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DUBČEKO POLITIKA TEBESKALDO 
ČEKOSLOVAKIJOS KOMUNISTUS

Partijos centro komitetas nepajėgia 
įtikinti partijos nariy

PRAGA, Čekoslovakija. — Chicago Daily News korespon
dentas Otto Doelling praneša, kad čekų komunistų partija dar 
nepajėgė išspręsti Aleksandro Dubčeko iškelto politinio momento. 
Partijos vadovybė jau buvo paruošusi Įsakymą, amnestuojantį 
visus Dubčeko laikais paskirtus partijos pareigūnus, nes be jų 

- komunistams veik neįmanoma vaidyti.

Dubčekas įmonių priešakin 
buvo pastatęs patyrusius žmo
nes, pasiryžusius pagerinti 
krašto pramonę ir prekybą. Ru 
sams nuvertus Dubčeko vyriau 
sybę, partijoje buvo padary
tos dideles pakaitos, pašalinti 
veik visi Dubčeko paskirti pa
reigūnai. Praktika parode,- kad

IŠ VISO PASAULIO

Negrų kandidatas 
Į JAV prezidentus

CINCINNATI. Nacionalinė Ne
grų Asamblėja pasiskelbė išsta
tant! demokratą kongresmaną

partijos centro komitetas nega Ronald Dellums iš Kalifornijos
Ii be jų apsieiti. Jis paruošė 
amnestiją ir reikalauja, kad 
jie būtų vėl priimti į partiją ir 
duota jiems atsakingos parei
gos. Bet didelė partijos funk
cionierių grupė nusigando. Jie 
bijo, kad “amųes tuo tieji*’ ir vėl 
^ąimsypaftijos kontrolę, todėl 
paruoštas ‘‘amnestijos” įsaky
mas suspenduotas.

Dubčekas dirba paprastą darbą

Rusai Dubčeko nesušaudė. Jį 
gerokai Lenkijoje kankino, o 
vėliau buvo nuvežę Į Maksvą, 
bet jo nesušaudė Prezidentui 
Svobodai pareikalavus, Dubče 

1 kas buvo, pagydytas ir .parvež
tas į-Pragą^ /■

Naujoji valdžia neleido jam 
gyventi Pragoję. Jam buvo 
buvo liepta išvažiuoti į Bratis
lavą; įsitraukti į vietos pramo
nę, užsidirbti duoną ir tylėti. 
Jeigu jis nepildys bent vienos 
sąlygos, tai bus suimtas ir ati
duotas teismui. >..

■

1968 metais sovietų karo jė
goms okupavus Pragą ir visa 
Čekoslovakiją, iš čekų komu
nistų partijos buvo išmesta 
apie pusė milijono partijos 
narių. Jų tarpe buvo ir Dubče 
kas. Dabar partijos vadovybė 
nori, kad bent dalis išmestųjų 
vėl būtų priimta į partiją.

Patty Hearst gaus 
lengvą bausmę

San Francisco, Cal. — Teis
mo narių sluoksniuose vyrauja 
įsitikinimas, kad P a t r i cija 
Heargt gaus nedidelę bausmę, 
Pažjstantieji teisėją Carter yra 
įsitikinę, kad ilgų metų baus
mės jai neduos, nors jis galėtų 
paskirti 35 metus kalėjimo.

Labiausiai jai pakenkė “sim 
biozinės” armijos vado Harris 
paskelbtas straipsnis, aiškinąs 
Patricijos santykius su Wolfe. 
Patricija teismui pasakiusi kad 
Wolfe ją išprievartavęs, tuo 
tarpu Harris duoda įrodomos 
medžiagos, kad buvę kitaip. 
Pas suimtąją Patriciją rasta 
antroji amuleto pusė, kurią ant 
kaklo buvo pasirišęs Wolfe.

Patricijos atsisakymas liūdy 
ti apie visą vienerių metų dar
bą ir Harris paskelbti duome
nys įtikino teisėjus, kad ji tei
sybės nesakė. Visi pripažins,

savo kandidatu Į JAV-bių prezi
dentus. Savo kandidatui pasiū
lyti reikalinga 5,000 parašų, ku
rie skubiai renkami ir Dellums 
kandidatūra su parašais forma
liai rekomenduota dabar vyks
tančioje Nacionalinėje juodžių 
politikos konvencijoje.. Negrų 
Nacionalinė Laisvės Partija ža
da Dellums kandidatūra išstaty-. 
ti 2Ą valstijose.

Sovietai apie Egiptą

MASKVA. — Komunistų par
tijos laikraštis Pravda šeštadie
nio laidoje “aiškina”, kad Egipto 
draugiškumo sutarties su Sovie
tų Rusija nutraukimas'reiškia, 
jog “Egiptas išsižada kovos prieš 
imperializmą ir kolonializmą”.

- - •* -- ~ T . ’'ST . ' ,

“Sovietų-Egipto sutartis išsi
žadėjimas yra atsisakymas nuo 
kilnių principų kovos prieš impe
rializmą ir kolonializmą už žmo
nijos laisvę, nepriklausomybę ir 
socialinį progresą”, neraudonuo
dama rašo sovietų organas.

-

Kinijoje atakuojamas
' vicepremjeras Teng

PEKINAS. — Kinijos komu
nistų partija savo laikraštyje 
“Liaudies dienraštis” trečiadie
nio laidoje smarkiai atakavo ligi 
šiol “antruoju galinguoju vyru 
Kinijoje” vadintą vicepremjerą 
Teng Hsiao-ping, kurs to laik
raščio vedamajame vadinamas 
“buržuju, kurs yra priešingas 
socializmui”. Nors Teng pavar
dė neminimas, bet taip atakuo
jamas. kad niekam nebūtų abe
jonės, kad tai jis. Tik prieš du 
mėnesius Teng buvo skaitomas 
pirmuoju po Mao.

' Sovietų “humoras”

MASKVA. — Sovietų “kultū
ros laikraštis” Literaturnaja Ga- 
zeta ketvirtadienio laidoje šai
posi iš tremtinio rusų rašytojo, 
Nobelio laureato Aleksandro Sol
ženicyno, kad jis esąs “godus 
žmogus,, kurs savo naudai sie
kiąs grąžinti rusų carus,.pats už
imdamas rusų carų sostą trem
tyje ir visam pasauliui girdėti 
“gerdamas tostą į karališkos 
aristokratijos sveikatą”.

kad ji buvo pagrobta ir prie
vartauta, bet vėliau ji prisidė
jusi prie “simbiozinės” armijos 
ir buvo vienintelis josios “pa
prastas kareivis’. Visi kiti bu
vo generolai” ir '^maršalai.

jo žmona . Pat buvo nuvykę Kini ion, kal 
planlcę žemės ūkio parodą. Paveiksle ma

moterys rr vy 
Kinijos žemės

Or ;

■ai teik ė Nikso- 
ūkio stovį.

Richard Niksonas ir 
bejosi su politikais ir 
tome buvusį prezidentą, 
tarnautojomis. Paveiksle matomos 
nams informacijas apie dabartinį

Kolumbijoje neramu
'Bugota. — ’Kolumbijos pre

zidentas Alfonso Lopez sutei
kė galią policijai, kariuome
nei ir teismams griežtai kovoti 
su vykstančiais krašte studen
tų ir darbininkų neramumais, 
kurių pasėkoje žuvo-4 studen
tai ir vienas darbininkas.

Pasiremiant prezidento lei
dimu, galima bus laikinai atim 
ti studentui teisę lankyti kla
ses, galima darbininką tam tik 
ram laikui pašalinti iš darbo, 
suimti ir laikyti “cypėje” 180 
dienu be teismo asmenis, ku
rie ardo viešą tvarką ir kelia 
triukšmą. Tokie asmenys .taip 
gi gali būti perduoti kariuo
menės teismui.

Vyriausybė kaltina kairių
jų radikalioj elementą, kuris 
neramumais ir riaušėmis nori 
sutrukdvti balandžio 7 d. įvvk 
siančius rajoninius ir savival- 
dybinius rinkimus.

Visame Kolumbijos krašte 
streikuoja darbininkai, dviejų 
valstybės bankij tarnautojai, 
viena didelė Bogotos mieste li
goninė. Prie jų streikais žada 
dar prisidėti 120.000 krašto 
mokytojų ir visi socialinio 
draudimo tarnautojai.

Nežymiai pakilo 
prekių kainos

Čikaga. — Darbo statistikos 
biuras pranešė kovo 19 d., kad 
Čikagos apylinkėje kasdienio 
vartojimo reikmenų kainos ne 
žymiai pakilo vasario mėnesy
je — o, 6%. Per paskutinius 
12 mėn. kainos iš viso pakilo 
4,%, t. yj prekės, kurios prieš 
metus kaštavo 10 dol., dabar 
kainuoja 10,46 dol.

šiokia tokia kainų padidė
jimo priežastis yra ta, kad pa
brango drabužiai, gydymas, 
auto draudimas ir kitkas. Con
tinental banko ekonomistas 
mano, kad, bendrai paėmus, 
ekonominės Žinios yra geros, 
tačiau publika jomis nepasiti
ki ir yra pėsrnfisHJką. -*■- ' *

Rusai rengiasi
Sekr-.--Klsihgeris keuis. kar-

tus įspėjo rusus, kad jie nesi
kištų į Angolos ir kitų valsty
bių reikalus, bet rusai į tai ne
atsižvelgdami, kaip praneša 
NBC radijas, tebesiunčia į An
golą lėktuvus, .šarvuočius ir 
kitų rūšių ginklus. Kuba gi, 
savo keliu siunčia papildomai 
kareivius. Naujienos jau buvo 
rašiusios, kad Kubos diktato
rius Castro pasiryžęs pasiųsti 
į Angolą dar 40 tūkstančių ka
rių.

Visa tai rodo, kad rusai, ne
kreipdami dėmesio į Kisinge- 
rio pareiškimus, kažkam ruo
šiasi. Gal būt netrukus jų ruo
ša paaiškės daugiau.

P. Afrikos daliniai 
Angoloje

JOHANNESBURG AS. — Pie- 
tų>'Afrikos kariuomenės dalinys 
tebėra Angoloje. Jis saugo Cu- 
nene upėje įtaisytą užtvanką, ku
ri yra svarbi P. Afrikai, nes už
tvankoje pakeltas vanduo varo 
elektros mašinas ir teikia elek
trą ne tik Angolai, bet ir P. Af
rikai. Taipgi' dalis užtvenkto 
vandens drėkina laukus. Irigaci- 
jos kanalais vanduo pasiekia ir 
P. Afrikos ūkius.

Pasak P. Afrikos ministerio 
pirmininko John Vorsterio, P. 
Afrikęs kariuomenė pasitrauk
sianti iš Angolos nevėliau kovo

> Peronienė bus 
išausta Į Ispaniją 
MJENOI AIRES. — Argenti- 

n<yę.-i«a yra išdirbti planai iš pa- 
j '’’•riudu rakei st i vyriausybę. Apie 
tai 'viešai pranešta argentinie- 
’iatns, nepasakant tikros yyriau- 
sybės pakeitimo datos. Atrodo, 
kad kariškiai jau dabar tvirtai 
turi savo rankose krašto politi
ni us Teikalųš, bet, matyti, jie 

. viską daro pamažu, nenorint pa
aštrinti ir taip jau sunkų argen- 
tiniečiųpolitinį ir ekonominį gy
venimą.

--Vyriausybės pakeitimo planai 
yta išdirbti ir net sudaryti su- 

♦ imti numatytų asmenų sąrašai. 
Esą, prez. Izabele de Peron bus 
išsiųsta į Ispaniją, kaip praneša 
paskutinės žinios, o Argentinos 
parlamentas bus paleistas-_,

‘ Prezidento vietą aikinai užims 
karinių jėgų generolų triumvi
ratas: perversmo vadovas ka
riuomenės vadas Jorge Rafael 
Videla, karinio laivyno viršinin
kas Emilio Massera ir oro pajė
gų vadas yrlando Agosti.

