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"WALKER BENDRADARBIUS

IS VISO PASAULIO

Jis nori išaiškinti, kuriais sumetimais
Rodezija pasiruošusi karui GALĖTU SUTIKTI SU JUODŽIAIS

išleista 16 milijonų žmonų pinigų
CHICAGA, Illinois. -—Sen. Frank Savickas būtinai užsispyrė 

išaiškinti, kuriais sumetimais gub. Dan Waker bereikalingai išleido 
Illinois valstybės 16 milijonų dolerių. Jis buvo pakvietęs kelis 
įtakingus gub. Dan Walkerio pareigūnus, kad jie atvyktų pirma
dienį į sen. Savicko įstaigą ir komiteto nariams paaiškintų, ku
riais sumetimais jie 1975 metais perkėlė į kitą vietą Illinois Darbo 
Departamento General Service įstaigą.

SALISBURY. — Rodezija yra 
pasiruošusi karui su juodžių na
cionalistais. kad ir trimis fron
tais, pareiškė baltųjų, valdžios 
ministeris Sutton Pryce. Gauti 
ginklų iš JAV-bių šiuo metu esą 
visiškai neįmanoma, bet jei So
vietai sayp apginkluotais kubie
čiais ir čia kaip Angoloje nami
nėms varžyboms priduos “liau
kas karo dimensijas”, ginklų Jaus 
galima gauti Vakaruose. Ame
rika šiuo metu užimta savo rin
kimais ir jos atsargumas supran
tamas, pasakė Pryce.

žmonių grobimo manija
nepraeina
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FRANKFURTAS, Vakaru Vo- 
kieti ja. — Ginkluotas užsimas
kavęs vyras antradienį įėjęs 
į teismo- posėdį pareikalavo pa
leisti tuo metu teisiamą bankų 
plėšiką, pasigrobė du įkaitus ir 
pareikalavo jį patį ir jo išlais
vintą teisiamąjį Boeing 727 lėk
tuvu nulakinti į Kubą, be to duo
ti $3 milijonus pinigų'

. Panikai kilus teisme sargams 
pavyko teisiamąjį įstumti į už
pakalinį kambarį ir užrakinti, o 
grobikas su savo įkaitais kita
me teismo kambaryje užsirakino. 
Kuo baigėsi, dar nepranešta.

Buvęs senatori 
dento pareigoms, 
pasitraukė. Daba 
konai napjegs žii 
Neatrodo, kad ji

> Eugene McCarthy du kartu kandidatavo prezi- 
bet pralaimėjo. Tada jis ir iš senatoriaus pareigų 

r yra įsitikinęs, kad nei demokratai, nei respubli- 
žingsniuoti kartu su mokslo ir visuomenės pažanga... 
jis galėtu surinkti pakankamą balsu skaičių.
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Senatorius Frank Savickas

Gubernatoriaus paskirti parei
gūnai nesiteikė atvykti į sen. Sa
vicko vadovaujamą posėdį, tai 
jis jiems išsiuntinėjo įsakymą 
atvykti penktadienį. Jeigu šį 
karta tie pareigūnai nesiteiks at
vykti, tai juos atves policija.

Valstija norėjo pirkti didelį namą

Paaiškėjo, kad Illinois darbo 
Departamentas buvo pasišokęs 
pirkti seną Standard Oil bendro
vės namą. Atsakingi specialis
tai, patikrinę minėtą namo, pa
tarėjo nepirkti, nes jis senas 
ir brangiai kainuos. Nustaty
ta; kad tuo tarpu, kol ėjo pa
sitarimai su Darbo Departamen
to pareigūnais, namą nupirko 
biznierius- Leonard Kovai. Buvo 
išleista stambi suma- namams 
apžiūrėti. Vėliau Darba Depar
tamentas Darbui surastibiurą 

pereitais metais persikėlė į kitą 
vietą, kuri biuro tikslams nebe
tinka.

Savicko vadovaujamas komi
tetas-surinko visas oficialias ži
nias apie padarytas transakcijas 
ir įstaigos bereikalingą perkėli
mą, padariuęį valstijai didelius 
ir visai bereikalingus nuostolius.

Sovietu KGB šnipai 
studentų kailiuose 
WASHINGTONAS. — Pati

krindama iš užsienio ateinančią 
korespondenciją ČIA identifika
vo tam tikrą skaičių sovietų stu
dentų esant sovietų karinės žval-

Žydai subombardavo 
Sovietų oro liniją

New Yorkas. — Bombos spro
gimas sutriuškino visus langus 
Sovietų ir čekoslovakų aviacijos 
linijų ofisams užimtų namų vi
sus langus. Nieko, netrukus jau
nas balsas patelefonavo laikraš
čio redakcijai, pasigirdamas, kad 
atsakomybę už sprogdinimą pri
siima Ginkluotos Žydų Rezisten
cijos Smogiamoji Jėga. Niekas 
nseužeistas, bet visame bloke ap- 
Inikui išbyrėjo langai.

Nušovė advokata / £
ČIKAGA. — Vasario 8 d. bu

vo rastas automobilyje teisės 
firmos Piacenti, Cifelli, Pigato 
ir Sims nušautas dalininkas ad
vokatas Silvio Ę. Piacenti. Įvy
kis įvyko Calumet Parke, 123- 
čios ir Green gatvių kampe.

Nušauto kišenės buvo iš
verstos, bet policija dar nežino 
nušovimo priežasčių.

gybos ir valstybės saugumo apa
rato nariais, paskelbta išleistuo
se dokumentuose. Viename 
dokumente parašyta: “šiuo me
tu 10 iš 35 Sovietų iškeistų stu
dentų akademiniams 1972—1973 
metams identifikuoti kaip KGB 
(valstybės saugumo komisaria
to) kontaktai.

Laiškų patikrinimas buvo su
stabdytas 1973 metais.

Japonija ir JAV pasirašė 
saugumo paktą

TOKIO. — Japonija ir Jung
tinės Valstybės pasirašė bendra
darbiavimo paktą bendrai studi
juoti atominių jėgainių saugu
mo priemones. Susitarta, kad abi 
šalys pasius viena pas kitą po 
du savo ekspertus studijuoti ir 
dalintis informacijomis bei paty
rimais kaip saugiausiai įrengti 
branduolinės energijos genera
torius.

JAV dovana 300 milijonų svarų 
pieno miltelių

WASHINGTONAS. — Agri
kultūros departamentas prane
šė. kad kovai su pusbadžiavimu 
kitose šalyse Amerika atiduos 
dovanai tris šimtus milijonų 
svarų nuriebinto pieno miltelių: 
anie 100 milijonų svarų $67 mi
lijonų vertės bus išsiųsta iki šių 
metų rugsėjo 30 dienos, o kiti 
200 milijonų svarų sakančiais 
1977 metais.

Pienas skiriamas pagal Mais
tas liž Taiką programą ir bus 
dalijamas neturtingose šalyse 
pirmoje eilėje nėščioms ir žindy
vėms motinoms ir mažiems vai
kams.

Kodėl kelia nuomas? 
c i

Illinois seimo atstovas (de
mokratas iš Chicagos) John Mer- 
lo sako, kad namų savininkai, 
pasinaudodami tuo, kad Chica
goje pradėjo pritrukti tuščių 
apartmentų, ėmė kelti butams 
nuomas. Tą reikalą jis žada iš
kelti ir pasiūlyti, kad legislature 
ištirtų. “Niekas nesako, kad na
mų savininkai nuomotų su nuo
stoliais, bet darosi nepakenčia
ma, kad savininkai situaciją iš
naudotų lupdami perdėtas nuo
mos kainas*’, pąaakė at»t. Mario.

Pasienin siunčia daugiau karių, kad 
partizanai negaištų įsiveržti

SALISBURY, Rodezija. — Premjeras Smith dar veda pasi
tarimus su juodžių vadu. Joshua.Nkomo, bet Rodezijos premjeras 
neturi vilties susitarti, kiti juodžiai susitarimą laužytų. Premje
ras Smith gerai juodžius pažįsta, žino jų psichologiją ir visai ne
mano, kad Rodezija galės išven gti pilietinio karo.

VAŠINGTONAS. — Senato 
komitetas, tyrinėjąs ČIA ir FBI 
veiklą,- vasario 8 d. paskelbė kai- 
kuriuos dokumentus, iš kurių 
matyti; kad FBI .kaikuriais at
vejais veikusi neprisilaikydama 
įstatymo bei teisės departamen
to įsakymų.

Paskelbti dokumentai rodo, 
kad FBI agentai įsimaišydavo į 
Amerikos saugumui pavojingas 
organizacijas ir jas išprovokuo
davo arba kitaip sumaišydavo 
joms jų kortas.

Dokumentuose minimos šios 
organizacijos: komunistų parti
ja, žydų gynybos lyga, socialis
tų darbininkų partija, “New 
Left” grupė, studentų demokra
tų draugija, moterų išlaisvini
mo judėjimas, tarptautinis mo
terų teroriščių peklos sąmoks
las. juodų nacionalistų grupės 
ir kitas panašias.

JAV vyriausias prokuroras 
Fr. Biddle 1943 m. buvo uždrau
dęs tokia FBI veikla, bet FBI di
rektorius Hooveris jo nepaklausė. 
Jo isakymu buvo sudarinėjami 
sąrašai organizacijų ir paskirų į Ho mėn. 30 d. arba iki teismas 
asmenų, kurie Amerikos pavo
jaus atveju, karo ar kitokio, tu
rėjo būti atskirti ir izoliuoti.

Mažesni automobiliai

Sovietai neturi
Pinigų

Maskvos ponai labai norėtų 
prooagandos sumetimais sureng
ti Maskvoje pasaulinius olimpi
nius žaidimus, bet jie .yra tokie 
vargšai, jog neturi pinigų olim
pinių žaidimų aikštėms įrengti. 
Kas svarbiausia, kad jie patys 
tokio klausimo nesugeba išspręs
ti. Jie buvo priversti pasikvies
ti iš keikiamos Vakaru Vokieti
jos tarptautinio olimpinio žaidi
mo komiteto narį Will į Daumę 
i Maskva, kad jis padėtų lėšų 
klausimą sutvarkyti.

•Ponas Daume, radęs Maskvos 
tegalėjo 

pasiunti . padaryti Toteriją,^lŠ- 
rios bilietai būtų-parduodami vi
same pasaulyje ir-kurios laimė
tojas būtų nemokamai atvežtas 
į Maskvą olimpinių žaidimų pa
sižiūrėti.

Tuo pačiu metu premjeras įpa
reigojo vicepremjerą Ted Sut- ' 
ton Pryce tvarkyti visus krašto 
apsaugos reikalus. Mozambiko 
prezidentas paskelbė, kad veikia 
karo stovis tarp Mozambiko ir 
Rodezijos. Tai nereiškia, kad 
Mozambiko vyriausybė siųs savo 
kariuomenę Rodezijos +°ritoriją. 
Karių jie tuo tarpu dar nebe- 
siųs, bet netolimoje ateityje ga
li ir šitokio žingsnio imtis.

Maskvos ponai tokį pasiūlymą

gyvsidabrio turi 
chemikalai

VAŠINGTONAS — Kaip ži
nia, gyvsidabris labai gerai nuo
dija vabzdžius ir kitokius ken- priėmė pakilusia nuotaika, nes 
kėjus. Jis sumaišytas su kitais jie tuo būdu nušaus du zuikius: 
chemikalais toki darbą labai ge- Pasipinigaus ir patarnaus pro- 
rai atlieka. įvairūs gamybos fa- j pagandai. 
brikai jį plačiai naudoja ne tik | 
nuodus gamindami, bet taipgi ir 
ramindami vaistus bei kitokius 
daiktus. *

Paaiškėjus, kad gyvsidabris 
yra labai pavojingas žmogaus 
sveikatai, gamtos apsaugos ad- 
minnistracija buvo įsakiusi jo 
daugiau gamyboje nebevartoti, 
o pakeisti kuo nors kitu. Palies
ti tokio isakymo gamintojai krei
pėsi i teismą, kad gyvsidabrį 
draudžia? vartoti įsakymas bū
tų sustabdytas, nes bendrovės 
turėtų labai didelių nuostolių.

Gamtos apsaugos administra
cijos direktorius tad ir sustab
dė isakymo vykdymą, iki birže-

šiuo klausimu pareikš savo nuo
monę.

Nekokie namų 
savininkų reikalai 
VAŠINGTONAS. — Mokesčiai 

ir infliacija kokiais 303 G padi- 
į dino namų išlaikymo kaštus per 
'paskutinius 20 metų.

Detroito automobilių pramo
nės egzekutyvai sutinka, kad, 
ekonomiškų .(mažesnių) automo
bilių pirkimas padidės, bet nie-' 
kas dar nenori pasakyti, kiek 
mažesni tie ekonomijos automo- i 
biliai turės būti. Bet kol gazo-, 
lino, kaip dabar, bus pakankamai | Amerikos namų statytojų są- 
ir lyginant su 1974 metu kuro į jungos pirmininkas kaltina pre- 
kainos bus prieinamos, ir bend- zidento G. Fordo administraciją, 
rai ekonomija rodys pasveikimo kad ji nesirūpinanti namų rei- 
ženklus. amerikiečiai nenorės, kalais. Nežiūrint, kad į taupy- 
savo didžiųjų limuzinų išsiža- mo skolinimo bendroves sausio- 
dėti, kalba auto pramonininkai, vasario mėnesiais suplaukė neto 
Bet užteks, jei, arabai paskelbs | 9.3 bil. dol., bet namų apyvar- 
embargo arba gazolino stotys (tos prekyba yra užmirusi. Pasko- 
vėl pakels kainas dešimtuku ga- lų nuošimčiai namams pirkti sie- 
lionui, didieji automobiliai vėl(kia 9%. Iš dešimties norinčių 
iškris iš mados ir mažieji vėl j ir galinčių pirktis namus, aštuoni 

pcrpuli&rC*. lateisako būti namų savininkais.

