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PREZ. FORDAS PASMERKĖ CASTRO
Amerika pasilieka ištikima paveldėjimui 

būti visy persekiojamujy prieglauda
MIAMI, Fla. — Pradėdamas savo dviejų dienų priešrinkiminę 

kelionę po Floridą, prezidentas Fordas kalboje daugiau kaip 1,100 
naujai Amerikos pilietybę gavusiems Kubos, pabėgėliams pasakė, 
kad Fidelis Kastro yra tarptautinis nusikaltėlis, stovintis už Įsta
tymų ribų.

Pasmerkdamas apgaulės bū 
du Kubos valdžią pasigrobusį 
komunistų agentą Fidel Cast
ro, jo intervenciją -Afrikoje, 
siunčiant į Angolą ekspedici
nę 12 tūkstančių kubiečių ka
reivių jėgą dalyvauti tos ša
lies civiliniame kare, preziden 
tas Fordas pareiškė, kad Cas
tro padare nepateisinamą ag
resijos aktą ir pats save pasta
tė už visų tarptautinių, įstaty
mų ribos.

“Aš visu rimtumu perspėju 
Fidelį Castro prieš • pagundą 
daryti ginkluotą intervenciją 
Vakarų pusrutulyje”, pasakė 
Fordas didžiulei naturalizuotų 
naujų Amerikos piliečių miniai 
Floridoje prieglaudą gavusių 
Kubos pabėgėlių. “Tegul jo re 
žimas ar. kuris kitas panašus 
režimas .žino,_.*ka<L Jungtinės 
Valstybės griebtųsi atitinkamų 
priemonių”.

Toliau savo kalboje Kubos 
pabėgėliams, prezidentas pasa
kė paprašęs JAV generalinį 
prokurorą paskirti dar dešim
ti Imigracijos ir Natūralizaci
jos Tarnybos egzaminatorių, 
kad paskubintų procedūrą 35,- 
000 kubiečių - pabėgėlių Miami 
srityje patapti Jungtinių Ame
rikos Valstybių piliečiais.

“Mes turime reikalą su gy
vais žmonėmis, kurie ganą daug 
jau yra nukentėję. Amerikie
čiai pasiliks ištikimi savo pa
veldėjimui — būti prispaustų
jų ir persekiojamųjų prieglau
da”, pareiškė prezidentas.

Pirminiai prezidento rinki
mai Floridoje įvyksta kovo 9 
dienną.

Kuba tebesiimčia 
karius j Angolą

Washingtonas. Daugiau kaip 
12,000 savo karių Kubos Fide
lis Castro turi Angoloje, kurie 
sovietų ginklais padėjo Ango
los raudonųjų partijai paimti 
valdžią, bet kubieČiąi/ne tik ne
atšaukiami ir negraąžinami na 
mo, o dar daugiau ginkluotų 
ir civilių kubiečiu lėktuvais 
gabenama į Angolą.

AiiŠkinama, kad tie kubie
čiai, žinoma, sovieti/ “patarė
jų” patariami, greičiausiu lai
ku Angolos pavyzdžiu pradės 
kovas gretimoje Zaire ar Zam
bijoje ir būtinai Pietų Afriko
je .

WASHINGTONAS. — EPĄ 
(Aplinkos Apsaugos Įstaiga) 
praneša, kad rasta nuodingo 
pesticido (vabalams naikinti che
mikalo) kepone pėdsakų motinų 
piene. Patikrinus pieno 298 pa
vyzdžius, kepone žymių rasta de
vyniuose. Kepone yra skruzde
lėms ir tarakonams naikinti 
skystis. Patikrinimui pavyzdžiai 
buvo imti JAV-bių pietų rytuo
se.

1$ VISO. PASAULIO
ROMA. — Italijos industrijos 

statistika rodo, kad praėjusiais 
1975 metais dėl streikų Italija 
neteko 179,692,000 darbo valan
dų, kas rodo, 25 nuošimčiais pa
daugėjimą lyginant su 1974 me
tais ■ Įdomu būtų, kad kas su
darytų statistiką, kiek darbo va
landų žmonės pražudo sėdėdami 
prieš TV ?

MANAGUA, Nikaragua. — 
Šio krašto valdžia nemokamai 
energijai gauti, planuoja ga
ro turbinomis panaudoti karštį, 
esantį viduje Momotombo ugnia- 
kalnio, kurs prieš daugiau kaip 
400 metų sunaikino Leon miestą.

WASHINGTON. — Vidurva- 
karių kongrešmanaL — Abner, 
Mikva,' Edward Roush ir David? 
Obey atsiuntė EPĄ (Aplinkos 
Apsaugos Įstaigos) vyr. adminis
tratoriui Russel E. Train protes
to laišką dėl perkėlimo Į kitą vie
tą EPĄ Penktojo Regi jono ad
ministratorių Francis T. Mayo, 
tą jo žygį pavadindami “siurpri
zu ir nuvylimu” ir patardami sa
vo nuosprendį persvarstyti, ka
dangi Mr. Mayo būdamas šio re- 
gijono administratorių buvo pa
mėgtas ir įvertintas kaip efek
tingas, kooperuojantis ir drąsus 
administratorius. Wisconsino se
natorius Gaylord Nelson laiške 
trainui pagyrė Mayo energingą 
kovą Vidurvakarius ginant nuo 
taršos ir pasmerkdamas Traino 
žygį.

EX0TER, Anglija. — Kun. 
Stephen Care, 32, anglikonų St. 
Chad bažnyčios vikaras nuteis
tas 7 metams kalėjimo už banko 
apiplėšimą, apgaudinėjimą drau
dimo kompanijų, vogimą pinigų 
iš jo bažnyčioje surinktų, aukų 
ir vogimą iš bažnyčios apeigi
nių rūbų ir relikvijų. Prokuro
ras sako, kad Care įpratęs gerai 
gyve nti nebegalėjo išsiversti iš 
savo legalių pajamų.

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė Verslų (Trade) komisija 
pradėjo’tirti Blue Shield apdrau- 
dos sistemą tikslu patirti ar dak
tarų kontroliuojamoji 72 milijo
nų narių programa nėra priežas
tis, dėlko tiek dramatiškai yra 
pakilusi sveikatos globojimo 
kainos visiems amerikiečiams. 
Blue Shield dabar apdraudžia 
daktaro patarnavimų 40 nuošim
čių visų Amerikos gyventojų ir 
kasmet daktarų algoms išmoka 
po daugiau kaip tris bilijonus 
dolerių. Blue Shield pareigūnai 
pareiškė, kad jie mielai padės 
FTA (Federal Trade komisjai) 
investigacijas pravesti.

NEW YORK. — Federalinis 
New Yorko Rezervų Bankas pra
nešė, kad Amerikos pinigų kie
kis padidėjo, praeitą savaitę bu
vo $297.3 bilijonai, o ketvirtadie
nį buvo $297.9 bilijonai. Per 13 
savaičių pinigų atsargos (sup
ply) padaugėjo 2.4 nuošimčiais.

Prezidentas Fordas visą gyvenimą buvo darbštus žmogus. Jis sten
giasi pats viską surasti, kad nereikėtu kity bereikalingai trukdyti. 
Kad įsitikintu, kaip smarkiai lyja, jis iškiša ranką iš po lietsargio 
ir žinoz/ar lietsargis jam dar reikalingas, ar jo jau nebereikia.

i Pastangos išvengti 
namu karo Rodezijoj

Salisbury, Rodezija. Specia
liai atvykęs į Rodezija, pietų 
Afrikoje, britų valdžios pasiun- 
tinis lordas Greenhill nuo pra
eito savaitgalio veda pasitari
mus su baltųjų ir juodųjų lyde
riais, pirmoje eilėje su Rodezi- 
jos ministeriu pirmininku lan 
Smith ir juodųjų Afrikos Tauti
nės Tarybos nuosaikiojo sparno 
lyderiu Jošua Nkomo. Tū pasi- 
tarimij rezultate atsinaujino ir 
Nkomo derybos su Smith dėl 
Rodezijos ateities. lt

Rodezija buvo viena iš britų 
kolonijų Afrikoje, kur, prieš 10 
metų baltųjų mažuma paveržė 
valdžią iš britų ir ta mažuma 
kolonijų metodais valdo kelioli
ka kartų už save skaitlingesnę 
juodųjų daugumą, kuri nebe
suvaldomai siekia valdžią iš bal
tųjų mažumos atimti. Praeitą 
savaitę susirėmime su Rodezi
jos saugumo pajėgomis netoli 
Mozambiko užmušti 24 juodųjų 
nacionalistų partizanai. Mozam 
bike laukia žygio apie 16,000

i KOMPARTIJOS KONGRESO NARIAI 
NUSIBODO ILGOS KALBOS

i Brežnevo šalininkai sudaro didelę
- partijos kongreso nariu daugumą

MASKVA, Rusija. — Dvidešimt penktas komunistų p< 
kongresas, pradėtas Leonido Brežnevo penkių valandų kalt 
dar tebemaitina suvažiavusius komunistų partijos atstovui 
mis kalbomis ir nuobodžiomis statistinėmis žiniomis. P? 
vadai nori įtikinti suvažiavusius, kad praeitais metais visi 
vietų Sąjungos derlius tikrai buvo labai silpnas ir kad r 
pirkti duonos kapitalistinėje Amerikoje, Argentinoje, Au 
joje ir kitose valstybėse.

Šiandien jau aišku, kad par
tijos kongreso nariai daugumo 
je yra Brežnevo politikos ša
lininkai Kongrese nebus jokios 
rimtesnės opozicijos, nes Brež
nevo politinis biuras, jau pra
eitais metais nutaręs tęsti Brež 
nevo politiką, parinko tinka
mus atstovus. Brežnevas pa
didino partijos centro komite
to narių skaičių, bet daugumo 
je buvo papildyti Brežnevo li-

kaip tik tos įtakos mes t 
dairytis partijos kongrese 
jo’<

Kuprotą tik karsto lei 
gali ištiesti

Visai kitaip į tuos “p 
sius vyrus” žiūri Aleksa 
Solženicynas, kurs juos 
jo progos “tirti” nuo gi 
iki ištrėmimo. Ką tik p 
savaitę Paryžiuje išlei

"Neišpasakytai gabus diplomatas, bet nemėgsta 
; demokratinio proceso77

^aWASJUJ^TONAS, ^3 Jei' kuri valstį?ė^ pradėbt^staigų^.
Jungfinių”Valstybių puolimą, panašiai kaip “Pearl Harbor”,.varguF^nų ir sovietų “patarėjų” ištfe
mes apie tai patirtume iš anksto, pareiškė Atstovų Rūmų Sau- niruotų partizanų.

nijos žmonėmis. Brežnevas glau 
džiai bendradarbiauja su so
vietų karo jėgų vadais.

Komunistinis jaunimas 
reikalauja daugiau laisvės

7 įdomiausias buvo koniūifišf-

savo trilogijos “Archipeh 
lag” trečiajame tome jis 
kad jo patyrimai Soviel 
jungoje jį įtikino, kad “1 
ga gali sušveltinti arba 
versti pasitraukti Soviet 
lemą;'visas režimas- yi

nio jaunimo sveikinimas ir pra- remtas brutalia jėga ir
gumo (Intelligence) Komiteto 
G. Pike (D., P. Y.).

Pike per pasikalbėjimą su 
spauda pareiškė, kad JAV sau 
gumo institucija yra pasidariu 
si “išpūsta biurokratija, kuri 
išleidžia po $10 bilijonų per 
vienus metus, bet atlieka “lou
sy” darbą. Ji nedirbanti pa
grindinio darbo, “mes tai paty
rėme situacijoje po sutuacijos’.’ 
pasakė Pike.

Atst. Pike savo komentarus 
pareiškė paklaustas apie jo 
komiteto oficialų raportą, pa
rašytą po 7 mėnesius trukusios 
JAV saugumo veiklos investi- 
gacijos. Atstovų Rūmai nubal
savę verčiau raporto neskelbti 
negu leisti Baltiesiems Rū
mams jį cenzūruoti.

Pike pasakė, kad jo nuomo
ne Valst. sekretorius Henry 
Kissingeris yra “neapsakomai 
gabus diplomatas... bet aš ne
tikiu, kad jis tiki į demokrati
ją. Aš mahau, kad jis neturi 
kantrybės dėl demokratinio 
proceso”.

Kisingeris savo ruožtų Pike 
vadovaujamą komitetą kaltina 
esant “nauja McCartizmo ver
sija”. Pike į tai pareiškė:

Kongresas galėtų išlaidas 
žvalgybai sumažinti $2 bilijo
nais ir atlikti geresnę žvalgy
bos (inteligence) rinkimu ope 
raciją negu dabar atliekame”. 
Dabar Inteligence agentūros 
pasakoja Baltiesiems Rūmams 
ir valstybės sekretoriui tokius 
dalykus, kokius jie nori girdė
ti. Aš manau, kad taip buvo 
Vietname ir taip tebėra šian
dien.

Pavogė atortiinių 
degalų?

WASHINGTONAS. Atsto- 
vų Rūmų energijos subkomisi-

kongresmanas Otos

FIu epidemija
ATLANTA. — Amerikos Li

gų Kontrolės Centras praneša, 
kad influenza pasireiškia visose 
valstijose, išskiriant tris — 
Maine, Rhode Island ir šiaurės 
Karoliną. Medikai nustatė, kad 
JAV-bėse reiškiasi dvi influen- 
zos rūšys — viena, labiausiai pa- 
nlitusi, vadinama A Victoria rū
šis, kuri pasiduoda gydoma tu
rimais skiepais; antra rūšis, 
kiauliniu virusų (swine-type vi
rus) influenza yra nauja muta
cija (atmaina) ir jai gydyti efek
tingų vaistų dar neišrasta. 
“Kiaulinė” influenza pasireiškė 
tik Fort Dix, N. J., nors tai rū
šiai panašių apsirgimu pastebė
ta ir Tennessee ir Wisconsine. 
“Kiaulinė” influenzos rūšis, me
dikų manymu, yra panaši tai 
influenzai (Flu). kuri I Pasauli
niam Karui baigiantis 1918— 
1919 metais atėmė gyvybę 20 
miliįonams žmonių visame pa
saulyje.