Perversmo priežastys

Pietų Amerikos valstybių gy
venime perversmas nėra koks 
nors stebuklas, bet paprastas gy
venimo reiškinys. Kai nusibosta 
vyriausybė, ypač kuri neturi kie
tos rankos ir dar nesugeba kraš
te tvarkos Įvesti, tuomet balno- 
jamas žirgas, ir jojama tūkstan
čius mylių per devynias upes val
džios versti. Taip anksčiau daž
nai vykdavo Meksikoje ir kitur. 
Argentinoje gi nuo 1930 m. net 
puskapis kartų buvo verčiamos 
vyriausybės.

šį kartą priežastį vyriausybei 
keisti sudaro Argentinos parla
mento partijų nusipolitikavimas 
ir nesugebėjimas priimti įstaty
mų, kurie sutvarkytų krašto pa
šlijusią ekonomiką ir nesibai
giantį terorizmą.

Argentina, turinti 25.5 mil. 
gyventojų, kurių vidutiniškos 
metinės pajamos siekia 1,400 dol. 
nuo galvos, kuri yra geriausiai 
techniškai išsivysčiusi, lyginant 
su kitomis P. Amerikos valsty
bėmis, ir kuri į metus pagami
na produktų už 40,548 mil. dol., 
visdėlto nesugeba susitvarkyti 
su infliacija, kuri į metus vidu
tiniškai siekia 750'1. Paskuti
niais 1975 m. infliacija pakilo 
335'r ir kurią tik viršijo Čilė 
su 413%.

Pirmaisiais 1976 m. mėnesiais 
Argentinos infliacija nesumažė
jo, bet visą Taiką didėja: sausio 
mėn. padidėjo 15%, vasario — 
20% ir kovo — 25%.

Anglai Įspėja rusus
LONDONAS. — Baiminama

si, kad Angoloje esanti Maskvos 
ir Havanos- kariuomenė pradės 
remti juodųjų partizanus, kovo
jančius Rodezijoje arba stovy
klaujančius Mozambike.

Anglijos užsienio reikalų se
kretorius James Callaghan ren
giasi susitikti su Sovietų užsie
nio reikalų ministeriu A. Gro-j

Korėja “apsivalo”

SEOUL, Pietinė Korėja. — 
šeštadienio naktį Seoul ir penkių 
kitų didesnių P. Korėjos miestų 
policija, suėmė 1,166 “vagių, val
katų, vogtų daiktų pirklių bei 
pardavėjų ir nakties draudimo 
laiko laužytojų”. (P. Korėjoje 
naktimis iki 4 vai. ryto draudžia
ma be leidimo rodytis gatvėse).

laghan. užtikrinsiąs Gromyko,
myko ir jį įspėti, kad nei rusų, kad Anglija nesikiš į Rodezijos 
nei kubiečių kareiviai nesikištų vidaus reikalus ir į juodųjų-bal- 
I Kodszijos ginču#.’ Sekr. Cal- jtųjų J-,. 1. .. p-

LIBANIEČIAI KALBA APIE TAIKĄ,.
BET VEDA. ŽŪTBŪTINĘ KOVĄ

Tankais, kulkosvaidžiais palestiniečiai 
užėmė krikščioniu karo įėgu štabą

BEIRUTAS, Libanas. — Praeitą naktį kairieji libaniečiai, 
sutraukę tankus, mortarus ir kulkosvaidžius, užėmė visą Holly
wood Inn, kuriame buvo krikščioniu ir falangistų svarbiausias 
karo jėgų štabas Libane. Palestiniečiai keliais atvejais bandė 
užimti Hollywood Inn, bet jiems nepavykdavo. Jie priartėdavo 
prie šio didelio hotelio, bet vėliau būdavo priversti pasitraukti. .

Warreno raportas 
sugriūsiąs

WASHINGTONAS. — Nauji 
tyrinėjimai ir naujai paskelbti 
ČIA dokumentai rodo, kad prez. 
J. Kennedy nužudė Oswaldas 
prieš tai turėjęs ryšių su Kubos 
agentu Vega ir su Kubos bei So
vietų pasiuntinybėmis Meksiko
je. Pasak dokumentų, 1963 m. 
rugsėjo ir spalio mėnesiais • Os- Į 
waldas taręsis pasiuntinybėse.

Perbėgęs Kubos slapstosios 
žvalgybos agentas 1964 m. pa
reiškė, jog nužudant prez. Ken
nedy. keletą savaičių anksčiau- 
Oswaldas buvo' susitikęs su Ku
bos slaptosios tarnybos agentu.

Gi Warreno komisija, tyrinė
jusi Kennedžio nužudymą, ne
kreipė dėmesio Į ČIA dokumen
tus bei raštus, bet padarė išva
dą, kad nėra Įrodymų, jog buvo 
užsienio ar vidaus sąmokslas nu
žudant prezidentą. Oswaldas, 
esą, veikęs vienas.

ČIA dokumentai buvo Įteikti 
Rockefelerio komitetui, tyrinėju
siam ČIA veiklą, ir kurie vėliau 
buvo perduoti specialiam senato 
komitetui, kuriam vadovauja 
sen. R. S. Schweiker. Senatorius 
Schweiker pranašauja, kad War
reno raportas, dėl prez. Kenne
džio nužudymo, sugriūsiąs kaip 
kortų namelis.

Priešamerikietiškos 
demonstracijos

BANKOKAS. — Apie 3,000 
kairiųjų demonstracija, nešan
ti plakatus ir ginkluota automa
tais, kovo 21 d. žingsniavo link 
JAV pasiuntinybės rūmų. Juos 
oasitiko koks 1,000 dešiniųjų pa
kraipos jaunuolių ir prasidėjo 
muštynės, kurių metu sprogusi 
granata užmušė tris asmenis ir 
sužeidė 48.

Amerikos kariuomenės dali
niai jau 26 m. kaip yra Tailan- 
dijoje. Paskutiniu laiku ten yra 
apie 3,000 Amerikos kariuome
nės vyrų, pėstininkų ir lakūnų, 
uriskaitant dar elektroninės sto
ties tarnautojų. Visi jie rengia
si išvykti. Tailandijos vyriau
sybei paprašius. Laikinai paliks 
tik 2’70 patarėjų, kurie prižiū
rės JAV duodamą karinę pagal
ba, kurios dvdis 25 mil. dol.

— Sovietų agentūros tik pir
madienį paskelbė, kad JAV truk
do derybas su SSRS.

o RAS
• Ne toks šaltas
Saulė teka 5:51, leidžiasi 6:05

Praeitą ketvirtadienį premjė-- 
ras Karami ir palestiniečių va
dai Arafatas penkias valandas 
praleido Damaske, tarėsi su Si
rijos prezidentu, o sugrįžę j Li
baną per radiją pareiškė savo Įsi
tikinimą, kad tarpusavės kovos 
bus baigtos, Libanas bus nepri
klausomas ir valdomas gyvento
jų rinktų atstovų sudarytos vy
riausybės. Nespėjo Karami baig
ti savo kalbos, ginkluoti pales
tiniečiai pradėjo ruoštis spren
džiamam puolimui.

Kaip pačiame viešbutyje, taip 
ir jo apylinkėse buvo didokas bū
rys ginkuotų falangistų. Bet jie 
nebuvo pasiruošę didesnei kovai. 
Jie manė;'kad vieni ir -antrieji 
sieks taikos, kaip parvažiavusie
ji pareigūnai pranešinėjo. Prem
jeras Karami pareiškė giliausią 
Įsitikinimą, kad Libane bus grą
žinta tvarka ir taika. Pats Si
rijos prezidentas jam tai užtikri
nęs. Jeigu ne Sirijos karo va
dai, tai palestiniečiai jau būtų 
puolę Libano prezidentūrą ir. ko 
gero, suėmęs prezidentą. Bet Si
rijos karo vadai pastojo kelią 
palestiniečiams.

Dabar aiškėja, kad preziden
tas Franjieh, Įvairių organizaci
jų spaudžiamas, sutiko atsista
tydinti. Bet jis reikalauja, kad 
pirma būtų išrinktas Libano pre
zidentas. kad jis žinotų, kam 
Įteikti valstybės vairą. Jis rei
kalauja, kad būtų vykdomas su
sitarimas su Sirijos prezidentu 
Libanui reikalingoms pakaitoms 
pravesti. Felangistų centrą už-- 
ėmusieji palestiniečiai nenori 
laukti. Jie mato, kad krašte yra. 
didelė suirutė, nėra sąlygų nau
jam prezidentui rinkti. Jiems ši
tas klausimas visai neberūpi. Jie 
nori, kad prezidentas Franjieh 
pasitrauktų tuojau. Jeigu iki ko
vo 22 dienos jis nepasitrauks, 
tai jie rengiasi pulti prezidento 
rūmus ir priversti jį trauktis.

šių metų kovo 11 dieną pradė
jo sauvaliauti Beiruto Įgulos vir- 
šininkkas gen. Adub. Pasiuntė 
prezidentui 3 ultimatumus, kad 
pasitrauktų. Jis pasiuntė ulti
ma*.-imas ir Libano parlamentui, 
bet iki šio meto Libano preziden
tas dar tebeeina pareigas, Įsa
kinėja kariuomenės ir aviacijos 
vadams. Daugelis Libano karių 
nepritaria gen. Adob pervers
mui ir pataria jam paklusti vy
riausybes.

Staigiai palestiniečiai sekma
dienį užėmę falangistų centrą. 
Bet susirėmimų metu gyvybės 
neteko 90 žmonių. Sužeistų skai
čius peršoką pusantro šimto. 
Greta Hollywood Inn buvusieji 
užsienio žurnalistai negalėjo iš
eiti Į gatvę, kad visame pajūryje 
dar trata kulkosvaidžiai ir zvim
bia kulkos.
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Baisus gyvenimas šio 
krašto prieglaudose

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

bicentennial presentation of 
Greenfield Village and 

die Henry Ford Museum, 
Dearbdm, Michigan

Pagyvenusieji tik savomis 
jėgomis gali gelbėtis

Liaukimės mėginti gelbėtis 
tik viską praradę

festacijų nesimato, tūri tik spal
vos analoginius efektus, ir gra
žiai nudailintas detales. Mažai 
lieka galimybių prasimušti Į kū
rybinio meno barus.

Tapyba ir dažyba yra skirtin
gi dalykai. Jeigu iš Rembranto 
tapybos išimtum tonus, kas tada 
liktų? Nesinori sutikti ir su.J. 
Miėliulio teigimu, kad gamto
je tonų nėra, yra tiktai spalvos. 
Tiesa, kad saulė duoda spalvas 
ir šviesą, bet kokiu būdu? Sau
lė juk yrą baltos ugnies tvanas, 
bet kai jos spinduliai prasikošia 
per atmosferos ir jonosferos 
sluoksnius bei dulkes, tada lūž
ta spinduliai 'pasikeičia į spalvas 
su daugeliu atspalvių. Pav. iš 
trijų originalių spalvų: raudo
nos, geltonos ir mėlynos, prizmės 
procesu pašidaugin'a iki šešių 
spalvų; būtent: raudonos, oran-

Kol dar šiek tiek gali apie sa
vo namus tvarkytis, tol laikosi 
iš paskutiniųjų. Niekas nenori

iekas nenori apleisti 
savo namu

FamUyiUlmm
George Washington 

1732-1799 '

Tain norėtų tėvai su sūnum 
■po vienu stogu gyventi, anūkė
liais džiaugtis, bet niekaip nega
li dėl marčios atšiaurumo. Pa
vieniai gerų vaikų ar marčių at
sitikimai nepagerina bendro la
bai liūdno pagyvenusiųjų prie
žiūros vaizdo šiame krašte, čia 
visi skaitosi tik su šunim bei 
kate. Bet ir su išpestintu jau
nimu čia irgi ne pyragai. Bet 
reikiamo užsiėmimo jaunas žmo 
gus suauga Į besieli sutvėrimą. 
Su tokiu visam kraštui yra di
delis vargas. Mat, jausmais pa
silpo tėvai pajėgia tik gimdyti, 
apie auklėjimą jokio supratimo 
neturėdami. Jie nesuteikia nuo 
pat mažens vaikui'atsakančio už
siėmimo. Toliau šioje srityje bus 
dar gražiau: tegul tie besieliai 
sutvėrimai pradės užimti poli
cininko, kareivio, mokytojo vie
tas. Aklas akla tik duobėn veda.