Komunistinė schizma
Istorijoje gerai yra žinomas 

bažnvčios skilimas schizmos var
du. Dabargi tokia pat schizma 
gaunasi komunistų tarpe, kuri 
pasaulyje nemažiau gali būti 
svarbi kain ir tarp Maskvos-Pe- 
kino esantis skilimas.

Kaip žinia. Maskva valdo visų 
okupuotu kraštų komunistų par- 
tiias: okuouotos Lietuvos. Len
kijos. Bulgarijos Rvtų Vokie
tijos ir kitas. Aišku. Maskva no
rėtų valdyti ir laisvame pasauly
je esančias komunistų partijas, 
kaio Italijos. Prancūzijos.. Ju
goslavijos, Rumunijos ir t. t.

Tačiau jos paskutiniu laiku 
persigalvojo, ar tik keisdamos 
stratesriją, ėmė ir maskviškių 
panročiu sušuko “net” — mes 
norime būti nepriklausomos ir 
vadovauti savo protu!

Kaip tokia komunistinė schiz
ma rutuliosis ir kaip ilgai ji tę
sis — nežinia, tačiau toks jų at
viras atsisakymas klausyti Mas
kvos. gerokai dilgina maskviš
kius ponus.

Dabartiniu metu Rodezija 
tenkinasi uždarytai sienai pada
ryti vartus gerai ginkluotoms 
partizanų grupėms. Praeitą sa
vaitę pasienio sargams pavyko 
nušauti 16 įsiveržusių partiza
nų. Vos spėjo jie peržengti Mo- 
ząmbiko sieną. kai pasienio sar
gai leido, jiems įžengti slėnin, v 
tada liepė iškelti rankas ir ati
duoti ginklus. Juodžių dalinys 
atsisakė tai padaryti ir pradėjo 
atsišaudyti. Juodžiams pavyko 
sužeisti tris pasienio sargus, bet 
visi įsiveržusieji partizanai bu
vo nušauti.

Rodezijos vyriausybė jau nuo 
šių metų pradžios sustiprino vi
sa pasieni. Kai vyriausybė pa
tyrė, kad Portugal) ios vyriau- 
bė atidavė Mozambiko valdžią 
komunistuojančiai grupei, tai 
ji žinojo, kad iš Mozambiko pu
sės galės būti neramumų. Ro
dezijos premjeras neklydo. Jau 
šių metų pradžioje pirmos gin- 
luotos grupėsa įsiveržė į šiauri
nę Rodezijos dalį. Įsiveržėliai 
buvo nuginkluoti ir ištardyti. 
Jau tada paaiškėjo, kad Mozam
biko vyriausybė yra pasiryžusi 
kištis Į Rodezijos vidaus reika
lus ir nerespektuoti kaimynų.:;.

Didelė infliacija Čilėj
SANTIAGO. — JAV išgelbė

jo Čilę iš komunizmo, bet jos ne
gali ja išgelbėti iš infliacijos.

Čilėje 1975 m. infliacija pa
didėjo 340 G. 1974 m. — 375% 
ir 1972 508 G.

Atrodo, kad infliacija Čilėje 
savaime, ir be JAV pagalbos, ma
žėją, bet labai vėžlio žingsniu.

Mozambiko premjeras padarė 
labai jau griežtus pareiškimus 
Rodezijos atžvilgiu, bet iki šio 
meto ginkluotos Mozambiko ka
riuomenės į Rodezija nebesiun
čia. Reikia manyti, kad laikinai 
karo pavojus bus praėjęs, bet jis 
gali iškilti netolimoje ateityje. 
Jeigu priešas pastebės Rodezijos 
vyriausybės susvyravimą arba 
nematys pasiryžimo gintis, tai 
tada lios per akis. Užtat dabar 
Įsakyta pulti kiekvieną įsiveržu
si ginkluotą partizaną.

Sekretorius patarė Smithui 
tartis su juodžių vadais. Premje
ras tęsia pasitarimus, bet jis ži
no, jog tai yra bevertis darbas. 
Joshua Nkomo nėra ekstremis
tas. jis pripažįsta evoliuciją, to
dėl juodžiai .ekstremistai jų ne
klausys.

Vėsus, lis.
Saulė teka 6:11. leidžiasi 5:52,



mažesnes bande-

Don Pilotas

Puikus mišinys

Ant laivo

$2.00

6061^

Mano nuomone yra daug blo

Taiklus atsakymas

v»tl

Chicago, III 60608

Vyresnysis išėjo, įėjo į krau
tuvę pro kiemo duris, išėmė iš 
vitrinos dešrą, atnešė į restoraną

pre- 
Kai

Reikia, broliai, jau paliauti 
Rūstint rusišką tetulę. 
Ji mus kviečia obuoliauti. 
Liūlia liūlia.

Dar kviečia terbon jiems byra. 
Dėdė žino, kam juos kulia. 
Net galva palovin svyra.
Ijiūlia liūlia.

bet tu: greit čia uos anurijagesni svetimi’ žemių grobikai, 
nes jose yra ne tik moterys, bet 
ir vaikai su vyrais. S. Pašilytė

? Kartą. Stalinas su savo vežiku 
išvažiavęs pasivažinėti. Kelyje 
arklys užsikapryzinęs, sustojęs, 
vežikas'jokiu būdu negalėjęs pri
versti. toliau važiuoti. Tada Sta
linas pats atėjęs prie arklio ir 
kažką pašnabždėjęs Į ausį. Ark
lys tuo j. nurimęs ir ėmęs klausy
ti vežiko.

— tai dešra! Aš laimėjau la
žybas. Tu moki už vodką, nelai
mingas jaunuoli. - -

— 0 ne: Ne aš'ttMifiminipa,

MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIčiUS

Why should you join the 
Payroll Savings Plan now', 
Maybe you’ll fold out later.

.•xdo. i uxuas uuiues, axiUasis, kad 
Jaeksonas. Tretysis bičiulis bu
vo truputį prisnūdęs, bet išgir
dęs karštus draugų ginčus, pa
budęs pasakė: — Nęžinote, ką 
jūs šnekate. Klauskite manęs,

AARON Z. GRYKA ,
CIRCUIT TEISMO TEISĖJU

Elementarinės mokyklos mo
kytojas klausia savo klasės: Kas 
galite pasakyti pavyzdžiu kaip 
daiktai nuo šilumos išsitempia, 
o nuo šalčio susitraukia?”

“Pavyzdžiui, dienos vasaros 
metu yra ilgesnės”, atsakė vie
nas.

— Jūs, jaunieji,-visai, nemo
kate kombinuoti. Einu lažybų, 
kad tą dešrą aš galiu atnešti, — 
gundė vyresnysis, o jaunesny
sis jam greitai atsakė:

— Gerai, sutarta. Einam la
žybų; jei atneši, tai aš moku už 
vodką, o jei neatneši, tai tu mo

jis yra palankus lietuviams ir jų apylinkėms. 
Balsuokite pirminiuose rinkimuose už demo

kratų sąrašą kovo 16 d. . ’

A piece of peace

Štai detente, broliai mano!
Galim knarkt, šiltai sugulę.
Dar mūs laidot jie nemano.
Liūlia liūlia.

— Tikra tiesa, tėveli. Man jau 
senai seilės bėga, o grobas gro
bą ryja. — atsakė jaunesnysis. 
Vyresnysis jį dar daugiau ėmė 
gundyti: . .

— Tai reikia nueiti ir ją atsi
nešti, broleli. . ..

— Bet kokiu būdu, tėveli? 
Juk krautuvė keliomis spyno
mis dabar yra užrakyta, o ant 
lango dar geležinis sietas uždė-

.-.ukotojai be kaukių

į Dirvos 10 nr. Vladas Būtėnas 
Įsavo skiltyse “7 Dienos Chicago- 
je” aprašė Jaunimo centre bu
vusį įvairių organizacijų suruoš
tukaukių maskaradą. Ten buvę 
irjneyrašomų aukotojų:
.'•-j— Apie 8 vai. didžiausia spūs- 

buvo operos kavinėje, nes čia 
tik kad didesnes taures tau- 

ėrimo VI. Stropus ir J. Vi
su talkininkais pilstė, 
pat gražiai nuaugusi 
davė orientalinio šokio 
Kai, baigus šokį, ji nu-

sta slankioti nuvažiavę į Wash 
ingtoną. Apie juos L. N. Lais 
vosios Lietuvos *25-75 nr. 
kita taip rašo:

— Įdomus buvo vienas 
lato Balkūno pareiškimas, 
jis, susitikęs su vienu savo moks
lo metų draugu, dabar JAV se
natorium, kalbėjosi su juo apie 
lietuvių lankymąsi senate ir ki
tose valdžios įstaigose Lietuvos 
laisvinimo reikalu, senatorius 
prelatui Balkonui pareiškė: “Dr. 
Bobelį tai aš pažįstu, bet kas 
tie kiti, kurie irgi pas mus lan
kosi?”... .. .S. Bukis

— Jei ne — tai būtų paklydę

Motina pasakė, kad perdaug 
kačių prisiveisė' if .liepė keletą 
jų nunešti ko toliausiai nuo na
mų h- paleisti, kad nebeatsektų 
sugrįžti. Jonukas su Pranuku ka
tinų perviršį sudėjo į dėžę ir nu
nešę per aštuonias mylias j rais
tus paleido.

Vaikams sugrįžus, motina pa
klausė, kaip pasisekė.

“Pasisekė gerai, bet jei ne 
katinai mudu būtume namų ne
beradę..., atsakė abudu.

Kur trumpa, ten trūksta

Iš Volgogrado'atėjo liūdna ži
nia, kad iš 1,560 tonų atvežtų 
liaudies mitybai bulvių 1,235 to
nos buvo tiek sugedusios, kad 
net netiko kiaulėms šerti. Jos 
buvo valstybės lėšomis pakastos.
Sovietų Sąjungos Maitinimo 

komisariatas, nežiūrint gero 
derliaus Amrikoje ir gerų pirki
mu sąlygų kreditan, įsakė kep-

— Ponas Antanai, ką jūs ge
riate vakarais namuos, kai esti 
šalta?

— Arbatą su romu, — atsako 
Antanas. ■

— 0, tai geras mišinys, labai 
puikus.

Antanas dar priduria:
— Ir kaip, mano žmona geria 

arbatą, o aš romą.

Čikagos teisme

— Ar jūs prisipažįstate kaltu? 
— klausė teisėjas kaltinamąjį. 
Kaltinamasis atsakė:

— Jokiu būdu! Mano gynė
jas mane Įtikino, kad aš visiškai 
nekaltas .esu... Komunistinė konstitucija, 

teismai ir piliečių teisės

Armėnijos pilietis Paruair A. 
Ayrikian 1974 m. turėjo 27 me
tus. Iš tų savo amžiaus metų 4 
buvo sunkiųjų darbų stovyklo
je, 2 metus kalėjime ir viene
rius metus praleido vadinamoj 
administratyvinėj priežiūroj.

1974 m. jis vėl buvo arštuotas 
“už priessoviėtihę propagandą 
ir agitaciją”, pakaltintas .pasi
kėsinimu atskirti Armėniją-nuo 
Sov. Rusijos. l^ism.ė'^'A.ySkia- 
nas .cateisąkė valdiniĮ^jybĮato 
ir reikalavo išnėšjijs' teisf&b sa
lės- Lenino paveikslą. Jis paaiš
kino, 'kad advokatas priklauso 
komunistų^ partijai, todėl vargu 
gali ginti šią bylą, o. ‘‘visa Ar
mėnija verkia Rusijos priespau
doje”.

Sovietinės Armijos vyriausias 
teismas jį nuteisė 7 metams į 
koncentracijos stovyklą ir 3 me
tams ištrėmimui.

Iš politechnikos instituto, ku
riame studijavo Ayrikianas, tais 
metais buvo nuteista daug stu
dentų už tą patį nusikaltimą 
nors Sovietų Sąjungos arba Sta
lino .konstitucijos 17-tas para
grafas yra toks:
. — Teisė laisvai atsiskirti nuo 
SSSR yra rezervuojama kiek
vienai sąjungos respublikai.

(Iš “Speak Up”)

— Ar tamsta kartais nebūsite 
direktorius Jonaitis*? -— klau
sė viešbučio tarnautojas Įpras
tų kreipimosi mandagumu. Di- 

—rektorius buvo geras ■ lietuvių 
įkalbos žinovas ir pamokančiai 
^atsakė:

— Jaunuoli! Pirmiausiai, aš 
Ėjau esu direktorius ir ne kartais, 
•Sbet visa laika...

JOMS 
liūnas 
bet trio 
mergina 
-seansus, 
lipda’ o nuo estrados, susirinku
sieji dolerius ar penkines jai ki
šo žymiai sparčiau, negu Balfui, 
Lietuvių Fondui ar sudegusiai 
Dirvai...
? Daugelio neutralių stebėtojų 
nuomone, V. Būtėnas be reikalo 
iškėlė šį dalyką, nes sekančiais 
riiėtris. jei tik bus likusi gyva 
Frontininkų Bendruomenė, tai 
ten kaišios sąvo kepurę, prašy
dama ir jai aukų, taip kaip kai
šioja Vasario-16 minėjimų pro
ga., t > i S. Bukis

Sibiriokų varžybos

“Tyliojo Amūro” restorane 
prie to paties stalo atsisėdo du 
anksčiau nepažįstami’ rusai ir 
sriūbčiojo vodką be'jokios užkan
dos, nuolat žvelgdami pro langą. 
Antroje gatvės pusėje buvo mė
sinė, o jos lange kabėjo stora 
dešra. Kai jaunesniajam pra
dėjo nesulaikomai bėgti seilės, 
vyresnysis tarė:

— Matai lange tą dešrą? Ji 
būtų gera mums užkandą, bro-

• PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE ’ 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
litį: zėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandiena, drąsiai galima -sakyti lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės’ ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautams”, a ..