Praeitą savaitę per visas JAV 
nuo influenzos ir jai panašių li
gų mirė 875 žmonės, bet Ligų 
Kontrolės Centro aiškinimu 536 
mirimai šiuo metų laiku yra 
“normalūs”, dėlto influenzos 
epidemija yra kaltinama tik dėl 
339 mirimų perviršio.

ja pradėjusi tyrimą, kiek saugi 
yra atominių jėgainių apsauga 
nuo vagysčių, sabotažo ir pan. į 
paklausimą gavo Branduolinės 
Medžiagos Saugumo ir Apsaugos 
ofiso direktoriaus pranešimą, kad 
esą kaž kiek atomnio kuro pasi
gendama. Į paklausimą, “Kas 
žino, kokio kiekio pasigenda
ma?” kongresmanas James Wea
ver (D., Ore.) gavo atsakymą: 
“Nemanau, kad galėčiau pasa
kyti kiek..,”

Neišsprendžiamas 
mokslui klausimas
Bostonas. Ar yra gyvybė kur 

nors kitur Visatos erdvėje ir jei 
yra, ar mes — žemės planetos 
tvariniai savo poelgiais nusipel
nome būti priimti į tarpžvaigž
dinę bendruomene? šiuo metu 
šešios mokslininkų grupės tri
jose šalyse didžiausiais ir ga
lingiausiais teleskopais apžval
gė žvaigždes-saules mūsų pa
čių Paukščiu Keliu pavadinto
je galaktikoje ir tolimesniuose 
žvaigždynuose, kur spėjama 
esant panašių sąlygų kaip mūsų 
Saulės sistemoje, bet į visus 
siųstus signalus iki šiol nesu
laukta jokio “atsakymo’’, kaip 
buvo pranešta Bostone įvyku
sioje Amerikos Mokslams Ska
tinti Draugijos metiniame susi- 
rinnkime.

Mokslininkai tačiau nenusi
mena. tvirtindami kad protin
gų būtybių Visatoje negali ne
būti, kadangi yra bilijonai pa
našių ir panašias sąlygas tu
rinčių žvaigždių ir daugelis 
jų gali būti ir yra daug senes
nės už mūsų saulę, turinčią ne 
mažiau kaip 5 bilijonus metų 
amžiaus

VOKIEČIŲ “NULIS”

FIDEL CASTRUI

BONA. — I7ederalinės Vokie
čių Respublikos valdžia pranešė 
nutraukusi bet kokią ekonominę 
pagalbą Kubai dėl kubiečių ka
riuomenės intervencijos Angolo
je. Daviau instrukcijas, kad jo
kia pašalpa nebūtų duodama 
tautoms, kurios kišasi į kitų tau
tų reikalus”, pareiškė Egon 
Bahr, ekonomijos kooperatyvų 
ministeris. “Kuba dabar gauna 
nulį markių ir nulį pinigų”, jis 
pasakė. / v-* - /

nešimas apie jaunimo nuotai
kas, darbą ir pageidavimus. 
Pasirodo, kad Sovietų Sąjun
goje net komunistinis jauni
mas reikalauja daug laisvės, 
jis nori gauti daugiau dvasi
nių vertybių ir kiek geresnio 
gyvenimo, daugiau paprastų 
paprasčiausių patogumų. Da
bartiniu metu pati didžiau
sioji biudžeto dalis eina karo 
reikalams, tuo tarpu trūksta 
butų, aprangos, mokykloms 
vadovėlių, tikslių žinių apie gy
venimą užsienyje ir įtikinančių 
aiškinimų apie reikalą siųsti 
ginklus į Egiptą ir Angolą.

Sovietu jaunimas ilgisi 
dvasiniu vertybių

Chicago Daily News užsie
nių korespondentė Georgie 
Anne Geyer vasario 28-29 die
nos laiške iš Maskvos antrašte 
“Sovietų jaunimas ilgisi koky
binio gyvenimo” rašo: “25-sis 
Komunistų partijos kongresas 
Maskvoje yra pačiame įsisiū
bavime”. . .

“Per paskutinius devynis me
tus intensyviai tyriau Sovietų 
jaunimą (tas tyrimas randa
mas mano naujojoje knygoje 
“Jaunieji ru*sai (The Young 
Russians)” ir mano svarbiau
sias atradimas yra sekantis: 
Yra gilus ir pastovus jaunųjų 
žmonių dalies Rusijoje troški
mas “dvasinių dalykų gyveni
me”.

“Labai gerai” atsakys skepti
kas (ir skeptiku šiose srityse 
tenka pasidaryti). Tokių troški 
mų gali turėti dalis po II Pa
saulinio Karo gimusių “perga
lės vaikų’’, bet tai kas? Jie ne
padaro jokios įtakos į tuos mo
nolitus, pilkuosius žmones, ku
rie valdo šį kraštą.

Aš noriu argumentuoti kad 
taip nebėra. Aš manau, kad tie 
jauni žmonės daro įtakos tiems 
kolektyviams pilkiesiems vy
rams kad'-ir pasyviai ir kad

jis tik jėgą pripažįsta.
“Niekuomet visoje šioj 

ne to j e ir visoje jos iste 
nebuvo žiauresnio, kruvii 
ir tuo pačiu metu velnišk 
manesnio režimo”, raj 
Pats atkentės 8 metus si 
niame kalėjime ir 3 met 
trėmime į Sibirą, jis par 
Nei Josifo Stalino mirtis 
metais, nei Nikitos Chr 
vo 1956 metais kalba, pa 
kianti Staliną, nieko S* 
Sąjungoje nepakeitė.

“Sargybų šunys nepas 
Kol Sovietų režimas bus ] 
tas komunistine ideo 
Archipelagas buvo, yra ir.

Šilčiausia dien
Praėjusio penktadienio, 

rio 27 dienos temperatūra 
šė visų laikų tos dienos ši 
rekordus: iš ryto buvo 39 
niai, bet įsidienojant ten 
trai pradėjo kilti po kelis 
nius kiekvieną valandą, k 
vakarėj pasiekė 74 laipsnit 
kio rekordo vasario prieš} 
tinę dieną nebuvo visoje ’ 
gos istorijoje. Bendrai, ] 
tines dvi savaites temper; 
Vidurvakariuose buvo ma 
pavasariškos, šilumai sieki; 
60 laipsnių. Prašoma nep; 
ti, š’s vasario mėnuo 
29 dienas; kitas toks vasai 
bus 21)00 metais.

DAUGUMAS AMERIKIJ 
TURI NUOSAVUS NAJ 
Jungtinių Valstybių Tai 

Bendrovių Lygos statistic 
rodė, kad daugiau kaip 6- 
šimčių amerikiečių šeimi 
nuosavus namus. Taupyrr 
skolinimo bendrovės tom: 
savybėms įsigyti skolino 
gičiams 56 nuošimčius. -

Šilčiau
Saulė teka 6:27, leidžiasi
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kas, moka juokingai mažus nuo
savybės taksus, vos -tik keliolika 
dol.!

Panašiai reikalas stovi ir su 
atostogavimo galimybe; jei turi 
iš ko ir turi ambiciją gyventi iš
taigingai, su prestižu, už kam
barį reikia mokėti nemažiau §40 
dienai,-ir tai tik už kambarį, be 
maisto. Bet jeigu esi kuklių rei
kalavimų ir plonos piniginės sa
vininkas, gali lengvai surasti 
kambarį tik už dvidešimt dol. sa
vaitei, su galimybe pasigamin
ti pusryčius. O puikiu oru ir 
jūra gali naudotis ir naudojasi 
visi vienodai...

paycnecK ai 
whatto 

do about it

vėjo spalvotomis gijomis aus
tą vidutinio didumo kilhną-go- 
beleną. pavadintą Homage to 
Gissleberls. Pasirodo, kad ir 
menininkas turi būti geras is-
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perrenka pirmininko pareigoms. 
Pirminipko žmona Angelė taip 
pat yra visuomeninio nusitei
kimo ir gana aktyviai reiškiasi 
vietos organizacinėje kultūrinė
je veikloje.

Dideliam klubiečiui pasitenki
nimui klubo administracija kas 
sekmadienį surengia pietus, ko
merciniu socialiniu pagrindu. 
Sekmadienio pietus kartais val
go net ir keli šimtai žmonių, ne 
tik vietiniai, bet ir svečiai. Čia 
neretai galima sutikti atosto
gaujančių svečių, ne tik iš Ame
rikos, Kanados, bet ir viso pla
taus pasaulio atstovų. Tad vie
tiniai ir vyksta į sekmadienio 
rietus, tarsi, į kokią puotą, gra- 
~iai šventiškai apsirengę, nusi
teikę. Pietų metu dažnai yra pa
teikiamos, saviveiklininkų atlie
kamos, scenos programos:- pašo
kama, padainuojama, yra choris
tų ir solistų.

Klubo apimtyje, pastogėje vei
kia tautinių šokių grupė, vado
vauja Ang. Kamiene, moterų 
oktetas — vadovauja EI. Rūkš- 
telienė, mišrus vyrų moterų cho- Į kikai yra jau ir nebepirmos jau 
ras ■ 
muz 
netai linksmina ne tik savus, 
bet neretai išeina ir į viešumą, 
kur gražiai reprezentuoja lie
tuvius ir garsina Lietuvos var
dą:

Veikia moterų sekcija ir ga
na pasigėrėtinai, vadovauja chi- 
cagiškiams, ciceriškiams gerai 
pažįstama V. Kleivienė. šio vie
neto moterys kaip bitelės trūs-

darnos yra suteikusiu^ - 
tą, tūkstančių dol. klubo naudai. 
(Klubui pinigai reikalingi, nes 
rengiasi statyti priestatą, žmo
nių daugėja, klubui reikia plės-

Veikia Katalikų komitetas, 
apjungiantis visą dešimtį paski
rų organizacijų, vadovauja K. 
Kleiva, žinomas katalikų veikė
jas, nuosaikumo, šalininkas, tar
pusavio darnos saugotojas. Ko
mitetas x daug talkina saviems 
kunigams, pranciškonams sielo
vados reikale, kolonijoje.

Žinoma, jog visa Amerika gy
vena dviejų šimtų metų minė
jimo sukakties, taip vadinamam 
bicentennium nuotaika. Neatsi
lieka ir St. Petersburg© lietuviai: 
jie s u" visa tautine ambicija, pa
sišventimu organizuojasi daly
vauti miesto • administracijos 
rengiamame iškilmingame, pla
taus mąsto minėjime, tautybių 
festivalyje, kuris turi įvykti š. 
m. vasario mėn. 20-22 dienomis, 
Bayfront Center vietoje. Abu 
chorai repetuoja kelis kartus sa
vaitėje, dainuoja po kelias va
landas, kad tik tinkamai, gerai 
pasirodžius. Neatsilieka ir tau
tinių šokių grupė, šoka net grin
dys linksta, nesvarbu, kad šo-

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to saveregulartyI

melų
664 .psi Kama

Some people learn the hard way. Pay- 
checks disappear hast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or anether immediate goal.

A good chunk of that money Reams 
to disappear by itself.

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

Unless there was a. nest egg build
ing up all that time.
. A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wdTk. 
An amount you specify will bo set 
aside from your paycheok ord used, 
to buy Bonds.

Lietu ių klubas — -kultūrinio, 
■sc-’alinio gyvenimo bazė

St. Petersburg© klubas oficia
liai yia vadinamas, užregistruo
tas Floridos Amerikos lietuvių 
klubas, įkurtas, daugumoje, 
ankstemėsės imigracijos lietu
vių, prieš penkiolika metų. Šiuo 
metu jaučiasi išsilyginimas: 
ankstesnieji atvykėliai ir vėles
nieji s.įdaro veik po pusę ir tar
pusavyje gana darniai sutaria. 
Klubas išsilaiko komerciniu pa
grindu ir, karts kartėmis, rei
kalui esant, yra pačių narių pa
remiamas stambesnėmis auko
mis. Tūkstantininkai yra atitin
kamai pagerbiami, jų nuotraukos 
yra įrėmintos, iškabintos klube 
ant sienos. Toks pagerbimas 
stambesnių aukotojų, supranta
ma, yra savita padėka ir drau
ge akivaizdi paskata kitiems ne
pašykštėti, nuo savęs asmeniai 
ko nors atsisakyti, visuomenės 
labui paaukoti.

Šitoje, me taip jau ilgoje au
kotojų eilėje yra ir skaitytojui 
pažįstami lietuviško, organizaci
nio gyvenimo nenuilstami finan
siniai -rėmėjai, tai Ida ir Jonas 
Valauskai, šmigelskiai ir kiti. 
Klubui priklauso ir jame akty
viai reiškiasi 360 narių.

Klubui vadovauja ilgametis 
pirmininkas inž. Al. Karnius, jis 
yra tarsi ir šioms pareigoms gi
męs? turi organizacinį .nusitei
kimą ir gabumą jungti žmpnes, 

■ koordinuoti klubo veiklą. Na
riai šiuos jo būdo savitumus, ga
bumus įvertina ir eilė metų vis

Tik vienas ir svarbus patari
mas : norint keisti- gyvenvietę, 
ypač gyvenimo saulėleidyje, pa
tartina pirma nuvažįuoti, pačiam 
apsidairyti, pagyventi, nes kas 
vienam yra mielai priimtina, ki
tam gali būti visai atmestina, ar 
dėl kokių nors priežasčių neį
manoma savo norus realizuoti, 
priimti,, ką motina gamta teikia. 
Vis dėlto reikia pasakyti tiesą, 
kad Floridos aukštas giedras 
dangus, tyras oras,įšiltas, Švei
kas “jūrės vandufe, putojančios 
bangos iš tolo kiekvieną'į save 
moja!... • ’' ' ' :

Take stock in America.
i Join the Payroll Savings Plan.

