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metu jis įsitikino, kad Reaganas 
yra nesukalbamas, nesiskaito su 
faktais.

Savo laiku prezidentai Fordas 
užtikrino senate esančius žydų 

kilmės Įstatymų leidėjus, kad jo 
administracija nesirengia par
duoti Egiptui daugiau ginklų, jei 
neskaityti šešię—’dideiių karo 
transporto - lėktuvų. Senatoriai 
žydai nenori, kad Egiptas, apsi
ginklavęs Amerikoje gamintais 
ginklais, galėtų dar kartą ban
dyti užpulti Izraelį.

Prezidentas Fordas Įtikinėja 
senatorius, kad Egiptas siekia 
taikos visuose Artimuose Ry
tuose. Jeigu bus taika, tai tada 
Izraeliui nėra jokio pagrindo bi
joti., Be to, prezidentas pareiš
kė, kad jis nori užmegzti kariš
kus ryšius su Egiptu, tada ir 
taika Artimuose Rytuose bus pa
stovesne.

' Prancūzija net buvo priversta 
viešai pareikšti, kad ji nenuver
tina savo franką. Tuo tikslu ji 
pradėjo supirkinėti franką, iki 
šiol išleisdama net 5 bilijonus 
dolerių buvusių valstybės ban
ko atsargoje. Italija priversta 
panašiai pasielgti.

Įdomiausia, kad JAV, kaip 
praneša valstybės iždo pasekre- 
torius E. H. Yeo III. prisijungė 
prie laisvų Europos valstybių ir 
pradėjo supirkinėti į bėdą Įkritu
sią laisvos Europos valiutą.

Anksčiau kongresas buvo už
draudęs administracijai perda
vinėti užsieniečiams Amerikoje 
gamintus ginklus be kongreso 
sutikimo, o dabar kongreso at
stovai gali patys pasiūlyti admi
nistracijai parduoti egiptiečiams 
būtinai reikalingus ginklus.

Sen. Humphrey jau patarė 
admfinistracijai parduoti egip
tiečiams butonai reikalingus lėk
tuvus, užtikrindamas, kad sena
tas nesikabins prie administra
cijos. ..
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BENDROJI RINKA 
NEPATENKINTA

WASHINGTONAS. — Tik 
vienam balsui pasisakius prieš, 
Atstovų Rūmų Ginkluotos Tar
nybos Komitetas trečiadienį už-, 
gyrė $34.4 bilijonų lėšų pasky
rimą kariuomenės reikalams ir 
$3.3 bilijonus kariškai statybai 
namie ir svetur. Užgyrimas su
mų kariuomenės reikalams yra 
$700 milijonų didesnis negu Bal
tieji Rūmai buvo prašę. Komi
tetas be to užprotestavo planuo-

Europos bendrosios rinkos va
dovybė išreiškė nepasitenkini
mą prez. Fordo noru įvesti plie
no importo kvotas. Jie sako, kad 
JAV yra atlygintos, suteikiant 
Europos bendros rinkos 15% 
specialiam JAV pagamintam 
plienui.

Vertybės po
pierių sąjungos pirmininkas I. 
W. Burnham kovo 17 d., kalbė
damas Chicagoję minėtos sąjun
gos suvažiavime, pareiškė, kad 
jauni gerai uždirbantieji ameri
kiečiai vengia investuoti atlie
kamą kapitalą į vertybės popie
rius.

Rašy- 
Clare 
esan-

vieni mokslininkai tvirtina, 
kad kava pavojingi širdžiai, o 
antrieji — kava paragina širdį 
smarkiau plakti.
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Praeitą savaitę JAV kiekvie
ną dieną importavo po 8 milijo
nus' degalų statinių. Anksčiau 
kiekvieną savaitę iš Įvairių Ame
rikos žibalo versmių ištraukda
vo ir išvalydavo po 9 milijonus 
statinių. Amerikiečiams užsie
nyje gaminti degalai buvo rei
kalingi, bet jie pajėgė pasiga
minti ir savo degalų. Vlcmrr jie 
buvo geresni, greičiau galėjo 
juos išvalyti, o kitur jie nebuvo 
toki švarūs, bet vis dėlto kraš
tas turėjo savo degalų.

Arabams paskelbus embargo, 
Amerikoje gaminamų degalų 
kiekis vis didėdavo, o iš užsienio 
kiekvieną metą turėdavo pirkti 
vis mažiau. Kurį laiką šitaip 
ėjo prekyba, bet paskutiniu metu 
JAV gamyba sulėtėjo, o impor
tas kiekvieną mėnesį didėjo. Kaf 
kas pradeda spekuliuoti, kad 
Saudi Arabijos nutarimas pirkti 
Aramco bendrovę galėjo prisidė
ti prie importo padidinimo.

Eina gandai, kad Amerikos de
galų bendrovės, matydamos ga
na aukštas kainas už darbą, va
lymą ir priežiūrą, sąmoningai 
pristabdė visą eilę aliejaus vers
mių. 1951 metais šiame krašte 
veikė 58,000 Įvairaus dydžio ir 
gylio versmių, tuo tarpu šian
dien degalus iš žemės gilumos 
pumpuoja tiktai 27,800 Įrengtų 
pompų. Vienur pasibaigė apačio
je esančios degalų atsargos, o 
kitur jos ištraukdavo labai jau 
menkos vertės degalus. Valy
mas brangiai kainuodavo ir tek
davo pridėti gana brangių prie-

Reikia, kad Amerikos kon
gresas leistų jauniesiems, inves
tavusiems į akcijas savo santau
pas, nemokėti mokesčiti nuo ka
pitalo uždarbio, kurio, investuoto 
kapitalo, dydis neviršitų 25 tūks
tančius dolerių.

Paskutiniais metais vertybės 
popierių rinka neteko 5 milijonų 
amerikiečių,-kurie anksčiau ver
tėsi vertybės popieriais.

Amerikiečiai gavo iš arabų 
pusantro bilijono dolerių. Di
džiosios degalų bendrovės padi
dino pinigines savo atsargas, tu
ri dolerių arabų degalams pirkti. 
Sklinda gandai, kad degalų ben
drovių vadovybę sąmoningai lė
tina savo gamybą. Dabartiniu 
metu pumpuoja žymiai mažesnis 
stočių skaičius, o ir pumpuojan
čios stotys neištraukia tiek ga
zolino. kiek jos ištraukdavo ank
sčiau.

Visi labai atidžiai seka didžiuo
sius degalų vamzdžius, kurie da
bartiniu metu statomi Aliaskoje. 
Prudcc -lankoje ir visoje šiau
rėje yra nepaprastai didelės de
galų atsargos, labai seniai su
darytos. bet degalų plukdymas i 
pietus gana brangiai kainuos. 
Kai pradės plaukti, tai teks kiek
vieną metą atskaityti stipriems 
vamzdžiams ir jų nutiesimui iš
leistas sumas. Manoma, kad da
bar padaryti investavimai grei
tai apsimokės, nes vamzdžiai pa
siliks. žinoma, teks juos prižiū
rėti ir kartas nuo karto patai- 
svti.

kapitalo mokesčiu
CHICAGA

Armija negali 
šnipinėti amerikiečių

WASHINGTONAS. — Aeri- 
kos civilių laisvės unija patrau
kė Į teismą JAV kariuomenę, 
kaltindama, jog toji seka civi
linius -amerikiečius, kariuome
nės tarnautojus Vokietijoje, ir 
klausosi jų telefoninius pasikal
bėjimus.

Unija reikalauja, kad kariuo
menė sumokėtų kiekvienam ame 
rikiečiui užsienyje, kurį sekė ir 
šnipinėjo po 10-30,000 dol. ir dar 
po 100 doL už kiekvieną dieną 
kurioje būvu klausomas telefo
no pasikalbėjimas.

Kovo 17 d. apylinkės teismo 
teisėjas nusprendė, kad šnipinė
ti amerikiečius užsienyje ir klau
sytis jų telefoninių pasikalbėji
mų neturi teisės. Tuo nusikals
ta Amerikos konstitucijai. Jei 
yra būtinas Reikalas šnipinėti, 
tai pirma turi gauti raštišką 
teismo leidimą.

Kariuomenė yra infiltravusi 
politinį civilių tarnautojų klu
bą, kuris rėn\ė 1972 m. sėn. Mc- 
Governą į prezidentus ir 1973 
m. stengėsi, kad prez. Niksonas 
būtų 'apkaltintas.' ‘

Amerika supirkinėja 
Europos pinigus

WASHINGTONAS. — Iškri
tus Prancūzijai iš taip vadina
mos “snake” sutarties, kuri tvar
kė valiutų sa ntykį su doleriu, 
plus-minus 2.5% ribose, Idali
jos, Anglijos? ir Prancūzijos pi
nigai labai smarkiai ėmė netekti 
vertės. Yra pavojaus, kad ne
lauktai gali atsirasti tarp valiu
tinis vertės karas ir pinigų rin
kos chaosas.

Iždo sekretorius William Simon., nenorėjo..- apkarpyti sociali- 
niems reikalams paskirtu biudžeto sumu. Jis džiaugiasi, kai patyrė, 
kad kongreso komiteto nariu, dauguma yra pasiryžusi priimti sek
retoriaus pasiūlymą šiuo klausimu.

WASHINGTONAS. — 
toja ir buvusi diplomatė 
Boothe Luce, nors sakosi 
ti optimistė bet mano, kad ato- 
minis karas yra labai galimas 
ateinančių 25 metų bėgyje.

Diskutuotadama su istoriku 
Henry Steele Commager ji pa
sakė: “Man atrodo, kad dabar
tinė raida verčia mus susimąs
tyti, ar tik artėjantis (dvide
šimt pirmas) šimtmetis nebus 
pragaro amžius”.

Į klausimą “Amerika savo treT 
čiame šimtmetyje. Kokios per
spektyvos”?, atsakė: “Viena 
sunkenybė su Jungtinėmis Vals
tybėmis yra ta, kad ši šalis da
bar neturi aiškių tikslų, žmo
nės orientuojasi. savo individua
lius tikslus. Kiekvienas asmuo 
stengiasi pakelti savo gyvenimo 
standartą, kartais su nuostoliais 
bendruomenei”.

Pastebėjusi, kad yra sumažė
jęs pasitikėjimas politikais, Luce 
pasakė: “Mūsų politinė santvar
ka buvo paremta moraliniu įs
tatymu: Viena Tauta po Dievu 
.(One Nation under God)>• Morali
nis įstatytnas jungtinėse Vals
tybėse griūva. Kas gali stebėtis 
dėl Niksono, kuomet korupcija 
yra tiek paplitusi visame mūsų 
gyvenime?”

Akcijų rinka
Nežiūrint teigiamų žinių, kad 

infliacija mažėja, didėja asme
niškos pajamos ir t. t., prekyba 
vertybės popieriais techniškai 
yra silpna.

Asmeninės amerikiečių paja
mos per vasario mėnesį padidė
jo 9-TO procento arba 12.9 bili
jonais dolerių, kas per metus bū
tų 1,327.9 bii.

Tačiau, neatsižvelgiant Į geras 
skelbiamas ekonomines žinias, 
kaikurie ekonomistai ir sen. 
Hubert H. Humphrey abejoja 
kančių metų krašto ūkio gerumu 
ir jo pastovumu. Pačios verty
bės popierių rinkos reiškiniai, 
esą palaiko senatoriaus ir ekono
mistų pesimistišką nuomonę. Jie 
mano, kad ekonomijos klasikų 
teorijos, kaip Adomo Smitho ir 
Ix>rdo Keynes, kažkaip iškraipo
mos gyvenimo praktikoje: jei 
kas ir padaryta teigiamo krašto 
ūkio kryptimi, tai tik turint 
dėmesyje politinius rinkimus.

Ruošiamas Įstatymas prieš 
nelegalius ateivius r

WASHINGTONAS. — Imigra
cijos ir Natūralizacijos viršinin
kas Leonard F. Champman pa
teikė Senatui pagrindinius nuo
status naujam biliui, kurį priė
mus bus baudžiami darbdaviai, 
kurie samdo svetimšalius, žino
dami, kad jie yra nelegalūs, tai 

žydai senatoriai seka pardavimą1 atvykę be leidimo. Chapma- 
' no pasiūlymai papildo senato
riaus Eastlando bilių, kuriuo 
darbdavys -turės sumokėti bau
dos po $500 už kiekvieną darbi
ninką, kurį samdė. žinodamas, 
kad yra nelegalus. '..

Kongresas davė daugiau

Kiek leistina žmogui radiacijos

WASHINGTONAS. — Atomi
nės Reguliacijos Komisiją nesu
tiko dar sumažinti leistinos ra
diacijos kiekį iš. atominių jė
gainių ir kitokių komercinių įren
gimų, . kaip kad pataria Aplin
kos Apsaugos Įstaiga. Tos ko
misijos pareigūnai aiškina, kad 
siūloma 25 miliremų radiacijos 
kiekis žmogui metų bėgyje yra 
tiek mažas, kad nebeįmanoma 
“pasverti”, ir toks standartas 
esąs nepasiekiamas. Dabar leis
tinas metų bėgyje kiekis esąs 
500 miliremų asmeniui. Darant 
krūtinės X spindulių peršvieti
mą asmuo gauna nuo 600 iki 1,- 
000 miliremų radiacijos.

Reikia neužmiršti, kad sovie
tų valdžia atsisakė teikti egip
tiečiams bet kokius ginklus. Ru
sai privežė į Egiptą tankų, kul
kosvaidžių ir artilerijos, bet jie 
atsisakė parduoti tiems ginklam 
reikalingas atsargines dalis.

Kongresas mažins karo išlaidas

Kongreso atstovų tarpe vy
rauja įsitikinimas, kad būtinai 
reikia dar gerokai sumažinti lai
vyno išlaidas. Vyriausybė nori 
stambesnių sumų strateginiams 
atomo ginklams, bet jai • neat
rodo, kad kraštui ginti reikalin
gos kelios senos laivyno bazės. 
Manoma, kad nukentės Gales- 
burge, III., esanti bazė. Bus pa
leisti atsargon ten dirbantieji 
6,634 jūreiviai ir toje bazėje dir
busieji 5,572 civiliai.

Morton tvarko prezidento 
kampaniją

Praeitą savaitę Howard Call
away pasitraukė iš prezidento 
Fordo rinkiminės kampanijos 
vadovybės, toms pareigoms pre
zidentas pasirinko ilgų metų bi
čiulį Rogers Morton.- Pastarasis 
labai gerai pažįsta politikus Wa
shingtone ir stambesnius krašto 
biznierius. Jam gerai žinomi 
pramonininkai, dabar remiantie- 
ji Ronald Reaganą. Prezidentas 
Fordas keliuose, pirminiuose rin
kimuose įveikė Reaganą, bet pa
starasis vis dar nebenori trauk
tis iš kovos.

Prezidentas Fordas atsisakė 
imti Reaganą viceprezidento pa
reigoms. Rinkiminės kampąmjoz

Optimistės pesimistiški 
pranašavimai

Manoma, kad komitetas leis vyriausybei 
parduoti transporto lėktuvus

WASHINGTONAS, D. C. — Savaitės pradžioje Egipto prezi 
dento Anwar Sadato kalba parlamentui ir Egipto parlamento na
rių nutarimas panaikinti 15 metų “draugingumo sutartį” su So
vietų Sąjunga labai teigiamai paveikė JAV kongreso’atstovus

MICHAIL SUSLOVAS “EKSKOMUNIKAVO
VAKARU KOMUNISTUS

kompartijos vyriausias “ideolo
gas” Michail Suslov savo kalbo
je Sovietų. Mokslų 'Akademijoje 
piktai atakavo tuos komunistus, 
kurie nenori ar n ebenori priklau-r 
syti nuo Maskvos, pareikšdamas, 
kad tokie gresia marksizmo-leni
nizmo “grynumui”. Nors neiš
vardindamas prancūzų ir italų 
komunistų. Suslovas smerkė 
tuos, kurie bando dalyvauti Va
karų demokratijoje ir kritikuo
ja sovietiško stiliaus marksizmą, 
kurie savaip aiškina komuniz
mo dogmą, “šmeižia tikrąjį so
cializmą” ir bando iš marksiz
mo-leninizmo mokslo išmazgo- 
goti “revoliucinę esenciją, mark-- 
sizmą pakeičiant buržuaziniu li
beralizmu”.

