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BEDARBIŲ SKAIČIAI PALENGVA MAŽĖJA
Moterys perėmė 700,000 darby, kuriuos 

prieš recesiją vyrai turėjo
Chicagos ir federalinių darbo organizacijų ^pranešimu, pra

ėjusių metų pabaigoje prasidėjęs bedarbių Skaičius mažėji- ■ 
mas lėtai bet pastoviai tebevyksta. Paskutinis bedarbių skaičiaus 
padaugėjimas bebuvo praeito rudens spalio mėnesi.

Illinois .Darbo Departamento 
vėliausiu pranešimu, bedarbių 
Chicagos srityje šiuo metu yra 
9.3 nuošimčiai vietinės darbo jė
gos, tai yra 302,200 asmenų; sau
sio mėnesj JŲ buvo 9.6 nuošim
čiai arba 310,200 asmenų. Be
darbių ratos visame Illinojuj 
taip pat truputį sumažėjo iš bu
vusių 9.3 nuošimčių iki 8.7.%

Nacionalinės arba visos Ame
rikos bedarbių per praeitus me
nesius skaičius sudarė 7.8% vi
sos darbo jėgos ir dabar yra 7.6 
nuošimčiai. Prezidentas Fordas 
pareiškė, kad tie ženklai yra “la
bai padrąsinantys”; nors JAV; 
Darbo Statistikos Biuro vedėjas 
Julius Shiskin rodo mažiau opti
mizmo, bet ir jis sutinka, kad 
naujieji nuošimčiai ir skaičiai 
“paremia ir patvirtina’’-- faktą, 
kad nedarbas palengva mažėja 

7 t-Sj^iicagos meras -Daley pareiškė 
apgailestavimą, kad nedarbo ma
žėjimas vyksta “apgailėtinai” 
lėtai ir pareiškė, kad yra reika
linga darbams dauginti akcija 
visame krašte. “Yra milijonai 
(galimų) darbų ir milijonai no
rinčių dirbti”, kalbėjo meras. 
“Visa kas reikalinga, tai rasti 
progų”. ■

Skaičiai rodo, kad bendrai dir
bančiųjų yra padaugėję. 2.2 mi
lijonais iki prieš 1974-1975 me
tų recesiją buvusio 86.3 milijo
nų dirbusių lygio, bet, kaip Dar
bo Departamentas sako, .didesnę 
naujų darbų dalį gavo moterys, 
o vyrams sumažėjo 700,000 dar
bų, kuriuos jie turėjo prieš rece
siją. Departamento pareiškimu, 
visose JAV-bėse bedarbių skai
čius šiuo metu yra 7.1 milijonai, 
čia neįskaitomi tokie,/kurie nu
sivylę ir darbo nebeieško. AFL- 
CIO prezidentas George Meany 
sako, kad įskaičius nusivylusius 
ir darbo nebeieškančius ir dali
nai dirbančius, bedarbių skaičius 
siektų 10.5 nuošimčių.

Influenzos epidemija 
paplito visose JAV
ATLANTA. — Ligų oKntro- 

lės Centras pranešė, kad miri
mų nuo influenzos ir pneumoni
jos (plaučių uždegimo JAV-bėse 
padaugėjo iki epideminio skai
čiaus. Per 121 didesnius JAV 
miestus per vasario 28 dieną pa
sibaigusią savaitę tomis dviem 
ligomis — mirė 1,191 žmonės, 
tai yra 656 mirimais daugiau 
kaip “normaliai*.

Naujoj Anglijoj, Atlanto vi
duriniais pakraščiais ir Vakari
nėse valstijose epidemija didėja 
jau ketvirta savaitė; praneši
mais į Ligų Kontrolės Centrą 
iš 532 vietovių 36 valstijose mo
kyklose dėl ligos sumažėjo 30 
nuošimčiais mokinių ir industri
joje 29 nuošimčiais darbininkų, 
o ligoninėse 43 nuošimčiais pa
daugėjo skubos (emergency) li- 
gon ių.

IŠ VISO PASAULIO

New Yorkes ginasi nuo 

“Concorde”

. NEW YORKAS. — .Guberna
torius Hugh Carey pasirašė bi- 
lių, kuriuo milžiniškam superso- 
niniui (už garsą greitesniam) 
prancūzų orlaiviui “Concorde” 
dėl jo keliamo neapsiklausomo 
triukšmo, uždraudžiama nusileis
ti visuose New Yorko aerodro
muose. Uždraudimas yra netie
sioginis; nustatyta, kad lėktu
vas neturi daryti triukšmą dides
nį kaip 108 decibelus, ko “Con
corde”, negali padaryti. ,

Bombomanijakai darosi

labai pavojingi ...

LONDONE. — Bomba spro
go vos tik požeminiam traukiniui 
pasiekus vieną miesto stotį ir 
700 traukinyje atvažiavusiems 
žmonėms spėjus išeiti į platfor
mą. Jei bomba būtų sprogusi mi
nutę kitą anksčiau, būtų tikrai 
įvykusi “kraujo pirtis”, bet 8 
žmonės buvo sužeisti kitam trau
kiniui tuo metu į stotį įvažiuo
jant.' Aiškinama, kad tai Airių 
Respublikonų Armijos < dar
bas. • ■

Jungtinės Tautos nevertos - 

savo vardo

GENEVA, Šveicarija. Jungti
nės Amerikos Valstybės praeitų 
penktadienį atsisakė dalyvauti 
Jungtinių Tautų pradedamoje 
“dekadoje” tikslu panaikinti ra
sizmą”. JAV-bių delegacijos pir
mininkas Leonard W. Garment 
pareiškė, kad JT yra aklos, nes 
nemato kaip Sovietų Rusija per
sekioja žmones, patrempdama 
asmen s laisvę ir kad JT žmogaus 
Teisių. Komisija yra neverta sa
vo nešiojamo .vardo.

$25 milijonai Gvatemalai 

sušelpti

WASHINGTONAS. — Sena
tas nubalsavo skirti $25 milijo
nus Gvatemalos žemės drebėji
me nukentėjusiems pagelbėti. 
Smarkus žemės drebėjimai pra
eito vasario mėnesį daugiau kaip 
22,000 žmonių pražudė ir 76,000 
žmonių sužeidė, o milijoną žmo
nių paliko be pastogės.

Leido uždaryti mažas
pašto įstaigas

WASHINGTONAS. — JAV 
Distrikto teisėjas pareiškė, kad 
Pašto Tarnyba turi teisę uždary
ti mažas i>ašto įstaigas, ypač kai
muose, jei jos neapsimoka ir n ė- 
ra reikalingos. Pašto Tarnybos 
pareigūnai tvirtiną, kad nelei
dus uždaryti pelno neduodančias 
pašto įstaigas, susidarytų nuo
stolių kasdien po $5,500. Užda
rius 186 mažas pašto įstaigas 
nuo praeitų metų liepos mėnesio 
sutaupyta arti $2 milijonai.

LEMPUTĖ BĖGSMO
WASHINGTONAS. — Energijos Tyrinėjimų ir Tobulinimų 

Administracijai suteikus išradėjui Donald D. Hollister $310,0(X> 
federalinės subsidijos užbaigti juridiškai ir paruošti komerciškai 
naują išradimą susidomėjusi spauda patyrė, kad naujasis išra
dimas yra ne tiek sensacingas, kiek yra visai žmonijai naudingas.

Hollister išrado naują, elek- ’ ========= 
tros lempą, kuri dega nuo 7 iki 
10 metų neperdegdama ir 70 nuo
šimčius mažiau tesuvartoja ener
gijos, negu paprastosios elektros 
šviesos. Prieš valdžiai paskiriant 
išradėjui subsidiją, naująją lem
pą ištyrė ir įvertino Nacionali
nis Standartu Biuras, rasdamas, 
kad lempa yra patvaresnė negu 
pats jos išradėjas manė.

Jei Hollisterio fluorescentinės 
šviesos lempos pateisins išradėjo 
sudėtas viltis ir pakeis visus du 
bilijonus JAV-bėse vartojamų 
šviesos lempų, tai JAV-bės su
taupys po 500,000 statinių aly
vos kiekvieną dieną, tvirtina iš
radėjo Donald Hollister,’ iš pro
fesijos fizikas ir elektronikos 
ekspertas.

Demonstracijai išradėjas įžie
bė savo 20 vatų elektros lempu
tę ir 25 vatų inkandescentinę 
lemputę, jų abiejų skleidžiamą 
šviesą patikrinus šviesai “ma
tuoti” prietaisu, Hollisterio lem
putė švietė tris kartus šviesiau 
už inkandescentinę. Išradimui 
jau ir kaina nustatyta: nuo 5 
iki 10 metų negendamo švietimo 
lemputės kaina tarp $7 ir $10, 
bet turint galvoje ilgą amžių, 
kaina skaitoma “prieinama”. 
Naujos lempos ilgo amžiaus pa
slaptis ta, kad ji šviečia be vie
los, kuri dabartinėse lempose 
greit perdega.

KINŠASA. — Zairėš policija 
penktadienio naktį užpuolė dvie
jų Angolos partijų — NFLA ir 
UNITA vyr. būstines ir rastus 
gyventojus išvarė į gatvę. Tos 
partijos yra — Tautinis Frontas 
Angolai išlaisvinti (NFLA) ir 
Nacionalinė Unija už Visišką 
Angolos Nepriklausomybę (UNI
TA). Jas abi remia Vakarų 
valstybės.

Žmonių pasaulyje 
jau arti 4 bilijonų
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų praeitą savaitgalį paskelb
to-metraščio pranešimu, žmonių 
visam pasaulyje 1974 metų vi
duryje buvo 3.89 bilijonai, o dar 
po 36 metų bus dvigubai dau
giau. Per laikotarpį nuo 1973 
metų vidurio iki 1974 metų vi
durio žmonių priaugo 72 milijo
nais daugiau. J. T. Demografi
jos metraštyje rašoma, kad Šve
dijoje žmonių amžius yra ilgiau
sias — būtent 77.66 metai vi
dutiniškai moterims ir 72.12 vy
rams. Jungtinėse Valstybėse vi
dutiniškas amžiaus ilgumas vy
rams yra 67.4 metai, o moterims 
75s.l metai. Trumpiausias am
žius tebėra Afrikoje — devy
niolikoje Afrikos kraštų amžiaus 
ilgumas yra mažiau kaip 40 me
tų. ’ •

Vakarų Europa ir Japonija pa
sižymi savo kūdikiu sveikatin
gumu ; ten iš 1,000 gimimų būna 
mažiau kaip 15 mirimų; Jung
tinėse Valstybėse iš 1,000 nau
jagimių miršta 16.5 kūdikiai.

PENSININKAI REIKALAUJA 
NEPABRANGINTI TELEFONO

Vyresnio amžiaus piliečių (sen
ior citizens’) prašymas netai
kinti jiems naujųjų pakeltų kai
nų už telefonus persiųstas Illi- 
nojaus Komercijos Komisijai, 
pranešė Sun-Times kovo 5 d.

Peticijoje, kurią pasirašė 1,- 
310 asmeny^ prašoma persvars
tyti telefono kainų pakėlimą, 
leistą Illinojaus Bell Telefonų 
kompanijai praeitą mėnesį.ir pa
likti pensininkams senąją kainą 

I Polianskis Brežnevo 
“atpirkimo ožys” 

MASKVA — Vyriausias uŽVi- 
a sovietišką politiką atsakovas 

Brežnevas, kompartijos kongre- 
e perrinktas dar penkeriems 
netams, už partijos ir savo nuo

dėmes paaukojo komunizmo Mo
lochui atpirkimo ožį Dimitrijų 
Folianskį, padarydamas atsakin
gu už blogus metus kolchozų ir 
sovehozų ūkyje — jis buvo paša
lintas iš Sovietų žemės ūkio mi- 
nisterio pareigų ir iš Politbiuro 
net jo pavardės n epaminėjus. 
Brežnevas tik perskaitė Polit
biuro narių sąrašą, kuriame Po- 
lianskio pavardės nebebuvo. Jo 
vietoje paminėti net du nauji: 
Grigorij Romanov, Leningrado 
srities partijos vadas, ir Dimitri j 
Ustinov, partijos sekretorius 
ginklavimosi reikalams. Roma
nov yra tik 53 metų amžiaus ir 
skaitomas kylančia žvaigžde par
tijos vadovybėje.

Brežnevas kongresą baigiant 
pasakė: “Mes matome savo svar
biausią uždavinį užtikrinti nau
jas pergales komunizmui ir tai
kai”. Esą, “kongreso patvirtin
ti planai nėra' lengvi, ’bet “tie 
planai bus išpildyti r uždaviniai 
išspręsti”.

Akcijų rinkoje
Nors prekių kainos krinta, 

pardavimas gerėja ir infliacija 
mažėja, bet akcijų kainos ne
nori aukštyn lipti — jos kaitalio
jasi beveik vietoje. Paskutinė
mis dienomis jos net turi noro 
kristi. Staku rinkos stebėtojai 
kaltina valdžios piniginę politi
ką, kuri, esą, pradėjusi varžyti 
kreditą. Pabrangęs kreditas ir 
verčia stakų kainoms kristi.

Baltųjų Rūmų ekonomistas J. 
L. Pate privačiai sako, jog jis 
visiškai n enustebtų, jei ateityje 
prekių kainos vėl pradėtų kilti. 
Tais ar kitais sumetimais, pre
kybos bendrovių stakai atpigo, 
nors jos ir skelbiasi, kad parda
vimas yra geras ir po truputį 
kyla. •»

PREKIŲ PARDAVIMAS 
GERĖJA

Didžiosios bendrovės, kaip 
Sears, Montgomery ir kitos, gi
riasi. kad kasdien vartojamų pre
kių pardavimas ir toliau gerėja. 
Per paskutines 4 savaites par
davimas padidėjęs 8.1-10.3 pro
centais.

Smarkus drebėjimas 
Ramiajame Vandenyne

UPSALA, Švedija.—Ketvirta
dienį Upsalos seismologijos in
stitutas užregistravo 7 laipsnio 
pagal Richterį smarkumo drebė
jimą Pacifiko vandenyno pietva
karinėje dalyje netoli Naujųjų 
Hebridų salų.

