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FANTASTIŠKAS MOKSLININKŲ PLANAS 
APRŪPINTI ŽEMŲ ASTEROIDŲ METALU

Milžiniški geležies ir nikelio/kiekiai 
yra asteroiduose, tik reikia parsivežti

CAMBRIDGE, Mass. — Massachusetts Technologijos Insti
tuto mokslininkai pareiškė, jog dar yra visiškai įmanoma, kad 
metalų, ypač geležies ir nikelio nebereikės ieškoti savosios pla
netos žemės gelmėse, o bus galima “prikasti” kiek reikia pasaulio 
erdvėje:*

Mineralų “kasyklos” erdvėse 
techniškai yra galimos, tvirtina 
mokslininkai, žemės gyvento
jams tuomet atpultų rūpestis ir 
iškaščiai saugoti aplinką (gam
tą) nuo taršos problemų ir pa
vojai susiremti mineralų netu
rinčioms tautoms su jų perdaug 
turinčiomis.

MIT astrofizinės observatori
jos direktorius Thomas B. Mc
Cord ir MIT mokslininkų štabo 
narys Michael J. Gaffey, daly
vaudami Lunarinių (apie mė
nulį mokslą konferencijoje Hous
ton mieste, Texas, išdėstė savo 
planą apie “maineriayimą dan 
gųję.
Tvirtina^ kad planas ne fantazija

“Mes priėjome''išvados, kad 
sayožemėjeturimedąu g siurbiu

~"'“ ekdnomnnų, politinių ' ir taršos 
broblemų, kurios skatina panau
doti už mūsų planetos (erdvėse) 
esančius resursus ir kad nėra

i nenugalimų kliūčių bei techniki
nių problemų, kurios sutrukdy
tų tokią galimybę, pareiškė mok
slininkai raštiškai.

Jie pareiškė, kad stebėdami 
erdves nuo žemės teleskopais 
mokslininkai patyrė, jog kai ku
rie asteroidai yra susidarę žy
miausia dalimi iš geležies ir ni
kelio, ir kad kai kurių jų didu- 

. mas siekia mažos planetos dy
džio; jos skraido aplinkui Saulę 
savo orbitose tarp Marso ir Ju
piterio. Mokslininkai apskaičia
vo, kad erdvių “kasyklos” dubtų 
mažų mažiausiai $140 bilijonų 
vertės metalų metams.

Tūkstančiai žmonių dirbs ' 
erdvių “kasyklose”

Mokslininkai numato, kad
Ntūkstančiai darbininkų, nuskrai- 
:dintų ant kokio nors metalais 
turtingo astroido, ten. didžiulė
se saulės krosnyse tą metalą tir
pytų mažais gabalais ir tinkamų 
metu raketomis operuojami vil
kikai prisikabinę 100 milijonų 
tonų geležies ir nikelio krovinį 
trauktų erdvėmis artyn žemės 
orbitos, kur krovinio didžiulių 
erdvių laboratorija tą metalą 
antru kartu sutirpytų ir primai
šę dujų padarytų bundelius, ku
rie aprūpinti kompiuterių kon
troliuojamomis rodyklėmis būtų 
pralydimi pro mėnulį .ir paleisti 
skristi žemėn, kur nukristų į 
okeanus.

Mokslininkų apskaičiavimu, 
vienas, kubinis kilometras (šiek 
tiek didesnis kaip šeštadalis my
lios ilgumo) tokios astroido me
džiagos aprūpintų žemėje gele
žies pareikalavimą 15 metams, 
o nikelio 1,250 metams. Dabar
tinėmis kainomis, toks siuntinys 
būtų vertas $5 trilijonų arba 
penketą kartų daugiau visų 
Jungtinių Valstybių metinės 
produkcijos. Apskaičiuota, kad 
žemė galėtų kasdien sunaudoti 
po 650,000 metrinių tonų gele
žies ir 135,00 metrinių t. nikelio.

Ruskių nuomonė apie Bronsoną

MASKVA. — Sovietų laikraš
tis “Sovietskaja Kultūra” rašo, 
kad gyvenimas Jungtinėse Vals
tybėse yra “smurtingas” ir bru- 
aalus”, toks kokiu jį vaizduojąs 
filmų aktorius Charles Bronson 
savo filmuose. “Jo herojai vaiz
duoja Amerikos tikrovę — in
dividualizmą in smurtą. Tie he
rojai esą žiaurūs žmonės, ku
rie pasitikį tik savo rankų jėga”, 
ilgame rašinyje tvirtina- “Sovie
tų Kultūra”.

šveicarai perka JAV lėktuvus

Alabamos gubernatorius George - Wattace var rinkiminę propagandą. Jis manė, kad jam 
pavyks gauti žymiai daugiau balsu, negu jie gauna Jis kartais tiek įsismagina, kad pradeda kai* 
bėti apie reikalą kelti naują revoliuciją, nes da*barnė tvarka jo jau netenkina, ne tik Alaba- 
moje, bet visame krašte. Daugelis žmonių mano.kad jis galėtu pailsėti ir pasigydyti.

M. HOWLETT LAIMĖJO DįEMffiRATŲ

Kisingeris išdėstė kongresui JAV užsienio 
politikos planus ir užsimojimus

WASHINGTONAS, D. C. — Prez. Fordas vakar nutraukė pa
sitarimus su Sovietų S-ga prekybos, energijos ir dirbtuvių sta
tybos klausimais. Sekretorius Kisingeris pranešė Sovietų valdžiai 
šį dabartines administracįjos nutarimą, šitaip pasielgta dėl so
vietų karo intervencijos Angoloje. Sekretorius Kisingeris važi
nėjo į Maskvą, aiškino partijos pirmajam sekretoriui, kad so
vietų kariškoji intervencija Angolon pakenks dabartinei detentės 
politikai, bet Brežnevas nekreipė į tai jokio dėmesio.

Detentė stengėsi sumažinti 
įtampą tarp Rytų ir Vakarų. Pra
dėti pasitarimai karo jėgoms su
mažinti Europoje apriboti stra
teginių ginklų gamybą ir efek
tyvią jų kontrolę ir pradėti pa
sitarimus prekybai padidinti. 
Sovietų Sąjunga nori padidinti 
prekybą su JAV, bet nori gauti 
didelių lengvatų. Maskvai rūpi 
ilgamečiai kreditai ir muitų su
mažinimas, kaip dabar gauna 
kai kurios draugingos valstybės. 
Partijos sekretorius Brežnevas 
labai susirūpinęs prekyba, nes 
rusams būtinai reikia įsigyti 
Amerikoje gaminamų pramonės 
mašinų ir^kai kurių Amerikoje

Doleris laikosi tvirtai
Kai laisvos Europos valiuta, 

tarytum netekusi galvos, pra
dėjo kristi žemyn, tai doleris te
besilaiko tvirtai. Lyginant skai
čiais, auž vieną dolerį dabar rei
kia atiduoti 842 itališkos liros, 
1,913 anglų svarai, 4.68 prancū
zų frankai arba tam tikrą skai
čių kitos valiutos. O buvo lai
kai, kai europiečiai nenorėjo pri-

Wilsono rezignacija
‘pritrenkė’ Britaniją

LONDONAS. — Herold Wil
sonas nustebino visą Britaniją, 
kad jis išbuvęs 8 metus minis-

.. .. . .. teriu pirmininku ir 13 metų Dar- imti dolerio. Net aukso vertė
partijos kandidatai įvairioms atsakingoms pareioms laimėjo bo partijos lyderiu iš abiejų pa

Richard Daley įtaka sustiprėjo; prcredė 
daug atstovu į partijos konvencią

CHICAGA, Illinois. — Mero Richard Daley vadovaujamos

pirminius rinkimus. Didžiausiu laimėtoju išėjo bitinis Illinois 
valstijos sėkretorius Michael Howlett, savo priesasumušęs 100,-
000 balsu didžiuma.

carijos parlamentas nutarė Jung
tinėse Valstybėse už $460 mili
jonų pirkti kariškų lėktuvų. Par
lamentas atmetė socialdemokra
tų frakcijos reikalavimą praves
ti viešus tyrinėjimus, kokiomis 
sąlygomis Northrop Corp, par
duoda Šveicarijos aviacijai‘72 
Tiger lėktuvus.

Skatina JAV stiprinti 
savo laivyną

WASHINGTONAS. — Sena
torius Robert Taft Jr. (R., Ohio) 
pasiūlė per pusę sumažinti JAV 
Armijos pajėgumą, ir už tas su
taupąs pastatyti JAV Laivynui 
255 naujus laivus. Taft perspė
ja, kad dabar jūrose Sovietai 
esą stipresni už JAV. Jis ragi
na atsisakyti nuo didžiųjų lėk
tuvnešių ir atomine jėga varo
mų kreiserių, o jų vietoje sta
tyti daug patrulinių valčių ir 
mažų lėktuvnešių trumpoms 
skridimo distancijoms, ir spe
cialių priemonių kovai prieš so
vietų povandeninius, kurių so
vietai turį kens'kartus daugiau 
negu turi JAV?
Dar du atominiai sprogdinimai

MERCURY, Nevada. — Tri
bune pranešimu, Nevados ban
dymų vietoje trečiadienį turėjo 
būti išsprogdinti du užtaisai nuo 
200,000 .iki 500,000 tonų TNT 
stiprumo. Nuo kovo 31 dienos, 
Kongresui ratifikavus sutartį su 
Sovietai požeminiai sprogdini
mai bus leidžiami nesmarkesni 
kaip iki. 150,000 tonų TNT.

Pavyzdingas vyras nušovė žmoną

CHICAGO---- Hilside Shoping
Centre antradienį nušauta Mrs. 
Elaine DeLuco ir jos meilužis. 
Suimtas jos buvęs vyras, kaltina
mas dviguba žmogžudyste. Su
imtasis Joseph DeLuco, 58, dir
bo Sun-Titnes ir Daily News 
spaustuvėj®, o abudu nušautieji 
dirbo vienoje Goldblatt krautu
vėje.

DeLuco įx>ra po septynerių 
metų šeimyninio, gyvenimo pra
eitą pirmadienį gavo perskyras.

didatavo dabartinis gubernato
rius Dan Walker, bet jis negavo 
reikalingo balsų skaičiaus. Laik
raščiui einant į spaustuvę How
lett buvo surinkęs 471,137 bal
sus, o gubernatorius Walker bu
vo gavęs tiktai 373,185 balsus. 
Panašia proporcija pirminius rin
kimus laimėjo visi demokratų 
partijos parinkti ir į sąrašus 
įtraukti kandidatai.

Howlett turės rungtis su 
Thompsonu

Michaelį Holwett surinko 471,- 
137 balsus. Kai visus suskai
čiuos, tai jo balsų skaičius žy
miai pakils. Tuo tarpu respubli
konų partijos kandidatas Thomp
son surinko tik 67,833 balsus. Jo 
balsų skaičius šiek tiek padidės, 
kai paskutinius balsus suskai
čiuos, bet jam toli gražu bus 
sunku laimėti lapkričio mėnesio 
rinkimus.

Illinois valstijoje, atrodo, kad 
demokratų skaičius yra bent 7 
kartus didesnis, negu respubli
konų. Jeigu demokratai nebal
suotų už respublikonus, tai jiems 
nebūtų jokios vilties laimėti.

Thompsonas bus priverstas įti
kinėti demokratus, kad rinkimų 
metu jie balsuotų už Thompso
ns. Bet patys demokratai tuo 
pačiu klausimu pirmą laimėjimo 
dieną j£u rūpinosi, Howlett prieš 
rinkimus gerokai Walkerj vano
jo, o po rinkimų jis pradėjo kal
bėti apie reikalą visiems demo
kratams kartu dirbti.

i1Kitiems demokratams bus iš
skaičiavimas balsuoti už demo
kratų kandidatą, o ne už Thomp
sons. Thompsonas gali laimėti, 
jeigu jis sugebės pravesti gerą 
rinkiminę kampaniją, bet tai ne 
toks jau lengvas dalykas. Demo
kratai taip pat moka vykusią pro
pagandą vesti.

Laimėjo Hartigan, Parite, 
' Dikson

Demokratų, partijos sąraše 
laimėjo Hartigan, partijos kan-

jo pareigoms 
sekretoriaus 
nius rinkimus

Sargent Shr 
jis daugiau 
kampanijai-n 
nesirengia iš 
yo vardo.

eigoms pirmi- 
imėjo Dixon.
er pareiškė, kad 
ligų rinkiminei 
šias, bet jis dar 

. atšaukti sa- 
kiti demokratų 

partijos kandidatai surinko po 
stančių balsų, 
o 90,000. Jis 

ois gyventojai 
ogui savo bal-

keturis šimtui 
Shriver vos sifi 
įsitikino,, kad 
nepažįstama 
sų neduoda. J

.Meras Ri 
rinkimuose

reigų pasitraukia. Sį ketvirta
dienį jam sueina 60 metų am
žiaus. Jis žadėjo iš pareigų, re- 
.zignuoiL Jfai tife^8I7. atstovai 
darbiečiai žemutiniuose Rūmuo- 
se issinnks kitą lyderi.

Wilsonas pasakė, kad atsista
tydinti jis pasiryžo prieš dvejus 
metus, priežastį nurodydamas 
savo “seną amžių” ir norą leisti 
kitam pirmininkauti.

ir ta neišsilaikė: Šveicarijos Ziu- 
riche už vieną aukso unciją no
ri gauti 133.12 dol.

i .Priežastis tokio valiutų ne^

Daley šiuose 
^kandidatavo, bet 

jo įtaka gerokai sustiprėjo. Jis 

 

pravedė daug^tstovų į demokra

 

tų partijos kojvenci ją. Jų balsas 
bus svarus, k

didatą prezid^ito pareigoms. Da
ley žodis ir 
vencijbje b

partija rinks kan-

a partijos kon- 
stipri.

Student ji nerimauja
BOGOTAI 

tės iš eilės, 
ypač Bogotq| aukštųjų mokyklų 
studentai n 
triukšmą i 
vėse. Jie n 
linai teroris 
versti pre 
riausybę.