Didžioji Britanija, Prancūzija Ir 
kitos Vakarų Europos valstybės pri
pažino Kubos ir sovietų valdžios an- 
golieėiams primesta pusiau komunis
tinę vyriausybę. Vakarų Vokietijos 
kancleris Helmut Schmidt atsisakė 
dabartinę Angolos valdžia pripažin
ti, kol jam nebus praneita kada ii- ( ------------------
sikraustys Kubos kariai ir kiti užsio-. šiltesntis
Kuli* bUVU*iOS Saulė teka 5:58, leidžiasi 6:00

PREZIDENTAS SADATAS KEIČIA 
KONGRESO NUOTAIKAS

patenkintas
WASHINGTONAS. — JAV 

iždo sekr. W. E. Simon labai pa
tenkintas pareiškė, kad be
darbių skaičius Amerikoje kri
to žemiau 7%. Jis pranašavo, 
jog infliacija nebus didesnė kaip 
2% trijų metų bėgyje. Jis ypač 
džiaugėsi pagyvėjusią naujų na
mų statyba.

Kovo 17 d., prez. Fordo var
du, jis kreipėsi į kongresą ra
gindamas, kad greičiau priimtų 
įstatymo projektą, kuris suma
žintų prekybininkams n-pavie
niams asmenims mokeseįus, už
kištų' mokesčių sistemoje esan
čias skyles ir suprastintų pačią 
mokesčių sistemą. Mokesčių 
įstatymo projektas panaikirttų 
vietos valstijose benzino mokes
čius. ir sumažintų išskaitomą su
mą, apmokant gydymo sąskai-

- v el congress Gr 
Penoaical Division 
Washington, D, C- 20MO

Įrengimų laivyno (Navy) rezer
vui. Pentagonas, yra pareiškęs 
norą uždaryti 80 Laivyno ir ki
tokių- kariškų bazių.

Nebėra gyvų JAV karo belaisvių 
Pietryčių Azijoje?

WASHINGTONAS. — CIA 
trečiadienį paskelbtu pranešimu, 
Pietryčių Azijoje nebėra daugiau 
gyvų amerikiečių karo belaisvių. 
ČIA vicedirektorius gen. Įeit. 
Vernon A. Walters pareiškė: 
‘Deja, negaliu jums pasakyti, 
kad Indokinijoje yra likusių ame
rikiečių belaisvių. Skaudus įro
dymas yra, kad jų nebėra’. Ta
čiau Atstovų Rūmų komitetui 
jis pridūrė, kad kai kurių kraš
tų, ypač šiaurės Vietnamo, vy
riausybės galėtų labai greitai 
padėti klausimą galutinai išaiš
kinti apie karo veiksmuose din
gusius amerikiečius, jei pateik
tų jų turimas informacijas.

Atvyksta Švedijos karalius

Ralandžio 17 dienai Chicago- 
je ruošiamas sutiktuvės retam 
svečiui, būtent Švedijos karaliui 
Carl XVI Gustavui, kurs Chica
go je dalyvaus trijuose parengi-, 
muose, būtent švedo dailininko 
Anders-Zoran parodoje Meno 
Institute, švedų stiklo parodoje 
Carson Pirie & Co. krautuvėje 
ir “Gamtos-apsaugos Švedijoje” 
parodoje, kuri ruošiama Mokslo 
ir Pranymės muziejuje.

Krašte degalų gamyba sulėtėjo, pristabdytos 
žibalo versmės ir valymas

WASHINGTONAS, D. C. — Vakar paskelbti statistikos 
duomenys rodo, kad JAV praeitą savaite importavo žymiai dau
giau degalų, negu pačios pasigamino. Iki šio meto JAV pasigamin
davo daugiau Įvairios rūšies degalų,, negu įvesdavo iš užsienių, 
bet patikrinti statistikos duomenys rodo, kad praeitą savaitę buvo 
kitokia'
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1739 So. Halsted Street

Šitokie elgsenos būdai labiau 
kiršina ir skalda vietos lietuvius, 
užuot juos taiksčius ir vienijus.

‘Dirvos” Nr. 6 
jis neužmiršęs Me

progra- 
koloni- 
Z. Juk

* Lietu- 
tautiniais

Ą: Years LSįvingC 
C Certificate t /. 
(Mipirpum $5,000).

. stocky 
inĄtnenca.

Jom the Payroll Savings Plan.

Iš didelio rašto kartais 
išeina iš krašto

Payroll Savings Plan now? 
Maybe you’ll fold out later.

Sąskaitos aoHr?justos ik> 
$40,000

ir suvokia, nes kalba as vien tik 
apie biuletenyje aprašomus da
lykus, tačiau juos vaizduoja ga
na savotiškai: teigiamus reiški
nius peržengia^ o giliai susikau
pia, jo paties žodžiais tariant, 
moteriškių apsižodžiavime, jį su 
pasigardžiavimu smulkiai išdės
to, išgarsina, tartum tai stipri- 
tų vietos lietuvių santaiką.

nai ir nariai. Visų nustcbiintfi, 
tame minėjime dalyvavo ir S. 
K. Paskaitą tame minėjime 
skaitė išgarsinta mūsų meni
ninkas V. Jonynas. Su savo idė 
jomis jis mėgsta pasišvaistyti 
ir pavergtoje Lietuvoje, kaip 
minėjo Gimtasis kraštas.

čia suminėtais fakteliais no
rėjau įspėti mūsų visuomenę,

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel: 598-9400

Passbook Savings. 
Alt accounts com 
pounded daily — 

paid quarterly.

Vidlann Savings ant ar 
nauja taupymo ir namų 
patžKolų reikalus visos mū 
su apylinkės Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mos norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje

5. Korespondentas širsta, kad 
R. N. paulinėj o jo pavardę. Pa
vardė paminėta tik vienui vieną 
kartą, n es- kitaip visai nebūtų 
suprantama, apie ką kalbama.

Jeigu jau neišvengiamas vien- 
kartis pavardės paminėjimas jį 
taip apeina, tai kaip jis begalėtų 
numaldyti artimųjų įniršį ir rūs- 
tavimą? Rasėj o “neklaidingu
mo”, įspūdžiui sustiprinti čia pat 
išlenda, it Pilypas iš kanapių ir 
Z. Motiejus. Jis spaudos etikos 
nevaržomas, viešai mėgina 'ati
dengti “Dirvoje” inicialais pa
sirašytos žinutės autorių ir, tar-

knygos gaunamos pas .visus platintojus

ir sąžiningai vykdo ne tik liudy
tojo, bet ir “neklaidingojo” ko
respondento gynėjo pareigų; pa
kartoja (tik kiek kitais žodžiais) 
tą patį klubo valdybos apkaltini
mą, parodo tą pačią koresponden
cijos tikrosios paskirties nenuo- 
voką ir dar stipriau už patį ko
respondentą bando įsijungti į 
oriuosius - pamokslininkus, sie
kiančius kitus mokyti reikiamos 
ir tinkamos elgsenos būdų. Ta
čiau moterėlių apsižodžiavime 
studijoms pašvęstųjų bei jį taip 
rūpestingai garsinamųjų kores
pondencijų vertė yra abejotina 
vietos lietuvių santaikai ir jų 
veiklos sėkmei.

tinoj ■ 
Maru i 
Aires.

Minėjimą atidarė ir 
inai vadovavo lietuvių 
jos rroširdus veikėjas 
nevi.'ius. Argentinos i 
vos vėliavas įnešė 
drabužiais pasipuošę SLA jau 
nuoliai 
blika 
no j e 
ros”

Naujoj Meksikos valstijoje, Sandia miestelyje, yra didelės la
boratorijos erdvėms tyrinėti. Paveiksle matome energijai kaupti 
15 pėdu diametro turbiną, bandančią kaupti energiją vienon vie
ton. Jeigu eksperimentas veiks, tai tada statys 55 pėdy diametro 
turbiną tiems patiems tikslams.

Angliškai:
LITHUANIANS IN AMERICA. Dr. A. Kučas............
THE BROTHERS DOMEIKA,' Novel. L. Dovydėnas

EAST CKIUG3, END
“Nepamirže^, bet tyčia peržergė

A. Juodvalkis m. vasario 
mėn . a d. “Dirvos” Nr. 6 prisi
pažįsta 
džiotojų-Meškeriotojų klubo, bet 
tyčia jį peržergęs, lyg ir norė
damas nubausti, kad jo valdyba 
nesuteikusi apie klįibo veiklą ži
nių. čia pat tuoj apkaltinamas 
r. N. už tai, kad išdrįso papildy
ti korespondenciją pluošteliu ži
nių apie šio klubo veiklą. Užuo
minomis primetamas R. N. ta
riamas korespondencijos paskir
ties nesuvokimas ir skelbiamas 
draudimas n eminėti korespon
dento pavardės.

• 1. Gerai, kad korespondentas 
prisipažįsta neužmiršęs šio klu
bo, kurio veikla jam nemažiau 
žinoma, kaip ir kitų vietinių 
organizacijų. Tik labai gaila, 
kad ryžosi jį dėl nesuprantamų 
priežasčių nepelnytai nubausti, 
išbraukdamas iš gyvųjų tarpo.

2. Jei korespondentas nutuok
tų žodžio “pakomentuoti” pras
mę ir korespondencijos tikrąją 
paskirtį, jis neįtarinėtų R. N. 
nenuovaka, “Pakomentuoti” lie
tuviškai reiškia paaiškinti. Ką 
gi korespondentas paaiškino, ką 
ryškiau nusakė ar giliau išdės
tė savo korespondencijoje apie 
dalykus, aprašomus bendruome
nės apylinkės biuletenyje? Nie-

Spaudoje buvo žinių, kaip 
rusų atstovai įsidrąsino rengti 
Čiurlionio šimtmečio minėjimą. 
T ame minėjime dalyvavo atsa
kingi Bendruomenės’ pareigu-

choras, vadovauja 
su

L i e .t u vištai:
PASAKYTA PARAŠYTA. Prez, A. Smetonos kalbos 
ATSPINDŽIAI 

novelių

raičio asistuojamas. Laike mi
šių giedojo P. Leonora Miku- 
čionienė. Kun. D. Keegan pa
sakė tai dienai pritaikytą gra
žų pamokslą, atjautė rusų ko
munistų pavergime esančią lie 
tuvių tautą. Prašė būti vienin
gais, neprarasti savo kalbos, 
papročių ir meilės tėvynei. Tau 
tiniais drabužiais pasipuošęs 
SLA jaunimas su vėliavomis 
stovėjo prie altoriaus, jų tarpe 
du jaunuoliai iš Urugvajaus su 
savo vėliava.

g •- į- . ■■■ .

aLOS Tarybos pirm, trum 
pai apibūdino sunkia dabartį 
ne Lietuvos padėtį, esant ru 
su pa ve r si me. Pa žy m ė j o, 

Lietuvos laisvę 
būti vieningi,

ntinos Lietuvių Organi-jzas K. Stalioraitis, pirmininką- 
Spaudos Taryba (ALO-jvęs SLA net 6 metus, skaitė is

panų kalba paskaitų apie Lie
tuvos praeitį ir dabar turimus 
sunkumus, esant rusų pavergi
me. Už garbingų paskaitų jis 
susilaukė padėkos — aplodis-

zaci
ST) iškilmingai paminėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymo <>X metų garbingų sukak
tį. Minėjimas įvyko gražiame 
Susi i niįimo Lietuvių Argen- 

(SLA) salione 
3Į75 Lanus

kuriuos skaitlinga pu 
sutiko plojimais. Sce- 
padėjus vėliavas, “Auš- 

choras Temperley sugie- 
Argentinos ir Lietuvos

Visos šios
LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 

395 W. BROADWAY. SO. BISTON, MASS. 02127 
Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

Pastaba. Ir atsiskyrėliai Lie
tu vi u Centre, norėdami sutruk 
dvi i ALOS Tarybai, vasario 
15 d. 16 vai. neva lai rengė 
Liet. Nepriklausomybės minė
jimų. ALOS Taryba per dange 
!į metų rengė Vasario 16-sios 
minėjimus. Gi šiemet, okupan
to tarnų inspiracija ir pageida
vimu. buvo atsiskyrimas, ruoš- 

ak kirai. Tačiau tai nepajė
gė sutrukdyti ALOS 
ruoštam minėjimui, 
jc okupanto tarnai 
patrijotiškumiL a 
dirba, kad suklaidintų 
vius. Tačiau tėvynę 
mylį lietuviai moka

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lieto- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau isvardiniomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra na urali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
Kunancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
>.ruoia 300 psl. Kaina 7 dol.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
va Įspūdžiai Iliustruota toto nuotraukomis. 331 psl. $3 00

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

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2.00

Vincas Žemeifis LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
H4 psL Kaina $1.50

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

•Hllankant dArhe valandomis arba ursaiant Ir orldrd*n*
*r pinigine perlaida

MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LO AN ASSOCUmOK

«4S ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S063Ž 

PHONE: 2544471

rimas jau išėjo į lankas. Pra
dedam nesusikalbėti...
- siu metų balandžio 25 dieną 
rengiame Amerikos- 200 metų 
nepriklausomybės sukakties mi; 
nėjima McCormick sMėje. Ten 
dalyvaus didokas skaičius mū
sų organizacijų. Bus proga pą- 

ateį- 
viams. bet ir naujiems. Bus pro 
ga parodyti, kiek lietuviai pri- 

Amerikos ekonomių 
nio ir kultūrinio gyvenimo ly
gio pakėlimo. Tai*** gražus ir 
girtinas užmojis.

Skaudu ir liūdna, kad fron
tininkai neleidžia kai kurioms 
mūsų organizacijoms šiame 
minėjime dalyvauti^ stengiasi 
pakenkti šiams naujiems užmo 
jams. Vadai neturi nei gėdos, 
nei sąžinės tokio darbo imtis. 
Savaime persai mintis^ kad gal 
jie gauna iš kur direktyvas vis 
ką griauti, kad ne jų iniciaty
va organizuojama.

Studentas, grižęs Tiš Vilniaus 
lituanistinių kursų, rašo apie 
“velnišką Maskvos planą”. Ten, 
kiek prisimenu, rusai žadėjo 

TarvbosJ)arc,n,i mokyklas.
Argentine: sPa»<‘«’je buvo žinių, 

prisidengia 
p g stilingai 

lietu- 
LieUivą 

r sngeba 
_______ 'atskirti vilkus avies kailrjė, o 

MirAoo * m_. ypatingai jų organizatorius — 
MARCH. 19, 187S vadovus.

Nenustebkite, k id A’isi pasi- 
kaitlingos rašiusieji tėvynėje yra baigę- 

priimtą SLA salione. j aukštuosius mokshis ir nepri- 
Lietuvoje turėjo 

garbingas tarnvbas. Jie vra 
Chicagos skyriaus krikščionių 

nariai. Jie turėtų 
būti pavyzdžiu kitiems, kaip ne 
reikėtų daryti. Bet dėjsų Jaip 
nėra... -Tė *

Sąmoningai paminėjau šį įvy 
kį mūsų visuomenei,'kad lietu 
viai matytų, kaip lengvai dalis 
musų inteligentų yra išmuša
ma iš pusiausvyros. Nėra kuo^

himnus.
šiais metais lietuvių ir sve

timtaučių dalyvavimas minė
jime buvo labai gausingas. Iš 
Brazilijos atvyko Regina Bag 
dzin ė ir Jonas Lukoševičius;

U ugvajaus — Vyt. Dorelis 
su jaunimu; iš Rosario — Lie
tuviu Bendruomenės pirm. 
Jn. Papečkys; iš La Plata — 
Šaulioi su šeima ir p. Stočkū- 
nien'. Ukrainiečiu organiza- 
cija lietuvius sveikino raštu, 
kuriame pabrėžė, kad abi tau 
:tos neša sunkią rusų komu
nistų vergiją, ir abiejų tautų 
kova už laisve vra bendra.

kovoje už 
si turime 
Palmėj imo.

Minėtas
mas Ign. Valentikavičiaus.
dainavo keletą lietuvišku dai- v c

neliu. A. Mičiudo duktė Celija 
padeklamavo Virbicko eile ras
ti iš Laisvosios Lietuvos —Į 
4Ž^mė Artojų" (Jz. šiušio ini- 
ciatwa).

Didis lietuvių veikėjas Juo-

UKANOSE, 
rinkinvs. V. Alantas

L v. San men tų 
Buenos

Korespon|tsnj*6 pagrindinė i turn tyčią užsakytas sutartinai 
paskirtis juk * yra atvaizduoti ‘ 
tikrą vietovės lietuviu gyvenimą, 
duoti neiškreiptą jo vaizdą.