GAMYBOS BENDROVĖS 
PLEČIASI

Tūkstantis Amerikos didžiųjų 
gamybos bendrovių 22% padidi
no savo išlaidas 1975 m. paskuti
nių 3 mėn. laikotarpyje. Gamin
tojai visoje Amerikoje skyrė 
12.84 bil. dol. naujoms įmonėms 
statyti ir naujoms mašinoms 
įsigyti.

ŠEICHAS JAMANI ATSKRIDO
•‘SU BILIJONAIS DOLERIU
Valstybės Departamento pareigūnai 

informuoti apie arabu planus
PANAMA CITY, Iria. — Šeichas Zški Jamani, Saudi Arabijos 

degalų ministras, praeitą šeštadieni atskrido į Floridą, Panamą 
City, kur pradėjo rinktis didesniųjų Amerikos žibalo, aliejaus 
ir įvairiausių degalų bendrovių įtakingiausieji pareigūnai. Tvir
tinama, kad Arabijos šeichas atsivežė bilijonus dolerių, kuriais 
jis nori išpirkti kelias dideles degalams gauti, valyti ir pardavinėti 
bendroves.

JAV sausra pražudė 
mik akru pasėlių 
WASHINGTONAS. — Sausi 

vėjai nuo praeito rudens sugadi
no daugiau kaip 4.5 milijonus ak
rų dirvų sausros išdžiovintoje 
Didžiojoje Ligumoje -(Great 
Plaines), beveik dvigubai dides
niame plote negu buvo praeitą 
sezoną, praneša Agrikultūros de
partamentas.

Departamento Dirvožemio Ap
saugos Įstaigos padarytas patik
rinimas 341 apskrityse dešmty- 
je valstijų aprodė, kad 90.7 nuo
šimčiai sausų vėjų sugadintų dir
vų buvo apsėta- javais, jų tar
pe žieminiais kviečiais, pasėtais 
pernai rudenį.

Metais anksčiau, per tuos pa
čius keturis mėnesius tose pačio
se lygumose sausų vėjų buvo su
naikinta apie 2.8 milijonų akrų. 
Kritiškiausias pasėliams tose 
vietose yra laikas nuo lapkričio 
1 d. iki kitų metų balandžio 30 
dienos. Per visus šešis praeito 
sezono mėnesius buvo sugadinta 
apie 5.7 milijonai akrų.

Turi priimti 
apmokamus skelbimus

Prez. Fordo rinkimų komitetas 
pasiskundė federaliniai žinių per
davimo komisijai, kad žinių per
davimo stotys WGN ir WGN- 
TV nesutinka priimti trumpes
nių kaip 5 minutės apmokamų 
skelbimų.

Federalinė žinių komisija nu
sprendė, jog žinių stotys negali 
atsisakyti ir turi priimti apmo- 
kamuse trumpesnius kaip 5 mi
nučių politikų skelbimus.

Premjero pareigas ėjęs Teng Chsiao- 
peng smarkiai puolamas komunistinė
je Kinijos spaudoje. Tvirtinama, kad 
jis palaikęs ryiius su kapitalistais ir 
planavęs gražinti kapitalistine tvarkę. 
Dabar laikinai premjero pareigas eina 
buvęs vidaus reikalu ministras. Eina 
gandai, kad pats Mao Cetungas nore-
’ , įf«

Sekretorius Kisingeris Šešta
dienį Atlantoj pareiškė, kad jis 
nieko nežinojęs apie šeicho Ja
mani atskridimą ir jis neinfor
muotas apie Amerikos degalų 
bendrovių perleidimą arabams. 
Jis mano, kad sekretorius turėjo 
būti informuotas apie bet kurią 
transakciją.

Valstybės Departamentas aiš
kina, kad sekretorius Kisingeris 
galėjo ir nežinoti. Savaitės pra
džioje Aramco (Arabian Ameri
can Oil Co.) bendrovė kreipėsFi 
valstybės departamentą, prašy
dama suteikti reikalingą protek
ciją Saudi Arabijos šeichui Ja
mani, kuris praeitos savaitės ga
le turėjo atvykti į Floridą. De
partamentas ėmėsi; reikalingų 
saugumo priemonių, bet apie tai 
nepranešė sekretoriui Kisinge- 
riui. Sekretorius informuojąs 
apie kiekvieną svarbesnį reikalą, 
bet laiko jis negaišina apsaugos 
klausimais.

Oficialiai nieko nepaskelbta, 
bet Į Floridą šeštadienį atskri
do šeichas Jamani. Tuojau į Pa
namą City pradėjo važiuoti Te
xaco Exxon, Standard Oil iš Ka- 
lifornijos ir Mobil Oil bendrovės 
Įtakingiausi pareigūnai. Pasa
kojama, kad šeichas Jamani sa
vo žinioje turi bilijonus dolerių 
ir gali juos perleisti pardavė
jams. Tuo tarpu nieko tikslaus 
nepaskelbta, bet transakcijos 
gali apimti kelias dideles bend
roves.

Atrodo, kad pirmon eilėn bus 
baigiamas Aramco bendrovės 
pardavimas. Vasario viduryje 
jau buvo paskelbta, kad arabai 
išperka visą Arabian American 
Oil Co. Jie perka versmes, prie
mones žibalui, iškelti, jį valyti 
ir didoką tankerių skaičių dega
lams pervežti. Saudi Arabijos 
šeichas nieko nekonfiskuoja, 
nieko negriebia ir nieko nesa- 
vina. Jis paprašė Aramco vado
vybės apskaičiuoti, kiek bendro
vės turtas. įrengimai ir visos 
priemonės yra vertos, priėmė 
apskaičiavimus ir pasiūlė už vis
ką amerikiečiams sumokėti. Jis 
tiktai prašė kad mokėjimo da
tos būtų paskirstytos keliems 
metams. Pirmas susitarimas bu
vo pasirašytas vasario mėnesį, 
o arabų šeichas atvyko į Flori
dą, kad galėtų įmokėti pagrindi
nę sumą, šiomis dienomis pa
tirsime plačiau apie Floridos 
transakcijas.

LONDONAS. — Anglų svaras 
tiek nusmuko, kad už jį biržoje 
bemokama po du doleriu.

šiltesnis
Saulė teka 6:16, leidžiasi 5:48
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KOCK,FOKU, ill
Iškilmingai paminėta Vasario 16-ji

PitežipENTO ASISTENTAS
LIETUVIUS RESPUBLIKONUS

/

Iš pat ankstaus ryto, vietos 
Altos valdyba su padėjėjais in- 
tęjisy ia i ruošiasi pasitikti at
vykstančius svečius iš Čikagos. 
Viena grupė puošia salę ir sta
lus, kita grupė — šeimininkių 
virtu' ėję ruošia valgius, o tre
čia grnoė bare trankosi su stik
lais. stikliukais ir stiklinėmis. 
Visi savo pareigas nori atlikti 
kuo geriausiai, ir kad viskas bū
tų tvs’ koje ir vietoje. Altos pir
mininkas et ras šernas supra
kaitavęs laksto iš vienos vietos 
į kite, iš kampo į kampą, žiūrė- 
dąma’, kad viskas būtų tvarko
je ir vietoje.

Tai > besiruošiant ir dar nelau
kiant tik žiūrim — jau ir sve
čiai čikagiečiąi įsiverčia salėm 
Tai mūsų mieli broliai-sesės šau
liai atvyko net dviem autobu
sais! Pasitinkame ir kviečiame 
prie ržkandų — kavutės. Kiek 
vėliau mašinomis atvyksta ir 
kita grupė. Tai Dr. Vytautas 
Dargis ir Liet. Ev. Liuteronų 
Tėviškės parapijos choristai.

^rs. Šauliai-ės uniformuoti, vado- 
- vau i ant Rinktinės vadui Vladui 
S Išgarsičiui,.rikiuojamės ir tvar- 
X kiniai žygiuojame Į bažnyčią. 
» Eiseną palydi net dvi policijos 
l mašinos, taip pąt ir grįžtant iš 
; bavn¥~ios.
I lietuvių šv. Petro iy Povilo 
i bažnyčioje šy. mišias atnašauja 
į kųn. A. Tamošaitis, ųž žuvusius,
* savarorius-kūrėjus, karius, šau- 
j liūs, partizanus .ir už visus tuos, 
i kurie mirė kankinio mirtimi dėl 
7tėvynės I ietuvos.. Taipogi pasa- 
' kė grąžų tai dieųai pritaikintą 

S pamokslą. Grižus klubo salėn, 
r tuojau prasidėjo iškilmingoji da-

lis. Jškiimiųgąją dali atidaro vie- 
« tos Altos pirininipkas Petras šer- 
; n? s, taręs keletą* sveikinimo žo-
• cLių, programai pravesti pakvie- 
' čia p-Įę Giedrę Špokaitę. Tuo- 
r. jau paprašo Įnešti Amerikos, Lie- 
7 tu vos ir šaulių vėliavas. Amen-, 
; kos himną gieda, Liet. Ev. Liut. 
“ Tėviškės-' choro oktetas, Lietą
jį vos himną visa publika kartu.

Atsistojimu piinutei pageri 
' biami žuvusieji, už tėvynės lais

vę. o taipogi pagerbti dar trys 
-esantieji gyvi savanoriai-kūrė- 

■S^ai: Vincas Keršys, Bronius 
žDaukšis ir Bronius Nekrašius. 
'T. Nepriklausomybės paskelbimo 
-paktą perskaito savanorius-kūrė- 
pjas Vincas Keršys. Invokaciją 
^sukalbėjo kun. D. Tamošaitis, 
įprašydamas Aukščiausiojo pa- 
; laimos.

Svečias kalbėtojas dr. Vytau- 
į tas Dargis savo kalboje labai gra- 
; žiai nušvietė minėjimo prasmę, 
^pasmerkdamas šiuo laiku susida- 
Vriusias negeroves. Visa kalba 
-^persunkta tėvynės meile. Kalba

buvo pertraukiama stipriais ran
kų plojimais.

Po kalbos V. D. Š. Rinktinės 
meno kuopelės vaidintojai suvai
dino vieno veiksmo “Lietuvos 
ąžuolai”, šis vaizdelis paimtas iš 
okupuotos Lietuvos. Veikaliu- 
kas suvaidintas puikiai, visiems 
patiko, nes buvo tris kartus per
traukiamos stipriais rankų plo
jimais. Garbė jaunai vaidinto
jai, dukrelės rolėje, šis veikalas 
negalėjo išduoti pilno efekto, ka
dangi scena ir dekoracijos šiam 
veikalui nebuvo nepritaikintos.

Po to sekė Liet. Ev. Liut. Tė
viškės parapijos choro vienetas 
su savo solistais, pirmą kartą pa
sirodė, bet savo dainomis ir jau
nystės entuziazmu rokfordiečius 
užbūrė. O ypatingo dėmesio su
silaukė daina “Nemunėlis”. 
Sarkūs rankų plojimai.

Rezoliuciją perskaitė dr. V. 
Plioplys, kuris buvo visų vienbal
siai priimta ir bus pasiųsta prez. 
G. Fordui ir kitiems valstybės 
pareigūnams. Taipogi G. Špokai
tė pranešė kiek kas yra aukavęs,

mokyklų tarybos ai
riui Charles Geniui. Jį taipogi 
specialiu laišku pasveikino 

. prezidentas Fordas.
Padėkos laiškas buvo Įteik

tas Life Newspapers redakto
riui Sean O’Gara už ilgametę 
talką ir specialu dėmėsi lietu
viams, talpinant, aprašant ir 
fotografuojant lietuvių Įvy
kius, ir plačiai paskleidžiant 
per laikraščio puslapius Į pla
tų pietų vakarų užmiesčio ra
joną. Redaktorių svečiams'pri
statė Dr. F. Kaupas,

Svečių tarpe matėsi eilė ame 
rikieėių respublikonų, tarp jų 
kandidatai Į Kongresą iš 3 dis- 
trikto pi Carl Klein ir p. Al
lred, valstijos atstovas “Bebe” 
McAvoy, p.. Charles Janulis 
kandidatas į Illinois senatą iš 
27 distrikto, Į kurį .eina ir Mar 
ųųette parkas, ir eilė kitų.

Illinois Lietuvių Respubli
konų Lyga darbuojasi netik 
respublikom/ veikloje, bet tai
pogi glaudžiai bendradarbiau
ja su kitomis respublikonų tau 
tinėmis grupėmis. Ir Į šį paren-

vasario 26 dienos prezidento 
Fordo pareiškimą lietuviams. 
Prezidentas Fordas pakartoti
nai pabrėžė kad Amierika ne
pripažins Pabaltijo inkorpora
vimo ir kad Helsinkio konfe
rencijoj pasirašytas aktas Ame 
rikos pozicijos jokiu būdu ne
pakeičia. Prezidento Fordo pa
reiškimas buvo sutiktas griaus 
mingais plojimais. (Pilnas teks 
tas Illinois Lietuvių Respubli
konu Lygos buvo persiųstas 
lietuvių spaudai ir radio.)

Cook —apskrities prokurorą 
pristatė p. Algis Regis. Svečias 
džiaugėsi galėdamas dalyvauti 
su žmona vėl lietuvių tarpe ir 
gyrė lietuvius kaip stiprų tau
tinį vienetą kultūrinėj ir politi 
nėj veikloje.

Jim Thompson-kandidatą į 
Illinois valstijos gubernatorius 
pristatė banketo pirmininkas 
Aleksas Jankūnas. Respubliko 
nų kandidatas į gubernatorius 
savo energinga kalba atkreipė'giIUą buvo pakviestą eilė tau- 
dalyvių dėmesį ir susilaukėgrupii] vadovų susipra- 
gausių ovacijų. Jis taipogi pa- žinti su lietuviais. Dalis jų li- 
minėjo jog jo buvęs pirmasis^ su ,ietuviais iki banketo 
U. S. attorney asistentas Anton 1 pabaigos Car] Hansonj Cook 

. _ , , _ \ alukas, pasitraukia iš savo>apskrifies comisijonierius, mie
antri metai iš eilės atvykti į PareinŲ jungiasi Į Thom- - 
šį paręngimą iš Wašingtono iriF-" kompem/ą, ko .
susitikti su lietuviais. Jis pa-1 ordinuoti tautinių grupių rin- 

■.. ra . . .f J

lietuvių įnašą į Amerikos po
litinį ir kiiltūrinį gyvenimą. 
Svečią pristatė Lygos pirmi
ninkas K. Oksas.