Kovo 16 
tomobilius 
beralų ir 
partijos b 
išdaužė Ii 
Espectado

dėjo ir. d 
ganizacij 
bi rrinkų j 
paskelbda 
kus.. Vak 
dybių ir 
tojai nea 
jančių 
šiušių stu

Jau trys savai- 
ip Kolumbijos ir

72 metų 
virš $2,5 
sijas, pri

imauja, kelia didelį 
demonstruoja gat- 

i neramumais ir da
iriais veiksmais 
Alfonso Lopez

nu-
vy-

au-
li-

.jie padeginėja 
atvėsę, išdraskė 
ipgi konservatorių 

tines, ir akmenimis 
ralų laikraščio “EI 
redakciją.

entų riaušių- prisi- 
ininkų įvairios or- 
paskelbdamos dar- 
irios organizacijos, 

darbininkų strei- 
bės bankų, savival- 
acių įmonių tarnau- 
lieka nuo streikuo- 
ininkų ir pasišiau- 
ntų.

ys, dar nepasiekę 
žiaus, uždirbantys 

ir 1975 m. gavę pen- 
iki balandžio 15 d.

didatas gubernatoriaus pavaduo-j užpildyti foamų formas.

Stakų rinka tvirtėja
Akcijos, kad ir svyruodamos, 

pasišokinėdamos visdėlto nežy
miai tvirtėja. Paskutinėmis die
nomis jų vertė net buvo perlipu
si 1,000 tašku.

Stebėtojai mano, kad tvirtai 
besilaikąs doleris ir ypač gero
kai paskutinį mėnesį pagyvėjusi 
namų statyba, tuo pačiu sutvir
tino ir stakų rinką. Naujų namų 
statyba, esą, padidėjusi 27%, 
kas sudaro 1,555 milijonus nau
jų namų į metus.

Antra vertus, atkutęs viso 
krašto ūkis, pakylusi įmonių ga
myba ir mažėjantis bedarbių 
skaičius, daug prisideda prie sta
kų vertės tvirtėjimo.

Automobiliu darbininku unijos 
prezidentas Leonard Woodcock !•- 
hwi' dliavgiaii, jkad avtomobiliy 
pramonė pradeda atsigriebti. Kai nė- 

irę darbo, tai Ir gallngieurioji unija 
-Infoko negeli padaryti. ;

pasklido gandai, jog Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Harold Wil
son pasitraukia iš pareigų ir 
svarbiausia — prancūzai pasi
traukė iš. Europos bendros rin
kos valstybių sudarytos sutar
ties, vienu žodžiu vadinamos 
“snake”, kuri leido laisvos Eu
ropos valstybių pinigams, pa
sirašiusioms “snake” sutartį, at
sitolinti nuo dolerio vertės tik 
2.5% į vieną ar kitą pusę, į tei
giamą ar neigiamą.

Per daug kuriam nors “snake 
bendrovės” pinigui nutolus nuo 
dolerio vertės, atitinkamos vals
tybės bankas turėjo ji “grąžin
ti”, pagal reikalą išmetant į rin
ką daugiau dolerių arba juos su
perkant.

Prancūzijai pasitraukus iš va
liutas tvarkančios “snake” su
tarties, jos pinigas frankas gal
vatrūkčiais ėmė kristi, patrauk
damas paskui save ir kitus savo 
“draugus”.

Plieno kvotos
WASHINGTONAS. — Viso 

pasaulio plieno gamintojai piges
nėmis kainomis, negu vidaus plie 
no gamybos bendrovės pasiūlo, 
įveža į JAV daug plieno, tuo 
pablogindamos darbo padėtį. 
Prez. Fordas tad ir pranešė už
sienio plieno gamintojams, kad 
jie turi gera savo valią sumažin
ti plieno pardavimą JAV. Prie
šingu atveju jis įvesiąs įvežamo 
plieno kvotas.

Specialaus plieno įvežimas, 
pradedant 1970 m., padvigubėjo 
ir dabar jis sudaro 18G visos 
Amerikos rinkos arba 153,000 to
nas į metus. Prez. Fordo įgalio
tinis prekybos reikalams pareiš
kė, kad spec, plieno įvežimas, 
remiantis 1974 m. aktu, reikėtų 
sumažinti iki 146,000 tonų per 
metus.

WASHINGTONAS. — JAV 
sutiko teikti ekonominę pagalbą 
Portugalijai 40 milijonų dolerių 
sumoje.

me pasitarime Brežnevą^ pabrėž
davo, kad Sovietų Sąjungai bū
tinai reikalingi ilgų metų kredi
tai mažais procentais.

Sekretorius Kisingeris ir pre
zidentas Fordas sutiko su sovie
tų vadų pageidavimais, bet jie 
reikalavo, kad būtų sumažinta 
įtampa tarp Rytų ir Vakarų, 
kad būtų nutrauktas oficialus 
kurstymas prieš Ameriką ir ki
tas laisvas valstybes; kad būtų 
leista žmonėms ne tik pasikeisti 
informacijomis abiejose- geleži
nės uždangos pusėse, bet leista 
žmonėms išvažiuoti ir grįžti, ši
tokį reikalavimą sovietų valdžios 
atstovai laikė įsikišimu į kitų 
valstybių vidaus reikalus ir ne
norėjo apie tai kalbėti. Tiktai 
po dviejų metų derybų Sovietų 
Sąjunga sutiko šiuos reikalavi
mus įrašyti į Helsinkio konfe
rencijos dėsnius, bet praktiška
me gyvenime ir to nesilaiko. Vi
sos pastangos sumažinti įtampą 
nuėjo niekais, kai sovietų valdžia 
pasiuntė į Angolą tankų ir kul
kosvaidžių už šimtus milijonu 
ir atvežė kubiečius, kad primes
tų savo valią portugalų išlaisvin
tai Angolai.

Kisingeris specialiai važinėjo 
į Maskvą, reikalaudamas sustab
dyti karišką intervenciją Ango
loje, bet sovietų valdžia buvo jau 
labai toli nužingsniavusi ir neno
rėjo trauktis iš užimtos naujos 
kolorijo-s. Kad sovietų valdovai 
žinotų, JAV nesitars jokiais pre
kybos ir energijos klausimais, 
kol rusai nesuvaldys savo apeti
tų kitiems kraštams grobti ir 
primesti jiems savo valdymo ir 
išnaudojimo sistemą.

JAV priešinsis sovietų ekspan
sijai užsieniuose, bet stengsis 
rusus paveikti taikiomis priemo
nėmis, — senato užsienio komi
tetui pareiškė sekretorius Heh- 
ry Kisingeris.

Ne toks šaltas
Saulę teka 6:00, leidžiasi 5:59
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Dėsto RIMAS NER1MAVIČIUS

P cpaganda h tikrovė
T “Laisvės” 9 nr. redaktorius A. 
Bimba savo skaitytojams patei
kia tikį dalyką:

iomis dienomis mus pa
siekianti Tarybų Lietuvos spau
da ir • i i kiti pranešimai bei laiš- 
kąi kalba apie didelį entuziazmą 
vadovybėje ir liaudyje, prade
dant gyveniman vykdyti 10-ojo 

-penkmenčio socialistinius įsipa- 
reigiS iraus. Dienraštyje “Tie- 

,/sa** pilna darbo kolektyvų pasi
žadėjimų pasibrėžtus tikslus pa
siekti su kaupu.

— Ką mes nešoksime ir ką 
nesilinksminsime: mus visus 
žada prie kryžių kalti ir smaloje 
kaitinti, — atsakė visai be rū
pesčio užklaustasis.

— Tai kokia čia linksmybė ? — 
paklausė berlynietis, o rytietis 
atsakė: ' : '

— Labai paprasta. Kai ateis 
prie kryžių kalti, tai neturės 
plaktukų, o kai turės plaktukus, 
tai vinių nebus. Jeigu jau per 
kokį stebuklą būtų ir vinių, ir 
plaktukų, tai visi velniai bus 
užimti: jie turės dalyvauti kom-

Jau mendruuu.-iė . ašėlo 
per fronto ir visus galus, 
veiksnių darbo panorėjo, 
kultūros pamiršo barus.
Nei kugelis, nei kisielius 
nesujungs LB šulų... 
duris frontines uždarius, 
vienybės nebus, po velnių!

K. Alvis
Nedavalgymas ir nedagėrimas

2 kova m
B
k F-; ■
jį- okupantu.
Don F i lėtas

MAGARYČIOS globoja J. A. V. Prezi-

Mama, U kur mes esam? 
— klausė Algiukas, parėjęs iš 
Montessori vaikų darželio. Mo
tina pagalvojo, kad br ten jau 
pradėjo kontraverrines sekso pa

— Matai, sūael| ,čia kalbaat
Dr A. J. Gusenas savo studi- ~ «ia P^^ant, atsitinka, kaip 

joje ‘Saugok savą sveikatą”
Naujienų 57 nr. pataria nedaval- * l skMdturę, tai ji

iriau tu eik pas
„vt- ...... i Padeda kiaušinio*vėliau išperi

’ i viščiuką!
— Žmogaus valgymo apetitas jr jk

ėjo ir taįi

Entuziazmas nesiriboja pra- partijos posėdžiuose... 
ir žemės ūkiu. Jis ypač Į K- Petrokaitis

Vienybė per kugelį
Vienybės kelių beieškant, ten

ka prisiminti vieno žurnalisto se
niai parašytą poemą apie kugelį. 
Štai £ia kelios ištraukos:

i ■ 
žalios bulvės tarkavotos, 
Lašinių brizeliai, 
Svogūnėlis sukapotas — 
Glaudžias lyg broleliai.

mone 
yra pasireiškęs mokslo, apšvie- 
tos ir kultūros baruose.

žinoma, kad entuziazmas kilo 
. žemė« ūkyje ir pramonėje, bet]“-!

tik re dėl penkmečių, bet dėl 
ameri tieciu pagalbos. Tos pagel- ( ' 
bos būtinai reikia mokslo, ap- 
švietos ir kultūros baruose, nes 
ne tik rusams, bet ir amerikie
čiam’ nusibodo žiūrėti i išdre-l 
siruotas šokti ir šokinėti mes- Kugeli, kugeli, balių karaliau, 
kas bei kitus švėrelius ar gyvu- Be tavęs vienybė žydėti negali! 
liūs, o svarbiausia — sovieti-

2 nius ’ mones.
Arie sovietinio ūkio pažangą 

po 9 penkmečių pasakoja anekdo
tas, atėjęs iš Rytų Vokietijos:

- Vakarų Berlyno gyventojas 
. nuėio Į pragarą. Jis buvo, kaip

ir žemėje, padalytas į dvi dalis
— rytų ir vakarų. Berlynietis ži
noma. ėjo Į-vakarų pragarą. Ten 
rado visus verkiančius ir ašaras

- liejančius, todėl vieną paklausė: 
•’•••a-d*-.— Ko jūs visi verkiate ir ko

■ - ^dejuojate ?

Tai ne Vlikas ir ne Altą, 
Tai ne

yra nepatikima rodyklė, kiek bū
tina valgyti: pilvas esti platus, p“radėjo S 
akys yra dar platesnės. Gyvu
liui galima patikėti, kad jis sa- į 
vo gamtinio apetito prisilaikys 
ir nepersi ės, bet ne žmogui 1 Jis 
pikčiau už gyvulį! Kiekvienam 
reikėtų valgyti tiek, kad dar pa
valgius pilve liktų vietos, kad 
justum daliniai nedavalgęs ir dar 
galėtum daugiau valgyti, jei 
protui save tvarkyti neduotum.

Visai kitaip yra su išgėrimu. 
Tuo reikalu Vladas Būtėnas sa
vo skiltyje ‘7 Dienos Čikagoje” 
Dirvos 10 nr. aprašydamas Jau
nimo centre įvykusį kaukių mas
karadą, duoda tokį vaizdą:

Čiurlionio galerijoje Cicero 
medžiotojai ir meškeriotojai su 
dr. D. Giedraičiu ir kitais, mi
nias lankytojų pasitiko šūkiu: 
“Baisūs, baisūs miško žvėrys — 
dar baisesnis žmogus nedagė- 

Mokslų magistras
Kas atsitinka

Kl. Kas atsitinka su užsienio 
komunistais, kai jie apsigyvena

■ T. iS-goj?. ,
Ats. Greit pagyja nuo raudon-

■ ligės ir apserga snukio ir nagų

nu-
paklausė, bet ir tas 
Čioti ir neatsąkė į

Perkūnas pykstaklausimą. 1 .< - y
— įVisi Vaikai žino ir paša- gj, kantrus 

koja, kur L tėvai gimė ir Ky-]get jr jam,—jau to ganės: 
veno Lietuje, tik aš vienas nie-j Trenks j rusą k jo blusą
koja, kur Perkūnas

DAGYS

ko negalėja^ pasakyti, — guodė
si Algiukas 
linksma pa: 
tąjį kampellir apie Lietuvą.

į 1 S. Bukis

o tėvui buvo links- 
ikoti apie savo gim- 
I p- i 4j '

e nuomones
įprašant LB studi- 
straipshio skyrely- 
nuomonės”, pertei- 
aldybbs nario Bie- 

į veiksnių sąrangos

diplomatai...
Viskas likę nesumalta, 
Nors praslinko metai.

Kugeli, kugeli, balių karaliau,;
:Be tavęs vienybė žydėti negali! r®s ’ t

Pagaliau, baigiama posmu: į

Renkasi veiksniai skirtingi, 
Ginčams nėra galo...
Tik dėl vieno jie vieningi — 
Kugelio ant stalo!

Kugeli, '{kugeli, balių karaliau/liga, (gyvulių ligos). (Pradeda 
' — Ką mes neverksime ir ką: Be tavęs vienybė žydėti negali!; vogti ir meluoti).

] Kodėl eilėse stovi
Tai buvo anais laikais. Bet ! Prie pramoninių prekių krau-

ne.'ejuosime: mus visus žada 
prie kryžių kalti ir smaloje kai
tinti. — atsakė nelaimingasis.

Sumai
“Drauge” | 

jų savaitgali 
j e “Veiksnių! 
kiama Vlikoį 
liuko nuomori 
reikalu ir kt.

Čia įvyko < 
na, kad Draio korespondentas 
bieliukinę nęmonę tendencin
gai nori patiri, kaip veiksnių 
nuomonę. | .

Antra, patsJBieliukas siūlo, ki
tiems laužyti i tis, pamiršdamas 
•savo ne tik J >tis, bet ir lanką, 
savo viehvieči 
Kad neįvykti 
raštyje sakon ij

“Tarp penk dikos srovių
Eis vienybė!*) velnių”.

Iš kairės ir iš dešinės!
Bet kvailiai prie ruso lenda 
Tartum blusos prie šunies; 
Nusisuks ne vienas sprandą 
Iš kairės ir iš dešinės!

Lietuvių Sąmoningumui 
Ugdyti Draugiją.

Lietuvos paviljonas i^G^d Ford 

tarptautinėj parodoj] PanaSi p>mda '
Sąryšy su J. A. V. 200 metų kutinį kartą buvo 1963 metais. 

