apie prof. 
Vaclovo Biržiškos per. amžių 
nuveiktus darbus santraukoje 
sumini Bostono Keleivis:

Lietuvių- visuomenės ir kul
tūros gyvenime, mūsų tautos 
kovose dėl laisvės .Vaclovas 
Biržiška dalyvavo nuo anksty
vos jaunystės. Tačiau daugiau
sia darbų jis nuveikė, kai pro
fesoriavo Vytauto Didž. uni
versitete. čia dirbdamas dau
giausia energijos atidavė lie
tuvių bibliografijai ir mūsų 
knygų istorijai, kuriai medžia
gą rinko nuo 1904 m.

Paminėsime tik pačius stam 
blausius ir reikšmingiausius 
to pobūdžio Vacį. Biržiškos 
darbus:

Lietuvių bibliografija 1547- 
1910 (išleista 1924-39 m. 4 da
lys, 5 tomai), Lietuviškų kny
gų istorijos bruožai (1930), 
Lietuvių bibliografijos istori
ja (1944, nebaigta spausdinti). 
Kaip buvo uždrausta ir atko
vota lietuvių spauda (1929), 
Lietuvių knygų augimo etapai 
(1930), Lietuviškieji slapyvar
džiai ir slapyraidės (1941-43)

Pasitraukęs 1944 m. iš Lie
tuvos nuo rusų bolševikų, oku
pacijos, Vacį. Biržiška nęjįj?ar 
rado savo uolumo ir darbštu
mo. Vokietijoj ir vėliau-Alne- 
rikoj buvo išspausdinti šie Jo 
moksliniai .darbai: : ;

• j Abraham Kulvietis* (ang
lų kalba, .1947) % Lietuvių rašy
tojų kalendorius (1946^ Mar
tynas Mažvydas ir jo bendra
darbiai (vokiečių k., i 1948), 
Vysk. Mot. Valančiaus biogra
fijos bruožai (1952), Ąleksan- 
dry n as . (I. . ,au torių,., rašiusių

0

Lietuviu komiteto
*■ “ j -

veikla
- . . / ' ■ i

JAV 200 metų sukakties mi
nėjimo lietuvių komiteto su
šauktas pasitarimas (vyko vasa-. 
rio mėn. 13 d. Lietuvių Tauti
niuose namuose. Dalyvavo 29. 
įgalioti atstovai organizacijų, 
draugijų, klubų ir spaudos.

Pasitarimą pravedė komiteto 
pirm. Dr. V. Balčiūnas. Sekre
toriavo Tautkus. įvairių komi
tetų atstovai padarė veiklos pra7 
nešimus.' t’

Iš pranešimų paaiškėjo, kad; 
komitetų veikla yra. labai gyva. 
'Daugėja talkininkų armija. Viši 
savo pareigas rūpestingai atliėr 
ka. Darbai vyksta su nepapras
tu įtempimu.

Atrodo, kad neliks , nei vieno 
lietuvio, kuris neįsijungs į tą neT 
paprasto minėjimo' darbą. Reri- 
gėjai turi geriausių vilčių ir ne
abejoja pasisekimu.

Tačiau yra ir trukdymų. - Dar
buotojai nusiskundžia, kad ne 
visi lietuvių laikraščiai sutinka 
pagelbėti, Kiti yra. griežtai prie
šingi, nei už pinigus nededa skel
bimų. Km kurie radijo program 
mų vedėjai atsisako skelbti ko
miteto veiklą. Neaišku, kokiais 
tikslais stumia lietuvius, nuo taip 
reikšmingo, Amerikos sukakties 
minėjimo. Juk lietuviai irgi yra 
paaukoję savo gyvybes Amerikos 
laisvę ginant.

Pasitarimas baigtas pasiryži
mu eiti pirmyn. Rengėjų tiks
las parodyti amerikiečiams, kad 
mes įvertiname jų paaukotas gy- 
vybes laiš^ jginant^;: J, 'į J

z *■ Stasys Patlaba

WELDER

For plant in heavy metals in
dustry to work' on conveyor sy
stems, overhead cranes and 
other machinery ..Must have Lo- 
Hi rod welcJmE mechanic
al' experience! . Steady, work. 
Excellent, working conditions.

R, LAVIN and SONS, INC.
7 ^26 So. :Kedzie.