Kūno, proto ir įaūsmy darnos pagrindai 
__ JONAS AliOMAVJčIUS, M. D. _____

šiame krašte pagyvenusiųjų 
1.2 milijonai skursta senelių na
muose (nursery homes). 1974 

I m. senatorius Frank Moss (D.- 
Utah) tyrė sąlygas šio krašto 
prieglaudose ir pranešė sekan
čią baisią tiesą: — “Kol gydyto
jai nepradės daugiau rūpintis 
prieglaudose besirandančių jų 
priežiūra, tol tęsis jose esančių 
jų nesibaigiantieji vargai: aplei
dimas, blogas gydymas — pri
žiūrėjimas ir skriaudimas. Ma
tom, kad ir valdžios atstovai čia 
nieko negali pagj’venusiam šio 
krašto gyve ntojui padėti, nes 
gydytojai neatsakančiai jais rū
pinasi. Tarp virš dviejų šimtų 
milijonų čionykščių žmonių, nė
ra žmonių, kuris galėtų pagy
venusiųjų reikalus žydišku stro
pumu sutvarkyti. Priseis, tur
būt, mums pereiti žydiškon “vie-

. Baigiant tenka dar paminėti, 
jog Maskva su $avo satelitais 
laiko dabartinę V. Vokietiją 
svarbi austu taikiniu Europoje. 
Jei pasiseks jai sugriauti Šitą
ją politiniai ir ūkiniai, tai ga
lės lengvai bėi visaip švaistytis 
visame senamė kontinente.

getą dozę kremzlių. Imkime vais
tus zinc sulfatą. Naudokime po 
dvi kapsules vitamino ( (800 IU 
dienoje). Nepamirškime vita
mino C paimti iki aštuonių tab
lečių dienoje po 500 mg. kiek
vieną. Tai tik pagrindai.

P2IAUGIMAS PAGYVENUSIŲJŲ PRIEŽIŪRAI
Pagyvenusieji Amerikoje neprižiūrimi reikiamai 

nei namuose, n ei prieglaudose, nei ligoninėse.
Internistas Michael B. Miller, M. D.

gtis nuo pat mažumės. Reikia 
žmoniškai valgyti, nuodų (rūka
lų, gėralų, tinginystės) vengti, 
nuolat būti naudingai užsiėmu
siam. Reikia tuojau su gydytojo 
pagalba tvarkyti visas negales. 
Reikia visomis jėgomis kovoti su 
skleroze. Dabar surandama, kad 
sklerozės kaltininkas yra stoka 
arterijų sienelėse enzymų (celės 
varyklių). Todėl pradėkime nūo 
šiandien vengti riebalų ir per
daug saldžių valgių. Naudokime

kią duoda saulė, apšviesdama že
mėje daiktus. Italai dailininkai 
vengė tapyti gamtovaizdį, ma
nydami, kad bus Dievui nusikals
ta gadinant jo gūrybą.

Natūralizmas (ne realizmas) 
nėra naujas dalykas,, ir nėra iš
vengiamas, net būtinas, tiktai 
priklauso ’nuo meninės vertybės. 
Bugailiškiš ’turi ir “kolegų” — 
Andrew Wyath, Grant Wood, 
Dale Nicolas, Hartnett ir kt. Iš
skyrus Wyath, kiti nesugebėjo 
išsilaikyti meno kultūros aukš
tumoje, .kai pagalbon atėjo 
purkštuvai, foto aparatai, xerO- 
xai ir kitokios mechaninės-prie
monės, tai natūralizmas pasida
rė labai nenatūralus ir intelektu
alo protui neįdomus. .

Tikiu, kad Bugailiškio' paroda
M. Šileikis

tinęs veiklos ir t. t... Atrodo, 
n'ėra nei vienos svarbesnės sri
ties V. Vokietijos gyvenime, 
kuri neįeitų į Maskvos bei į-jos 
satelitinių kraštų agentų seki
mą bei į vienokį, ar kitokį ver
tinimą. • . •,

Maskviniai agentai renka ži
nias pirmoje eilėje apie kari
nes, ūkines, politines ir apie 
visas kitas viešo gyvenimo sri
tis. Kas liečia žinių rinkimą 
apie politinį gyvenimą, tai į 
čia įeina rinkimas atatinkamų 
žinių apie atskirus politikus, 
partijas, ryšių palaikymas su 
vietos komunistų partija ir, jai 
artimomis grupėmis bei tero
ristų organizacijomis.

Kaikurie iš jų turi uždavinį

ta 25 darbai. Pažįstant jo darbo 
stilių iš anksčiau matytų darbų, 
didelio skirtumo nesudaro ir ši 
paroda. Jis yra įsimylėjęs foto
grafinį natūralizmą ir jo tebesi
laiko, tarytum sėslus ūkininkas, 
nuo savo sodybos niekur nesi
traukia. Taip pat ir Bugailiškis 
negali atsiplėšti iš siaurų me
džiaginių varžtų ir pasidairyti, 
kas veikiama meno raidos pa
sauly.

Panteizmas ir lyrika, kurią jis 
canaudojo savo darbams “pa
šviesti”, kriterijaus neturi. Apie 
tai galima kalbėti ar nekalbėti. 
Fotografinė dailė patenkina tik 
tam tikrą žmonių skaičių. Pa
rodos kataloge sužydėti kūri
mai neturi pavadinimų. Vietoj 
to, kiekvienas paveikslo nume
ris pasako'paveikslo turinį dvie
jų eilučių eilėraščiu. Pav., nr. 18 
“Bėkit, bėkit, mūsų upės į ma
rias giliausias; Ir skambėkit mū
sų dainos po šalis plačiausias!” 
(šauksm.). Nr. 7 “Čia bočiai už 
laisvę riek amžių kariavo, čia 
mūsų tėvynė ir buvo ir bus” ir 
t. t. Patriotinės dainos pritaiky
tos paveikslams, tik ar mums yra 
/prastinis dalykas?

1465 ml kinų dailininkas, ir- 
rietas 73'metų amžiaus Yao šou, 
prie savo paveikslų ant skrolio 
"rirašydavo lyrinių eilėraščių. 
Nėra jau taip blogas dalykas, 
kad ir P. Bugailiškis puošia sa
vo paveikslus liaudies lyrika.

. Prancūzai impresionistai ge
riausia. išsprendė - panteizmo 
(gamtos meilė) problemą, bet ir j 
duris atidarė naujai meno epo- 
chay — parodė, kaip.iš tikrųjų 

' atrodo gamta. Jie surado, kad 
gam'tovaizdis, tapytas gamtoje 
turi atmosferinį .Burpeąį ir visas 

■tris dimensijas ,7d- piofį, "ąSikŠtį 
ir gilumą, taip pat turi spalvų rit
mą toną, visa tai, ką gamtoje 
matome. Prancūzai žiūrėdami į 
impresionistų tapybą, šaipėsi, 
kol išmoko matyti taip, kaip ma
to dailininkai. Bugailiškio gam-

Tikisi atstatyti 
taiką Libane

Beirutas, Libanas. — Iš Da
masko sugrįžęs premjeras Ra- 
šid Karami pareiškė įsitikini
mą, kad taika 'Libene tikrai 
bus atstatyta. Jis penkias va- 
andas kalbėjosi su Sirijos pre

zidentu Asadu ir yra įsitikinęs, 
kad taika tikrai būs atstatyta. 
Praeitą šeštadienį ir net sekma' 
dienio rytą Beiruto prieini es- 
čiuose ėjo krūvinės kokos tarp 
palestiniečių ir katalikų, bet 
premjeras yra .įsitikinęs, kad 
ir šie neramumai netrukus bus 
>aigti, Libanas ir vėl bus ne

priklausomas ir galės tavrkyti 
visus vidaus reikaths..

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME

Manote, paklausys mūsiškis 
gero patarimo. Kur tau! Jis eis 
sena vaga tol, kol per ankstį su
kniubs po savo amžiaus našta. 
Toki greitoji pagalba nugabens 
ligoninėn. Ten jis kiek pabuvęs 
bus perkeltas valdiškon prieglau
dom Joje patarnautojai perkrau
ti darbu. .Niekas n epajėgia rei
kiamai senesniųjų aptarnauti. 
Taip ir baigia savo dienas še
rtas lietuvis ’ visų apleistas. To
liau taip neturėtų būti, jei mūsų 
tarpe randasi vienas kitas dar 
žmogumi išlikę. Turima visų lie
tuvių statyta katalikų tvarkoma 
lietuviškoji prieglauda. 'Priima 
tik lengvesnių negaląyimųį žnįo-' 
nes. Joje tikrai nepajėgiems 
save aptarnauti mūsiškiams vie
tos nėra. Už tai visi, ypač gy
dytojai ir jų žmonos turėtume 
imtis darbo pastatyti atsakan
čius namus lietuviams senatvės 
sulaukus. Reikia mums pagal
bos namų saviems alkoholikams.; 
Jau baigia iškristi mūsų pajėgie
ji alkoholikai. Dar ir šiandien 
tebeturėtume tulus menininkus, 
jei būtume teikę jiems reikiamą 
pagalbą. Alkoholizmas yra bai
si liga. Reikia mums savo-'jė
gomis visiems snutartinai/ gy
dyti savuosius tokios nelaimėn 
patekusius, žodžiu, darbų kal
nai visiems, visoms bendruome
nėms — tik ryžkimės imtis rei
kiamos veiklos, paliovę niek
niekiais save puoštų Visi lietu
viai turime tiesiog žydiškai vie
nas kitą visokeriopai remti. Ta
da nė vienas lietuvis nesibas- 
tys pakampiais. Tada nė vienas 
senelis lietuvis neašaros. .Tada 
visi lietuvius laikys kultūrin
giausia tauta. Mes tokie galime 
būti — tik vietoj rinkos, apkal
bos, pavydo — griebkimėS) už 
vaisių sunkos, pagalbos ir jdar- 
bais rodomos meilės.

sergą seneliai esti menkai savų 
gydytojų prižiūrimi net dar prieš 
jiems ateinant į senelių namus. 
1974 metais vienų senelių na
mų viršininkas gyd. Michael ty
rė klaidingas (ar nenustatytas) 
diagnozes atsiųstųjų į dvi prie
glaudas esančias White Plains, 
N. Y., vietovėje. Jis su talkinin
kais tyrė atsiųstųjų ir priimtųjų 
šimto senelių diagnozes. Sene
lių amžiaus yidurkis buvo 82 
metais. Moterų buvo dukart dau 
giau. Jie negalavo daugeriopai 
(multiorgan pathology). Dau
guma jų sirgo dar ir psichiniais 
negerumais.

Pasirpdė, kad siunčią senelius' 
prieglaiylon gydytojai klaidįųgai’ 
n usįatė,, garbiausias diagpozėš 
net 64%,^-,antrinės svarbos diag
nozės, bu vp gydytojų klaidingai 
nustatytas net 80% . Tokios klai
dingos diagnozės buvo gyd. Mil
ler rastos be skirtumo iš kurios 
vietos senelis buvo atsiunčia- 
iš bendrų ligų ligoninės, iš pro
to ligų skyriaus ar iš kitų prie
glaudų. į.A.,- ,

Kaip gydytojai1 apsileidžia 
senelių negerovių diagnozavime

Net 14% klaidingų diagnozių 
buvo nustatyta sniegenų ligų at
vejais, psichinėse negerovėse. 
Buvo praleisti smegenyse krau
jo išsiliejimai, paralyžiai, galū
nių neyaldymai. Net negalėji
mas ryti dėl apopleksijos buvo 
neatpažintas, širdies nepakan
kamumai praleisti.'' 20 paraly
žiaus atsitikimų mepastebėta...