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

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5 00 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: * ■

NAUJIENOS. '“ “ _
1739 So. HALSTED STREET, CHI^'Q^LlNOfe 60608 
u . Gavę pinigus, tuojau Įmygą..j ,

- * • ' ’ T-- - J .o, '- ' * J ’’t*

Tarp Nicos ir Korsiko plau
kia laivas. Jūra labai audringa. 
Jūrininkas prisiartina prie mo
ters, kuri pavojuje vaikšto de
nyje.

— Ponia, negalite čia pasi
likti, — sako jūrininkas. — Ban
ga kiekvienu momentu gali jus 
nuplauti nuo denio!

— Ir kad tokio? Ko jūs čia 
maišiotės? — šaukia jūrininko 
užpakaly tvirtas keleivio balsas. 
— Ji yra mano žmona, bet ne 
tamstos. ■

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvrs. privalo suskpazinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kaminskas, IŠEIVIO DALIA. AtSinimimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
u^r,^nC10oA^ įkūrusio asfnens istorija. Knyga gausiai iliu-
Hi-ruola 300 psl. Kama 7 dol.

?IKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
bU?° V!}n,luje- Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose

fa . Va,zdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą

°. Kuraitk, MAGIŠKUOJU KILIMO J'VILMŲ. Kelionės 1 L.ėtn- 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl $3.00

D. iteraifis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvo, gražiu stiliumi

Vincai žemaitis, LIETUVIU ETNIMtU SIENŲ KLAUSIMAIS 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S200

Vincai ietneitit. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.
M psl. Kaina $1.50

Šie Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, I7W $o. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060Ž

rfarhe nltšiftMt arba
»r pinigine perlaide

Meno parodoje

Tas yra gražus’ paveikslas, 
bet labai neišsiskiria iš kitų pa
veikslų. Kodėl, maestro, jis yra 
taip brangiai įkainuota ? — klau
sė daiTninką meno mėgėja,; nie- 
icuomet neperkant! paveikslų. 
DaiEninkas jai atsakė:

” i'

— Mieloji, aš tą paveikslą kur- 
ifema's iieišvafiimai sutepiau sa
vo geriausias kelnes...

Susikalbėjo...
JonąitiĮhė nuėjo į miesto val- 

'dybą ii- ptašė duoti savo šuiie- 
4iai lėidimą ir numeri. Tarnauto
jas paklausė:

— Kieno yardu?
— Kudliuįo, — atsakė Jonai

tienė.

Tai užuomazga romano 
Su katiušom ant mėnulio. 
Dar mūs laidot jie nemano. 
Liūlia liūlia.

Balys Pavabalys, 
(Lietuvių Dienos, 
1975 m. gruodis)

• Modernus svorio kontrolės 
būdas: reikia valgyti tik išgir
dus per TV gerą žinią.

< Tikra seniena yra toks 
iaiktas, už kurio išvežimą savi
ninkas sumokėjo $5, o senienų 
kirklys pardavė mėgėjui už $50.0

G Šiomis dienomis Amerikos 
noterų Lygių teisių amendmen- 

L.o (Era) organizacijai buvo au
luotas smarkus smūgis, kai Mr. 
Kinginanj Fowier iš New Yorko 
padavė žmogaus teisių komisi
jai skundą, kad jam neleido pa
sirodyti Bloomingdale krautu
vės moteriškų apatinukų skelbi
muose. I

G Vis dėl to ir Sovietų Sąjun
goje žmonės miršta natūralia 
mirtimi.

• Kalifornijoje vienas skulp
torius surengė savo parodą. Kai 
oublika atėjo, jis pradėjo savo 
kūrybą daužyti. Paklaustas, ko
dėl jis taip da'rOTatsakė, kad mo- J 
dernus menas nereikalingas.1 
žmonės jo nesupranta. _ ;

• Italijoj buvo daug vienuo
lių, kurie dažnai užeidavo į dai
lininkų dirbtuves pažiūrėti, kad 
apie nenueitų blogais keliais. 
Atėjo į Picco Della Robia vie
nas vienuolis su didelių juodu 
‘kepeliušū” ir pradėjo švęstu 
vandeniu “krapyti” nebaigtą pa-. 
veikslą. Dailininkas suriko: su
riko : sustok, gadini mano pa
veikslą ! — Dievo palaima, — at
sakė vienuolis. Kai šis išėjo, dai
lininkas pastvėręs kibirą van
dens pro langą užpylė vienuoliui 
ant ‘kepeliušo”: — Dievo palai
ma iš aukštybių, — atsakė dai
lininkas. '

G Lietuviškoje užeigoje trys 
Bridgeporto politikieriai links-, 
mokai nusiteikę‘ gvildeno gyvė-į 
himo klausimus. Vienas sakoj

as viską žinau. 4
— Kad viską žinai, tai pasa

kyk, kas pirma atsirado: višta, 
ar kiaušinis? ,

— Duona yra mūsų didžiausia 
brangenybė. Mes turime ją gerb
ti ir ja rūpintis, — pareiškė 
pats komisaras po virš 50 me
tų komunistinės statybos.

Kai kurie kapitalistai iki šiol 
laikę brangenybėmis auksą, si
dabrą ir brangiuosius akmenis, 
susidomėjo ta komunistine bran
genybe ir norėtų, kad tokios pat 
galimybės atsirastų kapitalisti 
niuose kraštuose, žinoma, pagel- 
bėjant komunistams,

Utopinėje visuomenėje
plėšikas įrėmė naganą į pilie

čio šonkaulius ir paprašė:
• — Atiduok man savo pinigus.

Užpultasis pradėjo verkti ir 
tarė:

— Aš neturiu nė cento...
— O aš neturto kulipkos savo 

nagane, — atsakė plėšikas ir 
nuėjo šalin verkdamas.

Rinkimų paraštėse
įįri

Kiekvienais prę&identinių rin
kimų metais, tarsi dėl juoko, 
kandidatuoja daugelis asmenų. 
Anksčiau kandidatuodavo Harold 
Stassen iš Pensylvaniįjos. šie
met jis nekau^dątuoja, mato
mai, patenkinti Filadelfijos 
bendruomemninkų~ patarėjo ar 
panašiu titulu., ’ e

Bet kandidatuoja Mr. Emest 
Wayne Wilford iš San Pedro, 
Cal., pritariąs Ralph Nader pro
gramoms ir turįs savo labai aiš
kią platformą — reikalauti na
cionalinės sveikatingumo pro
gramos tikslu baigti vidurių už
kietėjimą visur ir tuojau. Tą sa- 
yo programą jis išdėstė Federa- 
linei Rinkimų komisijai laišku, 
kuriame rasoj

— Tai yra pirmoji ligų prie
žastis. Mes reikalausime, kad 
visi gamintojai pridėtų sėlenų 
arba 7% rupios medžiagos į vi
są apdirbamą maistą.

Modernūs Don žuanai

MAUllCMne • ’ii
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GEROS DOVANOS 
UOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE 

ŠU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
-L ” • _ •

J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis, 
Metais viršeliais, vietoje $4.00 dabar, tik .
Minkštais viršeliais tik __ •._____ 2._ ŽL._ ___ 1.... $2,00

J. Gūssen AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Daba/‘tik ...Lb*...

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arbi 
“ -i ‘

money orderi.

N A D -J I E N O S, 
1739 HALSTED ST.. GHICAGa ILL

Draugo garsenybės Washingtone

Frontininkų Bendruomenės 
^FB) urėdai ir jų įgalioti Fila- 
■Sėlfijos visuomninių reikalų po- 

įlitikieriai bei “ambasadoriai” 
Uyra gaj-sūs Draugo puslapiuose, 
bet neįžiūrimai maži Kongreso

■koridoriuose arba Valst. depar- kovoja, .nėra vertas gero vardo 
tartrento palangėse, kur jie mėg-

— Ar jūs manote, kad mote
rys tiki, .kai joms pasakojama 
kiekviena? atskirki; jog ji yra 
pirmoji meilė? —klausė pirma
sis.

— Taip, tiki. Tiki, jei 3ūš esa
te jos sutiktas pirmasis melagis, 
— atsakė antrasis.

_  Aš niekuomet nemeluoju. 
Kai viena mergaitė inane pa
klausė, ar ji yra pirmoji meilė, 
aš jai atsakiau: “Dabar, kai tu 
priminei, iš tiesų, atbodo, jūs 
buvote ta pati, — Įsiterpė tre
čiasis.

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

The Payroll Savings Han 
makes it easy. Because an 
amount you choose is auto
matically set aside from 
each paycheck to buy U. S. 
Savings Bonds. That way, >,:
your savings build,year .... 
afteryear. ’ ' - ’

So start today.Because ‘3 
tomorrow, today will bftfyh - n /

Mow E Booda pay btarcit ■
watnrity atSyean Un
Bond* are replaced if lort, Males or Aatrcwafc,,., > T < a 
When needed, they can bedus! jd (IAA
bank. Interest Ū not ^object to state «r loe^ 
nxsxne taxe^ aid federal teflt BtejrW / ' 
drfw.Tad mill ndeaptaM.

Nustebęs Vežikas prašęs Stali
ną, .kad pasakytų paslaptį, ku
rios pagalba galima suvaldyti 
arki?.'. Stalinas pasakęs: ’“Aš 
jam pasakiau, kad atiduosiu į 
kolchozą, (kolūki), jeigu neklau
sys”. . Krizas Plepėlis

Meilė ir politika

Tėviškės žiburių 10 nr. Stepas 
Varanka žvelgia į lietuvių-lenkų 
santykius pagal jų žurnalo “Kul
tūra” viena straipsnį ir duoda 
tokią pastabą:

— “Kultūros” redakcija rašo, 
kad Pilsudskis taip mylėjo Vil
nių, kaip stiprus vyras myli my
limą moteii ir dėl jos kovoja, 
kartais net nesilaikydamas ko
vos taisyklių. Toks žmogaus pa
sielgimas gali būti visaip ko
mentuojamas. Jeigu žmogus 
myli .svetimą motrj ir dėl jos

už vagystę j kalėjimą ir privers 
sumokėti už vodką...

— Ne, sūneli, taip neims. Aš 
esu tos kralttuvės vedėjas ir 
apskrities funkcionierius. O da
bar tu sumokėk už vodką, nes. ta 
dešra ten ir buvo tam pakabinta.

MAGARYČIOS



Detroito naujieno
kės V-ba. Po vaidinimo buvo 
vaišės ir Šokiai Rimo Kaspučio 
orkestrui grojant

Lietuvių namų Draugijos 
specialus susirinkimas

Nesusirinkus kvorumui, susi 
rinkimas pagal įstatus buvo ati 

I dėtas pusei valandos ir vėl jira

Antrojo Kaimo viešnagė
Detroite

Antro Kaimo talentų balius 
su šokiais, Kultūriniame cent
re vasario 28 d. jau praeityje. 

? Renginys buvo gerai išgarsiu-j 
tas, todėl ir publikos atsilankė 
per 300. Suvaidino 27 o gal ir 
daugiau ištraukų. I ,.t .

■ r ■ dėtas, kuris buvo teisėtas. Su-
LB. \ aldybos nariui Stasiui sjrinkjnia^ jVyko vasario 29 d. 
ar iauskui paprašius publiką| Susirinkimą pradėjo sekrelo-i 

sėstis už stalų, vaidinimas prajrjus Petras Dalinis., Perskaitė] 
sidėjo Bendruomenes posėdžiu darbotvarkę ir pereito susirin- 
. cenoje pasirodė Bendruome- fcjnio protokolą. Pirmininkavo 
nės pirmininkas pravedąs po- naujai patvirtintas pirm. My- 

‘ S.u se^re*ore’ kiti artistai kolas Kizys. Trumpą praneši
mą padarė buvęs Lietuvių Na- 

| mų Draugijos pirm. Antanas
buvo išdėstyti po visą salę. Iš 
jumoristinių pasisakymų pub-, 
lika skaniai uokėsi ir plojo.' yorus< 
Toliau suvaidino: Valgykloje, 
Pirmumo teisė, Frenologas, Pereito susirinkimo pro toko
Tarp dviejų ir penkių, įdeali ^as pribūtas kaip skaitytas. Įs- 
žmona, Pas viršininką, Skyry- i Lietuvių Namų Draugi-j

Mykolas 
ir bausmė ir daug kitų skizų, incas Liorincas. Pat
bos, Koks nusikaltimas tokia

viso daugiau kaip 27 skizus. 
Po kievieno keliolikos minu
čių skizo publika vis plojo ir 
plojo, o jaunimas net švilpė. 
Jei pa traukia per dantį Vliką 
ir Altą, taip ir pajunti kur sė
di fronto bičiuliai.

Mano supratimu vaidybos sti 
liūs visai paprastas, tartum 
šnekasi būrelis arba keletas 
vyrų ar mergaičių. Atrodo, kad 
dabar publika tokį vaidybos 
stilių šiltai priima.

Gyvendamas Vokietijoje Se- 
ligenstate, prisimenu, buvo pa 
bandytas toks vaidybos stilius, 
bet publikai dar nebuvo priim 
tinas, tuo ir pasibaigė. Dabar 
jau kili laikai kiti vėjai. Daug 
kas paimta iš televizijoje ma
tomų skizų bei ištraukos iš vai 
dinimų. Tik.- tuo skyrėsi kad 
Antro Kaimo vaidyboje nebuvo 
dekoracijų nei puošnesnių rū
bų, todėl atrodė kaip kaime 
būdavo vaidindavome. Pavyz
džiui, artistas užsimetęs kokį 
raudoną skudurą ant pečių, ant 
galvos karūną, apatinė artisto 
aprangos dalis kasdieniniai rū 
bai, va ir karalius. Artistai see 
noje ir tarp publikos išsibars
tę jautėsi laisvai, šūkavo, rė
kavo iš visų kampų atkreipda
mi publikos dėmesį atsisukti 
ir. pažvelgti, kas čia. toks šne
ką. Salę bėsaiko plati, todėl 
akustika,' bloga, sunku išgirsti 
kuo užsibaigė šakinys, o baigia 
masis sakinys ir juoką suke
lią/ Kartais ploji kaip ir visi 
ploja prasmės nesupratęs. Tiek 
daug tų skizų ar ištraukų min
tinai išmokti, reikia artistams 
duoti, didelį-kreditą, ypatingai 
prievaizdai Algirdui T. Antanai 
čiui. Paskutinį skizą vaidino 
keturi vyrai apsiginklavę grin 

. dims šluoti šepečiais, tartumei 
kaip kartais skautai prie lau
žo. Visi artistai savo roles at
liko pasigėrėtinai gerai, neban 
dau jų kritikuoti. Tikimės po 
metų gal vėl Antras Kaimas 
Detroitą aplankys ir vėl ska
niai prajuokins.