Nepriklausomybės šventės mi-įJoje dalyvavo 44 užsienio vals- 
nėjimu, Chicago Association ofjtybes.- Tarp kitų valstybių bu- 
Commerce' and Industry ruošia; va ir Lietuvos paviljonas, įreng 
didžiulę tarptautinę pramonės tas Illinois Lietuvių Prekybos 
ir prekybos parodą. Paroda. Rūmų pastangomis, šių metų 
vyks Navy Pier patalpose. Ji parodoje taip pat norima įreng 
bus atidaryta liepos mėn. 1 die ii Lietuvos pavilijoną. Lietu- 
ną ir tęsis ligi liepos 18 dienos, vių Prekybos Rūmų vadovybė 

rezervavo pavilijonui reikalip 
gą plotą 1f su visuomenės pa
galba tiksi įrengti tinkamą 
Lietuvai Tprezentuoti paviljo
ną.

Visos lietuviškos organizaci
jos kviečiamas prisidėti prie 
to darbo. Tarptautinė parodą, 
kurią šiemet tikimasi aplankys 
daugiau kaip milijonas ame
rikiečių. ir.svečių.iš užsienio, 
yra gera, proga pademopstruo 
ti, kad Lietuvių Tauta yrą gy
va ir kad -savo istorine praeiti
mi turi teisę į nepriklausomy-

. Jie nustatė, kad jis 
atlieka už- 

automobilių
turi raumenis, kurie a- 
duotis, panašias ,į au 
atitrankos įtaisus.

• Darbštūs žmonės 
dirba, jei nėra darbo.

nieko ne

apsirikimai. Vie-

partijų draugus 
kaip tame eilė-

Ar ne laika 
partijų atste 
ietis laužyti ?.

Geras i

• 1914 m. Amerikos armijos 
rankiniu ginklu buvo priimtas 
45 kalibro pistoletas. Lynette 
Fromne praeitais metais įrodė, 
kad jis nėra patikimas. Nežiū
rint to, dabar Amerikai daugiau 
kainuoja savo kareivius maitin
ti, kaip aprengti ir apginkluoti.

• Trys mokslininkai išaiškino, 
kodėl geniui, tiek daug snapu 
kalenančiam, niekuomet neskau-

Berlynietis nė neatsisveikinęs dabar nei Marquette Parko, nei tuvės dar prieš atidaliną stovi
• nuėjo į rytinį pragarą. Ten vi-Į Cicero valgyklos tokio kugelio didžiulė eilė, žmonių. Praeidamas 

-s -si šoko ir visi linksminosi, to* ,4ąr a^eiškepė*kuri? suviliotų pą-lpro šalį,tkažkoks žmogus.sakot 
j dėl- yi-eną paklausė: krikusius bendruomenės šulus ] Ko jus Čia stovit,/prekiųįiė-;krikusius bendruomenės šulus'

: Ko jūs visi šokate ir ko prie bendro stalo. Dabar tas pats 
poemos autorius rašytų:taip linksminatės ?

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

puotoje 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 vertimas. 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 istorija. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais S4.00.

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

17-39 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

O-

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi 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, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

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

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą -

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. $300

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2 00

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M psL Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

velendomts arba užsakam* paštu ^r prideda**# 
*eki ar pinigine perlaida

-— Ko jūs čia stovit, prekių nė
ra'

— Mes dėlto ir stovim, kad 
prekių nėra, — atsako iš eilės:

Krizas Pleperis
Kai ne menas yra “menas”
Lietuviai sugalvojo priežodi, 

kad obuolys nuo obels toli ne
nukrenta. Prisimintinas ir filo
sofo. Toynbee pasakymas: “Kai 
obuolys atrodo sveikas ir raudo
nas, tai viduje yra kirminas”.

Civilizacijos susinimo parale
lė reiškiasi visame pasaulyje, 
bet JAV daugiau. Berkeley uni
versitete, kur Angela Davis dės
tė socialogiją, hipiai urmu su
kruto steigti nepriklausomą 
“gentkartę” protestui prieš so
cialinę tvarką. Užsiaugino barz
das, dėl didesnės garbės apsi
karstė šikšnomis, su gitaromis 
numaršavo į Kalifornijos slėnius 
ir kitur, vesdami jaunimą dainuo 
ti, šokti, ir narkotikus platin
ti...

Silpnaprotis Mansonas susi
darė savo haremą ir mergas siun
tė žmones žudyti. Tuoj atsira
do kita teroristų šaika — Sim- 
bionese Liberation Army, į kurią 
įsitraukė milijonieriaus dukrą 
Patricia Hearst, bankus plėšė, 
“svietą lygino” panašiai kaip da
rė Rusijoj Stenka Razin, o Lie
tuvoje garsusisjBlinda.

Intensyvią susinimo akciją va
ro “menininkai”, kurie savo li
guista filosofija pasaulį “puošia” 
purvu. Daro visokiausią maka- 
latūrą; mokslas nereikalingas, 
menas, girdi, yra laisvas ir gali 
daryti tai. kas patinka. Agitato
riai kritikai turi sofistinius me
todus įkalbėti publikai, moder
naus meno integralumą, esteti
nį originalumą, naujas idėjas, 
naują realizmą.

įygintį. su dieni

kad vienviečių 
i pradėtų savo-

K. Alvis
lyginimas

-■ > • -J

jšvienę galiu pa-

— Kodėl? Ąę. ji:.daug žmo/ 
ar gal daug kaįą?? y.

— Ne. Ji mis' aplanko kiek- 
vieną mielą diįSdę,

Gero sugyvenmo paslaptis
Antanaičiai L-entė 50 metų 

laimingo gyvenino sukakti. Lai
ke suruoštų IŠklmių korespon
dentas klausė Antanaitienę :

| ’-S., m.
- Ponia, sakykite jūsų gero 

sugyvenimo, pasaptį'-- a-r
— Mielai atsnyąiu. Paslaptis 

gero sugyvenime glūdi tame, kad 
mano vyras dieną darė ką aš 
norėjau, o vakare dariau aš ką 
norėjau.

Sunki užduotis
— Visą valandą -rašai ir vis 

dar negali parašyti užuojautos, 
— priekaištavo žnona savo vy
rui, rašančiam draugui užuojau
tą dėl dėdės mirties. Vyras at
sakė: . -

— Tau tik atrodoj^cad lengva. 
Juk jam dėdė mirdamas paliko 
pusę milijono... ,p

Kunigiškas prašymas į
Kun. David Edėns važiavo 

greitkeliu 75 mylias per valan
dą ir dėl to gavo prbtokolą. Jis 
parašė Kansas valstijos teisė
jui David Rhodes pasiteisinantį 
rasta, panašu i Tėve musų mal- 
d*:‘ &

nauja

Meno rabinai premijas nubal-Pėc]au’nes tal 
. suoja pav. už boksininko piršti- į ’r ^avo 
nę, kadangi fondas duoda tūks
tantį dolerių n e už bet ką, o 
už simbolinį kūrinį — pirštinę, 
kuri, deja, gali vaizduoti tarpu
savio “draugiškas” kautynes, T)

Kansas mieste. Aš jūsų vardo 
visai nežinau. Tavo radarai su
gavo mane sausame^ tiesiame 4 
liųijų tarpvalstybir. ame kelyje, 
kurie mane skaudžia įpainiojo.- 
Lai būna pasigailėjimas ta*o Šir
dyje ir atleisk man mano nusi
kaltimą. kuris yra antrasis ma
no 50 metų žemiškose kelionėse. 
Jeigu mano nuoskila reikalai 
tų atlyginimo, tas aš tan surno- 

a tavo karalys- 
Ž Amen.
; S. PašHyU 

Nori nug^ojo 
iras nuėjai -estormą ir

uhtokė vėžį, -Kel 
nėšė’-’gsrilej'anti? |

1 klausė:
— Kodėl šitas!

T'-L RSDAY, march 18. 1976 šarvų ir be odos?5
iys yra be

— Matote, į mūsų virtuvę juos 
atveža gyvus ir jie tarp savęs 
kovoja iki patenka į verdantį 
vandenį, šis bekovodamas ne
teko šarvi/, — aiškino kelneris, 
bet Epikūras nebuvo patenkin
tas ir pareikalavo: ;

— Prašau šitą pasiimti, o man 
atnešti tą nugalėtoją.

maldelė: 
“Viešpatie, būk man malonin
gas ir leisk pagauti tokią dide
lę žuvį, kad pasakojant nereikė
tų meluoti”...

• Vienas gyrė pažįstamą kal
bėtoją, kuri gali kalbėti valan
dų valandas įvairiomis temomis. 
Pašnekesio dalyvis atsakė: “Ma
no žmona gali kalbėti valandų 
valandas visai be jokios temos”.

9 Prancūzijoj nuo 1977 metų 
galios įstatymas, kuris draus 
vartoti svetimus žodžius televi
zijoj, sfkelbimuose bei viešose 
vietose. Taip daroma, kad būtų 
išlaikytas prancūzų kalbos gry
numas. Būtų gerai, kad Barz- 
duomenės vadai vietoj skaldę LB 
ir Altą, pasirūpintų lietuvių kal
bos švara ir nevartotų keiksma
žodžių spaudoje.

O Aš labiau gerinu paišelį ne
gu rašomąją mašinėlę todėl, kad 
kai ateina į galvą koks bzikas, 
tuoj griebi, kad ir apgraužtą pai
šelį, ir užsirašai, kol “idėja” dar 
karšta... Paišelis yra geriausia 
paslauga kai reikia užsirašyti 
telefono numerį, ką nors paskai
čiuoti, suprojektuoti,.n et piešti. 
Be to, paišelis išreiškia asmens 
braižą, net fizinį charakterį.

Lietuvos j&viljonas- pavaizduos 
garbingą Lietuvos valstybei pra 
eiti Nepriklausomos - Lietuvos 
atsiekimus ekonominėj^, kul
tūrinėje, švietimo ir meno sri
tyse. - Taip pat bus parodyta 
Lietuvos padėti^ sovietinėje 
okupacijoje. Pavili jonas bus 
dekoruotas būdingais lietuviš
kais meno dirbtiniais. Taip-pat 
bus pavaizduoti vieno milijo
no amerikiečių — lietuvių at- 
siekimai Amerikoje. .

. Pavilijono smulkesniam pla 
nūi t aptarti numatoma suk 
viesti’ kompetetingų asmenų 
pasitarimą. Kas turėtų kokių , 
pasiūlymų ar pageidavimų pra 
somas pranešti Lietuvos Pavi
lijono Kamisijai’' adresu: Lit
huanian Chamber of Commer
ce of riliriois, 2212 W. Cermak 

-Don Pilotas1 Rd! Chicago, Ill. 60608 A. B.
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GreatAmerican
Dream

Machine.

America is the place that is made 
out of dreams. And, UjS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Band-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Amertcan' __  __v

'4

ryv

^Now E Beads tam* «heh beU to 
mstnaty < S ymn, M months I4*J the first 
year). Bonds m reptaed if Iom. wolea,« 
defrayed. When needed they cao be cssbed 
at your tank. Interest h not sublet to teta 
er local income fam, and faUral tax smy badEmd-naMlndanvttoa.

' Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608



Prasidėjo kita nelaimė. Lie- lietuvių klubo valdybos narių ir
• f r ; -w

kitų nekvietė. Todėl dauguma 
organizacijų nesijungia į tokį 
minėjimą. Užklausiau ir vietos

tų ;?BI

pora va dinamų jų naujųjų atei-

k numeris, bet neiškentėjau

(Bus daugiau)

dabar
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Patricia Hear»t buvo gavusi stiprią slogą. Aukšta josios tem
peratūra privertė teisėją nutraukti bylos eigą porai deny. Jauna 
moteris jau atsigavo ir antradienį teismas vėl pradėo negrinėti 
josios bylą, kurioje ji, kartu su kitais "simbiozinės arnijos" gene
rolais, plėšikavo Kalifornijoje.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį
, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS

vardu ir pasiųsti:
1739 So. Halsted SL, Chicago, Ilk 60608

/ Jau kuris, laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

. CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
v* Alekso Aferose knyga aprašanti ,paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimų ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina . 
|10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
- b knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

'itttuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
gos, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 

ulieuški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

uauAn RASčiAl’SKAS
KELIONĖ I PIETŲ AŠIGALI

(Tęsinys) j išaiškino mokytiems, bet
Iš Pougheepsie, New Yorko, prastiems biznieriams jam 

buvo ponia Ruth Ashman. Ji biau sunku būtų savo specia- 
buvo rimta mokslininkė, bet! lybę išaiškinti. Man atrodo, 
savo žiniomis su kitais nelabai kad jo specialyla“ buvo specia- 
norėjo dalytis.

Iš Los Angeles važiavo moks ti į pačią tolimiausią Antark- 
tikos vietą, kad įrodytų savo 
specialybės svarbą. Jam už tai 
kas nors kelionę apmoka.

Iš Minnicsotos buvo du moks 
lininkai. Iš Minncapolio buvo 
William J. Bingham J r., o iš 
Hibbing buvo panelė Grace A. 
Bourd. Matyti, kad jų mokslai 
nesirišo, nes savo problemas 
mažai jie svarstydavo. Aš pa-

KlJLU SEIKIS

ČIKAGOS VAIZDAI IR {SPŪDŽIAI
Trūksta lietuviu spaudai darbininku

. (Tęsinys)
(Čikagoje būdamas porą kar-į moderniškos spausdinimo prie- 
"jau į Naujienas. Kadaise monės mažiau patalpų erdvės 

esu Į Naujienų spaustuvėje rai- reikalauja ir kad jos geros sėk- 
džid rinkėjų bene septynetą me- mingam bizniui, rodo tai ten pat 
tų jlirbęs. žinau, kaip brangus J Čikagoje esą pavyzdžiai: bent 

 

yrį redaktorių ir spaustuvininr

kų/ laikas, kai ruošiamas dien- vių pradėjo spaustuvininko biz- 
r
tį brangaus laiko negaišinęs.
Laikas bėga, daug kas keičiasi.
Naujienose tik tris anų laikų 

endradarbius teradau: linoti
pininką Vytautą Čepą, dailinin
ką Miką šileikį ir administrato- 
rių-redaktorių Martyną-Gudelį. 
Kiti nauji žmonės. Tiesa, čia nuo 
seniai dirba spaudos veteranas
. Juozas Pronskus, bet jis į Nau-* 

jienas iš Kanados atvyko jau ‘ 
man iš spaustuvės perėjus į ki
tokį darbą ir besirengiant iške
liauti ' Kalifornijon.
■' Anais Taikais dar Naujienas te- 
beredagavo dr. Pijus Grigaitis, 

padedamas Kosto Augusto. Kiti 
skyrių redaktoriai buvo Stasys 

Vainoras ir dr. Petras Jonikas. 
Grigaitis ir Vainoras mirę, o 
Augustas ir Jonikas iš dienraš
čio darbo pasitraukę.
z Nebėra Naujienose ir darbš
taus korektoriaus Vinco Poškos. 
Įdomi tai buvo asmenybė. Jau

nas Amerikon prieš Pirmąjį karą 
Poška atvykęs per vargą ir dar
bą baigė ir kolegijos mokslą. La

bai mėgo knygas skaityti. Daug 
yra rašęs išeivių spaudai. Bu
vo Naujienų reporteriu, vėliau 
Čikagos žinių skyriaus redakto
rium ar vedėju.. Amžių baigė su 
Naujienomis ryšių nenutraukda- 

damag. Buvo labai kruopštus ko
rektorius. Kai tik Vincą Pošką 
prisimenu, vis apgailestauju, kad 
niekas nepasirūpino šio spaudos 
ir visuomeninės veiklos-žmogaus 
nors trumputę biografiją Lietu
vių Enciklopedijai parašyti.