Gyd. Miller tvirtina, kad visa 
tai nurodo, jog gydytojai n esirū- 
nina senesniaisiaiš.' Tai he vie-' 
tinis reiškinys, nej?:50 gydytojų 
iš Įvairių vietovių^-Buvo minėtai 
apsileidę. Išeina,- kad'gydytoj ai 
negydo senelių taip, kaip'jie gy
do jaunesnius savo -pacientus. 
Mat, gydytojai elgiasi taip, kaip 
kiti visuomenės nariai apleidžia 
senelius. Medicinos mokyklos ne
parengia gydytojų tinkamam 
senesniųjų gydymui. Tai neleis
tinas elgesys. Kiekvienam gy
dytojui reikia žinoj^.Jįe, tik kaip 
kūną gydyti, bet įį (kaip padėti 
žmogui susitvarkyti savo asme
nybę. Todėl visi gydytojai sten
kimės talkinti seneĖams ne tik 
jų kūno negalėse, bet ir jų dva
siniuose sunkumuose.'

Išvada. Patys turime' rū
pintis savo sveikata. Matom, 
kad nėra vilties gauti reikiamą 
pagalbą mums pasenus. Kuo 
geriau prižiūrėsime savo svei
katą dabar, tuo stipresni bū
sime rytoj. Nesitikėkime tikros 
pagalbos iš kitų. Dirbkime pa
tys savo sveikatos' pagerinimui 
reikiamai! rhaitindamiesi, druskos 
inažai vairtodami, liesai valgy
dami, vairių ir daržovių glėbiais 
sunaudodami ir nuolat judėda
mi bei sveikai darbuodamies.j

Pasiskaityti. Medical World 
News, March 22, 1976.

Kiekvienas dar savitai savo 
sveikatą turi ganyti gydytuįjo 
priežiūroje būdamas. Būtinai ei
kime.suomiškon (kiti vaidina lie- 
buviškon) pirtin kas savaitę. Už 
1:ai lietuviai namų savininkai vi
si susidėję Įsirenkime bent Mar
quette Parke tokią pirti — joje 
•’isi lietuviai galės palikti visus 
artričius ir bursitus bei reuma
tizmus. Taip naudingas yra šil
tas vanduo ir gerai — kad žmo
gus iš naujo atgimsta.

I ietuviai (išskyrus suvalkie
čius) kas savaitę eidavo pirtin 
ir gyveno sveikai be jokių gy
dytojų. £)ar būtina Įsigyti nau- 
dihgus-sveikus elgesio Įpročius 
senatvei artėjant. Be naudin
go užsiėmimo labai liūdnės bū- 
la pagyvenusiojo dienos. Ko ko, 
bet jau to lietuviai su lietuviu 
nesutarimo visi kaip vienas dar 
šiandien turime atsisakyti, žino
ma, tokio gėrio visi atsieksime 
tik per savo asmenybės sužmo
ginimą. Mat. tik išminties ne
praradęs pensininkas gali lai
mingu jaustis. Tokiam visos 
sunkenybės esti lengviau pake
liamos. Gana mums pagyvenu
siems nei gyviems, nei minu
siems dienas leisti. Kitas gyve
nime neprisitaikęs prašo Dievo, 
kad jį pasiimtų greičiau pas sa-

Apie likimą anų Maskvos 
;entų Bonnoje, kurie yra V. 

saugumo Sugauti 
šnipinėjant,- neteka viešai nu 

Pagal minėtą žurnalą, 
del savo vedamos atolydžio po
litikos dabartinė vyriausybė 
yra jiems labai nuolaidi. Grei
čiausiai bene lauks,: kad pati 
Maskva atšaukinėtų juošiatgal. 
Bet heatrodo, kad pastaroji sku 
betų’šitaip,'' jpadąryti- Kulkas 
Mūškvos Ip^!sluntinyjb^ife'olnko- 
je laiko šito įvykių P iškėlimą 
viešai darbu anųjų, kurie, pa
gal ją, nori Bonuos santykius 
siti Maskva apgadinti, o nukrei 
piiriiii viso to Į šalį, ji, Mask
va. pradėjo prie V. Vokietijos 
pasiuntinybės Maskvoje kibti. 
Ji kaltiną pastarąją šnipinėji
mu Bonnai, gi patį pasiuntinį 
išvadino simpatizantu naciams, 
rėvanšištū, šalto' karo advbka-

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

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtini'u stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drbbės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALfA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
> ruota 3<X) psl. Kaina 7 dol.

CIKAGlETgS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Virniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka n ten mate kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Keliones i L.etu 
vą įspūdžiai Iliustruota toto nuotraukomis 331 psl S300

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

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2.00

Vincas Žemaitis LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŽTtJE. 
psl. Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunam:
NAUJIENOSE. 1739 So HALSTED ST . CHICAGO, fkt. 6000*

•fsllankanf darbo valandomis arba užsakai* oalžv <r prideda"* 
čeki ar pinigine perlaida

apleisti savos pastogės. Amžiui 
slenkant darosi neįmanoma to
liau pasilikti savo namuose. Se
nas žmogus nepajėgia tvarkos 
apie namus palaikyti, o pasam
dyti pagalbininkus retai kuris 
išsigali. Taip ir pradeda dairy
tis tokios vietos kaip Lietuvio 
Sodyba Chicagoje. Ten žmonės 
apsigyvena visam amžiui už pa
kenčiamą nuomą. Nereikia tada 

: rūpintis n ei remontais, nei tak- 
jsomis, nei sniego nukasimu. Ne
galintiems patarnaujamajį bute- 
ir maistas paruošiamas. Tokiu 
būdu Sodyba atstoja lietuviui 
pensininkui savus namus labai 
tinkamu būdu, čia žmogus ran
da lietuvišką širdį, lietuvišką 
groži ir jaukumą. Parengimai 
kas savaitė. Religiniai nusitei
kimai nesektantiški. Kiekvienam 
gėris pagal jo pasirinkimą. To
dėl visi lietuvių sambūriai sten
kitės Įkurti Sodybas saviems pa
gyvenusiems broliams-sešerims 
kiekvienoje vietovėje. Dvasiš
kiai čia turėtų imtis darbo pir
mieji, pametę menkniekiais už
siiminėti. Vyresniajam suteik
ta reikiama globa bus geriau
sias Įrodymas mūsų žmoniricu- 
mo, krikščioniškumo, lietuviš
kumo. 1

fon”, kad gaMumė" senatvėje 
žydiškai gerą seneliams aprūpi
nimą. .

Blogiui galo nesimato

Prieglaudose netvarka — tik _ __  _
dalis blogio. Dar ^ blogiau, kad j gamtovaizdžių' panda? Ifotkty

Vis daugiau sugaunama snipinėjancių 
Maskvos diplomatu

J. KAIRYS, mūsų bendradarbis V. Vokietijoje^
Kad Maskvos pasiuntinybės verbavimo sau talkininkų vie- 

ūžsiima pirmoje eilėje šnipinė tos gyventojuose; parinkimą 
jimu, tai patvirtina ne vien sabotažams tinkamų objektų, 
1<ur kitur sugaunamas jų per-į palaikymą ryšių su arabų pa- 
sonalas darant tai, bet ir V.į siuntinybėmis, sekimą svėti- 
Vokietijoje. Be to, čia pasta-Jrnų pasjntinybių, antikomuni-s 
ruoju metu sugaunama jo dau 
giau ir daugiaa.

Kad Maskvos pasiuntinybės 
šnipinėja, parodo ir jose laiko
mas perdėtai didelis persona
las. Tikram diplomatiniam dar 
bui šitiek žmonių tikrai nėra 
reikalinga.

žinės, geltonos, žalios, mėlynos ir 
violetinės, šitos šešios spalvos 
toliau dauginasi iki 12 spalvų 
ir t. t Visi žino, kaip “Laumės 
juostoje” atsispindi spalvos vie
na nuo kitos. 'Spektrologijos 
mokslas šį faktą įrodė ir jo pa
keisti negalima.

Claude Monet tapė ' grynai 
moksliu iu pagrindu, nors tai da
rė ir kiti. Jie žinojo ir matė, kad 
šešėliuose veikia “vėsiosios” 
spalvos, saulėj'e — “šiltosios”, 
Dar ir saulės kursas keičia spal
vų Įtampą.'I Priešpiet saulė rau
donesnė, o popiet labiau geltona. 
Gamta yra spalvingesnė, negu 
mes matome. Tik, deja, kad che
mišku procesu sutaisyta spalva 
neturi taip stiprios įtampos, ko- j daugeliui patiks

Over 300 milUon people ■ 
appear in America's 
Family Album. George 
Washington, is one of dhan.
A soldier at 21, he was 

raised by his brother from whom 
he inherited Mount Vernon.

He was commander-in* 
chief of the Revolutionary 
forces and America’s first 
president. But you knew that.

At the Henry Ford 
Museum you can learn new 
things about Washington. 
For example, you. can see his 
camp-chest.

His portable folding cot 
is here, too. Unfolding this 
"portable bedroom” wherever 
he chose to put down for 
the night, he 
gave many j Į 
places the 1——L
chance to 
say “George 
Washington 
slept

Kas liečia V. Vokietiją, tai,Vokieti} 
Maskvd's pasiuntinybėje, esan 
šioje Bonoje, šiuo metu dirba girsti 
virš dviejų šimtų žmonių. Kaip 
vietos saugumas yra nustatęs, 
daug jų Užsiima šnipinėjimu. 
Plačiai skaitomas žurnalas 
Quick š. m. 7 ir 8 numeriuose 
Įdėjo net kaikurių nuotrau
kas, išvardijo jxj pavardes, tu
rimus postus pasiuntinybėje? 
kuriais jie dengiasi, ir parašė, 
kas jie yra ištikrųjų, būtent: 
karininkai, Andropovo vado- 
vaujamai agentų armijai, su
darančiai apie du šimtu tūks- 
tančin asmenų.

Andropovo v a d ovaujamos 
armijos agentais yra pripildy
tos ir Maskvos šatelitinių kraš
tų pasiuntinybės. Iš pastarųjų 
V. Vokietijai daugiausia šnipų 
duoda R. Vokietija. Jos vienas 
agentas buvo kadaise net į 
kanclerio asmeninio referen- 
to postą patekęs.

Žin .ma, kad Amerikoje kiek
vienas dolerio vaikosi visomis 
priemenėmis ir gerbia tik žaliu
kais apsikrovusįjį. Toks nusi- 
teikimas, žinoma, neduoda žmo
niškumui klestėti, ypač pagy
venusiųjų atžvilgiu. Todėl čio- 
nykš iai žmonės išsiaugino to
kių žmonių kartą, kuri pagyve
nusį. turto netekusį savo broli 
dar gyvą iš gyvenimo nurašo. 
Nei vaikai, nei kiti šeimos na
riai te žaliuko pagyvenusio sa
vo šeimos nario nemėgsta, jam'daug vaisių ir daržovių. Valgy- 
širdies nerodo, jei neskaityt kor- kime svogūnines daržoves sva- 
telės parašymą bei gėlės at- rais kasdien. Imkime kasdien po 
.siuntimą Motinos dienos, ar res
torane pavaišinimą tėvo šventėj. 
O jau apie marčias tėvui-moti- 
nai r.ė neužsimink, čia niekas 
reiki: mai žmogaus auklėjimu 
neužsiima. Niekas nerengia žmo
gaus žmogumi — todėl vėjus 
sėdami pradėjome audras pjau
ti. Nuostabu, kad čia ir dvasiš
kiai kaip smuklininkai vien ža
liuku domisi. Taip žmogus at- 
baidomas nuo religijos — tos ne
laimingo žmogaus priebėgos. 
Taip ir lieka jaunam žmogui 
vien niekšybių išdarinėjimas, 
vien silpnesniųjų skriaudimas. 
Tą labai jaučia kiekvienas pa- 
gyv nusysis.

Tė ai nori su vaikais gyventi — 
Nepa’i dėl pastarųjų atšiaurumo

Bugailiškio paroda pagal receptą 
š. m. kovo 26 d. Lietuvių Tau

tiniuose namuose, 6422 S. Ke-
Į dzie avė. bus atidaryta Petro 

Bugailiškio realistinių tapybos
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kelione į pietų ašigali
ni^ai

laivo.