Mažutė Klaudija Jucytė, ran 
I kūtėje laikydama Lietuvos vė- 
j liavą, jaudinančiai padekla
mavo du eilėraščius. Jos vyrės 
nio j i sesutė Adrijana Jocytė sa
vo žavėtinai gražiu balsu su
dainavo kelias daineles, pati 
pritardama gitara. Tai jos ne
paprasti gabumpi dainoms. Pa
žymėtina, kad ji padainavo vie- 
nj dainelę iš ‘‘Ilgesio Gies- 
m s”, Jz. šiušio išleistos 1973 

; m., ir pati pritaikė tai dainelei 
i labai gražią melodiją. Ne vel
tui publika plojo, prašė pakar
toti. Jaunuolis Aleksas Saulis 
akordeonu pagrojo gražių lietu 
viškų melodijų. Visi trys jau- 

! nuoliai yra iš La Platos, noriai 
įdirbą scenos darbą. Ačiū jų tė- 
j velianis.

Juozui šiušiui teko laikyti 
i paskaitą lietuvių kalba. Pas- 
j kaita turėjo pasisekimą, nes 
tema buvo pritaikyta tai gar
bingai sukakčiai paminėti.

ALOST valdyba, už nuošir
dų pasiaukojimą lietuvybės sti- 

įprinimui. įteikė gėlių puokš- 
tęs_A. Jucytei ir “Aušros” cho
ro pianistei.

Pabaigoje SLA pirm. Juozas 
Deveikis padėkojo visiems už 

kad skaitlingą dalyvavimą, atjau
timą ir meilę Lietuvai. Prašė 
sekančia diena skaitlingai da- 
Ivvauli bažnytinėse pamaldose. 
Svečiai ir programos pildyto- 
j’ai SLA patalpose buvo pavai
šinti.

Vasario 15 d., sekmadienį, 10 
‘vai. Plaza de Mayo Katedroje. 
Buenos Aires, buvo atlaikytos 
šv. mišios. Jas atlaikė kun 
mons. Daniel Keegan, liet, pa
rapijos klebono kun. Jz. Pel-

Spauda praneša, kad SL R. 
įeina į rinkiminę komisiją. Jis 
yra Lietuvių Krikščionių De
mokratų Chicagos skyriaus 
valdybos narys, f‘-v 
« B. Z. buvo lameliai mano 
brangūs” dideli gynėjas. Kun.

publikos lydi- A. Vilkaičio 80 melų.sukakties1 mes nejučiomis ar sąmonių 
su vėliavomis bankete, suruoštame Cicerojerj gaį nepasineštume į klyskelins. 

de Mayo ir ten kuriame dalyvavo per 360 žnio^Iūs paniaž pradeda gaubti ben 
dradarbiavimo dvasia. Trum
paregiai mūsų inteligentai to 
nemato.

Budėkime, kol dar nevėlu!
JT. Bankus

Po pamaldi 
mas jaunimas 
nuėjo į Plaza 
padėjo vainiką prie Argentinos nių. A. R. nesigėdijo ant tuščio 
Laisvės paminklo. Z. Juknevi- popieriaus lapo-rinkti'parašus 
čius tarė žodį apie Jos kilnios j už minėto nelenflo vadovėlio 
šventės -reikšmę, ir.zpadė|cojo‘palikimą lituanistinėse mokyk- 
už gausų dalyvavimą/ ALOS Jose. . . : / -
Tarybos pirm. A. Mičiudas per 
kaitė rezoliuciją 
publikc 
Tiek bažnyčioje, tiek ir dedant j klausomoj 
vainiką, dalyvavo latvių atsto
vas Visvaldis Gusta, lenkų at 
stovė Maunik, Urugvajaus V. į demokratų 
Dorelis su jaunimu. Iš Brazi
lijos dalyvavo R. Bagdžiutė ir 
J. Lukoševičius.

Dalyvavo Argentinos laikraš 
čių korespondentai iš La Pren 
sa. La Nacion, Clarin ir kiti; 
televizijos kanalai 9 ir 13; ra
dijo atstovai iš 5 stočių. Tose 
iškilmėse dalyvavo ir didelis ‘stebėtis, kad tarpusavis nesuta- 
lietuvių draugas ir užtarėjas, 
TELAM žinių agentūros vedė
jas. žurnalistas Martin Alica. 
ir su meile ir atjautimu perda
vė šias žinias spaudai.

Malonu, kad ALOS Tarybos 
suruoštas Vasario 16-sios mi
nėjimas ir dėtos pastangos jam 
suruošti atsiekė pageidaujama į sirodyti ne tik seniems 
tikslą. Padėka priklauso ir vi
siems lietuviams patri jotams 
kurie nepasiduoda okupanto sidėjb prie 
tarnams, nors šie ir gana gud
riai veikia. Vienybėje ir su mei
le tėvynei Lietuvai dirbdami 
atgausime Jaukiama laisve *• - c <
gokimės okupanto tarnų, 
rie apgaulingai nori mus 
v c rs ’ i t a rn a u t i pa vergė j ui

- -
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Taupykite
pas mus

Taupykite dabar.

sumos

Investavimo knygelės sąskaitos neša

RSAUNIV

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.

- -• ; Norėtųsi Pamario pasaką 
-išgirsti Los Angeles scenoj

’ t ^Panašūs spektakliai, kaip Dai- 
navos -Pamario pasaka, Los An
gles'; lietuviu scenoje retenybė. 
Tiesa; .šįmet’muzikės Onos Me- * I. . * ' - ' • ' * . "
trikienės ir režisieriaus Algiman
to žemaitaičio ‘pastangomis su
telktas. gražus solistų, daininin
ku-ir kitokių menininkų būrys 
sausio 31 ir vasario i d. išėjo 
sęenbn'šū: J.-Štrauso čigonų ba
rono operete.. Vietiniai, kiek gir-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. i' 411

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Petro ir Povilo lietuvių para
pijos moterys rengia savo kle
bonui kun. Brady pusryčius ir 
kviečia visns dalyvautu ' Labai 
geras žmogus tas kunigas, kad 
ir svetimtautis.

Pas mus yra plačiau galvojan
čių žmonių, kurie darbo nebijo, 
rengti Jungtinių Amerikos Vals
tybių 200 metų nepriklausomy
bės paminėjimui parengti auto
busais ekskursiją į McCormick 
Place milžiniškąjį pastatą, kur 
minėjimo šventei salė jau paim
ta. Plačiau vėliau. žvalgas

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

ROCKFORD, ILL.
Kas ieško gyvybės šaltinio, 

užtikrinu kad ras

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-

VALANDOS: Pinnad. ir ketvirt. 9:00 ryto 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto 
dieniais 9:00 ryto 
daryta.

tuvu Čikagoje nusileido, čikagiš- 
kiai juos pasiskolino ir iki šiol 
negrąžino. O reikalingi jie čia, 
ne tik kad patys šoktų, bet kad 
ir jaunų šokėjų paruoštų.

• Jaunutis Puodžiūnas Pamario 
pasakos choreografas, vadinasi, 
jis sukūrė baleto šokius ir paruo
šė jaunąsias jo mokyklos šokė
jas, kurios šoko jūrų mergelių 
šokį. Mergelių šokyje šoko ir 
Violeta Karosaitė, puiku buvę 
pasižiūrėti seniai bemačius šią 
talentingą baleriną.

Jaunutis Puodžiūnas buvo taip 
mielas, net kvietė vakarienei ir 
nepaprastai! Sako, po vaidinimo 
bus vaišės, dalyvauk, susipažin
si su menininkais! Galėjau tik 
ačiū pasakyti, nes mano kitur 
tą vakarą pasižadėta.

Vaišės pas Adelę Bričkienę
Po Pamario pasakos publikai 

besiskirstant, žodelį kitą sume
čiau su giminaitėmis A. Bričkie- 
ne ir B. Taujeniene. Kalba trum
pa. Adelė Bričkienė sako: “Va
žiuojame visi pas mane užkan
dėliui ir daugiau pasikalbėsime”.

Aš atsisakinėju, kad jau esu 
pažadėjęs vakarieniauti ir nak
voti pusseserės Zuzanos sūnaus 
Povilo Permino šeimoje (pusse
serę Zuzaną Perminienę — Ta
mošauskienę palaidojome vasa
rio28 d.). Prižadu kitą vakarą 
net nakvinei pas giminaitę Brič
kienę apsistoti, bet ir tas negel
bėjo. Mažas užkandėlis gerbs I 
šeimininkės namuose tapo pui
kia vakariene, kad net turėjau 
Perminus šaukti, jog vėluoju.

Ir kitą vakarą pas Adelę Brič
kienę vakarieniavau ir Užgavė
nių pietūs pas ją. Vis su dau
giau svečių. Įdomu čia buvo 
susitikti Kazį Mickevičių, kurs 
kadaise Augsburge, J. Vitėnui 
išemigravus, perėmė Žiburių sa- 
vaitraščtį leisti. Profesorius Jo
nas Puzinas ir jo žmona be šiaip 
čikagiškių temų kalbą mezgė, 
teiraudamiesi, kaip gyvena Los 
Angelėj bei Kalifornijoje jų pa
žįstami: prof. Kazys Alminas, 
rašytoja P. Orintaitė, archeologė 
M. Gimbutienė ir kt.

Įdomūs vakarai ir puikiai pra
ėjo Užgavėnių pietūs Adelės Brič- 
kienės nepaprastame vaišingu
me. Adelė Bričkienė-Petrauskai- 
tė per šį karą buvo likusi Lie
tuvoje. Buvo ištremta už Uralo, 
laimingai grįžo Lietuvon ir Či
kagoje gyvenusios dukters Ire
nos Raudonienės pastangomis

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

8:00 vak.;
5:00 vakaro; šešta-

12:00 dienos. Trečiadieniais nž-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonij

Daug kas ieško gyvybės šalti
nio — linksmai praleisti laiką, 
užtikrinu, kad visi ras Rockfor- 
do Lietuvių Klubo šeštadienį ba
landžio 24 dieną, visą dieną. Bus 
šampano, balius. Visą dieną ger
sime geriausią prancūzišką vyną 
šampaną —- Champagne Vine.

Rockfordo publika jau žino 
apie Champagne Vine (šampa- 

Įno vyną) ir parengimų tvarką, 
j Lietuviško paruošimo lietuviškų 
valgių bus prie visų stalų, kiek 
kas norės ir ko norės. Specialus 
šampano stalas bus prirengtas 
visai nakčiai, kad įkaitę šokdami 
gerai muzikai grojant galėtų at
sigauti ir atsivėdinti. Geri mu
zikantai trauks lietuviškus, ir 
amerikoniškus šokius per visą 
naktį.

Bilietai į šampano balių par- 
parduodami — 9 doleriai vienam 
asmeniui. Rengėjai prašė pra
nešti, kad bilietus vakarui — 
baliui galima įsigyti.pas Augus
tiną Kapačinską, pas brolius šer
nus ir pas Kaz. Rutkauską.

Prezidentas Fordas praeią savaitę buvęs Illinois valstijoje ir 
net Chicagoje, sako respublikonų partijoos nariams kalbą apie rei
kalą dalyvauti pirminiuose rinkimuose .ir paduoti savo balsą už 
geriausią partijos kandidatą prezidento pareigoms.

suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
mai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 

pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį . • ’,

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608 I

Per Pamario pasakos pertrau
ką ir po spektaklio Marijos aukšt. 
mokyklos salės prieškambaris 
pilnas žmonių. Vos praeiti ga
lima. Labai daug pažįstamų su
sitikau. Vieni mane atpažino, ki
tiems pats prisistačiau. Pro šalį 
praeinančiam solistui Stasiui Ba
rui kyštelėjau dešinę, nes pažįs
tamas iš senų Augsburgo DP 
stovyklos laikų. Dažnas ir mie
las jis losangeliečių scenos sve
čias. Ir šįmet šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas J. Kučingis jau 
losangeliečius masina; parapijos 
rengiama Lietuvių diena bus bir
želio 27 d., programą atliks, kaip 
jis rašo, “Trys didieji” — Baras, 
Stankaitytė ir Vaznelis.

Losangeliškis, bet čikagiečių 
pasiskolintas, baletmeisteris Jau
nutis Puodžiūnas, mane pamatęs 
net šūktelėju ir aš — o kada 
sugrįši į Los Angeles ? Nemažai 
laiko Jaunutis Puodžiūnas pra
leido Los Angeles ir Hollywood© 
scenose. Buvo Hollywood Bowl 
Co. baleto grupės šokėju. Ne tik 
Kalifornijdje, bet ir kitur ta 
grupė gastroliavo. O kiek kartų 
jis šoko TV programose, karių 
spetakliuose ir lietuvių sceno-

gal jau prieš aštuonetą metų ga
vo iš okupantų leidimą išvykti 
Amerikon.

Kiekvienam Amerikos naujam 
imigrantui trunka, kol su nauju 
gyvenimu apsipranta, bet Adelei 
prie visų tų naujakurystės rū
pesčių prisidėjo ir liūdesio die
nų; Čikagoje mirė brolis, buvęs 
Lietuvos kariuomenės kapitonas, 
Pranas Petrauskas; pernai mirė 
brolis kunigas Kazimieras Pe
trauskas, buvęs Lietuvoje įvairių 
parapijų vikaru ir klebonu, o pa
skutinė jo kunigavimo vieta bu
vo Albuquerque, N. M., vetera
nų ligoninėje kapelionu; ir tre
čias laidotuves Adelė turėjo, kai 
mirė vyras Antanas Bričkus, bu
vęs Lietuvoje agronomu ir sei
mo nariu.

Neiškenčiau ir pratariau Ade
lei, kad ji čia Amerikon atva
žiavo tik laidotuvėmis rūpintis, 
savuosius laidoti. Taip, bet jau 
toks likimas. O laisvalaikiu sa
kosi net abu dienraščius, ir Nau
jienas ir Draugą, atsikvėpimui 
perskaitanti. Geriausi linkėji
mai jai!

(Bus daugiau)

EI Poppoca tepeli turi 10 tūks 
lančių metų, bet jo kaimynas 
EI Ventorrillo yra žymiai se
nesnis — net 10 milijonų me-

Turėjo Jaunutis Puodžiūnas ir 
gerą partnerę, baleriną Violetą 
Karosaitę, kurią losangeliečiai 
taip pat esame paskolinę Čika
gai. Violeta buvo Aqua Follies 
Co. baletininkė. Su ta grupe po 
kitus miestus važinėjo. Daug 
kartų yra atlikusi programą su 
jaunučiu Puodžiūnu amerikie
čiams ir losangeliškiams lietu
viams. .

1964 metų balandyje Violeta 
Karosaitė ir Jaunutis Puodžiū
nas pakėlė sparnus po Amerikos 
lietuvių kolonijas paskraidyti ir 
tenykščius lietuvius šokio menu 
pradžiuginti. Buvo žadėję po tri
jų mėnesių sugrįžti, bet kai lėk-

.Meksika — įvairi ir įdomi, 
'os sostinė Mexico City yra 
'sikūrusi ir išsiplėtusi ant že- 
nės ploto, kurio apačioje yra 
lidz.iuliai vandens klodai. Yra 
pavojaus, kad visas miestas 
»ali įgriūti, panašiai kaip Lie
tuvoje apie Biržus įdumbu že
mė, ištirpus apačioje esan
tiems gipso sluoksniams.

Nepertoliausiai nuo Mexico 
City dūkso debesyse sulindę 
sniegu ir ledais apkloti kalny
nai, kurių aukščiausioje viršū
nėje veikia nuolat mauroda
mas ugnikalnis El Popocatepetl 
I jį tyrinėjimų reikalais net 
35 kartus buvo užlipę meksi
kiečiai ir vienas prancūzas, 
Meksikos mokslo įstaigos žmo
nės — CENETL

Kiekvieną kartą jiems prie 
ugnikalnio užlipus, krateris 
vis atrodydavo kitoks, vis ki
taip dėl ten pačiame krateryje 
vykstančių sprogimų ir dėl daž 
nai pasikartojančių nežymių že 
mės drebėjimų.

Iš kraterio veržiasi suodžiai 
ir d ūmai.Aplinka, kuri yra ap
klota ledais ir sniegu, yra pa
juodusi. Bet tai neviskas, kaip 
“EI Heraldo de Mexico” rašo, 
5.180 metrų arba 32.880 pėdų 
aukštumoje, kraterio aplinko
je, gyvena gy vulėliai. Vieni pa 
našūs į dideles žiurkes, kiti į 
voveres. Tačiau tai nėra žiur
kės ir nėra voverės — jie neži
nomi ir neturi vardo. Jie nepa
žįsta ir nebijo žmogaus. Svar
biausia, kad tokioje aukštumo
je, ledo ir sniego apklotoje, nė 
ra maisto. Tad kuo jie maiti
nasi? kaip išgyvena?