. Lietuvių spaustuvės darbinin
kų niekada pertekliaus nebuvo, 
o šiais laikais jų trūksta ne vien 
Naujienų spaustuvei, štai ir los- 
ąngeliškis spaudos Iridė jas An
tanas Skirius- lyg ir nebeturi 
raudžiųrinkėjo. Išmaišęs visas.

nius, kaip sakoma, beveik iš nie
ko, nuo pat pamatų ir, kaip gir
dėti, darbais apsivertę. Naujie
nos geresnėje padėtyje, negu 
naujakuriai. Naujienos turi pui
kią skaitytojų ir skelbimų davė
jų šeimą ir jų paramą, tad pra
dėjus spaustuvės modernizavi- 
irfą būtų ne taip sunku jį ir įvyk- 
dytt

I šiek tiek apie M. šileikį
Dienraščio darbininkai, ar jie 

spaustuvėje ar redakcijoje dir
ba, yra tie stulpai, ant kurių re
miasi tvarkingas laikraščio iš
spausdinimai ir laiku skaityto
jui pristatymas. Tiesa, dabar 
dažnai dienrašti nė laiku gauna
me ne dėl spaustuvės kaltės, bet 
dėl netvarkingai veikiančio paš
to.

Atsimenu, kartą Čikagoje siau
tė aštrus gripas. Iš keturių rai
džių rinkėjų trys apsirgome, tik 
Juozas Tarnas apysveikis dar
ban teatėjo. Visada būdavo su
rinktų straipsnių, kaip sakyda
vom, atsarginės medžiagos, bet 
ir kasdien redakcija turi naujų 
žinių, kuriaš reikia nedelsiant 
dienraštyje išpausdinti.

Gyvenau tada netoli Naujiem 
nų. šaukiasi administracija ser
gančiųjų, kad ir su gripu, kad 
ir porai valandų kuris nors atei
tume j darbą, nes kitaip dienraš
tis negalės būti išspausdintas. 
Sukibome ir dienraščio numerį 
surėmavome.

Gripui praėjus tuometinis re
daktorius dr. Grigaitis net spe
cialiai spaustuvės darbininkams 
skirtą padėkos editorialą parašė, 
iškeldamas darbininkų pasiau
kojimą, kad jie ir sirgdami pa
dirbėjo.

Aną praeitį prisiminiau, kai 
dabar Naujienas lankydamas pa-•• v x i- r- • aauar naujienas laxiKyuamas pa- -hį^kolomjas bet. hnohp>-darbfcMnj neleng- 

®»!>?“’*• sako supylęs I vai kaip „.
ftWgtojo raidyno, matricas M. <judelis ir
Bjfifoo: magazino $ maišą ir nu- apsivertęs.
ve^fąmeriKiecių spaustuvei!..

1974 metais Čikagoje būda
mas Miko šileikio Naujienose ne
radau. Sakė, jis namuose poil
siaująs. Kai tik redaktorius Jau- 
zas Pronskus baigė dienos dar
bą, sodinau jį į automobilį ir 
nuvažiavova šileikių lankyti. 
Kalbų daug ir dailininkas pilnus 
kambarius paveikslų prikrovęs. 
Aiškina Mikas Šileikis kai kurių 
savo meno darbų istoriją, pa
sakodamas, kada, kur ir kaip tie 
paveiksai tapyti. Paulina Šilei
kienė skundėsi, kad Čikagos šiau-' 
rėš lietuvių kolonija sparčiai 
nyksta. Planuoja juodu su Mi
ku keltis į pietus,, gal į Mar
quette koloniją, kur apstu lie
tuvių. ;

Deja, mirtis Pauliną Šileikienę 
iškeldino į kapines. Nežiūrint 
sunkių pergyvenimų, nežiūrint 
amžiaus naštos, šio kovo 2 dieną 
Naujienose radau Miką šileikį 
dienraščio puslapių formas 
spausdinimo mašinai beruošian- 
tį. Ir Mikas Šileikis ne tik spaus
tuvėje dirba, bet ir reportažus, 
meno žinias ir recenzijas dažnai 
parašo. Iš kur tiek energijos ir 
pasiryžimo. Tur būt, senoji kar
ta kitokia duona užauginta, tu
ri kitokį pareigos ir visuomeni
nių reikalų supratimą. Ir lieka 
tik dar daugiau stiprybės Mikui 
palinkėti. ... .

Juozas Pronskus visada 
geroje nuotaikoje

Naujienos gali didžiuotis ne 
vien spaudos veteranu, koks yra 
Mikas Šileikis, bet ir kitu vete
ranu redaktorium Juozu Prons- 
kum. Tai patvarus ir darbštus 
žemaitis, mano parapijoms, gi
męs Ylakių valsčiuje, 1893 me
tų kovo 20 d. Vadinasi, netrukus 
Juozas Pronskus bus 83 metų 
vyras.

Gyvena ir dirba J. Pronskus 
Naujienų namo viršutiniame 
aukšte, kaip jis sako — “čiuku
re”. Raštų raštai, laikraščių iš
karpos puošia jo rašomąjį stalą. 
Juozas Pronskus mėgsta keliau
ti, sakosi, tai esąs jo geriausias 
poilsis. Bet iš dienraščio mato
me,' jog ir iš Čikagos išvažiavęs 
Pronskus negali poilsiauti ne
rašęs ir vis atsiunčia Naujie
noms įdomių reportažų.

Kartą paklausiau Pronskaus, 
ar jis žino, ar ten netoli Aštuo
nioliktoje gatvėje esančioje lie
tuvių statytoje Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje dar kunigauja lietu- :

vis? Pronskus su šypsena at
sakė; “Yra ten senelis lietuvis 
altarista, taip kap ir aš čia kai 
kurių bendradanių esu Naujie
nų altarista vadinamas”...

Ar tai ’rimtoms problemomis 
Juozas Pronsku kalbėtų, ar tai 
juokelius, kaip šį — apie alta
ristą, pasakoti, jis visada yra 
geroje nuotaikoje, su šypsena 
viską išgyveni. Be abejo, toks 
jo charakteri.', ' toks jo elgesys 
turi įtakos jc darbštumui ir il
gam amžiui, ir šia proga linkiu 
Pronskui dar daug darbingų me
tų. f

ST. PETERSBURG, RA.
Vietos lietuvių kolonija didė

ja. Turime per 1000 gyventojų.- 
Juos labiausia apjungia lietuvių 
klubas. Klubo veikla gerėja. Iš
rinkus prieš daugiau negu me
tus naują klubo vadybą, barniai 
ir trintis pasibaigė.

lybėje. Jam reikėjo nuvažiuo-

lininkas Edvardas Baca su 
mokslininke, pažįstančia Paci- 
fiko vandenis ir salas Kurkul 
Kini, Pacifiko salų gyventoja.

Iš New Hampshire, Ganplon 
Fall miestelio važiavo Dr. Char 
les B. Bailey su žmona. Pa 
klausiau aš to mokslininko, 
kuris laimės pirminius New 
Hampshire rinkimus, tai jis 
net nežinojo, kad vasario mė-Į klausiau p. Binghamo, ar jis 
nes įtakingiausi politikai run- kartais nebuvo to garsaus 
gsis toje valstijoje. Man politi- Binghamo vaikaitis? Jis nusi- 
ka nebrūpi, bet aš vis dėlto no 
riu žinoti, kuris kurį įveiks. 
Man visą laiką patiko rungty
nės. Norėjau sužinoti, kuris 
politikas yra apsukresnis už 
kitą, bet mokslininkas jokimis 
rungtynėmis nesidomėjo. Jam 
rūpėjo kažkas iš Arktikos, bet 
man būtų sunku pasakyti — 
kas.

Iš Los Angeles, Kai., į Antar 
kitą važiavo nei ponia nei pa
nele (Ms.) Suzi Bernštein. Jai 
labai patiko vietoje ramiai sto 
vįntieji pingvinai, ji labai ati
džiai sekė kaip tie pingvinai, 
stovėdami vietoje, akimis seka 
kiekvieną josios žingsnį, kai ji 
priartėja prie stovinčio pingvi 
no.

Iš Minnesotos buvo du moks 
je dalyvavo ponas Maxwell P. 
Barack. Žinau, kad ir jis bu
vo mokslininkas. Jis man pa
sakojo, ko jis atvažiavo į An- 
tarktiką, bet aš jo tikslų nesu
pratau. Jis labai gerai reikalą

šypsojo ir atsakė, kad ne. Jis 
žinojo, kad aš turėjau galvoje 
Salt Lake dvylikos žmonių Bing 
hamą, bet pasirodo, tai buvo 
visai kilos Binghamų giminės 
ainis.

Kai presided ta s Fordas atsisakė 
pasirašyti įstatymo projektu, duo
dantį daugiau teisiy pikietuojančiom 
unijom, tai paveiksle matomas dar
bo sekretorius John T. Dunlop atsi
statydino. Jo vietą užėmė metalo ly
dintoje; Usery, kuris glaudžiai ben
dradarbiauja su prezidentu Fordu.

švėtimtautis • lietuviškąsias 
mafecas' susipylė į savo linotipą 
it Jįjirinkp2 Lietuvių Dienų žur- 
naltf tekstą. Ateičiai" planuoja 
peikti į parankesnį, moderniš- 
kesnį'raidžių-" rinkimo būdą ir į 
ofsetinę spaudą. _
■‘Susidarė Įspūdis, kad ir Nau- 
jienoftiš gali tekti pasirūpinti 
riabjų spaudos priemonių, o kad

Dailininkas Mikas Šileikis bu
vo ne tik bendradarbis spaustu
vėj e, bet ir labai draugiškas bi
čiulis. Kai anais metais savo 
automobilio neturėjome, tai kai 
tik Mikas 'Šileikis su savo žmo
na Paulina ar į Dlinois ar į In
dianos kopų , parkus iškylauti 
važiuodavo,-vis mūsų šeimą pa
sikviesdavo.

nau, kad jis buvo aklas, tai ne
norėjo tikėti.

— Jeigu butų buvęs aklas, 
tai kaip jis tokią didele knygą 
parašė, ji manęs paklausė. Nie 
ko aš jai nesakiau, tik pagal
vojau, kad geriau apie graikus 
patirti pačioje Graikijoje, ne
gu iš knygų. Bučiau galėjęs pa 
sakyti jai, tais laikais graikai 
knygų dar nerašė, bet knygas 
dainavo, tai ta “mokslininkė” 
būtų nesupratusi. Ji pati kny
gą buvo nusipirkusi ir iš jos 
studijavo, bet neatkreipė dė
mesio, kad Homeras ją įdaina 
vo, .o nerašė. Jam buvo sun
kiau, nes tais laikais graikai 
dar neturėjo magnetinių juos
telių. ..

Man graikai, Homerą ne tik 
pažinusieji, bet dideles jo kny
gos dalį mintinai pramoku
sieji. pačioje Parnaso papėdėje 
aiškino, kad jis savo . knygą 
įdainavo. Man atrodo, kad Atė 
nų graikai daugiau nusivokia, 
negu Amerikoje gyvenanti ir žu 
vij gyvenimą tyrinėjanti jo vai
kaitė. Gal būtų buvę geriau, 
kad ji būtų apie savo pra-pra- 
pratėvį daugiau žinių isigijusi

(Bus daugiau)

Iš New Yorko universiteto 
buvo H. M. Clarke su žmona 
Silvija, o iš Wilkes-Barre, 
Penn., buvo Norman Cross, ku 
ris turėjo leiką. Jis ir mane ke
liais atvejais nutraukė, kai aš 
su pingvinais kalbėjau. Jis man 
žadėjo atsiųsti kelias nuotrau
kas, jeigu jos gerai išeitų. Tuo 
(arpu dar iš jo nieko negirdė
jau.

Iš San Francisco, CaL, eks
pedicijoje buvo Dr. Harris M. 
Fishbon, Aš maniau, kad jis 
tyrinėja žuvų kaulus, ar kar
tais joms neįsimeta vėžys, bet 
aš klydau. Jam rūpėjo patirti, 
kaip gyvena žmonės Antarkli- 
kos stotyse. IŠ New Korko dar 
panelė Diane George ir Gibbs- 
tų, pora, bet jų specialybės ne
išaiškinau, nes jiedu visą lai
ką buvo kartu. Iš Marylando 
buvo panelė Frances Homer. 
Kai jos paklausiau, ar kartais 
ji negalėjo būti graikų Home
ro anūkė, tai pradėjo juoktis. 
Kai aš jai pasakiau, kad Grai
kijoje buvau užlipęs į- Parnaso 
kalną ir aplankiau Homero ka 
pą, tai ji pradėjo dar labiau 
juoktis. Jai patiko,- kad Grai
kijoje buvo Homeras ir labai
gražiai dainavo. Bet užsnm- pirkite »Av taupymo bonus

direktorių. Jie atsakė, kad nėra 
šio reikalo svarstę, todėl ir nėra 
nutarimo prisidėti prie minėji
mo. Nėra ir klubo valdybos at
stovo minėjimo komitete, nes 
tik Bendruomenės apygardos 
valdyba ruošia minėjimą. Taigi, 
kaip matote, Bendruomenėje ne- 
galima susitarti.. Klubo narys

tuvių Bendruomenės vietos apy
linkės valdyba spraudžiasi į klu
bą. Kliudo lietuvių klubo veiklą. 
Kelia klubo narių nepasitenkini
mą. Sekmadieniais į klubą su
sirenka daug žmonių. Valgo pie
tus vaišinasi, išklauso trumpų 
informacijų, . dainuoja, pašoka. 
Atsimename pereitą vasarą mo
terų ir organizacijų- suruoštus 
pietus klubui' Visi pietūs pra
ėjo tvarkingai. Tik Bendruome
nės apylinkės valdyba vieną sek
madienį padarė netvarką. Visa 
eilė prakalbų. Užsitęsė, tad su
sirinkę liko nepatenkinti. Kam 
tokia propaganda reikalinga?