GARY PARDUODA

Amerikos politiką ir Altas pa- taip, nei ne, A. Gečys nedavė,

Taupykite dabar
pas mus

Be jos, iš Amerikos dar bu-įtekau į šia ekskursija
A llivnn ('.ilk.- *5 1/» A?........ OI., a

aršius ir tūk>- 
liepsnojęs. Kai

Apie Ugnies žemę, karus 
Argentinos ir Čilės, že- 

drebėjiinus Pietų Ašiga- 
jie man daugiau papasa- 

didžiau-

J. klausLikis

K&ip skaldoma Los Angeles visuomenė i -
Tęsinys 2

šis tas iš Algimanto Gečio pranešimo

Liet. Bendruomenės Vakarų veiksmų Lietuvos valstybingu
mui ir netpriklausomybei ats 
tatyti. Sakė, kad anais metais nes ateityje 
daug ginčų sukėlusi Amerikos jungtinė veiksnių veikla, 
lietuvių krepšininkų kelionė į 
okupuotą Lietuvą buvusi JAV> 
Valstybės departamento pas
katina.

Leningrade esančio Ameri
kos konsulo vizitas Lietuvoje; 
Vilniaus burmistro viešėjimas 
Amerikoje ir jo Baltimorėje 
pagerbimas; San brancisco or- kino atkiriinėdami į Gečio tei- 
kestro koncertas birželio- 15 gimus, 
dieną Lietuvoje, kai ta data su 
tampa su okupacijos "pradžia 
ir Sibiran trėmimais, — esą aš 
tų Valstybės departamento ne
palankių žygių, kurie menkina 
Lietuvos valstybingumą.

Kalti esą lietuvių laisvinimo 
veiksniai, kad paklusniai rėmė

apygardos ' valdybos būstinė 
yra Los Angeles mieste. Sau
sio 11 d. Tautiniuose namuose 
buvo metinis atstovų suvažia
vimas, j kurį iš Philadelphijos 
buvo atskridęs Algimantas Ge
čys, bendruomenės visuomeni
nių reikalų tarybos pirminin
kas. Prieš suvažiavimo pradžią 
šv. Kazimiero parapijos žemu
tinėje salėje jis padarė prane- 
šinią visuomenei. Sakau — vi
suomenei, nes kvietimo skelbi
me buvo rašoma, jog visuome
nė, ne bendruomenė, kyiečia-

' ma- Gečio pasiklausyti.

Sekmadienį dienos metu pa
rapijos žemutinė salė labai ne
patogi pranešimams bei susi
rinkimams. čia pat veikia ka
vinė ir valgykla, kur iš 
atvykusieji po pamaldų 
tiprina, tad pranešimui 
lihgos tylos ir tvarkos 
Salės durys atidarytos,

čys pagaliau Alto Ir Bendruo- j RAAO VI. A D AS RASCtAUSKAS 
menės nesutarimus suvedė || 
vienų priežastį: “Prakeikti pi-• 

nesusipratimus’* į
— tai jo žodžiai. Altas nenorįs!

jungtinio visų veiksnių fondo.1 vo Allison Gibbs iš Kaliforni- 
Į Vašingtoną važiuojama Lie- jos, Wood ide miestelio, Ed- 
tuvos reikalais ne kartu. Bet, j ward Lacroix su žmona iš Te- 
esą, nereikia nustoti vilties*’xa, John McFarlane su žmona

būsianti galimasis Georgia valstijos, KathrynKathryn 
Ross iš Clevei.indo, Barbara 
Quent iš New 'i orko, Maynard 
Raasch ir Anita Richardson iš 
Kalifornijos.

Negaliu nepaminėti žmonių,

per C1A skcddųs lieluiHlls

Po 'pranešimo buvo paklau
simai, į kuriuos A. Gečys atsa»atvažiavusių iš kitų kontinen- 
kinėjo. l iesa, kai kurie žodžio 
pusi p rasi usiej i ne k la usi m us 
kėlė, bet savas nuomones aiš-

Alto ir Bendruomenės san
tykių tema A. Giedraitis klau
sė: Ar Amerikos Lietuvių Ta
ryba yra kvietusi Liet, Ben
druomenę įsijungti į laisvini
mo darbą, kaip kad kitos or
ganizacijos Alte dalyvauja? 
Tiesaus atsakymo, t. y. — neitoliau 

pasis- 
reika- 
trūko. 
kieme

labai daug garsiai besikalban
čių žmonių ir jų garsai salėje 
girdėjosi. Pagaliau apygardos 
valdybos pirmininkas Jonas 
činga susiprato, kur jo vieta ir 
stojo durininku tvarkai palaiky 
ti. Gal būt bendruomenininkai, 
A. Gečio pranešimo rengėjai, 
manė, jog auksas ir pelenuose 
žiba, kad tokią kalbėtojui ne
palankią aplinką parinko. Su
sėdo A. Gečio pasiklausyti apie 
60 žmonių, daugiausia iš fron
tininkų partijos ir jų bičiulių, 
bei šiaip aktyvii) bendruome- 
nininkų.ir vieno kito atsitikti
nai ūžklydusio, belaukiančio 
viršutinėje salėje Piliečių klu
bo metinių pietų pradžios. To-' 
kia auditorija, tokioje stiprio
je kolonijoje, tik lašelis.

• * . • ’• - • _

Apie Helsinki bei Alto - 
■- ir.'bendruomenės santykius 

. Tam negausiam visuomenės 
, pūreliui A. Gečį pristatė J. 

Žmuidzinas, apygardos vice
pirmininkas. Mapdagiai pasis- 
yęikinęs A. Gečys; pasakė, jog 
tai--būsiąs .tik - , pranešimas 
dviem; temom:L1). Kaip Liet. 
Bendruomenė supranta Helsin 
kioFs.usitarimus,'.:ir. 2). Alto ir 
Bėridriiomehės santykiai. 
■" Apie Helsinkio susitarimus 
bendruomeninė^'samprata iš
dėstyta daugelyje straipsnių 
Įyąiriuose laikraščiuose, tad 
Gečys čia jau riieko naujo ne
galėjo pasakyti.. Kartojo bend- 
fUonlenininkų skleidžiamą ver 
tinimą, jog Helsinkio susitari
mai esą nepalankūs Lietuvos 
valstybingumui ir jie galį pa
kenkti.

.. JAV Valstybės departamen
to esą padaryta nepalankių

sidaręs Valstybės departamen
to įrankiu. Padėtį gelbėti prieš 
penkis metus Liet. Bendruo
menė išėjusi į politinį darbą ir 
pasireiškusi protestais, kūnais 
šio to atsiekta: Valstybės de
partamentas žemėlapiuose pra 
dėjęs vėl'Lietuvą okupuota va
dinti, Simas Kudirka išlaisvin
tas ir kt.

Alto ir Bendruomenės reika
lai, kaip A. Gečys kalbėjo — 
“Kelia jums, kelis Bendruome 
nei ir Alto vadovaujančioms 
rankoms nemalonumų”. Skir
tumas esąs laisvinimo darbo 
supratime, nors siekimai abie
jų tie patys. Bendruomenė su
prantanti, jog kiekvienas lie
tuvis yra veiksnys, kiekvienas 
yra ambasadorius, o Amerikos 
Lietuviu Tarvba remiasi savo 
organizacija veiklą centrali
zuodama. Bendruomenė sie
kianti decentralizacijos, t. y., 
kad kiekviena kolonija laisvi
nimo darbe veiktų pagal vietos 
sąlygas. Alto skyrių veikla de
dama į vieną centrą, lyg kiau
šiniai į vieną vietą, nors nevi- 
sų vienodai galvojama.

Amerikos Liet. Tarybos esą 
gero ir blogo padaryta. Pla
čiau A. Gečys sustojo prieš jo 
suprantamas blogybes. Altas 
perdaug pasikliaująs Valsty
bės departamentu, net ir prieš 
Helsinkio susitarimus nepasi
sakydamas. Lietuvos okupaci
jos nepripažinimas virtęs tik 
bereikšmę fraze. Liet Bendruo 
menė ir jos darbuotojai dėl ne 
priklausomos Lietuvos su JAV 
valdžia ir su okupantu į kom
promisus neisią.

“Prakeikti pinigai“...

Šio rašinio pirmoje dalyje 
apie tuos “prakeiktus pinigus” 
jau buvo užsiminta,,nes A. Ge- V

tų ir prisijungusių prie šios di
delės ekspedicijos į Pietų Aši
galį. Iš Ispanijos buvo Manuel 
Castillo. Jis pasakojo, kad gy
veno pačiame Madride. Iš Pie
tų Afrikos buvo .laki Dormehl, 
gyvenantis Transvaliuje, Pre- 
torijos mieste. Iš Australijos 
buvo Ken J. Hali su žmona 
Joana. ' Jie yra kilę iš New 
South Wales, Cremorne mies
telio. Kai papasakojau jiems, 
kad ir aš esu buvęs Australi
joje kelis kartus, tai jie apsi
džiaugė. Bet kai paklausiau 
apie Australijos lietuvius, tau 
sako, kad skaitė tiktai laikraš
čiuose. Jis norėjo prisiminti 
vieną lietuvį menininką, išgar 
sėjusį moderniu menu, bet ne
galėjo prisiminti pavardės.

Nepasakiau jos ir aš jam, 
nes modernaus meno meninin
kų pavardžių ir aš neatsimenu. 
Kitų menininkų pavardės sa
vaime į galvą įsirašė, o kai rei
kia įsivaizduoti, ką modernus 
menininkas norėjo nupiešti, 
tai mano smegeninėje reikia il
gai to menininko pavardės ieš
koti. Ji raitosi kartu su jo lini
jomis ir pasimeta__

Didžiausias būrys moksli- 
■ ninku ir ekskursantų buvo iš 
Japonijos. Iš Aichi miestelio 
buvo Nijoši Kasegava. Iš Toki
jo buvo Juničiro Amako, Mo- 
rio Kamata, Tecu Kawamura, 
Sue Kurucu, ir kiti. Iš Šveica
rijos buvo Jeanne Nicoller ir 
Simone Tallichet, o iš Meksi
kos . buyo s advokatas Augustin 
Salvat ir jo sūnus architektas 
Augustin Salvat Jr. Taip pat 
buvo: meksikiečiai Cesar Robe- 
lo ir jo sūnus tokiu pačiu var
du. . /•.*: .'-.i

Kai mokslininkas Erizė šau
kė amerikiečius mokslininkus, 
tai iššaukė ir mane. Maino blu
sos nustojo kąndiisios,; kai pa
minėjo mano-vardą; Nežino
jau, ką jis toje kampanijoje 
apie manė būtų pasakyti. Jis 
tarė:

Kartu su mumim šioje eks
kursijoje ‘ dalyvauja iš tokios 
didelės Illinois valstijos tiktai 
vienas Walter Rask. Erize mo-

galus butu gulė- Islandija galinti ‘ pakrypti i Ry
tus ", jei Jungtines Valstybes ul- 
sisakys paskolinti kariškų lai
vų. Islandijos komunistų parti- - 
ja, kuri ypatingai karštai kurs
to “menkių karą”, skleidžia gan
dus, kad Islandijos valdžia galin

kad \merikos 
jcn būti toks 

! taurius inehj
paklausiau japono, iš kur jis

j žino, kad Ugnies Z.cnivs ug- 
nikalniai tūkstančius metu lieps 

Į uojo, lai jis tuojau išsitraukė
lapų popieriaus ir pieštukų ir ti dar toliau eiti — būtent pa- 
pradėjo man aiškinti, kaip į Prašyti iš sovietų povandeninio 
mokslininkai nustatė ne lik 
kiek metų liek ugniakalniai 
liepsnojo, bet jie gali beveik 
pasakyti, kelintas metais pek
la prasiveržė lame Amerikos 
gale. Man buvo gaila, kad aš 
būdamas jaunas, neturėjau dau 
giau laiko matematikos pastu
dijuoti, tai šiandien galėčiau 
pagal sudegusias anglis nusta
tyti degimo laiką.