Vaidyboje dalyvavo: Jūratė 
Jakštytė, Vaigelė Kavaliūnaitė, 
Juozas Aleksiflnas, Eugenijus 
Butėnas, Romas Sakadolskis, 
detroitietis Karolis Balys ir 
prievaizda Ąlgirdas Antanai
tis. šviesas ir garsų efektus 
tvarkė Vincas Lukas ir Jonas 
Kaunas. Rengėjai LB Apylin-

ją kaip šimtininkai

DETROITE Vasario 16-sios iškilmingo minėjimo metu vasario 15 
d., 1976 m. Kultūriniame centre, Šv. Antano parapijos klebonas kun. Ka
zimieras Simaitis skaito invokaciją.- Prie prezidiumo stalo stovi iš k. į 
deginę: DLOC vicepirm. programos vadovas Dr. Algis Barauskas, DLOC 
pirm. Rimas Sukauskas-Sakis, kongresmanas James Blanchard, Regis
truotos LB Centro V-bos pirm. Dr. Vytautas Dargi s. Žemai dešinėj Biru
tė Barauskienė skaito Michigan© Gubernatoriaus William Milliken pro
klamaciją.

Nuotrauka K. Sragausko

DETROITE, Vasario 16-sios iškilmingo minėjimo metu vasario 15 d- 
1976 m,* Kultūriniame centre Aukštesniosios žiburio Lituanistinės mo
kyklos įteikimo premijų metu. Vertinimo komisiją sudarė: Mokytoja K. 
Daugvydienė, mokytojas Jonas Švoba; LB pirm. J. Gilvydis; DLOC 
vicepirm. Dr. A. Barauskas. Konkursą laimėje mokiniai: Rita Nava ra us- 
kaitė, Aliukas Lelis, Vidas Navarauskas, Rita Šepetytė, Taura Zarankaitė, 
Kristina Jankutė, Kristina Butkūnaitė ir Regina Butkūnaitė. Mecenatas 
Šauliu S-gos Centro V-bos pirm. Vincas Tamošiūnas.

x Nuotrauka K. Sragausko

virtinta darinkta valdyba. Į 
darbotvarkę buvo įrašytas švar 
bus klausimas ’— prieš pora 
metų Lietuvių naipų netinka
mai uždengtas stogas. Stogą 
dengė kontraktorius, Lietuvių 
Namų Draugijos narys Stasys 
Račiukaitis. Uždengtam stogui 
St. Račiukaitis davė 15 metų 
garantiją. Nepraėjus dviem 
metams stogas sukri uro ir bė- 
go vanduo. St. Račiukaitis bu
vo Valdybos ir visuotino susi
rinkimo paprašytas stogą patai 
syti, bet jis tai atlikti atsisa
kė. Klausimas buvo pastatytas 
balsavimui, skųsti St. Račiu- 
kaitį teisman ar ne. Dauguma 
balsų nubalsavo, skųsti.. Susi
rinkimas baigėsi 2 Vai. p. p.

Lietuvių namų valdyba

Nors dar ir nepilna, bet šiaip 
taip sulipdyta Lietuvių namų 
valdyba. Pirmininkas net iš 
Windsoro Mykolas Kizys, fi
nansų sekretorius Algirdas Bra 
žėnas, sekretorius ir kasinin
kas Petras Bliudžius, namų ad
ministratorius Antanas Norus, 
ūkio vadovas Vincas Liorin
cas. Revizijos Komisiją sudaro: 
Pirm. Antanas Sukauskas, na
riai Bronius Tatarunas ir Jo
nas šostakas. '

Bicentennial Lietuvių 
Komitetas

Bicentennial Lietuvių Komi
tetas JAV nepriklausomybės 
200 metų sukakčiai atžymėti 
sudarytas iš įvairių Detroite 
veikiančių organizacijų. Komi 
tetą sudaro pirm. inž. Jurgis 
Mikaila, vicepirm. adv. Rimas 
Sukauskas-Šakis, kultūriniams 
reikalams muzikas Stasys Sli
žys, vicepirm Stefanija Kau- 
nelienė kun. Kazimieras Simai 
tis kasininkas VI Staskus, na
riai dr. Algis Barauskas, Vin
cas Tamošiūnas, Antanas Su
kauskas, Antanas Grinius ir 
Kazimieras Sragauskas, au
koms rinkti vadovas inž. Va
cys Urbonas, Birutė Kutkutė ir 
jaunimo reikalams Gintė Da- Jūros šaulių kp. šaulį ir tos 
musytė. Atrodo, kad komite
tas plėsis dar didesnis, nes atei teiką, dabar vadovauja L. Š. S. 
tyje reikės .daugiau ir daugiau T. Romo Kalanto kuopai, yra 
darbuotojų.

Detroito Lietuvių Bicentenial
Komiteto Finansų Skyrius
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sirinko finansų skyriuų: Pirm. 
Vacys Urbonas, vicepirm. Al- 
fontas Juška,- jaunimo reika
lams vicepirm. Gintė Damušy- 
tė, sekret. Cicilija Balsienė ir 
kasininkas Vladas Staskus.

Kviečiami į Detroitą J. ir 
A. Jurašai

Kultūriniame centre kovo
d. iš Detroite veikiančių orga
nizacijų atstovij yra sudarytas 
komitetas reikalu atsikviesti į 
Detroitą šiemet apie rudenį 
rezisorių aktorių Joną Jurašą 
ir jo žmoną Aušrą. Į komite-? 
tą įeina: Jurgis Baublys, Dr. 
Kazys Karvelis, Jaunutis Gil
vydis, Gintė Danušytė, Dr. Kės 
tubs Keblys ir Antanas Su
kauskas.
Detroito Šauliai švyturiečiai 

St. Petersburge Floridoje

Grįžęs iš atostogų St. Peters 
burge Detroito “švyturio” Jū
ros šaulių kp. veiklus šaulys, 
“Pilėnų” stovyklos prie Man
česterio komendantas Stepas 
Lungys šti ką man apie tenai 
atostogaujančius ir gyvenan
čius papasakojo:

St. Petersburge S. Lungys
susitiko daug detroitiečių atos 
togaujančių ir. ten gyvenančių 
ir gerai įsikūrusių. Sutiko bu
vusį Detroito šv. Antano pa
rapijos vargininką, pirmąjį

kuopos steigėją Albertą Ma-

tos kuopos pirmininkas. Muzi
kas A. Mateika dabar vadovau 
ja St. Petersburgo moterų cho- 

?rui, susidedančiam iš 40-ties as
Kovo 6 d. Kultūriniame cent menų. Choras dažnai savo 

re Bicentennial Komitetas iš- skambias dainas padainuoja ne

V-

NAUJIENOS

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

titės šuoliškuose duihuose. Ga
liniu (Irusiai teigti, kad kol 
Langiai stovyklų rems — sto- 

. vykia gražės.

j Kaziuko mugė sekmadienį

Kaziuko mugė įvyks kovo 1 1 
. d. pradžia tuoj po 10:33 vai/pa 
į maldų. Vi i Detroito ir apylin
kių lietuviai kviečiami į mugę 

į atsilankyti. Savo atsilankimu 
parengsite skautiškų

Lietuvių Fondo

Paskutiniu metu į Lietuvių 
Fondą įstojo: Elena ir Jurgis 
Baublys su 100 dol., Jadvyga 
ir Jonas Dunca 1(M> dol., Dali
ja ir Jaunutis Gilvydis 100 dol., 
Mindaugas Kutkus 100., savo 
įnašus papildė: Sofija ir Adol
fas Vasiulis iki 200 dol. dabar 
nešė 100 dol., Zinaida Iljasevi- 
čiute padidino savo įnirusio 
brolio Stepo Iljasevičiaus įna
šą iki 200 dol., dabar įnaše 23 
dol.

veiklą.

žinios

Taisau klaidų

“Naujienos” kovo 4 d. Nr. 54 
aprašant Užgavėnių blynus ir 
pobūvį kandidatui į JAV kon- 
gresmanus Algiui Zapareckui 
surinko aukų ne 30 dol. bet 
300 dol.

Gerbiami “Naujienų 
Redakcijai

Siunčiu žinias, malonėkite 
Jūsų dienraštyje patalpinti. 
Taip pat siunčiu $20 dol. čekį 
už prenomerata pusei metų. 
Prenomeruoja Stepas Lungys, 
jo adresas: 254-1 Warrington 
Dr. Dearborn Hts. Mich. 48127

A. Sukauskas

AUbamos gubernatorius George Wallace dalyvavo Ma- 
ssachusets pirminiuose rinkimuose. Jis nori gauti demo
kratę partijos nominaciją prezidento pareigoms, bet jam 
nesiseka. Ne tik sen. Henry Jackson, bet ir sen. Morris 

Udall gauna daugiau balsy, negu Wallace.

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

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

tik lietuviams, bet ir svetintau 
čiams. Savo pasirodymais gar 
sina Lietuvos vardą. Susitiko 
ir buvusią Detroito “švyturio” 
kuopos moterų sekcijos vado
vę Verą Kulbokienę, dabar va
dovauja St. Petersburgo Romo 
Kai an to moterų sekcijai.

Susipažino su Jūros šaulių- 
St. Petersburg Palangos kuo
pos veikliu pirmininku Vikto
ru Baranausku. V. Baranaus
kas turi savp namuose spaudos 
ir knygų, bei iš šaulių veiklos 
raštų arhyvą. Tai neįkainuoja
mas Floridos šauliu turtas. St. 
Lungys Šaulių Stovyklos ko
mendantas atostogaudamas ir 
besisvečiuodamas St. Peters- 
burge susitiko daug draugų 
detroitiečių jau St. Petersbur- 
ge nuo seniau įsikūrusius ir 
ten gyvenančius: Joną Acų su 
žmona, Joną Budrį, P. Vedei- 
ką, Praną Polteraitį —■ DLOC 
kasininką, “švytorio” kp. pir
mininką Alfą Šukį su žmona, 
fin. sekretorių Vincą Rinkevi
čių, Ada Teličėnienę ir daug 
kitų pažįstamų. St. Lungys Flo
ridoje jautėsi kaip Detroite. Da 
Ivvavo Vasario 16-sios iškil
mingame minėjime, kuriame 
pagrindinę kalbą pasakė prel. 
Jonas Balkūnas iŠ New Yorko, 
taip pat susitiko Tėvą Tadą 
Degutį ir pažįstamą beplatinan 
čią knygas K. Keblinskienę. Pa 
sunaudodami atostogų proga 
Detroito švyturiečiai dalyvaus 
“Palanga” kuopos St Peters- 
burge vėliavos šventinimo iš
kilmėse su savo vėliava: “Švy- 1 
tūrio” kp. pirm. 'Alfa Šukys, > 
moterų sekcijos vadovė Angė- 
lė Šukienė ir kasininkas Vin- ! 
cas Rinkevičius. |

Detroitiečiams šauliams iš- 
vžkstant iš St. Petesburgo, | 
“Palangos” šaulių kp. pirminio . 
kas Viktoras Baranauskas su
ruošė šaunias išleistuves. Rei- | 
kia atvirai pasakyti, kad St j 
Lungys ir žmona Emilija yra 
laabi veiklūs ir nepaprastai | 
darbštūs šauliai. St Langys į | 
“švyturio ” Jūros šaulių kuo
pą yra prirašęs apie 100 narių. I 
Surinko daug šimtininkų “Pi- I 
lėnų” stovyklos rėmėjų. Ruo- J 
šiant stovyklą yra įdėjęs labai 1 
daug fizinės jėgos ir daug paau I 
kavęs pinigų. St Lungys “Pi- J 
lėnų” stovyklą taip pamilo, 1 
kad ir atostogas ten praleidžia, fl 
Stovyklai atsidavė visapusiška.!
Aš ir kiti broliai šauliai St ir " 
A. LuM£rams linldrrre fStve*-

’NAUJIENOS' KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

FORESTS CAN’T
FIGHT FIRES

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

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

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

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

Taupykitedabar

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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša -

Taupykite dabar. r ..

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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

įsteigta 1923 metais. i TEL. 421-3070

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

*'L
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Laurinčiukas verčia kolūkiečius 
lenktyniauti

Albertas Laurinčiukas, iš Honano Zimano perėmęs 
Vilniuje leidžiamos Tiesos redagavimą, praeitų metų Ko
muniste papasakojo, kaip okupuotoje Lietuvoje komu
nistinė spauda padeda valdžiai priversti kolūkiečius lenk
tyniauti. Lenktlniauti bandė versti pati okupacinė val
džia, to darbo ėmėsi policija ir komunistų partijos jačei- 
kos, bet žemės netekę Lietuvos ūkininkai nenorėjo įsi- 
trautį į lenktyniavimo sistemą. Po kaimus važinėjo įvai
riausi agitatoriai, specialūs kontrolieriai, agronomai ir 
net menininkai, bet lietuviai nepajėgė dirbti daugiau, ne
gu jų jėgos leido.