Meksikiečiai atsakvmo ne
duoda. Jie bežino patys. Jie 
tegalėjo įrengti automatinius 
foto ir filmavimo aparatus, ku 
rie gal būt galės užfiksuoti gy
vulėlių gyvenimo vieną dalį ir 
gal būbsuteiks į statomus klau 
siinus reikiamą atsakymą.

Gi 5.000 metrų aukštyje bu
vo pastebėti vorai (aranas), 
kurie maitinasi vabzdžiais, 
krentančiais iš debesų ant le
do paviršiaus. Matyti, iš krate
rio besiveržią karšti dūnai ir 
gazai sudaro oro sroves, kurios 
ir pritraukia tuos insektus. Vo
rai jais maitinasi. Nesuėstus^

dėjau, spektakliu patenkinti. 
(Turiu prisipažinti, kad čigonų 
barono nemačiau. Iš anksto pir
kau bilietą, bet atsitiko taip, kad 
tą savaitgalį turėjau iš Ix>s An
geles į San Francisco išvažiuoti), 

sakyčiau,! Dainavą į I.os Angeles 
' atskraidinti gal būtų perdaug iš- 
kaštingas žygis. Tačiau linkė
čiau, kad O. Metrikienės ir A. 
žemaičio suorganizuotas kolek
tyvas neišsivaikščiotų ir su Pa
mario pasakos kūrėjais ir kitais 
menininkais pasitarę Pamario 
pasaką papasakotų ir padainuo
tų Los Angeles scenoje. Solistų 
ir dainininkų losangeliečiai turi, 
o jei ko trūktų, gal Dainava pa
skolintų.

Pasimatymas su 
Jaunučiu Puodžiūnu

Robert Strauss, demokratu parti
jos centro komiteto pirmininkas, ga
vo kvietimą atvykti į Federalinę rin
kiminę kampaniją. Pirmininkas yra 
susirūpinęs, nes jis nežino, kuriais 
sumetimais minėta komisija nori 
gauti iš jo tikslesnių informacijų.

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

7
rw Mokama 4 metŲ
/O Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

Iš viso Meksikoje priskaito- 
ma apie 2.000 ugnikalnių, ku
rie daugumoje yra mirę. Tik
tai EI Popo ir du aukščiau mi
nėti yra gyvi ir veiklūs. Bet ir 
El Popocatepetl nuolat turi di
delį kiekį gazų ir todėl gali tap 
ti pavojingu.

5 / Mokama 1 mėty
7 2 Certifikatams.

. Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ĮVAIRUMAI 
vabzdžius vorai susikrauna at 
sargai ledo skylise, kurias jie 
patys pasidaro.

Tyrinėtojai mano, kad kratė 
rio viršūnė gali būti turtin
giausiu gyvsidabrio sandeliu 
visoje Meksikoje^ nes tyrinėto
jų paimti pavyzdžiai, juos išty 
rus, davė teigiamų viliojančių 
davinių.

Vulkanas Popocatepetl yra 
nepavojingas apačioje už ko
kio 1(M) mylių įsikūrusiam Me
xico City miestui. Kaip ten bu
vęs prancūzas sako, krateris 
yra atviras ir todėl visi besiver
žią gazai, kurių veržiasi aps
čiai, gali laisvai iškilti j orą. 
Tačiau kiti trys — Pico de Ori
zaba, Citlaltepetl ir La Malin- 
che — yra pakankamai pavojin 
gi, nes jie pridengti pelenais 
ir akmenimis. La Malinche pri
dengtas akmeniu, kurio mato
mas aukštis siekia 250 metrų.

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

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070

ČIKAGOS VAIZDAI IR ĮSPŪDŽIAI
: - . Tęsinys 8 •
Dainavo vis dar puikiai dainuoja
Čikagoje būdamas, vasario 29 

d., pasigėrėtinai praleidau laiką 
apie porą valandų trukusiame 
Dainavos ansamblio jubiliejinia
me muzikinio veikalo Pamario 
pasakos vaidinime, 
operetėje, nes skambėjo arijos, 
choro dainos, muzika, buvo ba
leto šokis ir dialogai.

Įspūdžiai labai puikūs. Publi
kos pilna Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorija. Sako, ir 
išvakarėse, kai buvo Pamario pa
sakos premjera, irgi beveik pil
na salė. Čikagoje daug lietuvių, 
nemažai ir Dainavos meno mėgė
jų. Jau septyniolikti metai bai
giasi, kai iš Čikagos išsikraus
čiau į Los Angeles ir nuo to lai
ko nebuvau buvęs nė viename 
žymesniame čikagiečių meninin
kų parengime: nei operoje, nei 
operetėje ar šiaip koncerte. Malo
nu, kad Dainava vis tebedainuo- 
ja. ne vien jos veteranai choris
tai ir solistai, bet sugebama ir 
jaunais dainininkais ar daini
ninkėmis ansamblį papildyti ir 
pajauninti. Juk kai kur chorve
džių dejuojama, kad sunku pri
traukti jaunų dainininkų. Bra
vo, Dainavai už jos sugebėjimus!

Ir pažangos padaryta scenos 
dekoravimo mene. Labai patiko 
dailininko J. Daūgvilos ir ap
švietėjo Č. Rukuižos bendrabar- 
biavimas, sudaręs puikių sceno
vaizdžių. Kiekvienai scenai, pa
gal veiksmo turinį, , panaudojant 
šviesos efektus, keitėsi dekora
cijų vaizdas, visai nenaudojant 
senoviškos scenovaišdžių keiti
mo technikos.

■Pamario pasaką parašė Danu
tė . Brazytė-Bindokienė. Muziką, 
arijas ir choro dainas sukūrė 
mužikas Aloyzas Jurgutis. Ne
su kompetetingas jų meno kū
rybą vertinti, tik, kaip eilinis 
žiūrovas ir mėgėjas korespon
dencijas rašyti, galiu pasidžiaug
ti ir. arijomis, ir dainomis, ir dia- 
jogais. Ir režisierės Zitos Keva- 
laitytės-Visockienės sugebėjimus 
vaidintojai pasigėrėtinai perda-
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Rimtas įspėjimas Kremliaus valdovams
Šių metų sausio pabaigoje sekretorius Henry Kisin- 

geris buvo nuskridęs į Maskvą ir labai rimtai Įspėjo Leo
nidą Brežveną ir visą Sovietų Sąjungos vyriausybę dėl 
Angolos. Jau tada jis aiškiai pasakė Kremliaus valdo
vams, kad savo elgesiu Pietų Afrikoje sovietų valdovai 
griauna visus susitarimus su JAV. Jis jiems išdėstė, kad 
siuntimas Kubos karių ir sovietų ginklų Į Angolą griau
na visą detentės politiką, kurią komunistų partijos va
dai keliais atvejais viešai garsino.

Brežnevas turėjo progos pristabdyti kubiečius An
goloje ir sudaryti sąlygas visų politinių grupių laikina
jai vyriausybei visam kraštui. Jie galėjo susitarti pra
vesti rinkimus, priimti konstituciją ii- padėti pagrindus 
naujai Afrikos valstybei. Vasario mėnesi vykusiame ko
munistų partijos suvažiavime Brežnevas vis dar tebekal
bėjo apie detentės politiką, bet jis jau pasigyrė apie so
vietų politikos laimėjimus Pietų Azijoje ir Afrikoje. So
vietų spaudoje buvo pasirodžiusi žinia apie galimą koali
cinės vyriausybės sudarymą Afrikoje, bet tuo pačiu bu
vo paskelbtas Įsakymas sunaikinti visas kitas politines 
grupes Angoloje ir primesti visam kraštui komunistinę 
valdžią. - . .

Sekretoriaus Kisingerio Įspėjimo Kremliaus valdo
vams neužteko. Tada prezidentas Fordas ėmėsi antro 
žingsnio. Jis pranešė Kremliaus valdovams, kad pasita
rimai prekybai padidinti tarp JAV ir Sovietų Sąjungos, 
pasitarimai apie galimus naujus energijos šaltinius ir 
apie pagreitinimą namų statybos visoje Sovietų Sąjun- 

. goję nutraukiami. Prezidentas Fordas jau rinkiminės 
kampanijos metu Floridoje pareiškė, kad žodis detentė 
jam nepatinka. Be to, šios politikos praktika parodė, kad 
ji yra labai jau vienpusiška. Susitarta mažinti Rytų ir 
Vakarų Įtampą, bet ta Įtampa sąmoningai Afrikoje pro
vokuojama.

Prezidento Fordo nutarimas nutraukti ruošiamus 
pasitarimus jau minėtais klausimais turės priversti 
Kremliaus valdovus rimčiau susirūpinti santykiais ne 
tik su Amerika, bet ir su visu laisvuoju pasauliu. Brež
nevas, paskutiniame partijos suvažiavime keliais atve
jais užsiminęs apie gerus santykius su Amerika ir apie

pasižadėjimą vystyti prekybos ir pramonės ^iiitykius, 
tikėjosi tęsti dabartinę detendės politiką. Bet preziden
tas Fordas kitaip galvoja. Jis nemano, kad galima kal
bėti apie detentę, bet tuo pačiu metu dar labiau Įtempti 
tuos santykius.

Dar ryškiau santykius su Rusija senato užsienio ko
mitetui apibudino sekretorius Kisingeris. Jis pareiškė, 
kad su rusais reikia tartis strateginių atomo ginklų klau
simu, bet nėra jokios prasmės tartis apie užsienio preky
bą arba statybą naujų dirbtuvių Sovietų Sąjungoje, ka
da ta pati sovietų valdžia laužo savo pasižadėjimus, siun
čia ginkluotas jėgas Į kitas valstybes irzsteigia savo ka
ro bazes. . : j

šitas svarbus prezidento Fordo nutarimas didžiojo
je Amerikos spaudoje buvo veik nepastebėtas. Reikia tu
rėti galvoje, kad krašte vyksta svarbi pirminių rinkimų 
kampanija. Eina kova tarp dviejų politinių partijų. -Bet 
pačiam prezidentui tenka kovoti su respublikonais pa
čioje respublikonų partijoje. Yra stipri respublikonų 
grupė, kuri norėtų išstumti prezidentą Fordą iš prezi
dentūros ir į Baltuosius Rūmus pasodinti Ronald Rea
gan, buvusį kino artistą ir demokratą, nepajėgusį laimė
ti Kalifornijos gubernatoriaus pareigų.

Visa didžioji Amerikos spauda kreipė daugiau dėme
sio į Reagano, Howletto ir kitų politikų pareiškimus, bet 
nekreipė reikalingo dėmesio i H. Kisingerio pareis 
kimus. Jie net nekreipė dėmesio į paties prezidento pa
reiškimus. Jie didelėmis raidėmis spausdino rinkiminės 
kampanijos reikalu padarytus pareiškimus; bet visai 
pražiūrėjo tokį svarbų žingsnį JAV užsienio politikoje.' 
Tiktai Naujienos didelėmis raidėmis pirmame puslapyje 
pranešė savo skaitytojams, kad “Fordas nutraukė dery
bas su Maskva.” Nei angliški,, nei lietuviški laikraščiai 
šio žingsnio svarbos nesuprato, o gal ir nepastebėjo.

Šis prezidento Fordo nutarimas turi didelės svar
bos visiems amerikiečiams. Jis paliečia viso krašto san
tykius su galinga kariška valstybe. Šis nutarimas Ame
riką ir Sovietų Sąjungą gali vėl nustumti Į “šaltojo ka
ro” laikus, kada Įtampa tarp dviejų valstybių gali dar 
labiau padidėti. Viltys apie dirbtuvių statybą,, trąšų ga
minimą, ilgų geso vamzdžių pravedimą ir specialių šal
dytuvų statybą nenešė noras beginklę Angolos tautą pada 
ryti sovietine kolonija. Kai ambasadorius Moynihan 
Įspėjo visą, pasaulį apie sovietų strateginius planus Pie
tų Atlantui kontroliuoti, arba bent susisiekimui trukdy
ti, tai daugelis nenorėjo tikėti. Šiandien kiekvienam aiš
ku, kad Brežnevas vienaip Helsinkyje kalbėjo, o visai ki
tus planus savo strategams buvo Įsakęs ruošti. .. .

Prezidento nutarimas nutraukti pasitarimūs su So
vietų Sąjunga aiškiai turi pasakyti, kad prezidentas 
Fordas laisvės priešą labai gerai pažįsta. Jis buvo infor
muotas apie Sovietų Sąjungos planus Helsinkio konfe
rencijos metu, užtat ir pareiškė, kad JAV Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos aneksijos nepripažins. Tautų laisvės prin
cipą jis pabrėžė savo kalboje Helsinkyje ir pasėdžiavo 
suomių pasiryžimu ginti savo laisvę. Prezidentas Fordas 
labai gerai pažįsta Lietuvos pavergimo bylą, jis pasmer
kė sovietų valdžios prievartos veiksmus, ir jis nesirengia 
daryti rusams šiuo atžvilgiu jokių nuolaidų. Jis buvo 
pasiryžęs tartis su rusais Įtampos sumažinimo reikalu, 
bet jeigu Kremliaus valdovai vienaip kalba, o kitaip el
giasi, tai jis toliau su jais tartis nebenori. Kremliaus val
dovai turi suprasti, kad jie jau priėjo detentės politikos

Jimmy Carter nori tapti demokratę partijos kandidatu prezi
dento pareigoms. Jis yra turtingas žemės riešuty augintojas. Jis ne
turi jokios programos kraštui valdyti, bet jis yra pasiryžęs "valdy
ti, kaip geriausiai galės". Vietomis jis pajėgia surinkti gana daug 
balsy. Jimmy Carter demokraty partijas konvencijoje tikisi atvyk
ti su keliais delegatais iš Floridos, New Hampshire ir kitur.
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Perdaug operaciją
UPI praneša, kad Kongreso 

subkomisija įsitikino, jog dakta
rai Jungtinėse Valstybėse pada
ro per metus daugiau kaip du 
milijonus nereikalingų operaci
jų. Amerikos chirurgų kolegi
ja (American College of Sur- 
geans) jau vis?, eilę metų vado
vauja kampanijai prieš bereika
lingas operacijas. Dabar Mėly
nasis Kryžius (Blue Cross) pla
nuoja parinktose vietose JAV- 
bėse patikrinti prielaidų, kad 
Amerikos ligoninėse operacijų 
daroma perdaug. Planuojamas 
naujas planas, kuriuo Blue.Cross 
nariams būtų leista gauti antrą 
profesinę opiniją ar operaciją 
būtinai reikalinga, už antrąją 
opiniją nereikalaujant .mokėti.

Kongresinės subkomisijos in
vesticijos parodė, kad 1974 me
tais buvo padaryta 2.4 milijonai 
nereikalingų operacij ų, kurių re
zultate buvo 11,900 nereikalingų 
mirimų.

Jei antroji medikų opinija, bus 
skirtinga nuo pirmosios, Blue 
Cross planas apmokės ir trečią 
opiniją, kuri pagelbės pacientui 
apsispręsti.

DR. A. J. GUSENAS *

SAUGOK SAVA SVEIKATA
Maistas yra tavo vaistas, 

o vaistas turi būti maistas

Šių dienų žmogus rūpinasi maistu, kuris būtų gau
sus vitaminais. Kiekvienas mūsų turėtų pasirinkti to
kia kasdieninę mitybą, kuri būtų geriausia ir tinka
miausia organizmui. Norint, kad mūsų kūnas norma
liai laikytųsi, kad mes būtume sveiki, turime visų pir
ma maitintis geru, nesužalotu maistu. To reikalauja 
patys gamtos dėsniai, o jeigu mes jų nepaisome, tai ne
tenkame geros sveikatos.

Nūnai ne vienas gal paklaus: tai kiek ir kokių vi
taminų turi būti žmogaus kasdieninėje mityboje? Į 
šį klausimą negalima atsakyti visai tiksliai, nes mais
tas susideda iš daugybės veiksnių, o be to ir žmonių 
organizmai esti gana skirtingi, ne vienodi — vienam 
reikia daugiau vieno vitamino — kitam kito. Bet ži
nant kurie maisto veiksniai turi pakrankamą kiekį 
vitaminų A. B. C. I). E ir kalio bei fosroro minerali
nių druskų, o tail) pat žinant bendrą žmogaus sveika
tos stovį, nesunku nustatyti tinkamą kasdieninę mi
tybą.