.2212 WEST CERMAK ROAD

Peter KazanauSkas, Pmident

HOURS: Mon.Tae.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-L

SEBVIHG CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

siuMus iri -M.5O ėeki> arba Monev Orderi 
bus tokiu adresu:

\ A U J I E N O S,
Halsted St., Chicago. 11L 6060S

Savo laiku Rita Haywood buvo ame- 
rikiečiy Meilės Deivė, bet šiomis die
nomis josios išvaizda^ kaip matome 
iš šio paveikslo, jau gerokai pasikei
tusi.

\ VIERIKOS LIETUVIU POLITIKA
knyga apie Amerikos lietuvių pastau- 

aryo rbikiHx j kramto politiką. 102 psl. Kaina $1.50

St. Petersburgo lietuviai ir jų nuotaikos
(Tęsinys)

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

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kurianėio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
siruoia 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIET^S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI.50. Yra taip pat 
išversta j anglų kalbą.

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.OO.

O. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai Žemėlapiai. 106 psL Kaina S2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAžTtJE. 
R4 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173$ So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$

‘■NltvHWmi ttw i’bo velimdemls arb> užsekunf paMfu tr 
čeki ar pinigine perlaid*

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

That’s good to know.

- 40-ties asmenų, vedamas ! nystės, bet jų dvasinė nuotaika, 
A. Mateikos, šie meno vie- 1 ryžto dvasia nepasiduoti amžiui, 

, kartais, ir visai gražiai prilygs- 
! ta jaunystės polėkiui.

Dail. J. Juodis, savo žmonos tal
kinamas technikiniame reikale, 
atsidėjęs dirba, rengia lietuvių 
tautodailės pavilijoną, kuris, dai-

■ lininko teigimu, turėsiąs švitė-
■ te švitėti Lietuvos auksu, gin-
■ taro išdirbiniais, tautodailės dir- 
' biniais, stilingu, menišku pavili-

jono, atseit: turėsiąs būti vienas 
gražiausių 1... žada išstatyti itin 
daug ir gražaus gintaro dirbinių, 
audinių, tautodailės, nemaža eks
ponatų turi jau ir surinkęs. Mo- 
terj sekcijos narės, šios taip pat 
neatsilieka. Sako, kad prigamin
siančios daug lietuviško maisto 
ir itin bosiančios jo gero skonio 
ir gražaus, patrauklaus,, paiar- 
navimo. Atseit, vis pętersbur- 
gieciai rengiasi reprezentuotis 
nebetkaip, bet ambicingai, tikslu 
visur pirmauti! Na, ir telydi 
juos sėkmė!
Steigtina lietuviška mokyklėlė ir 

jaunimo organizacija
Petersburg© yra mokytojų, 

yra ir vaikų, vietiniai suskaičiuo
ja jų net ir visą šešiolika. Yra 
sąlygos ir jaunimo organizacija 
’steigti, pav. kad ir jūros skau- 
tų-čių dalinį, valtį. Vienas jūrų 
skautų žvalus budys gyvena šio
je pat kolonijoje. Na, kas dar 
svarbu, tai kad mėlyna jūra ban
guoja čia pat ir bangų baltomis 
čiupromis iš tolo moja į save 
jaunimą, išbandyti jaunatvišką 
drąsą, patenkinti jau jaunystės 
polėkius: toliau, nuvykti, aukš
čiau pasistiebti, plačiau užmo
ti!... Tad ir teplaukia jūros 
skautų-čių laiveliai ir laivai jū
roje, po trispalve vėliava...
Kiekvienas gali atostogauti ir 

nuosavybę pirkti
Florida yra dar vis naujai ap

gyvendinamas kraštas ir spar
čiai augantis, kaip gyventojų 
skaičiumi, taip ir namų statyba. 
Vietos adminisracija net galvo
ja apie pristabdymo reikalą, nes 
nespėja statyti, kurti mikyklas, 
tiesti kelius ir t. t. Florida yra 
ne tik atostogų, bet ir visokių 
galimybių kraštas, ypač biznio 
požiūriu.

Atostogavimo ir kūrimosi ga
limybės. Atostogauti ar nuo
savybę įsigyti gali kiekvienas pa
dorus lietuvis, dirbęs, taupęs, ar 
net ir dirbdamas, žinoma, yra 
labai brangių nuosavybių, pui
kių vilų, net ir po milijoną kitą, 
bet yra ir padorių namelių, vi
sai tinkamų gyventi net ir vos 

j už kelis tūkstančius dol., tai pri- 
1 klauso nuo paties naiho, jo vie
tovės. Pav.. viėnas pensininkas 
turi nusipirkęs namelį, prie van
dens, vos už trijų blokų nuo įlan
kos, namelis yra trijų miegamų, 
aštuoniolikos metų, bet gana ge
rame stovyje ir su gana dideliu 
sklypu, sodeliu; už šitą nuosa- 
vy’i'> yra sumokėjęs tik nepil
nai S15,(XX). Na, ir kaip pensiniu- i

CHICAGO.
riam Chicagos oras nepatiko Dr. 

amerikiečianis atominių ginklų steward su šeiriią, phr-
srityje ir apgailėtinai pralen-‘(jav^ gavo namus rengėsi išsi- 
kia amerikiečius kitais gink- keiti kur nors į pietūs. Praeitą 
lais- : pirmadienio rytą jis išėjo gat-

Vieni senatoriai tikėjo, kiti Vėn nusipirkti faikraštį. Priėjo 
gi netikėjo. Jie manė, kad bib-1 du vaikėzaf If’vienas paleido kul- 
liotekininkų paruoštas jėgų ba ką daktarui į veidą. Daktaras 
lansas buvo ruošiamas rusų sukrito, o žudikai nuėjo net jo 
priešininkų, kurie nori kad bū kišenių neiškrėtę.

ankstybojo Renesanso Prancū 
rijoje Žymiausias architektas 
skulptorius, bene pirmasis pra 
dėjęs Prancūzijoje ir bendrai 
Europoj įvesti meną viešuose 
pastatuose, meno papuošalus, 
kaip tai šventųjų figūras ir fres 
kas ir kt. pagražinimus, kur’ 
iki tol viešpatavo rusti rimtis 
ir prietema. Janinos audinyje 
ta “homage” (pagarba) tam 14 
amžiaus kurejui audinyje iš
reikšta tikrai dideliu pasišven
timu ir laiko nesigailėjimu!

Kita Janina (Kinka), pava
dintas “Harem Wall” (haremo 
siana) tikraioriginalus darbas 
— iš diržais, sukarpytų lininio1 
audinio Juostų “pasiūtas” dau
giau kaip žmogaus augumo, la
bai milžinišką bičių korį pri
menantis siuvinys.

Senasis Chicagos dailinin
kas, "taip pat Miko šileikio arti 
nias kolega,, turi švelnių spalvų 
akvarele (vandens dažais, wa
tercolor) vaizdeli, “burlaivis 
sausame doke’’. Giedrės Zumba 
kis “Žemės sesęliai, Henriko 
Blyskio, Ados Sutkus Algio 
Kurausko, Danguolės Stocaites, 
sesers Mary Merecedes net Bro 
niaus Murino įvairiomis temo- 
mis, spalvomis ir formomis ab
straktiniai arba “pusiau abs
traktiniai veikalai. Labai daili 
skulptoriaus R. Mozoliausko 
darbo figūra — švento Jono 
Krikštytojo poza su vandens 
bliudu ant galvos -besiruošian
čiu pilti žemiau > stovinčiam 
Kristui ant galvos. Dar nepas
kelbta, bet žinoma, kad ši re
prezentacinė paroda bus kil
nojama iš miesto į miestą per 
Xtsus šiuos metus. Pr.

tad 
Compounded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

Gaila kad neilgai 
Graži buvo paroda 
šeštadienį, vasario 28 diena 

baigėsi dvi savaites.,trukusi 20 
lietuviu dailininkų ir dailinin
kių darbų paroda Chicagos 
miesto centrinėje bibliotekoje, 
Randolph st. ir Michigan. ave- 
nuo kampe. Teko parodą ma
tyti ir pasigėrėti prieš paskuti
nę dieną. t

Paroda įvyko bibliotekos II 
aukšte, kur erdviose patalpose 
tikrai skoningai iškabinėta 
kiekvieno dailininko po .vieną 
kūrinį — tapybos, audimo ar 
skulptūros darbą. Nuo „pra
džios iki pabaigos apeinant pa
rodą, ji prasideda Alekso Mar 
čulionio įžanginiu darbu “A 
Look of Lithuania. Toliau dvie 
jų senų; bičiulių Antano Coo
per ir Miko šileikio idarbo por
tretai pirmojo savo • žmonos, 
antrojo — nepažįstamo džen
telmeno. Seka Vandos Batakie
nės akriliku ant drobes aps
krita lietuviškų liaudies moty
vų žavingai suderinta kilimo 
imitacija. Veikalas pavadin
tas Eternal Wheel • (Amžinas 
Ratas).

Zita Sodeika akriliku piešta 
fantazija, pavadinta- Spacesco 
pc. Ant. PetrikonnMaliejus — 
Bažnyčia, panaši kaip buvusi, 
bet nebesanti Mockaičiu kai
mo koplyčia prie Barslyčių- 
šačių kelio Žemaitijoje.

Eleonora Marčiulionis kera
mika Madona, ledmiskai ir 
meniškai labai švelniai sukur
ta kaip nori-molina su kūdikiu 
arba mergaitė su lėta.

Janina Marks, gabiai besireiš 
kianti įvairiose meno šakose, 
paskutiniais laikais-gobelenu

apraunu paskutinių 
ntva^p^ -lietuvių gyvenimą ir jų atliktus UaiDus 

Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

rviiygoje aprašyta pirma* Chicagon atvažiavę* 
lietuvių kolonijom 
nycios), įsteigti Laikraščiai 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biograti 
jo* "Duoti įlok u menui katalikiškų 
•Kilų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos 
<at ir kt.

.Noriniiėji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

173H rio. Halsted St-, Chicago, III. 60608

tų pravestas 14,4 bilijimais di
desnė karo reikalams numaty
ta. Pentagono, sąmata. Gi Ame 
rikos saugumu susirūpinę se
natorial sakė: “Pentagonas jau 
___ _____,a staugia, bet 
ėriuko nuolankumu . parodo 
senatoriams, jog staigus rau-

Kūrintą 
jėgų balansas

Liberališkai nusiteikęs sen. 
J. Culver, norėdamas turėti 
daugiau statistinės medžiagos'ne^ vilko balsu 
JAV kariniam budžetui sugriau ‘ 
ti, paprašė kongreso biblio(r 
kos paanalizuoti JAX-Soviejų donosios Rusijos karinių jėgų 
karinį balansą. Tačiau koks augimas yra rimtą Amerikai 
buvo sen. Culver ir kitų libe-’grėsmė”. ' 
rališkai nusiteikusių senatorių 
nustebimas, kai jie gavo bib
liotekos paruoštą karines SįOį 
vietų-Amerikos jėgas anali
zuojantį balansą. Jėgų balan
sas rodė, kad rusai prilygsta

lietu vii pirmo* 
jų suorganizuotos šalpos draugijos statytai kaž

kurių viso 1xivo 121. 41 teatro draugija, 48
9 bažnytiniai

laisvamaniškų ii 
skaityklos, ban

INSURED

* WITH HEPAYMFNT . 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings arid Loan



ALTO INFORMACIJA
Annunzio protestas Maskvai
Kongresmanas Frank Annun 

zio (resp., Illinois) atsiuntė 
Amerikos Lietuvių Tarybai nuo 
rašą rašto Sovietų Sąjungos 
generaliniam prokurorui R. 
Rudenko. Tuo raštu kongr. An 
nunzio protestuoja prieš bio-Į 
logo dr. S. Kovaliovo pasmer-į 
kimą Vilniuje į darbo stovyk-

manas Annunzio reikalauja, 
kad, vadovaujantis Helsinkio 
konferencijoje p r i pažintais 
žmogaus teisių idealais, būtų 
pasigailėta dr. Kovaliovo ir dr. 
T verdochlebo vo.

Kongresmanas kelia N.
Sadūncdtės reikalavimus

New Yorko kongresmanas 
lą už jo paramą Lietuvos kata James J. Delanay (dem.) JAV 
likų Bažnyčios kronikai. Taip! kongrese vasario 11 d. pasakė 
pat protestuoja prieš areštą kalbą, kurioje pažymėjo: “Mes 
Tarptautinės amnestijos Mas- kuogriežčiausiai protestuoja- 
kvos skyriaus nario fiziko dr. me prieš KGB (rusų slaptos 
A. Tverdochlebovo. Kongres-J policijos) prievartos priemo

nes prieš Lietuvos Bažnyčią ir 
prieš lietuvių tautų. Mes svei
kiname lietuvių kilmės ame
rikiečius, taip daug davusius 
Amerikai nuo pat atvykimo į 
šias pakrantes... Mes reikalai! 
jame Kremliaus laikytis savo 
įsipareigojimų sutartyse, o vi
sų pirma išgirsti kovotojos dėl 
Lietuvių katalikų Bažnyčios 
laisvės Nijolės Šadūnaitės žo
džius, praeitą vasarą pasaky
tus Sovietų teisme: ‘Išleiskite 
iš kalėjimų, lagerių, psichiatri 
nių ligoninių visus kovotojus už 
žmogaus teises ir teisingu
mą. ..’.
Nuolatinė paretina Lietuvai

Transporto sekretorius ,William 
Coleman leido britų ir prancūzų lėk
tuvui "Concorde" bandymams nusi
leisti New Yorko ir Washington© 
aerodromuose. Jo nutarimas sukėlė 
tokių didelių ginčų, kad tuo tarpu 
dar nežinia, kuo jie pasibaigs. New 
Yorko gyventojai planuoja eiti j tei
smą ir pasipriešinti sekretoriaus 
Coleman nutarimams.