Prezidento Fordo specialių 
Baltųjų Rūmų asistentą p. My
ron Kųropąs pristatė Lygos sek

Illinois Lietuvių Respubliko
nų Lygos sukaktuviniame ban 
^ete, įvykusiame vasario 28 
dieną Jaunimo centre Čikago
je, dalyvavo gražus skaičius 
svečių. Banketas praėjo paki
lioje nuotaikoje, minint Ame
rikos 209 metų gimtadienį ir 
Illinois lietuvių respublikonų 
10 metų veiklos sukaktį.

Programą išpildė sol istė 
Prąurimė Ragienė, akomponuo 
jant muz. M. Motiekaičiui. Tar

: pe eilės lietuviškų dainų, so
listė išpildė keletą dainų ir ang 

• liškai, tarp jų “This is my 
country”, specialiai skirtą Ame 
rikos gimtadieniui. Susirinkę 
svečiai buvo sužavėti gražiai 
atlikta programa.

A’ėliau programoje pasirodė 
Sųkurio tautinių šokių grupė, 

.vadovaujama p. Dalios Vinda 
jšiūtės. Lietuvių tautinius šo- 

amerikonišku 
pos organizacijas’ 16 Vasario1 square dance, kuris svečiams 
gimnazijai Vokietijoj per savo patiko, 
suorganizuotą būrelį pasiuntė Politinėj programos dalyje 
aukų virš $6000, Stipriai rė-1 kalbėjo pulk. Julian Niem- 
mė laisvinimo ^veiksnius ir čzek-ręspublikonų partijos tau 

________ ________ v 16 Vasario progomis, dosniai-tinių grųpių direktorius. Jis.
Nuo pat ankstaus ryto iki pat Ja,_ ^ad tamsta savo nosį patai- aukodavo ALTuh’- • Jis pasidžiaugė galėdamas jau]

~ „ „• Clevelande gyvena jo du sū- ‘
dencijos iš Rodkfordo, tuomet n^s *r dukteris: Dr. A. Nas

brėžė jog jis stipriai vertina kūninę akciją.
Lygos metinis banketas yra

Robert Mosbacher tvarko pačius svarbiausius preziden
to Fordo rinkiminės kampanijos reikalus. Mosbacher va
dovauja Texas aliejaus bendrovei, o šios kampanijos me
tu jis tvarko rinkiminės kampanijos finansus.

1 d. su lydraščiu ir voku, kad 
surinktos aukos būtų siunčiamos 
LB vietos iždininkui arba per- 

karartėjamaVriT.tūkstentin^ LB valdybos
Po programos prasidėjo vaišės j iždininkui.

— pašnekesiai, naujos pažintys. \ Gaila, labai gaila; ponas Gai-

, ■ A <• . f - __ •

los, dotuotą 1976 m. vasario mėn. | sokiariopai rėme spaudą ir šal-. kius užbaigė

pabaigtuvių, Aug. Kapačinskas 
visus linksmino gražia plokšte
lių muzika.

Aukas buvo renkamos prie Įė
jimo, renkamos ir toliau. Kas 
dar nesuspėjote savo auką įteik
ei, prašau nedelstant Įteikti vie
tos Altos karininkui A. Pociui, 
arba paskambinus telef. 877- 
9686, auką paimti atvyks Į na
mus.

Altos valdyba dėkoja V.D.š. 
R-nės vadams-ėms ir visiems sau 
'iams-ėms už atsilankymą ir pa- 
~amą. Didžią padėką tenka tar
ti V. ‘D. š. R. meno kuopelės vai
dintojams, ir Liet. Ev. Liut. Tė
viškės parapijos choro vienetui 
už taip gražias dainas. Taipogi 
tenka padėka ir visiems tiems, 
kurie prisidėjo • savo darbu ir 
auka ŠĮ minėjimą pravesti, o 
taipogi ir visiems dalyvavusiems. 
Altos valdyba atsiprašo už pa
darytas klaidas, jei tokių bu
vo. Jei jų ir buvo, tai buvo pa
darytos ne iš blogos valios, o per 
neapsižiūrėjimą.

Baigiant, štai ką noriu pami
nėti. Vienas svečias kartu atvy
kęs su šauliais, su juo tik trum
pai kalbėti'pradėjus, tuojau ėmė
si kitus veikėjus apkalbinėti, 
šmeižti. Gaila, dėl laiko stokos 
negalėjau išklausyti, kam tie ap
kalbinėjimai taikomi, bet atrodė, 
kad Reorganizuotai Liet. Bend
ruomenei.

Beje, prieš pat Vasario 16-sios 
minėjimą gavau iš p. Juozo (Vai

kei ne ton vieton kišti. Tamstai 
reikėjo pasiskaityti korespon-
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Savaitinės kelionės į Lietuvą — 6 naktys Vilniuje, diena 
Kaune, naktis Frankfurte.

Balandžio 15 — 23 ............ $723 Gegužės 13 — 21 „„.......... $779
Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją ir Bavariją, Vo

kietijoj 6 naktys Vilniuje. 3 naktys Vienoje, 4 naktys
Miunchene.

būtumei žinojęs, kad rockfordie- vytis> inž- P- Nąšyytis, pijanistė 
čiai surenkamas aukas per Vasa- B- Smetonienė ir prof. A. Au
rio 16-sios minėjimus persiunčia gustinavičięnė. taipogi daug 
tik Altos centrui. Jokių tuo lai- kitų giminių, į Ameriką atvy
kti pašalinių aukų nepriima, nie- ko su šeimomis be jo paties dar 
kas nėra net pasiūlęs. Kiek vie- keturi broliai. .Lietuvoje liko 
na organizacija kaip Altas, Bal- vienas brolis ^ir,. K. Nasvytis, 
fąs, LB turi savo mėnesius ir tuo 
laiku kai renka tai ir gauna au
kų.

Rockforde yra žinomi keli as-' 
menys, kurie simpatizuoja jums, 
bet kai ateina Vasario 16-sios 
aukų rinkimas Aitai, tie asme
nys pakloja stambokus čekius, 
Altos veiklai pąremti, o’’Jūsų 
užgaidoms ‘nepritaria^ Patarčiau 
p. Gailai ir tamsios pasiunti
niams bei adjutantams, nesuri- 
tinėti Į Rockfordą jokių agentų 
nei špargalkų ir patiems nekai
šioti savo nosies, nes galite nu
svilti.

Dar norisi pasisakyti kas dėl 
dienraščio “Naujienų” ir “L. 
Lietuvos”. Tai yra šiuo laiku 
vieni iš geriausių laikraščių.

-Niekur nieko nešmeižia, o pa
klydėliams nurodo tiesos kelią. 
Spaudos lapai visiems laisvi, vi
siems leidžia savo puslapiuose 
pasisakyti — padiskutuoti, iš
siaiškinti minčių skirtumus, tik 
ne šmeižtais mėtytis. .Tad neno
rėkit savo valios kitiems dikta
toriškai primesti!

Lenkiu savo seną žilą galvą 
prieš Naujienų ir L. Lietuvos re
daktorius ir prieš teisininką p. 
Stravinską, vedančius visus 
straipsnius be pykčio ir be šmeiž
to.

^Naujienoms ir L. Lietuvai, lin
kime ir toliau taip tvirtai stovė- 
ti>±ėvynės sargyboje, taip kaip 
stovi ąžuolas drūtas prie Ne
munėlio. Augis

kuris ten jr mirė. Taigi buvo
šeši broliai ženiąitėliai. Iš retorius Anat„liius Milunas. 
ik vrenas agron. A. >aSeytiS Buyo inė,a j Mvron 

liko gyvas ir gyvena C.evelan- & vra ukrainieči ' kiI. 
de. Jie yra kilę as Žemaitijos, t —* 
Tauragės1 aps.
Sartininkų apylinkės..

— Karolis Morkūnas', mirė 
2/16<76-pakirstas; vėžio, ligos, 
sulaukęs;nepilnajij65emetųs. Bū

Žygaičių vis.

a - o . <. i lai mokėti“Noriu Miego” ir Bi-
pan rinkiminę kompaniją, ko- |lu(e pilkoji. šokil}5 0 kiniečių 

atstovas bandė jungtis prie lie
tuviškų dainų. Atrodo, ’ jog 
visi buvo patenkinti lietuvių 
parengimu.

Banketo nuotaiką taipogi kė 
lė kaip visad puikus Neo-Li- 
tuanų orkestras, vadovauja
mas Algio Modesto. Banketo 
pirmininkui nepaprastos talki
ninkės buvo p. I. Regienė ir p. 
Andrijauskienė. ’ Algis Bara- 

.. . _ . . .. kauskas puikiai dekoravo šce-
Dr. Kazį Bobelį laišku sveiki-;na, o bate kaip visuomet talki
no prezidentas Gerald,Ford ir ninkavo p. Grigaliūnas'ir p. Bal 
senatorius Charles Percy, tele
grama kongresman^s Edward 
Derwinski...

Amžinojo Nario atžymėji
mas buvo įteiktas ilgamečiai 
Cicero respublikonų veikėjui,

atžymėjimų banketas, kada 
yra pagerbiami nusipelnę as
menys, tiek politinėj tiek vi
suomeninėj veikioje.

1975 Metų Pasižymėjusio 
Lietuvio atžymėjimas buvo 
Įteiktas Dr. Kaziui Bobeliui — 
ALTO pirmininkui už išskir
tiną veiklą politinėje srityje.

Buvo paminėta, jpg p. Myron 

mės, puikiai susipažinęs su 
lietuvių reikalais ir netolimo
je praeity glaudžiai bendra
darbiavęs su lietuviais respub
likonų veikloje ir kaip regijo- 
np Action- įstaigos direktorius.

Svečias pasveikino susirin
kusius ir perskaitė specialų

čiūnas. Jiems ir valdybos na
riams priklauso padėka ūž'-gra 
žų vakarą ir /far vienį; gr^žų 
pasirodymą? kitiems bėhdpątn 
lietuviškam interesui. ’ •vo gimęs. Biržų ąpskr„ Saločių 

vals. Baigęs vidurinį mokslą, 
įstojo į Laro tarnybą Ulonų 
pulke. Pasiliuosayęs iš-karinės 
tarnybos, perėjo ■ policijos tar
nybon. Vokiečių okupacijos me 
tais dirbo kainųįprižiūros įs
taigoj.

Paskutinė jo tarnybos vieta, 
prieš komunisflJįSs _ okupuo
jant Lietuvą, buvo Kybartuose 
polic. .vachmistro poste. Čia 
K. Morkūnas atliĮjp ..^ygį, Luris 
jį įtraukia į to ląikptarpio is
toriją. Jis pervedė slaptai Lie
tuvos Respublikos prezidentą 
A. Smetoną per sieną Į Vokie
tiją, kuomet okupantas buvo 
giežtai įsakęs nieko per sieną 
nepraleisti. Komunistams bū
tų nepaprastai naudinga prezi
dentą turėti savo; rankose. Be 
abejonės, K. Morkūnas su žmo
na pasistengė irgi pasitraukti 
į Vokietiją.
K. Morkūnas tremtyje gyve

no Lietuvių stovykloj Hanau. Į 
Dirbo L’nros sandėlių vedėju. Į 
Ameriką atvyko 1951 met. Čia 
tuojau jungėsi į lietuviškas kul 
tūrines, politines bei šalpos * 
organizacijas. Būdavo renka
mas į valdybos Karių Ramo
vės, Liet, bendruomenės, Liet. 
T-nės S-gos ir k t. jBuvo griež
tas kovotojas su komunizmu 
ir nesileido į jokius kpmpro- 
inisus su siūlomu bendradar
biavimu.

Paliko našlė žmoha ir du sū
nūs: Petrą su šeima ir Andrių 
dar tik 12 metų amžiaus. Lietu 
voje liko brolis ir .sesuo bęi 
kiti giminės. Brolis buvo 15 nię 
tų Sibiro ištrėmiinę. x

Ilsėkis ramybėj po Ameri
kos žeme geras tautieti.

* K. K-lis

Different

for different

People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma. 
' Why not make the 
burden a little easier. 
Start buying UJS. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend
able way to build a 
college fund for your 
children. And an easy 

-.way to start saying 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

now with UJS. Savings 
Bonds. They just might 
let your kids spend more 
time studying and less 
time working to stay in 
school—whatever they 
hope to be.

CLEVELAND. OHIO
Mūsų kolonija praeitą savai

tę nustojo dviejų veiklių ko
lonijos narių — Stepono Nas- 
vyčio ir Karolio Morkūno.

Steponas Nasvytis, mirė 2/ 
26 76 sulaukęs ilgo 92 melų 
amžiaus. Jo plati veikla Lietu
voje. tremtyje ir Amerikos lie
tuvių gyvenime reikalinga il
gesnės studijos, kuria gal kas 
nors vėliau parašys. Jis iš pro
fesijos buvo provizorius, 'bai
gęs mokslus Maskvoje. Lietu
voje buvo vaisių įmonių di
rektorium ir laikė savo vais
tine Jonavoje. Į Ameriką i.š 
Vokietijos atvyko 1918 m.

Organizaciniam Amerikoos 
lietuvių gyvenime jis paliko 
gilius pėdsakus. Daugiausia 
reiškėsi Liet T-rės S. veiklojir 
buvo S-gos garbės natys. Bu
vo didelis tolerantas kitoms 
lietuviškom organizacijom. Vi-

mĄmerica.
Buy U. Š. Sayings Bonds

«imi tuao

^NAUJIENAS
MONDAY, MARCH 8, 1876
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Liepos J5 — 29 , .......... $1099
Rugpjūčio 19-Rugsėjo 2 $1099

teirautis:
Galaxy Tours & Travel 
arba 141 LINDEN Street 

617- 969-1190
WELLESLEY, MAS^.02181

Gegužo 20 — Birželio 3 $979
Birželio 17 — Liepos 1 ,,$1099

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

Dėl tiesioginių informacijų apie mūsų keliones į Lietuvą prašome

Algirdas Mitkus
8 WHITE OAK ROAD

Tel.:
NEWTON. MASS. 02168

Tel.: 617-237-5502
CHICAGOS APYLINKĖJ KREIPTIS I MR. MARIUS KIELA, 

6557 So. Taiwan Avenue, Chicago, 60629, Telefonas 4349655

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608



RAŠO VLADAS RASČIAUSKAS

KELIONĖ I PIETŲ AŠIGALĮ
Kelias valandas p ra va i ko

čioję pro Ušuają, grįžome į uos
tą ir į savo laivą. Mums buvo 
pasakyta, kad 7 vai. vakaro 
būtume laive, kur bus bendra 
vakarienė. Taip ir buvo. Visi 
susirinkome į laivo salę, kur 
mums buvo paruošia pirmos 
rūšies vakarienė. Tiktai toje 
salėje visiems keleiviams bu
vo pasakytą, kad j Pietų Aši
galį važiuoja 80 žmonių.

