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NOSIS RIEČIANČIŲ; PRANCŪZŲ
FRANKAS GEROKAI NUSMUKO
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Didelis prancūzų konfliktas su Europos 
rinkos valstybėmis dėl rinkų ir maisto

BRIUSELIS; Belgija. — Prancūzų finansų ministras Jean 
Pierre Fourcads paskelbė, kad vyriausybė leido prancūzių frankui 
pačiam nusistovėti dabartinėje finansų rinkoje.

Sekmadienio vakarą buvo su
sirinkę Prancūzijos, Vakarų Vo
kietijos, Danijos, Belgijos, Olan
dijos ir Liuksemburgo bankų pir
mininkai. Jie apsvarstę pran
cūzų nenorą bendradarbiauti su 
Europos rinkos valstybėmis, to
dėl ir nutarė leisti frankui nu
sistovėti finansinėje rinkoje. 
Prancūzų finansų ministeris pa
reiškė, kad nutarimas nereiškia 
franko nuvertinimo, bet jo ver
tė nukrito.

Frąnką norėjo iškelti gen 
de Gaulle

<’*■ '-'--V ’ ; '

Gen. Charles de Gaulle, reika
laudamas išvežti auksą iš JAV, 
manė sustiprinti Prancūzijos 
franką, bet jam iki šio meto ne
pasisekė. Prancūzijos... bankas
buvo pilna s -aukso, bet valdyto- 

- —~jai Įsikibo, kad šiandien dole
ris yra pastovesnis, negu auk
sas. Didelė prancūzų laikyto 
aukso dalis jau išėjo į užsienius, 
o patys prancūzai pradėjo gau
dyti dolerį.

Praeitais metais doleris ban
kams buvo naudingesnis, negu 
auksas. Iki šio meto gana pa
stovus frankas pradėjo, svyruoti. 
Prancūzų vyriausybė išleido apie 
du bilijonus dolerių, kad galėtų 
išlaikyti franką tinkamoje aukš
tumoje, bet daugiau prancūzai 
nebenori leisti stsarginių dolerių.

Nesutaria su Europos
rinkos valstybėmis

Prancūzijos vyriausybės atsto
vai įvairiose rinkos komisijose 
pradėjo statyti nepaprastai di
delius reikalavimus. Jie nenorė
jo teikti subsidijų italams, jie 
norėjo gauti didesnes sumas iš 
Vokietijos, jie nekreipė dėmesio 
į kitų valstybių finansus, kaip 
pradžioje buvo pasižadėję.

Bankų pirmininkų nutarimas 
nustebino pačius prancūzus, nes 
jis gerokai nuvertins dabartinį 
prancūzų franką. Belgijoje pa
daryta nutarimas buvo paskelbi 
tas visame pasaulyje, išskyrus 
Prancūziją, kur buvo baigiami 
skaičiuoti savivaldybių rinkimų 
rezultatai. Nenorėta, kad susi
darytų neigiamas įspūdis, kiši
masis į prancūzų vidaus reika
lus.

Perdaug šunų
Bostonas. — Gyvenąs Bos

tone dr. R. M. Goldwyn kreipės 
į Amerikos visuomenę, ragin
damas nebelaikyti šunų, kurie, 
pasak daktaro bereikalingai 
daug maisto išeikvoja, ir, svar
biausia, yra pavojingi sveika
tai. ' »

Dr. Goldwyn seklbia, kad 
kiekvienais metais apie 1 mil. 
amerikiečių esti sukandžioti 
šunų, kurių gydymas ir kitos 
susijusios su įkandimu kaš
tuoja apie 13 mil. dol. į matus.

Neramu Kolumbijoje
BOGOTA. — “El Herald de 

Mexico” rašo, kad kovo 9 d. Ko
lumbijos departamento sostinė
je Medeline vyksta neramumai, 
kurių, metu žuvo studentas El
kin Rivera. To užteko, kad stu
dentai plačiai įsiveltų į gatvėse 
vykstančias riaušes.

Apie 60,000 Kolumbijos stu
dentų paraližavo mokslo eigą, 
uždarė universitetus. Arčiausi 
studentų neramumai vyko Me- 

/deline. Kariuomenė buvo, pri
versta įsikišti ir perimti miesto 
tvarkymą.

Anti joki jos departamento gu
bernatorius Oscar Montoya pa
reiškė, kad ekstremistinis ele
mentas. yra .^atsakingas, organic 
zuojant studentui neramumus^

Bogotoje, Kolumbijos sostinė
je, studentų riaušių metu buvo 
sužeista apie 300 asmenų — po
licininkų ir studentų.

Vasario ,20 d. studentų grupė 
buvo pagrobusi vieną kariuome
nės pulkininką. Dabar jie yra 
suiminėjami ir tardomi.

Šiaurės Korėja 
remia afrikiečius

WASHINGTONAS (UPI). — 
Slaptoji JAV tarnyba turi žinių, 
kad šiaurės Korėja greta Rusi
jos ir Kubos, pradėjo teikti ka
rinę pagalbą Afrikos tautoms 
ir valstybėms.

Šiaurės Korėja jau 1974 m. 
davė Zairui 48 patrankas ir 18 
priešlėktuvinių automatų įmon
tuotų džipuose. Ji yra prisiun
tusi “patarėjų’ karines grupes 
į Togo, Tanzaniją, Sierrą Leone, 
Mozambiką ir Burundi.

šiaurės Korėja 1975 m. yra at
siuntusi papildomai 125 karinius 
technikus į Zaire, kurių tikslas 
paruošti Zaire artileritus ir pės
tininkus kareivius.

Sprogo bomba 
Sirijos pasiuntinybėj

PARYŽIUS. — Sirijos prezi
dentas Hafez Assad mano lan
kytis Prancūzijoje. Jo prieši
ninkai jau dabar pradėjo sprog
dinti Sirijos ambasados rūmus.

Ambasada yra prie Eifelio 
bokšto. Sprogusi bomba sukėlė 
gaisrą pasiuntinybėje. Paryžiaus 
policija sako, kad buvo pasiun
tinybėje padėta 3 Molotovo tipo 
bombos.

Dingsta žmonės
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

vidaus reikalų ministerija pra
neša, kad ■ visoj Prancūzijoje 
1974 m. dingo ir nesurasta 41,- 
amžiaus — suaugę ir nesuaugę.

Erdvėms .tyrinėti įstaiga yra pagaminus? 13 metru ilgio erdvėlaivį, kuris galės stovėti vie
toje bet kurioje orbitoje, kol prie jo priskris greitai skriejantis kitą rakietą. Paveiksle matome 
daromus .bandymus didelio vėjo malūne.

SOCIALISTAI LAIMĖJO PRANCŪZIJOS 
SAVIVALDYBIŲ RINKIMUS 

Išrinko savivaldybių 469 atstovus, tuo 
tarplfkiti net 200 nepajėgė pravesti

PARYŽIUS, Prancūzija. ^ Prancūzijos socialistai demokra 
tai laimėjo Prancūzijos savivaldybių rinkimus. Jie pravedė veik 
du kartu tiek atstovų į įvairias savivaldybių Įstaigas,- kiek pravedė 
visos kitos politinės partijos kartu sudėjus.

Diena pasitaikė labai graži, 
daugelis piliečių ėjo balsuoti ir 
pasisakė už socialistų partijos 
pastatytus kandidatus. Socialis
tai pravedė 469 atstovus, tuo 
tarpu kitos partijos nepajėgė pra 
vesti nei 200,atstovų.

Rinkimai paveiks krašto
/ politiką

Kiekvienam aišku, kad sekma- I
dienio rinkimai paveiks visos 
Prancūzijos vidaus ir užsienio 
politiką. Prezidentas Valery Gis- 
card labai atidžiai sekė rinkimų 
rezultatus. Jis rengiasi imtis 
reikalingų priemonių, kad pri
sitaikytų prie gyventojų daugu
mos nuotaikų.

Jis žino, kad kraštui reikalin
gos kelios reformos, kurios iki 
šio meto buvo atidėdinėjamos. 
Įdomu, kad šį kartą rinkimuose 
mažiau balsų gavo ne tik deši
nieji gaulistai, bet ir komunis
tai. .

Krašto gyventojai buvo įtikin
ti, kad valstybės ir gyventojų 
reikalais nuoširdžiausiai rūpina
si socialistai.

Mitterand nepatenkintas 
H. Kisingeriu

Socialistų partijos centro ko
miteto pirmininkas Mitterand la
bai nepatenkintas sekretoriaus 
Kisingerio laišku socialistams. 
Jeigu socialistai įtrauktų Pran
cūzijos komunistus į vyriausy
bę, tai JAV turėtų keisti dabar
tinę savo politiką, anot Kisinge
rio.

Bet pirmininkas Mitterand 
aiškina, kad Prancūzijos socia
listai pareikalavo iš komunistų, 
kad jie neimtų įsakymų iš užsie
nio valstybės. Jeigu komunistai 
rūpinasi vien tiktai prancūzų rei
kalais, tai su jais galima tartis. 
Jokios kalbos su jais negali būti, 
kol jis priklauso nuo kitos vals
tybės. Prancūzijos komunistai, 
paklausė socialistų reikalavimą,

Soares nori gauti 
didelę daugumą

Porto, Portugalija. — Portu
galijos socialistų partijos pir
mininkas Mario Soares pareiš
kė, kad jis balandžio 25 dienos 
rinkimuose tikisi gauti didelę 
daugumą atstovų parlamente.

Portugalijos socialistai, tieik 
daug prisidėję prie demokrati
nės santvarkos susiprinimo, ti
kisi gauti daugumą ir vieni su
daryti vyriausybę.

Jeigu socialistai tokios dau
gumos negautų, tai jie bus opo
zicijoje. Jis nesirengia dalyvau
ti koalicinėje vyriausybėje, ku
ri neleidžia pravesti kraštui bū
tinai reikalingu įvairių reformų.

Sužeistas Sovietų 
ambasadorius

ROSLYN HARBOR, N. Y. — So
vietų ambasadorius prie J. Tau
tų Jakov Malik ir jo žmona bu
vo sunkiai sužeisti, kai jų maši
na susidūrė su H. Kerley vairuo
jama mašina kovo 14 d. Amba
sadoriui sulaužytas šonkaulis, o 
jo žmona sunkiai sutrenkta ir 
tikriausiai turi vidaus sužaloji
mų.

Priešingos mašinos vairuoto
jas Kerley taipgi sunkiai sužeis
tas. Su juo važiavusi Rosma- 
rie Sowinski mirė ligoninėje, o 
jos 16 rh. duktė buvo tik sun
kiai sutrenkta.

imasi pirmų žingsnių atsipalai
duoti nuo Maskvos.

Mitterand yra įsitikinęs, jog 
tai yra žingsnis teisinga krypti
mi ir Kisingariui nevertėjo jokio 
aHsrmo tuo reikalu kelti.

Urugvajus švarinosi
MONTEVIDEO. — Buvo lai

kas, kai JAV skiltas-peretas 
vaikščiojo gatvėmis apžėlęs kud- 
lomis. Net languose buvo išsta
tyti šūkiai: Amerika apsišva
rinki! ~~ ’ :---

Dabar Uragvajus pasiryžo at
sikratyti kudliais ir apsišvarin
ti: Urugvajaus švietimo minis
terija griežtai Įsakė visiems mo
kiniams nusikirpti plaukus. Apie 
180,000 studentų užgulė kirpy
klas. Ilgiausios apsikudlojusių 
studentų eilės stovi Montevideo 
gatvėse prie. ki rpyklų. Matyti 
švietimo ministerijos įsakymas 
paklusniai vykdomas.

Slaptas susitarimas
. San Francisko. — Teroristų 

grupė, naujasis pasaulio išlais
vinimo frontas, kuris susprog 
dino Patricijos tėvų pilyje boni 
bą, paskelbė, kad" teisiamosios 
Patricijos tėvas yra sudaręs su 
minę kampaniją. Patricijos gy

Fordas, esą, Patriciją staiga 
paleis į laisvę. Patricijos tėvas 
už tai paremsiąs Fordo rinki- 
binę kampaniją. Patricijos gy
nėjas adv. F. L. Bailey pareiš
kė. kad toks tvirtinimas yra vi
siškai kvailas ir neturi pagrin
do.

Kolumbia nedraudžia 
vartoti marijuana 
BOGOTA. — Paskutinės ži

nios praneša, kad Kolumbijos 
vyriausybė yra nutarusi nebe- 
drausti vartoti marijuana arba 
“kanapes”. Dabar Kolumbijos 
piliečiai galės laisvai jas auginti 
ir rūkyti.

Hepatito skiepai
CHICAGO. — Londono uni

versiteto tropinių ligų ir mik
robų profesorius dr. A. J. Zucker
man, laikydamas paskaitą v. Lu
ko ligoninėje, pareiškė, kad 

2000 metais jau bus turima skie
pų prieš kepenų bei hepatitis li
gą.

Hepatitis pasireiškia kokiais 
3 skirtingais reiškiniais. Ji yra 
seniausia žmonijos jiga.

VISUS SOVIETŲ GINKLUS SADATAS 
MES Į GELEŽIES LAUŽĄ 
Sovietu1 valdžia atsisakė parduoti

Egiptui atsargines ginklu dalis
KAIRAS. Egiptas. — So vietų valdžia elgiasi su Egiptu, kaip 

katė su pele. ■ Egipto parlamentui pareiškė prezidentas Anvar 
Sadatas. 1971 metų geg. 27 dieną Egiptas pasirašė su Sovietų 
Sąjunga 15 metų draugiškumo sutartį, bet sovietų valdžia ne
rodo jokio draugingumo Egiptui. . Egipto prezidentas prašė so
vietų valdžią tartis dėl karo metu Įsigytų ginklų ir atlyginimo. 
Egipto valdžia prašė Maskvą paskirstyti mokėjimus už ginklų, 
bet sovietų valdžia reikalauja viską sumokėti. Kitos vyriausybės 
karo pabaigoje didelę karo metu Įsigytų ginklų dalį nurašo, tuo 
tarpu sovietų valdžia atsisakė tai daryti. Ji reikalauja nž viską 
mokėti.