BITĖS-GERA PRAMOGA
Karts nuo karto “Naujienų”, Eirbau kitoj darbovietėj. Žiū- 

’lendradarbiai parašo apie bites. | rėk, sušilęs atvėsai ir nugaroj 
Noriu ir aš savo *

Būdamas 7 gi
trigrašį pridėti. ■ turi skausmą a la dieglį, ar pa- 
m. klasėj, nusi-

irkau dvi šeimas bičių. Tuomet
buvo varšaviniai aviliai. Žinių

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS KELIAS 
I LIETUVA

KELIONĖS I LIETUVĄ 1976 METAIS
VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ Į LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS I:
• Lietuva, • Austriją, • Bavariją, • Vokietiją'

Senatorius Richard S. Sch- 
weiker atsiuntė laišką Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkui dr. K. Bobeliui, užtikrin 
damas, kad jis visada renis Ry
tų Europos tautas ir pabrėžda
mas, kad Helsinkio susitari
mas nekeičia nuolatinės JAV 
politikos — nepripažinti Balti
jos valstybių įjungimo į Sovie
tų Sąjungą.

Sen. Schweiker atsiuntė ir 
nuorašą savo kalbos, pasaky
tos vasario 16 d. senato posė
dy. Čia jis pabrėžė reikalą pa
ramos lietuvių siekimams pa
ties savo krašto likimą spręsti: s’Ja sękti Sovietų Sąjungos nu- 
Lietuviai yra ryžtingi žmonės, sikaltimus Helsinky priimtiems 
okupacija neaptemdė jų lais- žrnogaus laisvės garantuojan-

li

Ronald A. Sarasin, kalbėda
mas Atstovų Rūmuose vasario 
16 d., pažymėjo, kad jis remia 
kongresmanės Millicent Fen
wick pasiūlymą, pagal kurį tu 
ri būti sudaryta speciali komi-

Vilnius

. • Kelionę lėktuvu ekonomijos klasė GIT
’ • Pirmos klasės viešbučius (po du kambaryje)
j • Tris valgius ;dienoje, tik du Austrijoj ir Vokietijoje.

• Ekskursijos — iškylos, transportacija autobusais, bagažas.
.Savaitinės kelionės į Lietuvą — 6 naktys Vilniuje, diena 

Kaune, naktis
Balandžio 15 — 23____$723

‘ Gegužės 6 — 14 ............... $779
Gegužės 13 — 21 _____ _.j$779

Frankfurte.
Rugsėjo 16 — 24 ......  — $779
Rugsėjo 30-Spalio 8 ------ $779
Spalio 14 — 22 -------------- $779

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą,. Austriją ir Bavariją, Vo
kietijoj — 6 naktys Vilniuje, 3 naktys Vienoje, 4 naktys 

Miunchene.
Liepos 15 — 29  $1099 
Rugpjūčio 19- Rugsėjo 2 $1099

Gegužės 20 — Birželio 3_ $979
Birželio 17 — Liepos 1 ....$1099

■ . . .

Kelionių kainos apskaičiuotos oro keliais iš Bostono. New Yorko ir 
' Montrealio LUFTHANSA AIRLINES.

Dėl tiesioginių informacijų apie, mūsų keliones į Lietuvą prašome 
teirautis:

CHICAGOS APYLINKĖJ KREIPTIS Į MR. MARIUS K1ELA, 
6557 So. Taiman Avenue, Chicago, 60629, Telefonas 434-9655

Galaxy Tours & Travel
arba 141 LINDEN Street

617- 969 J1190 -
WELLESLEY, MASS.02181

617-237 - 5502

Algirdas Mitkus
8 WHITE OAK ROAD

Tėti 
NEWTON, MASS. 02168 

' Tel.:

O T A SUSIVIENIJIMAS
X I LIETUVIŲ
M j—JL AMERIKOJE

ST A — Jau W metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiesiu nariams.

SLA" dicfiiavsla lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės’ apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — Jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad Jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA_ jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In*
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesfio metams.

ST A — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams; Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
j metus. v

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

vės vilčių. Taip kalbėjo sena
torius, pabrėždamas tvirtą vil- 
tį, kad Lietuva bus vėl laisva 
ir nepriklausoma.
Studentija ir Lietuvos laisvė

tiems nuostatams.
Latviai skleidžia
lietuvių leidinius

Latviai atsiuntė Amerikos 
ii Lietuvių Tarybai jų platinamų 

Šiaurės Amerikos Lietuvių knygų sąrašą, kur tarp latviš- 
Studentų Sąjunga, besirūpin- kų leidinių matyti ir jų siūlo- 
dama Lietuvos laisvinimo ak-Įma Encyclopedia Lithuanica, 
cija, iš Altos centro paėmė 1000 dr. a. Kučo “Lithuanians ir 
egzempliorių ( leidinio Lithua- America”, R. šilbajorio reda- 
nia ir išsiuntė Kanados lietu- guotą “The Second Conferen- 
viams studentams, kurie pas- ce of Baltic Studies”, A. Taru- 
kleis tą leidinį Toronto, Wes- ]jo “Soviet Policy Toward the 
tern ir Montrealio universite- Baltic States”, šiuos leidinius 
tuose. Persiuntimą sutvarkė platina Latvian Book Shop, 21 
stud. Milda Kupcikevičiūtė.

Kongresmanas prieš
Sovietų propagandą

Kongresmanas Villiam R. 
Cotter (<fefti., Connecticut)

Miller Place, Hempstead, N. Y.
Estai ir latviai su mumis_

11550. \
JAV -se gyvenantieji estai 

ir latviai skatina savuosius ra- 
sario 16 d. atstovų rūmuose pa- syti laiškus ir siųsti telegramas 
sakė kalbą, primindamas Lie- savo senatoriams, kad būtų pri 
tuvos nepriklausomybės atkū-imfa rezoliucija 319, kuria JAV 
rimą, laimėjimus laisvėje, pries vyriausybė įpareigojama nie- 
paudą okupacijoje ir pasisaky- įa(j nepripažinti Baltijos vals- 
damas prieš Sovietų propagan tybių inkorporavimo, šią rezo- 
dą, kuri tvirtina, kad lietuviai liuciją remia ir pats Užsienio 
labai laimingi tapę Maskvos-reikalų komisijos pirmininkas 
satelitu. Kongresmanas Cotter sen. John Sparkman (dem., 
pabrėžė, kad kaip tik priešių- Alabama). Lietuviai taip pat 
gai — lietuviai stengiasi išsi-. prašomi nesustoti siųsti ragini

Va

laisvinti iš Sovietų religinio ir 
politinio persekiojimo.

Kongr. Rinaldo prieš 
okupaciją

New Jersey kongresmanas 
Matthew J. Rinaldo (resp.) pa
sirūpino, kad Congressional tuviškų leidinių pasiųsti įvai- 
Record išspausdintų Lindene rfoms bibliotekoms. Neseniai 
Amerikos Lietuvių Tarybos re Altas gavo padėką už atsiųstus 
zoliuciją, pats pažymėdamas, leidinius iš Kongreso ir Ionia 
kad Lietuvos žmonės dabar 
kenčia žiauriausią okupaciją, 
kad Maskvos elgesys yra prie
šingas Jungtinių Tautų čarte- 
riui ir /Helsinkio susitarimo 
dėsniams ir kad JAV reikalau 
ja, jog būtų pagerbiamos žmo
gaus teisės.

Už komisiją sekti Maskvos
nusikaltimus

.mus JAV senatoriams priimti 
rezoliuciją 319, kol ji galuti
nai bus priimta.

Ryšiai su bibliotekomis
Amerikos Lietuvių Taryba 

pagal galimybes stengiasi lie-

aukšt. mok. bibliotekų.
ALT INFORMACJIA

— Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia paskelbė, kad vi
suotiniai rinkimai Argentinos 
įvyks šių metų gruodžio mėn. 
12 dieną. Rinkimai jau buvo 
nustatyti 1977 metais kovo mė
nesį ir netrukus paskelbti šių

Connecticut

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
' Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto, persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

NAUJIENOS

kongresmanas 1976 sPalio 17 dienai’ 
Ikadangi tą dieną 1945 metais 

-------- ------- — • prezidentas Juan D. Peronas 
įvedė diktatūrą, nuo tos datos 
atsisakyta.

Peronistų partijos lyderių 
tarpe apsireiškus skilimui, pra 
sidėjo kilti abejonė, ar Pero- 
nienė išbus prezidento parei
gose iki gruodžio 12 dienos. Iš 
informuotų šaltinių patirta, 
kad iš penkiolikos narių valdo 
mosios Peronistų Tarybos šeši 
atsisakė praeitą penktadienį, o 
likusieji 9 reikalauja Peronie- 
nės valdžios pakeitimo.

SKAITYTI •NAUJIENAS

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 SKAITYK TR KITAM PAtARJ 

SKAITYTI DiMDKRATTNĮ

tiek teturėjau apie bites, kai vai
kai, kaime užgirdę skambalą, 
bėgom lieti vandeniu išeinančius 
spiečius (kaimely viena šeima 
turėjo 10-12 Šiaudinukų).

Persisiųsdįnau iš Kretingos tė
vo Jeronimo Pečkaičio vadovėlį 
apie bitininkystę. Skaitau, kad 
gavau gerą pagrindą ir pradinį 
supratimą.

Vėliau, savarankiškai gyven
damas, įsitaisiau jau 15 bičių 
šeimų. Mada buvo turėti dodano 
avilius. Nuvažiavau pas Kauno 
aps. agr. Sadūną. Vienas avilys 
— 85 litai. Brangu. Paėmiau 
stalių ir padirbdino apie dešim
ti. Deja, viskas liko...

Kadangi bitynas buvo kūrimo
si stadijoj, tai apie kokį pelną ne
tenka ir kalbėti. Bet medaus sau 
ir kitiems vaikams mama pa
sukdavo.

Turiu ir čia keliolika šeimų 
bičių. Savo sodybos neturiu, tai 
tenka kilnotis iš vietos į' vietą.

Esu bičių mėgėjas. Reikia va
žiuoti į užmiestį. Surišta su iš
laidomis ir intensyviai negali 
šeimininkauti. Vienok jos apsi
moka laikyti. Deja, toje vietovė
je daugelis laiko bites, o prastos 
ganyklos. Tad vilčių ir nededu.

Neprisimenu, ar vadovėly vie
nuolio J. Pečkaičio radau, ar iš 
senų bitininkų girdėjau, kad bi
tininkai reumatizmu neserga. 
Mat, bičių gyliai turi gydomąją 
galią. Aš tuo neabejoju. Pats 
daugeliu atveju bičių gyliais pa
sigydžiau.

1950 m. dirbau fabrike vaka
rinėj pamainoj. Nuo tempo bu
vau perkaitęs, suprakaitavęs. 
Dešiniojoj rankoj prie mentės 
buvo sąnario uždegimas. Nega
lėjau reikiamai dirbti. Nuvažia
vau pas Dr. J. M. Pasirodžiau. 
Girdi, “ilgas gydymas’.

Prašvito pavasaris. Su draugu 
atvažiavau į Marquetto parką. 
Ėjau ieškoti bičių. Radau. Su
leidau apie 6-7 bites į rankovę 
prie mentės. Sugylė, bet per sa
vaitę ranka susveiko. Ir dabar 
sveika po daugelio metų. Jokio 
reumatizmo. • -

našiai. Nueinu į parką, nusigau
nu ant dobilėlių bičių. Pridedu 
prie skaudomos vietos. Įgelia. 
Po dviejų, trijų dienų — jokio 
skausmo! Tad aš asmeniškai esu 
įsitikinęs, kad bičių gyliai turi 
gydomąją galią.

Nei Lietuvoj, nei Amerikoje 
cukraus beveik nenaudoju. Išim
tinai medų. Jis neabejotinai ge
resnis už cukrų, nes turi vita
minų.

Mes buvom įpratę, kad medus 
turi būti susikristalizavęs. Ir 
dabar lietuviai labiau mėgsta to
kį medų.

Čia bitynai turi 600 šeimų ar 
panašiai, tai jie naudoja masi
niam pardavimui. Jų medus kai
tinamas ligi tam tikros tempera
tūros. Jis būna skystas, o gal 
ir tam tikrą dozę vaistų naudo
ja? Nežinau ir tu klausimu ne
teko ir nieku išsikalbėti.

Vienoj parodoj kalbuosi su 
vienu bitininku. Esą jis turįs 
600 šeimų. Jas vežioja pavasa
rį j sodus apdulkinimui vaisme
džių. Teiraujuosi apie susikris
talizavusį medų. Mes Lietuvoj 
tik tokį teturėjom. 'Girdi, jeigu 
nori tokio medaus gauti, tai 
kreipkis į smulkius bitininkus, o 
ne j pramoninius bitynus.

Kad būtų kas miręs nuo bičių 
gylių, negirdėjau. Gal kas eler- 
giškas, tai tokiam gal ir pavo
jinga.

Lietuviai ateiviai bites mėgs
ta. Daugelis išėję j pensiją, tu
ri užmiesčiuos mažas sadybėles. 
Joje savo pramogai laiko po ke
letą šeimų bičių. Graži pramoga!

VIENAS, kitas bando pasto
gėj mieste laikyti. Tai viena, ant
ra išimtis. Bet čia medaus gau-

I na dvigubai daiit'iau negu kur 
i nors laukuose. <aa parkai, gely- 
Inėliai apie namus. Bitelės gauna 
l iš žiedelių daugiau medaus.

K. Paulius

Howletas kaltina
- gub. Walkeri
Kandidatas į gubernatorius 

Howletas kaltina gub. Walkerį, 
kad jis administratorių vietoms 
Illinojuje užimti, kurių atlygi
nimai siekia nuo 22,000 iki..44,- 
000 dolerių, ieško žmonių kitose 
valstijose, minojus, pasak Hqw- 
leto, turi garsius universitetus 
Urbanoje, Carbondalėje, Čika
goje ir kitur, turi daug gerų 
mokslininkų, ekonomistų, pre
kybininkų ir kitokių, bet Wal- 
keris jų nemato, o jų dairosi to
li už valstijos ribų.