' Kai išgirdau, kad panašūs pie
tūs bus ir š; m. kovo 7 dl, nėjau 1 
į klubą. -I rpo to išgirdau iš vi- V 
sos eilės žmonių nepasitenkini- ■ 
mus dėl tų prakalbų. Pietų trug- J 
dymas. žmones vargina. Bend- B 
ruomenės valdyba daro klaidą, | 
Bet nereikėtų klubo pirmininkui g 
ar valdybai daryti klaidą. Nega- B 
Įima leisti sekmadieniais jokiai ■ 
organizacijai klube pietų metu > 
daryti savo programą ar vesti 
propagandą. Sekmadienis pri- C 
klauso klubo nariams. Bet ku- > 
ri organizacija kitą dieną teda
ro programą savo nariams.

Turime ir kitą bėdą. Nei apie f 
jokią koloniją tiek daug nera
šoma spaudoje, kaip apie St. Pe- B 
tersburgą. Taigi ir vėl propa- e 
ganda, kurioje yra šališkumų, š. 
m. kovo 4 d. “Drauge” rašo K. B 
Gmž. korespondenciją apie prel. J 
J. Balkūno pagerbimą. Ir sako, B 
kad LB Floridos apygardos vai- ■ 
dyba ruošia-50 m. kunigystės su- > 
kakties minėjimą. Kviečia kiu- W 
bus ir organizacijas jungtis. Ne- K 
su joks vietos klubo ar organi- g 
zacijų valdybos narys. Atsiklau- w 
siau kelis asmenis, kurie daly- 
vavo kėlių pakviestų organizad- g 
jų atstovų pasitarime. Ten Ben- B 
druomenės apygardos valdyba K 
nesutiko, kad lietuvių klubas > 
ruoštų pagerbimą. Juk klubas B 
labiausia apjungia lietuvius. Ne- B 
įsileido apygardos valdyba nei > 
kitų organizacijų atstovų lygia- B 
teisiais į komitetą. Kitos organi- K 
žarijos iš viso nekviestos. Man 
artima Susivienijimo Lietuvių “ 
Amerikoje, nei jūros šaulių k

Taupykite 
pas mus

Nesenai išėjusi laukta
" Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

. derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

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
gyti.

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir? 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Spudiene sudrusmtė ramybę
Vytautas Miniotas, Vilniuje komunistų partijos lei

džiamos Tiesos redaktorius, paskirtas Amerikos lietuvių 
darbuotei sekti, besispecializuojąs BALFo veikloje. Anks 
čiau jis gaude nusikaltėlius pačioje pavergtoje Lietuvoje, 
o pastaraisiais metais jam pavesta gaudyti nusikaltėlius 
Amerikoje. Keturiasdešimt metų persiritęs vyras, bai
gęs visus partijos istorijos ir žurnalistikos kursus, spe
cializuojasi amerikiečių šalpos darbą dirbančių žmonių 
atliktus darbus ir persekioja kiekvieną, jeigu tik gali 
prie jo prikibti.

Kai pavergtom Lietuvon rengiasi važiuoti kuris nors 
Amerikos lietuvis, tai Amerikoje jam užtikrinama, kad 
niekas jo nekamantinės, niekas jo netardys ir niekas jo 
teisman netrauks, jeigu jis nenusižengs “tarybinėje”, 
Lietuvoje veikiantiems įstatymams. Jam primenama,- kad 
jis yra Amerikos pilietis, Lietuvoje jis šiandien yra už
sienietis, todėl jam bus taikomos visos priemones užsie
niečių judėjimui suvaržyti. Jie visai nekreipia dėmesio 
į tai, kad tas nuvažiavęs Amerikos lietuvis yra gimęs ir 
augęs Lietuvoje, kad jis ten turi savo brolius ir seseris 
ir kad jis Lietuvon važiuoja daugiausia sentimentaliais 
sumetimais — savo gimtinio krašto ir likusių brolių bei' 
seserų aplankyti, pasimatyti ir su jais pasikalbėti. . ■

Taip pat reikia turėti, galvoje, kad kiekvienas suren
ka paskutines savo santaupas, kai galėtų minėtą'kelio
nę atlikti. Kelionę brangi, kainuojanti daugiau tūkstan
čio dolerių. Vyresnio amžiaus žmonėms, išėjusiems į pen
siją ir gyvenantiems iš mažos sumos pinigų, tūkstantis 
ir daugiau dolerių yra didelis pinigas. Amerikoje tūks
tančio nereikia Į Havajus arba Bahamas, arba net į Vi
duržemių jūros pakraščius nuvažiuoti, tuo tarpu pen
kiom Vilnių pasiekti su tūkstančiu neapsieisi. Jeigu nu
važiavusieji galėtų pasimatyti su savaisiais bent tas pen
kias dienas ir laisvai su jais išsikalbėti, tai būtų dar pusė 
bėdos, bet ir tos penkios dienos nėra laisvos. Iš tų pen
kių dienų, nuvažiavęs gali praleisti tik kelias valandas su 
Vilniun atvežtais giminėmis. Jis turi teisę kalbėti garsus 
užrašinėjinčiame “Gintaro” kambarėlyje. Jis žino, kad 
tie pasikalbėjimai yra registruojami, o vėliau kalbėju
sieji giminės Miniotų ir kitų žurnalisto titulu prisidengu
sių policininkų tardomi ir klausinėjami. “Gintaran” at

vesti lietuviai su atvykusiais amerikiečiais nenori kalbė
ti, nes vėliau turi aiškints miniotams.

To dar nepužtenka. Jeigu kuris Miniotas nori tai jis 
kamantinėjimui pasirenka ir parvažiavusį amerikietį. Jis 
pradeda tardyti ne tik apie tai, ką jis pasakė Vilniuje, 
ypač gerai kontroliuojamame “Gintare*, bet ką jis vei
kė Amerikoje. Iš Miniotos rašto aiškiai matyti, kad pa
našiam apklausinėjimui buvo iškviesta ir Bronė Spūdie- 
nė, buvusi viceprezidentė, o dabar esanti šios Amerikos 
lietuvių organizacijos direktorė.

Tiesoje dirbąs ir jau ištisas dešimtmetis policininko 
pareigas einąs Vytautas Miniotas prikibo prie Bronės 
Spūdienės, nuvažiavusios pavergton Lietuvon savo gimi
nių aplankyti. Spūdienė jau ne vieną kartą savo pastabo
mis buvo nerimą sukėlusi įvairiems palydovams ir paly
dovėms todėl Miniotas, susipažinęs su josios darbuose 
Amerikoje, panoro ją patardyti, kad vėliau galėtų josios 
pareiškimus pridėti prie jau gausios jo atrinktos medžia
gos. Miniotas, atitraukęs Spūdienę nuo atvykusių josios 
giminių, paklausė kuriais sumetimais ji prisidėjusi prie 
BALFo vedamo darbo. \

“Žinote, pati esu daug vargusi ir todėl prisidė
jau prie tos šalpos organizacijos. Kiek galėdama 
stengiausi, kad būtų šelpiami vargstantys, skurs
tantys ir badaujantys broliai lietuviai. (Gimtinis 
kraštas, 1975 m. gr. 4 d. 5 psi.) I
Paryręs priežastis, kurios vertė Spūdinę priremti 

savo petį prie BALFo vedamo šalpos darbo, jis tuojau 
primetė jai buvusio šios organizacijos reikalų vedėjo kun. 
Liongino Jankaus tariamus “nusikaltimus”,! jį pavadino 
“juoduoju komendantu”, nužudžiusiu daugiau kaip 1,200 
žmonių. Spūdienė atidžiai išklausė policiniriko primeta 
kaltinimų Miniotui atsakė, kad kun. Lionginas Jankus 
buvo pats geriausias BALFO reikalų vedėjas.;

Bronė Spūdienė, socialiste, visą savo gyvenimą ko
vojusi dėl pačių pagrindinių žmogaus teisių, Vilniuje, pa- 
čiamet stipriausiame komunistų centre, drįso ginti klini
ką prašytį, bet kad Spūdienė būtų turėjusi drąsos ginti 
biauti šalpos darbo organizavime. Miniota galėjo daug 
ką prašytu, bet kad Spūdienė būtų turėjusi drąsos ginti 
kunigą, prieš kurį jau buvo išversta daug pamazgų, bet 
iki šio meto neįteikta jokių įrodymų. Po šios tiesmokos 
pastabos, Spūdienė iškvietusio policininko Miniotas po
kalbis jau pasibaigė. Kas vėliau buvo parašyta, tai tiktai 
pamazgos. Pamazgos ne prieš BALFą ir ne prieš Jankų, 
bet prieš Spūdienė ir Vilniun atvykusius jo giminaičius. 
Miniotas netik niekino Spūdienę pačiame Vlniujė, savo 
kabinete, bet vėliaun ją niekino dar ir Gimtajame krašte.

Jis kalbėjo apie nepaprastai didelę “tarybinės” Lie
tuvos padarytą “pažangą” įvairiose gyvenimo srityse,- bet 
tos pažangos neparodė ne tik Spūdienei, bet ir kitiems 
Vilniun arba į Kauną nuvežtiems turistams. Jiems paro
do Žirmūnus ir iš Vilniaus į Kauną einantį plentą, bet 
kaip lietuviai gyvena “naujose” gyvenvietėse kuo jie kiek 
siems “žemės ūkio darbininkams” kiekvieną dieną tenka 
siems “žebės ūkiodarbininkams” kiekvieną diehą tenka 
dirbti, tai turistams neparodo. Spūdienei buvo parodyti 
Vilniuje pastatyti keli nauji namai, bet jei neparodyta, 
kaip gyvena buvę Lietuvos ūkininkai. Visi žinome, kad 
Spūdienė ne pėsčia. Ji kirto Miniotui iš peties, priminda
ma pastebėtus faktus, užtat Miniotas ir toliau tepe- 
pila pamazgas.
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VADAS NEJAUČIA ATSAKOMYBĖS
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Graudu širdyje, pavarčius ir 
paskaičius “Pasaulio lietuvy
je” įtalpintus kaikurių autorių 
rašinius. Ypač, piktu karteliu 
priminę JAVLB krašto valdy
bos pirmininko Juozo Gailos, 
St Barzduko ir B. Nainio raši
niai. Juose prirašyta daug de
magogijos ir neobjektyviai pri
statomi LB reikalai, tuo klai
diname pasaulio lietuvis. Juo
se prirašyta ir daug tuščių pa; 
gyrų. Jei jų tos pagyros būtų tie 
sa, tikrai reiktų tik džiaugtis 
ir galvą prieš juos lenkti. Deja, 
tikrovė yra kita. f'

2.
štai, kad ir Juozo Gailos ra

šinys “Pasaulio lietuvyje.’’ š. m. 
sausio mėn. laidoje apie LB lais 
vinimo veiklos penkmetį. Tai 
rašinys, kuris perdėm yra nu
kreiptas suniekinti ir griauti 
Altą. Jis rašo, kad 1971 m. ben 
druomenė įsijungė į laisvinimo 
veiklą, kadangi jos apylinkės 
visur ruošė Vasario 16-sios mi
nėjimus, rinko aukas, ir jos
atiduodavo Altai, bet LB val
dyba joje neturėjo net pataria
mojo- balso. Argi, tai tiesa? Ka
da ir kas LB centro žmonėms 
uždraudė atsiųsti savo atstovą 
į Altos centrą ir įsijungti į lais 
vinimo veiklą? Ar gi, Juozas 
Gaila šia netiesa neklaidina pa 
šaulio lietuvių?

3.z •
Jis suniekina Altą skelbda

mas, kad joje yra susispietę se
nųjų susivienijimų ir politinių 
partijų atstovai. Ar gi tai tie
sa? Yra joje senųjų susivieniji
mų ir politinių partijų, bet yra 
ten ir jaunų žmonių, baigusių 
jau Amerikoje aukštuosius mo
kslus. Ir tokių yra ten ne vienas. 
Bet kodėl gi Juozui Gailai se
nieji nepatinka, ar tai yra ko
kia negarbė būti senu susivie
nijimu ar senu partijos atsto
vu? Bet jis niekina Altą ne del 
senųjų, bet kad ji Amerikoje 
yra stipri ir veikli, kurią žino 
ir respektuoja ne vien senieji 
ir naujieji lietuviai bet ir sve
timtaučiai amerikiečiai, paga
liau net gi aukščiausios Ameri
kos valdžios įstaigos. Be to, jis 
skleidžia ir kitą netiesą, būk
Altą yra pastojusi kelią Bend
ruomenei veikti jos darbo ba
ruose.

4.
Ar tai ne demagogijos skier 

dimas, kai Juozas Gaila rašo 
pasaulio lietuviams, kad LB 
veikėjai ilgą laiką stebėjo Al
tos merdėjančias pastangas lais

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

o vaistas turi būti maistas
MAISTAS

Paviršiaus vanduo greičiau apsikrečia įvairiomis 
bakterijomis ir organinėmis medžiuagomis. Vanduo 
gilių šulinių, šaltinių yra daug švaresnis ir jis turi dau
giau mineralinių druskų. Vienas iš tų mineralų yra 
fluoride, kuris yra gilių šulinių vandenyje. Tokį van
denį vaikai gerdami turi labai tvirtus dantis ir juos 
negreit paveikia puvimo bakterijos. Beja, toki vaikų 
dantys būna negražūs, gargždenuoti, strazdenuoti, bet 
bet jie yra tvirti ir turi daug atsparumo kartozinizmui.

Bakterijų vandenin gali pakliūti. — piktųjų ligų 
pradų ir šiaip tik puvimo bakterijų. Jei ligų bakteri
jų pakliūva, tai gali vandenį apkrėsti katštlige, dizen
terija, cholera, difterija ir kitomis. Miestų vanduo yra 
daug saugesnis už kaimų ir miestelių. Miestų vanduo 
yra chemizuotas ir jį gerti pavojaus nėra, bet reikia 
jo gerti pakankamai nemažiau tris — keturis stiklus 
per dieną.