HELP WANTEPII MALE-FEMALE 
Rpikia Darbininky- ir Darbininkiy

COUPLE NEEDED • to manage and 
maintain- 31 flat apartment building 
—- North Side: Apartment plus sala
ry. Must - speak, read and. write Eng
lish. Call 944-2525, < ■ '

RENTING INGENERAL 
Nuomos

Mokesčiu papildomas

Pensininkams ir invalidams
.^ niinojhusLvalstiją,jra išleidu
si papiMomą.mokesčių ąumaži- 
himd. įstatyrjib priedą; kuris lei
džia TllinojajJš. jos pajaimj 
d^artameniifi,. Įfe.pMomįai jąu-. 
mažinti mokesčių! 'pensininkams 
ir invąlidamsrgyvenantiemsIlli^- 
nojaųs valstijoje. ‘;Pąpildomąą 
mas yra atžaia arba atšaka jau 
veikiančią, ir trumpai gadinamą 
įstatymo- “(^rbUit Breaker Law’,.

MECHANIC

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, *Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

IŠNUOMOJAMAS švarus 3 kamba
rių viehgungio butas'su baldais prie 
gero susisiekimo. Tel. LA 3-5623.

-LAIKRODŽIAI--IR BRANGENYBAS 

: . -t '■ Pardavimas ■ ir- Taisymas 
2646 WEST; 69th STREET ‘

- Tolof4 REpubllc 7-1941

Svarbu- Ciceriečiams. JAV 
LB (reg.) Cicero Apylinkės 
Valdyba •; š, m. kovo 7 dieną 
11:30 vai. .ryto šaukia visuoti
ną narių susirinkimą šv. Anta
no parapijos salėje Ciceroje. š. 
m. vasario 22-29 d. nuo 8:30 v. 
ryto iki 1 vai. po pietų mažo
joj parapijos- salėje naujų na
rių. registracija ir solidarumo 
mokesčio priėmimas. Valdyba.

$2.00

$100

>>

XX U U 1 JC/ Ii KZ Oj

1739 So. HALSTED STL CHICAGO, ILL. 60608

GEROS DOVANOS
UOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR ^^AUJJENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS: j

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik —--

Minkštais viršeliais tik . ------- ;  —— ---- ---
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tffi *——'■----- 4—’
Galima taip pat užsisakyti paštu, atslunhw ?vk| arbi 

money orderį

kokią

RIMTA KNYGA — GERIAUSIĄ DOVANA
Naujienos* galima gauti puikiv knygų, kurios paiauei bet 

knygŲ spintą ar lentyną. ’ *

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įriitA, 3Sf2 ptL
K. Bielinis, DIENOJANt, gražiai JrižU, 464 psl —.jL
Dr. Kazys Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS.: H tomai, 

Šiais viršeliais. 336 psL Kaina $8.00. Mtokžttfs viri.
Prof. Vacį. Biriiika, SENŲJŲ LIETUVIŽKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 --------- -------- --------*
Sėliais — $2,00; n d.
tais viršeliais____ __________ ,_____ -————

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai jriita, 41« piL>
Kipras Bl«lin|>, GANA TO JUNGO, 492 P«L, minkštais vir

šeliai*. ______________________ :______ ... •
Juozas Liūdžiu*, RAITAI, 250 psl. . - ■ ------------
P. LI0<Hluvien4, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIODŽ1Ų,

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
• INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū- 

rinis. 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke.

3 BUTAI IR KRAUTUVEI PA
TALPA. Medinis, gerai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

ATEITIS TIKRA
6 butu iškilaus grožio gelsvas mū

ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. $66,000.

6 kambariu 15 m. mūras. Įrengtas 
beismantas su virtuve. Naujas gara
žas. Arti 72-tros - California. Vertas 
pirkti.

LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA. 
A kambariai tinka ir paiamoms. arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — S38.000.

Siuntimai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

Kas galį gauti papildomą 
mokesčių nuolaidą?