Pirmiausia visi susirinkome 
į svečių salioną. .Ten mus vi
sus pavaišino kokteiliais. Ga
lėjai pasirinkti tokį gėrimą, 
kokio širdis troško. Galėjai 

įgauti pačius, geriausios Ameri- 
‘kos degtinės, net ir mūšų la
ibiausiai mėgiamos Canadian 
IClub. Galėjai gauti prancūziš
ko pernod ir angliško džino. 
Salėje buvę keli švedai užsisa
kė švediškos degtinės. Pasiro
do, kad ir jos turėjo. Man ta 
švediškoji mažai tesiskyrė nuo 
lietuviškos skaidriosios, turėjo 
gal kiek daugiau pipirų, bet 
šiaip tai mano skoniui ten ne
buvo ko taip jau vaikytis. Šve
dų gomurys prie savosios jau 
yra pripratęs, tai jiems ji atro
dė skanesnė, bet man tai jau 
geriau bėgo žemyn kanadiškas 
Amerikos skystimėlis.

Kai visi jau buvome sušilę 
ir drąsesni, tai buvome papra
šyti eiti į laivo valgyklą, ku
rioje visi lengvai sutilpome. 
Ten vietos buvo ne tiktai ke
leiviams, bet įtakingesniems ir 
mokytesniems įgulos nariams.

Visas pasiruošimas buvo ne
paprastai gražiai atliktas, o va
karienė, sakyčiau, buvo ele
gantiška. Viskas taip gražiai ir 
švariai paruošta ir sudėstyta, 
kad imk, valgyk ir norėk. Stei- 
kas buvo taip skaniai iškeptas, 
kad jam '.nereikėjo ir peilio. 
Aš dar daugiau pasakysiu, kad 
ja mnereikėjo nei dantų. Nes
pėjai įdėti gabalėlį į burną, jis 
pats tirpdavo. Kas turėjo dirb
tinius dantis, tai galėjo be jo
kio sunkumo tą steiką traišky
ti, be jokios baimės tolyn leisti.

Pietų ašigaliu važiavo įvai
raus amžiaus, įvairių klasių ir 
įvairios pozicijos žmonių, bet 
visi gyrrė laivo virėją ir Argen- 

gal į Ugnies žemę, sukeldama tinos jautieną. Visi buvo sotūs 
upelius ir kalnų griovius. ir nei vienas nepaliko steiko

apžiūrėjom iš lauko 
vald- 
vėl į

Všua

Nuo Ušuajoje stovinčio stul
po, rodančio Argentinos galą, 
prie kurio japonai man aiški
no visą Ugnies žemės istoriją, 
viupasileidomę į miestelį, kad 
galėtume savo akimis pamaty
ti tolimiausią pietų miestelį. 
Grupėmis ir pavieniai mes iš
vaikščiojome Ušuają skersai ir 
išilgai,
puses visus didesnius 
džios namus ir grįžome 
uostą ir į laivą.

l'uriu pasakyti, kad la
ja gal nėra nei pusė Panevėžio, 
koks jis buvo prieš Pirmąjį' 
Pitsaulio Karą. Panevėžys galėt 
jo būti dvigubai didesnis, o; 
gal net ir trigubai didesnis, ne
gu Ušuaja. Pane'vežys turi Ne
vėžį, kuris žiemą ir vasarą ne- 
išdžiūsta, tuo tarpu Ušuaja to
kios upė neturi. Pietinėje Uš- 
uajos pusėje yra Pipo upė, ku
rios panevežisčiai ir upe nepa
vadintų, nes per ją lengvai ga
li peršokti. Mes ten buvome 
Argentinos vasaros metu, tai 
Pipo upė galėjo būti ir apdžiū
vusi. Gal žiemos metu ji turi 
daugiau vandens, bet ant jos 
stovintis tiltelis tokio dalyko 
nerodo. Upės krantai sako, 
kad savo laiku ji galėjo būti 
vandeningesnė, nes keliose vie 
tose matyti vandens išgraužti 
smėlio ir akmens sluoksniai.
J- > . -

Bet mano akimis žiūrint, Uš
uaja neturi upės, kuri tokio 
vardo būtų verta.

Kai žeme degė, tai upelio va
ga aiškiai rodo, kad ten būta 
vandens. Iš kur tas vanduo ta
da galėjo kilti, šiandien būtų 
sunku pasakyti. Jis galėjo leis
tis nuo kalnų, kurie žiemą ir 
vasarą yra storu sniego klodu 
dengti. Bet tas vanduo galėjo 
verstis ir iš jūros, kai iš van
dens kildavo didžiausi vulka
nai. Pradėjus žemei degti van
dens gilumoje, ' tai besiver
žianti lava, akmenys ir kitokia 
medžiaga galėjo versti į padan 
ges didžiausius žęmės klodus, 
tai, aiškus daiktas, kad į vir
šų verždavosi ir didžiausi kie
kiai vandens. Dalis to van
dens išgaruodavo ir toliau nu
plaukdavo, bet didelė jo dalis, 
iskilluši į debesis, krisdavo at-

Vladas Rasčiauskas Ušuajoje, Ugnies Žemes sostinėje, prie 
Amerikos galo stulpo, stovinčio ant nepajudinamo ir nep r aka la
mo bazalto, prieš tūkstančius metų išversto iš žemės gilumos ir 
užšalusio. Jis stovi dideliame kieme, kuriame stovi pasienio sar
gybų kareivinės. Nuo to stulpo pradeda matuoti Argentiną ir visą 
Ameriką. Nežinom, ar Amerikos šiaurėje yra pastatytas panašus 
stulpas, bet Pietų Amerikoje jis stovi, o šalia to stulpo japonai 
mokslininkai aiškino Rasčiauskui apie Ugnies žemę.

POPIETĖ LIETUVIO 
SODYBOJE

Sekmadienio p a sižmonėji- 
mas su\ lankytojais vasario 22 
d. Ųuvo gyvas nors ir nešvęs
ta Vasario šešioliktoji kaip 
kitur ir nei nepaminėtos užga- 
vienės. Tiktai rodytas filmas— 
opera pagal vok. dramaturgo

LIETUVIŲ SPAUDOS KLUBAS
Kovo I <1. 7 vai. vak. Gintaro patriotinė visuomene 

svetainėje įvyko spaudos khi- nius boikotuos.
bo metinis susirinkimas. Su-: 
sirinkimą atidarė vienas klubo 
steigėjų pirm. P. Stravinskas, 
Pirmininku pakvietė dr. V. 
Dargį, o sekretorium — mok. 
A. Repšienę. Dr. Dargis, kaip 
niekas kitas, šmaikščiu žodžiu 
ir gražiu sąmojum pradėjo su
sirinkimą, perskaitydamas die 
no tvarkę.

Pirm. P. Stravinskas valdy
bos vardu padarė išsamų pra
nešimą. Manau jis bus pami
nėtas atskirai, šioj korespon
dencijoj jo neminiu.'

K. Povilaitis perskaitė revi
zijos aktą, kurį, be jo, pasirašė 
mok. Repšienė. Reviizjos rinki 
mo klausimas visiems kėlė -di
delio rūpesčio, kai pirminin
kas panoro atsipalaiduoti nuo 
savo pareigų dėl nepertvirtos 
sveikatos. Po vieno, antro pasi
sakymo dr. Z. Danilevičius su
rado pirmininkui priimtiną for 
mulę — laike metų perrinkti 
valdybą. Visi dalyviai su entu
ziazmu plojo. Tad valdyba ir 
revizijos komisija palikta dar 
vienai kadencijai.

Dr. Dargis trumpai painfor
mavo apie reg. L. B-nės veiki
mą. Dr. VI. Šimaitis referavo 
apie besiartinančius L. B-nės 
tarybos rinkimus. Pasirodo, pa 
likta senos taisyklės su balsa
vimo vokais, žodžiu, ir toliau 
frontininkai panaudos klastą, 
apgaulę, kaip kad buvo septin
tos tarybos rinkimuose. Išvada

♦ jc kaip galint gatniiigijn ir iš- 
l kiliiiingiau lietuviams pasiro- 

r rinki-1dyli. Visi užgyrr komiteto pa
stangas ir pažadėjo visokerio- 

Spamlos vajaus reikalu kal-J11/ pagelby ir talkų.
bėjo M. Pranevičius. Tuo klau 
simu pasisakė dr. VI. Šimai
tis. Jis minėjo ir kitą spaudą. 
P. Stravinskas priminė A. (Gri
gaičio L. Enc. padarytą pareis 
kimą, kad Naujienos yra de
mokratinės minties laikraštis, 
o ne kurios partijos ar srovės. 
Naujienos remtinos dar ir dėl 
to, kad jos remia laisvinimo 
idėjas, jos kovoja su bendra* 
darbiautojais, jos visų lietuvių 
laikraštis.

Dr. Danilevičius siūlė susti
printi akciją 200 Amerikos ne
priklausomybės minėjime. Ta
me kultūriniame sąjūdyje da
lyvauja mūs senieji emigrantai 
ir naujieji ateiviai.

Einamuose reikaluose P. 
Stravinskas v-bos vardu pas
kaitė visą eilę rezoliucijų. Jos 
visos priimtos. Prašoma pagal 
galimybę paskelbti jas spau
doje.

Pažymėtina, kad Ig. Petraus 
kas net dviem atvejais kalbėjo 
200 metų komiteto vardu ir in 
formavo apie dedamas pastan
gas tame kultūriniame sąjudy-

Einamuose reikaluose kal
bėjo dr. K. Šidlauskas, Norkus, 
Grigaravičius ir kiti.

Pabaigoj dr. V. Dargis pa
prašė kan. V, Zakarauską su
kalbėti invokaciją. Po invoka- 
cijos visi dalyviai skirstėsi su 
pakelta nuotaika, nes susirin
kimas buvo darbingas ir įdo
mus. A'. Paulius

RROOKFIELDO MĖRAS 
j kalėjimą

Buvęs Brookfieldo miestelio 
meras P. J. Hollinger teismo bu
vo nubaustas 4 metus kalėjimo 
bausme. Teismas rado, kad jis 
paėmęs kyšiu iki $100,000, suk
čiavęs mokėdamas mokesčius ir 
melavęs mokesčių pareiškime.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

T A SUSIVIENIJIMAS
X I • LIETUVIŲ 

AMERIKOJE

upelius ir kalnų griovius.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to save/egulariy!

see us for 

UtylAt financing. 
° AT OUR 10W RATES'

WITH REPAYMENT 
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*ad 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES
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jgg^žiaL^

MMHhĮNSUREDI 
___ '

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60608
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HOOTS: Mon.Tue.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1
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lėkštėje. Galėjo prisidėti ir 
puikus Ugnies žemės oras. Va
sara buvo šilta ir graži. Pūtė 
gaivinantis vėjelis, senhis jau
nuoliais paverčiantis, o jaunes
nius vietoje neišlaikantis.

Greta manęs sėdėjo gražiai 
nuaugęs argentinietis, ponas 
Francisco Erizė. Beužkandžiau
darni mudu pradėjome pokal- Fr. Šilerio libretą — šveicarų 
bį įvairiais klausimais. Jis kal
bėjo labai gražiai angliškai. 
Paprastai argentiniečiams gana 
sunku ištarti kai kūrins angliš
kas raides. Pasikeitus kelis sa
kinius, jis man tuojau pasakė, 
kad aš nesu gimęs Ameriko
je. Jis ne tik kalbėjo gražiai 
angliškai; bet jis ir užsieniečius 
pažino. Iš mano netikliai ištar
tų žodžių, jis jau suprato, kad 
Amerikoje gimęs žmogus ši
taip tų žodžių negalėjo ištarti.

— Ne, — aš jam pasakiau,— 
aš gimiau Lietuvoje.

— Bet kaip jus iš Lietuvos į 
Ameriką atvažiavote? — jis pa 
klausė.

— Seniai,dar prieš Antrąjį 
Pasaulio Karą, — jam pasa
kiau. — Teisingiau, tuojau po 
Pirmojo Pasaulinio Karo.

— Taip kaip galėjai ten įsis
tiprinti?— jis paklausė.

— Amerikoje visi gali atsis
toti ant kojų, kas netingi dirb
ti, — jam paaiškinau. Pasa
kiau, kad kelis metus buvau 
biznyje o dabar, kai biznį par
daviau, tai nutariau pavažinė
ti po pasaulį ir pasižiūrėti, 
kaip tas Pasaulis atrodo, ir 
kaip žmonės jame gyvena.

Pasirodo, kad tas ponas Eri
zė buvo gerai apsiskaitęs. Jis 
ne tik Ameriką gerai pažino, 
bet jam buvo žinoma ir Euro
pos tautų istoriją. Jis buvo gir 
dėjęs apie Lietuvą ir lietuvius.

(bus daugiau)

Pabaigai Alv. sekretorius 
Ant. Kevėza paskaitęs kitą sa
vo kūrinį, kvietė visus kitą 
sekmadieį, paskutinę retą va
sario 29 d. atšvęsti 58 metų ne 
priklausomybės atgavimo su
kaktį. Giesmę Lietuva brangi 
darniai sugriedojo visi daini
ninkai kartu.

Atsisveikinant Al, Krump- 
liauskas dėkojo visiems atsi
lankiusiems ir visiems prisidė- 
jusiems darbu, bei šeimynin- 
kėms M. Bosienei ir kt. už pa
ruoštus užkandžius bei patar
navimą. Taip pat prašė neuž
miršti ..atsilankyti kitą, sekma
dienį. ' O.- Algrninienė

— jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

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

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalu 
tad jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

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 mokesčio metams.