Vanduo yra labai sveika virškinimo aparatui. 
Žmonės, kurie turi bėdos virškinimo aparalau, 
turėtų kas rytas po vieną stiklę drungno vandens iš
gerti, prieš valgį. Augantieji vaikai ir užaugę žmo
nės turėtų gerti daugiau vandens vieloje birgalinių 
gėrimų. įvairiais vardais pavadintu. Vandenį žmonės 
gerdami būtų daug sveikesni ir mažiau bėdų tunrėtų 
su vidaus virškinimo mašinerija!

VITAMINŲ REIKŠMĖ

Mokslo pažanga leido padaryti du svarbius pato
bulinimus žmogaus mitybos srityje: maisto kokybę, van 
dens švara.

Padėkos žodis priklauso bakteriologams ir biolo
gams už jų nenuilstamą darbą. Jie atrado priemones 
žmogų apsaugoti nuo šiltinės ir taip pat nuo kitų ap
krečiamų ligų. Taip pat jų pastangomis buvo atras
tas serumas, kuris žymiai sumažino mažų vaikų mir
tingumą.

Nūdien žmogus daugiau apsaugotas nuo nuodais 
sužaloto maisto ir falsifikuotų “viską gydančių” vais
tų. Produktai turgavietėje dabar daug saugesni, negu 
buvo anksčiau. Nūdien daug drąsiau galima pirkti 
sviestą, obuolius, medų ir visus kitus reikiamus mity
bai dalykus. Pienui, vaisiams, daržovėms konservuoti 
mažiau vartojama cheminių nuodų. Mėsos gamyba 
daugiau apsaugota, švaresnė. Ligomis apsikrėtę gy
vuliai jau rečiau naudojami maistui. Mėsos sanitarinė 
priežiūra stropesnė, nes vartojami moderniški šaldy
tuvai, kaip krautuvėse, taip pat ir namuose.

Tokie pakitimai atsirado dėka mokslininkų dar
bų. Tačiau, viskas gausiai apsimokėjo, nes to darbo 
vaisiais žmonija ilgai naudosis. Maisto apsauga nuo 
sugedimo ir ligas sukeliančių bakterijų pašalinimas 
laiduoja žmonėms geresnę sveikatą, malonesnį, ilges
nį ir prasmingesnį gyvenimą.

Mokslas, suradęs priemones sužalotoms, nuodin
goms medžiagoms prašalinti iš maisto, tuo nepasiten
kino ir ėjo tolyn. Mokslininkai atrado, jog maiste esa
ma vitaminų, turinčių daug reikšmės visiems, kaip 
augantiems vaikams, lygiai užaugusiems ir seniems 
žmonėms. Reikia pasakyti, jog vieni vitaminai negali 
suteikti geros sveikatos. Kasdieną maistas turi būti 
įvainrus. maiste turi būti pusiausvyra, balansas. Jame

jo, kas vyksta Lietuvoje (jis 
nerašot okupuota), tik žydai 
atvežę Žinias. Ar gi tai tiesa? 
Ar gi Kronikas žydai atgabeno? 
Ar gi, tiesa, kad Altą buvo mer 
dėjančiose pastangose laisvini 
mo veikloje? Tokia jo sklei
džiama netiesa parodo, kad jis 
neturi nei mažiausio suprati
mo apie Amerikos Lietuvių Ta 
rybos veiklą. Reiktų, kad tie, 
kurie jį į šį postą įstatė, parū
pintų jam objektyvios literatū
ros apie Altos istoriją ir jos 
veiklą. Patarčiau jam nupirkti 
Leonardo šimučio parašytą 
veikalą: “Amerikos Lietuvių 
Taryba”, išleista 1971 m. Gal 
jis tada šiek tiek turėtų gėdos 
šmeižti Altos instituciją ir sa
vo ignorancija nedarytų gėdos 
frontininkų vadinas.

5. .
Jis vis dar “gieda” savo gies 

melę del LB išlaisvinimo Si
mo Kudirkos. Kai jau Al tos va
dovai, taip aiškiai įrodė, kas 
daugiausiai pasitarnavo Kudir
kos jo tragiškoje būklėje, kas
daugiausiai jo išvadavimui ir 
jo atvežimui į Ameriką rėmė 
pinigais. Tik ne Gailos vadovau 
jama Bendruomenė. O jis vis 
liek ir toliau nesiliauja klai
dinęs lietuviškąją išeiviją.

6.
Ar gi teisingai. J. Gaila infor 

inuoj a lietuviškąją visuomenę, 
kad LB pradėjusi laisvinimo 
darbą neduplikuoja kitų veiks 
nių darbą? Ar gi, landžiojimas 
Amerikos Valdžios įstaigose su 
savo pareiškimais nesuderin
tais su kitų veiksnių daromais 
pareiškimais, nėra duplikavi- 
mas? Ir tai toks duplikavimas, 
tikrai yra ne tik nenaudingas, 
bet net kenksmingas.

7.
Bet kas labiausiai kelia nu- 

sitebėjimą, tai minėtame raši
nyje išdėstytas Juozo Gailos vi 
sai “nediplomatiškas” pareiš
kimas prieš JAV Valstybės De- 
partmentą. šiuo jis kaltina De- 
partmentą taip: neoficialiai ir 
netiesiogiai skatindamas, išslrir 
tinais atvejais net finansuoda
mas bendra darbia vimą, tikėjo
si palaužti išeivijos antisovie- 
tinį nusistatymą, o sovietai ben
dradarbiavimu siekė galutinai 
suskaldyti išeiviją, sukiršinti 
organizacijas, diskredituoti jų 
vadus, veikėjus, palaužti vyrės 
niųjų pasitikėjimą jaunimu, 
jaunuosius nusigręžti nuo vy
resniųjų ir t t

Man rodos, kad šios, nešva
rios prieš Valstybės Departa-

pagrįstos lietuvių reikalui yra 
tikrai kenksmingos. Ar jis ne
būt išmintingiau padaręs, jei 
užuot kaltinęs Valstybės. Depar 
tamentą, būtų ' pakaltinęs LB 
vadus. Ką jie padarė, kai Mas
kva siuntė pas mus meninin
kus, rengė koncertus, kiel jie 
paskelbė protestų, bei įspėjmų 
prieš tuos bendruomenės ina- 

u
prieš tuos bendruomenės 
rius, kurie tų rengimų d: 
ir propaganda prisidėjo? Ar'(ie 
pareiškė protestą del vaikų te
zinio į pionierių stovyklas, V 
protestuoja, kai išeivijos jan 
nuoliai vyksta Vilniun į tail 
vadinamus lituanistinius “kūi 
sus”. Kas gi pagaliau dalyva-\ 
vo New Yorke enkavedisto Zen \ 
kevičiaus suruoštame Čiurlio- 
nio minėjime, kuriame daiL 
Vyt. Jonynas skaitė paskaitą, 
kuris tikriausiai yra LB bend
ruomenės narys? Jame daly
vavo LB nariai ir vienas jos 
aukštas vadukas, kuris šian
dien pakviestas būti New Yor- 
ko apygardos rinkimų tarybon, 
komisijos pirmininku. Tat, ka 
da pagaliau Juozas Gaila liau
sis klaidinęs išeiviją tokiais 
neteisingais, kontraversiniais ir 
skaldančiais rašiniais?

8.

Juozas Gaila rašo, kad LB 
vadai Amerikos valdžios pa
reigūnų yra vadinami: “Angry 
young men”. Skaitau ameri
kiečių spaudą, seku televizijos 
pranešimus, niekad neteko už
tikti ar skaityti kad bendruo
menės vadai būtų taip vadina
mi. Tai tikras jo pliauškalas, 
kur išgalvojo protu nepažabo
ta fantazija. Kaip lygiai yra 
.okia pat fantazija, būk Altą 
savo veikėjus taip apakino-, kad 
Jfe tapo nesąmoningais įran
kiais akcijos prieš LB Ir tai 
toji akcija, anot jo svaisčioji- 
mų, taip gerai suplanuota, net 
komunistiniais metodais parem 
ta. Tai ar nemani ja tiškis svaiš 
čiojimas? Altą naudojas anot 
jo," komunistiniais metodais! 
Tuk tai yra grynas šmeižtas, ku 
ris šaukiasi teisino. Ar jis! jau
čią bent mažiausią atsakomybę 
už tokį šmeižiantį pareiškimą? 
Ar jis nėra įniršęs Alfos garbės 
plėšikas, o taip pat mus. kirši
nąs su JAV Valdžios žmonė
mis, iš kurios mes šiandien dau 
gi ausiai tikimės pagalbos, ir už
uovėjos.

9.
• Nežinau ar daug galėtų at

sirasti tokių sąmoningų lietu
vių patriotų, kurie pasidžiuo- 
tų, kad LB vadai Vasario 16- 
sios praga, kaip skelbia Juozas 
Gaila paglemžė, 18 tūkstančių 
dolerių, kurie turėjo būt. ati-

vdnimo veikloje?. Ji net nežino mentą užuominos, ir nieku ne- (Nukelta į 5 psl.)

turibūti carbohydratų, krakmolo, proteinų, riebalų, mi
neralų. bakterinių augalų ir t t

Apie maistą, jo sudėtį ir švarą turėtų žinoti kiek
vienas. Nors mokslas gana daug atsiekė, bet vis gi 
dažnai būna, jog maistas nelaikoma sanitarinėse są
lygose ir sudaro progų užsikrėsti kenksmingomis bak
terijomis.

Gerai žinoma, kad švari, balansuota mityba būti
nai reikalinga visiems, o labiausiai augantiems vai
kams ir nėščioms moterims. Kokį maistą turi vartoti 
vaikai ir būsimos motinos, tai tik šeimos gydytojas 
yra.kompetetingas nurodyti.

Nūnai gyvename epochoje, kai visi skuba, greitai 
vaikščioja, dirba, valgo, net atrodo, kad nėra, laiko 
gerai valgi sukramtyti, o nesukramtytas ar mažai ap
kramtytas valgis vėliau' suardo visą virškinimą apa
ratą. 'k * <

Maistui augalus ir gyvulius gamina labai skubotu 
būdu, nes čia numatoma vieną kitą dolerį uždirbti 
daugiau. Taip pat ir karvė paversta gaminimo maši
na, privalo duoti pieną veik visus metus. Būtinai to 
reikalauja šių dienų dievaitis doleris, jis sutrumpina 
ne tik žmonių, bet ir naminių gyvulių amžių

Mokslininkams darant įvairius maisto tyrinėjimus, 
pavyko surasti mineralų ir vitaminų reikšmę gyvam 
organizmui. Nūdien gerai žinoma, jog tam tikrą vita
minų ki<ki turi kiekviena maisto rūšis, o daugiausia 
jų gaunema iš gamtos natūralaus maisto veiksnių. Bė
da, kad 'ir maisto veiksniai ne visuomet tinkamai su
naudojami Kasdieninėje žmogaus mityboje. „

Kaip žinoma* moksliniai tyrimai ilgai nesurado 
beri-beri !-os priežasčių Nūnai mes jau žinome, jog 
toji ligos >riežastis yra tam tikrų vitaminų stoka mi
tyboje.

Kalbant apie ligas bendrai, galima pasakyti, kad 
daugelio jų mes dar nežinome jų atsiradimo priežas
čių, o tuo pačiu esti jas sunku gydyti. Susidaro toks 
įspūdis, jog daugumos ligų atsiradimą galima paaiš
kinti netinkama mityba ir vitaminų stoka.

žmogaus organizmas reikalauja vitaminų kasdien. 
Vitaminai, kaip ankčiau jau buvo minėta, reikalin
gi įvairių rūšių, ir jie visi yra būtini kasdieninėje žmo
gaus mityboje, žmogaus mityta turi turėti lygsvarą — 
balansą ir tik tada, kai maistas turi normas visų vi
taminų, tada susidaro pusiausvyra ir žmogaus kūno 
organai darniai atlieka jiems skirtą darbą.

Be to, vitaminų veikimas tampriai susijęs str mi
neralinių druskų veikimu ir abu tie veiksniai pri
klauso vienas nuo kito, o be jų žmogaus kūno siste
ma negalėtų atlikti jai skirto darbo. Mineralai žmogui 
būtini ir turi būti visada iš mitybos gaunami sykiu 
su vitaminais A ir B*, o labiausia reikia žiūrėti, kad šių 
maisto veiksnių gautų pakaudama! augantieji vaikai

Vitaminai kūne veikia kaip saugumo agentai, pa
stodami kelią nuodams, besiveržiantiems iš maiste 
arba formuojantiems viduje, dėl netikusio virškini
mo bei vidurių užkietėjimo. Dar manoma, jog ir eile, 
kitų dar neištirtų ligų formuojąs dėl vitaminų stokos 
maiste, pavyzdžiui, silpna kūno atspara užsikrėti
mams, kseroptalmra, vištakumas, nesubrendimas, dir* 
gsnių suirimas, dantgėla ir iŠpuvos, dantų desnų pūli»- 
vimas, mažakraujystė, kaulų suminkštėjimas, netikęs 
kilio-fosfoco metabolizmas, tai yra medžiagų apykai
ta — būdas, kuriuo gyvosios kūno ląstelės arba audi
niai atlieka chemines reakcijas.
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKiy, AtriŲ, NObUJS

* IR GERKLĖS LIGOS
_ 2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą. L -

DR. K. U. BAtURAi 
Ailuslkma ik muickv uivuS 

GiNLKQLQGlNE CrtiKUKGiJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawrora 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima Ugumu* pagal suturimą.

Jei neatsiliepia, skamomu 374-6UO4 ^^$^"99
^s^&l

DK. G K. BUiJtUb 
inkstų 1R SUAFwnu IMK.Ų 

Oi I KUKUI J A -
Telfrf. WS-OS33

Fox Vailoy M.Vic.1 Ctni.r 
StiO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Dit PATEK BRAZIS 
PriraiLutet AND oukvcuN. 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5649 
r Rezid.; 386-2Z33
OFISU VAJLčUSDUS;

Pirmadieniais ir Ketvirtau. 1—7 vaL, 
anuau., peuKiaUieiu nuo 1—o. tree, 

ir seDiao. ukuu susitarus*

DiL TMUl V. UAKOIJ 
uIUHujAi iii ertiKV 

VYesfcnesier Community Klimkos 
/Yieu ici noi ai r&MJor aus.

193d S. Manneim Kd«, Vvesicnesier, Iii.
VALANDus: 3—3 darnu dienomis u 

Kas anuą sestauieiu d—J vai.
leL; Ooz-z/z/ aroa 66z-2Zx&

KjLZj.; Gi b*(R>73

DR. W. BiSiJfi - HSINAS
AKdSCKiJĄ IK Mvi tKę Li‘uU5 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
>6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0601.