Susipažinimo vakaras laive 
buvo nepaprastai įdomus. Pa
sibaigus vakarienei ir supažin
dinau, mes patys pradėjome 
arčiau susipažinti. Mokslo ži
nios labai daug padeda žmo
nėms sueiti arčiau į kontaktų, 
bet aš nustačiau, kad ir di
džiausius Ašigalio mokslinin
kus juos daug greičiau suve
da geros degtinės stikliukas. 
Kai mokslininkas išmeta po 
porą stikliukų, tai jo liežuvis 
lengviau paspaudžia mokslinę 
knopke ir perduoda garso ban
gomis žinias į mokslininko ir 
ne mokslininko ausį.
‘Pasisveikinau veik su visais 

ekspedicijos dalyviai, išdalinau 
jiems savo vizitines korteles ir 
paprašiau, kad kitą kartą, kai 
iš šiaurės Ašigalio važiuos į 
Pietų. Ašigalį, tai kad užsisa
kyti] pas mane American Tra
vel Service tikėtus. Jie toki ge
ri, kaip ir kitame kelionių biu- 
je.

(Bus daugiau)

žiavau Pietų Ašigalio pamaty
ti, o jie jau tame Ašigalyje yni 
buvę ir važiavo Pietų Ašigalio 
gyveninio tyrinėti

Turiu prisipažinti, kad pir
momis dienomis man buvo 
kaip ir nejauku, bet vėliau ne
sigailėjau. Visi kelionės daly
viai buvo draugingi, šnekūs ir 
nori papasakodavo ne tik apie 
save, bet ir apie savo kraštą.

Kai paaiškėjo, kad aš buvau 
vienintelis lietuvis visoje toje 
ekspedicijoje, tai aš buvau sa
vo rūšies kitoks “pingvinas”. 
Nustačiau, kad kai kurie moks 
liniukai, ypač senos moksliniu 
kės, važiavo į Pietų ašigalį, kad 
galėtų pamatyti ir paglostyti 
“kitokį pingviną’’. Jeigu bū- 
čia buvęs tiktai amerikietis, 
tai nebūčiau buvęs kitoks” bet 
kai buvau Amerikos lietuvis, 
ir kai kurie mokslininkai išaiš
kino, kur ta Lietuva buvo ir 
yra, tai tada ir aš turėjau žmo
nėms vieną kitą dalyką pasa
kyti. i

Iš tų mokslininkų aš daug 
pasimokiau. Ypatingai man la 
bai naudingi buvo mokslininkai 
japonai. Jie atvažiavo į Pietų 
Ašigalį pasiruošę. Aš važiavau 
pasižiūrėti, kad galėčiau pa
pasakoti, ką aš ten mačiau. Jie 
žinojo, kur važiavo ir jiems 
buvo aišku, ką jie turėjo pama 
tyti. 
tarp 
mės 
lyje 
kojo, negu kuriame 
šiame georgrafijos vadovėlyje 
buvo surašyta. Jie daug skai
tė, studijavo ir užsirašinėjo.

Man atrodo, kad japonai iš
traukė daugiausia naudos iš 
tos ekskursijos. Jie perskaitė 
kelias japoniškas knygas apie 
Pietų Ašigalį, jie studijavo 
knygas kitomis kalbomis para
šytas, todėl jiems buvo aišku, 
ką jie galės pamatyti.

Be japonų, man atrodė, kad 
daugiausia patyriau ir pasimo
kiau — tai aš. Apie Ugnies že
mė ir Ušuają pats buvau gir
dėjęs, bet niekad nemaniau,

NAMUS LOTERIJA
Gary, Ind., miestas ateinantį 

ketvirtadienį kovo 25 d. ruošia 
loteriją tikslu atrinkti pirkėjus 
26 namams, kuriuos Federalinė 
Butų Valdyba (Housing Admi
nistration) gavo atgal ir parda
vė Gary miestui po $1, kad par
duotų piliečiams. Gary meras 
Richard Hatcher pasakė, kad 26 
pirkėjai bus atrinkti iš maždaug 
200 Gary rezidentų, kurie buvo 
padavę prašymus. Vėliau bus 
parduoti dar 63 tokie namai. R. 
Hatcher sprendžia, kad tų na
mų atnaujinimas kaštuos nuo 
$6,000 iki §13,000 kiekvienas.

bet aiškino, jog bendruomenė 
nesanti organiacija, kaip kiti 
lietuvių sanibūzriai, bet ji esan 
ti bendruomenė, apjungianti 
visus lietuvius. (Pastabėlė — 
čia A. Gečys nušnekėjo pats 
prieš savo teigimą, jog Alto 
skyrių veikla, lyg kiaušiniai 
dedami į vieną vietą, nors ne- 
visų nevienodai galvojama. Ga 
Įima išvesti parakėlė: Bend
ruomenininkai nori visus lietu 
vius į bendruomenės sutalpin
ti, lyg silkes bačkoje suguldy
ti, nors lietuvių nevisij vieno
dai galvojama).

A. Audronis, prisimindamas 
spaudoje buvusius labai aštrius 
ginčus dėl S. Kudirkos atvyki
mo, paklausė, kaip ištikrųjų: 
yra — kas apmokėjo Simo Ku-r 
dirkos ir jo šeimos lėktuvu 
atkeliavimo išlaidas? Ir į šį 
klausimą A. Gečys atsakyda
mas pirmiausiai pasakojo, 
kaip ir kas dirbo Kudirkai iš
laisvinti, bet pagaliaus -paaiš
kino, jog taip atsitiko, kad Ku
dirkų kelionė apmokėta Alto 
pinigais.

Lietuvių vienybės klausi- j 
mais atsakydamas A. Gečys 
pradėjo aiškinti, jog esą būti
nai reikalinga kai kurią spau
dą į dorą kelią atstatyti. Kai 
kuri spauda gaunanti iš JAV 
Valstybės departamento per 
ČIA piniginės paramos lietu
vių vienybei skaldyti.,

Iš salės pasigirdo balsas: 
“Kuri yra tokia spauda?” A. 
Gečys atsakė: “Kurie spaudą 
sekate patys žinote”., 
(Kiek vėliau girdėjau kai ku
rių pranešimo dalyvių nuomo- j įėjo viską taip gražiai praves- 

netikį, kad Valstybės įaj nieko neįžeidė, nieko 
departamentui rūpėtų lietuvių nepažemino ir patarė susi. 
mažumą skaldyti ir tam pini- draugauti ir patirti daugiau ži
gus leisti. Kaip žinia, tuo laiku njų apje kiekvieną ekskursijos 
ėjo kongresiniai ČIA veiklos Į dalyvį. Jis patarė arčiau susi- 
tyrinėjimai tai gal ir A. Ge- pažinti jr gauti daugiau žinių 
čys panorėjo prie tos įstaigos Į apie kiekvieną ekskursijos da- 
pakaltinimų trigrašį pridėti). Į]yvį. Jis patarė arčiau susipa-

Pasakodamas apie Valstybės j žinti ir gauti daugiau žinių iš 
Departamento per ČIA vykdo- Į savo bendrakeleivio, nes kiek- 
mą lietuvių skaldymo darbą, v^enas J’ra savo srities specia- 
A? Gečys sakė, jog žinąs, kad listas, gali daug įdomaus pa- 
vienas lietuvis, dirbęs ČIA pasakoti žinantiems ir mažiaus 
įstaigoje, o dabar pensininkas, žinantiems.

įSimo Kudirkos atvykimo lai- Man buvo nejauku, kad aš 
kotarpyje buvęs pašauktas į^a’P ’r Per nesusipratimą pa-

SURADO DARBŲ

AMBASADORĖS VYRUI

Washingtonas. — Naujosios 
JAV ambasadorės Anne Arm
strong vyras gavo neapmokamą 
darbą Agrikultūros departamen
tui — važinėti po Europą skati
nant Jungtinių Valstybių grū
dų pardavimą. Departamento 
pranešimu, Tobin Armstrongo 
misija bus įkalbėti europiečius 
sumažinti mėsos kainas, kad žmo 
nės daugiau pirktų mėsos ir 
paukštienos — Jungtinių Vals
tybių grūdais nupenėtų gyvulių. 
“Tai yra neapmokamas darbas, 
bet toks, kurs duotų Tobinui šio
kį tokį užsiėmimą”, paaiškino 
Agrikultūros sekretoriaus Earl 
Butz valdininkas.

ISLANDIJA KVIEČIA JAV 
Į KARĄ SU ANGLIJA

Reykjavik, Islandija. — 01a- 
fur Johanasson, Islandijos teisin
gumo ministeris ir apsaugos lai
vyno viršininkas paskatino savo 
vyriausybę prašyti JAV, kad iš
nuomotų du - Amerikos kariškus 
laivus, kurie padėtų laimėti 
“menkių karą” su Anglija. Vi
sos šios trys valstybės yra Nato 
nariai. Islandija gyventojų turi 
su viršum 200,000... Pranešime 
spaudai Johanasson pasakė, kad

give...
so more will live
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Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

aktyvią ČIA darbą. Kas tas lie- 
j tuvis ir ką jis iš pensijos pa
šauktas nuveikė, A. Gečys ne
pasakė.

(Bus daugiau)

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

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir * 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

[Meigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Ištaigos pietuose kiemas automobHiamji pastatyti.
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pasimetimo ir kaltinimų, įneštų 
vienos grupės atstovų.

“Atrodė, kad griūva dangus ir 
dreba žemė”.

“Komunistipė Rusija skelbė, 
kad Lietuva niekada ųebus lais
va ir būk. tai Helsinkio konfe-

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

Amerikos lietuviai reakcionie
riai meskite bet kokią kovą dėl 
Lietuvos — nes ji yra laisva”.

Mums tękie skelbimai nieko 
naujo, nes jie tai skelbia jay 35 
metai. lik gaila, kad kai kuri 
mūsų spauda keletas “specialis
tų” tos.pačios grupelės ir tą pa
tį pradėjo skelbti. Cituodami 
Pravdos vedamuosius ir dary
dami savo “expertu” interpreta
cijas pradėjo mums įrodinėti'tai, 
ko komunistiniai okupantai sie
kia — būk tai Amerika ir pre
zidentas Fordas pardavė Lietu
vą Helsinkyje.

Dabar praėjo, jau beveik me
tai, viskas aprimo, dūmai išsi
sklaidė ir visi pamatėme, kad 
Lietuvos niekas nepardavė; ne
padalijo ir kiek tai. liečia JAV 
ir prezidentą Fordą, tai Lietuva 
yra laikoma nelegaliai Sovietų 
Sąjungos okupuotą ir J; A, Val
stybės tos okupacijos r nepripa
žįsta ir Helsinkio konferencija 
į Amerikos politiką FabaĮtijo 
valstybių klausimu jokios reikš
mės nei pakitimą neturėjo ir, ne
turi. Mūsų diplomatinės atsto
vybės veikia, kaip, ir veikusios 
seniau ir atstovauja Lietuvos in
teresus.

Kongreso rezpliųęįją §64 tai 
pabrėžia, prez. Fordo: jap kelį 
pareįąkįmąi, tai paartojo,jfeda- 
bar senate esantį rezoliucija Nr. 
319 tai tvirtiną.

Aš drąsiai ir su pasididžiavi
mu galia tvirtinti, kad 1975 me
tai atnešė Amerikos lietuviams 
tam tikrą l^mėjinią- .Lietuvos 
laisvės kovoje:
Prez. G. Fo^do vasario 27 ir 

liepos 2'5 d. 197ū metais padaryti 
pąręišknnąi yru is(x¥ri W-Toks
inės mūsų laisvinimo veiklai.

Kongreso rezoliucija Nr, 864 
vienbalsiai priimta 12.9.75 — la- 
bai-reikšminga. . Į

Garsių Amerikos- politinių 
žurnalistų straipsniai- Lietuvos 
klausimu (pav. B. M. Anderson 
ir kt.); yra reikšmingi atsiėki- 
mai, iškelia Lietuvos- reikalą į 
•tarptautinę areną.