Imigrantų Įstatymas
Vašingtonas. Amerikos At

stovų Rūmai iki šiol jokiu bū
du negalėjo priimti įstatymo, 
kuris būtų užkirtęs kelių nele
galiai atvykstantiems imigran
tams — meksikiečiams ir ki
tiems. Tokiam įstatvmui labai 
priešinosi JAV pietuose gyve
nų ūkininkai, o gal būt net ir 
fabrikantai. Ypač labai buvo 
priešingas ,senaib teisinio- k«r 
mite to pirmininkas sen. O. 
Eastland^ kadangi jis pats yra 
plantacijų savininkas ir sudo
mintas turėti pigius ūkyje dar
bininkus.

Šiomis dienomis nelauktai 
sen. Eastland paruošė įstatymo 
propekta, kuris, atrodo, turės 
Rūmuose pasisiekimo ir galės 
išspręsti taip ilgai užsitęsusį 
nelegaliai atvykstančiu meksi
kiečių klausimą. Įstatymo pro 
jekte numatyta leisti per metus 
dvidešimčiai tūkjrt'anėiu imi
grantų legaliai įvažiuoti. Dvi
dešimties tūkstančių kvota pa
liestų Amerikos šiaurės ir pie
tų kaimynus. Įstatymą priė
mus, darbdaviai neturėtu tei- 
sės priimti į darbus nelegaliai 
atvvkusiu.

Pereitais 1975 m. tokių nele
galiai įvažiavusių buvo sulai
kyta 750.000 asmenų. Manoma, 
kad jų iš viso JAV yra apie 12 
milijonų.

Senatoriaus pasiūlytas įsta
tymo projektas, jei jis būtų 
priimtas, įteisintų visus nele
galiai įvažiavusius imigrantus 
į JAV prieš 1968 nu

Sunku sulaikyti 
narkotikų įvežimas

SAN ANTONINO. — Prez. 
Fordas raštiškai atsakė, kad yra 
labai sunku sulaikyti slaptas nar
kotikų Įvežimas. Reikalinga daug 
laiko ir pastangų.

JAV vyriausybė stengiasi iš
aiškinti ir sulaikyti nelegalius 
narkotikais prekiautojus. Apie 
90'/J heroino Įvežimą slaptai iš 
Meksikos. Kovoje su narkoti
kais, Meksika gausianti iš JAV 
technišką 47 mil. dol. pagalbą.

Sovietų valdžia buvo pasižadė
jusi parūpinti Egiptui reikalingų 
atsarginių dalių gautiems gink
lams. čia Įeina ne tiktri ?«sine-. 
šiojusios lėktuvų dalys, bet gana 
svarbios dalys ir kitų ginklų. So
vietų valdžia atsisakė parduoti 
Egiptui reikalingas atsargines 
dalis. Prezidentas Sadatas pa
reiškė parlamentui, kad netru
kus Egiptas turės mesti visus 
sovietų ginklus Į geležies lau
žą, nes Egipto jėgos negali jų 
naudoti, šiandien Egiptas jau ne
gali naudoti kai kurių lėktuvų; 
bet už mėtų ar pusantrų Egip
tas negalės naudoti visų kitų 
ginklų.

Dabartiniu metu Egiptas bū
tų skolingas Sovietų Sąjungai 
keturis bilijonus dolerių, nes 
Sovietų Sąjunga tiek yra suki
šus! ginklų Egintui. Th-eziden- 
tas Sadatas prašė žymiai suma
žinti šią skolą, nes ne visi gink
lai tiko kovoms, bet sovietų val
džia atsisakė kalbėti anie jokį 
skolos sumažinimą. Vietoj to. 
Sovietų valdžia pareikalavo mo
kėti nuošimčius už minėtus bi
lijonus.

— Mums patinka, ar nepatin
ka, — pareiškė prezidentas Sa
datas parlamentui. — Ar tai pa
tinka Sovietų Sąjungai ar nepa
tinka, bet faktas yra toks: Ame
rika turi 90% Artimųjų Rytų 
taikos kortų savo rąnkose. Svar
biausius klausimus ji sprendžia, 
ne Sovietų Sąjunga, todėl prašau 
nutraukti pasirašytą 15 metų 
draugingumo sutartį su Sovietų 
Sąjunga.

Prezidento Sadato kalba ap
skrido visą pasaulį. Ji pasiekė 
Vakarų valstybių sostines ir pa
siekė Maskvą. Diplomatai ap
skaičiuoja, kad prezidento Sa7 
dato kalba parlamente buvo pats 
skaudžiausias smūgis visai so
vietų diplomatijai Artimuose 
Rytuose. Reikia neužmiršti, kad 
prezidentas Sadatas kalbą sakė 
grįžęs iš Saudi Arabijos ir kitų 
Persų įlankos esančių ir preky
ba vedančiu arabu valstybių.

MAŽAS PREKYBININKIŲ

Atrodo, kad moterys nelabai 
linkusios Veržtis į prekybą, bū- 
ai fabrikantėmis ir t. t. Jų yra 
visuose profesijų branžose, bet 
mažiausiai gamybos srityje.

1972 m. moterys valdė ir tvar
kė 402.025 prekybos įmones. Tai, 
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Saulė teka 6:06, leidžiasi 5:55

palyginti, labai mažas skaičius, 
kuris sudaro vos 0,31% visų 
Amerikos įmonių. Minėtos mo
terų valdomos įmonės sukalė vos 
3.1 hil. dol. iŠ 1.9 trilijonų dol. 
bendros visos Amerikos įmonių 
sumos.
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PAGYVENUSIO DIABETIKO DIETA
visi pagyvenusieji

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

_ _______ _ JONAS ADOMAVIČIUS, M.

Cukrine liga sergantieji, ypač 
turėtų dvigubai stengtis geriausiu vaistu jiems — 
diabetine dieta savo cukraligę tvarkyti.

Mediciniškas raginimas
Daugeliui pagyvenusiųjų cuk-,Tai vis vienas ir tas pats asme

nine liga sergančiųjų vienintelis | nybe neišsivysčiusių elgesys. 
Matom, kaip mes visi dar toli 
esame nuo tikro žmogaus.

Nenuostabu todėl, kad daugu
mas diabetikų nesilaiko jiems 
būtinos dietos. Už tai kiekvie- 
---- 1 iš mūsų, ypač pagyvenu

siems diabetikams, kiekvienam 
1 yra būtina grįžti į teisingą — 
i mediciniškai tikrą gydymosi nuo 
: visų ligų, Įskaitant ir nuo cu- 
ikraligės. Tvarkykime savas as
menybes, kad pajėgtume pasi
naudoti mums medicinos teikia- 

ligoniui gali prišaukti. i“a Fagalba n“° cukrinės ligos-

reikiamas gydymasis yra diabe
tinės dietos prisilaikymas. Dau
gumui jokių kitų dėl cukraligės 
vaistu nereikia. Pakanka jiems 
griežtu prisilaikyti gydytojo 
priskirto maisto. Taip sutvarky
ta cukraligė mažiau kenkia: ne-! n.am 
greitina jo sklerozės, negalina 
jo nervų, širdies ir kitų orga-i 
nų. F riešingai nutinka, kai cuk-1 
raligė nasileidžia į lankas. Tada i 

...be reikalo ima žmogų kankinti
Įvairios- cukraligės komplikaci
jos. Jos net perankstybą mirtį 
tokiam

To'’ėl yra būtinas reikalas vi
siems 
grie't'Į 
jiem r - 
sau iš galvos, kad nesvarbu ką 
-valga’, jei tik skanu. Cukrali
gės atveju tokia galvosena yra 
■savižudybei prilygstantis savo 
elgesio netvarkymas.

šalia cukraligės vaistų dar 
būtina dieta

ypač pagyvenusiems, 
i prisilaikyti gydytojo 
riskirto maisto. Meskime

Be tvarkingų jausmų nėra 
tvarkingo gydymosi

Taigi, bus tokių cukrininkų, 
kuriems jų tvarkymuisi su suk-

komplikacijos - gangrenos ją 
netekusių. Yra kojų — rankų ne
valdančių — vis dėl cukraligės 
negydymo taip sunegalavusiųjų.- 
Tokių ir panašių negerovių ga
lima būtų išvengti, jei ligonis 
pajėgtų prisilaikyti griežtai jam 
jo ligoje leisto maisto, čia pri
einame svarbiausia vieta cukri
nės ligos tvarkyme: daug tos li
gos eiga priklauso nuo žmogaus 
prisilaikymo atsakančio maisto.

Sunkiausia, kad tas šimtapro
centinis atsakančio maisto pri
silaikymas priklauso nuo žmo
gaus nusiteikimo, dvasinio pasi
ruošimo gyvenimui — vienu žo
džiu nuo paciento asmenybės 
brandos. Į šitą tiesą visi sten
kimės atkreipti reikiamą dėmė
si. Mat, be asmenybės subren
dimo į tikrą žmogų negalima 
nieko žmoniškesnio atlikti gyve
nime. žmogus be asmenybės 
dar nėra tikras žmogus. Todėl 
toks nepajėgia žmoniškai elgtis. 
Šitą tiesą turėtų įsidėmėti visi 
su žmonėmis reikalų turį asme
nys. Negali, sakysim, toks dva
siškis reikalauti iš vaiko vyriškų 
darbų. Lygiai taip gydytojas 
nepajėgia prfversti jausmais pa
krikusi žmogus pildyti jam pa
skirtą diabetinę dietą-^Pimja rei
kia asmenybe nesusitupėjusį

Balandžio mėnesį Erdvėms tyrinė
ti draugija pakels į padanges kosmi
nį satelitą Lageos, kuris laserio pa
galba padės mokslininkams nustatyti 
pakaitas Žtmės paviršiuje. Manoma, 
kad jįs padės nustatyti artėjančius 
ugniakalniu prasiveržimus. Nustaty
ta, kad apie ugniakalnius dar prieš 
prasiveržimą pakraščiais pakyla že
mė. A : < . . • -

j žmogų sutvarkyti jo dvasioje ;—
- - v ---------------- tada ir be raginimo jis ims žmo-

ralige liga pakaks vien atsakan-1 nįškai elgtis. Visas blogis, ant 
čio maisto... Visiems likusiems 
cnkrininkams — nežiūrint ko
kius vaistus .gydytojas jiems 
priskirtų, priseis visą gyveni-

Aiuvs Sužlugdyti nepavyks
Jau kuris laikas, kai LB va-1 Altą žmonėmis,pasiųsdamas ten 

dai yra pasikėsinę sau paglemži tris frontininkus. Kurių vienas 
ti Altos renkamas Vasario 16- “**—»» x----- •- -—
sios šventės proga laisvinimo 
reikalams skiriamas pinigines 
aukas. Jie skelbia spaudoje 
atsišaukimus, išskaičiuoja jų 
nuveiktus tautos labui darbus, 
bet visai nutyli, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba jau nuo seno 
sėkmingai vadovauja paverg
tosios Lietuvos laisvinimo veik 
lai. Žinoma, atsiranda tokių, 
kurie pasiskaitę jų atsišauki
mų, savo auką nukreipia ne 
laisvinimui, o bench 'Jonienės 
vadų reikalams. Ir patenkinti, 
nes jaučiasi, kad savo tautinę 
pareigą yra atlikę. -

Pažymėtina, kad iki šiol, kas 
met ateitininkai- šios šventės a 
proga iš savo narių rinkdavo 
aukas ir jas įteikdavo Altos 
veiksniui. Šiais gi metais, jau 
ir jie pasišovė aukas rinkti ne 
tik Altai, bet ir bendruomenei. 
Nejaugi, šios patriotškos arga- 
nizacijos vadovams ėmė ma
žiau rūpėti pavergtosios Lietu
vos laisvinimo reikalai?

Bet ypatingą kelia nusiste
bėjimą tai LRKFedaracijos pir 
mininko p. dr. J. Meškausko 
“Drauge” 1976 m. vasario 1 d. 
atsišaukimas, kuriame jis siū
lo šios šventės pYoga aukoti ne 
tik Altai bet ir kitoms organi
zacijoms. Taigi-, kokioms? Jų 
vardus nutyli, hiatyi dar netu
rėjo drąsos pasakyti, kad ben
druomenei. Tikrai reikia nus
tebti, kad p. dr. J. Meškauskas, 
kaip sakoma, labai neaiškiais, 
suktais rinkimais įsodintas į 
šios Fedaracijos pirmininko,Užuot jis kviėstęs visus iki vie- 
kedę, išdrįso ardyti nuo seno |nam paremti auka laisvinimo 
jos nusistatymą remti Altą pi-Į instituciją, jis atleidžia nub 
niginėmis aukomis ir savo at-! nusikaltimo remti kitas orga- 
stovais. Tiesa, ir jis parėmė nizacijas.

r Kuo būtų galima pateisintir 
bendruomenės vadus, kad jie 
žūt būt nori paglemžti Vasario 
16-sios aukas sau? Ar gi, šie 
vadai negalėtų pasiskelbti ki
tas tautines Šventes, bei pro
gas sau aukų rinkimui? O to
kių švenčių ir progų yra ne 
vien tik Vasario 16-ji. Bet toks 
.jų veržimasis šios šventės au
kas .paglemžti yra planas Altos 
veiksnį -fcunaikinti, suskaldyti 
išeiviją, žinoma, sunaikintai 
A-ltos nepavyks, bet suskaldy
ti, sukiršinti lietuvius vyksta, 
bet tai jie ir neša prieš tautą 
atsakomybę:-Man aišku, kodėl 
reorg. LBendruomenės • nariai 
atsisako . dalyvauti rinkimuo 
se tokios bendruomenės tary
bom kurią valdo tokie vadai.

A. Svilionis

“Ateities” žurnale yra biauriai 
suniekinęs Altą, b dabar savo 
atsišaukimu, kėsinasi susilp
ninti ir finansiškai. Jo toks pa
rašytas atsišaukimas rodo, kad 
jam iš principo nerūpi susti
printi Altos veikimo pajėgu
mą, nors jos veikla yra skirta 
pavergtosios tautos laisvini
mui. Jam parūpo Vasario 16- 
sios šventės proga ir kitų orga
nizacijų bei klubų įdubėlių jų 
savybinius reikalus paremti.
' Ką galvoja apie tai šios Fe- 
daracijos skyriai? Ar jie pri
taria dr. J. Meškausko tokiam 
atsišaukimdi? Ar jie namato, 
kad jų centro pirmininkas sėdi, 
ant tvoros? Fedaracijos sky
riai kurių yra Amerikoje ne
mažai, turėtų šį pirmininką įs
pėti, kad gana tokių išdaigų, 
kad reikia nulipti nuo tyoros 
ii’ padėti Altai, kurią nuo se
no ALRK Eedaraciją rėmė. 
Man atrodo, kad jau seniai pri 
brendo laikas pravesti ir nuo
dugnų tyrinėjimą del rinkinių 
teisėtumo.