Beja. reikia priminti, kad kiekvienas mūsų turėtų 
vartoti kiek galima daugiau pieno gaminių. Kiekvie
nas žmogus turėtų sunaudoti į dieną vieną kvortą 
pieno, ypatingai tai svarbu augantiems vaikams.

Gerai žinoma, jog senovėje pienas sudarė pačią 
svarbiausią maisto dalį, ir dėl to žmonių atsparumas 
ligoms buvo gana didelis, nors medicina buvo dar 
kūdi kystės vystykluose.

Antra svarbioji maisto sudėtinė dalis, tai daržo
vės, kurias augina pati gamta ir kurios dar nėra per 
daug sužalotos nuodingomis konservavimo priemonė
mis. Šie gaminiai, o be to dar iš grynų grūdų kepta 
duona, bulvės ir iš dalies mėsa, sudarė pagrindinę Ry
tų Azijos gyventojų mitybą. Nūdien toks maistas ne- 
visada prieinamas, nes mūsų laikais maisto gamyba 
matuojama doleriu. Nūdien daugiausia suvalgoma 
skirtingų rūšių duonos, tad atrodo jog žmogaus or
ganizmas gauna pakankamai proteinų. Bet toli gra
žu, taip nėra.

Nūdien pieno nepagaininama tiek, kad l-’ekvie- 
nam žmogui būtų po kvortą kasdien (nūdien žmogus 
pieno sunaudoja tik po ketvirtdalį kvortos į dieną). 
Iš šių dienų gaminamo pieno 40 proc. suvartojama 
sviestui ir 20 proc. sūriams gaminti. Be to vitaminas 
B. sunaikinamas moderniškuose malūnuose: išorinė 
grūdų dalis — kevalas — nutarkuojamas ir išmeta
mas lauk. Statistikos duomenys rodo, kad vienų meti) 
bėgyje sunaikinama 8.000.000.000 svarų maisto, kuria
me yra daugiausia vitamino B.

Užtai šių dienų vaikų sunykimas ir ligos, o kartu 
ir suaugusių ir senų žmonių paeina vien lik nuo mi
neralinių druskų ir vitaminų trūkumo kasdieninėje 
žmonių mityboje!

MBSOS GAMYBOS INDUSTRIJA
*

Nūdien mėsos parduotuvėse steikas. veršiena, kiau
liena. aviena, vištiena, malta mėsa, virti, rūkyti kum
piai ir t. t., viskas suvyniota į celofano pundelius ir 
į atviras šaldytuvių dėžes, gražiai eilėmis sudėta.

Tas pirkėjui duoda gražų vaizdą ir jis mėsą per-i 
ka be jokių abejonių. Pirkėjas mėsos mato tik vieną, 
pusę, o apie antrąją jis nieko nežino. Toji gražioji
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kai taria: “Apskritai jis (kri
tikas) tegu nerašo jokios tik
ros teatro kritikos, o tik dau
giau ar mažiau rengėjam -ir ar 
tistams. palankias korespon
dencijas.” Užmerkęs akis, suš
vinta vizija: Raila, muzikos 
kritikas bučiuoja solistei Dab- 
šienei į ranką, paglosto boso 
Dabšio plaukus, žemai pasi
lenkęs, apkabina tenorą Pava
sarį, pasodina ant kelių jauną 
baleto šokėja Alseikai tę ir 
taip toliau, vis plačiai šypsoda
mas, nieko neužmiršdamas.

Deja, prieš laiką norėjau 
pasidžiaugti Los Angeles ste
buklu, lyg nežinodamas -Railos 
rašymo manieros, - neišsenka
mo vandens rezervuaro. Jis -vėl 
iškeliauja iš namų per paradi
nes duris, velkasi 40 mylių 
vien tik dėl to, kad grįžtų į 
savo trobelę per užpakalines 
duris ir atskleistų naują, ma
tyt iš pogrindžio siiperintelek- 
tualinį muzikos kritikos žody
ną.

Na, sakau tėvui — Raila ne
būtų Raila, kada prisiirsime 
prie čigano ir barono?'

Nesijaudink, sūnau,

Bronys Raila, išvertęs visas 
partines ir politines tvoreles^ 
numušęs generolams kepures, 
pasmilkęs literatūroje viduti
niškumo dievaičiui, išliejęs sa
vo brangias ašaras dėl bendra 
darbiavimo su tėvyne, neradęs 
paguodos paguodoje, pasta
ruoju laiku nukreipė auksinį 
plunksnos smaigalį į muzikos 
kritikų dirvonus. v

“Raila nebūtų Raila’’, kaip 
mano tėvas tvirtina. “Jis — 
nuoširdus, atviras su plačia 
šypsena, . pasiryžęs kiekvienu 
momentu mirti už tėvynę, už 
tiesą ir teisybę. Tai pavėlavęs 
lietuviškas Voltairiukas — kie 
tas, meilus, liežuvingas žurna
listas. O svarbiausias jo fokusas 
— tarp cinizmo ir melo sužėrė
ti tiesa”.:

Teisybė. Tėvas nemeluoja. 
Kai Br. Raila išvydo Los An
geles lietuvių paruoštą J. 
Straussb “čikonų barono” ope 
retę, entuziastiškai sušuko: “tai 
-buvo pats didžiausias nuotykis 
po prieš keletą metų čia įvyku 
šio žemės drebėjimo...”

O vienok, nepasitikėdamas 
savimi, jis puola prie mokslo 
šaltinio, žurnalistikos vadovė
lio, .suradęs J. Blekaičio dra
mos liečiantį straipsnį, skaito 
garsiai ne -tik sau, bet ir “Drau 
go” laikraščio skaitytojams. Pa
galiau, nusišluostęs prakaitą po į galvą kolegų-kaimynų ankš- 
gilių studijų, iškilmingai kaip to kritikos stiliaus žodžius: 
prelatas Kučingis hierarchiš- “Triumfas, zenitas, vainikas,

turėk 
žvejo kantrybės, nes ir jo eže- 
rėtiuose gali pagauti' kartais 
žuvelę, — ramina mane tėvas, 
pildamas sau trečią martinį. 
O Raila deklamuoja ir kala sau

gelmė apoteozės .ženkle. 
Emocijų ekstravagancija... 
stalėtų krioklys... 
puikiąijšvy’įstytas pianisto ,-nykš 

tys,
tobula klaviatūros leksika ir 

t t

Nors muzikos kritikas grau
dingai prisipažįsta: “tik 
tau, kad jau niekada negalė
siu ir nebeišmoksiu”, bet, už
miršęs Blekąičio jšmįntingą 
patarimą, . ĮįgtftgĮii 
kritikuoja operetės orkestrą: 
aišku, grojęs nė be stambesnių 
trūkumų, bet ,yiską J^te Jaji- 
žęs savo ^ąkiĮią nuotąiįįą -ir 
jaunatvišku.. entųzia^Tpji- • 
b a:”. šnekamieji, dialogai nau
dojosi originalo šiaudų liku
čiais... suprantamų yaidibi- 
nių neskĮsuądiinių ir duobių, 
“Ačiū Dievui, kad niekas ne
nusuko sprando. Ir taip savo 
iškilmingą, didžiai vertingą 
raštą baigia kritikas Panevė
žio dramos teatro .režisieriaus 
J. Miltinio ilgai skambančiu 
akordu.

Na,--ar negražu žvilgterėti į 
“Draugo” kultūrinį priedą,' kur 
Bronys Raila, išsitiesęs per vi
są laikraščio puslapį, žilstan
čia redaktoriaus barzda apšvies 
tas, guli kaip sotus leopardas, 
uodega apjuosęs mokslą, me
ną, literatūrą, o čikonui ir ba
ronui palikęs mažą vietelę, už
tenkamai žvirbliui pasikapsty
ti. Vidas Aviža .

mėsa pereina per daugelį rankų iki pasiekia valgyto
jo stalą.

Skerdyklose gyvuliai užmušti patenka į labai neš
varias apystovas. Vienas valdžios skirtas mėsos ins
pektorius štai ką sako: Gyvulių skerdyklos labai neš
varios, nuo mėsų ir kaulų piaustymo dulkės, kraujas, 
gabalai mėsos, išmėtyti ant grindų. Ant mėsos gaba
lų Tėplioja musės, vabalai, katės, žiurkės ir kiti para
zitai, kurių skerdyklose yra daugybės.

Beje, Ralph Nader su savo komisija ištyrinėjęs 40 
skerdyklų ir Federalinei valdžiai patiektame raporte, 
valdžią smarkiai pakritikavo už blogą priežiūrą mė
sos gamybos industrijos.

Tose sekrdyklose ant grindų buvo išmėtyti jautie
nos, veršienos, kiaulienos gabalai, pilvai, žarnos, ant 
kurių rėpliojo musės, vabzdžiai, žiurkės ir kiti gyvū
nai.

Skerdyklos priklausė šiems savininkams: Smift 
b-vei, Wilson komp, Inc. John Morreli & komp.. 
Armour Akomp., Carnation & komp., Cudahy komp., 
Watzel & komp., Ine.

Ralph Nader 10 komisija surado, kad valstijų mė
sos inspektorių dauguma yra paskirti politikierių, ku
rie turi tamprius ryšius su skerdyklų savininkais. Ins
pektoriaus įsakyta praleisti nešvarią mėsą; ,o jei ne, 
tai jie savo darbus praras.

1971 metais skerdyklose buvo užmušta 118 milijo
nų veršių, avių, jaučių, kiaulių ožių ir 3 bilijonai viš
tų. Iš viso, buvo pagaminta. 67 bilijonai svarų mėsos 
ir vištienos. . [ ■ . . f- ' .^5

Conssumers unija išbandė hamburgerio šimtų šim
tus svarų ir surado 75 proc. nesveikus valgyti. Phila- 
delphijoje mėsos parduotuvėse buvo surasta, kad su
maltas chuck sjeikas turėjo daug nuodingų bakteri-

jų, caliform vadinamų. Bostone iš 250 patikrintų, ham- 
burgerių 73 proc. turėjo bakterijų. Tokių hamburge- 
rių užvalgius, žmogų susargdina — pavojingi valgy
ti- Visgi juos parduoda maisto krautuvėse ir McDonald 
stenduose.

New Yorko miesto sveikatos komisijonierius tyri
nėjo 87 mėsos pundelius. Pundeliai buvo pažymėti po 
7 svarus ir 7 uncijas, jie turėjo tik po 7 svarus ir 2 nn- 
cijas, vadinasi 5 uncijas mažiau.

Prieš keletą dešimtmečių, gyvuliai braidžiojo po 
gerą žolę ir dobilus laukuose, kiek norėjo, uek ir ėdė, 
kada norėjo, tada vandens atsigėrė, slimpinėdamas 
ganyklose pavargo, atsigulė ir. pailsėjo. Nūdien tas 
viskas pakito.

Paaugusius veršius, kiaules, avis prie namų gar
duose moksliškai šeria ir greitai nupeni ir nutykina.

Gyvuliams į maistą primaišo harmony, antibioti
kų ir trankvilaizerių. Vienas jų -vadinasi dietbylssil- 
bistrol. Nuo šio harmpno greit gyvuliai auga, didėja, 
tunka ir mažiau pašaro sunaudoja, 10 proc. mažiau, 
bet 15 proc. daugiau į svorį.

Massachusetts General Hospital laboratorijoje bu
vo tas harmonas ištirtas. Dr. Arthur L. Herbert, štai 
ką sako: Harmonas gyvuliuose auglius pagamina, jis 
gali ir žmogaus kūne vėžį pagaminti. Nūdien* jau 
21 špilis iš Amerikos importuotos mėsos nepriima! 
Užtai, kad gyvuliai šiame krašte Šeriami nuodingais 
hormonais, kurie vadinami “wonder.drug”.

Ą. & P., krautuvėse Bess Myerson patikrino 2.297 
mėsos' pundelius. 1.198 pundeliai nebuvo pilno svorio, 
jiems trūko po 2 uncijas. Tokios suktybės pasikarto
ja mėsos produktų parduotuvėse.

< (Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
JR GERKLES LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALuKAS 
AKUŠERIJA IR MOlfcKŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawrord 

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

Jei neatsmepia, sKamhinti 374-6004

DK.G K. BUbtilS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO IaKŲ 

CHIRURGIJA
Teiti. 695-0533 

Fox Vąiley Medical Center 
880 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. P£TER BKAZ1S
PHYSICIAN mN0 ^UkueuN 

2434 WEST 7Ut STREET 
Ofisas: HEmiock

RezicL;
OFl^U VAGAiNDUS;

Pirmadieniais ix keiviriad. 1—7 vaL, 
aniiaa.. paimta uieiu nuo 1—5, tree, 

ir sesiaa. UKiai susitarus.

OK. FAU1 V. UAKUO 
GYDY iUJAi |R GHikukuaS 

Westchester Community kiiniKos 
meaicinos aireKtorius.

1933 S. Mannenn Ko., Westchester, IIL 
VALANDOS; 3—y aarDo aienomis n 

, Kas antrą sesiauieių. č—3 vai.
Tei.: Soz-z/2/ aroa 562-2723

K&Z.U GI b-0673

DR. W. £1S1N-TĮSIMAS 
ARUStKIJA IK MOTERŲ LiuUS 

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

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

TEL. — BE 3-5893

OR. A. B. GIEVŠCKAS 
GYDYTOJAS 1R CrtiKUKGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street z

Valandos, pagal susitarimą. ,

DR. K. A. V. JUČAS
Tėl.: 561-4605 ir 489-4441 

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

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 

-Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an.zad. 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 59fh STREET 

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso t.lof.: HEmlock 4-2123
Razid. telef.: Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAM’ROTEZtSTAS 

Aparatai • Protezai, Jtod. Ban- 
dažai. Speciali pa*albe koloms

| (Arch Support*) ir 11.
VaL: 9—4 Ir 6—8. Šeštadieniais 9-—1.
2850 Wpst 63rd St., Chicago III. 60629

Tekfj PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI 

NAUJIENAS

Chicagos lietuviq atstovą žodis
4

Radijo forume
Ponų Rudžių leidžiamos ra

dijo forumo valandoje, vasa
rio 29 d. 2 vaL, buvo Chicagos 
lietuvių organizacijų sudaryto 
Bicentennial minėjimo komi
teto atstovų žodis, to minėji
mo pasirengimo pristatymas 
Chicagos lietuvių visuomenei. 
Forumo studijoje turėjo daly
vauti 12 organizacijų atstovų, 
bet dėl suslogavimo vienas ki
tas dalyvauti negalėjo ir apie 
tai pranešė valandėlės vedėjui 
telefonais. Kadangi radijo fo
rumo leidėjai buvo išvykę, tai 
valandėlei vadovavo Vytautas 
Kasniūnas, labai puikiai ir pra 
vedęs pasikalbėjimą su susirin 
kusiais Bicentennial lietuvių 
organizacijų sudaryto komiteto 
Chicagoje atstovais.

Pasikalbėjime dalyvavo ko
miteto pirm. dr. V, Balčiūnas^ 
vicepirmininkas ir administra
torius Ignas Petrauskas, žemai 
čių kultūros klubo — J. Skei
vys, LKVS Ramovė — A. Rep
šys, Zarašiškių klubo —Petras 
Blekys, Lietuvos Atgimimo Są 
jūdžio valdybos-Eugenijus Smil 
gys, Anglijos-Britanijos klubo- 
Stefanija Kaulėnienė, Lietuvos 
miškininkų sąjungos — J. Že
brauskas. “Klaipėda’’ jūros sau 
lių kuopos K. Milkovaitis, Lietu

vių dailininkų atstovas dail. J. 
Tričvs.

Po pasikalbėjimo radijo fo
rume, komiteto būstinėje pasi
tarimuose dalyvavo 19 komite 
to atstovų.

Pasikalbėjimą pradėjo komi
teto pirmininkas dr. Balčiūnas. 
Jis paminėjo, kad dar 1973 m. 
prez. Nixonas buvo pakvietęs 
viso pasaulio valstybes daly
vauti Amerikos 200 metų gim
tadienio minėjime. Kadangi 
Amerika yra viso pasaulio tau 
tų mišinys, todėl sudarytas 
Amerikos 200 metų paminėji
mo komitetas pradėjo savo dar 
bą sudarydamas ir miestuose 
ir miesteliuose minėjimo komi 
tetus. Pakviesti viso pasaulio 
turistai atsilankyti Amerikoje, 
todėl komitetas ir rinko žinias 
apie tautines grupes, kad iš to 
krašto atvykusieji turistai ga
lėtų gauti įnformacijas, kur yra 
jo kilmės krašto žmonių kultū
ros centrai, kad galėtų atsilan
kyti, susitikti su savo krašto žmo 
nėmis.