TEU — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. IL JUy, JUČAS 
Tel.: 561-4605 ir 489-4441 

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

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71sf STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS -v

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: anj-ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad;. trečiačL 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. .Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų irkitu laiku 

pagal susitarimą. •*:

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

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

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

2850 West 63rd St., Chicago 111. 60629 
Tolef^ PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

Plymouth bendrovė pastatė naują lengvą, bet stiprų automobilį, kurį vedina ^Volare". ši 
masina turi visus "Valiant" automobilio gerus privalumus, bet yra dar gerokai pagerinta ir 
paleista rinkon.

VIDMANTAS PAVILIONIS BUVO 
SUDITAS VISAI BE REIKALO

Elta praneša, kad Vidmantas i vaidino pašalinio stebėtojo vaid 
Pavilionis, gyvenantis Kaune, > menį. 
pasiuntė “tarybinės” Lietuvos
prokurorui tokį pareiškimą. Jis nebuvau iškviestas į VRS, o 
yra įsitikinęs, kad tas pareiški-' 
mas neapsaugos jo teisių, bet 
jam atrodo, kad tiktai šitokiu 
būdu galimą pareikšti savo ne
pasitenkinimą ir įteikti protes
tą okupantui apie vykdomą prie 
vartą prieš pavergtos Lietuvos 
gyventojus, štai Vidmanto Pa
vilionio pareiškimas:
Lietuvos TSR Prokurorui

pil. Vidmanto Povilionio, 
Jono s.,gyv. Kaune, Ba 
sanavičiaus ai. 40-1

Į mano klausimą, kodėl aš

atvesdintas-jėga, man buvo pa
reikšta, kad man jau daug kar
tų siųsti iškvietimai, bet ma
nęs nebuvę namie.

Mano tėvas, pastoviai gyve
nantis tuo pačiu adresu kaip 
ir aš, teigia, kad jokio iškvieti
mo ar pranešimo nėra buvę; Po 
šio pokalbio buvo pareikšta, 

_ --- -- ----------- ; prie-
nusi-

rrinkas savu oficioze “Puiaulio* 
f lietuvis” rašo apie jūsų vald- 
džios politika!”

Ar gi neprib.endo laikas, kad 
lietuviškoji išeivija turėtų at-* 
siiiboti nuo tokių, be atsako-’ 
mybės pajautimo LB vadų ir 
jiems pareikšti: “Mes ne su ju
mis!” . A. Svilonis

i Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI• • 6
"Jis yra man pasakęs: Gana tau manu malonės, nes mano jėga tobu

lai pasireiškia silpnume. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventu manyje** — 2 Kor. 12:9.

Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 
ateina į mus Dievui leidžiant, mūsų naudai. Žinokime, kad Tas, kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus, suteikė mums dalį savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 

n . •« • . • • i ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios
ai KO T ui! ft 151 hdftPiniH (tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
O vi VlllUv J CL llgUl 11111U labai daug kentėjo, dar salo: ^Todėl aš turiu pamėgimą savo silpnybėse, 

niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.
nnC’nvVC’ ^as antrą intraditnį Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrini
OvoCl J O tojg aiškinimus. _

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rūšie j i? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

IV RAITO TYRINtTOJA*

1975 rugpiūčio 5 apie 15 vai.1 
30 min. mano namuose buvau 
KGB darbuotojo Aleinikovo 
sunimtas ir su apsauga nuvež
tas į Kauno Lenino rajono Vi
daus reikalų skyrių (VRS). 
Ten Aleinikovas pareiškė, kad 
aš nedirbąs, todėl parašiau pa-, 
aiškinimą, nurodydamas, kur 
ir ką dirbu. Pa to Aleinikovas 
liepė man palaukti, nes su ma
nimi narįs pasikalbėti VRS vir 
-šininkas. Kadangi oficialiai ne 
buvo paskelbtą apie mano su
ėmimą, man pareiškus norą 
gauti paaiškinimą, buvau įmes
tas į kamerą kartu su sulaiky
tais kriminalistais." Po kokių 
dviejų valandų buvau nuves
tas ^.kabinetą, kuriame sėdėjo 
Aleinikovds ir dar kažkoks mi
licijos majoras, užsipuolęs ma
ne vietoj pasisveikinimo klau
simu: “Kodėl juokiesi?”, nors 
tuo metu mano ^veidas buvo vi
sai rimtas. Išrėkęs dar kokius 
tris kartus šį klausimą, jis pra
dėjo klausinėti apie tai, ką jau 
buvau surašęs prieš tris valan
das Aleinikovui. Iš jo klausi
mų matėsi, kad jis visai Besio
rientuoja apie ką kalbama, 
nors supratau, kad jis yra tie
siogiai atsakingas už mano su
ėmimą. Tuo tarpu Aleinikovas

pxw pwaw™ VUYU pan 
] kad esu laisvas. Toks be 
žasties sulaikymas yra 
kaitimas teisingumui.

Grįžęs į namus, radau 
kintą verandos durų užraktą, 
o kambario durų užraktas bu
vo sugadintas, — matėsi kirti
mo šaltkalvių įrankiais žymės. 
Paradinių durų du užraktai 
taip pat buvo atrakinti ir su
gadinti. Iškviesti milicijos dar 
buotojai, iš kurių — vienas 
jaun. leitenantas, dalyvavęs 
aukščiau mane suimant, elgėsi 
visai nesuprantamai. Neapžiū
rėję nusikaltimo pėdsakų, ne
patikrinę /pirštų atspaudų ir 
tzt, tuojau liepė laužti duris 
(atrakinti buvo 1 neįmanoma), 
o patys išėję į kiemą rūkė. Įė
jus į kambarį, paklausė, ar nie 
ko nepavogė. Atsakius, kad ne 
pavogė, padiktavo pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad jokių 
pretenzijų milicijai neturime. 
Į klausimą, ar nusikaltėliai bus 
ieškomi, jie atsakė, kad, gal 
būt, ieškos. Toks savo pareigų 
atlikimas nedaro garbės mili
cijos darbuotojams ir rodo jų 
visišką profesionalinį nekom- 
petetingumą.

Stebina ir tas faktas, kad dėl 
minėtos įstaigos ir dar kai ku
rių kitų įstaigų darbuotojų 
biuorokratiškumo gangsteriai 
turi pakankamai laiko veikti. 
1975 kovo 20 mano tėvas Jonas 
Povilionis, Kazio s., buvo iš
kviestas į Kauno Socialinio ap

atra-

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

(Atkelta ii 4 psl.) 
duoti Altai, jos laisvinimo veik 
lai.

Bet kas mane tiesiog šiurpu 
nupurtė paskaičius tame minė
tame rašinyje J. Gailos pareiš
kimą, kuris mums gali būti tik 
rai nenaudingas ir užtrenkti 
duris į Amerikos Valdžios įstai 
gas Mat,7jis rašų, krašto val
dyba (atsieit, kuriai vadovauja 
jis pats) virš visko pastatė Lie
tuvos interesus, pripažindama, 
kad lietuvis turi būti lojalus 
savo kraštui ir dėsto toliau' sa
vo samprotavimus taip, kad 
lietuviai negali remti to krašto 
vyriausybės nemoralios politi
kos (žiūr “Pasaulio lietuvis” 
1976. 1.,psl. 424) .

Taigi, rašė rašė ir nusirašė. 
Kuris gi Amerikos lietuvis ga-

LISABONA. — Pradedant ko
vo 16 d., visos Portugalijos ligo
ninių slaugės paskelbė streiką, 
reikalaudamos padidinti atlygi
nimus 20% ir pagerinti kitus 
priedus. Jos patarnauja tik kri
tiškais ligonių atvejais.

Sūsirinkimg

— ZARASISKIŲ KLUBO narių su
sirinkimas įvyks kovo 21 d., sekma
dienį. 2:00 vaL po pietų naujoje vie
toje — < “ ’ 
finansinės
prie 63 ir Western Ave. Visi klubo 
nariai yra kviečiami susirinkime da
lyvautu Be kitų klubo reikalų teks 
aptarti ir pavasarinio banketo rei
kalą. kuris Įvyks balandžio 24 d.

Valdyba

Chicago Savings and Loan 
bendrovės Pakel Hall,

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
J. A. V. Beg. Lietuvių Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me- _ 
tinis narių susirinkimas šaukiamas 
kovo mėn. 28 d. tuojau po 11:30 pa
maldų, parapijos salėje 6820 South 
Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
reikalai aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvauti. Tuomi parody- * 
site, kad Jums rūpi ne tik savi rei- 

.. ., . - kalai. bet ir kenčiančių lietuvių pa-
li pritarti tokiam Amerikos vy-Įvergime. —VALDYBA,
riausybės politikos suniekini- * 
mui? Ir tai rašo JAV LB kraš 
to Valdybos pirmininkas Juo
zas Gaila, kuris turi pretenzi
ją atstovauti visiems Amerikos 
lietuviams. Kas už tokį jo Ame 
rikos valdžios užgaulų pareiš
kimą yra atsakomingas? Ar ga 
įima tokiais LB vadais pasiti
kėti? Kur tokie ir: jiems pana
šūs vadai nuves lietuviškąją 
išeiviją? Toks atsiliepimas apie 
Amerikos valdžios politiką yra 
visiškas jo pasimetimas ir ne- 
siorientavimas, kokios dėl to
kio pareiškimo gali kilti pasek 
mės? Aš visai nesistebėčiau, jei 
Washingtone Maskvos amba
sada, šį jo Amerikos valdžios 
politikos suniekinimą< išvertu
si p anglų kalbą ir padėtų ant 
JAV Valdžios stalo su trumpu 
prierašu: “Štai ką LB pirmi-

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

MOVI N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi p atstu m y. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
y TeL: FRontier 6-1882

^RADINSKAS

JURGIS PETERAITIS
DIPLOMUOTAS ISTORIKAS

Gimė 1905 metų, gegužės 16 dieną, Gedminų kaime, Dovylų vals., 
Klaipėdos aps.

Mirė 1976 m. kovo 16 d., 2:40 vaL popiet

Nepriklausomoje Lietuvoje baigė Vytauto Didžiojo Universitetą. 
Mokytojavo HI-je Gimnazijoje Kaune, Tremtyje Scwemfurto, Hanau 
ir Muencheno Lietuvių Gimnazijose. Chicagoje buvo Pedagoginio In
stituto lektorius.

Dideliame nuliūdime paliko žmona Marija, dukrelės — Rasutė, 
Danguolė, žentas Viktoras, anūkėlės Pauliukas ir Danutė, pusseserė 
Johana Gudelienė ir dvi sesutės, ir brolis su žmona ir vaikais Vokie
tijoje bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Buvo aktyvus Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugijos narys ir kuri 
laiką jos pirmininkas^

Ketvirtadienį, 11:00 vai. ryto kūnas bus pašarvotas Marquette 
Petkaus koplyčioje, 2533 West 71 Street.

Atsisveikinimas bus penktadienį, 8:00 vai. vakaro koplyčioje.

šeštadienį, kovo 20 4. 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į* 
Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Jurgio Pėteručio giminės, draugai ir pažįstami nuo&r- 
dSiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmooa, dukterys, žentas, anūkai Ir seserys.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 478-2345. *

TĖVAS IR SŪNUS
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 TUTOMOBILIAJIS PASTATYTI

...

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

rūpinimo skyrių ir be jokios 
priežasties išlaikytas 4 vai., o 
grįžęs rado sulaužytus užrak
tus. Miliciją kaltininkų taip pat 
iki šiol nesurado.

Nors mane suėmus, du KGB 
darbuotojai, pasikalbėję su Alei 
nikovu, įėjo į mano kiemą, 
bet vis dėl to, gangsteriai suge
bėjo per 3 vai. atrakinti ir su
laužyti 4 užraktus. Aš neteigiu, 
kad vagys, sugeba gauti infor
maciją apie KGB n; VRS pla
nuojamas operacijas, bet šitie 
sutapimai ir vagių operatyvu
mas yra tiesiog stebinantys.

Prašome imtis, priemonių, 
kad šie tarpusavyje susiję įvy
kiai būtų išaiškinti.

V- Povilionis 
Kaunas, 1975.VIII. 21

STEREO RADIJAS 
IR t 

MAGNETOFONAS 
Namų Elektra* ir Baterija 

2512 W. 47 ST. • FR 6-199S

At id. 9—6; pirnu ir ketv. 12—3. 
Sekm. ir tree, uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G EL INYCl A
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
- ~ --- -------- •-—

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(EUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GRASILDA ŠLIŪPIENĖ-KARTANIENĖ

Mirusio dr. Jono Šliupo, garsaus lietuvių veikėjo ir aušrininko 
žmona, mirė 1976 nu kovo mėn. 5 <L Kalifornijoje.

Liko nuliūdę; sūnus Vytautas, marti Vanda ir vaikaitis Kęstutis 
Šliūpai, sesers vaikai — Pranas ir Kazimiera Ragauskai, Stasė ir Ri
čardas Estkai, Valė ir Adomas Rumšai bei kiti giminės, draugai ir. pa
žįstami.

Laidotuvių
Lietuvių

kertu pareikšti patentini

1976 metų kovo mėn. 20 dieną. 11 vai. 
prie a a. Jono Šliūpo paminklo.

ir pažįstamus dalyvauti apeigose ir 
atsisveikinimą mylimai motinai.

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR- NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

3354 So. HALS TE D STREET Phone: YArds 7-1911
KITUS SKAITYTI
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Nuliūdęs
k

sūnus Vytautas su šeima.
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Prezidento FordoJ^išk^-Įictuiiajus-

IR GYVENKIME CIA

to-support the ąspi

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

VALDIS BEAL ESTATE

INSVtANCI

7159 So. MAPLEWOOD AVE,

ąrtąimęji f r kvięčiaĮfii

JUUt

adre

Pasveikink savo drauguf

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BUY U. I. SAVINGS BONDS
ADRESAS

2543 W. 69th Street 
Chicago. Ill. 60629 
Tel. (312) 737-1286.

I am keenly aware of your 
great anxiety concerning your 
homeland, families and friends 
who have been and are still pro
foundly affected by East - West 
political' developmens in Euro

efforts of millions 
and hard-working 
from all over the 
built America into

fcDo*io< Stockeft ABC»: 
Afnjn hold matcfia till cold. 
Be rare « drov* ill ompfira, 

Mir the ubes, tod diw*a 
them again. Crush iH 

aaokes dead one

RANGE V 
FIRE IS 1 
WILDFIRE

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N«my Statyba Ir Remontu

Help Keep
Our Economy

Strong

. THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 

February 26, 1976 
TO AMERICANS OF 

LITHUANIAN ANCESTRY

Call’ Frank- Zapolit 
3208% W.95*h St

GA 4-8654

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

Our tree* tod foctsa 
provide poor family eith many 

happy hours of reereaHoo. 
That's why it’s important to promo

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

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

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

Siuntiniai į Lietuvą 
' . ir kitus kraštus 
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

ARTI 73— California 20 metų 
puikus 16 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro eamžas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

— V. Natkevičius, Vasario 16 
gimnazijos direktorius, steng
damasis pakelti tnokinių skai
čių, šiuo metu lankosi Kanado
je ir Amerikoje. Kovo mėn. .21 
d., sekmadienį, 12. vai. Čikago
je, Jaunimo Centre; 203: kam
baryje, jis pa darys, apie gimna
ziją svarbų pranešimą. Kviečia
me rėmėjus, tėvus, ir jaunimą 
gausiai atsilankyti.