Mane nestebina, kad po to
kio dr, J. Meškausko atsišau
kimo ir Marquette Parko Iii. 
mokyklos komiteto galvos pa
simetė. Paskelbę rinksią iš'hio- 
kinių aukas Vasario i6-šios pro 
ga, ir surinktą sumą Įteiksią 
milijoniniam Lietuvių fondui. 
Reiškia ne Altos veiksniui, ku
rio tiesioginis tikslas rūpintis 
pavergtosios Lietuvos laisvi
nimu. Ar gi, tai nepasimėtiftias 

tąios Fedaracijos pirmininko?

Marquette Parkas
Bendruomenės veikla

Reg. Lietuvių Bendruomenės 
valdybos, posėdis įvyko kovo 6 
d. 6409 So. California Ave. Po
sėdį pravedė pirm., Juozas Bag- 
džius. . Dalyvavo: Liucija Haff- 
manienė, Eugenijus, Smilgys, 
Stefanija Kaulėnienė, Stasys 
Grigaravičius^ . Delfiną ’ Tričie- 
nė ir Stasys Patlaba.

Buvo padaryta nuveiktų dar
bų apžvalga ir nustatyta ateities 
veikla. Buvo ieškoma būdų kaip 

, pagyvinti “ organizaci j oš* Veiklą. 
Eugenijus- Smilgys pranešė, kas 
buvo daroma Washingtone lie
tuvių reikalus ginant, ir su ku
riais aukštais Arrtėrikos valdžios 
pareigūnais susitikta.-

Reikalus, liečiančių mūsų or
ganizaciją, apsvarsčius, nutarta 
su .-pasiryžimų ir ištverme dirb
ti organizacijos narių ir lietuvių 
gėrovei..t/4 Stasys Patlaba

atsakančio maisto, cukraligės at
veju je. .

Pensininko kišenės plonumas, 
Įgyti gyvenime nusiteikimai val
do jo elgesius. Neištekliai kiše-, 
nės ir nesveiki peų gyvenimą Įsi
gyti Įpročiai, verčia pensininką 
maitintis beverčių maistu. Men
kas maistas daugiausia suside
da iš miltinių-bulvinių patieka
lų (vienu žodžiu vadinamu ang- 
liavandžiais — cafbohydratais). 
O cukraligėje tie angliayandžiai 
(miltiniai-krakmoliniai Valgiai)

žemės dabar nutinka vien dėl 
žmogaus sava asmenybe riesusi- 
tvarkymo, o nė dėl pasakiško vel
nio ar kokio šėtono.,- Asmenybe 
nesusitvarkiusio elgesiai visada 
esti netvarkingi visame kame. 
Nieko čia gero iš tokių žmonių 
negalima laukti’ ir medicinos sri- , kaip tik ir tūri' butP'suhormuoti. 
tyje. ] Nuo čia ir prasideda čukrininko

Žmogus gali būti labai malo- var&ai — .

i ” *mą laikytis vien tik cukrinin- 
kams patariamo maisto, žodžiu, 

Visiems diabetikams būtina be atsakančio maisto cukrininkas 
prisilaikyti atsakančio maisto, j niekada nepajėgia išeiti sausas 
'Nežiūrint kokius vaistus diabėti-1 iš cukrinės ligos raisto. Tą tiesą 

'kafšnaūddja, jis būtinai turi pri- kiekvienas dabar net ir ne cukri- 
šilailyti jam atsakančio maisto, ninkus būdamas įsidėmėkime ir 
Tai lengva, pasakyti — bet tai; atsakančiai elkimės, bei kitiems 
labai sunku — beveik neįmano-! — dvasia silpnesniems patarki- 
ma išpildyti savo gyvenime savo ■ me susigyventi su minėta medi- 

^asmenybės neišsivysčiusiam as-j ciniška tiesa. Vyras sveikas bū- 
. ‘.rneniui. Tokie save Įvairiopai į damas patarti turi cukrininkei 

žudo. Vieni tokių rūko, nors ži- žmonai laikytis atsakančio mais-' 
-.no mirtina pavoju savo sveika- to. Panašiai turi elgtis ir žmo- 

tai. Kiti svaiginasi. Tokie ne . na. bei kuris kitas asmuo. Tik. bės dalyje jis"‘bus“laošas. To-, 
tik save, bet ir savo šeimą kan- tada sveikrems ir. cukrininkams j }uošiai yra‘visi rūkantieji, 
kiną, o vis tiek nesveikai gyve- ; gyvenimas taps malonesniu,; g.eriantįeji\ vjsi nesantai- 
na. Treti nesilaiko jiems rei-1 sveikesniu. Dabar perdaug yra tūkstangiaį le
kiamo maisto būdami diabetikai, žmonių be kojų dėl cukraligės'tokiu nežmoniškumo nevengian

čiu žmonių.
Mes tiesai turime šiandien žiū

rėti stačiai i akis. Nors ji kam 
ir labai nemaloni būtų turi
me reikalauti iš savęs ir kitų 
tvarkymosi. Tuoj au pasaulis 
apie mus ims žmoniškėti, kai mes 
pradėsime rūpintis jauno žmo
gaus asmenybės sutvirtėjimo. 
Juk dabar vaikai auga ne žmo
nėmis, bet tikrai nepakenčiamais 
tvariniais. Vis tai asmenybės ne
subrendimo paseka.

Nors ir pražilęs, bet savo gal
vosena ir darbais vaiku likęs (rū
kąs, gumą ^kramtąs, tavernas 
lankąs, Dievą lūpomis garbinąs, 
be kitam skriaudos darymo ne- 
apseinąs...) nepajėgia reikiamai 
gydytis nuo cukraligės ir nuo 
kiekvienos kitos ligos. Toks pra
žilęs vaikas elgiasi kaip vaikas. 
Jis valgo tai, ką nori, o ne kas 
jam leista cukrinės ligos atvejuj. 
Iš čia turime visą eilę negerovių 
gydymosi srityje. Dabar Cook 
apskrities gydytojai tvirtina, 
kad jie klinikoje pacientams pa
mokslauja apie nepersivalgymą. 
žinoma, tokie pamokslai — pa
našiai kaip ir visų dvasiškiu to
kie — jokios naudos žmogui ne
duoda kol sava asmenybe žmo
gus netampa bent minimaliu 
žmogumi. Nuo tokio tapimp pa
spartinimo ir pastiprinimo didžia 
dalimi priklauso visas nuo cuk
raligės — ir nuo kitų ligų 
gydymo sėkmingumas. Tad visi 
su šiuo pavasariu eikime prie 
reikiamų darbų — atgimtame į 
tikrus žmones nors per aguonos 
grūdą, o pasakėles pasakoti pa
likime suktiems religininkams 
bei tokiems pat politikieriams.

įvairiopa našta slegia 
pagyvenusiojo pečius

Dėl asmenybės sumenkimo ir 
dėl diabetinės dietos nesilaiky
mo, pagyvenusiojo pečius slegia 
dar ir kitos negerovės. Jos ffia- 
žina jo pajėgumą prisilaikymui

Kiti svaiginasi.

nūs — tvarkingas vienoje sri
tyje, bet kitoje apsileidėlis. Tai 
yra dalina asmenybės subrendi
mo stoka. šitą tiesą irgi visi Įsi- 

' 1 dėmėkime. Gali tokiam ,šeimo- 
l|je geram žmogui, patarti kokią 

dietą jo cukraligėje,' — jis- jos 
nesilaikys. Mąt^ vienoj e ąsmenyr.

i — jo cukraligės nesusi- 
tvarkymas. Tada pradeda visos 
ožkos lipti ant palinkusio kark
lo : cukrininkas .ima susilaukti 
komplikacijų vieną,po kitos. Ta-

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

plotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertima^. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 

-211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais S4.00.
Dauguma š’ų knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 

kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, I1L 60608

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų t^sa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu- 
Mruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 

; Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbų

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Keliones 1 Lietu
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl $3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 

I nzmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi
Vincai ŽtmaHis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.

3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2.00
Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

64 psl. Kaina $1.50
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALŠTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

atsilankant darbo valandeėMs urbi paltu ’r prMad***
čakj ar pinigine perlaida

da ir gydytojas mažai ką gali pa
dėti. Tu tokį ligoni sunormuoji 
ligoninėje — jis netrukus vėl at- 
sinormuoj a namuose. Taip ir pa
greitina savo gyveninio galą' daž
nas asmenybe .sulenkęs cukri
ninkas. Gaila žiūrėti Į tuos be 
reikalo kenčiančius mūsiškius ir 
ne mūsiškius cukrininkuš.

■. ■ -.į:."

Senėjimas irgi ne pyragai.
Panašiai gailėtis reikia visų 

nesi orientuojančių jų r juos iš- 
nautoja ne tik pirkliai, dvasiš
kiai, politikieriai, bet ir kiekvie
nas suktas žmogus: : tJž tai. .visi 
stenkimės žmones svįešti, jų as
menybes žmOginti. ir.. j ų kūną 
tvirtinti. Tik ši&ip, _ triguba 
mūsų veikla gali bent kiek pa
lengvinti dabartinio pensininko 
dažnai apverktiną būklę.

. Psichologiniai veiksniai labai 
daug turi Įtakos pagyvenusiojo 
gyvenime — jo mityboje.— jo 
cukraligės dietos prisilaikyme. 
Kai kurie asmenys sendami da
rosi vis didesni užūomiršos. To
kiems daug sunkiau esti pasisa
vinti ir galvoje palaikyti nau
jas žinias gydymosi srityje. Už 
tai dabar —- kol dar hešumenko 
mūsų galvosena, stenkimės švies
tis, įprasti žmoniškai - elgtis su 
savimi ir su artimu. Tik jpratu- 
sieji i tvarkingą mitybą pajėgia 
paklusti cukraligės ligoniūi bū
tiniems reikalavimams., Įpratę 
į netvarkingą mitybą, ypač pa
gyvenusieji, nepajėgia keisti sa
vo nesveikų Įpročių. į tinkames- 
nius. Tas toks kaitos į geres
nę mitybą reikalavimas jiems bė
ra šaukštai po pietų.

Išvada. Kol dar laikas 
kiekvienas stenkimės tapti tikru 
žihogumi sava asmenybe. Tada 
ir mūsų kūnas mažiau kentės. 
Tada dabartinis pragariškas gy
venimas taps dangišku. Daugiau 
apie tai kitą kartą^x-<

Pasiskaityti. Consultant, Sep
tember 1973.

— Švedijos 29 metų amžiaus 
karalius Carl Gustaf rengiasi 
vesti 32 metų vokietaitį žurna
listę Silvia Sdmmerl^th..Jai už- 
movė ant pirŠto^.*ąyo motinos 
vedybinį žiedą. v....
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visus kitus taikingo su okupan 
tu sugyvenimo ir bendradar
biavimo su juo būdus, ypač gi- 
prieš mūsų išeivijos lietuvių 
mažamečių vaikų siuntinėjimą' 
j bolševikinio mažamec.ų auk
lėjimo stovyklas okupuotoje 
Lietuvoje ir prieš mūsų jauni
mo lankymą neva lietuvių kal( 
Los kursų Vilniaus universite-j 
te, kur žalojama 
siela.

IX - Dėl PLB 
pasyvumo kovoje 
tu —

Pasisakyti prieš

)

Chicagos Lietuvių Spaudos 
Klubas savo 1976 m. kovo 1 d. 
visuotiniame susirinkime priė
mė. sekančias rezoliucijas: 
I Dėl JAV LB susiskaldymo —

JAV LB susiskaldymą laiky
ti blogiu, ir sugestijuoti nere
gistruotos bei registruotos JAV 
LB vadovybėms dėti visas pas- 

: langas nesusipratimus išsiaiš
kinti ir atstatyti teisingais prin 
cipais- persitvarkiusioje Ben
druomenėje vienybę.
. II — Del neregistruotos LB 

Tarybos pasmerkimo savo opo 
zicijos —

• Neregistruotos JAV LB Ta
rybos nutarimą, kuriuo beato
dairiškai pasmerkta jos orga
nizuota opozicija, laikyti ne
teisingu ir neišmintingu, pasun 
kįnusiu JAV LB vienybės at
statymą.

III — Dėl neregistruotos LB 
Garbės Teismo sprendimo, ku
riuo nuteisti LB veikėjai —

Neregistruotos JAV LB Gar
bės Teismo 1975. V. 31 spren
dimą, kuriuo nuteista dvylika 
žymių Bendruomenės veikėjų 
papeikimu ir susiaurinimu na
rio teisių už neva ardymą Ben 
druomenės solidarumo, laiky
ti nepagrįstu, dar labiau ske
liančiu. Bendruomenėje nesusi 
pratimus, o kartu ir ardančiu 
ją.
' IV — Dėl neregistruotos LB 
Garbės Teismo sprendimo gar
sinimo “Drauge”, . “Pasaulio 
Lietuvio” reklamose —
• Neregistruotos JAV LB Gar
bės Teismo 1975. V. 31 spren
dimo (kuriuo nutęsti Bend
ruomenės veikėjai) garsinimą 
“Drauge”, “Pasaulio Lietuvio” 
^ėklatnose, laikyti nesuderina-

Š*r

vaikams ir imu trijų iki peukin 
suaugusių žmogaus pranokėjų, 
kurių amžius nustatytas dau
giau kaip 3 milijonai metų, tik
riau 3.5,000,000. Spėjama, kad 
ta žmonių grupė mirė kartu, 
greičiausia visi prigėrė pot
vynyje, taigi ir gyveno kar
tu, kas rodo į pirmykščio žmo
gaus pirmuosius socialinio gy
venimo pavyzdžius., o grupi
nis gyvenimas, kaip dabar sa
koma, “bendruomenėje”, buvo 
jų vienintelė priemonė kovoje 
už būvį išlikti.

mhikafii'/* (Vietnamu ko- 
HiHhistams).