Dr. Balčiūnas, gyvenantis 
Wisconsine, sakė, kad jis neži- 
no'ar Chicagos lietuviai sutein- 
kė komitetui žinias, bet Wis
consin© tokias žinias suteikė 
dar 1975 m. sausio mėnesio 1

5 A. T A. J
I ANTHONY E. LEVITSKI į

v x Gyveno Chicago, Illinois

Mirė 1976 m. kovo 17 d., 5:30 vai. vakaro, sulaukęs 66 metu am- 
| žiaus. Gimęs Spring Valley, Hl.

Velionis buvo mirusios Loise Zikonis vyras.
Paliko nuliūdę: sūnus Anthony E. Levitski, jo žmona Joan, duktė g Lorraine Knight, anūkai — Karin ir Dale. Levitski, taip pat Eric ir ’ 

| Kirk Knight bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
g Kūnas pašarvotas Adolf---- Berwyn Funeral Home, 2921 So. Har-
§ lem Ave., Berwyn, BL

" Gėlių vietoje prašoma aukoti Chicago Neait Association arba mi- 1 
| šioms * -

Šeštadieni, kovo 20 dieną, 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios ' I Chicagoje į Št Agnes parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
| bus laidojamas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse kapinėse.

Visi a. a. Anthony E. Levitski giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnus, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Adolf. TeL 4844111.

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 M-je Gimnazijoje Kaune, Tremtyje Scweinfurto, Hanau 
ir Muencheno Lietuvių Gimnazijose. Chicagoje buvo Pedagoginio In- , 
stituto lektorius.

Dideliame nuliūdime paliko žmona Marija, dukrelės — Rasutė, 
Dangaolė, 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 kurį 
laiką jos pirmininkas. '

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St.

Atsisveikinimas bus penktadienį, 8:00 vai. vakaro koplyčioje.
Šeštadienį, kovo 20 d. 10:00 vaL ryto bus lydimas iš koplyčias i 

Lietuviu Tautines kapines.
Visi a. a. Jurgio Pėteraičio giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, dukterys, žentas, anūkai ir seserys.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. TeL 476-2345.

d. «L<V metu -uHa- "dėti lietuvių tautinės grupėsr
dienj Chhragoįe lietuviai ėmė-1 žmonių nedėkingumo parody
si tada, kada ii kitų organizaci mą savo globotiniui — Ameri- 
jų ar susidariuaię komitetų ne- kai. Ckt.
sigirdėjo jokių žinių apie lietu 
vių tautinės grapės 200 metų 
gimtadienio minėjimą. Tada ir 
atsirado iniciatorių grupė, ku
ri ir pradėjo kalbėti ir kviesti 
pasitarimams Chicagos lietuvių 
organizacijas prisidėti ir iškil
mingai ruoštis minėti garbingą 
Amerikos 200 metų gimtadienį.

Baigdamas pirmininkas Bal
čiūnas savo žodyje prašė dar 
neįsijungusias organizacijas ar 
klubus prisidėti prie minėjimo, 
pranešė, kad minėjimas įvyks 
balandžio mėn. 25 d. 2 vai. po 
pietų McCormick salėje, kad 
minėjimo lietuvių tautinė gru
pė privalėtų prisidėti kiekvie
nas jos narys, nes Amerikoj ra
do gerbūvį, globų, laisvę ir už

Susiriukhną

PRANEŠIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
Pašalpos Klubo mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 21 
d. 1:00 vai. popiet J. Vaičaičio salėje, 
4258 So. Maplewood Ave. Bus vaišės. 
Nariai, malonėkite atsilankyti ir už
simokėti klubo duokles, kad nerei
kėtų suspenduoti, nes balandžio mė
nesi susirinkimo nebus. Velykos tą 
dieną. Rožė Didžgalvis, rast.

— ZARASIšKIŲ KLUBO narių su
sirinkimas įvyks kovo 21 d., sekma
dienį. 2:00 vaL po pietų naujoje vie
toje — Chicago Savings and Loan, 
finansinės bendrovės Pakel Hall,

tai reikia Amerikai atsidėkoti
ir jos garbingą 200 metų nepri
klausomybės sukaktį paminėti 
vieningai ir suglaustomis jėgo
mis.

Ignas Petrauskas pareiškė, 
-kad jis neatstovauja jokiai or
ganizacijai. Minėjimo komite
to yra pakviestas administruo
ti, padėti sutvarkyti minėjimo 
reikalus, nes tame reikale turi 
patyrimo. Jis paprašė Chica
gos lietuvius minėjime gausiai 
dalyvauti ir komiteto darbus 
remti. Nusistebėjo, kad iki komi 
tetas nepasiskelbė viešai spau
doje, niekam Amerikos 200 me 
tų minėjimą Chicagoje rengti 
nerūpėjo, niekas nekalbėjo, 
buvo tylu ir be vėjelio.

Bet, kaip tik buvo paskelb-1 
ta spaudoje, kad JAV 20 metų 
gimtadienio minėjimo sudary
tas organizacijų komitetas, jau 
antrą dieną, ir kiti bėgo užsire
gistruoti pas Chicagos Bicen
tennial minėjimo komiteto pir
mininką ir pradėjo spaudoje 
skelbtis, kad ir-jie minės 200 
metų gimtadienį, kurį įjungs 
į penktosios lietuvių tautinių 
šokių šventės-pypę, įvykstan
čių 1976 iii. rugsėjo men. 5 d.

Iš Petrausko priminimo at
rodė, kad maža grupė žmonių, 
pajudinta spaudos ar uždan
gos šešėlinių galvų, liko nuste
binta ir supykinta, dėl to ir įvy 
ko toks staigus iššūkis ir komi
teto sudarymas, šokių šventės 
rengimo paskubinimą, tiesiog 
neapykantos reiškinio įžiūrėji- 
mą. J. Skeivj's, A. Repšys, Eug. 
Smilgys, Kaulėnienė, J. Že
brauskas, Milkovaitis, P. Ble-
kys, dail Tričys savo pareiški
muose komiteto rengti Ameri
kos Bicentennial minėjimui pri 
tarė ir kvietė Chicagos ir pla
čiųjų apylinkių arba ir iš toli
mesniųjų lietuvių, kolonijų, lie 
tuvius minėjime dalyvauti, prie 
minėjimo prisidėti, nes esame 
patyrę ir radę Amerikos sve- 
tinkumą, laisvę, netrukdomą 
gyvenimo gerbūvio susidary
mą ir laisvą organizacinį judė
jimą ir savo gimtąją kalba or
ganizacijų veikimą. Darant iš
vadą ir vertinant jaučiamas 
trukdymo pradžios pastangas 
minėjimui kenkti, kad ir ma
žos grupės, bet turinčios nesi- 
orentuojančių ir ne savo protu 
gyvenančių pasekėjų, tenka ap

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Viožpatios ranka buvo su jais ir didelis skaičius, kurie įtikėjo, 

gręžėsi į Viešpati".
Ap. Darb. 11:21.

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas. 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai butų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Kas sntr, antradienį Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinė
toju aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yr* 
rusioji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po miriios", kurią gausite 
nemokama L Rašykite:

prie 63 ir Western Ave. Visi klubo _ 
nariai yra kviečiami susirinkime da- z 
lyvauti. Be' kitų klubo reikalų teks 
aptarti ir pavasarinio banketo rei
kalą. kuris įvyks balandžio 24 d.

Valdyba

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

1 PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063*-------- 1 ' ■■'i

MOVING i
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6-1882

Vi -i ■ n ..........-Jį

RADINSKAS
STEREO RADIJAS

IR
MAGNETOFONAS

. Namų Elektra ir Baterija 
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G Ė L I N Y C I A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834
*■ ------

G Ė L I N I N K A S
Linksmumo’ arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRCT (PUT RAME NT A S)
5525 So. Harlem Ave; — 586-1220

GRASILDA ŠLIŪPIENĖ-KARTANIENĖ

Mirusio dr. Jono Šliūpo, garsaus lietuvių veikėjo ir aušrininko 
žmona, mirė 1976 m. kovo mėn. 5 d. 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 apeigos Įvyks 1976 metu kovo mėn. 20 dieną. 11 vai. 
Lietuvių Tautinėse kapinėse, prie a. a. Jono Šliūpo paminklo.

Nuoširdžiai prašome gimines ir pažįstamus dalyvauti apeigose ir 
tartu pareikšti paskutinį atsisveikinimą mylimai motinai.

Nuliūdęs
Mhos Vytwtas w setrria*

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO. ILLINOIS 60629. 

IV. RAITO TYRINtTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
' AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Vl I

Laidotuvių Direktoriai

SEpuMc 7-8551

EUDEIGAIDAS - I
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
i

N A RIA I:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

GEORGE F. RUDMENAS
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, III. 974-4410

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

s —I NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY. MARCH 19. 197S
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Marquette Parkas , l’it iiifiji pinniųiukė buvo išrink- ; 
ta Ona Shulmistras. Posto ir mo- I

ivyks kovo 21 d. anksčiau niihė- 
toj salėj. Nariai prašomi nepa- į

Dcn Varnas Amerikos legijono terų vieneto tikslas yra šelpti miršti, kad laikas užsimokėti 
karius ligoninėse ir jų vargan pa- klubo duokles, kad nereikėtų 
tekusias šeimas. Be šalpos dar- suspenduoti, mes balandžio rai
bo ši organizacija kovoja prieš 
komunizmą. Todėl mums lietu
viams labai svarbu priklausyti 
ir paremti šią organizaciją ne tik 
moraliniai, bet ir materiališkai. 

Būtų garbinga visiems lietu
viams atsilankyti į šį 30 metų 
sukakties- banketą ir kartu pa
gerbti žuvusius karius, kurie dėl 
mūsų laisvės paaukojo savo gy
vybę. A. P.

postas nr. 986 švenčia 
30 metų sukaktį

Posto kamenderis, James Rad
cliff praneša, kad šią progą pa
minėti yra ruošiamas iškilmin
gas banketas šeštadienį balan- ‘ 
džio 3 d. 7:0O v. vakaro, Knights 
of Columbus patalpose, 2306 W. 
69th St.

Šiam banketui primininkauja 
Bronius Mikėnas. Kiti komite
to nariai Bruno Basowski, Juo
zas Ramanauskas, Adam Ander
son, Juozas Stanaitis Edvardas 
Pocius, Jonas Evans, William 
Petrulis, Charles Petrila fr An
tanas Pargauskas.

Don varnas — lietuvių karių 
postas buvo suorganizuotas po 
II-jo pasaulinio karo. Pirmuoju 
šio posto kamanderiu buvo iš
rinktas a. a. Jack Jatis (Juozai
tis). Nariai pasirinko a. a. lei
tenanto Domininko Varno varda. 
Jaunas Domininkas buvo didelis 
lietuvių organizacijų darbuoto
jas, ypač Lietuvos Vyčių. Jis 
žuvo Vokietijoje 1944 metais ko
vodamas už žmonių laisvę. Jis 
buvo sūnus Domininko ir a. a. 
Marijos Varmi ir brolis Leonar
do. Jo tėvas, sulaukęs senatvės, 
dabar gyvena Marquette Parke.

Per 30 darbo metų Don Var
nas postas išaugo į gražią pa
triotinę organizaciją. Į ją dau
giausia įstojo iš antro pasauli
nio ir vėliau Korėjos karo grįžę 
lietuvių kilmės vyrai.

šalia posto buvo suorganizuo
tas pagelbinis moterų vienetas.

nesį 18 d. yra Velykų diena, klu
bo susirinkimas neįvyks, o gegu
žio mėnesį nebus,. Tik birželio 
20 d. bus pusmetinis narių su
sirinkimas. Prašau nepamiršti.

Po susirinkimų buvo vaišės ir 
malonus pobūvis.

Rožė Didžgalvis, koresp.
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kiam bizniui ar tikslui arba susirin- 

63rd St. Tel. 925-1711.

ing in printing plant. Excellent bene- 

BATES 4^kPHIC 1NDUSTKŽS~*

BUSINESS CHANCES 
' Biznio Pragos

PARDUODAMA- ARBA ISNUOMO- 
JAMA_ KRAUTUVE, tinkama bet ko- 

kimų salei (7400 kv. pėdos).” 2615 W.

. MECHANICS WANTED 
North Side Import Dealer 

EXCELLENT PAY 
AND BENEFITS 
Call Jack Swift

, ‘ ^,561-7583

MtLP WAMTeD — MALI 
_________Darbinbiky Reikia______

CLEAN UP MAN WANTED 
To Take fuU responsibility for clean- 

fits, good location. Apply in person: 
BATES eipAPHIC INDUSTRIES 

6029 W. 3>t St., Cicero. Ill.

RENTING IN GENERAL 
Nu o m

IŠNUOMOJAMAS

f:
L REAL ESTATE.f <

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė —■ Pardavimui

REAL ESTAT6 SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ,.KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKĄS, Prezidentas

Chicago, Ill.

NO. 6S

j 
I
i
1 
i
i

k£9

ITALAI ATMETE KOALICI>2212 W. Cermak Road. Virginia 7-7747
— Telefonas Brazys iš Afar- 

quette Parko apylinkės, nuo
širdus vyresniosios kartos Ame 
rikos lietuvis ir sėkmingas ne
kilnojamo turto nuosavybių 
savininkas, pratęsdamas pre
numeratą ir suprasdamas lie
tuviškos spaudos padėtį, parė
mė Naujienų leidimą $20 dp-

Piliečiu Lygos veikla
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpos klubo mėnesinis narių 
susirinkimas įvyko vasario 15 d. 
Vaičaičio salėje, 4258 So. Maple
wood Ave.

Pirm. Paul Masilionis atidarė 
susirinkimą 1:20 vai. po pietų 
ir pranešė, kad tą dieną yra Lie- 'vana. Dėkui už gerą Naujienų 
tuvos nepriklausomybės minėji- [vertinimą, gerus linkėjimus ir 
rpas. Nutarimų raštininkės ir 
valdybos narių raportai buvo 
vienbalsiai priimti.

Laiškas gautas iš Amerikos 
Lietuvių Susivienijimo, kurie 
kvietė prisidėti prie knygutės 
leidžiamos programos, klubas 
nutarė aukoti $15. Buvo nugirs
ta, kad keli klubo nariai serga 
Julia Daujotas, Julia Sadauskas 
ir Estella McNamee. Geros klu
bo rėmėjos ir darbininkės, lin
kėta joms atgauti sveikatą. Abi 
grįžo iš ligoninės, stiprėja na
muose.

Sekantis klubo susirinkimas

I

turto

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, Ilk 60629 ’ TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies ivairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
f

s

vi-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO. ILL. 60636. Tel. WA 5.9209
—   —  IT  - 1 -- ' 'I 'HWMaMB——BanM—B— r

's
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Cosmos Parcelė Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, Tjf. 60629. ~ “
3333 So. Halsted ct, Chicago, III. 60608.

V. V A L A N T 1 N A S
v"1 v

Tel. WA 5-2737 
tel. 254-3320

’ L- ■•V“* ■ 4. r-

.JUBILlįn^METU :
NAilJŲ SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60^ metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

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

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu-

neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio

ei jas ir remia visu lietuvių bendniosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto

rikosir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 

nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.
_ Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 

’ 1 i visus lietuvius pasekti lietuviškos
[prenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti

taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie^

ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose įrti Naujie-

skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
f \ f 5* * ' * * _ ............................... _ "
tavišky reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Ken»do|e metami — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims men/— $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam men. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą 
MT ■■ .« mb m kkhs ■■ bm m «mhp mm

NAUJIENOS,
r 39 So. Halsted St,

Chicago, UI. 60608

[2] Siunčiu--------------dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAYARDS IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

6 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, MARCH 19, 1976 '
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KAMBARYS su 
atskiru įėjimu, šaldytuvu ir virimui

lyvavo Illinois, Massachusetts, New je. Tel. 776-0543.
Hampshire;? Floridos pirmini y rinki-’ 
my kampanijoje. Atrodo, kad is res- ’

reigoms prezidentas Fordas surenka
daugiausiai belsu. Ronaldu
rėmėjai jau pradeda abejotų Kai ku-

pinigy ir nebandyti pakenkti prezi-

Prezidentas . Fordas gana gyvai da-

Hampshirite Floridas pirm iru y rinki-’ 
mu kampanijoje. Atrodo, kad iš res- • 
publikony kandidatę prezidento pa
reigoms prezidentas Fordas surenka 
daugiausiai balsu. Ronald Reagan 
rėmėjai jau pradeda abejotų Kai ku-1 
rie pataria jam be reikalo neleisti 
pinigy ir nebandyti pakenkti prezi
dentui Fordui.

tuose ir būti linkėjimų koordi
natore. Juose, kalbės WGN-TV
pranešėjas Jack Taylor. Pie
tūs bus .Driftwood restorane, 
4330 So. Pulaski-Rd., kovo 30 
d. 7:15 vai. vak.