Mes galime; drąsiai- tvirtintų 
kad mes, Amerikos lietuviai,- — 
vadovaujami- Amerikos Lietuvių

$31.00
$18.00

$4.00

$30.00
$16.00
$3.00

Tarp organizacijų konkurenci
jos laisvinimo darbe negali būti, 
vieni kitais turi padėti, kartu 
dirbti — vyriausia koordinacija 
turi' būti.
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įstaigoje, ūkyje, organizacijoje, 4 auklėjant darbo 
žmonėse pagarbą socialistinei nuosavybei. Tai — be 
galo svarbus visų mūsų uždavinys.”
(Komunistas, 1975 m. m. gr. Nr. 29 psL)
Ministras, kaip matome, praneša visiems, kad nusi

kaltimai prieš “socialistinę nuosavybę” mažąja, bet jis 
nepasako, kiek jie yra sumažėję. Kad nekalbėtume tuš- 

; čiais žodžiais pacituosime to paties ministro “sumažė
jusį” pasikėsinimą, įvykusį praeitais metais, pačioje mi
nistro panosėje, įvykdytą komunistų partijos narių, pa
statytų darbo žmonių kolchozo priešakiu Ministras aiš
kiai pasako, kad vagia ne tik paprasti žmonės, bet parti
jos pareigūnai, pastatyti aukštoms pareigoms. Tame pa
čiame straipsnyje yra toks paragrafas: , -

“Maža to. Į visuomenės turtą, pasikėsina ir kai 
kurių ūkių vadovai. Kapsuko rajono “Naujojo gy
venimo” kolūkio pirmininkas D. Vilkaitis, 1975 m. 
rugpiūčio.9 d. pagrobė 3,500 kg. kolūkiui priklausan
čių miežių. Netekęs sąžinės ir tikėdamas likti nenu
baustas, buvęs ūkio vadovas nusikaltimą įvykdė at
virai, nesislėpdamas. Savo juodą darbą jis stengėsi 
atlikti kitų rankomis: kombainininkui nurodė palik
ti grūdus bunkeryje, vairuotojui — gabenti į nuro
dytą vietą, vienam kolūkiečiui — saugoti pagrobtą 
turtą. Nenuostabu, kad po kelių dienų panašiu būdu 
apsivogė o paties kolūkio vyriausias agronomas y. 
Grinkevičius ir talkininkavęs, nuimant derlių, Kap
suko komunalinių įmonių kombinato sunkvežimių 
vairuotojas S. Leonas.” (Tan pat) t 
Kada laukuose dirbusi moterėlė pasivarpauja, arba 

grižda manamo nuo žemės obuolių pasirenka, tai “socia
listiniai įstatymai” juos labai griežtai baidžia už “socia
listines nuosavybės” vogimą, bet kada kolūkio pirminin
kai komunstai tūkstančius kilogramų miežių pavogia ir 
parduoda arba savo galvijams sušeria, tai vidaus reika
lų ministras nepamato. Labai retais atsitikimais polici
ninkams pavyksta sučiupti vagilį ir pavyzdingai jį nu
bausti. Dažniausiai aukštesni pareigūnai nebaudžiami.

Bet ministrui. Mikalauskui ir kitiems Maskvai tar
naujantiems lietuviams užverstas nepaprastai sunkus 
darbas dėl kitų priežasčių. Nuo vagilių jie verčiami ap
saugoti vogtą daiktą. Kraštą pavergusieji rusai apvogė 
visus Lietuvos ūkininkus. Atėmę iš jų ne tik visą žemę, 
įrankius, namus, galvijus ir atsargas. Ūkininkai ilgus 
metus dirbo, prakaitavo, taupė o čia atėjo rusas ir viską 
atėmė. Rusai apvogė Lietuvos ūkininkus, dalį jų išvežė į 
šiaurės tundras, jų vaikus paėmė karo tarnybon, didelį 
santaupų dalį išsivežė Į Rusijos gilumą, Lietuvoje liku
sią turtų dali pavadino “socialistine nuosavybe.” Jie ne
paaiškino, kada ir kaip tie “socialistai” tapo tokių dide
lių nuosavybių prižiūrėtojai, jiems nepaaiškino, kodėl ru
sai gali viską vogti nuo lietuvių, o lietuviai negali pakel
ti nuo žemės obuolio, nukritusio nuo to paties sodintojo 
sodintos obels.

Okupuotoje Lietuvoje rusai gali vogti ir visai apvog
ti lietuvius, bet lietuviai-negali pridėti rankos prie savo 
žemės, negali paliesti jo žemėje išauginto javo, negali iš
gerti jo išaugintos karvės pieno.,Lietuvoje augintą Javą 
rusai dar ir šiandien gali laisvai' išsivežti iš Lietuvos, 
tuo tarpu lietuvis, pridėjęs savo ranką prie miežių sau? 
jos jau skelbiamas nusikaltėlių. Kol sovietų valdžia ir. Lie
tuvos komunistų partijos vadai neišpręs šito dvigubos 
buchalterijos “socialistinės nuosavybės” klausimo, tai jie 
turės daug bėdos ne tik su paprastais kolūkio darbinin-

Lietuvos laisvinimo darbe, nei 
asmeninių, nei organizacinių am
bicijų ar užsispyrimų negali bū
ti — tautinis interesas turi ir 
privalo stovėti aukščiau už vis
ką. Ilgesniam, mūsų tautiniam 
išsilaikymui lietuvių kalbą yra 
svarbu išlaikyti gyva.

Kalba tari eiti iš kartos į kar
tą. Kalba yra tas raištis, kuris 
stipriau mūs riša, palaiko ge
resnį ryšį su kraštu.

Emigracinėje diferenciacijoje 
politinė veikla užima svarbų ir 
reikšmingą, daugiau metodų ir 
įvertinimų sektorių. Gal būt to
dėl šiam darbui ir yra tiek daug 
ambicijų ir veržimosi. Bet tik 
gerai susiorganizavę, vieningai 
dirbdami, pasidalinę1 darbo ba
rais, vieni kitų neduplikuodami 
Amerikos lietuviai galį duoti pil
ną, stipresnį atsakymą okupan
tui į jo kėslus.

Firmos, antros, ar trečios kar
tos lietuvių politinis, tautinis 

pajėgumas turi atsverti — oku
panto vedamą tautos naikinimą.

Civilizuotoje visuomenėje po
litinis pasiskirstymas yra būti
nas — nes tai ■^parodo žmogaus 
pasaulėžiūrinę ideologiją, .pa
kraipų, įvairumą skirtingų gal
vosenų siekiant tobuliausios lais
vinimo veiklos, eigos.

Tik pilnos politinės demokra- 
ti j os išauklėtas, individas galį pa
rodyti didžiausią atsparumą tp-; 
talįtarinių, imperialistinių diktą-, 
turų atstovams.

Todėl įvairių ideologijų, pa
saulėžiūrų buvimas ir jų susi- 
jungimas per. savo organizacijos 
į vieną antrą — kaip Amerikos 
Lietuvių Taryba yra.nepapras
tai reikšmingas bendrai pozyty- 
viai —-tautinei veiklai, nes “pa
sinaudojant įvairių politinių gru- . 
pių patyrimu ir praktika, iš- ; 
renkamas galimai tobuliausias ' 
veiklos metodas ’ ir svarbiausia 
— visiems priimtinas ir remia
mas. j

šiuo principu remdamasis aš 
jau. 1971 metais Klevelande pa- , 
siūliau JAV Bendruomenei įsi- 
jugnti į Altą bendrai politiniai 
veiklai Amerikoje —aš tai šian
dieną ir vėl pakartoju, nes tikiu, 
kad tai sustiprintų mus ir iš
spręstų mūsų veiklos nesklan
dumus.

Praeitais metais įvykusioji 
Helsinkio konfdrencija įnešė į i 
mūsų tarpą daug bereikalingoj

mūsų sąlygomis galėjome., pada
ryti- Męs. tuo, didžįu.ojąjąęąė 
Jums priklauso didelis ačiū, nes 
tai visų lietuvių pastangų vąį- 
sius. Męs džiaugiamės ir didžiuo
jamės Prezidento pareiškimais.

Būtų buvę dar stipresnis afek
tas, jei ir lotose valstybėje mū-.

(Nukelta į 5- psL)

DR. KAZIO BOBELIO KALBA, 
PASAKYTA KALIFORNIJOS LIETUVIAMS

šių metų vasario 15 dieną Dr. j nors stipriau, konkrečiau, ge- 
Kazys Bobelis, Amerikos Lietu-Iriau atsiekti.
vių Tarybos pirmininkas, buvo 
nuskridęs į Kaliforniją ir Los 
Angeles salėje susirinkusiems 
lietuviams pasakė kalbą, kurios 
svarbiausių minčių santrauką 
čia spausdiname.

Švęsdami vasario 16 d. mes 
visi dideliais būriais susirinko
me į mūsų organizacijų rengia
mus minėjimus. Vasario 16-toji 
sujungia visus lietuvius, įvairių 
politinių-pasaulėžiūrinių įsitiki
nimų — čiečvieną lietuvį-lietuve, 
kurių širdyje tebedega meilė Lie 
tuvai, kurie tiki ir siekia Lietu-" 
vos prisikėlimo.

4 Bet Lietuvoje ši šventė yra 
uždrausta. Lietuvoje šiandieną 
tebėra liūdna ir tamsu.

Ir kaip skaudu ir neteisinga, 
kuomet šių laikų demokratinia
me — laisvo apsisprendimo pa
saulyje Lietuvių tautai ši laisvo 
apsisprendimo teisė yra bruta
liai, jėga atimta.

Lietuvių tauta tebėra surakin
ta raudonu retežiu. Viskas, kas 
lietuviška, tautiška naikinama, 
draudžiama, religija persekioja
ma — kiekvienas laisvės pasi
reiškimas užslopinamas.

Todėl ir visos tautos akys-ir 
ausys yra atkreiptos į mus lais
vojo pasaulio, o ypatingai Arne-, 
rikos lietuvius. Jie seka kiekvie
ną mūsų junginį, kiekvieną mū
sų žodį, kiekvieną mūsų darbą 
— nes tik mes galime geriausiai 
ir laisviausiai — stipriausiai va
karų pasauliui priminti, kelti, 
kartoti Lietuvos tragediją. Vi
sų pavergtųjų lietuvių didžiau
sia viltis ir paguoda esame mes, 
mes jiems priduodame jėgų ir vi-1 
žiu kovoti su prispaudėju ir 
kitokį jų laisvės pasireiškimą' 
perduodame laisvajam pasauliui.

Niekas kitas už Lietuvos in
teresus nekalbės, niekas kitas 
Lietuvos reikalų negins, jei pa-_ 
tys tai vieningai, stipriai orga
nizuotai nedarysime.

Kiekvienas remkime- Lietuvos 
laisvinimo darbus, . jų yra daug,' 
labai dauį ir įvairią -- kultūri
nių, lituanistinių, politinių, šal
pos ir kt.

Visi.tie darbai yra svarbūs.vie- 
nodai, visi jie reikalingi ir ne- : 
pakeičiami bendram mūsų tiks
lui — laisvai Lietuvai.

Per daugelį metų Amerikos 
Lietuvių visuomeninis, gyveni
mas ir- veikla puikiai klestėjo, 
tik paskutinį kelių metų bėgyje 
atsirado asmeninių, nesubrendu- : 
siu ambicijų pasėkoje, vienos 
grupelės šiek tiek apmaišytas. ■

Kiekviena organizacija turi tu
rėti savo paskirtį, savo specia
lią darbo sritį,, jei norima ką

Vogtas turtas paskelbtas neliečiamu
Kol sovietų karo jėgos nepasodino Lietuvos komu

nistų pavergto krašto, ūkio ir visos naujos sistemos prie
šakiu, tai jie mažai galvojantiems žmonėms pasakojo, 
kaip jie sumažins nusikaltimų skaičių, kaip lengvai jie 
perauklės nusikaltėlius, sušvelnins įstatymus ir Įves idea
lišką žmonių sugyvenimo tvarka. Praktika parodė visai 
ką kitą. Šiandien “tarybinėje” Lietuvoje nusikaltimų 
skaičius žymiai didesnis, negu jų buvo nepriklausomoje 
Lietuvoje. Šiandien ir nusikaltėlių skaičius žymiai dides
nis, negu buvo demokratiniu ir net diktatųriniu Lietuvos 
laikotarpiu.