Kai kurios pramaės šakos uždirbo daugiau, negu di
delė dauguma. Lietuvos komunistų partijos centro ko
mitetas, specialiai parinktų žmonių patartas, įvedė Lie
tuvoje atsilikusių ir lenktyniauti visai nenorinčių kolū
kių vadinamą “šefavimą”. Tas “šefavimas” buvo specia
lus prižiūrėjimas, kad iš Lietuvos žemės ūkio darbininko 
būtų išspausta daugiau darbo ir prakaito. Vienur kitur 
tie “šefai” suruošdavo paskaitą, kitur jie duodavo tikė
tus Į teatrą, trečiur nuveždavo neparduodamų knygų 
pluoštą, dar kitus pasiūlydavo., ekskursiją į Kaukazą 
arba į Palangą, kai ten nebūdavo tiek daug rusų.

Laurinčiukas komunistų partijos centro komiteto te
oriniame žurnale aprašinėja savo patirtį Tiesos šefuotų 
dive jų Varėnos kolchozų. Tiesa pasiryžo šefuoti, ne vieną 
Varėnos kolchozą, bet du. Vienas vadinosi “Šviesa”, 
o antrasi — “Naujas gyvenimas”. Kiek Laurinčiukas 
Įneše į tą “naują gyvenimą” “šviesos”, bandysime pana
grinėti. Iš Tiesos redaktoriaus aprašymo matyti, kad tas 
“šefavimas” — tai buvo nauja okupanto priemonė sun
kiai rusams dirbantiems darbininkams paspausti. Savo 
rašinio pradžioje jis šitaip visą reikalą vaizduoja:

“Abiejuose ūkiuose buvo įkurti kaimo korespon
dentų postai, laikraštyje įvestas pastovus skyrius 
“Lenktyniauja kolūkiai — kaimynai”. Žemdirbiai, 
tarpusavyje varžydamiesi ir rungdamiesi, išaugino 
gerą javų, bulvių derlių, padidino gyvulininkystes 
produktų gamybą Pavyzdžiui, “šviesos” kolūkyje bu 
vo įsipareigota iš karvės primelžti po 2,800 kilogra
mų pieno, o metai užbaigti su 31,40 kilogramų pri-1G A R SI N K 1 T ĖS

melžimu, čia padėjo Tiesos propaguotas kasdieninis 
rezultatų skelbimas.” (Komunistas, 1975 m. rugs, 
rugs. 9 d., 74 psl.)

tuvis, ten turįs savo brolį ar brolio vaikus, tai į kolcho
zą niekas jo būtų neįsileidęs. Jeigu koks kolūkio vedėjas, 
turįs teisę važinėti sunkvežimiu arba automobiliu būtų 
pavogčiomis nusivežęs savo dėdę į Varėną ir parodęs, 
kas liko iš gimtinio jo kaimo ir iš tėąų paveldėtos žemės, 
tai tokį amerikietį policija būtų sulaikiusi, nuvežusį į Vil
nių ir ten nuvedusi į nuovadą pas teisėją. Tuo tarpu Lau- 
rinčiuko vadovaujama Tiesa labai lengvai gavo leidimus 
ten savo postus įsteigti. Niekam ne paslaptis^ kad tuose 
postuose buvo apsistoję kolūkiečiams visi svetimi ir ne
draugiškai nusiteikę okupanto tarnai. Jie nesiėmė bota
guoti, nesirengę išstumti kolchozo gyventojų iš senų savo 
namų kaip tai buvo daroma pirmais okupacijos metais. 
Jie net negrąsino išvežti į Sibirą žmonių, nepajeigiančių 
sparčiau dirbti, negu pačiame savo stiprume esantieji vy 
rai ir moterys. Okupantas įsitikino, kad tie prievartos 
netodai nedavė pageidaujamų rezultatų. Jie paliko ra
mybėje ir mokytojus, kurie keliomis laisvomis saavitės 
valandomis privalėdavo raginti darbininkus pasitempti, 
daugiau pieno išmelžti ir pašarų pripjauti. Jie nutarė 
vartoti spaudą dirbtai nenorintiems arba negalintiems 
darbininkams daugiau dirbti, įsitraukti į lenktynes, nors 
tai buvo visai priešinga jų įsitikinimas ir pajėgumui.

Laurinčiukas nieko nesako, ką tie'“kaimo korespon
dentų postai” atnešė kaimiečiams. Jis nesako, kuo tie ra
šeivos” galėjo padėti ir padėjo visą dieną ilgas valandas 
dirbantiems ir labai mažą atlyginimą gaunantiems kai
miečiams. Jis nei vienu žodžiu neužsimena, kaip ir kuo 
buvo atlygintą tiems kaimiečiams, iš kurių buvo atimtos 
žemės ir sudarytas kolchozas, vietoj “naujo gyvenimo” 
atneštas nerimas baimė. Jis dižiaugiasi tiktai vienu da
lykų:, būtent:340 kilogramų pieno. Anksčiau kolchozo 
melžėjos išmelždavo 2800 kilogramų, o kai buvo įsteigtas 
Tiesos postas^ tai primelždavo 340 kilogramų daugiau.

Jeigu Laurinčiukas būtų papasakojęs, kaip tie 340 
kilogramų pieno buvo paskirstyti tarp jo “šefuojamų” 
kolchozų. Jeigu jis būtų aprašęs, kaip 340 kilogramų pie
no buvo paskirstyti kolchozą dirbantiesiems, galvijus pri- 
žiūrintiems ir kiekvieną dieną po du kartu karves mel- 
žiantiems kolchozininkams..

Nieko jis apie tai nerašo, nes tas ekstra pienas eina 
į tą pačią vietą, kur nuo rusų okupacijos pradžios ėjo ir
2,800 kilogramų. Rusai gavo ne tiktai ankstyvesniais me
tais išmelžtą pieną, jie nusivežė ir Tiesos “šefuoto” kol
chozo’pieną.

Laurinčiukas taip pat nieko nesakė, ką tas Tiesos 
“šefavimas” atnešė toms melžėjoms, kurios privalėjo iš
traukti iš tuščio tešmens dar kelis lašus pieno. Jis nieko 
nepaminėjo, apie “šefuoto” laikotarpio išmelžiamos kar
vės sveikatą. Ar Tiesos redakcija pagerino karvių paša
rą, ar davė joms daugiau dobilų ar kurio kitokio maisto? 
Jam tie klausimai visai nerūpi. Jam, kaip ir okupantams 
rusams, rūpi vienas dalykas: galimai daugiau išmelžti 
iš Lietuvos karvių, galimai daugiau ištraukti iš Lietuvos- 
žemių ir galimai daugiau išsiurbli iš Letuvoje visą laiką
gyvenusių ir dirbusių žemes ūkio darbininkų.

SKAITYKITE NAUJIENAS
NAUJIENOSE

VL. BARONAS

VIENOS LIS, PILSENO ALUS IR
KLAIPĖDOS ŽUVELĖS

"Juo mums blogiau - tuo mums geriau" ....

(Tęsinvs)

Kovo mėn. 23 d. (1939 m.) ry
tą Klaipėdą ir kraštą, pagal Lie- 
tuvos-Vokietijos “susitarimą” 
užėmė vokiečių kariuomenė ir 
gestapo bei SS daliniai. Pilnas 
uostas prigarmėjo mažų greitų 
torpedlaivių. Taip pat ant in
karo sustojo trys didesni karo 
laivai: vienas minogaudis ir du 
naikintuvai. Krantinėse norma
lus laivų pakrovimo-iškrovimo 
darbas sustojo, nes kur buvo ga
lima prieiti — vietas užėmė vo
kiečių karo laivyno visokiausio 
tipo mažesni laivai. Mūsų karo 
laivas “Prezidentas Smetona” 
jau buvo toli jūroje— Liepojos 
link, kad dar Klaipėdos vande
nyse neužkluptų vokičiai. Taip 
pat pasienio policijos laivai “Par
tizanas”, “šaulys” ir kt. — pilnu 
greičiu nėrė Šventosios link.

Krašte ir mieste tą dieną siau
tę teroras:' Klaipėdiškių vokiečių 
gaujos (daugiausia taip vadina
mo “Ordnungsdienst” daliniai) 
žygiavo mieste ir krašte, daužė 
lietuviškų įstaigų ir įmonių lan
gus, stumdė, mušė ir areštavo 
klaipėdiškius lietuvius veikėjus, 
sauvaliavo niekeno netramdomi. 
Buvo tą rytą ir Klaipėdoj areš
tų: Jurgis Brūvelaitis, Marty
nas Purvinas, Pričkus Buntinas 
ir Alb. Patas buvo suimti ir pa
talpinti kalėjime (Pirmieji du 
buvo žinomi kaip labai aktyvus 
politiniame gyvenime, bet pas
tarieji du tebuvo žinomi tik kaip 
Lietuviai sportininkai). Po inter
vencijos iš Gubernatūros (liku
čių) pusės — jie už poros dienų 
buvo paleisti, paaiškinant, kad 
tai buvo “preventyvinė priemo
nė” Hitlrio saugumui, jam čia 
(Klaipėdoje) lankantis. Apie tų 
pirmųjų; Klaipėdos okupacijos, 
dienų įspūdžius jau esu rašęs 
bent kelis kartus, todėl čia tik 
prisimenu pačią Hitlerio “vieš
nagę” Klaipėdoje. Tiesa — apie 
ką nerašiau bet rengiuosi ra
šyti vėliau, tai apie Lietuvos šni
pų ir išdavikų atsiradimą Klai
pėdoje — kartu su vokiečių oku
pacija. Pačią pirmąją dieną, ei
nant Į tarnybą Gubernatūron, su
tikau iš stoties ateinančius Špi- 
keraitį ir Boehnke (Benkę). Abu 
Klaipėdos pašto valdininkai (Špi- 
keraitis — Lietuvos Valstybinių 
Įstaigų Klaipėdos Krašte Vaidi
ninkų S-gos pirmininkas. Benkė 
— pajūrinės radijo stoties te
legrafistas) — abu vokiečių šni
pai, sugebėję iššokti per langą, 
kai mūsų saugumo valdininkai 
buvo nuėję juos areštuoti.

Per Nemuną pabėgo j Vokie
tiją, dabar grįžo Klaipėdon. Taip 
cat už poros dienų Klaipėdoje 
’>asirodė keli vokiečių šnipai, sė
dėję Kaune, viena^ net atstova
vęs kitos valstybės prekybos 
unonę. Iš Klaipėdos gi dingo ru
sų šnipai, vienas jų taip pat sve
timšalis, buvęs gerai įsikūręs 

kaip svetimos valstybės biznio 
atstovas, o kitas — “lietuvis” — 
aukštas uosto valdybos valdinin
kas. Nekalbant jau apie mažes
nes žuveles. Kada nors apie tai 
vėliau.

Nežinau kur ir kam į galvą 
buvo atėjusi tokia paika mintis, 
kad į krantą išlipusį Hitlerį 
Klaipėdos uoste pasitiktų mūsų 
6-to pėst. pulko (iki tol sudariu
sio Klaipėdos įgulą) garbės sar
gyba, tam reikalui paliekant mo
komąją kuopą (pulkas Klaipėdą 
apleido dar prieš vokiečiams į 
Klaipėdą ir kraštą įžengus). Tik 
nepaprastai didelis Gubernato
riaus Vk. Gailiaus (jau Kaune) 
ir Klaipėdoje likusio Gubėrna- 
tūros reikalų vedėjo kpt. M. Ku
kučio priešinimasis — tą mintį 
kažkur palaidojo. Juk tai būtų 
istorijai ne tik’juoko bet ir gė
dos, kad išprievartautas ir pa
smerktas kraštas savo budelį su
tinka ne tik pats ant kėlių par
klupęs, bet dargi su garbės 
sargyba.

Uoste Hitlerį pasitiko jau vo
kiečių karinė sargyba — pėsti
ninkų ir jūrininkų junginys su 
nauju . vokiečių įgulos viršinin
ku, karininku pulkininko laips
nyje ir Klaipėdos krašto nacių 
vadu ,dr. Neumannu priešakyje, 
su kuriuo Hitleris pasisveikino 
net rankos paspaudimu.' Tuo 
Hitlerio — dr. Neumann’o “hand
shake” Klaipėdos likimas, bent 
kuriam laikui, buvo užantspau
duotas.

“Hitlerio “pergalės maršui” bu
vo numatyta ilgas kelias per visą 
miestą, įskaitant ir Prezidento 
Smetonos alėją (Liepų g.) kuri, 
kovo 24 d., policijos jau buvo 
virvėmis atitverta. Bet paskuti
niu momentu maršrutas, saugu
mo sumetimais— dėlto, kad ėjo 
pro Gubernatūrą, buvo apkeistas 
ir Hitleris iš uosto į teatro aikš
tę atvažiavo Malkų-Biržos-Lie- 
pojos-Laukininkų-Turgaus gat
vėmis, šaligatviuose prisigrūdu
sioms minioms pakeltomis ran
komis sveikinant “išlaisvintoją”. 
Be abejo tikriems vokiečiams — 
naciams buvo džiaugsmo diena. 
Bet ne visiems — buvo tikrų vo
kiečiu kurie Hitlerio vizitu vi
sai nesidžiaugė, o buvo net keli <

Sveikatos ij švietimo sekretorius 
David Health pareiškė, kad žmonės 
perdaug laukia iš' federalinės val
džios. Jis yra paruošęs praktiškus 
pasiūlymus, kaip sveikatos ir švieti
mo reikalus reikia perleisti pasky
roms valstijoms. Jis yra įsitikinęs, 
kad valstijos galės lengviau ir ge
riau aptarnauti šiuos gyventojų rei
kalavimus.

tokie (naiptpl ne Lietuvos drau
gai) kurie nusišovė. Kodėl, jų 
nei vienas, pats pasiryžęs .mir
ti, nemėgino nužudyti Hitlerį — 
sunku būtų pasakyti, bet tikriau
sia prielaida būtų ta, kad buvo 
bijomasi represijų šeimoms ir 
giminėms ■— žinant hitlerinio 
saugumo žiaurumą.