žmonių rasės senumas 
Archeologijos naujienos

Washingtonas. Kenijoje (Ke
nya), Afrikoje, neseniai rasta 
kaukolė priklausiusi primity
viam žmogaus (homo sapiens) 
pinnatakui, sukėlė abejonę dėl 
garsaus Pekino “žmogaus” am
žiaus, pareiškė pagarsėjęs ant
ropologas Richard E. Leagey.

Leakey pareiškė, kad visiš
kai “sveika” kaukolė, kurią 
jis pernai rado šiaurinėje Ke
nijoje (Kenya, Afrika), yra be
veik pusantro milijono metu se 
numo, bet yra visiškai panaši, 
lyg dvyniu forma, į Pekino 
apylinkėse rastą ir dėlto Peki
no “žmogumi” pavadintą ra
dinį, kuriam amžius nustatytas 
vos pusė milijono metų. Fosi- 
lai (suakmenėjusios liekanos) 
tiek panašios viena kitai turė
tų būti tų pačių laikų ir amžių.

Pekino žmogaus liekanos, 
rastos 1927 metais, buvo pri
pažintos kaip mongolodų ra
sės pimiatako, deja UPasauli- 
nio karo metu dingo beveža
mos iš Kinijos į saugesnį kraš
tą, dingo pakelėje. Bet Leakey, 
kurs yra Kenijos (Kenya, Af
rikoje) nacional. muziejaus di
rektorius, Kenijos šiaugėje ra
dęs kitą kaukole ir šlaunies 
kaulą ir nustatęs, kad ta kau
kolė yra pustrečio iki trijų mi
lijonų metų senumo.

Gamtos Istorijos muziejaus 
Clevelande antropologijos ku
ratorius Johnson pranešė, kad 
praeitą gruodžio mėnesį Etio
pijoje (Abisinijoje) rasti apie 
l«50 suakmenėjusių (fosilizuo- 
tų) kaulų, priklaususių dviem

Mūsų Spaudos Klubas savo 
1976 m. kovo mėn. 1d. visuoti
niame au- i linkime priėmė 15- 
ka rezoliucijų šiuo metu svar
biais, aktualiais klausimais, čia 

Į jos .Spaudos Klubo valdybos ir 
Iskelbiamos visiems lietuviams.

. . J “Tiesos žodis” bus atvirasto jaunimo> . . .J visiems norintiems sias rezo-
,..... Jliucijas paryškinti, pakomen

tuoti, taipgi jas rimtai iš esmės 
gera valia ir tikslais pakri
tikuotų Tiktai mintys dėl jų, 
lygiai kaip ir kitais klausimais 
turi būti išreikštos trumpai, su 
glaustai, taupant vietą kitiems, 
norintiems mūsų puslapyje pa 
sireikšti. Savo mintis galima iš
reikšt? ir negalutina redakcija, 
sakykim, juodraštyje, nes pus
lapį redaguojąs visus jo gau- tikslais, gera valia 
tus rainius laisvai perreda- me aktualijas. 

_____________________

guoja, palikdamas neliestų, 
pakeistų tik jų turini. Tas 

sutrumpinimoraina rašinių 
tikslu.

Savo mintis
taipgi laiškais

ne 
<la-

vadovybės į 
su okupan-

PLB vado- 
vybės pasyvumą, kovoje su oku

- pantu, kas matyti ypač iš PLB 
Valdybos leidžiamo “Pasaulio 
Lietuvio”, kur dažnai ir aistria 
gai kovojama su savaisiais, net 
su Bendruomenės veikėjais,

mu su teise, su morale, 
gi su spaudos etika.

V — Dėl registruotos 
veikėjų kaltinimo Bendruome
nės skaldymu —

Neregistruotos LB vadų ir (UO tarpu kai kovos su okupan-

LB

veikėjų kaltinimus “Pasaulio 
Lietuvy” ir “Drauge” regis
truotos LB veikėjų Bendruonie 
nes skaldymu, neatsakant jiems 
į jų priekaištus (neregistruo
tos LB vadovybei) iš esmės, 
laikyti nepagrįstus ir nesąži
ningus.

VI — Dėl įžeidinėjimo re
gistruotos LB veikėjų “Pasau
lio Lietuvy” —

Registruotos LB veikėju ižei 
dinėjimą “Pasaulio Lietuvy” lai 
kyti grubiu teisės, moralės, ypač 
gi Lietuvių Chartos principų 
pažeidimu, ardančiu Bendruo
menę ir pasunkinančiu atsta-

VII — Dėl išeivijos lietuvių 
pasikalbėjimų “G i m t ajame 
Krašte” —

Mūsų išeivijos lietuvių, net- 
gi ir •kaikurių veikėjų duoda
mus okupanto leidžiamame 
propagandiniame “Gimtajame 
Krašte” žurnalistinius pasikal
bėjimus ir kitokį bendradar
biavimą jame laikyti nesuderi
namu su lietuvio garbe, netgi 
savo tautos išdavimu.

Sugestijuoti mūsų laikrašti
nei spaudai tokius okupanto 
spaudos bendradarbius su bū
dingomis jų pasikalbėjimų iš
traukomis ir su jų fotografijo
mis iš “G.K” atskleisti savo 
puslapiuose, visų lietuvių dė
mesiui. (.

VIII — Dėl kitų bendradar
biavimo su okupantu būdų —

Griežtai pasisakyti ir prieš

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
y y 7722 Georfie St.
įa' Salle, PG., Montreal 690,

Canada

tik už $5.00 metams!
(Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virs nurodytu 

prenumeratos, 
mokesčiu.

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. .

Norintieii šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį . *

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

tu ten visai nematvti.
X — Dėl neregistruotos JAV 

LB Valdybos išleidimo “Nau
jienų iš lietuviškų laikraščių 
sąrašo —

Nereigistruotos JAV LB Val
dybos sudarytame lietuviškų 
laikraščių sąraše i š 1 eidimą 
“Naujienų”, pirmojo Amerikos 
lietuvių dienraščio, pasmerkti 
kaip tyčinį jo ignoravimą, tiks 
lu jam pakenkti; tą laikyti irgi 
įrodymu, kad JAV LB Valdy
ba pati nenori būti visų Ame
rikos lietuvių atstovybę kuo ji 
dedasi JAV centrinės valdžios 
įstaigose, prisistatydama ten 
su savo “įgaliojimais” visiems!

galima išreikšti 
ar žodžiu, tiek 

betarpiškai, tiek telefonu, ir 
jos bus paskelbtos ^Tiesos žo- 
džio” .specialiame skyriuje. 
Taigi, sudaromos palankios są
lygos visiems, norintiems savo 
mintimis p asi re i k št i “Ti esos 
Žody”, šiame mūsų Spaudos, 
Klubo puslapyje. Visi geros va 
lios lietuviai, tiek Klubo nariai, 
tiek kiti labai nuoširdžiai pra
šomi ir dabar, vą, atsiliepti taip 
svarbiais, aktualiais Spaudos 
Klubo rezoliucijose paliestai
siais klausimais. Taigi, gerais 

svarstyki- 
P. Str.

PREKYBOS RŪMU VEIKLA
Lietuvių Prekybos Rūmų na

rių susirinkimas buvo kovo mėn. 
10 d. Dariaus-Girėno posto sa
lėje. Susirinkimą pravedė pirm. 
Juozas Bacevičius. Sekretoriavo 
Bruno Gramont.

J. Bacevičius pranešė, kas 
naujo pildant 197-5 m. pajamų 
mokesčių blankus ir kad, Lietu
vių Prekybos rūmai paskyrė 3 
stipendijas lietuviams studen
tams, kiekvienam po $750. Rei
kia paduoti prašymus sekretoriui 
Bruno Gramont, 6640 Sb. Fair- 
field Ave. Chicago, Ill. 60629. 
Stipendijos bus įteiktos L. P. 
Rūmų bankete gegužės 16 d. 
Martinique salėje. L. Prekybos 
Rūmai prašo gelbėti lietuvius 
jaunuolius, aukojant daugiau 
stipendijų, Charles Austin paro
dė įdomius filmus “Emigrantų 
Valstybė” ir “Miestas tyruose”. 
Lietuvių Pensininkų draugijos 
pirm. Juozas Skeivys ragino sto
ti nariais į pensi ninku draugiją.

Naujais nariais įsirašė: Pau
line šūkis, William R. Sebas
tian, Don Gestas, John Davidaus- 
kas ir Stasys Baras.

Stasys Patlaba

mo garantijų vykdomuose rin
kiniuose visai nedalyvauti —

XIV — Dėl JAV *200 metų 
sukakties minėjimo —

Sveikinti Chicagos lietuviš
kų organizacijų sudarytą komi
tetą ruošti visų mūsų organi
zacijų Chicagoje JAV 200 me
tų sukakties minėjimui ir prie 
to minėjimo rengimo visoke
riopai prisidėti.

Griežtai pasisakyti prieš jau 
pasireiškusį to minėjimo truk- 

[ dymą, kaip griovybos darbą, . . .. . ., t 
geram vardui ir kartu Ameri
kai.
' XV — Dėl “Draugo” klai
dingo aiškinimo Helsinkio kon
ferencijos akto ir dėl JAV pre
zidento Fordo bei popiežiaus 
Pauliaus VI-jo įžeidimo —

Tėvų Marijonų spaudos or
gano “Draugo” vedamuosiuo
se aiškinimą, kad Helsinkio 
konferencijos aktu laisvojo pa 
šaulio valstybės petleidusios 
Lietuvos valstybę • Sovietams, 
laikyti klaidingu ir lietuvių 
tautai žalingu, d “Draugo” mes
tą JAV prezidentui Fordui ir 
popiežiui Pauliui VI kaltinimą, 
kad jię už Judo sidabrinius 
pardavę Lietuvą, laikyti sun
kiu jų įžeidimu, dėl ko “Drau
gas” turėtų tuos savo kaltini
mus atšaukti.

1976 metų kovo mėnesio 10 
dieną

Chicagos Lietuvių Spaudos 
Klubo Valdyba

KAIP ŽUDOSI AIRIAI

šio krašto lietuviams atstovauti, kenkiantį Amerikos lietuvių
XI — Dėl JAV LB Valdybos 

pretenzijų atstovauti visiems 
Amerikos lietuviams JAV cent 
rinėse įstaigose —

JAV LB Valdybos pretenzi
jas atstovauti visiems Ameri
kos lietuviams JAV centrinėse 
valdžios įstaigose ( — Washin- 
gtane — ) laikyti nepagrįstus 
gi jos savavališką to atstovavi
mo vykdymą (konkuruojantį 
ALTui) pasmerkti, kaip nesi
derinantį su teise, njorale, su 
lietuvių geru vardu ir tautos 
interesu.

XII — Dėl nesąžiningumų 
JAV LB VH-sios Tarybos ir 
atstovų į PLB seimą, rinkimuo 
se —

Sugestijuoti JAV neregistruo 
tos ir registruotos LB vadovy
bėms, gražiai tarp savęs susi
tarus, sudaryti speciąlią tardy
mo komisiją išaiškinti nesąži
ningumams (balsų padirbinėji
mams, klastojimams ir kitoms 
suktybėms) JAV LB VII-Sios 
Tarybos ir atstovų į PLB Sei
mą rinkimuose (1973), dėl ko 
buvo po tų rinkimų paduoti 
Garbės Teismui rinkėjų skun
dai, bet jie liko nesvarstyti iš 
esmės, kaip neva pavėluoti. 
Tiems nesąžiningumams paaiš 
kėjus, seklbti juos spaudoje vi
suomenės žiniai.

XIII — Dėl neregistruotos 
JAV LB VHI-sios Tarybos rin
kimu —

Konstatuoti, kad neregistruo 
tos JAV LB VTII-sios Tarybos 
rinkimai ruošiami vykdyti pa
gal tas pačias defektingas rin
kimines taisykles, pagal kurias 
buvo vykdomi ir VH-sios .Ta
rybos rinkimai, dėlko nėra ga
rantijų, kad juose nepasikar
tos suktybės, pasireiškusios 
1973 m., renkant tą VH-ją Ta
rybą; todėl sugestijuoti visiems 
teisinę -tvarką gerbiantiems lie 
uviams tokiuose be teisingu-

LOS ANGELES. CALIF.
Los Angeles Herald Examiner 

dienraštis kovo 10 dienos nume
ryje .-išspausdino redakcijos 
straipsnį (Con Artist Supreme), 
atsiliepimą į Brežnevo kalbą, pa
sakytą Maskvoje komunistų par
tijos 25-me kongrese. Pacituo
jami Brežnevo žodžiai, pasaky
ti, kad komunistų partija remia 
ir rems žmones, kurie dėl laisvės 
kovoja. Ir tai darydama, pagal 
Brežnevą, Sovietų Sąjunga ne
siekia naudos, negaudo koncesi
jų, nesiekia politinio viešpatavi
mo bei militarinių bazių. Po ci
tatų dienraštis šūktelėja: “Oh, 
yeah?” ir dėsto: — Brežnevas 
gali bandyti tai pasakyti buvu
siems laisviems Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos žmonėms. Šitie
žmonės niekada nepriėmė Krem
liaus valios, bet Sovietų Sąjun
ga laiko karines bazes kiekvie
noje šių šalių, kartu su sovieti
nės policijos administracija. To
liau editiriale dėstoma, jog tie
sa yra ta, kad Sovietų Sąjunga 
tapo pasaulyje agresyviausia im
perijos statytoja. Be jau minėtų
jų trijų valstybių vis yra didė
jantis sovietinių kolonijų sąra
šas: Lenkija, Bulgarija, Kuba, 
Čekoslovakija, Jugoslavija, Ru
munija, Vengrija, Rytų Vokieti- 
. at Somali ja ir dabar Angola. 
Straipsnis baigiamas sakiniu: I 
“Mere words, Brezhnev, mere , 
words”, (šią žinią Naujienoms 
atsiuntė bendradarbis J. Klau- 1 
seikis). i

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.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or* 

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Hlinois 60608

— AtrinanSam rudeniui Illi
nois universitetų administrato
riai rengiasi pakelti ftiokeetĮ už 
mokslą.

Belfastas. Airių protestonų 
pusiau militariška Ulsteriui 
Ginti Asociacija gaudo du žu
dikus, kurie nužudė ŪDA 
(Ulster Defence Assoc.) ofi
cialų pareigūną trečiadienio 
naktį. Stebėtojai mano, kad 
Sammy Smyth nužudymas bu
vo konkuruojančios protestonų 
lojalistų grupės darbas. Prisi- 
bijoma, kad tuo nužudymu at
naujinama praeitais metais 
siautusi kruvina kova tarp pro
testonų pusiau militariškų gru
pių.