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

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

SLA

SLA

SLA

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL dstug 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

deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

kovas prieš okupantus austrus 
dėl nepriklausomybės, priminė 
nenutrūkstamas lietuyhj kovas 
su rusais.

Programą sklandžiai prave
dė Aleksas Krumpliauskas. 
Adelė Duoblienė pradėjo dai
ną (savo sukurta) Ilgėjimasis 
tėvynės. Antanas Kevėža pas
kaitė savo poeziją apie tremtį 
ir pristatė tolimus svečius: mi
si j onierių kun. Petrą Urbaitį 
iš Romos, bei vienuolę Mary 
A. Xavier (lietuvaitę) iš Bra
zilijos, dirbančią raupsuotųjų
prieglaudoje, visiems juos pa
lankiai sutikus. Po to, Alf. ši- 
dagis, Marcelinas čepulionis ir 
Ant. Kevėža padainavo “šė
riau žirgeli...

Dr.-J. Adomavičius, :pradė- 
jęs aktualią paskaitą, įvadą 
padarė iš ką tik girdėtos dai
nos žodžių. Girdi, kai žirgelis, 
kad nuneštų bernužėlį per pu
santros valandos šimtą mylių, 
prašė avižėlių ir vandens, tai 
mes prašome tortų, alaus ir 
kitų gardumynų ir atsiduria
me po stalu. O kai gydytojas, 
pataria gerti vaisių sunką, tai 
... Plačiai gvildentoje pas
kaitoje su pavyzdžiais iš gyve
nimo apie žmonių kenksmin
gus įročius kūno ir dvasios 
sveikatai per mitybą, bei nesu 
sivaldymą įgeidžiuose, davė ir 
argumentuotus patarimus.

Seselė vienuolė Mary A. dė
kojo dr. Adomavičiui už daug 
gerų patarimų ir už puikų su
buvimą visiems čia dirban
tiems. Linkėjo ilgai gyvuoti. 
Al. Krumpliauskas perteikė bū 
dingesnies ištraukas iš lenkų 
rašytojo Juzefo čapskio kny
gos “Nužmogintoje žemėje”, 
ilgai kentėjusio rusų komunis
tų terorą ištrėmime, kartu su 
vienu lietuviu generolu ir ki
tais pabaltiečiais intelektua
lais, kurie ten žuvo.

Alf. šidagis sudainavo “Oi, 
sudiev, sudįev... Ad. Duob- 
lienė — Girdžiu kaip verkia i 
mano brangi tėvynė”. Priedu, 
priminė apie žalių daržovių 
naudą sevikatai ir jų paruoši- 1 
mą. Patarė daug Jų valgyti, nes , 
ietuviąi žalesų p<jr rnaž^į yal-

Taupykite

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

■ r.

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

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. j
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1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
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Klausosi balso “iš grabo”
Antrojo Pasaulinio Karo metu ir po karo užsienin 

išvykusius lietuvius keliais atvejais okupantas stengėsi 
apšmeižti, suniekinti, suskaldyti, sukiršinti, numarinti ir 
net palaidoti. Pradžioje sovietų policija gaudė kiekvieną 
į vakarus bėgantį, bet nesukubusį kartu su besitraukian
čiais vokiečiais žingsniuoti Į vakarus. Vėliau, kai buvo 
pasirašytos paliaubos, sovietų agentai veržėsi Į vakarus, 
landžiojo Į stovyklas ir stengėsi išsivežti Vakarus pasie
kusius tremtinius. Dalis bėgusių pateko Į raudonosios 
armijos ir sovietų policijos »rankas. Jų likimas dar ir šian
dien nežinomas. Bet didelei daugumai pavyko pasiekti 
vakarus ir išvengti komunistinio keršto.

Amerikos Lietuvių Tarybos nariai, patyrę apie uk
rainiečių ir kitų pavergtų tautų pabėgėlių likimą, ėmėsi 
priemonių, kad lietuviai nebūtų Įskaityti Į sovietų pilie
čių skaičių, suimti ir prievarta atiduoti sovietų policijai. 
Keliais atvejais ALTO vadovybė kreipėsi Į Washingto- 
ną, tarėsi su administracijos atstovais ir išsiderėjo lietu
viams specialias privilegijas. Vakarų zonas pasiekusieji 
lietuviai nebuvo staitomi sovietų piliečiais, nes JAV vy
riausybė niekad nepripažino Lietuvos prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos. Dar vėliau tremtiniams buvo sudary
tos sąlygos išvažiuoti į kitas valstybes, apsigyventi ir Įsi
kurti.

Amerikon atvykusių tremtinių okupantas nepaliko 
ramybėje. Įsitikinęs, kad negalės prievarta jų susigrąžin
ti, pradėjo naudoti kitas priemones. Kai kuriem sudarinė
jo bylas, seklbė kaltinimus ir bandė išreikalauti kaip ka
ro nusikaltėlius. Iki šio meto Įrodymų kaltinimams pa
remti nepajėgė sudaryti, todėl ir visa ta kampanija nuėjo 
niekais. Keliais atvejais ir vėl bandė kelti” karo nusikal
tėlių” šmėklą, bet Įrodymų nepajėgė gauti. Be nusikalti
mo Įrodymų Amerikos administracijos ne tik nekaltina 
žmonių, bet nesiryžta jų suimti ir atiduoti Į abejotino tei
sėtumo rankas. Visos sovietų valdžios pastangos šia pras
me nuėjo niekais.

Tada jie griebėsi naujų priemonių. Pradėjo siųsti Į 
užsienius gerus balsus turinčius ir lietuviškai dainuoti 
galinčius vyrus ir moteris. Lietuvis dainą mėgsta, o liūd
na daina jį paveikia. Bet atsiųstos sirenos savo tikslo 
nepasiekė Laisvoje Amerikoje gyvenantieji lietuviai ži

nojo, kuriais sumetimais tie dainininkai buvo siunčiam! 
Nepajėgę paveikti tremtinių, jie ranka nenumojo. Nau
jomis melų ir šmeižto bangomis jie niekino' tremtinius, 
statė kryžius ir laidojo. Jiems būtų ramiausia, jeigu jie 
galėtų juos palaidoti, bet tremtiniai taip 'greitai nemirš
ta. Jie ne tik nemiršta, bet kelia didelio nerimo okupan
tui, o dar labiau yra susirūpinę okupantui pasišokę tar
nauti mūsų tautiečiai.

Amerikoje leidžiamame “Karyje” Ona Mikulskienė 
parašė straipsnį apie Lietuvoje okupanto ruošiamose dai
nų ir šokių šventėse nešiojamus dainininkų drabužius. 
Mikulskienė, klausimą rimčiau pastudijavusi, priėjo išva
dos, kad Lietuvos merginos apkarstomos Įvairiais blizgu-' 
čiais ir kad jos verčiamos šokti ne lietuviškus tautinius 
šokius, bet rusiškus. Ji paminėjo, kad lietuviškų tautinių 
drabužių daabrtinėje Lietuvoje netrukus visai nebeliks. 
Lietuvos valdytojai rusai verčia lietuvius reformuoti vi
sa, kas lietuviuose buvo pranašesnio. Ypatingai kreipia
mas dėmesys Į tai, kad lietuviai nepralenktų rusų bet ku
rioje srityje.

Šios Mikulskienė mintys tiek sukrėtė okupantą, kad 
jis užmiršo, ką jis apie tremtinius iki šio meto buvo kal
bėjęs ir rašęs. Maskvai tarnaujanti lietuviška plunksna, 
prisidengusi K. Vilniečio slapyvardžiu, tuejau įsikinkė 
Mikulskienės “argumentų griauti”. Jis pradėjo, kaip paį 
prastai daro Maskvai tarnaujantieji lietuviai, nuo Nau
jienų. iPrmame sakinyje puola Naujienas, “nusitriukšma- 
vusiais ir negarbingai nutilusias”, kaip jis sako, bet tuo
jau pereina prie- Marijos Baronaitės Grebliūnienės, J; 
Lingio, Sagio ir Onos Mikulskienės. Apie kitus mažai te
pasako, bet Mikulskienę vanoja, kaip kiekvieną kartą 
kerta Naujienoms. Visa nelaimė, kad Vilniečio vardu pri
sidengusiam ruseliui labai sunku sugriauti josios argu
mentus. Jis žino, kad Mikuskienės tvirtinimai yra teisin
gi, kad ne tiktai visa Lietuva, bet ir lietuvių tautiniai 
kiai rusinami.

Maskvai parsidavęs K. Vilniškis savo straipsnį 
vadino “Balsas iš istorijos grabo.” Jis pats patikėjo
vietų propaganda. Jie kelis kartus laidojo Amerikos lie
tuvius, tvirtindami, kad užsienio lietuvio balsas jau nie
ko nebereiška. Jeigu' jau jis toks bereikšmis, tai kuriam 
galui Vilniškis ir kiti parsidavėliai to balso klausosi? Ku
riais sumetimais sovietų propagandos organizatoriai Įkin
kė Vilniškį paneigti Mikulskienės tvirtinimus? Kuriais 
sumetimais sovietų valdžia leidžia pinigus balsams “iš 
grabo” atsakinėti? Ar sovietų valdžios žmonės jau tiek 
persitempė, kad pradeda tikėti “balsais iš grabo”?

AUDĖNAS PASAKOJO APIE 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

J. Audėno kalba, pasakyta 1976 m. vasario 22 d. Rocheste- 
ry, minint 58 Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo metines

kuo daugiau JAV lietuvių, lat
vių ir estų rašytų aenatorįajhs 
laiškus, kad Senate būtų rezo
liucija priimta. Amerikos lie
tuvių Taryba šiuo reikalu taip 
pat labai rūpinasi. .
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Okupantas gali skelbti didžiausias nesąmones, bet jis 
žino, kad Amerikos lietuvių balso neužgniauš. Ameri
kos lietuviai daro Įtakos Į pasaulio opiniją ir kenkia rusų 
užkariavimo planus. Rusai norėjo, kad Helsinkyje būtų 
įteisintas Lietuvos prijungimas prie Sovietų Sąjungos, 
bet Brežnevui nepavyko tai padaryti Vilnietis bandė Mi
kulskienę palaidoti, bet- jis pats pradėjo klausytis josios 
“balso iš grabo”, kuris yra stipresnis už rusų balsus, nes 
Mikulskienė kėlė viešumon rusų vedamą prievartą prieš 
lietuvių meną ir net tautinius drabužius.

GARSINK1TĖS NAUJIENOSE

DR. A. J. GUSENASSAUGOK SAVA SVEIKATĄ
Maistas yra tavo vaistas, 

o vaistas turi būti maistas

šiandien žmogaus mitybos klausimas yra vienas iš 
svarbiausių. Gerai žinoma, jog vien tik gera mityba 
atnašauja augantiems vaikams trintas fizinės jėgas, sy
kiu ir suaugusiems ir seniems žmonėms. Be geros mi
tybos nei žmogus, nei žemesnės rūšies gyvūnas negali 
būti gyvas.

Koks maistas yra būtinas, kiek ir kaip mums rei
kėtų valgyti, kad būtume geroj sveikatoj ir galėtume 
įvairius darbus našiai nudirbti? Yra žinoma, jog mais
tas teikia žaliosios medžiagos kūnui augti, naujiems 
audiniams montuotis ir atstatyti bei atitaisyti tai, kas 
esti sugedę. Maistas taipgi teika kūnui kuro, šilumai 
ir nergijai gaminti, sykiu padeda įvairiems gyvybės 
apsireiškimams.

Maisto svarbiausios rūšys yra: proteinai, anglia- 
vandžiai, riebalai, mineralinės druskos ir vitaminai. 
Proteinai skirstomi į dvi rūšs: gyvuliniai ir augmeni- 
niai. Gyvulinės kilmės proteinai — kiaušiniai, pienas, 
mėsa. Jie yra daug sunkiau vidurių aparate viršina- 
mi ir žymiai daugiau'kraują suteršia.

Žmonės, turėdami silpną bei suardytą dantų apa
ratą, negali tokio maisto sukramtyti, o nesukramtytas 
ar mažai apkramtytas greitai nudėvi vidaus virškini
mo aparatą, atsiranda vidurių nemalimas, formuoja
si gazai ir veiduose pasirodo ankstyvos senatvės žy
mės.

Augmeniniai proteinai daug lengviau vidaus apa
rate sumalami ir kur kas mažiau įvairių žalingų rūgš
čių kūne gamina, o sykiu ir mažiau nuo jų būna bak
terinių nuodų. Gyvuliniai proteinai greičiau pūna, 
greičiau genda, tai juose ir bakterijoms veistis daug 
geresnės sąlygos.

Augmeniniai proteinai gaunami iš šių daiktų: iš 
riešutų, žirnių, pupų, žirniąriešučių, iš rūpios juodos 
duonos ir t. t. Jų yra po truputį visuose javiniuose 
grūduose, ypač jų žievėj, daugelyje šakniavaisių, dar
žovių ir uogų.

Nėra sveikesnio valgio, kaip čielo grūdo duona, 
nes grūdų papaviršiuje ir palei diegą yra proteinų, 
daug mineralų — geležies, kalkių, fosforo ir vitamių. 
Suaugusiam žmogui, ypač antrąją gyvenimo pusę žen
giant, reikia žymiai sumažinti proteinų naudojimą 
ir kitų visokių maistingų valgų kiekį. Tuomet vidaus 
virškinimo organams sveikiau bus, nes mažiau krau
jas užsiterš puvimo ir bakteriniais nuodais.

Nūdien, gerai žinoma, kad nedavalgyti yra nes
veika. labiausia augantiems kūdikiams ir vaikams, 
bet persivalgyti dar blogiau. Augantieji vaikai turėtų 
daugiau ir dažniau valgyti, jiems daugiau proteinų, 
mineralų ir vitaminiį būtina, kolei naujos ląstelės, 
audiniai ir dantys formuojasi, auga ir dauginasi.