Gimnazijai remti komitetas

M. A. ŠIMKŲ S
Real Estate. Notary Public.- 

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

šymai ir kitoki blankai.

SAVININKAS . PARDUODA 10 kam
bariu mūrinę rezidenciją su garažu, 
5555 So. Troy, pusė bloko nuo baž
nyčios ir mokyklos. Visi kambariai 
kilimuoti • ir su^ užuolaidom. Pilnas 
beismontas,' karsto vandens šildymas 
gazu. Žemi mokesčiai. Įkainuotas 
greitam pardavimui. Tel. 737-8916.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

— 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.

Jurgis Pėteraitis, diplomuo
tas istorikas, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė kovo 16 d., 2:40 vai. 
po pietų. Nepriklausomoje Lie
tuvoje baigė Vytauto Didžiojo 
Universitetą ir mokytojavo 
3-čioi gimnaziioie Kaune. Ame 
rikoie buvo Pedagoginio Insti
tuto lektorius. Paliko nuliūdu
sia žmona Marija, dukreles, 
Rūta ir Danguole, žentą Vikto
rą, anūkėles Paulhitę ir Dienu- 
tę; pusseserę Joaną Gudelienę, 
2 sesutes ir brolio žmoną Vo- 
kietiioie ir daugelį draugų. Bus 
pašarvotas Petkaus Marcmette 
konlvčioie, kur atsisveikins 
penktadienį, o laidos šeš+adie-

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų D-jos narių 
susirinkimas įvyks penktadie
ni, kovo 19 <L, 7 vai. 30 min. 
vakare, parapijos salėje. Tiki
masi turėti svečią — kalbėtoją 
gerb. Dr. J. Adomavičių. Yra 
ir skubiai spręstinų problemų 
ryšyje su “Nocha” veikla. Visi 
nariai turėtų būtinai dalyvauti.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas.

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747
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REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

_ DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $70 pusmečiui autemebilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis: 
A.L A U R Al T I S 

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775 "

Pasveikink savo draugus 
.-.per "Naujienas °

As we celebrate the birth of 
freedom in America, more and 
more of our people are mind
ful of their bi-national herita
ge. Your Lithuanian-American 
activities call attention to the 
remarkable 
of talented 
individuals 
world who 
the great nation we know to

•♦369 ARcHkK AVE. CHICAGOJĘ 
Tel. 254-5551

LEMONTO. APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVį. 

Tel. 257-5861

pc. Lat&:^SQmmėr, just" before 
departing;^o(r Helsinki,? and be 
fore tbatėHjJ-'ebruary of 1975, 
I met with y<Hir leaders to dis
cuss these concerns and to em
phasize that the accord.! would 
sign in Helsinki was neither a 
treaty nor a legally binding do
cument W

The Helsinki agreements, I 
. pointed out, were political and 
moral cortmiitinents aimed at 
lessening tensions and opening 
furher the lines of communi
cation between the peoples of 
East and , West. I assure you kimų salei (7400 kv. pėdos)? 2615 W. 
again that there is no cause for 
the very understandable con
cern you raised about the effect 
of the Helsinki Declarations on 
the Baltic nations. The United 
States has never recognized the 
Soviet incorporation of Esto
nia, Latvia and Lithuania and 
is not doing so now. Our oficial 
policy of ;ponrecognition is.not 
affected .by the results of/the 
European- Security Conference.

It is the ,policy_of the,United 
States — (and it has been my 
policy ever since I entered pu
blic life 
rations for. . freedom and na
tional independence of the pe
oples of Eastern Europe by 
every proper and peaceful 
menans.

I com mend'you for your con 
tinned contributions to our na
tional legacy and to our dura
ble system of representative go 
vernment Today, I salut you 
for your struggle on behalf of 
all human freedom.

; R. Fjord

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, HL 60609. Tel, VI 7-3447

IBGIIIIIIBMIIIIKIII

A. 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 is kitu kraštu, pilietybės popie
riai, Įvairiu' valstybės formų pildy
mas. w Interesantu reikalais lankosi 
valdžios ir ; savivaldybės Įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas , sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų istab 
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, , nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to, išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax Relief - Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons.

NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS LR BIČIULIS

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATASVERTIMAI.

T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST^ CHICAGO

i Telef. 434-46S0

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MIRĖ MOKYTOJAS JURGIS 
PeTERATTIS

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš $19.000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

HTTP’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCEtS SERVICE • 

2501 W. 69th St., Chieagc, IH. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted ct, Chicasoj HL254^320

V. V AL AN T I N* S

per ’Naujienas

čiai bei kitataučiai.
— Sol. Dana Stankaitytė, 

Stasys Baras ir Jonas Vaznelis 
pakviesti dalyvauti Los Ange 
les Lietuvhj šv. Kazimiero pa- 
rap. ruošiamose Lietuvių Die
nos programose birželio 27 d.

— Stud. A. Dabrilaitė ir B. 
Miliauskaitė moko Worceste- 
rio Aušros Vartų lituanistinėje 
mokykloje. Jų mokiniai Vasa
rio 16 proga rašė laiškus Sibi
ro kalėjimuose esantiems lietu 
viams. '* • • - ' - t
— Illinois respublikonų lygos 

viceprezidentas Aleksas Jam 
kūnas ir sekretorius Anatolijus 
Miliūnas kovo 13 dieną pusry
čiavo kartu su prezidentu For
du Marriott viešbučio valgyk-

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
^nto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
^pnt air cond. Arti Maria High. — 
*45.500.

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukšti; mūro narna luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
rna c j 8 metu statytas beveik
Dries Marquette Parką. $38.000.

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

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

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją 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 metu 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 gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago|e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
—. $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę -nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą*

asmenims, kurie 
p. Nemicką su 
ir padarė teigia-

11H nois AmcFikos^Sif etų vių 
Respublikonų Lyga, kuriai pir 
mininkauja Kazimieras G. Ok- 
sas, gavo Prezidento Gerald 
Fordo laiškų Chicagos respūbli 
kūnams, susirinkusiems pager
bti I)f. Kazio Bobelio, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmi
ninko. Laišką praeitą antra
dienį Naujienom persiuntė se
kretorius Anatolijus Miliūnas. 
Spausdiname laiško pilną teks 
tekstą angliškai, kaip jis buvo 
atsiųstas," o vėliau pridedame 
teksto lietuvišką vertimą, 
tą angliškai, kaip-jis buvo 
Štai Prezidento Fordo laiškas:

9 kambariu kaip naujas ranch. 2 
virtuvės, 2 vonios, naųii karnetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. 836.500. .

2 BUITĮ modernus mūro namas su 
^aražu. Atskiri šildvmąi. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

AlKRODŽIAl IR BRANGENYBES
- - -, ' * '■ ■>’ '■ ' *.

• /Pardavimas ir" Taisymas
.2646 WEST. 69th STREET "

/. ; Republic 7-1941

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

— Vilija. Kerelytė, kaip pa
vyzdinga studentė, jau prieš 
porą metų labai gerai baigusi 
Pedagoginį Lituanistikos Insti
tutą, 1975 m. lapkričio 15 d. 
pradėjo dėstyti šio Instituto ne 
akivaizdiniame skyriuje lietu
viu kalbą ir literatūrą. Savo 
dideliu darbštumu ir giliu pa
reigos sunratimu dauseliui ir 
iš vvresniuiu jaunoii lektorė 
sali būti šivesiu uavvzdžiu.

— Rūta — Ona Siūhjtė, Ha
miltono. Kanadoie. mergaičių 
choro “Aido’’ pirmininkė, Bed. 
Lituanistikos Instituto neaki
vaizdinio skvriaus studentė, 18 
kovo atvvksta į Čikaga pas di
rektorių Iena Serapiną liku-. 
sios bendrinio kurso dalies už
baigti.

Ped. Lituanistikos Instituto 
neakvaizdinio skyriaus 
sas:

vs kai kada pi eit.< 
Kol jos tarnaus, ji.- 
skaitys Naujienas 

linkėjimus ir 2 tlol
R. N ('mirkąs. Highland, 

Indiana, palaikydamas lietuviš
kų spaudą, platinimo vajaus 
proga, užsisakė Naujienas vie- 
nerieins metams. Dėkodami 
jam už dėmesį ir laišką su už
sakymu, gerą žinią pranešame 
visiems skaitytojams ir platin
tojams. Taip pat reiškiame pa
dėką tiems 
supažindino 
Naujienomis 
mą įtaką.

— Povilas

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

NAUJIENOS,
S 39 So. Halsted St,
Chicago, Ill. 60608

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

Malžinskas, Los 
A bi. _ra=
ginimo savo prenumeratą ir 
kartu su linkėjimais atsiuntė 
■S2JVuz_Jkalendorių._J."Qs apyx 
linkės tautietis užsisakė Nau- 
jnenas 6 mėn., bet pavardės pra 
šė neminėti. Frank Ašmutis iš 
Brighton Parko apylinkės at
siuntė dolerį. Tos apylinkės tau 
tietis tnkamesniam • susipaži 
nimui su Naujienomis užsisa
kė 3 mėn. Dėkui visiems. Ta 
proga pranešame, kad vajaus 
proga Naujienos yra siunčia- 
mos^susipažinimui ^savaites 
nemokami pagal gautus pagei
davimus arba atsiųstus galimų 
skaitytojų adresus.

— Anton Blasky, ilgametis 
mūsų skaitytojas, po operaci
jos dabar yra Brookwood Con
valescent Center, 2380 Demps
ter St, Des Plaines, Ill. Pratgsda 
mas prenumeratą jis rašo, kad 
su malonumu skaito Naujie
nas ir seka lietuvišką gyveni-

MECHANICS WANTED 
North Side Import Dealer 

EXCELLENT PAY 
AND BENEFITS 
Call Jack Swift 

561-7583

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 

..................................... — įaudos pirmū- 
šlikimui skel-

BUSINESS CHANCES
___ Bixpfo Prote*

PARDUODAMA ARBA IŠNUOMO
JAMA KRAUTUVĖ, tinkama bet ko
kiam bizniui^ ar tikslui" arba susirjn-

63rd St. Tel 925-17H.

METINISNARIŲ 
SUSIRINKI^ AŠ:

1976 m. kdvo 20 ki. .(šeštadie
ni). 4:30 vai. popiet nuosavoje 
salėje, 6422 So. Kedzie Avė., 
Chicagoję, HL, šaukiamas Lie
tuvių Tautimų - Namų- narių 
metinis susirinkimas. >? '/

Susirinknrfe sprendimo teisę 
turi tik LT??’ nariai, Įmokėję 
nemažiau $100.-Tačiau - susirin
kime dalyvauti ir savo pasiūly
mus reikšti, kviečiami visi GKi- 
cėgbs lietuviUi,-ės,- / ' : i Į

’ ’ 7:
;yai: • y ak-, jssir šūsžĘinkipi^i jjaįy-' 
vjąi ir >j ji’:j ąrtĮimęji /< k\aęeiaĮni 
vąkąrįėų^l; V^kąrienė' 
meiiiuiį;Pfa|ęaįią;-iš anksto -fe?. 
gistrūo^šr4riiį^8-7707;.’/(^'P-. 
nius Ka^kaitisjl ;_ąr^a; 52įi$22l7 
(Juozas Ąndrą&ūjiąs)y yy /

Lietuviu.
i . . Vaįiįrbą- D i džiaugias kailių 

pasirinkimas
f f/A lietuvi kailininku 7^ h’įĄ 

Chicagoję r - 

tedsLNORMANĄ 
^ggMURŠTEINĄ 
’JjCį®Sį^TeL 263-5826 

(įstaigoa) ir 
677-8489

MHU (buto)

in.-u lik ;
pavargsi: 
visuomet 
Dėkui u> 
aukų.

Ponia Br, Galeckienė iš 
Marquette Parko apylinkės sa 
vo gerus linkėsimus parėmė 
5 dol. dovana Naujienoms. J. 
L. Juodelis atsiuntė du dol. už 
kalendorių. Dėkui už dovanas 
ir už ankstybą prenumeratos 
pratęsimą tuo pamažinant iš- 
laidas ir sutaupant laiką.

— Jonas Virbalas, Omro, 
Wis., kiekvienais metais pri
sideda prie Naujienų leidimo, 
pridėdamas p r i pre num e rą-, 
los didešnę sūTnę Dėkui už~va- 
kar gautą laišką ir už $14 Nau 
jienų paramai. Taip pat dėkui 
Xiitanui B7iTč<^in^j5~Bexley. 
Ohio, už ankštybių prenumera
tos pratęsimą ir atsiųstus 2 dol. 
kalendoriaus proga.

— Dr. Jurgis Gimbutas, An
tanas Mažiulis ir Prof. S. Su
žiedėlis, Lituanistikos institu- 
to bostoniškai- , nariai, kalbės 
Liudviko Rėzos 200 m. gimimo 
sukakties minėjimo balandžio 
24 d^;Kujtūros klube. x z

— Uršulė Astrienė, lietuvių 
tautodailės žinovė iš Grand 
Rapids, Mich., vadovaus mar
gučių paruošimo ir dažymo 
kursams, kurie prasidės balan
džio 3 d. Balzeko Lietuvių kul
tūros m uzi e j u j. Info r m aci j as 
teikia ir kursantus registruoja 
muziejaus vadovybė darbo va
landomis. Kursais domisi ne 
tik lietuviai, bet ir amerikie-
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J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

, HtLP WANTED — MALI

CLEAN UP MAN WANTED* 
To Take full responsibility far clean
ing in printing plant. Excellent bene
fits. good location. Apply in person: 

BATES GRAPHIC INDUSTRIES 
6029 W. 31st St., Cicero, fll.

HOMEOWNERS POLICY

farm Fire and Casualty Ccmpa

1