Asmuo, kurs pasisakė atsto
vaująs UIsterio Laisvės Kovo
tojus (UFF), už įstatymų ribų 
esančią grupė, telefonavo BBC 
radio stoties skyriui Belfaste 
pranešdamas -kad jie nužudė 
Smyth už tai, kam propagavo, 
kad reikia tartis su Airių Res
publikos Armija (IRA)

Kaip yra traktuojami 
politiniai pabėgėliai

Tolimuosoiuose Rytuose

Bangcok, Tailandas. Minis- 
teris pirmininkas Kukrit Pra- 
moj pareiškė, kad septyni viet
namiečiai, kurie pirmadienį 
helikopteriu pabėgo iš Pi et. 
Vietnamo, bus kaltinami už 
nelegalų sienos peržengimą ir 
kad helikoptens"bus grąžintas

Taupykite

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE'

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik____ ______ 2_____________

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.D r. A. J. Gussen
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik

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

$3.00
$2.00

$100

4.-, V J. AJ At VZ

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608'

dabar ■ 
HFSUC

S7

M

Taupykite dabar.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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-

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

«
Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

B

■

m

į

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos'jir 
išėmimo. :

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

Įsteigta 1923 metalu. TEL. 421-3070

z '•
■■■

U

&

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu
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15 cents per copy.

Leono Barausko mirties pirmos metinės

$26.00
$14.00

Ateinanti sekmadienį, kovo 21 
dieną ruošiamos Leono Baraus
ko vienų metų po mirimo su
kaktuvės: 12 valandą pamaldos 
Jėzuitų koplyčioj, po to išvažiavi
mas į Kazimierines kapines, kur 
bus šventinamas puiktis painink-

Kad Leonas buvo apdovano
tas puikiu, aiškiu, scenai labiau
siai tinkamu balsu ir švaria dik-

Kitose JAV vietose: 
metams ____

pusei metų ___

Amerikos teisėjai jau ne vieną kartą taip yra padarę. 
Nieko nebūtų nuostabaus, jei teisėjas Epstein, gavęs pa
pildomų duomenų, galėtų pakeisti savo paskelbtą spren
dimą. Jeigu dabartiniu sprendimu yha nepatenkintų pa
reigūnų, tai jų pareiga tuos duomenis per 30 dienų pa
ruošti ir įteikti teisėjui. Jis kreips j juos ypatingą dėmesį, 
nes vienos pusės advokatas prašė duoti jam daugiau laiko 
susipažinti su keliais naujais šios bylos duomenimis. Tei
sėjui tuos duomenis gali pateikti tas pats advokatas, bet 
gali juos pateikti bet kuris atsakingas organizacijos pa-

Teisėjo Epsteino sprendimu nereikia labai džiaugtis 
arba nusiminti. Mes visi žinome, kad jis nori nustatyti 
tikslius faktus ir paskelbti teisingą sprendimą. Nusiminu
sieji turi progos atkreiti teisėjo dėmesį į nesvarstytas ap
linkybes ir Įtikinti jį pakeisti sprendimą. Jtigu to nepajėgs 
padaryti, tai tada turės su jo sprendimu sutikti. _. t

Anot žemaitės, būdamas “iš 
stuomens ir iš liemens” tikras že
maitis Leonas (saviškiu ir arti- 
mųjų^draugų-gių Leviu vadina
mas), dar ankstyboje jaunystė
je savo Žemaitijos sostinėje Tel
šiuose jau pradėjo teatrinį dar
bą, su kuriuo nebesiskyrė iki pa
skutinio atsikvėpimo.

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

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

Visi turime turėti galvoje, kad teisėjo Epštein spren
dimas nėra galutinas. Pagal veikiančias teismų santvar
kos nuostatus, teismas davė 30 dienų, kad galėtų infor
muoti tą patį teisėją apie aplinkybes, kurios sprendime 
nepaminėtos arba kurių teisėjas nežinojo, skelbdamas 
sprendimą. Nei vienas Amerikos teismų teisėjas nesekl- 
bia sprendimo, nesusipažinęs su bylos aplinkybėmis ir 
faktais. Jeigu jis padaro pirmąjį sprendimą, bet per 30 
dienų jis patiria daugiau faktų apie bylos aplinkybes, tai 
tas pats teisėjas visai nedvejodamas gali pakeisti jo pa
ties paskelbtą sprendimą. Besibylinėjusieji amerikiečiai 
žino daug tokių atsitikimų, kada tas pats teisėjas, gavęs 
bent vieną esminį faktą, kurio jis anksčiau nežinojo, la
bai laisvai pakeičia savo ankstyvesnį sprendimą. O jeigu 
jam nurodoma daugiau negu vienas faktas, tai tada jis 
dar drąsiau pakeičia jau paskelbtą sprendimą.

mas į Jaunimo namus pašneke
siams prie .kavos puodelių. JĮ mi
nėjimą atskrenda'sūnus Vikto
ras, Los Angeles universiteto 
teisių studentas, ir Danutės Ba
rauskienės teta Emilija Grušie
nė iš Floridos. J. Pr.

Taip dar neseniai tai įvyko, o 
jau metai prabėgo, kai dar ga
na jaunas žmogus, beskubėda
mas po dienos tarnybinio darbo į 
savo visa širdimi mylimą darbą 
— pastatymui vieno iš jo re
žisuojamų veikalų lietuviškai 
scenai, vos spėjęs namie liku
siems žmonai Danutei ir sūnums 
‘Iki!” pasakyti, susmuko ant sa

vo namų slenksčio, širdis, kuri 
tiek mylėjo gėrį ir. grožį ir tiems 
idealams buvo iki kraštutinumo 
įtempta, sykį persitempė, ir to 
užteko. Už trejetos dienų lai
dojome Leoną Barauską, nuo 
1963 metų visai Chicagos lietu
vių visuomenei (iš scenos) pui
kiai pažįstamą ir pamiltą idea
listą, karštai mylėjusį savo tau
tos žmones tėvynėje ir diaspo
roje ir tą meilę reiškusį, anot 
Vaižganto, deimančiukais, kurių 
jis neilsdamas ieškojo ir daug 
jų rado. Susidėjęs su -kitomis 
“neramiomis dvasiomis”, tų pa
čių deimančiukų scenoje ieškan
čiomis per keliolika mėtų pada
rė Lietuvišką Teatrą Tremtyje 
viena iš- gyviausių diskusijų te-

pasiklausęs lietuviško meno kū
rėjų plokštelėse (rekorduose), 
kurių Leonui dalyvaujant spėta 
nemažai padaryti. Viena, ko ne 
.visi beturi progos, patirti kaip 
Leonas spėjo, kad tiek trumpa 
(mažai) gyvento ir tiek daug 

'pergyventa. Dėlto norisi labai 
padėkoti Algirdui Titui Antanai
čiui, kurs kruopščiai surinko ir 
paskelbė bemažko visus veika
lus, kuriuose Leono Barausko da
lyvauta kaip aktoriaus, .dekla
matoriaus, interpretatoriaus ir 
oratoriaus, čia bent svarbiau
sius Leono pasirodymus noriai 
suminėti;

Iš DP stovyklų, kur daug da
lyvavo ir kūrė barakinį teatrą, 
atvykęs į Kanadą jis su Dikiniu, 
Kevnlaitytė, Darijų Lapinsku ir 
kt. Montrealyje sukūrė savą, 
naują, lietuvišką teatrą, kuria
me Barauskui teko svarbiausios 
rolės Škėmos Živilėje ir Pabu
dime; Borutos Baltaragio ma
lūne, Balio. Sruogos Milžino. Pa- 
ūriksmėje, Pūkelevičiūfės Auk
so žąsyje ir kt... ■ i

Pagaliau su. šeima atsikėlęs 
(1963 m.) į Chicagą, jo svajotą 
pasaulio lietuvių sostinę, maty
damas geresnes sąlygas teatro 
menui pasišvęsti, jis tam gerųjų 
dievų aukurui su entuziazmu 
pasišventė tarnauti. Vien su Da
rijų Lapinsku per šešetą metų 
(nuo 1966 -iki 1973) dalyvavo, 
išpildydamas svarbiausias roles 
pastatymuose: Al. Mackaus Can
tata Declamata, Operos Lokys, 
ir Maras, Kantata Karalius Min
daugas, Vyt. Mačernio Visiones 
Clarissimae, Gruodžio Jūratė ir 

ei j a, tai bet kas gali patvirtinti Kastytis. Vigilante del Mare

Senatorius Edward Kennedy pasakoja, kad jis nesirengia boti 
demokratę partijos kandidatu prezidento pareigoms, bet jis siunčia 
savo gimines tikrinti, kokios nuotaikos yra partijoje. Tvirtinama, 
kad jis gali pasisiūlyti arba padarys, kad kiti jį pasiūlytu demokra- 
ty konvencijai. •Susijaudinimą sukėlęs sprendimas

Šių metų kovo 10 dieną Cook apskrities, Chancery 
skyriaus teisėjo Samuel Epstein padarytas sprendimas 
sukėlė didelio susijaudinimo jautrių lietuvių tarpe. Vieni 
džiaugėsi, kad laimėjo- labai svarbią bylą, o antrieji liūdi, 
kad sprendime sužymėta daug lietuviškų gyvenimo klau
simų, kurių sprendimas neišsprendė, o tiktai dar labiau 
Ipagilino. Vieni mano, šis sprendimas juos padarė laimė
tojais ir jie galės primesti savo valią kitiems lietuviams, 
o antriems atrodo, kad niekais eis visos priemonės pagrin
dinėms žmogaus teisėms ginti ir vėl lietuviškame gyveni
me įsiviešpataus prievarta.

Mums atrodo, kad nei vieniems yra pagrindo taip 
jau labai džiaugtis, o antrieji neturėtų nusiminti. Reikia 
turėti galvoje, kad Amerikos teismai yra sudaryti teisy
bei išaiškinti, tiksliems faktams nustatyti ir teises turin
tiems žmonėms,įstaigoms ir-organizacijoms tas teises ap
ginti. Visi norime, kad kiekvieno žmogaus teises būtų gi
namos, taip pat norime, kad ir organizacijos nebūtų 
skriaudžiamos. Visų mūsų norai ir paegidavimai sutin
ka su pagrindiniais teisėtumo dėsniais ir nėra pagrindo 
nei džiūgauti, jeigu sprendimas musų pageidavimams 
atitiko, arba pulti į nusiminimą, jeigu jis iš pirmo žvilgs
nio gali atrodyti neteisingas, priešingas mūsų pageida
vimams arba turėtiems įsitikinimams.
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Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., 1
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-6100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

'ORESTS CANT
FIGHT FIRES

(Simui Kudirkai pagerbti spek
taklis) ir Vilniaus Pašvaistė 
(Vilniaus įkūrimui paminėti). 
Kur Leonui nebuvo rolės, visur 
jis kaip brangia gero balso do
vana apdovanotas, buvo nepa
mainomas kaip pasakotojas, de
ki am uoto j as, pranešėjas. Nepa
mirštinas jo 1968 metais turas 
su Lietuvių Teatru į Pietų Ame
riką — Kolombiją, Venecuelą, 
Argentiną, Urugvajų ir Brazi
liją, kur Leonas pasižymėjo savo 
repertuaru iš Krist. Donelaičio, 
Vyt. Mačernio ir kt. kūrybos.

Chicago j e Leono Barausko 
svarbiausiai dalyvauta įvairiose 
rolėse pastatymuose: A Škėmos 
Šventojoj Ingoj, L. Landsber
gio “Barzdoje”, K. Donelaičio 
“Metuose”,' Gasparo Veličkos 
“Nemunas žydi”, “Žydintis va-' 
šaros vėjas”/Antano Rūko “Bu- 
bulis ir Dundulis”, Vinco Krė
vės “Raganiuje”, J. Marcinke
vičiaus “Mindauge”, A. Vaičiu
laičio “Uodas”, Putino “Prome- 
tėjuje”, A. Škėmos “Nakties ty
loje” ir kt. Leonas su visa sie
la atsidavė literatūros vakaruo
se, rašytojų paminėjimuose, Pel
kių žiburėlio programose ir ypač 
“Antrojo Kaimo”' vaidinimuose, 
visur ieškodamas ir rasdamas ir 
pats įnešdamas vis ko nors nau
jo, originalaus, nekasdieniško.

Jei ne Likimo ranka, per anks
ti pašaukusi, Leono Barausko nu
veiktų darbų, padėtų pastangų 
ir laimėtų naujovių scenos me
ne “katalogas” šiandien būtų dar 
didesnis. Vis tiek Leonas gali 
pasidžiaugti laimėjimais ir pa
sigirti, kad neveltui gyventa.

Reikia turėti galvoje, kad teisėjas Epštein sprendė 
tiktai vieną klausimą: Chicago Savings bendrovė, neno
rėdama veltis į dviejų tarp savęs kovojančių lietuvių gru
pių, išrašė čekį, atidavė teismui ir paprašė teismą nutar
ti, kuriai grupei tuos pinigus atiduoti. Kada šitas klausi
mas buvo iškeltas, tai buvo tiktai viena lietuvių Bendruo
menė, registruoja Connecticut valstijoje. Illinois ir kito
se valstijose JAV Lietuvių Bendruomenė buvo užregis
truota žymiai vėliau, kai Bendruomenės nariai įsitikino, 
kad Gaila sauvaliauja, apylinkes uždarinėja, su atsakin
gais pareigūnais nesiskaito ir nesiima priemonių tavrkin- 
giems ir teisingiems Bendruomenės rinkimams pravesti, 
Registruota Bendruomenė atsirado žymiai vėliau, kai Illi
nois valstijose neregistruota Bendruomenė nesiėmė prie
monių tvarkai ir žmogaus teisėms apsaugoti.