Howletas sako, kad tokiems 
iš kitur atkviestųjų algoms .iš
mokama daugiau kaip 1,400,000 
dolerių j metus. Jis siūlo, kad 
Illinojaus administracija būtų 
sudaroma iš pačių Illinojaus gy
ventojų.

AUTOMOBILIŲ PARODA
ČIKAGA. — Auto mašinų pa

roda Čikagoje kasmet susilaukia 
vis daugiau lankytojų. Manoma, 
kad šiemet auto parodą Čikago
je gali aplankyti per milijoną 
asmenų. Esą, trukdo tik nepa
kankamas parkinimo aikščių tal
pumas, kurios negali sutalpinti 
visų parodą lankančių asmenų 
automobilius.

Įėjimas į parodą kaštuoja 2 
dol. suaugusiam asmeniui ir 1 
dol. vaikui jaunesniam kaip 12 
m.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI “NAUJIENAS’

j

Prof. Vaclovo Biržiškos 'Į
SENĖJŲ LIETUVIŠKŲ I

KNYGŲISTORIJA !
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai,'
Abu tomai minkytuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose* .

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

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

Taupy Kited ab ar

Taupykite dabar.

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-

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. • TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Išduodami Certifikatai, kurie neša iki “

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die- • et 
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos “ 
dienos. k 7

73/4% i
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir j 
jos išėmimo. «

Investavimo knygelės sąskaitos neša ;

Wo i
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,P. Stravinsko atsakymas Br. Railai į jo viešų laišką, 
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Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
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$14.00 per six months. $7.00 per 
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ____________
pusei metų _
trims mėnesiams______
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams ___________ _
pusei metu ___________

$7.50
$250

_ $30.00
.. $16.00
. $3.00

$31.00
$18.00

$4.00

i i

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

vo lituanistiutms žinioms.
Mums visiems, manau ir Jums 

gerai žinoma, kad okupantas 
niekad nedaro, to, kas jam ne- 
naudinga. Ir tuos neva lietu
vių kalbos kursus mūs jauni
mui jis ruošia ne be išskaičia
vimo. Jam rūpi tuose kursuo
se sudominti mūs jaunimą ne 

j lituanistika, o sava “filosofi-

(Pabaiga)
IX. — Dėl. skatinimo mūsų 

jaunimo pagilinti savo lituanis 
tines žinias Vilniaus universi
tete jam rengiamuose neva lie
tuvių kalbos kursuose.

Savo viešame laiške Jūs pa
sisakote už Vilniaus Universi
tete mūs jaunimui rengiamus! 
neva lietuvių kalbos kursus ir ja”, propaganda ii politika, 
sugestijuojate jauniems lietu- Ką gi . bendro tun. tuose kur- 
viams vykti į juos pagilinti sa- suose Jūsų jaunystės idėjinio

draugo, buv. “trečiafrontinin- 
ko”, o dabar žymaus “LTSR” 
komunisto Meškausko skaito
mos mūs jaunimui paskaitos 
apie Leniną ir jo “filosofiją”?! 
Ir ko siekia kitas Jūs jaunys
tės draugas, irgi buvęs “tre- 
čiafrontininkas” — tai Korsa-

MŪSŲ SPAUDOJE
Frontininkai atrado Ameriką

tyhės planą. Toks dokumentas, 
patekęs ten, skatini# tautinį 
susipratimą.

Tai yra gana didelė ir plati 
programai Ją iki šiol propaga
vo ir vygdė Amerikos Lietuvių 
Taryba su savo skyriais, suda
rančiomis ir palaikančiomis 
organizacijomis ir paskirais as-, 
menimis, remiančiais Altą ir jo 
darbus.

Deja,' to komplimento nega
lima pasakyti daugeliui -fron
tininkų, jų kontrolėje esančiai 
Bendruomenei bei satelitams 
ir aktyvistams. Paskutinį tuzi
ną metų svarbiausi jiems klau
simai buvo nė kaip kovoti su 
okupantu, bet vis girdėjosi ir 
laikraščių puslapiuose matėsi 
apie bendradarbiavimą su so- 

I vietų -patikėtiniais bei urė
dais, vadinant juos tauta.

Toje ideologijų ir priešingos 
veiklos grumtynėse yra įvykęs 
skilimas ir jėgų poliarizacija 
su vyraujančia propaganda de 
mokratinių bei patriotinių jė
gų nenaudai Frontininkų Ben
druomenės nuotaikų geras pa- 
vyzdys buvo Vidurio Vakarų 
apygardos atstovų suvažiavi- 

SOS signalų, bet dažnai į tai -me, kuriame dauguma suvažia

Los Angeles Fronto Bičiu
lių sąjūdis sausio 24 ir 25 d. 
turėjo politinių studijų savait
galį. Jame dalyvavo rėžis. Jo
nas Jurašas ir pasakojo susi-kas-Radžvilas, gynęs Jus, kaip, . , 

“kraštutinio kairumo adeptą” <[au
gelį dalykų, priešingų jų lig
šiolinei filosofijai ir veiklai. 
Draugo 38 nr. korespondentas 
Kj atpasakojo J. Jurašo pareiš
kimus ir šiuos veiklos gairių 
nurodymus:

Lietuvių tauta okupacijoje 
kenčia. Yra pavojus jai išnyk
ti. Visa situacija labai sudėtin
ga, tad ją vertinant ir sprendi
mus darant, reikia daugiau iš
minties, įgudimo atskirti pelus 
nuo grūdų. Susilaikyti nuo šū
kių, skambių žodžių. Lozun
gais žmonės ten netiki, tuščiais 
žodžiais nusivilia. Tačiau svei
koji tautos dalis atmeta kolabo 
raciją ir metodus, kuriuos sifl 
lo kazakevičiai.

Jei išeivija neturi ir negali 
vykdyti didelių planų, tada tei 
kia vykdyti kad ir nedidelius. 
Tai mažų darbų teorija, kuo 
buvo apkaltintas Čechovas. Iš 
tokių darbų paminėtini: .

a. Imtis atskirų žmonių gel
bėjimo. Į Vakarus iš ten ateina

nuo įtarinėjimų idėjinė neišti
kimybe, dabar didelių nuo
pelnų komunistas, kuris veda 
pasikalbėjimus su mūsų jauni 
mu tuose neva lietuvių kalbos 
kursuose, viliodamas jį į “kul 
tūrinius ryšius” su okupantui 
parsidavusiais mūsų raudonai 
siais kvislingais?! Argi nema
tote, kad tuose neva lietuvių 
kalbos kursuose labai gudriu, 
net sunkiai bepastebimu būdu 
varoma agitpropinė propagan
da, žalojant mūs jaunimo sie
lą, išvedant jį iš kovos su oku 
pantu į “taikingą koegzisten
ciją” ir bendradarbiavimą su 
juo ir jo agentais?! Tai kodėl 
pykstate ant Lietuvių Spaudos 
Klubo, kad jis tą atidengia vie
šumai ir įspėja mūs jaunimą, 
kad jis saugotųsi okupanto pro 
pagandos, gudriai užmaskuo
tos, pridengtos tų neva litua
nistinių studijų kursuose Vil
niaus universitete?! Stokite ir 
Jūs į mūsų Spaudos Klubą — 
ir kovosime visi su okupantu, 
jei tikrai esate atsivertęs į ge
rą kelią iš savo jaunystės 
“trečiafrohtinių” paklaidų, jei 
esate užmiršęs savo sukurtą 
anuomet “trečiafrontininkų” 
himną “Apie krutančią Lietu
vą, kultivuotas pakalnes,

“Apie lietuvį naujovišką, 
chitektonišką,

“Apie mirštantį Dievą 
mirštančius velnius’...

Mes tikime, kad Jūs šiandien 
nesate toks, koks buvote anais 
savo jau tolimos jaunystės me
tais, bet norėtume, kad Jūs ir 
atrodytute toks, koks šiandien 
ištiktųjų esate. ,

Baigdamas šį savo atsaky
mą į Jūsų viešą laišką, atsi
prašydamas Jūs už vieną kitą 
savo nekalto humoro ar šiaip 
stipresnį žodį, tiesiu Jums ran
ką ir kviečiu Jus į gražų mund 
viejų sugyvenimą, be neapy
kantos aistrų, išsiaiškinus ne
sutarimus ir nesusipratimus, 
jei ne viešose spaudos diskusi
jose, tai bent privatiniame su
sirašinėjime, kokį turėjome 
jau pirma mano Jums primin
tais 1964/66 metais.

Manau, Jūs būsite patenkin
tas šiuo mano sine ira et stu
dio atsakyme į Jūsų tegul ir 
piktą, kaip sakiau, pilną -rūs
tybės ir piktžodybės viešą laiš 
ką, paskelbtą, manding, per 
nesusipratimą Tėvų Marijonų 
vienuolijos spaudos organe 
“Drauge”. Man tiktai gaila, kad 
to laikraščio redaktorius, kuni
gas ir vienuolis Pr. Garšva, ne
silaikydamas teisės ir moralės, 
ypač gi spaudos etikas, neleido 
man į tą Jūsų viešą laišką ta
me pat laikraštyje atsakyti, Jū 
sų laiško ten padarytas klai-

trims mėnesiams .
vienam mėnesiui r

Kanadoje:
metams _____ . -
pusei metų _____
vienam mėnesiui ..

Užsieniuose:
metams ___ _____
pusei metu _____
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
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nams Helsinkyje, taip abiejų rūmų rezoliucijos pakenks 
visiems sovietų valdžios ateities planams.

Frontininkai Lietuvos laisvės kovai jokios progra
mos nebeturi. Jie vengia net pasmerkti kultūrinį bend
radarbiavimą”. Kurį laiką jie nešiojosi su Solženicynu, 
bet del šio rusų rašytojo siūlomos griežtos kovos prieš 
rusų ir kitų tautų pavergėjus jie aiškiai nepasisako. 
Vengdami paskelbti savo pažiūras keliais gana svarbiais 
lietuviams klausimais, jie vis dėlto nori lietuvius atsto
vauti. Tas noras atstovauti yra toks didelis, kad jie nesi
varžo jokiomis priemonėmis. Savo grupelės vardu jie 
kalbėti nenori, nes nepaprastai jau mažas yra jų skaičius. 
Jie nori kalbėti visų lietuvių vardu, bet visų lietuvių jie 
nepajėgė suorganizuoti.

Jeigu būtų turėję didesnę visuomeninio darbo patir
tį, tai būtų galėję suorganizuoti visus lietuvius į Ameri
kos Lietuvių Bendruomenę. Kun. Krupavičius jiems da
vė gera mintį, bet jie nemokėjo pasinaudoti didelio kata
likų veikėjo paskelbtomis idėjomis. Kum Krupavičius bu
vo didelis tolerantas. Jis nebijojo susitikti net su atkak
liausiu savo politiniu priešu. Jis žinojo, kad jo argumen
tai bus stipresni, prieš opozicijas jis galės gerokai apšau
dyti, o apkasus užversti. Tuo tarpu frontininkai tos tole
rancijos neturi, jie nepasitiki savimi, nesskelbia tuščiues 
“principus”. Vietoj diskusijų ir klausimo aiškinimo, jie 
seržantiškai pradėjo vaikyti iš Bendruomenės kitaip gal- 

.. ____ r____ _ _ _ _ .......... &.vojančius lietuvius. Be paskirų asmenų, jie pradėjo mė-
pei nepriklausančius lietuvius savo programos gerumu, tyti ištisas apylinkes.
Politinė frontininkų grupelė siekia to paties. Blogiausia, 
kad jie neturi programos ir neturi konkrečių planų. Vie- vieni su keliais mažai politinėse grumtynėse nusimanan- 
nintelis jų planas—valdyti JAV Lietuvių Bendruomenę; 
įtikinti klausytojus, kad jų partija yra geriausia, nes ji, 
panaikinus visas kitas partija, apima visus lietuvius. Kol 
frontininkai yra JAV LB priešakyje, tai kiekvienas lietu
vis privalo jų instrukcijų klausyti, pritarti “rinkiminei” 
klastai, balsuoti už jų pastatytus kandidatus ir leisti fron
tininkams kalbėti visu Amerikos lietuviu vardu.

Lietuviai nepanoro leisti jiems kalbėti visų lietuvių 
vardu. Nepanoro todėl, kad jie neturi savo programos ir 
nesupranta lietuvių tautos laisvės kovos. Lietuviai atga
vo nepriklausomybę tiktai griežta ir atkaklia kova prieš 
caro administracija. Didelė lietuvių dauguma ir šiandien 
mano, kad kova su okupantu turi būti be jokių kompromi
sų. Prieš dešimtį metų lietuviai žinojo, kad okupantas 
norėjo apardyti visuomeninį Amerikos lietuvių gyveni
mą. Jiems tada rūpėjo panaikinti Amerikos Lietuvių Ta
rybą. Bet okupantas iki šios dienos ALTo nepanaikino. 
Planų ir pastangų pas jį buvo daug, bet lietuviai 'griežtai 
atsisakė eiti į komprominus ir tęsia kovą. Amerikos Lie
tuvių Taryba ir šiandien dirba didelį darbą. Be jau minė- 

! to prezidento Fordo nutarimo nepripažinti Lietuvos 
aneksijos, ALT A stengiasi pravesti abiejų, kongreso rū
mų rezoliuciją, pasisakančią prieš Lietuvos įjungimą į 
Sovietų Sąjungą. Atstovų rūmai jau tai padarė, dabar 
panašią rezoliuciją ruošia ir senatoriai. Kaip prezidento 
Fordo pareiškimas pakenkė Brežnevo paruoštiems pla-

_ $26.00
$14.00
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Dirbs, prisiimadami atsakomybę
Praeitą šeštadienį jau minėjome, kad Draugo 'redak

torius Bronius Kviklys, neprižadėjęs teisingesnių rinki
mų, negu buvo prieš trejus metus, kviečia visus Ameri
kos lietuvius dalyvauti barzdukinės Bendruomenės ruo
šiamuose “rinkimuose”. Svarbu, kad kiekvienas eitų, bal
suotų ir bus gerai. Juo daugiau žmonių balsuos, tuo bus 
geriau.