Hitleris iš miesto teatro bal
kono į aikštėje susirinkusią mi- 
”ią pasakė “išlaisvinimo” kalbą, 
kurioje, tarpe kita ko paskel
bė, kad nuo dabar'Klaipėda bus 
Vokietijos jūrų stipriausia tvir
tovė Baltijos jūroje (bent tas 
pažadas tikrai buvo ištesėtas). 
Vėliau prie balkono, nuo kurio 
Hitleris kalbėję, tbuvo prikalta • 
memorialinė lenta, kurioje bu
vo įrašyta: “šioje vietoje Adol
fas Hitleris paskelbė mums 
laisvę”. Istoriška ironija: .pęr 
visą karą išliko tas Klaipėdos 
miesto teatras ąu balkonu ir me
morialine lenta—- dingo tik Bit- . 
leris ir jo skelbtoji laisvė.

Nesenai minėjome Klaipėdos 
krašto atvadavimo -sausio lu
tosios (1923 m.) sukaktį. Rašau- 
dabar vėl dęl to, kad manau 
reikiant prisiminti ir to krašto 
praradimą 1939 m. kovo mėn. 
23-24 d., nes tada buvo užvers
tas Klaipėdos istorijos vienas 
ir lapas ir atverstas kitas. "

(Pabaiga)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAųjiENĄS'"”'

DR. A. J. GUSENAS

SAUGOK SAVA SVEIKATĄ
Maistas yra tavo vaistas, 

o vaistas turi būti maistas
MAISTAS

Proteinų virškinimas prasideda skrandyje ir užsi
baigia mažoje žarnoje. Iš suvirškintų proteinų paei
na amino rūgštys, kurios kraujo takais išsinešioja po 
visą kūną. Negerai vienu sykiu per daug proteinų 
valgyti. Organizmas visų nesunaudoja. Jis sunaudoja 
tik tiek, kiek jam reikia. Proteinų perviršius palieka 
visiškai nesunaudotas ir vien tik apsunkina organų 
veikimo sferą ir kelia nesveikata.

Žmogui reikia turėti norma visų maisto valgymo 
veiksnių. Sunkiai dirbantieji ir augantieji vaikai, ku
rie dažnai bėgioja, turi daug daugiau valgyti, nes to 
reikalauja jų organizmas. Lengvą darbą dirbančiam 
asmeniui reikia tik vieno trečdalio svaro grynų pro 
teinu per dieną. Sunkų darbą dirabnčiam būtina jų 
sunaudoti daug daugiau. Proteinų yra liesoje mėsėje, 
kiaušiniuose, žuvyje, pieno gaminiuose, žirniuose, rie
šutuose. grūduose, pupose. Jų yra daržovėse ir vai
siuose, bet neperdaug. Proteinai yra labai tampriai 
susiję su krakmolais ir riebalais, apie kuriuos irgi pri
sieina šį tą pasakyti.

Krakmolai arba cukriniai valgiai yra būtini gerai 
sveikatai išlaikyti. Proteinai vien tik atstato nudėvė
tas kūno dalis — ląstelės, bet energijos visiškai jie 
neteikia. Krakmolinių valgių paskirtis yra kaip tik 
teikti energiją, kurios Įtekmę atliekame visus fizinius 
darbus. Daugiau krakmolinio maisto suvalgant. dau

giau ir energijos organizmas gauna.
Labai svarbu, kad augantieji vaikai gautų kasdie

ną tam tikrą normą krakmolinio maisto, nes kitaip jų 
sveikata gali būti nepataisomai suardyta. Daugiau 
krakmolinio maisto suvalgiusius, jis susikrauja į at
sargą ir reikalui prisiėjus būna sunaudotas energijai 
gaminti. Bet dažnas kasdienis jo pervišis nebūna or
ganizmo sunaudotas, o žmogus pradeda eiti į apkū- 
nizmą.

Būdinga ir tas, kad krakmolinio maisto virškini
mas prasideda burnoje, kai žmogus jį valgo. Bet pro
teinų virškinimas prasideda tik skrandyje. Burnoje 
gerai maistas sukramtytas duoda gerą pradžią jo virš
kinimo. Daug krakmolinio maisto yra bulvėse, duo
noje, javuose, pienę, vaisiuose ir daržovėse. Cukrus 
turi 100 procentų krakmuolo. Visi saldumynai yra per
pildyti krakmolu.

Nūnai žodį kitą apie riebalus. Riebalai yra būtini 
žmogaus mityboje. Jie kūne atlieka dvi labai svar
bias funkcijas. Viena yra fizinė, o antra fiziologinė. 
Fizinė, savo riebalų klodu po visa oda priduoda kū
nui grožio. Fiziologinė, taukų klodas po oda, apsaugo
ja kūną nuo peršalimo.

Taipgi, riebalai apdengia daugelį kūno svarbių or
ganų viduriuose, juos apsaugoja nuo sukrėtimo ir su
žeidimo. iRebalai yra labai geras energijos aruodas. 
Jie turi savyje net dvigubai energijos už krakmolus 
ir proteinus. Riebalai petekę į skrandį ir žarnas pe
reina cheminį veiksmą, o vėliau patenka į kraujo ta
kus, kurie išnešioja juos po visą kūną ir priduoda bū
tinos, naujos energijos.

Žmogus, per daug riebų maistą valgydamas, ima 
diktėti pilvo plotmėje. Juo daugiau žmogus riebalų 
valgo, tuo daugiau jų perviršius susidaro, tuo dides

nis pilvas auga. Būtina mažiau riebaus maisto nau
doti, o labiausia senesnio amžiaus sulaukus. Tam tik
ras jo kiekis yra būtinas kiekvienam, bet ne perviršis.

Žmogui, dirbančiam lengvesnį darbą, per dieną 
reikia vieno aštundalio svaro sviesto, o taukų dar ma
žiau. Daug riebalų yra šiame maiste, kiunpyje, laši
niuose, taukuose, sūryje, grietinėj, kiaušinio trinyje, 
riešutuose, alyvoje ir visoje riebioje mėsoje. Norint 
išvengti apkūnizmo, tai reikia nedaug šio maisti nau
doti.

KALCIO SVARBA ŽMOGAUS ORGANAMS
Kalcio mineralinių druskų trukumas mityboje, tai 

yra pagrindinis faktorius dantų ligų. Dėl to šiandien 
apie 30 milijonų Amerikiečių neturi dantų. Juos jie 
prarado dar jauni būdami.

Šių dienų mitybos tyrimai • parodė, jog šiandieni
niam maiste yra apstus nepriteklius mineralinių drus
kų, kurios yra būtiniausios ne tik dantims, bet ir vi
so kūno kailiams.

Dr. Ann Coūlston iš Cornell universiteto darė ty
rimus su 90 ligonių, sirgusių Pyoorhea liga. Po trijų 
mėnesių bandymų, ligos simptomai žymiai sumažėjo 
ir viršutinė dalis žandikaulio pradėjo ataugti nauju 
kaulo sluogsniu. Prie dantų desnose buvo pūlinių pa
ketai, po šešių mėnesių gydymo veik pranyko, atsi- 
pildė naujomis desnomis. Atlikti bandymai parodė, 
kad iš šių dienų mitybos kūnas neaguna būtiną kie- 
kįkalcio druskų.

Dr. Lutwak sako, tked studija parodė, jog 800 mil- 
gramų druskų yra permažai užaugusia, dirbančiam 
žmogui. Jam būtina kasdien gauti apie 1.100 miligra
mų. žmogaus kūne trūkumas kalcio suardo lygsvarą 
tarp gosforo ir kalcio. To pasėka būna hyperparathy-

dism, kuris pradeda kalcių ištirtpinti iš kaulių, katf 
roicio ir fosforo .lygsvarą. Pirmiausia dantys ir žandi
kauliai praranda kalcio druskas, dantys lįuosuojasi 
ir pet patys laukan iškrinta.

'Dr. Lutwak, D.r. Conlston, sako štai ką: ne bąk- 
terijos burnoje dantis suardo ir pagamina Pyporhea 

bet mityboje trukumas mineralinių druskų, o 
už vis labiausiai, tai kalcio, kuris yra būtiniausias žmo
gaus kūno mašinerijai darniam darbui adikli. Hu
nui negaunant pakankamai mineralinių druskų iš kas
dienio maisto, jis pradeda jas traukti iš dąntų, o toįią 
cheminio veiksmo eiga,, visų pirmiausia paveikta dan
tis. Jie darosi minkštesnį, aižėja, trupą mažais gąba- 
lėliais ir praranda atsparumą, burnoj veikiančioms 
bakterijoms, kurios greitai veisiasi, ■ auga bei .dan
ga nosi ir įtrumpą laiką, suardo veik visą dantų apara
tą. Taipgi cheminės reakcijos eiga ištraukia minera
linės druskas ir iš kitų kūno kaulų, kaip W galvos, 
šonkaulių, .nugurkaulio, o paskiausieji, tai būna di
dieji ir ilgieji kūno kaulai.

Dr. Weir ir Lutwak, sako štąi ką: puūdien didižu- 
mą ligų pagamina vien tik sugadinta mityba nuodin
gųjų cheminių konservų, k kol nebus konservai praša
linti iš mitybos ir neatsteigta mineralinių druskų ly
gsvara, tai niekas nei dantų ir viso kūno ligų nepa- 
gydys!

SVARBI MAISTO SUPETIS

Nors Ir atrodo, kad maistą gerai pažįstame, nors 
jį naudojame kasdieną, bet daugiau pažvelgus į jo su
dėti, pasirodo, ne viskas yra maistas, ką suvalgome ir 
nuryjame. Kasdienėje mityboje turi būti vitaminių, krak 
molo ir riebalų, nes tie visi veiksniai yra būtini kū- 

(Bus daugiau) .. .
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NU&LE5 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 VV. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

y
G PAŠ1LYS

TEISINGI RINKIMAI - 
demokratines laisvės pagrindas

DK. K. 6. KAUKAS 
Akušerija ii< muiekų uivuS 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (CrawTora 

Medical building). Tel. LU 5-6446 
Priima liguiLiiu pagal susitarimą^ 

Jei neaumepia, sKampmu 37-±-ču04

DK. G K. bUistLlS
INKSTŲ IR SLAP imu ImKŲ 

CHIRURGIJA
Te lt r. 695-0533

pox Valley Medical Center
WO SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DK. PtlLR 8KAZ1S
PHYSiClAft MNO OUkucvN

2434 WEST 71st STRtefiT
Ofisas: nEmiock 4-5049

Rezid.; 3OO-2Z33
OKLsU VALA1XDUS:

Pirmadieniais ir keiviriad. 1—7 vaL. 
&nu*au.. pciiKiaaiem nuo 1—o. tree, 

ir sesiau. UKiai susitarus.

DK. raut V. DakUd 
GTDYIVJM5 IR CHIkuku/o 

VresTcnesrer Community Klinikos 
friėaicinos aireKiorius.

1933 S. Manheim Ka., Westchesrer, IIL 
VALAiNJLhJb: 3—y aaroo dienomis n 

Kas antrą sėslaaienj. d—3 vai.
TeL: >oz-z/z/ aroa

KEZ.: Gi 6-0873

DR. W. EiSiN - HSINAS 
AKUŠERIJA IK MOTERŲ LiGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0Ū01.

- TEL. — BE 3-5893

DR. A. B.- G1EVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 rd Street. 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A.JĮ. JUČAS
TeL: 561-4605 ir 489-4441

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

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS -LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEiBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: anirad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Priima ligonius pagal susitarimą.

Prieš kiekvienus rinkimus 
prasideda kalbos, rašymai apie 
jų teisingumą, švarumą. Ta
čiau ir griežčiausiai prisižiūri
mi ir sekami, kontroliuojami 
rinkimai be klastos ir sukčia
vimo retai kada apseina.

Po rinkimų ar jų metu esti areš 
tų, susekamų ir pastebimų ne
teisėtumų, prasilenkimų ir už 
tai sudaroma bylų. Nemažai ir 
mes jau prirašėme apie arte j an 
čius 8-tos tarybas rinkimus. Be 
veik visi rinkiminių komisijų 
raštai kalba apie rinkimų de
mokratinių laisvės principų 
prisilaikymą, nepažeidimą, rin 
kimų pravedimą švariai, be 
klastos, apgavysčių. Vienas rei 
kalas yra kalbėjimas apie rin
kimų teisingumą, teisėtumą ir 
be klastos, kitas reikalas kaip 
gyvenimo realybėje tie rinki
mai pravedami ir iki kokio 
teisingumo laipsnio atliekami.. 
Net šventieji nėra apsaugoti 
nuo gyvenimo klaidų.

Žmogiškos silpnybės, tai ką 
gali kalbėti apie žmogų, ypač 
apie turintį tikslą pasiekti savo 
pažiūroms, linijai, grupei būti 
ną laimėjimą. Pas tokį asme
nį visi neklaidingumo, sąži
nės ir teisingumo princijai nūs 
tumiami į šalį, pirmenybė duo
damą savo tikslų, siekių, norų 
“demokratinės laisvės” teisin
gumo niveliavimui, nuleidimui 
uždangos rinkiminhi būstinių 
paslapties nuoslopininiui, kad 
rinkimai būtų viešai teisingi, 
bet atitiktų išminčiai: ir vil
kas sotus ir oška sveika. .>*

LB septintosios tarybos rin
kimai ir tokios kombinacinėm 
paslapties neišlaikė. Buvo tiek 
įsidrąsinta, kad virš balsavu
sių sąrašuose žmonių, balsavi
mų dėžėse buvo randama “vis 
norjųios padaugėjusių balsų po 
800 ir daugiau šimtų; o rinki
mų komisijos negalėjo patei
sinti, iš kur tiek balsų galėjo 
ir sugebėjo pro komisijų narių 
akis prasilaužti ir’ patekti į 
balsų dėžes'. Mat, yra stebuklų 
ir su balsavimais, balsų pasi
pildymu magiškos lazdelės mos 
telėjimo kam reikia, arba rin
kimų komisijų nariai apjaki- 
nami, gauna akių užsitamsini- 
mą kaip tik tuo momentu, ka
da tie balsai sukrinta į dėžes 
be sąrašų, Ibe žmonių ar bal
suotojų.