Dirbą prie sunkių darbų irgi privalo didesnį mais
to kiekį sunaudoti. Proto darbininkai neprivalo daug 
valgyti, nes jis mažai energijos išeikvoja, Bet pagyve
nę ir pasenę žmonės su mityba turi būti labai atsar
gūs! -’'.’I ♦MII

Nuo nedavalgyino ir nuo kai kurių maisto daly
kų stokos žmogaus organizmas silpnėja, gyvumas ir 
fizinės jėgos mažėja, greit pavargsta, būna nervingas, 
nekantrus, miega prastai ir greit suserga, kraujas nu-

(Tęsinys)
Vlikui, kilusiam vokiečių 

okupacijos metu pogrindyje, 
dabar kaip egzilinei tautos at
stovybei užsienyje, yra laisvi 
keliai į pasaulio vyriausybes, 
visuomenę, spaudą ir kita. Eg- 
zilinis statusas, pasauliui pa|įs 
tarnas nuo gilios senovės, yra 
visų ir visuomet respektuoja
mas.

Per daugelį metų Vliko pir
mininkai — Mykolas Krupavi
čius, Antanas Trimakas, Vac
lovas Sidzikauskas — nuolat 
lankėsi įvairiose valstybėse ir 
Lietuvos reikalus kėlė jų vy
riausybėse. Dabartinis pirmi
ninkas dr. Kęstutis Valiūnas, 
per savo devynerių metų pir
mininkavimą, daug kartų lan
kėsi pas Europos, Šiaurės ir 
Pietų Amerikos, Azijos, Aus
tralijos vyriausybes.

Kai 'būna paliečiama Lietu
va, Vlikas vyriausybėms siun
čia savo raštus ar memorandu
mus. Prieš prasidedant Helsin
kio konferencijai, be memoran 
durno, Vlikas išsiuntinėjo kon
ferencijoj dalyvavusių valsty- 
vyriausybėms ir savo išleistą 
dokumentų knygą, “Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos Agresi
ja prieš Lietuvą”.

Savo įvairiomis kalbomis 
leidžiama informacine litera
tūra Vlikas informuoja laisvą 
jį pasaulį apie savo veiklą ir 
Lietuvos bylą.

Labai svarbų vaidmenį atlie 
ka net trys radijai Europoje, 
kurių programos, Vliko pa
ruoštos, perduodamos Lietuvai 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika ne kartą dėkojo už tas 
programas. O kai Tamstos lie
tuvių laikraščiuose po ilgesnių 
straipsnių ar trumpų žinių ma
tote žodį Eltą ar vien tik* raidę 
“E”, žinokite, jog tai rašo .Vli
ko informacijų agentūra.

skirtingų nuomonių bei verti
nimų randame ir didžiojoje pa 
šaulio spaudoje, šiuo metu lie
tuviams Helsinkio susitarimai 
yra aktualiausias klausimas. 
Ar tuo susitarimu Lietuva, Lat 
vija ir Estija jau galutinai pri
pažintos sovietams, ar dėl šių 
valstybių tarptautinės padėties 
kas nors nauja įvyko, ar Lie
tuvos ir kitų Baltijos valstybių 
tarptautinė padėtis palieka to
kia pat, kokią 1940 m. liepos 
23 d. nusakė Valstybės Depar
tamento pasekretorius Sumner 
Welles, būtent, kad JAV vy
riausybė nepripažįsta jėga už
grobtų teritorijų. Tai buvo pa
reikšta tuojau po to, kai liepos 
21 d. vadinamasis Liaudies 
Seimas paskelbė Lietuvą sovie 
tine respublika ir prašė Krem
lių Lietuvą įjungti į Sovietų 
Sąjungą.

Nepripažinimo politikos lai
kosi ir daugybė kitų valstybių. 
Tą patį nusistatymą paskelbė 
ir Prezidentas Fordas 1975 m.

Vlikas stengiasi dalyvauti 
tarptautiniuose suvažiavimuo
se, kur sprendžiami Europos 
klausimai. Taip buvo ypač pa
staraisiais metais. 1973 ir 1975 
metais lietuviai, latviai ir es
tai sukėlė nemaža triukšmo 
prieš Sovietus Helsinkyje vy
kusiose konferencijose. Sukel
tas triukšmas nuskambėjo per 
visą pasaulį ir dilgino sovietų 
nervus. Helsinkio susitarimai 
ir jų tarptautiniai politinė 
reikšmė, ne tik mūsų spaudo
je ir visuomenėje visaip apta
riami, bei vertinami. Gerokai

Namažą atgarsį gavo ir 
1975 m. Kopenhagoje Andrei 
Sacharovo, žymia.usio Sovietų 
Sąjungos kovotojo dėl žmo
gaus teisių laisvės, vardu su
ruoštas tyrinėjimas, kuriuo bu
vo pasauliui įrodyta, kad So
vietų Sąjungoje ir jos okupuo
tuose kraštuose nėra žmogaus 
teisių ir laisvių. Paskęlbtęsios 
tyrinėjimo išvados yra toly
gus, kad ir neoficialiaus, tarp
tautinio tribunolo Sovietų Są
jungos kaltinimas. Į šį tyrinė
jimą Vlikas, kaip gyvą ir daug 
nuo sovietų kentėjusį liudinjn 
ką, pasiuntė Simą Kudirką. Sa
vo ruožtu iš Vokietijos į Ko
penhagą buvo nuvykęs kitas 
lietuvjs-kovotojas — Jonas Ju 
rasas. Jų parodymai buvo klau 
sytojų ypatingu dėmesiu pri
imti.

Sovietų Sąjungos kalėjimuo 
se ir koncentracijos stovyklose 
yra mums nežinomi lietuvių po 
litinių kalinių skaičiai. Ilgai 
apie juos mes neturėjome jo
kių žinių; Tik maždaug prieš 
trejus metus Vlikui pasisekė 
gauti lietuvių politinių kalinių 
sąrašas, kuriame buvo apie 
200 pavardžių. Po kiek laiko 
gavome maždaug tokį pat ant 
rą sąrašą. Šiuos visus kalinių 
sąrašus paskelbėme mūsų 
spaudoje. Kvietėme .žmones 
tuose sąrašuose pajieškoti sa
vo giminių bei pažįstamų ir 
Vlikui suteikti daugiau žinių 
apie juos. Šiek tiek atsiliepė.

Šie visi kalinių sąrašai yra 
persiunčiami Amnesty Inter
national organizacijai, esančiai 
Londone, ir prašoma jų pagal
bos kaliniams išvaduoti arba 
bent jų likimui palengvinti, 
šiuo reikalu Vlikas veda susi
rašinėjimą su bent keliolika 
Amnesty IhterntationaI grupių, 
kurios veikia įvairiose valsty
bėse. Kiekviena šių grupių gau-' 
na iš centro uždavinį rūpintis 
to ar kito kalinio išvadavimu.

Prašau žinoti, kad sovietų 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose sunkiausia gyventi 
tiems kaliniams, kuriais niekas 
nesirūpina. Ypač naudinga, jei 
kaliniais rūpinamasi iš užsie
nio: siunčiami laiškai, prašo
ma pagalbos parlamentarų 
spaudos, vyriausybių, tarptau
tinių organizacijų ir t t Kvie
čiu visus, kas tik turi kalėji
muose giminių ar pažįstamų 
įsijungti į šitą akciją ir apie

Vyriausybės galvų arba už
sienio reikalų ministerijų toly
gūs pasisakymai žodžiai arba 
raštu yra patikimi. Tai rodo 
Baltijos valstybių atstovybės ir 
konsulatai veikią įvairiose vals 
tybėse.

Tačiau Helsinkio susitari
muose yra ir spragų, kurios rei 
kalui arba norui esant gali bū
ti panaudotos Sovietų Sąjun
gos prieš Lietuvą, Latviją ir 
Estiją neteisėtai ^agresijai pri- 
pripažinti.

Kaip Tamstos žinote, nese
niai JAV Atstovų Rūmai priė
mė rezoliuciją No. 864, kuria 
siekiama užkirsti kelią Prezi
dentui kada nors pripažinti 
teisėtais Sovietų Sąjungos ne
teisėtos inkorporacijos aktus, 
šitą spragą pirmas pajuto Ne- 
braskos senatorius Carl Cur- 
tįus, kuris į Senatą įnešė savo 
rezoliuciją No. 319. Ja siūloma 
paremti Atstovų Rūmų priim 
tąją rezoliuciją No. .864. Sena
tui priėmus rezoliuciją No. 319, 
Helsinkio susitarimai niekuo
met negalės būti ratifikuoti! 
Tai bus lyg įstatymo galia. Tuo 
pačiu jokia šio krašto vyriau
sybė negalės neteisėtos inkor
poracijos pripažinti. Pagal JAV 
vyriausybės laikyseną laikosi 
ir daugelis kitų kraštų vyriau
sybių.

Šiuo metu rezoliucija Nr. 319 
yra Senato Užsienių Reikalų tai painformuoti Vliką. 
Komisijoje, ir labai svarbu, kad (Nukelta į 5 psL)

sipsta ir kūne organizmas praranda atsparumą ligoms 
nukovoti. - \-

Bet nuonuolątinio persivalgymo visi žmogaus, o ir- 
ganai persidirba, perauga, išsigimsta, taukais ima 
virsti, vidurių aparatas nusidėvi, kraujas esti nešva
rus, pamėlinavęs ir pilnas nuodų, virškinimo apara
tas nepajėgia atlikti savo užduotį, žmogus aPsmun* 
ka, apdrimba, apsileidžia, tingi dirbti protiškai bei 
fiziškai, greit nuvargsta ir vis daugiau tunka, taukuo
se visus žmoniškus gabumus paskandina, žmogus pa
sidaro tikras liurbis ir miegas jį greit slopina. Ar vie
nas ar draugystėj, kaip greit sėdynėn atsisėda, ar tai 
būtų namie ar svetur, tuojau ir užmiega — užknarkia.

Žmogaus valgymo apetitas yra nepatikima rodyk
lė, kiek būtina valgyti: pilvas esti platus, akys yra dar 
platesnės. Gyvuliui galima patikėti, kad jis savo gam
tinio apetito prisilaikys ir nepersiės, bet ne žmogui! 
Jis pikčiau už gyvulį! Kiekvienam reikėtų valgyti 
tiek, kad dar pavalgius pilve liktų vietos, kad justum 
dalinai nedavalgęs ir dar galėtum daugiau valgyti, 
jei protui save tvarkyti neduotum.

Vaikus būtinai iš pat mažų dienų pratinti prie dau
giau gamtinių valgių ir drausti nuo per daug sal
džių, o labiausiai nuo birgalinių gėrimų. Tuomet svei
kesni augs ir gydytojas mažiau kaštuos. Iš mažų 
nų vaikus būtina mokyti gerai viską sukramtyti, 
ryti perpus tik parkandus, dideliais gabalais, lyg 
lakutas. Bene suaugę kramtyti mažai nusimano, 
skubomis žemyn maistą kemša, tik kemša, kol
kemša, kaip maišą pelų. Toks maisto kimšimas grei
tai vidaus virškinimo aparatą suardo ir nudėvi, o sy
kiu.ir duoda geriausią progą bakterinėms ligoms at
sirasti. Visuomet būtina gerai maistą sukramtyti, sei
lėmis suvilgyti, galima ir vandeniu nuplauti, jį per-
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duodant virškinimo organams, kurie jį lengviau ir 
greičiau suvirškina. Tuomet viduriuose nebus tiek 
daug jo rūgimo, puvimo ir skrandyje nesiformuos 
nuodingieji gazai, kurie dažnai žmogų susargdina.

Neretai būna, kąd žmogus jau gerokai pagyvenęs 
ir apsčiai sveikatą sužalojęs, išmoksta, kaip sveikatą 
būtinai taupyti, kokių valgių ir gėralų saugotis rei
kia, kiek ir kaip valgyti. Nūdien daug žmonės valgo 
minkštus valgius, košės, pusiau žalius blynus, keps
nius, virinius, kad tik mažiau reiktų kramtyti. Dan
tims ir jų desnoms neduoda gerai pasimasažuotu Už
tai ir dantų ligos prie jų greit prikimba, juos suardo. 
Dažniausiai, tai konservuoti valgiai su įvairiais pre
servais, kaip taiė benzoinė rūgštis, acetanilidų, švino 
ir aršeniko druskos ir net kitoki nuo puvimo aps.au- 
goti nuodai. Tokių nuodingų prezervų vartojimas tik 
greičiau gaiviuosius žmogaus organus suardo bei suį- 
traiško ir žmogų gilyn pastūmėja ligų 'glėbyn. Išsiri- 
tuloja viršinimo aparato neveiklumas, formuojasi du
jos, rągimai ir maisto puvimas viduriuose, sukietėji
mas, kuris pasidaro labai įkyrus, jau kiek persiritus 
pusę amžiaus gyvenimo eigos.

Vidurių sukietėjimo pradžios būtina ieškoti už- 
tinkamame maiste ir nesąmoningame to maisto ga
minime bei vartojime. Dažnai būna perdaug virinimo, 
kepimo, lašinimo. Toks maistas daug savo gamtinio 
maistingumo nustoja, viduriams peryirškinti sunkiau 
būna, nes praranda didžiumą vitaminų, mineralų ir 
kitokių skysčių.

(Bus daugiau)
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TELJKF. PR 8-3229

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologinė chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Teief. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STP£ET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas:' H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos
i Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tek: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEL.’ — BE 3-589Š’ * ’ ‘

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
... 3907 West?103rd Street

Valandos pagal .susitarimą- <

DE X A. V. JUČAS1
Tek: 561-4605 ir 489-4441

O F I S AI:"" 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Valandos pagal susitarimą.

•x Ofiso tek: HE 4-1818
’ Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
* niais. ketvirtadieniais ir penkta

dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

• DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRĮSTAS

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

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

Audėnas pasakoja
' (Atkelta iš 4 psL)
Jau kartą minėjome, jog Lie 

tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika nekartą pareiškė savo dė-. 
kingumą, kad Europofe Vliko 
žinioje veikiančios radijo sto
tys labai daug padeda paverg 
tajai tauttai. Tokie atsiliepi 
mai ateina iš Lietuvos pogrin
džio. Bet dar daugiau atsiliepi
mų apie Vliką ir jo šakotą veik 
lą turime iš oficialios okupuo
tos Lietuvos va.ldžios šaltinių. 
Bolševikų spaudos ir pareigū
nų niekas kitas nėra taip pik
tai puolamas kaip .Vlikas. 
1973-1974 m. per visą eilę 
“švyturio” žurnalo puslapių 
buvo begalė prirašyta apie Vil
ką ir jo veiklą bei veikėjus. 
Nuolatos ir nuolatos sovietų 
spaudoje puolami bolševikų 
terminu
niai nacionalistai, Lietuvos va- 
duotoj ai, vlikininkai ir kitaip 
pravardžiuojamas Vlikas ir jo 
veikla. Bet Vlikas yra per kie
tas riešutas, kurio bolševikai 
nepajėgia perkąsti.