Tuo metu, kai kilo konfliktas Marquette Parke ir 
Ciceroje, buvo viena Bendruomenė. Jeigu tos Bendruome
nės priešakyje būtų stovėjęs protingas, visuomeninius san
tykius tvarkantis žmogus, tai jis būtų išsiaiškinęs nesu
pratimų priežastis, abi besiginčijusias puses būtą suve 
dęs-ir klausimą vietoje išsprendęs. Gaila, kad Gailos vado-, 
vaujama Bendruomenė tokio žmogaus neturėjo. Visuome
ninius reikalus tvarkė žmogus, neturėjęs jokios pakan
tos, klausimo iš esmės nesvarstė ir vietoje aiškumos, pri
metę savo valią ir sukėlė nerimo. Jeigu jis būtų šį klausi
mą gerai aptaręs, tai ir bylos nebūtų reikėję kelti Lietu
viai nemėgsta bylinėtis, net jie atkakliai gina savo teises.

. Jeigu tinkamai būtų veikęs ir pačios Bendruomenės 
garbės teismas, jis būtų galėjęs klausimą spręsti iš 
esmės. Bet Bendruomenės nuostatai būtų taip surašyti, 
kad teismas negalėjo klausimo spręsti iš esmės. Jeigu bū
tų klausimas tinkamai išnagrinėtas ir imtasi priemonių 
nesusipratimams ir klastai pašalinti, tai šiandien Bend
ruomenė būtų didelė vieninga. Vietoj augti, Bendruome
ne mažėja. Visa eilė atsakingų pareigūnų iš jos traukiasi.

Jeigu JAV Lietuvių Bendruomenė pati padarė dide
lių klaidų ir nesiėmė priemonių toms klaidoms pašalinti, 
tai kalti patys lietuviai. Amerikos teismai kitaip tvarko
mi. Pas juos taip pat nustatytas laikas. Teisėjo Epstein 
teismas duoda 30 dienų faktams nustatyti, o JAV LB teis
mai duodavo tiktai 24 valandas.
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DR. A. J. GUSENASSAUGOK SAVA SVEIKATĄ
Maistas yra tavo vaistas, 

o vaistas turi būti maistas
MAISTAS

rėtojas. sako štai ką: — 76 procentas ligų, pagydomų 
vaistais, pranyktų pačios, subalansavus kasdienę mi
tybą, o likusios 21 procentas ligų būtų galima pagydyti 
vaistų ir vitaminų terapija. O Florence Nithingale. sa
ko štai ką: “Ligos nėra atnešamos ir užveisiamos, bet 
atsiranda pačios savaime ir veisiasi, o to viso prie
žastys — netikus mityba, išorinė ir vidinė nešvara“.

Sunormavus žmogaus kasdienę mitybą, tai šios ša
lies žmonės suvartotų 20 procentų daugiau kiaušinių, 
3 procentus daugiau pieno produktų. 25 procentus 
daugiau vaisių ir daržovių, negu nūnai sunaudojama.

Gera mityba yra būtiniausia, tai augantiems vai
kams. Šiandien jie permažai sunaudoja ne tik pieno 
produktų, bet vaisių ir daržovių. O kaip su rugine ir 
kvietine duona, kurioje yra norma vitaminų ir mine
ralinių druskų? Tokia duona turėtų būti ne vien tik 
augančių vaikų, bet ir užaugusių žmonių kasdienėje 
mityboje, o ne balta — šiukšlės. Taipgi, ne vien tik 
augantieji vaikai, bet ir užaugę žmonės neturėtų nau
doti perdaug birgalinių gėrimu, nes jie suardo virški
nimo aparatą, dar esant jaunystėje. Tie gėrimai turi 
cheminių, nuodingų priemaišų. Nuo to kyla gazai, ap- 
kūnizmas, aterosklorozč, nevirškinimas ir sužaloja vi
so kūno aparatą dar neužaugusių vaikų. Nuo to 
vėliau viduriuose prasideda negerumai, susimontuoja 

ligų židiniai, nuo kurių sykiais žmogus net iškeliau
ja amžinybėn.

Būdami sevikais, mes mažai tepamąsfome apie sa
vo kūno mašinerijos veiksmus. Tik pajutę negerumą 
viduriuose, nusiskundžiame, kad virškinimo apara
tas neatlieka savo pareigos. Nereikia pamiršti, jog 
viršinimo aparatas yra viena svarbiausių kūno maši
nerijos dalių. Nuo gero maisto ir jo gero suvirškini
mo priklauso žmogaus kūno pajėgumas, tvirtumas ir 
sveikatingumas.

Kiekvieną gyvą sutvėrimą, o sykiu ir žmogų, ga
lima pavadinti tikra mašina, nes jo kūno veikimas 
visai mažai tebesiskiria nuo negyvos mašinos. Reikia 
žinoti, jog kiekviena mašina turi būti tepama, kad 
lengviau suktųsi visi ratukai ir darniai atliktų savo 
užduotį, nes mašinos amžius priklauso nuo to, kaip 
žmogus ją traktuoja. Bet žmogaus amžius priklauso 
nuo jo paties, kaip jis savę prižiūri, kokią mitybą 
naudoja ir kokioje aplinkoje jis gyvena!

MAISTO RAIDA VIDURIUOSE i

Per burną žmogus perduoda maistą virškinimo 
organams. Burnoje atliekama viena iš svarbiausių 
funkcijų, maisto geras sukramtymas ir jo paruošimas 
virškinimui. Geram maisto sukramtyinui reikia turėti 
ir gerus dantis, nes blogais dantimis maisto nesu
kramtysi. Gerai maistas sukramtytas, patekęs į virš
kinimo organus, lengvai suskaldomas, surūšiuojamas, 
skrandžio ir žarnų sulčių. Tokiu būdu jau maistas 
esti paruoštas pereiti į kraują. Tas visas chemiško 
veiksmo pakeitimas burnoje, skrandyje ir žarnDse yra 
vadinamas maisto virškinimu, arba jo malimu.

Maisto virškinimui talkininkauja daug įvairių virš
kinimo organų, kurių kiekvienam būtina darniai at

likti savo užduotį. Nors vienam iš organų nepajėgiant 
gerbi veikti, tai virškinimas būna gerokai sutrukdy
tas ii- tuo bendra mityba negalioja, kas turi labai daug 
įtakos sveikatai. Maistą reikia labai gerai sukramtyti 
mažais gabalėliais. Maistas tik apkasnotas ir nurytas 
didelias Šmotais, negali būti suvirškintas ir pasilieka 
be naudos.

Burnoje maistą veikia dar ir seilės, nes yra trys 
poros liaukų, kurios gamina skystį. Jos vadinasi sei
lių liaukomis. Seilės išsilieja į burną per mažytės dū
delės, kurios atsidaro maistui patekus į burną. Kuo 
maistas sausesnis, tuo daugiau seilių gaminasi burno
je. Maistas turi būti tinkamai suvilgytas,, nes sauso 
maisto negalima nuryti.

Būdinga ir tas, kad maistui patekus skrandin, vi
sa tolimesnė eiga ir vairus pasikeitimai vyksta be žmo
gaus žinojimo it jautimo. Skrandis yra kriaušės pavi- 
dali maišelis, kuris nuolatos maino savo formą. Skran
dis yra kiautas ir iš viršaus jungiasi su stemple, per 
kurią maistas ateina į jį, o savo galūnėje duoda pra
džią mažajai žarnai, kuri yra net dvidešimts pėdų il
gio. Skrandžio sienelėse yra daug liaukų, o iš jų tryš- 
ka sultys, kurios virškina maistą skrandyje.

Iš skrandžio maistas patenka į mažosios žarnos da- 
lį» kuri tęsia maisto virškinimą toliau. Maisto virškini
mas būna baigtas tik pagalbon atėjus dviem svarbiom 
liaukoms: jaknos ir kasa. Jaknos gamina tulžį, kurios 
nereikiant subėga į tulžies pūslę. Kasa tai yra vienin
telė liauka, kurios virškinimo sultys, veikia visas mais
to rūšis, kaip tai proteinus, ir riebalus. Tokio proceso 
eiga ir baigiasi virškinimo raida viduriuose; o likusios i 
atmatos būna prašalintos per išeinamąją atvarą.

PRASTAS MAISTAS SUKELIA LIGAS
Maisto tyrinėtojai, specialistai pradėjo vis- labiau' 

ir garsiau kalbėti apie šių dienų žmogaus maistą, kuris 
didžiumą ligų sukelia, ne tik pas bręstančius vaikus, 
bet ir pas suaugusius žmones. Nūnai ir Federalinės 
valdžios maisto .veiksnių tyrinėtojai pripažįsta, kad 
Amerikiečiai serga nuo blogo maisto, kuris yra chemi
nių nuodų konservų sužalotas, Didelė tauta turtin
giausia visame pasauly, mes turime aukščiausią kvan- 
titetą širdies ligų ir didžiausį kiekį kūdikių mirtingu
mo. Beja, Amerikiečių žmonių mirtingumas nuo įvai
rių ligų yra aukščiausio laipsnio.

Dr. C. Edith Weir, viena iš mitybos ekspertų, štai 
ką sako: “Amerikiečiai mano, kad jie minta geriau
siu maistu ir yra sveikiausi žmonės pasaulyje. Taip 
nėra. Tyrinėjant mitybos veiksnius per praeitus pen
kis metus, buvo surasta, jo'g šių dienų žmogaus mity- 
ba tapo visai nemaistinga. Ir šiandien 30 milijonų ser
ga malnutrition — sunykimo ligomis, kurios pasireiš
kia daugiausia pas bręstančius vaikus.

Ligos, kylančios nuo nemaistingumo, daug daugiau 
kainuoja, negu nuo alkoholio, narkotikų, vagysčių. 
Kasmet 30 bilijonų dolerių išleidžiama blogos sveika
tos taisymui: protiškų ligų gydymui, apkūnizmo ma
žinimui ir jaunuolių fiziškiems trūkumams atstaty
mui.

Mitybos tyrinėtojai surado ir pripažino, jog nemais- 
tingumas palietė ne tik biednuomenę, turi gyvena ne
pritekliuje, bet vidurinę ir viršutinę klasę, kuri gyve
na pertekliuje. American Medical Associasija, mais
to maistingumo žinovė, sako štai kų: “Pas vaikus pas
tebimi šie ligų simptomai: sustojęs augimas, rachitas, 
svorio praradimas, silpnumas, silpnaprotystė, chroniš
kų ligų padidėjimas ir moterų sunkus kūdikių gimdy
mas”. < - į

’ (Bus daugfan) ’ X « >
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Telef.: P R aspect 6-5084

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOlfcKŲ L1UOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawtord 

Medical Building). TeL LU 5-6446
- Priima ligonius pagal susitarimu 
Jei neatsiliepia, skambinu 374-8004

Tel.: 561-4605 ir 489-4441 
OFISAI: 

1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Valandos pagal susitarimą.

DR. PETtR Brazis
PHYSICIAN AND iUKUtUN 

2434 WEST 7Ut STREET 
Ofisas; HEmiock -4-5M9 

Rezid.; 3oč-zX33 
OFlbU VALANDOS:

Pirmadieniais ir Keiviriaa. X—7 vaL. 
aniradj peuKUOiem nuo X—o, tree, 

ir segiau, tiatai susitarus.

DK. G K. BUBtLlS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Te let. 695-0533

Fox Valley Medical Canter 
660 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

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

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

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

OK. PAUL V. UAKU13 
U YDY IVJMŠ IR GHiKVKU>O'" ’-‘

Westchester Community Klimkos 
meaicuios aireKTorius.

193d 5. Manneim Kd., Wesicnesrer, IH.
VAlxrtJNDub: B—uaroo meilumis u 

' Kas antrą sebtameių d—d vai.
TėL; 5ox-Z/2y area 5o2-Ž7žo

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

I

VERONIKA SALDUKAS
Gyveno 5715 South Mozart Street

Mirė 1976 m. kovo 14 d., 5:30 vaL po pietų, sulaukusi 77 fhetų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje Išgyveno 60 metų.
Paliko tfuliūde: duktė SteUa Kasky, žentas Philip, anūkai — Do

nald Kasky ir Joseph Kasky, jo žmona Joan, pronūkai — Joseph, 
Karia ir Christopher Kasky bei kiti giminės, draugai it pažįstami.

Antradieni, 2:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus koply
čioje, 1410 So. 50th Avė., Cicero, BĮ.

Ketvirtadienį, kovb 8 d., 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į Sv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
ma Lietuvių Tautinėse kapinėse. i j

Visi a. Veronikas Saldukas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Duktė, anGHs prbanūkai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 863-2108.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MO*TERŲ 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 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

I
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKI V, ALSU, NUbLES 
Mt GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

KLZ/.: GI &-Ubi3

DR. W. Ė1S1N- HSINA$ 
AKUSCK1JA IK MUI&Rų LiūOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie A ve., WA 5-2670 

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVtCKAS 
GYDYTOJAS IR CHlRUKGAS 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

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

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 PLECKAŠ 
OPTOMETR1STAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 7Tst St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir - 

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

Vilkas protestuoja prieš dip 
lomatų lankymąsi Vilniuje 
Vliko Taryba 1976 vasario 

28 posėdžiavo Kultūros židi
ny, New Yorke. Posėdis gausus 
dalyviais: į 14 tarybos narių, 6 
valdybos nariai ir Tautos Fon
do Valdybos pirmininkas.

Tarybos pirm. Juozai Paže
mėnas, dalyvavęs valdybos po
sėdžiuose, charakterizavo val
dybą šiais žodžiais: “Valdyba 
gyvai-svarsto ir pozityviai dir
ba”.

Valdybos pirm. dr. J. K. Va
liūnas painformavo posėdžio 
dalyvius apie paskutinių pen
kių savaičių valdybos darbą. 
Paruoštas ir paskelbtas spaudo- 
dojė Vasario 16 Vliko pareiš
kimas drauge su Tautos Fondo 
tarybos pirm. prel. Jonu Bal
kanų. Išleistas press release ne 
lietuvių spaudai apie inž. Min
daugo Tamonio, prof. Jono Kaž 
lausko ir dail. Arūno Tarabil- 
dos nužudymus. 

r .
Pasiųstas rastas ir press re

lease JT žmogaus Teisių Ko
misijai Ženevoje. Gautas at
sakymas, kad jų nuorašai išsiun 
tinėti risoms delegacijoms. Vai 
dybos pirm, vasario 14-16 Bu
vęs Toronte, kur vasario 14 ta
ręsis su Toronto ir kitų vieto
vių visuomenininkais apie rei
kalą ^ir galimybes dalyvauti 
Vliko darbuose. Vasario 15 jis 
pasakęs pagrindinę kalbą Va
sario 16 minėjime ir vasario 
16 turėjęs posėdį su Tautos 
Fondo Toronto skyriaus valdy
ba. Vasario 20 dalyvavęs Estijos 
Gen. Konsulo priėmime, N. Y. 
Tarybos narys Juęžas Audėnas 
vasario 22 kalbėjo Rochestery- 
ryje, N. Y. Vasario 16 minėjime.