Taip buvo susep tin tosios LB 
tarybos rinkimų teisingumu ir 
demokratinės laisvės principų 
teisingumo išlaikymu rinkimų 
metu. Jau buvo anais metais, 
kol LB dar nebuvo suaižyta, 
suskilusi, ką bekalbėti, kas ga 
Ii. užtikrinti, garantuoti, kas 
gali pasitikėti, kad rinkimai į 
LB 8-tą tarybą bus pravesti tei 
singai, teisėtai be susklastoji- 
ino. Ne tik šventieji to negalė
tų drįsti tvirtinti, priesaikou 
ti, ką gali nuodėmingas žmo
gus pasakyti ir kas jo gali klau 
syti ir juo pasitikėti. Jau iš rin 
kiininių komisijų, LB vadovų 
raginimų, užtikrinimų eiti bal 
šuoli, kalbėjimo visų išeivijos 
lietuvių vardu, be klaidos gali
ma tvirtinti, jog viena politi
nė grupė, propagandos dūmų 
dangtimi ir vandens sudrumsti- 
mu, pilnai 
drumstame 
šalininkų 
kandidatas
kelbti, kad balsavo jau ne de
šimt tūkstančių, o dvigubai 
tiek

Ar kas tuo gali patikėti? šie 
rinkimai didelio kiekio, gal ir 
daugumos bus ingnoruojami, 
bus susilaikoma protesto ženk 
Jan nuo balsavimo, nes vis tiek 
nesitikima ir nėra garantijos, 
kad rinkimai bus švarūs, tei
singi ir teisėti.-Patariama kiek 
vienam einant balsuoti pagal
voti ar apsimoka kišti galvą į 
maišą arba katę pirkti tarboje. 
Dar ir dabai* yra laiko Sušuk
toje tarybos sesijoje rinkimus

atšaukti, sudaryti komisiją LB 
plyšiams užlopyti ir eiti į rinki 
mus vieningos JAV LB ir soli
darumo jungties įvykdymo 
vardu.

Jau dabar nemaža išeivijos 
lietuvių visuomenės dalis kves- 
tijonuoja vyr. rinkinių pirm. 
K. Jankūno asmens teisingu
mu ir pasitikėjimo, kad vyr. 
rinkimų komisija nepadarys są 
moningų ar iš reikalo savo nau 
dai klaidų, kaip atsitiko su sep 
tintosios vyr. rinkimų komisi
jos darbo atlikimu teisingai ir 
nesulaužant rinkiminių taisyk
lių ar įstatų. Kad ir teisingiau 
šiai ir švariausiai būtų a tikti ir 
įvykdyti JAV LB 8-tosios tary
bos rinkimai, bus labai daug 
lietuvių, kurie netikės, jų nie
kas negalės įtikinti, nes į rin
kimines komisijas nebuvo pa
kviesta opozicijos atstovų, ne
buvo paprašyta statyti savo kan 
didatus, nebuvo daromi žygiai 
prieš rinkimų paskelbimą ir ko 
misijų sudarymą tartis ir siek 
ti baigti atidėliojamus ar am- 
bicinjų įtakoje ignoruojamus 
bendruomenės sutaikymo, ne
susipratimų išlyginimo darbus.

Jau opozicijos yra viešai ra
ginama ir patariama, kad susi 
pratusieji išeivijos lietuviai, 
kurie nenori leisti mažai gru
pei politikierių užurpuoti jų 
valią, patekti ir prisidėti prie 
nepageidaujamų jų idėjų ir ti
kslų įgyvendinimo ir bendruo
menės į savo rankas pasiglem- 
žimo susilaikyti nuo balsavi
mų, nes rinkimų teisngumo ir 
teisėtumo garantijoms negali
ma tikėti ir pasitikėti.

Rinkiminės taisyklės tebėra 
sujaugtos ir tos pačios, kaip 
ir buvo prieš trejetą metų, su 
spragomis, tinkančiomis savo 
tikslus pasiekti ir pasiskelbti, 
kad rinkimai buvo “teisingi ir 
švarūs’’, nesuklastoti.

Eidamas į rinkimus ir 
suodamas ilgai pagalvok, 
varstyk, žiūrėk, kad savo 
so neatiduotum tiems,
jau parodė ką nori su lietuvių 
bendruomene daryti ir kaip’. 'NAUJIENOS° BOLŠEVIKAM? 
laikosi po rinkimų, ko siekia YRA RAKŠTIS JL AKYSE

Jimmy Carter, daugiausia 
gavęs New Hampshire pirminiuose 
rinkimuose, pradėjo ruoštis prezi
dento kandidatūrai* Massachusetts 
valstijos pirminiu rinkimu daviniai 
gerokai atšaldė jo viltis. Jis geras 
kalbėtojas, bet neturi programos 
kraštuį valdyti.

PRANEŠIMAI
SVARBUS SUSIRINKIMAS ,

J. A. V. Reg. Lietuvių Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me
tinis narių susirinkimas lankia mas 
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 Tuonri parody
site, kad Jums rūpi ne tik savi rei
kalai, bet ir kenčiančių lietuvių pa
vergime. — VALDYBA.

balsu

valdžios sudarymu ir kaip vyk 
do balsuotojo valią ir norus, 
pageidavimus, kaip dirba ben
druomenės vienybei ir solida
rumui. Kol mesi dėžę savo bal
są dešimtį kartą persvarstyk 
už ką balsuoji, kokį kandidatą, 
pasirenki, kam pasitiki ir kom, 
už kokį žmogų atiduoti balsą.

_______ _____ _. • !>« 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Ned. Ban
dažai. Speciali pagalba krofomi 
(Arch Supports) ir 11.

2850 West 63rd St, Chicago III. 60629 
Telef.Y PRotpecf 64084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

naujienas

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Kalrvai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet manu gailestingu

mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Yieipats". — lxa. 54:10.

Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da
vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. E tikrųjų nei vienas iš visu jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. E tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei

Kas entr^ antradienį Sophie Barčus radijas skelbia švento Raito tyrinė
to! V aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žlauH ir paliečia— LIETUVIŲ NAŠLIŲ, NASLIU- 
KIŲ ir pavienių klubas kovo mėn. 
12 d. 7 vai. vakaro Vyčių galėję, 2455 a,m
W. 47 St. šaukia eilini narių susirin- j-n«nwkamaL Rašykite, 
kimą. Narių dalyvavimas būtinas ap- i P- XAVI ST, 3715 WEST 66th
tarimui svarbių klubo reikalų. Po Į CHICAGO, ILLINOIS 60629.
susirinkimo vaišės. Veiks bufetas ir IV. RAITO TYRINĖTOJA*
šokiai. J. Joniko orkestrui grojant . 
Mėgstą šokti svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti. V» Cinką, sekr. ,

Visi žino, kad mirtis yra ŽlauH ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rude j i? Į t< klausimą atsako knygutė **Viltis po mirties^, kurią gausite

STREET.

bal-
aps- 
bal- 

kurie

žmonių judėjimo laisvė 
po Helsinkio sutarties

CHICAGO. — Olga Filshtein 
negaudama leidimo nuvažiuoti į 
Kievo miestą, sovietų rusų oku
puota Ukrainos sostinę, pama
tyti savo 10 metų-sūnų Sergijų, 
kuri ten turėjo palikti emigruo
dama su antru vyru'4 Jungtines 
Valstybes. Pagaliau ryžosi skri- 
ti į Washingtona prašyt audi
encijos pas Sovietų ambasado
rių Anatolijų Dobryniną ir jo 
prašyti vizos, pareikšdama, jei 
nepriims ar vizos neduos, ji pra
dės bado streiką.

ruošiasi pažvejoti 
vandenyje ir savo 
parinktus į tarybą 
prastumti ir pasis-

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

Valdyba

r PERKRAUSTYMA1

M 0 V I N G ,
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. J
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6-1882

fa .ii arz ■

r-—----—- ——

WNSKAS
GERIAUSIAS

8 TAKŲ MAGNETOFONAS 
SU SKAITLIUKU

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

. - 
i » ■■■i, n—.— ■ ■■ „i

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L I NYC IA I
2443 WEST 63rd STREET

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

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 58M220 

r

TĖVAS IR SŪNUS
. MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

DOMICĖLĖ KRIAUČIŪNIENE 
Pagal tėvus Plaušinaitytė 

Gyveno 4235 So. Sacramento Ave.

Mirė 1976 m. kovo 8 dieną, sulaukusi 74 metu amžiaus. 
Lietuvoje, šakių aps., Mikėnajčių kame.

Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko nuliūdę: 2 sūnūs .— Kęstutis, marti Aurilija ir Algirdas, 2 
anūkai — Marijus ir Laura, 2 broliai — Julijus ir Antanas Plaušinai- 
čiai, brolienė Helena ir jų šeima, sesuo Anastazija Draugelienė, švoge- 
ris Bronius, 3 pussesrės — Kunigunda Orentienė, Antanina Jonynienė 
ir Agota Gudaitienė su šeimomis bei kiti gimines, draugus ir pažįsta
mus.

Priklausė Lietuvos Dukterų Draugijai, Lietuvių Bendruomenei, 
Lietuvių Katalikų Šalpos Organizacijai, Lietuvių Moterų Federacijos 
Klubui ir Alvudo Organizacijai.

Vietoj gėlių šeima pageidauja aukoti Lietuvos Dukterų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Penktadienį kovo 12 d. 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios i 

Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Domicėlės Kriaučiūnienės giminės, draugai ir pažįstami 
maloniai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnūs, anūkai, brolis, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600.

Gimusi
SKAITYK U- KITA-: PATARK 
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARf Al:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai 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 PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti $1.50 ėesj 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiusime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S* HALSTAD ST., CHICAGO. ILL. 60608

BUY U.S, 
SAVINGS 
BONDS

■WHW YOU BANK OR WQM

ANTANAS M. PHILLIPS .
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAIUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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ALTOS INFORMACIJA

Solistas Albertas Sąarskis 
dainuos “Grafp . Liuksenjbur-

jni, kad jie paremtų rezoliuci- 
ją.’GlG). Susilaukta.gražaus prie 

_ jaukumo, tačiau dar reikalin
ga, kad lietuviai laiškais ir te
legramomis prašytų savus se
natorius remti tą 319 rezoliuci
ją. Dar nėra pasiekta Senato 
daugumos prielankių pasisa
kymų.

Informavo Lietuvą

Amerikos Balsas pakvietė 
nuvykusius į Washingtoną Te
odorą Blinstrubą ir Juozą Sko- 
rubską prabilti radijo bango- 
gomis į Lietuvą. Pasikalbėji
me svečiai iš Chicagos papasa
kojo apie Vasario 16 minėjimą 
kongrese, pažymėjo,' kad Wa- 
chingtonas yra vienintelė sosti go” Pirmyn cftoro pastatyme 
nė visame pasaulyje, kur taip žavingą Franz .Leharo opere- 
iškilmingai paminimas Lietu- tę stato kovo l^Įr <14 d. d. Ma- 

kad JAV febėpalaiko čliplorha- vos nepriklausomybės atkūri- ria H. S. auditorijoje, 
tinius santykius su Baltuosimas. Tai jau yra virtę tradici- 
vatytybių lajsvų vyriausybių 
atstpvais. Reiškė viltį, kad ne
betoli tas laikas, kai šios ryž
tingos ir lęįĮnjps Baltijos kraš 
tų Jautos susilauks žmonišku
mo, teisybės, tęisingump ir lais 
ves. TaU'vel sužydės Lietuvoje, 
—baigė kongr. Flood.
Lietuviai Senatorių įstaigose

Įš Chicagos nuvykę į Wa- 
smingtoną, kur Altai atstova
vo Vąsaria 16. mįnėjiine Atsto
vų.Rūmuose, Teodoras Blįnst-. 
rūbas ip Juozas Skorubska;;, o; 

cPHMJUŠ®?i ungęs'AItos 
atstovas •’Washingtpne dr- J- 

kė Genovaitė Krivickiene. f iG^tiW^ąp)ąnkė':daiigiaū kaip

'Lietuviii mukia JAV kongrese

Li e t u vos Ne p ri k 1 auson i y bės 
atkūrimo minėjimas JAV Ats
tovų Rūmuose įvyko kovo 4 <1. 
Pradžioje kūn. A. Žilinskas.su- 
kaflbėjo kurioje Dan
gui dėkojo, kad ateivius atve
dė į šių žemę, “kur jie rado 
laisvę nuo baudžiavos^, — ska 
tino melstis, kad JAV ‘‘taptų 
vilties, teisybės, taikos ir lais- 
vės pavyzdys visiems žmo
nėms pasaulyje”. Maldą užbai 
gė priminimu, kad esame bro
liai vienas kiįani, “todėl visi, 
nelaisvės prislėgti pasaulyje, 
siekia vilties ir vadovavimo jų 
tarjpe ir Baltijos kraštai: Lie-: 
uiva, Latvija ir Estija. Tegu 
JAV vadovai netyli ir teneda- 
ro kompromisų su blogybe”.

Po maldos kongresmenas 
Daniel J. Flood ir eilė kitų 
kongresmanų pasakė kalbas, 
išryškinančias < Lietuvos teisę 
j laisvę (Jų kalbų santraukas 
duosime atskirai). * X
*Minėjime Altai atstoyhvo 

Teodoras Blinstrubąs, Juozas 
Skorubskas ir- dr. Jonas Ge
nys, iš Lietuvos atstovybės bu
vo dr. Stasys Bačkis, iš Ame
rikos Balso — Antanas Vaičiu
laitis ir Barbora Darlys, Jung
tinio Baltų Komiteto rejką&į. 
vedėjas Edvardas Šumanas, 
taip pat dalyvavo laikraštiniu

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Konge. Flood apie Lįeluvos 
' * • iaisvAs vilti?- - ..