— Trys metai praėjo, kai
1973 m. kovo 14 d. mirė pat- 

visuomenės veikėjasriotas, ‘ ‘ “ j
Kazys Čepukas, Palaidotas Lie
tuvių Tautinėse kapinėse. Pali 
ko dukra Vąjerija čepukaitė
Cherry ir jis vyras Walter, te- 
bęgyveną; j^ortsaidėje. čepu- 

venimu, veikė prie Balfo, Ai
kas gyvai’ domėjosi lietuvių gy

tos ir kitose lietuvių organiza-
V

ei jose. Priklausė prie dauge-

krosnimi Marquette Parko apylinkė-

—————
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 A re h. r Av* 
Chicago, III. 80632. Tel. YA 7-5980

HOMEOWNERS POLICY

Cali Frank Zapolis 
3208’A W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FARM

INSURANCE

S’ate Farm Fire and Casualty Company

I

z
A. T V E R A S 

LAIKRODŽIAI IR BRANCENYBRS 
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET 
Tafetr REpubllc 7-1M1

U
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BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI. 
pVISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTURA~[

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. 778-2233

- J
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SAVININKAS PARDUODA 10 kam
barių mūrinę rezidenciją su garažu, 
5555 So. Troy, pusė bloko nuo baž
nyčios ir mokyklos. Visi kambariai 
kilimuoti ir su užuolaidom. Pilnas 
t 2- r 1 ■_ * ~Z‘ ~ z 
gazu. žemi mokesčiai.

barių mūrinę rezidenciją su garažu,

nyčios ir mokyklos. Visi kambariai

beismontas. karšto vandens šildymas 
gazu. žemi mokesčiai. Įkainuotas 
greitam pardavimui. Tel. 737-8916.

10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci
cero Ąve. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

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

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

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

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje.

fr — —"    N

SOPHIE BARČUS1
I

IR GYVENKIME ČIA

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

2 butų puikus mūras, atskiri šildy- 

ke. Arti mūsų. $27,900.
mai. 2 auto garažas. Marquette Par-

ARTI 73 — California 20 metu 
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk-
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 

lūs gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui

kti 2 aukštų mūro narna. Auksus 6

ar
kiekvienam žmogui galima gerai pir-

kamb. butas ir modernus biznis. Na-
mas^pne« 18 metu statytas beveik
prieš Marquette Parką. $38.000.

-1

I
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IZRAELIO KARIAI MALŠINA 
MAIŠTAUJANTI JAUNIMU 

Prie Panamos kanalo priplaukė 140 prekybos
latvy, bet negali pravažiuoti

JERUZALE, Izraelis. — Praeitą ketvirtadienį vakarinėje 
---------  pusėje gyvenantieji arabai pradžjo -protestuoti prieš 
Izraelio okupaciją. Vaikai pradėjo mėtyti akmenimis į prava
žiuojančius Izraelio karius ir policininkus, miestelių merai atsisakė

į jordano pusėje gyvenantieji arabai pradžjo -protestuoti prieš 
’Izraelio okupaciją. Vaikai pradėjo mėtyti akmenimis į prava-

klausyti okupacinės kariuomenės įsakymų, krautuvės užsidarė.
. - .. - ■ . į ■

šiandien, penktadienį, Izraelio = —

už-jaukų.
— Ponia Ona J. Naujokaitis, 

New Lisbon, Wis., atsiuntė ge
rus linkėjimus ir 6 dol. auką 
už kalendorių. V. šuopys iš 
Melrose Parko, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė 4 dol. 
Pranas Kavaliauskas iš Brid- 
geporto apylinkės atsiuntė du 
dol. Tos apylinkės tautietis už
sisakė Naujienas 6 mėn., bet 
pavardės prašė neminėti.

—Petras Paprockas, Forest 
Hill, New York, pratęsdamas 
prenumeratą, savo gerus linkė
jimus atlydėjo $9 dovana Nau
jienų paramai. Vienas nevvwor- 
kietis atsiuntė $7 ir prašė siųs
ti Naujienas 3 mėn. tinkamam 
susipažinimui. Antanas Diškė- 
nas iš Maywood, N. J., atsiuntė 
už kalendorių S3. Dėkui

J siems.
— C. Rinkevičius, Jersey Ci

ty, New Jersey, kiekvienais 
metais, prasęsdamas prenume
ratą, paremia Naujienų leidi
mą auka. Dėkui už vakar gau
tą laišką su gerais linkėjimais 
taip pat už $9 auką ir pratę
simą prenumeratos be ragini
mo, tuo administracijai sutau
pant laiko ir sumažinant išlai
das.

— Gus. Motiejaitis Collinsvi- 
le, III., pratęsė iš anksto be ra
ginimo savo prenumeratą ir kar 
tu su gerais linkėjimais taip 
pat su padėka už kalendoriii 
atsiuntė penkinę Naujienų la
bui. Petras P. Rulis iš New 
Port Richey, Fla., atsiuntė $4- 
Dėkui už dovanas ir už anksty 
bą prenumeratos pratęsimą. Ta 
proga pranešame, kad platini
mo vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokamai pagal gau 
tus pageidavimus arba atsiųs 
tus galimų skaitytojų adresus. 
Visi skaitytojai prašomi prisi
dėti prie platinimo vajaus.
— Cristian Anti-Communism 

Crusade, 124 East First St., 
Long Beach, CA 90801, ruošia 
specialius Antisubversyvinius 
seminarus Holiday Inn N. E., 
....6990 Pendleton Pike, India
napolis, Indiana, balandžio 
23-25 d. ir kviečia visus daly
vauti, ypatingai dvasininkus, 
studentus, mokytojus ir polici 
jos tarnautojus, kuriems yra 
teikiamos stipendijos, šiaip pa
skaitų dalyviams kainuoja -S20, 
o su nakvyhe ir maistu $55. 
Pašnekesiuose dalyvaus CACC 
pirm. dr. Fred C. Schwarz ir 
kiti komunizmo bei naujosios 
kairės ir terorizmo žinovai, bus ; 
rodomi filmai ir laisvi pareiš
kimai. Dėl registracijos, stipen i 
dijų ir platesnių informacijų 
kreiptis į CACC organizaciją 
arba Indianapolio telefonu 
(317) 849-9393. Seminarus re- • 
mia studentų Young Ameri
cans for Freedom ir kitos prieš 
komunistinės organizacijos.

— Barbara Jerome Baum- . 
hart, Standard Federal Taupy
mo ir Skolinimo b-vės ryšių su ■ 
visuomene ir garsinimų direk- , 
tore, pakviesta dalyvauti Ame 
ricąn Cancer organizacijos pi
niginio vajaus atidarymo pie-

lio lietuvių, organizacijų; Buvo
ilgametis SEA 226 kuopos ir

nas Lenktaitis. Konkursą skel
bia ir jįtvarko

a * ♦ * *

Humboldt. Parko Lietuvių klu
bo pirmininkas. Rašinėdavo 
“Naujienoms’’ korespohdėnci- 
jas apie lietuvių veiklą.

— Dail. Petras Bugailiškis

korespondėnci-

ruošiasi sayg darbų parodai
kovo 26 d, Lieįuvių Taųtiniųo? 
se namuose. Išstato 25 natūra
listinius darbūšj tokius, kokius 
lietuviai mėgstą.

— LKVS. Bąinovė- .Chicagos 
skyriaus narių' susirinkimas

se namuose.^Išstato 25 natūra-

įvyks kovo '217 ldį-i2 y.al-.Ividu- 
dįėnį Jaunirfio.? čėntreZ Valdy- 
ba: kviečia višiišYriorius.- daly
vauti.

PraHginamąs Valančiaus
■ ■ v ,4 t- i _* ..T w. - v’

’ vkonlajr^M^incįs;
' Valančiaus konkurso ’ organi

zatoriai telefonu- ir-laiškais buvo 
prašyti prailginti, konkurso ter-
miną, nes, kaip jie sako, tema 
yra istorinė ir reikalauja Jau

šytoj ų. Draugij a.
Lietuviu Ra- 

. (Pr.)

Metcalfe nugalėjo
■■ - - - X.

demokratu “mašiną”
CHICAGO. Tris kartus iš 

eilės išrinktas Kongreso atsto
vu,. buvęs .Olimpijos žaidynių 
žvaigždė; negras Ralph H. Met-
calfe pirminiuose praeito antra-
dienio . kongresiniuose rinkimuo
se milžiniška persvara, nugalėjo
Chįcągbs demokratų partijos iš-

Ervin A. France 71 nuošimčiu 
prieš;29 ArKa'^,^23 balšais-prieš

Metcalf e, buvęs mero" jDaley 
įštikįpiasįs;. nutraukęs su jtio vi-

statytą--ir remiamą kandidatą

šus santykius, kandidatavo be
_ _ ■ X v .'

jokios kitų paramos, pirmasis 
negras išėjęs prieš “mašiną’ ir 
ją nugalėjęs.,

Pirmasis Kongresinis Distrik- 
tas, kuriame Metcalfe laimėjo,žiau laiko, kad liūtų tinkamai

pavaizduota. .Konkurso termi-
mokratinių 'kongresmanų prima-

• • V / ' • i • . « _. .
nas buvo š. m. kovo 31. Dabar 
konkurso terminas ’ nukeliamas 
iki 1976 lapkričio 1 d. .

Kaip buvo skelbta, yra trys 
premijos.

Romano premija — 1000 dol. 
Jis turi vaizduoti vysk. Valan
čiaus veiklą ir jo reikšmę niųsų 
tautai. }X'

Dramos premiją
. u: '

500 dol.Dramos prūniją — 500 dol 
Ji gali vaizduoti viena vysk. Va-

buvo skaitomas tvirčiausiu de-

rinių rinkimų bastijonu negrų 
tirščiausiai apgyventoje Chica- 
gps miesto pietinėje dalyje per 
daugelyje metų.

’— Trys operos — Juodas 
Laivas, Gintaro šaly ir Priesai-

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

dienio iki penktadienio 12:30—

sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

CHICAGO, ILL. 60629

ir i

•TERRA į
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos

visoms progoms.
3237 WEST 63rd $T„ CHICAGO 

Telef. 434-4660

Didžiausias kailių
pasirinkimas

pas vienintelįJ \ P“’® vienmieų 
r kailininką

v

Chicagoje

NORMANĄ
>URŠTEINĄ 
^TeL 263-5826 
Sfi} (iataigos) ir 
ĮįĮ S714A3S 
'S (buto)

185 North Wabaxh Avenue 
2nd Floor Chicągo, DI. 60601

9 kambarių kaip naujas ranch. 2 

Arti-Brighton Parko. Galite greit už-

2 BUTU modernus mūro namas su 

gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 

Cent air cond. Arti Maria High. —

_2 vonios, nauii karpetai. 
imti. S36.500.

earažu. Atskiri šildvmai. Paini, graži

auto mūro garažas. Atskiri šildvmai.

M5.500.

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

RUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

. Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

*369 ARCHER AVE. CHTCAGO.TE 
TeL 254-5551.

LEMONTO APYLINKĖJE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

^TWH—FI'Iff' I I BU imm—Į.a.m.1______

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE ’ 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 

iškvietimai, pildomi pilietybės pra^ 
šymai ir kitokį blankai.

Taip pat daromi vertimai, giminių

symai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

perstatau menus visu rūšių namo ap- 
3 z ~ ______

^LYb^ile.1?U3 ir rin«*(guttersj.

DOMAS ŽUKAUSKAS.
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. BL 60609. TeL VI 7-3447
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vyriausybė pasiuntė į Nablus, |Č VlCA P AS AIRIO 
T4tolvi*r\Ti Ir > 4- ii o nvokii ------ :—  
nius, kurie tuojau apvalė gąt- 
smogiamosiosr kariuomenžs dali- 
ves nuo pusbernių, bandžiusių

- ------ —

Hfebron ir kitus arabų miestelius

•

Dėl Vietnamo karo našlaičių

KOPENHAGA. — Danijos 
valdžia nutarė.leisti 200 Vietna
mo vaikam našlaičiam pasilikti

ardyti tvarką.
Kariai daužė krautuvių duris

Nabdus mieste Izraelio karei- Danijoj® tiek, kiek jie norės, pra-
W . -B M

ų dailiniai guminėmis lazdomis ne$ė premjeras Anker Joergen-vru <
daužė kiekvieno užadaryto krau- šen. Tuo .nutarimu, 'pakeistas 
tuyininko duris, langus ir liepė anksty bes nis potvarkis tuos nas--bu

atidaryti. Vaikėzai, kurie anks
čiau neleido Izraelio automobi-

laičius išsiųsti atgal į Vietna-

liams pravažiuoti, dingo iš gat
vių.

Kareiviai su maištaujančiais 
baikų nekrečia. Kelius pusber- 

•nius lazdomis apdaužę ir atstatė 
tvarką. JBet tai _yra. prieyartinė .

mą kaip galima greičiau. Tie va-i 
kai buvo atgabenti iš Vietnamo 
į Daniją praeitų metų balandžio 
mėnesį, :kai komunistai užėmė
Pietinį Vietnamą.

arabų protestas. Vakarų. Jorda
ho arabai nori grįžti prie Jorda
nijos. Iki šio meto jie ramiai ir 

. tyliai gyveno, bet praeitą savai
tę pirmą kartą parodė organi
zuotą pasipriešinimą^

Teisybę pasakius, Izraelis ma
žai tesikišo į savivaldybės rei-
kalus. Izraelitai. išgaudė tiktai
įtakinguosius veikėjus, veiku
sius prieš Izraelį, bet visus kitus 
paliko ramybėje dirbti žemę ir 
prekiauti.

Daugeliui arabų leisdavo pe
reiti kito Jordano pusėn ir paši-
matyti su pabėgusiais kovoto
jais. • Kalbama, kad ruošiamos 
Izraelio derybos su Jordanijos 
karaliumi dėl karo metu užimtų 
žemių. Organizuotas protestas 
galėjo būti pirmas jordaniečių 
nepasitenkinimo ženklas.

Mėnulis yra žemės vaikas?
H0WT(B

ji įrodymai, randami Apcfio as
tronautų iš mėnulio pargaben
tuose uolų pavyzdžiuose rodo, 
kad dabartinis žemės satelitas 
Mėnulis kadaise yra buvęs že
mės kūno dalis, kad žemė yra su-- 
sidūrusi su kokiu dangaus kūnu, 
kurs buvo tiek karštas ir turėjo 
tiek energijos, kad ’ sutirpino ir 
nuo žemės atplėšė dalį jos.‘ap
siausto”,2
ir susivyniojo į kamuolį. Dr. 
Ringwood yra Australijos Na
tional. universiteto geologas.

ROMA. — Aukso monetos Ita
lijoje pabrango 60%. Jomis pre
kiauti įstatymu draudžiama, bet 
italai, paveikti liros vertės kri-

Geologas, t

kurs su laiku atvėso

timo, neatsižvelgia į jokius įsta
tymus ir skubėdami supirkinė
ja auksinius pinigus.