Kad daugelis balsavo ir praeituose “rinkimuose”, bet 
kaip atsirado 600 balsų daugiau, negu balsavo, tai Kvik
lys nesiėmė aiškinti. Jeigu nebūtų atsiradęs toks didelis 
nebalsavusių balsuotojų skaičius, jeigu klausimas būtų 
išaiškintas ir viskas išdėstyta dienos šviesoje, tai šian
dien ne tik Barzdukas, bet ir Kviklys neturėtų rūpesčių su 
barzdukine Bendruomene. Lietuviai yra pareigingi. Kai 
jiems reikalas suprantamas ii* aiškus, jie savo pareigą j 
atlieka. Bet kai tokiais “rinkimais” bando išspręsti Lietu
vos atstovavimo klausimą, tai tada jau visiems tenka su
sirūpinti.

Visos lietuvių politinės grupės turi savo programas 
ir darbo planus. Kiekviena grupė stengiasi įtikinti gru-

Net ir šiandien, kada jie toje Bendruomenėje liko

kiais žmonėmis, jie nori atstovauti negalinčią kalbėti lie
tuvių tautą ir prašo atiduoti jiems savo balsus. Mes šeš
tadienį jau citavome svarbiausiu jų pageidavimą. Jis aiš
kina, kad juo daugiau dalyvaus, tuo didesnį rinkėjų pa
sitikėjimą turės, ir “aktyviau dirbs, priimdami atsako
mybę ne tik prieš rinkėjus, bet ir prieš visą lietuvių vi
suomenę, o taip ir prieš bet kokiame politiniame gyveni
me negalinčią dalyvauti ir savo reikalų spręsti lietuvių 
tautą.” . 7

Kviklio plunksna išdėstyti frontininkų norai yra ne
paprastai dideli. Kad galėtų kalbėti lietuvių tautos var
du, turės gauti tos negalinčios kalbėti tautos įgaliojimą. 
Kol tokio įgaliojimo jie negaus, tai jie gali kalbėti tiktai 
mažos frontininkų grupelės vardu. Jie neturi teisės kal
bėti net Bendruomenės vardu, nes jie patys skelbia, 
kad Bendruomenę sudaro visi lietuviai, o ne maža fron
tininkų grupelė. Jeigu jie nori, dirbti atsakingą darbą, tai 
turi pradėti nuo pačių pirmųjų žingsnių: būti tolerantais, 
neniekinti kitų politinių grupių ir neklastoti bendrinių 
organizacijų rinkimų.- Klastotais rinkimais vadovybėn 
prasižmugeliavę vadai platesnių lietuvių sluoksnių .pasi
tikėjimo niekad neturės. SLA išaugo į milijoninę orga
nizaciją todėl, kad užkirto kelią kdastai. Frontininkai ši
to dalyko nesupranta. Jie mano, kad klasta galima toli 
ir ilgai keliauti. Gyvenimo tikrovė turėjo juos įtikinti, 
kad tas kelias labai trumpas.

ar-

ir

čia nereaguojama. Jie nori, 
kad pasaulis tylėtų. Kokios ak
cijos laisvuose Vakaruose im
tasi dėl Tamonio, Sadūnaitės, 
Gražio, Jokubyno, čekelio, 
Pliumpos,..?

b. Eiti su plakatais į gatves. 
Jie bijo -garso. Jie nori tylos/ 
Mes išgelbėti, kad pasaulis rea 
gavo.

c. Jungtis su kitų tautinių 
grupių interesais. Pačioje So
vietų Sąjungoje -kyla naujas 
galingas judėjima-s, nauja disi 
dentine banga. Fronto linijos 
ilgos. Nesustokite savo tautinės 
veiklos rėmuose.

-d. Yra įmanoma konkrečius 
atvejus įkelti tarptautiniuose 
tribunoluose. Yra autentiškos 
medžiagos, pav. apie Sadūhai- 
tę, Jaugelį ir kitus.

e. Padėti norintiems -emig
ruoti. Kęstutis Jokubynas, To
mas Venclovas yra pasirinkę 
rizikingą kelią. Jiems pagalba 
reikalinga. Žydai, keldami 
triukšmą, yra daug atsiekę. Jie 
padeda ir kitiems.

f. Padėti kacetu kaliniams. 
Atkentėję 10—25 metus turi 
bastytis be vietos, politiniai ka 
liniai Lietuvos teritorijoje ne
priregistruojami. Pagalbą teik 
ti tarptautinės ir sovietinės tei 
sės rėmuose. .

g. Brandinti valstybinę min
tį ir kurti ateities Lietuvos vals

vusių atstovų svarstė ir vedė 
diskusijas tik vienu šios srities 
klausimu: kaip apsisaugoti nuo 
visuomenės puolimų dėl vykdo 
mo bendradarbiavimo.

Apie kultūrinės bei politinės 
jų veiklos būsimą J. Ju
rašas taip sakė:

— Teko sutikti užsienio lie
tuvių jaunimo, atvykusio į li
tuanistinius kursus Vilniuje. 
Įspūdis nekoks: jie problemo
se nesusigaudo, nepasiruošę, 
Vilniuje gyvena Izoliuoti.

J. Jurašo kalba "buvo 'tikras 
pragiedrulys frontininkų sim
poziume. .Deja .nėra .ženklų, 
kad jie imtųsi vykdyti nuošir
džius jo nurodymus ir jungtų- 
si į Alto dirbamus darbus bei 
kitus -šios organizacijos užda
vinius, bendrus visiems ilietu- 
viams. Dabar frontininkai bei 
jų Bendruomenė nė negalvoja 
apie bendras pastangas, -bet su 
visu įniršimu ruošiasi nau
jiems rinkimams, nors jau yra 
sudaryta naujoji Amerikos Lie 
tuvių Bendruomenės taryba ir 
valdyba dr. Z. Danilevičiaus ir 
dr. V. Dangio vadovybėje.

Visuomenė gerai atmena pra 
eitus rinkimus ir juose vykdy
tas suktybes ir užkulisinius 
suokalbius. Ji ignoruoja dabar , 
tinį frontininkų saldžiažodžia- 
vimą apie demokratiją, o pri
simena seną anglosaksų posa

das atitaisyt ir tuo laišku pa
liestą mano asmens bei mano 
atstovaujamojo Čikagos Lietu
vių Spaudos Klubo garbę atitai
syt Bet jau ne Jūsų kaltė.

Po atsiprašymo Jus su tikra 
pagarba ir meile Jums.

Jūsų P. Slavinskas

— Kai apgavo pirmą kartą, 
— gėda jiems; kai apgavo ant
rą kartą,-gėda mums.

K. Petrokaitis

SKAITYK IR KITAJ PATARK 

DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’

JONAS AUGUSTAITISDviejų pasaulėžiūrų varžybos
Tąją kraštui pažangą kėlė, asmenys baigę užsie

niuose (Europoje) mokslus bei Lietuvos aukštose mo
kyklose. sudarę europietiškai-lietuviškų pažiūrų bran
duolį. stipriai kovodami su rytietiškų pažiūru biuro
kratija (rusiškąją bei lenkiškąją) baigusių mokslus 
dar carinistinės Rusijos laikais aukštose mokyklose 
bei universitetuose, turėjusia Lietuvos administracijo
je dar didelės įtakos. (Pavyzdžiui, caristinės Rusijos 
inžinieriai skaitė save dideliais žmonėmis, ponais, 
gal ir dėl to, kad jų buvo mažai, kai europietis inži
nierius specialistas suprato savo pareigas tautos pra
monei bei pažangai kurti). Stoka lygaus visų tautos 
narių traktavimo, kliudė greitesniam progresui.

Sinetonos-Raštikio 1939 metais kariuomenei iš- 
laid os sudarė LSr< vis ųvalslybčs realiųjų pajamų 
(atskaičius paskolas, išskaitymus iš valdininkų algų 
biudžetai subalansuoti, valdžios įstaigų apyskaitas 
didinančiais biudžetą. Tokia padėtis buvo pradedant 
l!Xk”> metais, vykdant Raštikio visai netinkamą Lietu
vai ginti ginklavimosi planą (didelių akriuomenei vie
netų su bunkeriais viduje. Nemuno-Ihibysos linijoje).

Reikalaujant vis didesnių išlaidų karuomenei ir

nesant išvystytos pramonės, bei prekybos, kurios bū
tų davę didesnes pajamas vyriausybei, vertė dėti aukš
tus netiesioginius mokesčius žemės ūkiui ir aukštus 
akeizo mokesčius (iki 43%) pirmo reikalingumo var
tojamoms gėrybėms, kai bendrai tokios prekės visiš
kai neapdedamos mokesčiais.

Be to valdžia neturėdama -tautos pasitikėjimo iš
silaikyti, buvo priversta didinti policiją, bei saugumo 
agentus, kas pareikalavo išlaidų padidinimo. Tai bu
vo stabdys tautai progresuoti. (Plačiau: J. Augustaitis, 
V. Vardys ir šova apie Raštikio atsiminimus. Čikaga. 
1975.).

Pasikeitus diktatūros režimui ir su juo rytietiškų 
pažiūrų (rusiškai-lenkiškos biurokratijos) įtakai, su
mažėjus (ar visai išnykus) ir užstojus teisinei santvar
kai su vakarietiškai-lietuviškornis pažiūromis, be abe
jonės būtų buvusi didesnė pažanga ir Lietuva būtų 
greičiau prilygusi Vakarų valstybėms^ Tik vėl, 1939 m. 
dviejų diktatorių-Stalino ir Hitlerio slaptais susitari
mais (1939 m rugp. 23 ir ruksčjo 23 d.), buvo sužlug
dyta Lietuvos nepriklausomybė ir 1940 m. birželio m. 
15 d. Lietuva Sovietų Rusijos kariuomenės okupuota, 
panaikinta laisvė su žmogaus pagrindinėmis teisėmis, 
buvusiu gerbūviu ir įvesta vergija, tebesitęsianti iki 
šiai dienai.

Prisiminus šio straipsnio įžangoje, man daromus 
kaltinimus, kad aš toleravęs Smetonos režimą, su juo 
nekovojęs, o tik dabar kritikuojąs, tenka pasakyti, 
vargu ar valstybės tarnautojas (einant teisės metodais) 
galėjo dar grieščiau kovoti?

žinoma, slaptai dalyvaujant ruošiamuose režimui 
pakeisti perversmuose, buvo galima išvystyti kartu su 
kitais ir daug didesnią akciją, tačiau tų priešingų teisei 
priemonių buvo atsisakyta, nes nebuvo vilties, kad, 
pakeitus režimą tokiomis priemonėmis, neatsiras ki
tas suteiks pasisekimą ir vaninkuos jų darbus bei sie
los legalios kovos priemonės, net iki tarnybos nusto
simo (atsisakymo), kaip protesto prieš vadų neteisin
gus reikalavimus. Įrodžius pasielgimo (protesto) tei
singumą, vis tik, galop, buvo priversti visiems trims 
tarnybas gražinti.

Nesant valdininkų įstatymo, kuris būtų gynęs jų 
reikalus, tik teisės pasirinktas būdas buvo efektingas. 
Iš tiesų, jis nebuvo lengvas ir daugeliui tuo metu bu
vo nepakeliamas, neįmanomas. Aprašytieji tekste (pa- 
vyzdžiai’ (kurių autentiškumą galima patikrinti 'mi
nisterijų bei įstaigų archyvuose) parodė teisingumo 
jėgą, kuriai turėjo nusileisti bei paklusti režimo vadai.

Kai 1918-1919 m. grėsė Lietuvai pavojus iš beuž- 
plūstanČios bolševikų kariuomenės, sudarytoji teisin

gumo ir lygybės principu visų partijų vyriausybė 1919 
m. sausio mėn. 2 d. pašaukė tautą laisvei ginti, ji atsi
liepė, stojo savanoriai ir Lietuvos laisvė buvo apgin
ta. Tas parodo teisingumo ir lygybės jėgos reikšmę. Be 
šio visų bendro sutartino žygio Lietuva nebūtų prisi
kėlusi, kai bolševikų kariuomenė vasario mėn. T2-15 
d. buvo pasiekusi Kėdainius, -Alytų ir supo jau Kauną.

1938-1940 metais prasidėjus Lietuvos nepriklauso
mybės krizei, nebuvo kam apjungti tautos, ar geriau 
— neatsirado kas apjungia tautą ir pašauktų suvieny
tomis jėgomis jos nepriklausomybę ginti. Ji nustojo 
laisvės... Tautos dalis atsidūrusi emigracijoje, dau
giausia Amerikoje, gyvena -atsivežtomis nesutarimo 
idėjomis iš paskutinių .laisvos Lietuvos nesutarimo 
metų.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymas priklausys 
nuo veiklos vedamus teisingumo, lygybės bei toleran 
cijos pagrindais, žinoma, ir politinių įvykių raidos. 
Kai lietuviai emigracijoje savo veiklą parems minė
tais veiksmingais, tikrosios demokratijos principais, 
tas suteiks pasisekimą ir vainnkuos jų darbus bei sie
kius.
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6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Mi;r3-0001.

T E L. — 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 < 
Tei.: 561-4605 ir 489-4441 

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 1R CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 

Tik susitarus. į.
Trečiadieniais uždaryta.

Kai kurios stakų prekyba už-

dirba neit šeštadieniais, kuo 
nebūdavo ankstyvesniais metais.

Prancūzų

Susiriukimę

PRANEŠIMAI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOB1LIAMS PASTATYTIMOVING

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

Tel.: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna a pd ra ūda 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

— ZARASLŠKIŲ KLUBO narių su
sirinkimas įvyks kovo 21 d., sekma
dienį. 2:00 vaL po pietų naujoje vie
toje — Chicago Savings and Loan 
finansinės bendrovės Pakel Halt, 
prie 63 ir Western Ave. Visi klubo 
nariai yra kviečiami susirinkime da
lyvauti. Be kitų klubo reikalų teks 
aptarti ir pavasarinio banketo rei
kalą kuris ivyks balandžio 24 d.