Pasiųsti, valdybos nario dr. 
B. Nemicko paruošti, protesto 
laiškai Valstybės Departamen 
fili ir kai kurioms kitom vyri a u- 
sybėm, kurių diplomatiniai at
stovai praėjusiais metais -lan
kėsi Vilniuje. Kai kuriom vy
riausybėm pasiųsti ir trumpi 
memorandumai. Sąmatos pro
jektas nebaigtas, nes šių me
tų sąmatą dėl organizavimo 
Informacijos tarnybos sveti
miesiems numatoma žymiai pa 
keisti ir padidinti.

Valdybos narys Jurgis Va- sisakymų. Kai tarybos nariai

bes išctndijavę visu 
mus, Taryba visa tai svarstys] 
vėlesniuose posėdžiuose.
- Posėdžio dalyviams taip pat 
perduoti nuorašai: V. Vaitekū
no skaityto specialaus praneši
mo tarybai. Lietuvių Krikščio-

Snsirbikimų

PRANEŠIMAI
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUŠ SKAITYTI

yra 
pasiųsti laiškai AL Bendruome 
nei ir ALTai, kviečiant įsijung 
ti į Tautos Fondą nariais.

Baldybos narys Bronius Bie- nių Darbininkų Sąjungos var
liokas painformavo, kad jis du, ir Algimanto Gurecko PLB 
sausio 31 — vasario 1 buvęs 
Philadėlphijoje AL" Bendruo
menės studijų savaitgalyje. Ten 
Algimantas Gureckas skaitė 
plačią paskaitą apie Amerikos 
laikyseną Lietuvos ir mūsų vei
ksnių atžvilgiu. Trys daktarai

seime skaitytos paskaitos “Lais 
vinimo veiksnių koordinacija”.

Taryba patvirtino Kontrolės 
komisijos 1975 m. sąmatos vyk
dymą ir paskelbė, kad Vliko 
valdyba 1975 m. išleido: bend-

— ZARASISKIŲ 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 įvyks balandžio 24 d.

Valdyba

- Algirdas Budredds, Richard riesiemS' ;'U
Krickus ir Elona Vaišnienė — 
kalbėjo apie “Antruosius pi
ligrimus — lietuvius Ameriko
je”; dr. Vytautas Vygantais — 
“Kas darytina tikėjimo perse
kiojimo pavergtoje Lietuvoje 
reikalu?” Visa tai buvo sausio 
31 d. vasario 1, po pamaldų, 
Br. Bieliukas skaitęs paskai
tą — “Laisvinimo veiksnių są
rangos ir jų susikaupimo sie
kiant”. Bendruomenės studijų 
savaitgaly taip pat dalyvavo 
Vliko valdybos narys Algis Ve- 
deckas, Tautos Fondo bei ALB 
New Yorko Apyg. pirm. Alek
sandras Vakselis ir buvęs ilga
metis Eltos redaktorius ir New 
Yorko Apyg. vald. narys Vin
cas Rastepis. Vasario 15 Br. Bie 
liukas kalbėjęs Newarke ir Pa- 
tersone, N. J. apie “Vasario 16 
ir lietuvių tautos rezistenciją”. 
Newarko 
kolonijos 
jautrios Lietuvos laisvinimo 
reikalui.

Tarybos narys Kęstutis Mik- 
las vasario 15 kalbėjo Bostone, 
Mass., apie “Helsinkio konfe
renciją ir dabartį”, o vasario 
29 d. — Stamford, -Conn. Va
sario 16 minėjime apie “Da- 
gartį ir ateitį”.

Tarybos posėdyje išklausy
tas dr. Br. Nemicko referatas
— “Helsinkio konferencijos su
sitarimų politiniai aspektai’’. .

Jurgis Valaitis perskaitė 3- 
jų komisijos — Valaičio, Vai
tiekūno ir Bieliūno surinktus 
pasiūlymus dėl laisvinimo or
ganizacijos sąrangos, įteikda
mas posėdžio dalyviams Vaitie 
kūno ir savo referatus ir Poli
tikos ir Teisių komisijos išva
das iš Vliko grupių centrų pa

ir Patersono lietuvių 
nedidelės, bet labai

nfiomai, raštinės išlaidoms, 
tarnautojams) 16,714 dol., lei
diniams (įvairiomis kalbomis 
Eltos biuleteniams, knygoms, 
press release) 16,058 dol., radio 
transliacijoms į Lietuvą 7,163 
doL, Bražinskų bylai 5,234 dol., 
kitiems reikalams 3,396 dol. Iš 
viso — apie 48,564 dol. šiems 
metams reikalingos daug di
desnės lėšos.

Taryba pavedė Stasiui Lušiui 
sudaryti Bostone Politikos ir 
Teisių komisijų ir jos sąstatą 
pristatyti tarybai tvirtinti. Ta
ryba išrinko Tautos Fdndo rei
kalams komisijon A. Vedecką, 
J. Valaitį, J. Pažemėną ir B. 
Bieliuką; Kontrolės komisijon 
— V. Vaitiekūną, L. Virbicką 
ir dr. A. Skėrį. Posėdžiui pir
mininkavo J. Pažemėnas, Vie
nybės Sąjūdžio atstovas sekre
toriavo A. Spėrauskas, Lietu- 

i vių Tautinio Sąjūdžio atsto
vas. (ELTA)

WORCESTER, MASS.
Iš SLA 57 kuopos susirinkimo

Kovo 7 dieną. Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpose susirinkime bu
vo dalinami SLA centro dividen- 
tų čekiai,, dėlto dalyvavo daug 
narių. Tačiau gavę čekius iš su
sirinkimo ' išbėgiojo. Balsavi
muose dalyvavo tik 16 narių.

Komisija balsų skaitymui bu
vo Vytautas Ilgūnas, J. Krasin- 
škas ir Vincas Dabrila. Kuopos 
valdyba: pirm. A. Tamkus, vice- 
pirm. Vincas Dabrila, sėkr. Juo
zas Matulevičius, finansų V. Ma
cys, iždininkas Z. Snarskis, iždo 
globėjai: E. Meilus ir Vyt. Il
gūnas. -

Kuopos piniginis turtas de
vyniolika šimtų dol. (1,900). Na
rių apie 150. Tai toks Worceste- 
rio kuopos stovis.

3. Krasinskas

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
J. A. V. Reg. Lietuvių Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me
tinis narių susirinkimas šaukiamas -o x ...
kovo mėn. 28 d. tuojau po 11:30 pa- * n*mokamii. Rašykite’ 
maldų, parapijos salėje 6820 South T,
Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
reikalai aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvauti Tuomi parody
site, kad Jums rūpi ne tik savi rei
kalai. bet ir kenčiančių lietuvių pa
vergime. — VALDYBA.

"Dievo galybes sarsimiems tikėjimu Išganymui". — 1 Pet. 1:5.

Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame i aplinky
bes, kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti į nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome jvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrina- 
tojų aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra ml 
rusi• ji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties-, kurią gausite

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINtTOJAl

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tei. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Te!.: FRontier 6-1882

KAČINSKAS
TELEFUNKTEN

KADLJ AS-PATEFONAS
4 Bangos. 8 Garsiakalbiai

2512 W. 47 ST. * fr 6-1998

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
jUR-CONDTHONED KOPLYČIOS

K&mMfe T-86QC RErrabEe 7

EUDEIKISGAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

.jJĘ-^Eįį k

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SKAITYK th KlTAiŽ PATARK 
disnRaS'i . "nau r i

"NAUJIENOS1 KIEKVIENO 
L I £ T U V I C

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

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

BARBORA LAZDAUSKAS 
Pagal tėvus Arčiukaitė 
Gyveno 6838 So. Maplewood Ave.

Mirė 1976 m. kovo 14 d., 9:0Q vai ryto, sulaukusi 91 metų am
žiaus. Lietuvoje, Raseinių apskr., švengių parap.

Amerikoje išgyveno 71 metus.
Paliko nuliūdę: sūnėnai ir jų šeimos' bei kiti giminės, draugai ir 

pažįstami.
Buvo amžina narė Tėvų ’Marijonų, Tėvu Jėzuitų, Žv. Pranciškaus 

Seselių, ir šv. Kazimiero Seselių Rėmėjų Priklausė Altoriaus Rėžan
čio Draugijai, Tretininkų Draugijai ir Maldos Apaštalavimo Draugi
ją!.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave. 
Ketvirtadienį, kovo 18 d. 9:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios į 

šv. P. Marijos' Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Barboros Lazdauskas giminės, draugai Ir pažįstami ma
loniai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą. x

Nuliūdę lieka: \
Sūnėnai ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evąns. Tel. RE .7-8600.

Pagal tėvus Kvietkauskaitė'
Gyv. Chicagoje ir paskatiniu metu Palos Heights, IHj

Mirė 1960 metą kovo 16 dienos rytą, sulaukusi 68 metų amžiaus.

Gimusi Pennsylvanijoje. Du Bois ‘miestelyje.

Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras Dan Kuraitis; du broliai — John ir Bill 

Kuteoski ir jų šeimos; dvi seserys — Mary Bulaw ir jos šeima; Fran
ces Kėiken ir jos šeima; dvi švogerkos — Anna Malinauskas, jos vy
tis Antinas if jų Šfeima; Julia Slotšs. jos vyras Louis ir šeima, ir daūg 
kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Mes Tavęs, mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebcsugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.

Nuliūdę lieka:
vYkAs Ik fHMINĖS

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
Š319 Šo. LITUANICA A VE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
' (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic V-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

5 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI___ TUESDAY MARCH 16. 1976



1

ERDVĖS KOMPOZICIJA
(Iš Mieliųlio parodos)

Praeitą penktadienį Jaunimo 
Centro galerijoje buvo atidary
ta dailininko — pedagogo Juozo 
Mieliulio apžvalginė dailės paro
da, apimanti visą jo kūrybos lai
kotarpį. Išstatyta 23 tapybos 
darbai ir 22 anglimi piešiniai. 
Kūriniais iliustruotas 16 psl. ka
talogas teikia kai kurių žinių 
apie dailininko nueitą kelią, jo 
metafizinę filosofiją. Pirmeny
bė šį kartą priklauso erdvės kom
pozicijai. Nėra abejonės, kaip 
forma, taip ir žanru dail. Mie- 
liulis išsiskiria iš kitų mūsų dai
lininkų.

Prieš penketą metų Mieliūlis 
Chicagoje dalyvavo bendrinėse 
dailės parodose, o 1970’ metais 
dingo. Nežiūrint to, kad jis bu
vo jau baigęs keletą aukštųjų 
mokyklų, išvyko į Europą gilin
ti žinių. Aplankė apie 100 meno 
centrų. Iki 1974 m. lankėsi mu
ziejuose. Belgijoj, Paryžiuje, 
Madride ir kitur Ispanijoj, Vo
kietijoje, Italijoje, Graikijoje, 
Egipto muziejuose. Iraklion (Cri- 
to saloje), kurią prieš 2000 me- I 
tų pr. mūsų erą valdė karalius 
Minas, archeologiniuose muzie
juose, Delfi joj Epidouros archeo 
loginiame muziejuje, Atėnuose 
ir kt. Jis jau anksčiau pradėjo 
formuoti savo individualų kūry
binį pasaulį.

Ši Mieliulio paroda papildyta 
ankstyvesniais darbais ir dides
ne dalimi naujausiais —'■ erdvės

kompo- 
ir K. 

Mieliūlis

kompozicija. Erdvės 
ziciją bandė spręsti 
žoromskis ir kiti, bet 
priėjo arčiau prie logiško spren
dimo: juo daiktas mažesnis, tuo 
erdvė didesnė, todėl begalinėje 
erdvės plotmėje daiktai tampa 
tik taškelis pirmame paveikslo 
plane. Pav. Veteranų diena nr. 
2, Rexas nr. 3, Prometejaus ug- 
nis n r. 6, Į šviesą nr. 5 ir kt. 
Trys Himnai saulei. Vienas iš 
himnų didelio formato paveiks
las, kuriame didelėje erdvėje at
siveria iškilminga scena — 
triumfuoja muzika, skamba var
pai, eina procesija, žmonės gar
bina saulę.

Šis kūrinys iš tolo primena 
Disneyland stilinga architektū
ra, bet nieko bendra neturi su 
Disneylandu ar su Dalio surrea- 
lizmu. Mieliūlis nėra tikrasis 
surrealistas, išskiriant kūrinį 
Homo erectus, nors kai kas da
rė užmetimų. Surrealizmas ir 
mistinis simbolizmas yra gimi- 
iningas elementas, bet idėjine 
forma skirtingi dalykai.- “Trys 
Karaliai”, bet Kristų vizituoja 
tik du karaliai, tretysis yra pats 
Kristus su erškėčių karūna ant 
galvos. “Angelas” — šiurpu nu
krečiu paveikslas, kai didelė 
gyvatė siekia įgelti moterį. Mie- 
liulis savo problemose sprendi
mo ieško net geometrijoj, astro
nominiuose aspektuose, bet rea
lybės neiškraipo, jo kūryba kal-

ba saprantaniais žod.iais.
• Jis pats sako:

“Erdvė ir giluma nėra tas pats 
dalykas. Giluma yra perspekty
vinė tolumos iliuzija. Ja domė
josi visi tradiciniai dailininkai ir 
tą problemą jie gana gerai iš
sprendė. Erdvės kompozicija 
kreipia dėmesį į visas tris dimen
sijas: aukštį, plotį ir gilumą”.

Dail. Mieliulio filosofija erd
vės kompozicijoj toleruoja tiktai 
ribotą detalės dydį. Visoj jo kū- 
ryboj matai įtampą, nerimą, 
žmogaus tragediją ir statai klau
simą : kas yra žmogus, kokia jo 
misija mūsų civilizacijoj?