Išvalyti ežerus 
truks 15 metu

Bendra Jungtinių Valstybių
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Geriausieji Ronald Reagano draugai pataria jam trauktis iš kovos prieš prezidentą Fordą.
Illinois valstijoje Fordas surinko 67% visy respublikonu balsy, o Reaganas 'gavoo tiktai 32%,
bet įts narį pabandyti laimės dar kitose valstijose. AAatyt, kad jis turi turtingu rėmėju.
- ■ H ■ m. — —...............- - — --------------------------------------------------------------- - - -
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VYRIAUSYBĖ ĖMĖSI PRIEMONIŲ 
LIRAI STABILIZUOTI

Krikščion-y demokratų partijos sekretorius 
nesutiko priimti komunistų į vyriausybę

ROMA, Italija. — Praeito ketvirtadienio vėlų vakarą Itali
jos krikščionys demokratai atsisakė sudaryti su komunistais koa
licinę vyriausybę. Premjeras Aldo Moro kelias dienas tarėsi su 
komunistų, socialistų respublikonų ir liberalų partijų vadais. Jis 
plačiai aptarė vyriausybės priemones lirai stabilizuoti. Vėliau 
koalicijos su komunistais klausimas buvo svarstomas pačiame 
Italijos krikšęjonių demokratų partijos centro komitete. Itali
joje yra krikščionių, kurie pataria įsileisti komunistus į koalicinę 
vyriausybę, bet didelė centro komiteto narių dauguma, apsvars
čiusi susidariusią padėtį, nutarė neįsileisti komunistų į vyriau
sybę. į I

SIRIJOS PREZIDENTAS BANDO -
SUTAIKYTI KARIAUTOJUS

L'

Streikuoja Panamos

Ispanija padidino 
minimum uždarbius
MADRIDAS. — Ministeris 

pirmininkas Carlos Arias Navar
ro ir jo kabinetas dekretu pa
skelbė dienos uždarbio minimum 
.$5.22. Tai yra apie 23 nuošim
čiais padidinimas siekiantis iš
lyginti eilinių darbininkų uždar
bį su kainomis, kurios nuo 1975 
metų pakilusios 20 nuošimčių. 
Arias tos priemonės griebėsi

Partijos sekretorius Benigne
......Zacagnini oficialiai paskelbi, 

kad krikščionys demokratai ne
darys jokios koalicijos su Itali
jos komunistais. Naujai pa
skelbtas komunistų pranešimas 
apie atsipalaidavimą nuo Alask,- 
vos dar labai naujas, kad galima 
būtų juo patikėti. Italijos so
cialistai demokratai pasižadėjo 
remti Aldo Moro vyriausybę, bet 
jie reikalauja padaryti būtinai 
reikalingas ekonomines refor-
mas. Socialistai patarė premje-
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rui sudaryti koaliciją su komu
nistais, jeigu balsai reikalingi 
žemės reformai ir griežtai fi-

: Socialistai

prišibijodamas, kad nepasikarto
tų dąrbįnmkųzneramūmai, ko-.kanalo darbininkai

- ,-.7. r.Širijos verčiami, Libano.; karvedžiai daro 
pastangas baigti tarpusavio karą ir įsigalėjusią anarchiją, bet 
prezidentas Suleiman Franjieh ■ nesutinka atsistatydinti.

Kariuomenės sukilėliai prieš 
prezidento rūmus turi pastatę 

artilerijos pabūklus, bet dar ne
pradeda atakos, laukdami kuo 
baigsis pasitarimai, kuriems Si
rija tarpininkauja.; .

Nepatvirtintomis žiniomis, Si
rijos prezidentas Hafaz Assad 
prikalbinęs Franjiehj pasitrauk
ti ir darąs pastangas padėti su
daryti laikiną vyriausybę su nau
ju prezidentu ir padėti Libanui 
baigti naminį karą, kuriame per 
11 mėnesių jau žuvo apie 12,000 
žmonių. Franjieh nepasiduo
dant, kovos tebetęsias ir maho
metonų bei krikščionių priva
čiu armijų kovoms besitęsiant, 
vien praeitą savaitę virš 200 
žmonių užmušta ir daugiau kaip 
470 sužeista

Papildomomis žiniomis, praei
tą ketvirtadienį mahometonas 
Beiruto,garnizono komendantas 
brigadierius Aziz Abdah pasi- 
kelbė viso Libano laikinuoju ka
riniu gubernatorių ir tarpusavės 
kautynės dar padidėjo. Per vieną 
naktį 213 užmušta ir 151 su
žeistas. Naujai pasiskelbęs val
dovas pirma sąlyga reikalauja 
Franjieh atsistadinimo arba jį 
nuverstų jėga; bet Sirijos prezi
dentui pradėjus tarpininkauti, 
dar privengia pradėti preziden
tūros puolimą.

5-tas kvartalas 
nepatenkintas

ČIKAGA. — Nepriklausomas 
kandidatas Alan Dobry į miesto 
tarybą laimėjo rinkimus. Jis Či
kagos miesto taryboje atstovaus 
5-to kvartalo gyventojus.

Dobry, laimėjęs rinkimus, pa
sakė: ‘Tai reiškia, jog žmonės 
balsavimu parodo, kad jie nėra 
patenkinti viršininku Daley ir 
kad galima perimti demokratų 
partiją iš mero globos”.

BEIRUTAS

Kiniečiam uždrausta 
“žiopsoti^ i turistus 

PEKINAS, 
ša:

Reuteris prane- 
Provincijų administracija 

pradėjo kampaniją atpratinti ki
niečius nuo perdidelio dėmesio 
svetimšaliais ’ vizitoriais, kurie 
daugelyje Kinijos dalių tebėra 
neregėta keistenybė ir eiliniai 
kiniečiai pamatę užsienietį daž
nai apstoja visa minia, kadangi 
svetimšaliai savo keistais dra
bužiais, keista plaukų šukuose
na, ypač negrai, yra kiniečiams

PANAMOS KANALAS. — 
Prie Panamos kanalo stovi jau 
net 140 prekybos laivų, negalin
čių praplaukti Pacifikan. Paaiš
kėjo, kad streikuoja Panamos
kanale dirbantieji amerikiečiai. 
Jie patyrė, kad vedami pasitari
mai tarp Valstybės Departamen
to ir Panamos vyriausybės visais 
kanalo klausimais. Darbininkai 
patyrė, kad panamiečiai reika
lauja atleisti visus prie Kanalo 
darbų dirbančius amerikiečius. 
Jie, protestuodami prieš tokį su
tarties paragrafą paskelbė strei
ką.

sisakė įeiti į vyriausybę, bet jie 
reikalauja ekonominių reformų, 
kurių kraštas būtinai reikalin
gas.

Krikščionys demokratai priė
mė socialistų paramą parlamen
te, už tai bus jiems dėkingi, bet 
krikščionys atmetė socialistų pa
tarimą sudaryti koaliciją su ko
munistais reformoms pravesti. 
Premjeras pasakojo komunistų 
atstovams apie priemones lirai 
stabilizuoti, bet jis nekvietė jų 
į koalicinę vyriausybę.

Kaip krikščionys demokratai, 
taip ir socialistai kreipia daug 
dėmesio į amerikiečių poziciją 
dėl koalicijos su komunistais. 
JAA7 pasižadėjusios teikti di
desnę ekonominę paramą Itali
jai, jeigu komunistai nebus įleis
ti į Italijos vyriausybę, Davus 
komunistams kelias vietas kabi
nete, JAV parama gali būti visai 
sustabdyta. Komunistai protes
tuoja prieš tokį amerikiečių “įsi
kišimą į Italijos vidaus reika
lus”,. bet jie patys nenori atsi
sakyti amerikiečių 
Italijoje 
ekonominei būklei pataisyti gali 
padėti tiktai JAV. Iš Rusijos ita
lai negali laukti jokios paramos, 
net ir Italijos komunistai to ne
sitiki.

fę pavojun jo vyriausybę.
Minimum alga, kuri prasidės 

galioti nuo balandžio 1 dienos, 
palies apie 850,00 paprastų dar
bininkų, iš visoje Ispanijoj esan
čios arti 14 milijonų darbo jėgos.

Be to, Ispanijos vyriausybė 
pasiuntė parlam'entui įstatymo 
sumahymą leisti daugiau politi
nės veiklos. Tuo projektu modi
fikuojamas baudžiamasis kodek
sas, liečiantis susirinkimų ir po
litinių organizacijų teisę ir iš
raiškos (žodžio) laisvę. Projek
tuojamasis įstatymas draudžia 
bet kokią veiklą organizacijoms, 

i siekiančioms įvesti totalitarinį 
režimą, reiškia nelegalei komu
nistų partijai.
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Vakar Panamos vandenimis 
praėjo tiktai vienas laivas, tuo 
tarpu kai kiekvieną dieną praei
na net po 37. Panamos kanalo 
vadovybė įtikinėja darbininkus, 
kar kanalą aptarnaujantieji dar-

krinta paskolj nuošimčiai
Amerikos skolinimo-taupymo 

bendrovėse atsirado daugiau lais
vo pinigo. Aišku, tokiu atveju 
nuošimčiai už morgičius turėjo 
kristi. Dabar už paskolas nau
jiems namams pirkti vidutiniš
kai imama 8.94' .

tokia retenybė, kad pamatę vie
ną ar būrį apstoja jį tūkstan
čiais, trukdydami trafiką ir ne
retai savo “kritiškomis” pasta
bomis ir pajuokia sudarydami 
svetimų šalių svečiams nemalo- 
pumų.

Valdžios proklamaciją tačiau 
kol kas nepadarė jokio efekto 
ir geltonosios imperijos piliečiai 
negali nugalėti savo smalsumo.

Valdžios proklamacijoje aiški
nama, kad nepaisant kad kita
taučiai kitaip atrodo ir kitaip 
rengiasi, tai vis dėl to nereiškia, 
kad juos būtų galima “baderio- 
tį”.

Iš kitos pusės aiškinama, kad 
valdžia tokio draudimo griebėsi 
daugiausiai dėl to, kad vienodai 
mėlynos ir žalios spalvos palai
dinėmis apsivilkunsius kiniečius, 
ypač sudomina ir jų pavydą su
kelia “buržuazinės” mados.

Pavojinga važinėtis 
Londono požeminiais

LONDONAS. Ištisa armija 
iš 1,000 policijos valdininku, re
volverius kaburuose peri, petį 
petį pasikabinę pradėjo nuo ket
virtadienio važinėti Londono po
žeminiais traukiniais( patikrin
dami važinėjančius ir jų bagažų 
tikslu sudrausti vis labiau plin
tantį IRA (Airių Respublikos 
Armijos) bombų karą. Tai pir
mas kartas, 113 metų senoje 
Londono požeminių traukinių is
torijoje kai Scotland Yard pra
dėjo ginklu ginti požemio trau
kinių keleivius nuo pavojų. Tre
čiadienį viename traukinyje če
modanėlyje įdėta buvo,rasta 9 
svarų bomba, paslėpta po viena 
sėdyne. Nuo šiol kiekvienas 
traukinys pasiekęs terminalą 
prieš pradedant važiuoti atgal 
yra nuodugniai išieškomas.

Policija {Metinėje Londono da
lyje rado bombų dirbtuvę ir auto
mobilį su bomboms gaminti me
džiaga, bet ‘bombardierių” dar 
nesurado.

bininkai nebus atleisti, iš sutar
ties, tokie paragrafai bus išbrauk 
ti.’ Manoma, kad šiomis di^m>- 
mis vėl laivai pradės judėti'Pa
namos kanalu.{ /

is vėl laivai pradės judėti't*a-

paramos.
kiekvienas žino, kadir Kanados komisija, prižiūrinti 

pastangas apšvarinti nuo taršos 
Didžiuosius Ežerus, nustatė kad 
tų ežerų apvalymas truks nuo 
10 iki 15 metų ir kad, paskui bus 
reikalingas nuolatinė priežiūra.

Erie ežeras sunkiausiai serga 
taršos ligomis, kurias sukelia į 
vandenį tebeleidžiami industri
jos chemikalai, metalų atmatos 
ir fosforas, kurie atima iš .van
dens gyvybei reikalingą deguonį.

Michigan© ežero vanduo savo 
kokybe bendrai pripažintas ge
ru, tilč jo vandenyje yra per
daug žemės ūkyje vartojamo che
mikalo PCB (polychlorinated bi
phenyls) ; nustatyta, kad tas che
mikalas darant eksperimentus 
laboratorijos su gyvuliais suke
lia vėžį... Michigan© ežere su
gaunama žuvis turi savyje to 
chemikalo daugiau negu federa- 
liniai standartai leidžia, ir ne
rodo ženklų kad mažėtų.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 

i yra siunčia-

LIBANO PREMJERAS PABĖGO IŠ 
DEGANČIO KELEIVINIO LĖKTUVO

DĖMESIOką yra statomos gegužės 8, 9, 
15 fr 16 dienomis Chicagoje. 
Spektaklių bilietai jau gauna- 

. ,2501 
W. 71st St. Krautuvė atidaryta

lanciaus gyvenimo iškarpą,, kuri j^ii Vaznelių prekyboje,
iškeltų jo asmęnybę ir jo reikš
mę lietuvių tautai. Turi būti pri
taikyta mūsij' teatro sąlygom,1 
suvaidinama maždaug per 2 vai.

Novelės premija ■— 250 dol. Ji 
gali vaizduoti vieną vysk. Va-
lančiaus gyvenimo momentą, ku
ris išreikštu jo idėjas. Novelės
ilgis — 20 - 35" psl.

Adresuoti: Vysk. Valančiaus
Konkursas, '/^Kultūros Židinys,
341 Highland olvd., Brooklyn,
N. Y. 11207. 3 Į

Pasirašoma slapyvardžiu. At-
skirame voke, ant kurio užrašy-
tas slapyvardis, reikia užrašyti 
varną, pavardę, adresą, telefoną. 

Kūriniams įyertinti sudaryta
komisija. į ją įeiną: dr. Juozas 
Girnius, Henrikas Kačinskas, 
Alina Staknidflfc, Vytautas Vo-
lert~ Leonardas žltkevii|us-

Pi ouiijų ar u—dr. Jo-

■kiekvieną dieną nuo 10 vai. ry- proga Naujienos
to iki -6 vai. vak., o pirmadie- mos susipažinimui 2 savaites 
niais - ir ketvirtadieniais iki 8 .

# ki^aa*v*xciAAA<ljl pagal ^dUlUb pdgvi-
vai. vak. Chicagos Lietuvių davimus ir galimų skaitytojų
niais ‘ir ketvirtadieniais iki 8 nemokamai pagal gautus pagei-

Opera kviečia visus įsigyti bi- adresus. 
lietus iš anksto. (pr.) (Pri

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $70 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams.
Kreiptis:

A. L A U R A I T I S 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775
I

Pasveikink savo draugus 
per bNatH i nrjiacs »Nauj ionas

Maskuoti Palestinos partizanai saugo 
Libano parlamento rūmus

BEIRUTAS, Libanas. — Libano premjeras Rašidas Karami 
vos išvengė mirties, laiku pasitraukdamas iš sprogdinamo lėk
tuvo.

buvo

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Help Keep 

Our Economy 

Strong

BUY U. J. SAVINGS BONDS

************
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Europoje susilpnėjo doleris

BRIUSELIS. — Kovo 18 d. 
doleris beveik visose Europos pi
nigų biržose pradėjo netekti ver
tės, kai pasklido gandai, kad va
karų Vokietija mano nuvertinti 
savo markę. Frankfurto biržoje 
doleris dabar kaštuoja 2,538 mar
kes.

Libanas negali baigti pielie- lėktuvas buvo sunaikintas. 
Premjeras Karami suskubo lai
ku nusilenkti ir pabėgti iš ne
laimės vietos.

Naujais rankiniais kulkosvai
džiais ginkluoti ir maskuoti pa
lestiniečiai saugo Libano parla
mento rūmus, kad parlamento 
nariai galėtų lengvai į juos įeiti, 
bet kad negalėtų, neišsprendę 
politinės krizės, iš jų išeiti. Prem 
jeras Karsmi norėjo pasimaty
ti su Sirijos prezidentu Asadu.

tinio karo. Tariasi, persversmus 
ruošia, nesusitaria, važiuoja tar
tis su kitų valstybių atstovais, 
bet vis stengiasi išsaugoti savo 
nepriklausomybę. Libano prem
jeras turėjo išskristi kartu su 
buvusiu premjeru Sael Salam į 
Siriją. Visa kelionė buvo aptar
ta, lėktuvas paruoštas ir šie du 
valstybės vyrai rengėsi lipti į 
Beiruto arodrome laukusį lėktu
vą. Nespėjus premjerui priar
tėti, sprogo galinga bomba ir

I'alijos krikščionys demokra
tai vieni valdys kraštą, besitar
dami su socialistais, prižadėju
siais balsuoti už vyriausybės pro
jektus parlamente. Premjeras 
•Moro jau paruošė priemones lirai 
stabilizuoti. Jis reikalaus, kad 
visi krašto gyventojai laikytųsi 
vyriausybės patvarkymų, dau
giau taupytų ir bandytų sustip
rinti krašto finansus. Italai lau
kia paramas iš Amerikos.
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Saulė teka 5:56, leidžiasi 6:01
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