Valdyba

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G Ė LI N Y Č I A 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834'

TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
® GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6954)533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET ‘

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET ' 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad, 1—7 vaL. 
antrad.. penktadieni nuo :1—tree, 

ir šestad. tiktai susitarus. .

”NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
-YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

8 TAKŲ MAGNETOFONAS

TIK §39.95
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sekm. ir treč. uždaryta.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

EUDEIKI

'fiRADINSKAS

Išeivijos 30 metų sukakčiai 
atžymėti skirta poezijos knyga 
vardu Tretieji Vainikai išėjo ši 
spaudos. Knygoje dalyvauja 51 
autorius: Marija Aukštaitė, 
Apolinaras Bagdonas, Pranas 
Bastys — Imsrys, Aldona Bau- 
žinskaitė-Kairienė, Elena Bura 
čaitė, Genė Buračaitė, Stasys 
Džiugas, Balys Gaidžiūnas, An 
tanas Gasiūnas, Zigmas Gave
lis, Antanas Giedrius-Giedrai 
tis, Stasys Jakštas, Paulius Jur 
kus, Anatolijus Kairys, Vilman 
ta Karečkaitė, Vytautas Karo-

leidykloje Dialogas, 4304 West 
5otį St., Chicago, Ill. 60632.

Tretieji Vainikai, lietuvių 
poezija išeivijoje 1944-1974, re 
dagavo Paulius Jurkus, Anato
lijus Kairys ir Pranas Naujo
kaitis Išleido Dialogas 1975 me 
tais, Čikagoje. Spaudos dar
bus atliko M. Morkūno spaus
tuvė, 600 egz., kaina $6.00.

A. Bg.

SUIMTAS KOLUMBIETIS

Kolumbijos pilietis Londonio
, , rr , . , (buvo buvo suimtas Majami ae-

sas, Ada Karvelytė-Dubaus- į rodome y. apkaltintas nelegaliu
kienė, Jonė Kliknaitė, Kazys 
Kunca-Kuncevičius, Pra. Lem 
bertas, Nelė Mazalaitė-Gabie- 
nė, Dana Mickutė-Mitkienė, se 
šuo Ona Mikailai tė, Juozas 
Mikštas-šilainis, Jonas Minelga, 
Pranas Naujokaitis, Daiva Nau 
nagytė, Česlovas Valdemaras 
Obcarskas, Juozas Parojus, 
Danutė Paškevičiūtė, Teresė 
Pautieniūtė - Bogutienė, Stasė 
Prapuolenytė- Bunker, Aldona 
Prižgintaitė, Pranas Pusdešris, 

tNadas Rastenis, Alė Rūta, Jo
nas Rūtenis, ^Petras Sagatas, 
Antanas Skirka, Marija Slavė
nienė, Viktoras Šimaitis, Vik
torija šmaižienė, Laimutis 
Švalkus, Žentą Tenisonaitė, Re
gina Varanavičiūtė, Mykolas 
Venclauskas, Antanas Venys, 
Antanas Vilutis, Aldona Zails- 
kaitė, Bronius Žalys ir Rokas 
židžiūnas. (Keli iš autorių jau 
yra pasitraukę iš gyvijjų tar
po). Antologiją redagavo re
dakcinė komisija iš trijų: Pau
lius Jurkus, Anatolijus Kairys, 
Pranas Naujokaitis. Redakci
jos žodyje skaitome “1971 me
tais išleista Kazio Bardūno re
daguota antologija ‘Lietuvių 
poezija HP yra sutelkusi dide
lį skaičių išeivijos poetų ir jų 
kūrinių. Tačiau nemaža kūrė
jų į. tą antologiją nepateko. 
Paliktai spragai, užpildyti buvo 
sudaryta redakcija, kuri ryžo
si išleisti antrą lietuvių išeivi
jos poezijos tomą. Šioje sutel
kta virš 50 poetų, kurie, redakj 
cijos įsitikinimu, taip pat yra 20 milijonų, 
išeivijos lietuvių literatūrinio 
gyvenimo dalis. “Kazio Bradū siminėjančioš bendrovės šiemet 
no redaguota antologija pažy- ' 
mėta skaitline ‘III’, o Tretieji 
vainikai TV’, išeitų, kad jie

pinigų išvežimu..

Aerodromo muitininkai, pati
krinę bagažą, rado Londonio če
modane 45,000 dolerių. Ameri
kos įstatymai reikalauja, kad 
kiekvienas asmuo, išvažiuojantis 
į užsienį, pareikštų raštu išveža
mą pinigų sumą. Londonio to 
nepadaro, tad jis buvo suimtas 
ir apkaltintas.

Jam dabar teks sumokėti 75,- 
000 dol. baudą ir atsėdėti už gro
tų. Jo nuosavi 45,000 dol. grei
čiausiai bus įnešti į valstybės 
iždą.

NUTEISTI 2 NIEKŠAI

CHICAGO. — Kriminaliniame 
teisme nuteisti du piktadariai 
David Bracy, 18, -ir Tony Ga- 
things, 17, kurie praeitų metų 
vasarą peršovė šešiolikmetį Mi
chael McCullough. Nors McCul
lough išliko gyvas, bet liko su- 
paraližuotas ir jo gyvybė palai
koma Oak Forest ligoninėje, kur 
jis guli respiratoriuje ir jam į 
plaučius pumpuojamas deguonis. 
Bausmes piktadariams teisėjas 
paskelbs kovo 22 dieną. •

GYVA STAKŲ PREKYBA

NEW YORKAS. — Šiais ke
tais prekyba yra tiek pagyvėju
si, jog esti dienų, kai 44.5 mil. 
stakų pakeičia -savininkus. Vi
dutinė dienos stakų apyvarta 
dabar siekia 30 milijonų, tuo tar
pu pereitais metais vienos die- 

j nos apyvarta stakais siekdavo

DR. FRANK FLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: anį/ad. nuo 1-^4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. 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 STREET1 

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

pagal susitarimą.

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

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

Priima ligonius t>agal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef, GI 8-6195.

yra tąsa anų trijų poezijos an
tologijų, nors redakcijos -žody
je apie tai neužsimenama.

Visa poezija, su mažomis 
išimtimis, yra stipri, ‘ subran
dinta, švelniai patrijotmė ir ga 
na individuali, ypač jaunesnio
sios poetų kartos. Dėl gerų jos 
ypatybių, si knyga labai reko
menduotina jaunimui, ypač mo 
kykliniam jaunimui, viešam 
naudojimui‘mokyklose, paren
gimuose, deklamacijai per ra
dio ar švenčių progomis. (Pla 
tesnę recenziją, duosime vė
liau y. ‘V. . /’

Antologija gražiai apipavi
dalinta ir išleista, kietais -virše
liais, 288 p„ kaina 86.00. Spaus 
tuvės darbas švarus, ‘korektū
ros klaidų nedaug, gaunama

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 11.

Val.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 5—1.
2850 W«st 63rd St., Chicago III. 60629 

Telef.: P R os pec t 64084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI 

n’J j IKRAS
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A. V‘J UKAS PASITRAUKIA 
IŠ PROKURATŪROS

ČIKAGA. — Pasižymėję du 
teisininkai, Antanas R. Valukas 
h- DanK. Webb’as, apleidžia JAV 
propuroro J. B. Thompson© įs
taigą gegužės 1 d.

Kaip žinia, Thmpsonas kandi
datuoja į Illinojaus gubernato
rius, o Valukas su Webb’u ma
no pradėti verstis privažia tei
sininko pratika.

Webb ir Valukas, tarnaudami 
prokuroro įstaigoje, sugebėjo 
apvalyti Čikagos miesto ir Illino
jaus valstijos administraciją, ap
kaltindami ir pasodindami į ka
lėjimą daugiau kaip 100 įvairių 
pareigūnų.

America ginasi nuo “Concorde” 

PARYŽIUS.
valst. sekretorius transporto rei
kalams piktai iškritikavo “prieš- 
konstitucinj" bilių, kurį priėmė 
New Yorko valstijos legislatu

re, uždrausdama didžiausiam ir 
greičiausiam pasaulyje prancū
zų orlaiviui Concorde nusileisti 
John F. Kennedy aeroporte. 
Jungtinės Valstybės kol kas yra 
leidusios tam orlaiviui nusileisti 
tik viename Dulles International 
Airporte prie Washington©.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"'tu paruou stalę mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa
tepi aliejumi mano galvę. Mano taurė sklidina. M—Psal. 23l5.

Religinių stalų yra daug ir ant jų dedami įvairus, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo prirengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėję*, 
nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de
dami patys ‘"velnių pamokslai”. (Žr. 1 Tim. 4:1). Todėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: u Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalo”. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 
ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 

•tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi
si, kurie alksta ir trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia ivento Rašto tyrinė
tojų aiškinimus. F

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusi® j i? *Į t< klausim* atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite?

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

ŠV. RAŠTO TYRINtTOJA!

PAMINĖS VAIČIŪNIENĘ

Juozės Augustaitytės Vaičiū
nienės dviejų metų mirties su
kakties -minėjimui rengti, įvyks
tančiam 1976 m. vasario 29 d., 
Tautiniuose namuose, 6422 So. 
Kedzie Av., Chicago UI..

Komitetą, sudaro: Jonas Ja
saitis, vyr. sktn. Zuzana Juške
vičienė, Andrius Juškevičius, 
dramat. Anatolijus Kairys, sktn. 
Regina Kučienė, mok. Ignas Se
rapinas, mok. Irena šilingienė, 
direkt. Julius širka, mok. Irena 
Smieliauskienė.

Komitetas kviečia Chicagos vi
suomenę gausiai dalyvauti mi
nėjime.

PURKŠTUVAI SLAUGYMO 
NAMUOSE

ČIKAGA. — Čikagos miesto 
tarybos komitetas-vienbalsiai nu
tarė, kad visi Čikagos miesto se
nelių slaugymo namii turėtų įsi
rengę automatus, kurie gaisrui 
iškilus automatiškai pradėtų 
purkšti vandenį; o kiti — sukel
tų alarmą atsiradus kambariuo
se dūmams.

-Iš -63 Čikagoje ^kiančių se
nelių slaugymo namų, 8 tokius 
automatus jau turi įsirengę. Ki
ti slaugymo' namai automatus 
turi įsirengti iki 1977 m. vasario

Taipgi komitetas pritarė mies
to administracijos reikalavimam, 
kad sveikatos taryba išdirbtų 
naujas slaugymo namų’ taisyk
les, kuriose būtų draudžiama 
slaugymo namuose rūkyti, kad 
būtų griežtai tikrinami namų 
tarnautojai ir kt.

CHICAGOS IR APYLINKIŲ LIETUVIŲ ’ 
ORGANIZACIJOMS

Kvietimas dalyvauti JAV 200 mėty sukakties minėjime
•Šiais metais JAV mini savo nepriklausomybės 200 metų 

sukaktį. Minės .ją visi-šio krašto žmonės, taipgi ir Amerikos lie
tuviai savo kolonijose.

Chicaga yra didžiausia Amerikos lietuvių kolonija. Todėl ir 
šios sukakties minėjimas joje turėtų būti įspūdingiausias. Svar
bu, kad minėjime dalyvautų visos mūsų organizacijos ir parodytų 
tuo būdu Amerikai savo dėkingumą bei pagarbą jos teisinei — 
demokratiniai santvarkai, kurioje jos visos gali veikti pagal savas 
idėjas ir interesus. Mes savo organizacijų gausa šiame minėjime 
pasireikšime sava dvasine kultūra ir gebėjimu gražiai sugyventi 
visame mūsų idėjinime spalvingume.

Chicagos ir apylinkių lietuvių 25-kios organizacijos savo 
atstovų susirinkime ėmėsi iniciatyvos š. m. balandžio 25 d., Chi
cagoje, McCormick salėje suruošti tokį didelį, įspūdingą JAV 
200 metų minėjimą ir tam reikalui jos išrinko specialų komitetą.-

Tas gi komitetas .kreipiasi į dar savo noro dalyvauti minėjime 
nepareiškusias ir apylinkių lietuvių organizacijas, draugijas, klu
bus, kultūrines įstaigas, prašydamas įsijungti į minėjimo paruo
šimo komitetą ir prisidėti prie paruošimo darbo. .

Komiteto adresas: 2951 West 63rd St., Chicago 60629. Komi
tetas veikia kasdien nuo 7:00 iki 9:00 vakaro. Tel. 434-4600.

Dr. V. Balčiūnas,
, ' Komiteto pirmininkas

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, taip gražiai žaliuojanti pie- 

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

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles Aprašyta taip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir pnžtiMti. Naujienos ta knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $125. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti $l£0 ėek) 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pintgua prašome 
siųsti tokiu adresu: v

NAUJIENOS, J
1739 So. HALSTED ST, CfflCAGO, fLL. W08

G E LI N I N K A S
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai -antka

piu papuošimui -ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

NAUJIENOS’ KIEKVIENO
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BUY 11.1
SAVINGS

BONDS
•WHttI YOU BANK 04 WORK

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

.2533 W. 71st Street 
Tele!.: GRovehill 6-2145-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-210S-9

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
-Direktorių , 
Associacijos 1

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

PI RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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i. I.<mo I <1. pradės alran-į

— Mikalina Mankutė priklau 
so Curie aukšt mokyklos mo
kinių kalbėtojų bei diskusijų 
grupeL kuri buvo pakviesta 
nagrinėti įvairius klausimus 
Archer Road Kiwanis klubo 
susirinkime. M. Mankutė kal
bėjo apie gėrybių gamybą ir 
paskirstymą k o n troliuojant 
tarptautinei organizacijai. Klu 
bas kartu su Kelly parko vado-

meno talentų, 
administra- 

mokyklos

Monirealio

Registruotis parko 
cijoj, Kelly aukšt. 
113 kamj).