Mūsų turistai, besisvečiuoda 
darni Lietuvoje, mato dažnai 
rodomus filmus, kuriuos įvai 
riausiose karikatūrose rodomi 
Vliko veikėjai: dabartiniai dr. 
Kęstutis Valiūnas, Juozas Au
dėnas; jau mirę — kun. Myko
las Krupavičius, Vaclovas Sid
zikauskas ir kiti.

Gimtasis Kraštas, už dyką 
siuntinėjamas į Vakarus, 1975 
m. spalio 30 d. savo komenta
ruose rašo: “Daug Nemunu 
vandens nutekėjo, daug pir
muoju smuiku vaduotojiška- 
me biznyje traukiąs Vlikas 
bandė kalbėti tautos vardu — 
niekas neklausė. Mėgino ape
liuoti į amerikiečius — ne ką 
pešė.” Toliau rašo: tarpu' re- 
akcingiausios kapitalo jėgos 
laikas nuo laiko pasinaudoja 
jų paslaugomis”. “Ne taip dar 
seniai didžiai trokšdami išlikti 
dar nors metus ‘vaduotojai’ 
nesiderėdami maoistams (Bau 
dona j ai Kinijai) siūlė Vakarų 
Europoje ir Amerikoje parduo 
tą sąžinę. Apie šiuos dalykus 
prirašytas ištisas puslapis. Ir 
tai rodo, kad Vlikas ir jo veik
la yra žinomos jėgos ne tik 
Amerikoje bei Vakarų Euro
poje, bet ir Raudonojoje 
joje, su kuria rusai turi 
liūs konfliktus.

(Tai'rrjtijąs ir sciįiui Įąųktas
• jaunimo posūkis — j Lietuvos 

laisvės kovas. Tai naujai at
verstas lietuvių kovos dėl tau
tos laisvės istorijos lapas. Juk 
lietuviai studentai per visą 
19-jį šimtmetį įvairiuose uni
versitetuose būriavosi kovai dėl 
Lietuvos laisvės. Anų metų lie
tuvių studentų judėjimas sve
tur ir Lietuvoje atnešė gerus 
vaisius: 1918 ni. Vasario 16 die 
nos Nepriklausomybės Atstaty
mo Aktą. Manau, kad ir čia 
taip , mūsų susirinkusių yra 
daug dalyvių, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu atliko nema
žą savo valstybės atstatymo 
darbą. Čia j jus kalbąs Lietu
vos atstatymo darbą taip pra
dėjo 1919 m. partizanų eilėse.

d 1 -rr i’, is- •
klausomą demokratinę 
vę.

(Pabaiga)

vadinami buržuazi-

Šiandien Lietuvos pogrin
džio kovą veda daugiausia jau 
nimas. Mūsų visų talka, kuriai 
vadovauja Vlikas ir dabar prie 
jos prisideda laisvojo pasaulio 
jaunimas, anksčiau ar vėliau
*

i

neir'-
Lielu-

■ 11 ‘ i w

gudink

‘ PRANEŠIMAI
Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
SVEIKATOS DRAUDIMO

BENDROVIŲ UŽDARBIS

Nežmoniškai aukštos sveika
tos draudimo kainos priklauso 
nuo draudimo bendrovių pajamų, 
kurios skundžiasi, kad jų uždar
bis n ekoks. Tačiau Washington 
National Corp, prezidentas S. E. 
Hutchison sako, kad 1975 m. bu
vo sunkūs, bet, bendrai imant,
kiekvieną metų ketvirtį uždar
bis didėjo ir iš jo į metus kiek
vienam bendrovės serui tenka 
2.65 dol.

BUY D.S. 
SAVINGS 
BONDS

-WHERE YOU BANK OR WORK

STANLEY THOMAS,
Gyveno Brighton Parko apylinkėje

Mirė 1976 m. kovo 6 d. 5 vai., sulaukęs 80 metu amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Kauno aps., Ukmergės mieste ir parapijoje, Laičių kaime.

Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: podukra Bernice Nabierza, žentas Vincent; anū

kai: Bruce, žmona Sally; William, žmona Nancy ir Thomas; proanū- 
kė Amy ir daugelis kitų giminių, draugu bei pažįstamų.

Priklausė Upytės Draugiškam Klubui, Joniškiečių* Draugiškam 
Klubui ir Našlių bei Našliukių Klubui.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, kovo 8 d., 1 vai. po pietų Lack 
(Lackawicz) koplyčioje, esančioje 2424 W. 69th St, Chicago, Hl.

Antradienį, kovo 9 d., 9:10 vąL lyto bus lydimas iškoplyčios į Šv. 
Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas kapinėse/ ' " ^ 7

Visi a. a. Stanley Thomas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
x podukra, anūkai ir giminės.

ddotuvių Direktorius Steponas Lack. Tel. 737-1213
■f-acMrai y raa

JUZĖS ŠIMANSKIENĖS

H; >I

SVAKBUS SUSIBINKIMAS
J. A. V. Beg. Lietuvių Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me
tinis yiarių susirinkimas Šaukiamas 
kovo mėn. 28 d. tuojau po 11:30 pa-’ 
maldų, parapijos salėje 6820 South 
Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
reikalai aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvauti. Tuomi parody
site. kad Jums rūpi ne tik savi rei
kalai. bet ir kenčiančių lietuvių pa
vergime. — VALDYBA.

"Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės savo 
meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

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

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyri nė-
— LIETUVIŲ NAŠLIU. NAŠLIU- to*v .....

KTU ir navipnin klubą, knvn mėn. k4<1 P«ll**i* kiekvieną. Bet kur yr» miSd. 7 vafiro Vy® S.M55 ""M* I ^"4 knygutė "V liti, po mirti..-, kuri, gau.itw
W. 47 St. šanki* eilinį narių susirin- i nemokamai. Rašykite: 
kimą. Narių dalyvavimas būtinas ap-Į F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET,
tarimui svarbių klubo reikalų. Po CHICAGO, ILLINOIS 60629.
susirinkimo vaišės. Veiks bufetas ir I RAŠTO TYRlNtTOJ Ai
šokiai. J. Joniko orkestrui grojant 
Mėgstą šokti svečiai maloniai kvie- ~ ‘ ~ \~ __________
čiami dalyvauti. - V. Cinką, sękr,

Visi žino, kad mirtis yra žiauri tr paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: amzad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso teief.: 776-2880
Naujas rez. teief.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 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
C HI R U R G AS

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti teief. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai teief. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

■ Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Specieli pagalba kojom

♦ (Arch Supports) ir t L
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 We«t 63rd St, Chicago III. 60629 

Teief.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KJ-SUS SKAXIYTI
NAUJIENAS

i

PERKRAUSTYMAl

b r

Sekm. ir tree, uždaryta,

Laidotuvių Direktoriai

’'t

trys moderniškos

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

Valdyba '

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA'

R. ŠĖRĖ N A S 
TeL WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

GfflWINSKAS
GERIAUSIAS

8 TAKŲ MAGNETOFONAS 
SU SKAITLIUKU

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

TĖVAS IR SŪNŪS

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Teief.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

am-CONDiTIONED KOPLYČIOS

EUDEIKI
GAIDAS ~ DAIMID

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-08342-ro kovo 1975 metais 

mirusios,, metinių proga tu
riu pranešti, kad Juzė Ši
manskienė iš savo sunkiai 
sutaupytų pinigų paskyrė:

pasi-

$300

$500Simui Kudirkai 
r *» l 1*1 ■ ■ r*

S

.,s?

That’s why it’i importanttt> protect

foUo>nng Srookey*i ABC*

Kini- 
dide-

■ Pabaigai man malonu 
džiaugti Pasaulinės Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos konferenci
jos, įvykusios Pietų Ameriko
je, nutarimais. Ji nutarė visas 
jaunimo jėgas skirti Lietuvai 
ir jos laisvinimo darbams. Tai 
dar vienas smūgis okupantui, 
kuris Lietuvos gyventojus įti
kinėjo, kad laisvasis jaunimas 
eina savo skirtingais keliais, o 
ne su Lietuvos vaduotojais.

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

Be sore to drown all campHre^

Bražinskams
Turkijoje —

Jlsėkis svetingoje / 
Canados žemęlėje. \

KOSTAS VAIčIO^IS

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paslau
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.5G. 

Knygos bus' išsiųstos, jei $1,50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

- NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, 111. 60608

i Please! Only yon cm

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip grižiai žaliuojanti pie 
relė. 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 PDEVELfiS .
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
Ii knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 

_  užvažiuoti, tai gali Atsiųsti $1.50 ček; 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 80608

G Ė L i N IN K A f
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. '

_R0Y R. PETRO (f UTRAMENTAS) 
5525 So. jiaįlgjn Avė. — 586-1220

give...
so more will Uve

HEART 
FUND

OUX TDKEST nlBNM

Ow W defexw 
dw carekw w*e of fira.

pleaae follow Smokry’i ABCr 
Atwan hold m**cbo uH o&U. 
Ha Mt t» Afcwa all eampArva.

turn M***- Creek al

4605-07

4330-34

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

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
• -■ ’ *'•- »

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. 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 0. 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

3354 So. HALSTED STREET xPhone: YArds 7-1911
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VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel RE 7-7200

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

MIRĖ JEAN MARTINON

SKAITYK IR KlTAuZ PATARK

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

kokią

W.OO

Ml

3AM 
$4.00

185 North W*b**h Avenue 
2nd Floor Chicągo, Ill. 60601

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Stafyba Ir Remontas

Call Frank Zapolis 
320$ Vi W. 95th St.

• GA «654

Lietuviy kalba: kasdien nuo pinna- 
dienio iki penktadienio
1:00 v. popiet. — f "____ r __
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

IR GYVENKIME ČIA

2] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipaži- 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas Ir Taisymai 

U46 WEST 69th STREET 
Telatj Rlpubllc 74941

12:30— 
šeštadieni ir

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai.

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštu mūro narna, luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000.

Iki pasimatymo parodoj. 
Rengėjai.

ARTI 73 — California* 20 metų 
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro garažas; Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

Buvęs nuo 1957 iki 1968 me>t 
tų Chicagos Simfonijos orkestro^ 
dirigentas — muzikos direkto-, 
rius, prancūzas Jean Martinon, 
mirė Paryžiuje, sulaukęs 66 me-, 
tų amžiaus. Mirtis nutraukė jo 
sutartį su Chicagos Lyric Ope
ra diriguoti pastatymui Offen- 
bacho “Hoffmano pasaką”.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST M rd ST„ CHICAGO 

Telef. 434-4660

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

Pasveikink savo draugus 
per “Naujienas"

10 BUTŲ inūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virįš $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. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

mdarbui 
nuo 

geras 
orga- 
vizitą 
para-

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I $ 

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.

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 

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

M. Gudallt, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapi ai----------- -----------.--------- -i

Knyga* užaakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoto*.

NAUJIENOS, ' *

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

DIENRAŠTI ’NAUJIENAS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums? Marquette Parke. $£6,000.

2 butų puikus mūras, atskiri šildy
mai, 2 auto_ garažas. Marquette Par
ke. Arti musų. $27,900.

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — MONDAY, MARCH 8, 1976

MŪSŲ SPAUDOJE.. , 
~ - j - - • - -—

Detentė ir nauja bendradarbiautoji.ulaktika.

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

Venckui iš Brig^i- 
apylinkės lankėsi 
pratęsti prenume-

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUO SIT —- 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ - 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 » Teh WA:5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivalrlę preJdg.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.

9 kambarių kaip naujas ranch. 2 
virtuvės. 2 vonios, nauii karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36,500.

2 BUTU modemus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Pžirke. $36,600. *

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pRS rienlntelį
lietuvį kailininką

Ik Chicago je —

VatNORMANA
(®iGSkBURŠTEINĄ

263-5826|VĮ*uB (jttaigoi) ir
677-8489

■ uKy (buto)

PAKVIETIMAS Į 
PARODĄ

šių metų kovo imėn. 12 d. 7 
vai. vakaro Jaunimo ; Cetitre 
5620 So. Claremont Ave., Chi
cago, Hl. yra atidaroma Juozo 
Mieliulio kūrybos paroda, ku
rioje dailininkas pristatys savo 
išvystytą erdvės- kompoziciją. 
Paroda, yra apžvalginio pobū
džio ir apima dąilininkg.beyėik; 
įiso ^yeįnno kūrybą. > - ’ 1970. 
metais dailininkas buvo, jšvyr 
kęs į Europą. ’Tos kelionės; pie
tų, kuri tęsėsi apic metų, 
jis aplankė maždaug-100. mies
tų, kuriuose' jis YarikėA’muzie-. 
jus irt studijavo .architektūri
nius paminklus.

Pagal galimybę išsiuntėme 
pakvietimui. ..yįsięms.; parodų, 
lankytojams ir. suinteresuo
tiems menu, šį pakvietimą ski
riame tiems, kurių adresų ne
turime ir dėlto negalėjome pa
siųsti pakvietimų.

Paroda tęsis iki kovo mėn. 
21 d. imtinai. Lankymo valan
dos: Savaitgaliais: I v. p. p. 
— 9 v. v. Savaitės dienomis:— 
7 v. v.:— 9 v. vakaro.

/. : SIUNTR^lĮ TJĘTUVĄm-
CosmosPa^^Lxpi^ss^Corp’m 

MARQUETTEtGJFfrpARCELS-SERyiCE . t? 
2501 W. 69th St., ChHago, l|Et6062?. — Tfl,r WA 5-2737 , 

3333 So. Halsted ct„ Clįkięo, HL 6M08, — Tel. 254-332P 
v. v M T I N-ą į ę

- ’ * ''*■ . f f S r ' ' - .<

Tai būsią atsiekta pagal pro
gramą ir ^formulę — išpripis. 
apsupimas ir vidujinė dejnora 
lizacija ves prie kapituliacijos.