. Papildomas mokesčių sumaži
nimo įstatymo priedas nereika
laują kad-pensininkas arba in
validas, negalintis dirbti, mokė
tų nuosavybės arba turto mo
kesčius, kaip tai yra numatyta 
“Girk. Breaker” įstatyme. Tai 
reiškia, kad asmenys, kurie ne
gauna mokesčių nuolaidos pagal 
“Circ. Breaker” Įstatymą, gali 
būti tinkami ir gauti mokesčių 
nuolaidą pagal papildomą mo
kesčių'nuolaidos įstatymo prie- 
dą, jei jie; 19J5 m. sausio 1 d. 
jau buvo sulaĮkę 65 ih. arba ku
rie, 1974 nū gruodžio 31 Ji. jau 
buVo .priminti nedarbingais ir 
visi tie pensininkai ir nedarbingi 
asmenys,- kurie'-turi nedaugiau 

:kaų> 10 tSkstaačrę- mėtinių pa
jamųir yrą lilįkoįįaūs valstijos ;
gyventojai nuo 1974,m. sausio DldZiaUSIOS KSIiiy 
l'd: .'i <•'< • 7 ‘ " “■

jeigu vyras ir'žmona-gyvena 
kartu ir-abu yra tinkami mokes
čių papildomai nuolaidai gauti, 
tai papildomos mokesčių nuolai
dos gali prašyti tik vįenas iš jų. 
Jei jie gyvena atskirai, tai kiek
vienas gali, prašyti mokesčių pa
pildomos nuolaidos.
"Pfapitdomai mokesčių nuolai

dai gauti forma’ yra IL-1363 ir 
ji gaunama Ulinojaus valstijos 
pajam ir bei mokėsčių departa
mente.

SOPHIE BARČUS
RAD1JG ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HĖmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

T E iR R A
Brehgenybės, Laikrodžiai, Dovano, 

visoms progoms.

J237 WEST ttrtT ST, CHICAGO 

Telef. 434-4660

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, Hl. 60601

pasirinkimas ?
v pas vienintelį

^NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

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

TUDELTS MTYRO NAMAS. 6 kam- 
ha-rlaL puiki vieta Marquette Parke, 
-p-aži vonia, naujas gazo ^šildymas. 
*21.000.

MGTTRRNTTS 2 ankštu namsę ir 2 
'mtn miiro Padiant šildvmas.

PDvHnkėi MarnuPffe Parke.
X7ertas- daugiau, gavome už $38.800.

9 RTj'i iT Tnndo-rnHę mūro narnas sh 
r-na-rįjTn Afąlnri Hlrhrrnai. Rarrn graži 
•^btvė Mąrauete Parke. S36,600.x j

MnnERNTTS 4 BUTU Tnūrac ir 2 
•nfn mūro garažas Alkiui š’ldvmaL 
^nt air cond Arti Maria High. — 
'4S500

VALDIS REAL ESTATE
2R25 West 71st St. Tel. HE 7-7200

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
-~,r Nuo^avvbe^ — kitur -J

■R ą vanR. MTCH. RETIRKlf KXT
120 mil^s ontside Chicago. 

Widnnz rnnąf stirrdv 5 room hou- 
co. Insulated Hardwond floors. Kull 
Haqa-mont pnd bath. Good drinking 
wofnr. (innd furnace. 2Vz acres of 
crn^^ on Jhlaclr+zYn road. Rus 
q/rwipn fn wh’^b ?'ro 1^S$

9 rn-Toc? awav —
f’Sfr-rr pnd scbnnlq En- jią

hn’icp and other chade trnes
^20000. Toxp.q nniv yearly 

Tel.: 616 427-8766.

PTTn’Q peat, ESTATE
PIRKSIT — P4Rnn0STT __

vrrrnvnsTT
' TVATRŪS DRAUDIMAI

Maloniai inms natamauj

RALYS BUDRAITIS
ARCTTER 

Tel
T.EMONTD 4PVT.TVKR.TF

V15-TA TR ARCTTER AVĖ. 
Tel 25745861

4VF CHTCAGO.TE 
254-5551

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertiniai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447
(Pr).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
rnlnkj-

TRYS IR VIENA, jaunystės ttshntoimaJ

1739 S. Halsted SL, Chicago, I1L 60608. — Tel. HA 1-6100

$100 
$530

Foorr routs huit 
QU 23XJEST

$3.00

$3.00

SA-00
$6.00
Gra- 

$5.00 ;

Janina NarOni, 
170 psL

M. Gudallt, POVILAS MILIRIS, biogrifljot bruožai 232 .2 
puslapiai ' -- —~________ ___  . ----------- C

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

Call Frank Zapclis |*JJ* 
3208% W. ?5th St.

GA 44654

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HOME. INbbh-.-’. t

D t M E S I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:

SMLULKT

SKAITYTI ’NAUJIENAS* 
SKAITYK IR KITAM PATARK

j