Baigiant: dail. Juozas Mieliu- 
lis gimė Lietuvoje 1919 m. Nuo 
1950 m. gyvena JAV. 1938 m. 
Lietuvoje baigė Mokytojų se
minariją. 1947 m. Paryžiuje lan
kė Ecole des Arts et Metiers, 
1950 m. Akademie der bildenden 
Kuenste, abi mokyklas Freibur- 
ge, Vokietijoj. .1953 m', baigė 
James Millikin universitetą De
catur, Ill., su Meno Magistro 
laipsniu švietimo dalykuose. 1957 
m. baigė Lnstitute of Design 
(IIT) Chicagoje. Mokslo magis
tro laipsniu meno dalykuose.

Paroda pasibaigs kovo 21 d. 
Lankymo valandos nuo 7 iki 9 
v. v. Savaitgaly nuo 12 iki 9 vai. 
vakaro. M. š.

pj>era . 
kuri Šiemet stalo tris lietuvių 
kompozitorių opęras, yra re-| 
gistrūota "centriniame Bicen
tennial komitete Washingtone 
ir gali, naudotis kai kuriomis 
privilegijoniLs.

— Maestro Vytautas Mari jo
čius šį ketvirtadienį atvyksta 
į Chicagą. Jis šį savaitgali čia 
praves svarbias repeticijas su1 
Operos, solistais ir choru ir tu- ; 
r^s pasitarimus sų Operos val
dyba ir atskirų meno sričių 
vadovais. .

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progo*

PARDUODAMA- ARBA IŠNUOMO
JAMA KRAUTUVĖ, tinkama bet ko
kiam bizniui ar tikslui arba susirin
kimų salei (7400 kv pėdos). 2615 W. 
63rd St. Tel. 925-1711.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS naujai remodeliuo- 
tas 3Vg kambarių beismonto butas su 
baldais blaiviam vyresnio amžiaus 
vyrui. 4253 So. Campbell Avė.

LIETUVIAI TURĖTŲ 
BALSUOTI

Don Varno Posto Nr. 986
7 'i . '

Pagelbinis Moterų vienetas 
ruošia Card jr Bunco — kauliukų 

šiandien? antradienį, kovo Į žaidimų popietę, kuri įvyks sek-
16 dienąilllinois valstijoje vyks madienį, kovo 21 d. 3 vai. po pie- 
pirminiai rinkiniai. Tuo rei-Į tų. Don Varnas posto name 6816 

So.. Western. Parengimo pirmi
ninkė Adelė Garb kviečia visus 
atsilankyti. Būsite visi pavai
šinti ir turėsite progos laimėti 
vertingų dovanų. Sekančios na
rės dirba, kad šis parengimas pa
sisektų.

Mary Jurgel, Stella Wabal, 
Joanne Sobeckis, Valeria Stanai
tis, Ann Shulmistras ir Anelė 
Pocius ir Jean Pargauskas. Vi
sas pelnas bus skiriamas ka
riams ligoninėse.

. ; Anelė Pocienė

REAL E5 TATI
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE cog 
Namai, Žemė — Par

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TER& 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKSJ1&

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, III. VIrginh

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS VALDYMAS - 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies jvairiy prelciy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

UI   ——EX 
į S lUNTIjfXAJ Į LIETUV4 - / N

Cosmos Parcels Express Corps
MARQUETTE’ GIFT PARCELS SERVICE .

2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Je I. WA 5-2737 
. 3333 So. Halsted «t, Chicago, HE '60608. — Tel. 254-3320

V. V AI A NTIRA St . . ; ■_ ,

•JUBILIEJINIU
VAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

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

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

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių geroveL siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj* matams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trim* mėn. — $8-50, vienam mėn. $3.00. Kitos* JAV vietos* matam* 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam man. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiam* savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
$ 39 So. Halsted St. 

Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS______________________________
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6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, MARCH 16, 1976

— Dr. Al. V. Berkis, Farmvil 
le, Va., atkreipia Human Events 
savaitraščio skaitytojų dėmesį 
apie Sovietų valdžios terorą 
Pabaltijo kraštuose, uždarant 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
piliečius į psichiatrines ligoni
nes.' Todėl ukrainiečių disiden
to Leonido Plyušč pasakoji
mus apie jo ir kitų disidentų 
patyrimus tose “ligoninėse” ten 
ka žymiai praplėsti ir siekti 
pasaulinės akcijos dėl tų žiau
rių elgesių bei komunistinio 
teroro.

— Indrė Rudaitytė iš St. Ge
rald mokyklos laimėjo 820 pre 
mi ją iš Concordia Federal-Sa
vings b-vės už skatinantį tau
pumą plakatą.

— Charles Žylius is Chicagos 
pietvakarių yra garbės studen
tas Lewis universiteto dekano 
sąrašuose.

— Lori Druktanytė, Joana 
Geštautaitė ir Laura Jankaus- 
kytč iš Lourdes aukšt. mokyk
los priimtos į Amerikos garbės 
mokinių draugiją. -

— Adu. Charles P. Kai pa
keltas į Lietuvių golfo klubo 
Garbės narius. Jis daug prisi
dėjo tą klubą ’sfeigiant ir ug
dant

— Ona Algminienė ir Valeri
jonas Pocius iš Brighton Par
ko apylinkės, pratęsdami savo 
prenumeratas, kartu su gerais 
linkėjimais atsiuntė po penki
nę Naujienų paramai. Ačiū už 
dovanas ir už nuolatinį bend- 
radarviavimą bei informaci
jas apie Chicagos lietuvių veik 
lą.

— Matilda Chapulienė is Ro- 
ckfordo kiekviena proga pare
mia Naujienas ir dažnai at
vyksta su ekskurijomis į paren
gimus. Pratęsdama prenume
ratą ji atsiuntė Naujienų para
mai penkinę. Vladas Jasiulio
nis iš Maywood. Cal., atsiuntė 
4 dol. Dėkui už aukas ir už. 
pratęsima prenumeratų iš an
ksto, tuo taupant laiką ir ma
žinant administracijos išlai
das.

— Justas Pusdešris, Detroit, 
Mich., savo prenumeratą ir ge
rus linkėjimus atlydėjo su pen 
kine Naujienų paramai. Tautie 
tis iš Detroito priemiesčio už
sisakė Naujienas vieneriems me 
tams, bet pavardės prašė ne
minėti. Dėkui už paramą ir už 
dėmesį. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo
kamai.

— Stasys JuJkėnas išvyko į 
savo giminaičio dr. Vaclovo 
Paprocko laidotuves New Yot 
ko valstijoje.

kalu lietuviški laikraščiai ke
liais atvejais jau pasisakė.

Lietiivviąms demokratams 
patariame atiduoti savo balsą 
už, pačius geriausius demokra
tų partijoj kandidatus. Mano
me, kad Howlett bus pats ’ge
riausias demokratų kandida
tas gubernatoriaus, pareigoms.

Respublikonai turėtų balsuo 
ti už- pačius geriausius- respub
likonų partijos kandidatus. Jei 
gu respublikonai galėtų išrink 
ti Thompsohą, tai jis būtų’ ge
ras administratorius. Tą jis įro 
dė prokuratūroje.

Gaila, kad šį kartą lietuviai 
veik nefiguruoja rinkiminiuose 
sąrašuose; Visiems lietuviams 
patariame atiduoti savo balsą 
už Kazimierą Oksą.

Marquette Parko lietuviams 
patariame klausyti senatoriaus 
Frank Savicko patarimų, Ma
tome, kad dabartiniu metu Sa-

V . ' . .‘Į ' . ’Į-

viekas yrą pats įtakingiausias 
lietuvis politikas. Kiekviena 
proga jo įtaka stiprėja, lietu
viams jis darosi naudingesnis. 
Juo Savickas bus įtakingesnis, 
tuo jis galęąjdaugiau padėti lie 
tuxdams.

Visi pirmo teismų distrikto. 
gyventojai sąvo balsus turėtų 
atiduoti už.^ęisininką James A. 
Dopley aij^ščiausio Illinois 
teismo teisėjo pareigoms.

.... Politikas j

SCHAEFER'S OSTOMY SUPPLIES 
COMPLETE LINE OF OSTOMY 
PRODUCTS. E. T. Consultation, 

by Appointment
GOLF MILL PROFESSIONAL 

„ BLDG. NILES, ILL. SUITE 427 
-• 296-0365 »r 2964)370

Upytes Klubas
į Upytės Draugiško. Klubo su-’ 
sirinkimas Įvyko šių metų-Kovo.
5 d. naujoje ''Bataan Hali, ;4046-
6 Western Ave. Pirm. -Anne
Wiechecki atidarė susirinkimą,- 
pasveikino tokį gražų būrį na
rių.',. L.. .L'.—...__ T.J
i Ji pranešė; liūdną žmoną, kad 
mirė viena narė— Einma Kragž- 
dis. Buvo pagerbta atsistojimu 
ir vienos minutės tžla, o šeimai 
išreikšta gili* užuojauta.

Į klubą įsirašė keturios nau
jos narės, Bernice Gintautas, 
Helen Žilinskas, Theresa Polo
nis ir Angeline Jaselėnas.

Iš Vasario 29 d. Bunco ir Card 
lošimą raporto paaiškėjo, kad 
gauta gražus' pelno ir visi džiau
gėsi, kad labai gražiai popietis 
pavyko. Padėkojo visiems dar
bininkams ir aukotojams už to
kią didelę parąmą..

Ligonių raportas parodė, kad 
turim daug ligonių. Julius Kli
mas, Julia Daujotas, Barbara 
Gilson, John Šulcą, John Blazaus- 
kas. Linkim jiems visiems greit 
pasveikti.

Klubas nutarė suorganizuoti 
Hawaii šokių vakarą gegužės 
22 d. Bataan salėje. Upytiečiai 
kviečia visus narius ir svečius į 
šį šaunų šokių vakarą.

Po susirinkimo buvo pagamin
ta skanių valgių ir gerų gėrimų. 
Visi nariai buvo pavaišinti. 
Linksmai visi praleido popietį 
su dainomis ir šnekomis.

Ateinantis susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio 2 d. Ba
taan salėje 4046 So. Western 
Ave., naujoje vietoje. A. Kalys

X. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
-Income Tax Service

3548 SOUTH EMERALD AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60609

(Pirmas aukštas. įėjimas iš kiemo) 
Tel. LA 3-1387

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos ir iš kitu kraštų, pilietybės popie
riai. Įvairių valstybės formų - pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitaž. .sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas:- buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les, ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius F:dokumentus ir iškvieti
mus i Amerika. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniška’ arba la’škais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax’. Relief .Claim for . Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons. 
lllKClWNIiaB ■BIIIII!

I Siunttitiai į Lietuvą
< ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, HL 60632^7*1. YA 7-5980

HOMEOWNERS POLICY

Cail Frank Za polis 
320814 W. 95th St. 
-t GA 4-8654 •/

STATI FARM

INSVtAMCt

State Farm Fire and Casualty Company

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANCENYBRS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 
' Telefj REpublfc 7-1 Ml

- ■ - - - ' _■*

’NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS i . _ -
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

— Hubert H. Humphrey ne
dalyvauja pirminiuose rinkimuo
se, bet darbo unijos yra pasiry- 
žusios jį remti JAV prezidento 
pareigoms.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI ’KAUJIIKAS’

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALT
; INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2:
SAVININKAS PARDUODA 10 kam
barių murinę rezidenciją su garažu, 
5555 So. Troy, pusė bloko nuo baž
nyčios ir mokyklos. Visi kambariai 
kilimuoti ir su užuolaidom. Pilnas 
beismontas, karšto vandens šildymas 
gazu. žemi mokesčiai. Įkainuotas 
greitam pardavimui. Tel *737-8916.

i

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 MURO BUNG. 4 kamb. 
butas Tme^ aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Muro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Brangonybos, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progom*.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį >
/t-ir kaiI1Dink4

Chicagoje ------ “““
^rdaLNORMANĄ
^jgGMURŠTElNĄ

263-5826
iMhrlV (įat&igos) ir 

677-8489
(buto)

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

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

(Pr).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Help Keep 
Our Economy 

Strong

BUY U. S. SAVINGS BONDS

Always hold 
matches till

IR GYVENKIME

6 butu iškilaus grožio g 
ras. 4 auto muro garažas 
jums, Marquette Parke. S

2 butų puikus mūras, at; 
mai, 2 auto garažas. Marę 
ke. Arti mūsų. $27,900.

ARTI 73 — California 
puikus’ 6 kamb.. 2 aukštų 
2 auto mūro saražas. Laba 
lūs gyventi. $23,300.

SAWSTOVIAM profesic 
kiekvienam žmogui galima 
kti 2 aukštu mūro narna 
kamb. butas ir modernus 1 
mas -p-HoS 18 metu statyt? 
prieš Marquette Parka, $

9 kambariu kaip naujas 
virtuvės. 2 vonios, nauii 
Arti Brighton Parko. Galite 
imti. $36.500.

2 BUTU modemus mūro 
garažu. Atskiri šildvrnai. R 
gatvė Marquete Parke. $3

MODERNUS 4 BUTU m 
*iuto mūro garažas. Atskiri 
Cent air cond. Arti Maria 
*45,500.

VALDIS REAL ES
2625 West 71st St. TeL R]

^TTD’S REAL ES'
PIRKSIT — PARDUOSI 

’ _ NUOMOSTT
TVATRŪS DRAUDIME

Maloniai jums -patams

BALYS BUDRAIT
*369 ARCHER AVĖ. ČHIC 

Tel. 254-5551

LEMONTO APYT.TNKĖ 
135-TA IR ARCHER A1 

TeL 257-5861

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Pul 

INCOME TAX SERVIC 
*259 S. Maplewood. Tel. 2! 
Taip pat daromi vertimai, g 
iškvietimai, pildomi pilietyb 

šymai ir kitoki blanka:

BUILDERS AND CONTRA!
Namu Statyba -Ir Remoti

HEATING CONTRACTS 
įrengiu mieste ir užmiesty m 
Derstatau menus visų rūsiu ni 
šildymo pečius.- air-eonditionii 
dens boilerius ir stogu rinas (j 
Dirbu greit sąžiningai ir gara 

, . DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AV 

Chicago. HL 60609. TeL VI

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUt 

Tiktai $70 pusmečiui autom< 
Liability apdraudimas pensinii 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI 
523-8775

Pasveikink savo dra 
per "Naujienas’

RANGE