J. ŠHaučiulis iš
išrinktas Kanados Lietuviu Die 
nos rengėjų komiteto pirminiu 
k u, B. O t to — vicepirm.

l)r. Ilona Maziliauskienė 
išrinkta Montrealio Lietuvių 
Akademinio sambūrio pirmi
ninke. L. Gedvilaitė — vice- 
pirm., H. Nagys — sekr., R. La

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC

praneša Tamstų dėmesiui, kad nuo š. m. kovo mėn. 1 die
nos mūsų skyriaus raštinė esanti 2618 West 63rd Street, 

Chicagoje, nukeliama i

CENTRINĘ ĮSTAIGĄ, 220 SOUTH STATE 
STREET, CHICAGO

Ta pačia proga, artėjant Velykę laikotarpiui, kviečiame

Tamstas aplankyti mūsų raštinę ir apžiūrėti vėliausių iš-

dirbysčių prekes žemomis kainomis.

Informacijoms skambtinti tel. WA 2-9354

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 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. Hgų metų patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet 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: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančių atkarpų.

PUNSKO LIETUVIAI
Punskas — buv. bažnytkai- silikatiniųplytą.'^ ''7 

mis,dabar valsčius Seinų apskr.| Mokyklos. Veikia vienuose 
Balstogės (dabar Suvalkų) vai- mediniuoJiŽ * h amuose pradžios 
vadijoje, 30 knį nuo Suvalkų, mokykla “Szkola podstawowa” ir 

: Traukiniu iš Varšuvos iki Su- licėjus- “Liceum Ogolnoksztalcą- 
valkų, o iš ten autobusų. Nuo ce” z. Polskimi LitewskimJęzy- 
Punsko už 3 km^-Lietuvos siena kiem”----užrašas ant sienos.
Suv. Kalvarijos link. Miestelis Pradžios mokykla 8-metė.ir li- 
pradėdamas kultūrinti — taiso-Icejus 4 klasių — pilnos viduri- 
mi keliai, dalinai jau padaryti ' nės mokyklos kursas, ;buv. gim- 
šaligatviai, naujos statybos iš_nazijos. Įgyjama teisė į aukštą

sias mokyklas, daugumoje su 
konkursiniais egzaminais. Licė
juje apie 150 mokinių ir abitu
rientų išleidžiama kasmet apie 
20 (1975 m. 22). ' '

Licėjų Ųaigę dauguma siekia 
aukštojo mokslo. Konkursinių 
egzaminų neišlaikę^ eina į spe
cialias vidurines mokyklas, ir vė
liau bando į aukštąją arba dir
ba išeitoje profesijoje. Mergai
tės dažnai pasirenka dviejų me
tų pedagoginę mokyklą ir- pan., 
bet svajoja apie aukštąjį moks
lą. Dalia patenka į Vilniaus uni
versitetą, kultūrinių mainų pa
grindu. Šiuo metu Vilniaus uni
versitete 12. James svečiams žy-J 
miai didesnės stipendijos ,— 90 
rublių mėnesiui.- .

Lenkijos aukštosiose moky
klose stipendijos iki. L200- zlo
tų mėnesiui, tai privačioje rin
koje maždaug 13-15 dolerių 
Laimingesni gauna • stipendijas 
ir patenka ’į bendrabutį. Priva
čiai už kambariuką reikia mo
kėti 300-400 zlotų per mėnesį. 
Maitintis tenka pusbadžiai. Pun
ske taipogi yra žemės ūkio mo
kykla, agronomų vadovaujama.

Lietuvių.mokytojų .yra- 26, ag
ronomų —‘6. Pažymėtina, kad iš 
26 mokytojų — 6 yra senesnio 
amžiaus, d '20 jaunų Punsko li
cėjų baigusių ir, įgyjus aukštąjį 
mokslą,- sugrįžusių mokytojauti. 
Tiek patagronomai., - : r- 
- Licėjus /turi gerą, chorą-, šo
kių grupę, .sporto vienetus, ir su 
didelių pasisekimu dalyvauja di
deliuose; .parengimuose ir šven
tėse., ;

Punsko; apylinkės- ūkininkai 
didelėje. daugumoje; lietuviai — 
smulkūs žemvaldžiai (6-8-9. ha, 
rečiau daugiau) smėlingubselau- 
kuose; tarp ežerėlių ir miškelių. 
Gyvena; vienkiemiuose, gana pla- 
&oš£.--. sodybose sų apšepusiais teikia labai reikšmingą paramą 
stftg^is.-; -Pastaruoju.; metu-rlėng- moksleiviui. -Jis gali apmokėti 

gaunamos —pigios ilgarrietės dviejų, mėnesių kambarėJio nuo- 
jį’.;. g^ųįįuui t.(tro- mą: jr panįĘūvąi; taipogi labai 

boms. stąty^i, ir taisyti/ męlfora- praverčia, ' juos- sunku • įsigyti, 
cijai’. ir :panv' Atąi/I^aciu'; nja^u pvz., už mokytojo.ar inžinieriaus 
eina./trp^ijįty^l^ąmibėt ir mėnesinę ,ąlg£ (3,0p0 zlotų mė- 
dabar gįh įsigyti vidutinės rū-
atskrras švečių’kani^arys sū'gra- | šjes kąstiumą. ^ ~ '
,^ai Aižtiesta/Iova- "Elektrai jau ’ “Labdaros?' Draugija V. Vo- 

.. ’ " 5? kiętijoje, p gal; ir Europoje vie-
^Išimtinaj gražūs^.^kiiaŲ '^'e" nintelė šalpos organizacija teis- 
laiktai lankiau • 15 vierioemių. me registruota ir turinti to- 
tkininkai- veik šimtus procentų ^ioms organizacijoms pilnas 
Skiiiihkauja individualiai? Len- teises. “Labdaros” Draugiją sa
ujoje abelnai dirbamos žemės Į vo §aipoS darbą plečia, nori būt 

naudinga lietuvių reikalams ir 
laukia didesnės atidos iš lietu
vių visuomenės.

Dar norima pastebėti, kad 
Lenkijos lietuvių vaikai, išėję li
cėjų liks lietuviais. Lenkų aky
se lietuvis nėra žemesnis už len
ką, greičiau atvirkščiai. Dabar 
Punske statomi nauji namai li
cėjui su moderniškiausiais įren
gimais, bendrabutis ir mokyto
jams butai. Nurodoma, kad toks 
statybinis kompleksas antras 
Lenkijoje.

Būkime palankūs ir dosnesni 
mūsų jaunimui! Jam teks rū
pintis. Lietuvos ateitimi ir padė
kime jam geriau pasiruošti!

Lietuvių šalpos 
Draugija Labdara

pinas — ižd., K. Barluška — 
parengimams.

— Mildred Jagiella išrinkta 
Lietuvos Vyčių 82kuopos Gary 
apylinkėje pirmininke, Ričar
das Mačys — vicepirm., Linda 
Ruzgaitė — sekr., Walter Pri
mer — ižd., Vitas Janušaitis 
— fin. sekr., Jonas Jagiella — 
ryšininku, Rita Tavaraitė-ko 
resp., Diana Jagielaitė — Lie
tuvos ir lietuvių reikalams, 
Stanley Pieža — informacijai. 
Dvasio vadu pakviestas Gary 
Lietuvių parap. klebonas ,kun. 
dr. L Urbonas, Valdyba ir na
riai yra pasiryžę vėl išvystyti 
veiklą.

— Izidorius Paukštys, Lietu
vos kariuomenės^kurėjas — sa
vanoris, Vyčio kryžiaus kava
lierius, mirė š. m. vasario 1 d. 
Elizabeth, N. J. Liūdėti.- liko 
žmona Ona. ir dvi seserys.

— Kostas Januška iš Marque 
tte Parko apylinkės kalendo
riaus proga atsiuntė Naujiem] 
paramai penkinę. Tos apylin
kės tautietė, norėdama geriau 
susipažinti su Naujienomis, jas 
užsisakė 3 mėn.

—K. Kaminskas, Portland, 
Oregon, atskiru laišku atsiun
tė gerus linkėjimus, o dėkoda
mas už kalendorių parėmė 
Naujienas 5 dol. auka. Naujie
nų vadovybė visiems rėmėjams 
nuoširdžiai dėkoja.

Spaudos klubo narių 
susirinkimas

Pranešama, kad šių metų 
kovo 1 d., pirmadienįį 7 vai. 
vakaro , Chicagos Marquette 
Parke, Gintaro salėje, (2548 
West 69 St.) šaukiamas Ghica- 
gos Lįetuvių.^paudęis,, Klubo 
visuotinis susirinkimas. Jame 
bus svarstomi svarbūs klausi; 
mai ir renkama klubo valdyba 
bei revizijos komisiją, 
nariai kyiečiatiir • susiri 
dalyvauti. ė ■■

P. Stravinskai, KluBb 'p®Bn- 
n ink as. 15 <^1

e
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FIGHT HEART DISlASt

GIVE HEART FUND

kiem”

755?. indiyj41U.di.ąį.tvą|korna (3.3 
milijonai 'OkiųL 15.4^ priklau
so valstybiniams ūkiams, ‘1:4%> 
kooperatiniam ūkiui (kolcho
zams) . Baltstogės vaivadijoje 
dirbamos žemės — 7.3%, vals
tybinių ūkių 0.3%, — koopera
tinių, 84.7% individualinių ir

I kitų privačių ūkių.
Šeimos skaitlingos — yra po 

7.9 vaikus, vidutinė šeima 4 vai
kai.

Lietuvių skaičius toje apylin
kėje apie 10 tūkstančių. Per oku
pacijos labai >nuvarginti. Pasta
raisiais metais, žemės ūkio pro
duktams kainas pakėlus ir val
džiai pradėjus daugiau remti, 
ūkininkai atsigauna. Vyrauja 
gyvulininkystė. Su valdžia su
daromos sutartys ką apsiimama 
pagaminti. . .

Punsko bažnyčia sekmadie
niais pilna lankytojų įvairaus 
amžiaus. Geras choras. Lietu
viams pamaldos priešpiet, len
kiškos popiet. (lenkų esą apie 
trečdalį). Apsirėdę labai tvar
kingai, daugumoje Balfo ir už
sienio giminių, dėka.

Parama reikalinga. Balfas pla
čiai remia. Daugiau rūbų siun
tomis. Siunčiami vartoti rūbai 
privačiais keliais, naujiems rū
bams aukštas muitas. Kiekvie
na, per ilgesnį laikotarpį, teikia
ma šalpa susitinka su nukrypi
mais, su pagundomis ją gauti ir 
nereikalingiems ir ne lietuviams. 
Atsiranda “pisorių”, kurie už at
lyginimą rašo' prašymus Balfui 

i ar kitiems geradariams lietuvių, 
kalba iš ne lietuvių šeimų ir pan. 
Balfas rūpinasi rekomendacijo
mis, bet kai Šalpą yra neoficia
li, tai sunkiau nustatyti jos rei
kalingumą.. Bet vistiek reikia, 
remti ir stengtis remti paramos 
reikalingus. Nukrypimų procen
tiniai imant daug nebus.

Lietuvių šalpos Draugija “Lab
dara”, pakol Balfas platų lietu
vių rėmimo darbą atlieka, remia 
lietuvių moksleiviją. V. Vokie
tijoje moksleivija plačiai remia
mą ir pan. .Rūbai taipogi labai 
jų, tai “Labdaros” Draugija pa
ramos, dalį gali nukreipti labai 
paramos reįkąįįngai Lenkijos lie
tuvių moksleivijai. . Siunčia rū
bus ir suteikia piniginę paramą. 
Aišku, irgi privačiais keliais. 
Pvz., nusiųsti dešimt dolerių su-

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE ^8 SALE 

Namai, Žemė —. Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

f

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
SAVININKAS PARDUODA 10 kam- IR GYVENKIME ČIA 
barių mū/inę rezidenciją su garažu, 
5555 So.' Troy. pusė bloko nuo baž
nyčios irC mokyklos. Visi kambariai 
kilimuoti <ir su užuolaidom. Pilnas 
beismontaŠ. Jęarsto vandens šildymas 
gazu. žemi mokesčiai. įkainuotas 
greitam pardavimui. Tel. 737-8916.

10 BUTU mūras i vakarus tuo Ci
cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. J vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, HL 60632. Tai. YA 7-5980

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
' 1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:36— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telet: HEmlock 4-2413

7159; So< MAPLEWOOD AVE.
• V' * '

.. . CHICAGO,. ILL. 60629

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO 

Telef, 434-4660

6 butu iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. £S6jXX). i

2 butu puikus mūras, atskiri šildo
mai, 2 auto garažas. Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,000.

ARTI 73 — California 20 metų 
nuikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro narna, luksus 6 
kamb. britas ir modemus biznis. Na
mas 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38,000.

9 kambarių kaip nauias ranch. 2 
virtuvės. 2 vonios, nauii karnetai. 
Arti Briįiton Parko. Galite greit už
imti. $36,500.

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri ŠHdvynai. Barni graži 
gatvė Marquete Parke. S36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūrnę įp 2 
auto mūro garažas. Atskiri šHdvmai. 
C^Tit air cond. Arti Maria High. — 
S45.500.

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

HTTP’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — • 

NUOMOSIT,
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai inms Datamana

RALYS BUDRAITIS
*369 ARCH KR AVĖ CHICAGOJE 

TeL 254-5551
LEMONTO APVT.TNKĖTE

,135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

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

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

A. COOPER4KUPAS

J 7

. - A A. a. S. V K. K. N. V

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 7^ 

Chicagoje

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

Jei. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Sc. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO 
62—so M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775— 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.

STATI »A«M

(Pr).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

-NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIADali teini* tttnut Paul

<1

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas Ir Taikymas 

2644 WIST 6fth STRUT 
TeMj RIpuMk 7-1H1

Pasveikink savo draugus 
per ° Nau1 i onas

Call Frank Zapolis 
32081Ą W. 95th St.

GA 4-8654
-————--- ---------
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