•• e- ' *

Pagrindinę kalbą Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
minėjime JAV Astovų Rūmuo
se pasakė ’'kongresniahas Da- 
.njel J.'^leod (denį., Ppnsyljva- 
pia). Pabrėžę, kad jis yra gi
liai paveiktas lietuvių ryžto 
išsaugoti savo tautybę, kultūrą 
ir religinę laisvę. Priminė R. 
Kalantos'auką, 17,(100 lietuvių 
protesto .memorandumą J, Tau 
toms, Simo Kudirkos pareiški
mus, vpajtjn^ąŲ bjru^lįą ^ab^- 
tinę okupaciją,;; žiaurius trėmi
mus. Pabrėžė,'kad JAV priva- 
Iq laikytis Lietuvos inkorpora
vimo į Spvietiį ‘Sąjtin^Tfepti- 
pažimo politikoj pasidžiaugė,'

BRIDGEPORTE IŠNUOMOJAMAS 
14 kambariu butas pirmame aukšte 
I suaugusiu šeimai. Space heater, mau- 
| dynė. Galima apžiūrėti šeštadieni ir 
; sekmadieni nuo 1 valandos iki 5 vai. 
I vakaro. 3513 So. Emerald.

A

MARIA NOREIKIENfi -s VYTAŲTAS-žUKAUSKAS : į 5 
2608 West 69th St, Chicago,'RL 60629f»; Tel. WA 5-^87 ••

Didelis pasirinkimas geros rūjięš Įvairią prtkią, •
MAISTAS IŠ. EURQPOS iANDtLIŲ. ' :<•

MOVING — Apdraustąsjpėrkraustyin^s
Pigus ir sąžiningas patarnavimas.■ Naujausi kraustymo

Įrankiai. -Bgų-mėtų patyrimas. ' - vį 7

2022 W. 69 ST., CHICAGČ, tLL 60636. Tęh WA 5-9209

Cosmos
2501 W. 69th St,

3333 So. Halsted ct,
S-2737

*t, CM^/l!j/^«Į.:į;-tt)rą5443M
.v

*• -f * .*■' Vš. *'' "T-* .-A1 F>- ,X - ■*' -. ■ ; ~

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJ1
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, į, 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės 
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos Į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais. ' - ' ‘ ;

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija -Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik UikraŠia bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso. T-l - z
KAINUOJA: Chicsgofe Ir Kanadoje metams — Į30JM, putoj metų — flSM, 

trims mėn. — 58J5O, vienam mėn. Į3.0CL Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $230. Užalenluo- 
x — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiame savelff nemokami

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

gerbiant pirmojo 
landos pirmū- 
flikimu! skel-

NAUJIENOS,
V 39 So. Halsted St.,

Chicago, DI. 60608

f"] Siunčiu-------------- dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę fusipaii- 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ______________________ _______

ADRESAS

i ~ NAUJIENOS, CHICAGO », ILL. —'.THUTtSDAV/ MARCHJ 11, 1976 *

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žema — Pardavimui

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

ja, kuri buvo įvesta Amer. Lie
tuvių Tarybos dėka. Lietuvos 
žmonėms buvo toliau perteik
tos įnfprmaęijos apie Altos 
darbuotę, apie Chicagos lietu
vių veiklą, apie kai kurias lie
tuvių organizacijas. ,

Alt Informacija

---- -------------- - J.--!-1 . 'L ------
i St., Chicago, UI., telefonas 
FR 6-1998. Atd,'Sh6ę pirm.-ir 
ketv. 12-8. Sekni. ir tree. užd.

: — Algis Mitkus yrą kelionių 
biuro Galaxy Tours ąnd Tra
vel Bostonė vėdėjas. Minėtas 
biuras organizuoją išvykas į 
Europą; pavergtą' Lietuvą ir 
kitur. Jis lankėsi -.Čikagoje su
sipažinti su čia įsteigtu minėtu 
kelionių-'biuro-skyriumi. ' -

Tarp kitko, jis nepamiršo 
aplankyti Naujienų, susipažin
ti su Naujienų darbu, palinkėti 
joms geros klotės. •

— Aldona Rimienė, Vista or 
ganizacijos atstovė, ‘teiks pa
tarimus ir patarnavimus Stan
dard Federal Savings b-je, 
4192 Archer Avė., penktadie-  ------- ———— - ~ ~—■—
niais nuo 1| ryto iki 2 vai. po- — Sž L. Ą. 134-tos Moterų 
piet. Patarnavimų apimtin. jei- į Kųoposfšusirinkimas įvyks šėš- 
ną Medicaid apdrauda, maisto tadienįįkovo 13^ d., Chicago 
kortelių ar paašlpų reikalai, jSavings-ir Loan patalpose, 6245 
laip pat Real estate mokesčių '^o. Western Avė., 1:00 vai. p., 
sumažinimo pensininkams ir; P- Malonėkite dalyvauti. Bus 
apskritai luošųjų pašalpos rei 
kalai. Ji taip pat gali nurody
ti įstaigas, Į kurias suinteresuo 
ti turėtų kreiptis socialiniais 
reikalais. Pirmadieniais tokiu 
pat laiku ten .bus Mrs. Lillian 
Centella. . ;
,. — Sofijos Jelionienės reda-\ 
guotas Skautų Aido vasario nu
meris jau pasiekė:; skaitytojus. 
Jis. daugumoje skirta Vasa
rio 16 minėjimui. Primenama 
dr. J. Basanavičius ir jo artė
janti 50 m. mirties sukaktis, 
įsuose 23 puslapiuose dailiai- 
Išdėstyta skautams Ir-jauntoūi-8 val.‘va)Mę0; premjeM 
aktualu medžiaga^ ė nuotraukos: Lehi,;į įįįwės Liuk.
» Uiustraeijos-prašo ^pagyrimo; .Anlr,„ .
techpaskam redakt. Vladu, ' ■ k,vo U 3putu 
jeikiui. Redaktores j>ayaduo-lBiUefaiu Margi-
tojas yra. . Balys. ..Vosylius. Ji inou.į ,SfifW 6giį^£- 
skaitytojai žino iš Skautu šky- % <
liaus redagavimo Naujienose.

- S. L. Ą.' 134-tps Moterų
. r’ - ” • J ’ - • *.

>SLA PildomošiosVTarybos rin
kimai ir aptarti Seimo reikalai.
<■■■' v (Pr.)

— š. m. kovo 12 d. -7 v. vak. 
Jaunimo Centro galerijoj (Lit
huanian ArtGallery) 3620 So. 
Claremont Ayę., ^Chicago, UI. 
atidaroma Juozo CVfieliulio kū
rybos paroda? {Parodą tęsis iki 
kovo 21; d. imtinMi.; Lankymo 
valandos: Savaitgdtisis: 1 v. v. 
— 9 v. y. Savaitėj^iięnomiš: 7 
vai., v. — 9 vai. yakato.’

—'.'Š^.5ęšt^.dienj^įįovo 113 . d.

— kovo14 d. 3 vai. po pietų

■, - . •' Juozo ULiėUulio kū-
Skaųtų. Aidas kainuoja $5 me- rvbbsJ paroda v atidarom kovo 
tams. Administratorius yra- A.<12 d/7 vai. ,yak. Jiutfimo cėnt- 
Orentas, 68-12 So. Campbell ro Čiurlionio galerijbj. Paro-

■ ■ da tęsis iki kovo 21 ųf Lanky-Aye, Chicago, Ill. 60629. - da tęsis iki kovo 21 d' Lanky-
— Antanas Paskočimas iš-:mo laikais:- savaitėsfdienomis 

rinkas naujai įsisteigusio Kra va^ vak., o savaitgaliais
pirmininku, nuo 1 popiet iki 9 vai. vak. Po 

atidarymo, 7:30 vai. vak’., Jau- 
da.Gintotienė — vicepirm., So- nimo centro karinėje bus J. 
fija Braziūnienė^— sekr., Jo- Mieliulio pašnekesys'su ilius- 
nas žadeikis — ižd., Aleksand Gracijomis apie erdiėĮ kompo
tas Atutis — parengimams. Ar 
timiausiu parengimu bus Kra 
žys skerdynių minėjimas.

— Mokytojų Studijų Savai
tė šiemet bus rugpiūčio 8-15 d. 
Dainavos stovykloje. Jau yra 
sudaryta proprama ir pakvies
ti paskaitininkai bei užsiėmi
mų vedėjai.

— Brighton Parko Lietuvių 
parap. Moterų klubas ruošia 
moteriškos aprangos parodą 
ir užkandžius kovo 28 d. 2:30 
vai. popiet. Maistas patiekia
mas 3 vai. Shapiro Botique 
apranga bus rodoma modeliuo 
tojų. Bus net 50 laimėjimų ir 
kitokių įvairumų. Bilietai 
pardavinėjami iš anksto ir 
prie įėjimo.

— Telefunken Stereo 
tefonas — Radijas. Ketverios 
bangos. Arbatmedžio kabine
tas. Metalo papuošimai. Odos 
imitacijos viršus. Galima dėti 
į lentyną arba laikyti ant mo
dernaus metalinio stovo. Gra- 
dinsko televizijų, Hi Fi — Ste
reo, radijų patefonų, magne
tofonų, plokštelių ir oro vėsiu 
luvų parduotuvė, 2512 47th ,

žiškų sambūrio
Apolinaras P. Bagdonas ir Van.

ziciją, kuri yra ryški-jo kury 
boję.

SKAITYTI ’NAUJIKAS’ 
SKAITYK TR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

Everyyėtr we fidl 
to educate thoufiandi 
of potentially 
successful citizen! 
because they’re . , 
mentally retarded.

And we’re supposed to
yra 
bus

Pa-

Do something, A free booklet 
vili tell you how you can help.

M^ehed m i mbAc wMc» to a

A0MATNO.MRA14V

EPIDEMIJA
CHICAGO. — Cicagos svei

katos pareigūnai pareiškė, kad 
tai, ką žmonės vadina Flu ar
ba influenza, greičiausia yra 
tik piktokas šaltis — sloga. 
Nors influenza paplito penkio
se prie Didžiųjų Ežerų valstijo
se, Chicagoje jos nėra, užtikri
ną Dr. Broirięk, Chicagos Svei
katos Departamento epidemio
loge. Tai ne Flu, o į-Flu pa
našios slogos;; kurios kiekvieną 
žiemą sausio ir vasario mene-, 
siais padaugėja. J, L

Sveikatos departamentas per 
sausio ir vasario mėnesius ga
vo pranešimus apie 171 mirimą 
plaučių uždegimu {raitomis į 
Flu panašiomis- negerovėmis, 
bet tai yra tik 5 nuošimčiais 
daugiau kaip praėjusių metų 
žiemą.

Flu ligoniai jei miršta, tai 
miršta nuo prisimetusio plau
čių uždegimo — pneumonijos, 
ir Flu ligai vaistų nėra, pasakė 
Cook apskrities sveikatos de- 
partamerito - preventyvės medi
cinos viršininkė Dr. Colette 
Rasmusen. Daugumas žmonių 
slogą-(šaltį) maišo su infnlu- 
enza, bet tikroji influenza yra 
daug žiauresnė už pikčiausią 
slogą,; pareiškė Dr. Rasmusen.

VAŠINGTONAS. — Kyšių 
mada yra tiek įsigalėjusi visa
me pasaulyje, kati su ja “kariau
ti” tegalima būtų visoms pasau
lio valstybėms susitarus.
: . i.,; . .. -> . ■ . . .. . ■' . :

, Tai turint omenyje, JAV tad 
ir. pasiūlė, kad Jungtinių Tautų . 
Sąjungai priklausančios valsty-l 
bės pasirašytų bendrą sutartį ‘ 
kovoje su tarptautiniais kyšiais.

HOMEOWNERS POLICY

ČatL' Frank . Za.polis 
' 32081/*Wr?5th St

%: GA-44654

STATI FARM

INSUtANCt

State Farm F n e and Casualty Company

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBSS 
-; Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 
T«hfj REpublIc 7-1941

į PLEASE!
į o^ysgun
' PREVENT

FOREST FIRES,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSLMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
- NOTARIATAS — VERTIMAI.

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci

cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

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

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

< ŠIMAITIS REALTY
/Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436r7878

IR GYVENKIME ČIA

6 butu iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. £66,000.

2 butu puikus mūras, atskiri šildy
mai, 2 auto garažas. Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,900.

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. 
620,000. Taxes only S126 yearly. 

Tel.: 616 427-8766.

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

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro narna, luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
rnas pn*eš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38,000.

9 kambariu 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 šildvmaL Barni, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

SOPHIE BARČUS!
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v, popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. ■-, - ..
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

TERRA
Br*ng«nyb«, Laikrodžiai, Dovanoj 

visom* progom*.
SW WEST Wrd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Didžiausios kailių
pas vienintelį 

lietuvį kailininką
Chicago  je -

NORMANĄ

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicą^o, UI, 60601

ei. 263-5826 
(į*taiga*) ir 
677-8489

(buto)

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

(Pr).

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava
Chicago, Iii. S06M. Tai. YA 7-59M
L--------- '

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas1

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent air cond. Arti Maria- High. — 
*45.500.

VALDIS REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

^TTD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NU0M0S7T _
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai iums patarnau*

RALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGO.TE 

Tel. 254-5551
. LEMONTO APVT.TNKĖ.TE

135-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5861

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 kitokį blankai.
■ ■ ——i ’ ' F

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. BL 60609. Tel VI 7-3447

DĖMESIO 
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Pasveįkink savo draugus 
per BNauj tonas”

RANGE

WILDFIRE