Po Helsinkio konferencijos 
mūsų bendradarbiautojai ir 
tiltų su sovietais statytojai, tik
rumoje pradėję detentę ir tai
kingą koegzistenciją daug anks| 
čiau už Valst. sekretorių Ki- 
singerį, pakeitė savo taktiką. 
Jie visi, kaip susitarę, peikia 
Ameriką ir laisvės kraštų val
džias, isteriškai šaukdami apie 
Pabaltijo pardavimą. Naujoji 
taktika yra labai gerą priemo
nė griauti Amerikos Lietuvių 
Tarybą ir kompromituoti mū
sų nuosaikias politines organi
zacijas bei jų junginius ir pa
skirus asmenis. .

. K. Petrokaitis

tuviškų laikraščių; Tai nKPia- 
no vieno nuopiohė, bet dauge
lio. Jas sukritikuoti nepajėgs 
joks priešas, nes Naujienos du
ba nuoširdų ir teisingą Lietu
vos laisvinimo darbą, padeda 
visoms demokratinėms jėgoms 
ir jų organizacijoms, nurodo 
klaidas paklydusiems, nors dėl 
turi nemalonumu. Dėkui už 
kalendorių. Ta proga siunčiu 
10 dol. Naujienų paramai, lin
kėdamas visiems gero sėkmės 
Jusi] darbe’’. Dėkui už pareiš
kimą, gerus linkėjimus ir už 
auką.

»369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKE.TE 
I35-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

♦ . Muz. K Steponavičius pa
rašė orkestraciją LeHaro opere
tei “Grafas Liuksemburgas”, 
Operetę stato Pirmyn choras ko
vo 13 ir 14 d, Marijos aukštes
niosios mokyklos salėj. Bilietai 
gaunami Marginiuose.

jas ir universitetus.^sukeliant 
jaunimo mintyse neapykantą 
JAV imperializmui, r ’

1. Taikinga koegzistencija 
nesulaiko komunizmo duoti ka 
rinę, ekonominę ir moralinę 
pageltą jėgoms, siekiančiams 
“tautinio išsilaisvinimo”, (ši 
interpretacija ypatingai yra 
ryški Angoloje, kurioje laisvę 
laidoja rusų patarėjai ir Ku
bos kareiviai su sovietiškais 
ginklais).

5. Palaikymas komunistų rr
“progresyviu” siekimo perimti 
pramonės kraštų valdžią yra 
tikroji taikiosios koegzistenci
jos prasmė. Draugiški patari
mai ir finansinė parama Ame
rikos kompartijai įeina į dėten 
tės programas. - -

6. Laisvųjų kraštų valdžioms 
ir jų piliečiams yra uždrausta 
teikti pagelbą disidentams, ir 
tėmji tautinius išlaisvinimus. 
Pagėlbėjunąs Toms/jėgomSj^>ū 
tų (tetėni^/Įaųžymas. ’ ųo- ’

7. Brežnevo doktrina yra ne
atskiriama nucr detejitės. Inva
ziją į Čekoslovakiją buvo tik 
įvykdymas ■ taikios' 'koegzisten
cijos, jėga neleidžiaųt kištis į 
komunistų kontrolėje esančio 
krašto vidaus reikalus.

8. Detėntė ir taikinga koeg
zistencija turi padėti, p ne slo- 
_pinti komunizmo pergalę. Ji 
ves į pasaulio socialistinių vals 
lybių tarptautinę federaciją.

1739 S. Hateted St, CMcago, m. 60608. — Td. HA 1-6100

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metą.. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraJJlo steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujiem? platinijno vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kqvoja už Lietuvos ir pavergtą Hetuvią laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ją įgalio
tiniais. ’ - - . r;

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ją bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

’ Am - • H’

NAUJIENOS atstovauja tyliajg lietuviu dauguma Šiais r pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomdos, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti NaujW 
nas yra mada- Lai ta mada tampa jas prenumeruoti. :nr

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi į. visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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
tuvišku reikalu renesanso. -'
KAINUOJA: Chieagofe Ir K«nado|* metims — $30.00, pusei mėty — $16.00, 

trims mėru— $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14JX3, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui slynėlama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą

Daužo knygyno 
langus

• Graži ir rūpestingai tvarkoma 
Chicago Lawn biblioteka (Pu
blic Library),- 6122 S. Kedzie, 
kurioje ųialonios- - ir paslaugios 
tarnautojos- padeda kiekvienam 
apspanki usiam susirasti bet ku
rioje kalboje ir bet kokią knygą, 
jei neturi — parūpina, leidžia 
pasinaudoti patalpa skaitymui, 
meįno parodėlėms,, paskaitoms, 
filmams, šachmatų žaidimui, ku
ri visada pilna įvairiausio am
žiaus lankytojų, šiuo metu be 
langų — didelis ir sunkus įėjimo 
durų stiklas suskaldytas ir pietų 
pusėje stiklo siena sudaužyta...

Kas, kodėl ir ko siekdamas 
daužo langus — neaišku. O lan
gai išdaužyti ne vien bibliotekos, 
bet ir kitoje pusėje gatvės mais 
to krautuvės tik neseniai tesu- 
sįdėjp stiklus. Ir kitų krautuvių 
toje apylinkėje buvo išdaužyti 
langai. - Kelios krautuvės degė. 
Spaudoje buvo skelbimai — sky
rė premiją už suteikimą žinių, 
kurios padėtų surasti padegėją...

Buvo ne naujiena išdaužyti 
mokyklų langai. . Dabar daužo 
langus jau net ir šiaip gyvento
jų. Prie 63-čios ir St. Louis vie
name trumpame pusblokyje iš
daužyti langai net keliems gy
ventojams, pridaryta ir kitokių 
nuostolių... Ir policijos būstinė 
tik už pusblokio...

Piktadariai, matyt, gudresni 
už gaudytojus arba turi kokį 
tvirtą užnugarį, suinteresuotą 

šios gražios apylinkės smukdy
mų,. nes, bęvęįk, .netenka .girdėti, 
kad dažniau būtų sujaunami. 
Vietinis’ “politišėnas” tesirūpi
na tik. balsavimais... O “inšiū- 
rinas” -visaip išsisukinėja nuo 
apmokėjimo -“vandalizmo” nuo
stolių. '

Gyventojai dėl to labai. nusi
vylę ir dažnai net nieko nepra
neša policijai’ apie naujus krimi
nalinius įvykius, bijodami nesu
valdomų kriminalistų ir šiaip 
įvairių valkatų,-jau tapusių šio
je apylinkėje padėties viešpa
čiais, keršto. Ir tai, žinoma, dar 
daugiau pablogina padėtį.

A. Bal-čius

-Adv. Stella Strikolytė su 
seserimi Ona ir švogeriu Art
hur Franklinais praleidę. vaka
rio ntėnesį atostogas Floridoje, 
sugrįžo Cįhicagą. Sako, oras 
ten buvęs vėsus. Net Key West 
(1,700 mylių nuo Chicagos), 
taip pat buvęs vėsus oras. Žu- 
vaviirias nėsėkrningas. laibai 
daug .turistų ir viskas labai 
brangu, net vaisiai nepigesni 
kaip Chicagdje. Benzinas ten 
daug brangesnis. >

— Josephine Kriščiūnienė, 
atostogavusi savo kondomiųiu- 
me Floridoje, grįžo į Clūcagą, 
kad galėtų' dalyvauti' savo anti
kės Tihos vestuvėse, vykusiose 
praeitą šeštadienį,

-—‘‘Lietuvos gen. konsule Ju
zė Daųžvardienė pakvietė Liuk- 
semburg’o . konsulą Nicholas 
Colling į Pirmyn choro stato
mą operetę. “Grafą ' Liuksem- 
burg’ą. Konsulas mielai sutiko 
su žųionA'.^atvykti į sekmadie
nio, kovo lJ d. spektaklj.”---- --

— Pijus ifitkus, Bridgeview, 
III., -tarp kita, savo laiške taip 
rašo: “šiomis dienomis Nati
ni ėjos vėl paaugo vieneriais 
metais. To gimtadienio proga 
linkiu .jpnis ir ateityje eiti tik- 

I rais' kėliais, • skelbti tiesą ir 
skleisti, šviesą. Netiesa ir blogi 
darbai bijo šviesos, bijo ir Lie
tuvos okupantas. O jau ir čia 
pas mus tokių, atsirado, kurie 
ardo tvarką, demokratinę sis
temą, mato ir vertina tik save, 
siekdami tifc, savo partijai ge
ro. Todėl visos demokratinės 
Organizacijos. turėtų atkreipti 
į tai.. dėmesįJję. .palaikyti Nau-. 
j ienas, kad-.jas skaitytų kuo 
didesnis lietuvių skaičius, kad 
visuose augtų tikras demokra
tinis sąmoningumas. Linkiu 
Naujienoms ilgiausių mėtų 
Dėkui už laišką, gerus linkę- . 
jimus. ir už nuolatinę paramą.

—Stasys Garliauskas, 19i9 
Hubbard Ay|, Detroit, Mich, 
48209, Lietusių .'Rūdijo Klubo 
“Lietuviškas .. Balsas” progra
mos vedėjasj.;remdanias 
višką spaudą, atsiuntė N^jie
nų paramai 10 dol. Jis yriį^ak 
viestas vesti. Detroito beiŽūBy- 
linkės . organizacijų . rei^iltių 1 
kalendorių. Jo?, pąląnUįįitešl 
Skaudai - irolųėkty vųma^-į^ar 
rantuoja gerus san^TkiusI?X:l < :

Leonas ^razaiiskaš^ęie^ 
yėland, ' Ohio; ■ a'siuntetokį ' 
laišką:. Gerbiami- Naujiem) Reį ! 
daktoriai ir' Bendradarbiai ! 
Noriu Jums pasakyti, kad Xau7

BANGOR, MICH. RETIREMENT 
HOME 120 miles outside Chicago. 
Widow must sell sturdy 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. Good furnace/ 2% acres of 
good land , on blacktop road. Bus 
service to schools which are less 
than 2 miles away. — both elemen
tary and high schools. Fir trees in 
front of house and other shade trees. 
$20,000. Taxes only $126 yearly.

Tel.: 616 427-8766,

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
NauiUnoM galima gauti puikly knygy, kuriai papuėl bat 

knygy spintą ar lentyną.
K. Blelinh, PENKTIEJI METAI, gražiai Irižta, BSŽ psl.
K. Stalinis, DIENOJANT, gražiai Irttta. 464 pat _____ _
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, H tonias, 

žiais viršeliais. 336 pat Kaina $6.00. Mlhkitala vili.
1STO-

is vir-

r-Koslas 
ton I^ar^o 
Naujienose 
ratą, pareikšti savo pritarimą 
tinkamai atliekama 
ir tiksliai informacij 
kurios daug priklauso 
sugyvenimas tarp mūsų 
nizacijų. Dėkui jam už 
ir įteiktus $5' Naujienų 
niai taip pat $2 už kalendorių

Pasveikink savo draugus 

per "Naujienas1

Prof. Vacį. BiriHks, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KN
RIJA, I dalis. 208 psL, Irižta — $3,00, ml___
Sėliais — $2,00; H dalis, 225 psl, JriSta — ©,00. minki- 
tais virfellafa_____ _________________ ___  , . 1-----

Prof. 5. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai ĮrUta, 416 p$L 
Kiprai BlalinU, GANA TO JUNGO, 492 p«L. mlnkitate rir-

Želiala.--------------- ---------- --------------------------- --------------- -
J u orai L lodžius, RAITAI, 250 p«l. _______ -—
P. LIOdžluvItM, ATSIMINIMA! APII JUOZĄ LI0D21Ų,

88 psL------------------------------------------- --------------- --- ---------
Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunyitės atatalnlmaJ

komunizmui 
gas naudoti 
chologįinius 
ginklus.

3. Taikinga koegzistencija 
npanaikina idėjinio karo. Nuo 
latinės atakos turi tęstis prieš 
pelno motyvus, privačią nut> 
savvbe ir buržuazine demo
kratiją. Svarbiausia, JAV turi, 
būti atakuojamos už imperia-’ 
lizmą. Atakos turi būti visose 
pasaulio valstybėse. Didelis dė
mesys turi būti kreipiamas j 
aukštesnes mokyklas, kolegi-

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

[J Siunčiu__________doL NattJiėnij prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas liehivišką spaudą.

Teisėjas John Sirica niekad ne
manė; kad krašte jis turi tiek daug 
draugu. Beskaitant . paskąita kitiem s 
teisininkams, Jis gavo tokį stipry 
širdies priepuolį, kad visą mėnesį 
pragulėjo ligoninėje* Teisėjas Sirfca 
pavergė krašto gyventoją širdisrkai 
jis, nekreipdamas dėmesio jį pavojus, 
pasiryžo išgvildenti visa Watergate 
byla-

(Ji rišlia n Anti-Communism 
Crusade kovo 1 d. biuletenyje 
rašoma apie dviveidę detente 
ir pilną apgaulės taikingą su
gyvenimą. Komunistų propa
gandos mašina — t\gilpropas 
nuolat primena partiečiams 
šios politikos bei elgsenos tik
rąją prasmę, kartu įspėja, kad 
jie neturėtu jokių iliuzijų dėl 
atvangos, o būtų tokie pat ag
resyvūs, aktyvūs ir pasiryžę 
sužlugdyti buržuazinę demo
kratijos santvarką.

Sekdamas Agitpropo biulete
nį World Marxist Review, 
CACC pirm. dr. Fred Schwarz 

rsuvedė komunistinės detentės 
sampratą į 8 punktus:

1. Taikaus sugyvenimo ir de 
tentės esmė yra išvengti ato- 
minio^aro. Visos kitos kovas 
formos yra tęsiamos toliaa.

2. Detentės klimatas sudaro 
palankias sąly-

ideologinius, psi- 
ir ekonominius

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 406S A re h. r Ava 
Chicago, IIL «OM1 TaL YA 7-5W0

I MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. , .

Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave,

HOMEOWNERS POLICY

Fire and Casuilfy Comply