Didelių vagių ir vagilių Lietuvoje yra tiek daug, kad 
jie nepajėgia apsiginti. Jis auklėjimo darban yra Įtrau
kę mokytojus, tėvus, partijos narius, policiją ir teismus, 
bet mažai visi jie tepadeda. Praeitų metų pabaigoje tu
rėjusiame išeiti, bet tiktai šiomis dienomis pasirodžiusia
me Komuniste vidaus reikalų ministras Julijonas Mika
lauskas parašė straipsni kuris pavadintas “Socialistinė 
nuosavybė — neliečiama. “Nei vidaus reikalų ministras, 
nei teismai nepajėgia tos “socialistinės nuosavybės” ap
saugoti nuo vagių, sukčių, kupčių ir perkupčių. Į nusi
kalstamą darbą yra Įtraukti ne tik paaugliai berniukai 
ir mergaitės, bet ir suaugusieji, rimti partijos pareigū
nai, didelių “socialistinių” vienetų pirmininkai ir sekre
toriai.

Ministras Mikalauskas Įsakė visiems savo pavaldi
niams daboti, kad gyventojai nevogtų “socialistinės nuo
savybės”, bet vagystės eina per akis. Vagia dideli ir ma
ži, spartuoliai ir tinginiai. Ministras, norėdamas Šiek tiek 
sumažinti daromą žalą, šitokias Instrukcijas duoda kiek
vienam komunistui:

“Partiniai, 'tarybiniai ir administraciniai orga
nai, ministerijos ir žinybos atliko nemažą darbą, 
stiprinant socialistinę nuosavybę. Šalinant aplinky
bes, palankias grobstymams, pareigybiniams ir ūki
niams nusikaltimams, auklėjant darbo žmonių pa
garbą socialitinei nuosavybei. Nuostoliai dėl grobi
mų, piktnaudžiavimo Lietuvos liaudies ūkyje mažė
ja, Tačiau nusiraminti nėra pagrindo, nes grobimai 
neišgyvendinti. Prieš akis — didelis darbas, tobuli- į 
nant nusikaltimų profilaktiką kiekvienoje Įmonėje, kais, bet ir su kolūkio pirmininkais ir agronomais.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams --------------------------- $30.00
pusei metų______________ $16.00
trims mėnesiams________ $8.00
vienam mėnesiui ________ $3.00

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
f

Visi trokšta laisvės

ka tie patys ponai,kuriuos dabar vadina “panstwa.” 
Komunistai visus sulygino, bet “pansva” ir toliau pa- 
siliko.

Išvažiuodamas iš Varšuvos viešbučio, pastebėjau 
kavinėje kelias jaunas moteris, aptarnaujančius pus
ryčių atėjusius žmones. Jos kone tekinos bėgioja po 
kavinę, užsirašinėja įsakymus ir neša kavą ir kitokį 
maistą. Jos skubėjo, nes tos pačios kavinės kertėje 
stovėjo viena moteris, dėvinti juodą suknelę, ir labai 
rūstų juodą veidą. Užtenka padavėjoms žvilgterėti į 
tą juodąją, tarvtumo kokia elektros srovė jas palies
tų. Jos tiktai nusikrato. viską užmiršta ir skuba prie 
savo darbo.

Ta juodais darabužiais moteris yra daabrtinės 
Lenkijos “panswa’’. Ji atidžiai seka, ką dabar daro ta 
vargdienė patarnautoja. Ji prižiūri, kad ji skubiai, 
teisingai ir tinkamai patarnautų atvykusiam valgyto
jui. Lenkijoje buvo padarytos didelės reformos. Da
lis tų reformų vėl atreformuotos. Lenkai pastebėjo, 
kad nueita per toli, todėl davė kelis žingsnius atgal. 
Užtat Lenkijoje šiandien yra daugiau duonos ir mė
sos.

Nežiūrint j visus “lyginimus", tos restoranų varg
dienės ir toliau turi bijoti juodą sunkelę nešiojančios 
moters. Niekas tų vargdienų gyvenime nepasikeitė. 
Jos kaip dirbo Pilsudskio laikais, tai tebedirba ir šian
dien. Kaip tais laikais jų algos buvo labai nedidelės, 
tos algos yra tokios ir šiandien. Jeigu kuri turi šeimą, 
tai turi ieškoti kito darbo, kad galėtų ją išmaitinti.

Išvažiuodamas iš Lenkijos vis dėlto priėjau Įsiti
kinimo, kad laikas dirba tų. vargdienių moterų nau
dai. Kraštą valdo kiti “galiūnai”, “panstwa’’, sudary
ta iš kilų žmonių, bet evoliucija daro savo, o viltis 
ir joms atneš geresnį gyvenimą. Ta viltis eina kaip 
Maironis rašė, Karpatų kalnais. Ji atneš laisvę vi
siems pavergtiesiems ir nustums į šalį paprastus žmo
nes, vargdienius išnaudojančią panstwą. Visilenkai 
tokios pakaitos nori ir laukia,

Dvi katedros
Nuskridus į Vengriją ir nusileidus sostinės aero

drome, pirmiausia į akis metasi didžioji Budapešto 
katedra. Man teko keliauti per Lenkiją, tai prisimena 
ir Varšuvos didžioji katedra. Tai du vakarų architek
tų paminklai, pastatyti tikinčiųjų aukomis. Tos ka
tedros atlaikė karus, revpįiucijas ir įvairusius suki
limus. Aš visuomet užeinu į katedrą, jeigu kuriame 
mieste ją pastebiu.

Nusileidęs Bupapešte, pirmiausia pastebėjau Ka
tedros bokštus. Teisybę pasakius, atskrendančius ke
leivius jie pirmieji pasveikino dar nenusileidusius. 
Katedra stovi vengrų sostinės centre, prie pačių di
džiausių kelių ir pačiame Dunojaus pakraštyje. Nuva
žiavęs į viešbutį ir sustvarkęs savo nakvynės reikalus, 
išėjau pasidairyti ir užsukau į Budapešto katedrą.

Toje katedroje buvau 1938 metais. Tada abu, Del
la ir aš. Prieš Antrąjį Pasaulio karą mudu su žmona 
buvom nepriklausomoje Lietuvoje. Gimines lankėme 
ir po Lietuvą važinėjome nusivežtu Bųicku, -Tuo pa
čiu Buicku iš Lietuvos važiavome į Romą. Teko, va
žiuoti per Budapeštą, nepriklausomos Vengrijos sos
tinę.

Nekalbant apie Dunojaus krantų grožį, pati ka
tedra buvo tikras ramybės ir pasigrožėjimo pastatas. 

Katedros vidus buvo skoningai ir puikiai išdekoruo- 
tas. Visur stovėjo įdomiausios stovylos, angelai kabo
jo paveikslai, piešti geriausių Europos meninkų. Vis
kas švaru, tvarkinga, blizgėjo. Galėjai į kiekvieną 
menkniekį pasižiūrėti ir pasidžiaugti. O kiek gėlių tais 
laikais buvo katedroje, tai būtų sunku ir pasakyti, ka
da ir kaip tas gėles ten nešė, kaip šventuosius gyvom 
gėlėm kaišė ir kaip nuvytusias gėles keitė. O sunku 
butų pasakyti. Kai prisimenu Budapešto katedrą, tai 
man prieš akis visą laiką stovi tas 1938 metų vaizdas. 
Man teko matyti daug šventovių, bet tokios įspūdingos- 
neteko kitur matytis

Visi kitoks įspūdis susidarė, kai praeitais metais 
rugsėjo mėnesį įžengiau į katedrą. Įžengiau ir nusi
vyliau... Aš maniau, kad pamatysiu tą patį grpžį ir 
tą pačią ramybę, kokią mačiau veik prieš 40 metų... 
Jau iš lauko pusės pastebėjau, kad per tuos metus ka
tedrai nieko nepadaryta. O kai įžengiau į vidų, tai dar 
labiau nusiminiau. Stovėjo tiktai mūro sienos... Ne
mačiau gėlių, ųemačiau ir paveikslų, kųriuoę tos gė
lės puošė. Dingo nuo sienų kabojusieji didžiūnų pa
veikslai, bet/nesimatę ir šventųjų paveikslų. Viskas 
nukabinėta ir išnešta... Paliktos tiktai skylės sienoje, 
daugiau nieko Nebuvo šviesų, nebuvo ir tų žmonių. 
Tais laikais katedra buvo veik pilna. Visur buvo žmo
nės, meldėsi, klūpojo, klausėsi, tuo tarpu praeitais me
tais buvo visai kitokia publika. Jos buvo daug rečiau, 
bet žmonių katedroje buvo. Liūdniausia, kad katedro
je buvp vejk vieni seniai. Jaunimo katedroje visai 
nesimatė, dpį | ' į ?

Didžioji Budapešto katedra buvo visai nebetoli nuo 
viešbučio. Kiekviena laisvesne proga aš užsukdavau 
į katedrą pasižiųrėtį į maldininku^ ir, pasj-
žiurėti į maldoj priešus. Man atrodė, kad dabartinė 

Vengrijos valdžia vedė pačią tuščiausią kovą. Kovoti 
prieš žmogaus maldą yra "toks tuščias "dalykas.' kadj 
sunku ir įsivaizduoti. Jeigu tie kovotojai pagalvotų,, 
ką jie daro, tai leistų žmonėms laisvai melstis, betj 
jie nesupranta pačios žmogaus prigimties. Juo jiej 
smarkiau kovos prieš maldą, tuo vengras ryšis nuo-, 
sirdžiau melstis.

Kova prieš maldą yra kvaila, nes vengras juk gali- 
bet kur melstis. Jam gali kliudyti melstis katedroje,; 
tai jis gali melstis namie. Jis gali išeiti į Dunojaus^ 
pakrantę ir ten pasimelsti. Jeigu vengrams leistų lais
vai melstis, tai, ko . gero, jie taip, nuoširdžiai, ir nesi- - 
melstų, bet kai jiems taip jau žiauriai trukdo, tai- jio 
ryžtasi dar karštesnei maldai. Sakau, kad trukdo, nes 
aš patą akimis mačiau didžįpjoję Budąpę§to_ katedro
je sėdintį politruką. Aš ėjau į katedrą besimeldžią^-' 
čių pažiūrėti, bet labinu knietėją pasižiūrėti į netij 
kintį politruką, sėdintį prie altoriaus. Man norėjoj 
jam į; akis pasakyti, kad jis žmonių nepažįsta; kad 
jo atvykimas į katedrų kovfttpjųą dar labiau skatiną 
eiti į- katedrą pasimelsti. Jeigu, tep neitų politruką^ 
tai seneliai nueitų į Dunojaus krantą ir ten poterius 
atkalbėtų, bet kai žino, kad ten atsivelka politruką^ 
tai jie būtinai užsuka į katedrą. Bet man neteko koi^- 
frontuotis su atsilikusiu vengru, apsikarščiusiu valdį? 
ninko diržais. ■,. * ,"

Ąš buvau liūdi pinku tokio dalyką Budapešto ktų 
tedroje: Mačiau kaip ne vienas,, bet keli politrukpį 
įęjna, į minėtų katedrą. Jie pamažu eina per žmones 
ir atidžiaį. įsižiūri į besimeldžiančių veidus. Aiškiai 
matyti, kad jie nori įsižiūrėti į besimeldžiančius, kad 
ir vėliau galėtų juos, atpažinti. įėję į katedrą, jie neiną 
tięsįaj prię vietoj bet lakąi$ per žmones^ 

(Bus daugiau)
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TELgF. PR R-3229

DR. ANNA BALIONAS 
AKIV, AUSŲ, NUSIES 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BANKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei /teatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBfUS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tslot. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
660 SUMMIT STREET 

"ROUTE 58, ELGlN/TŪLlNOrT

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURULON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

ir šestad. Uitai susitarus.

DR. HAUL V. DAKGiS 
GYDYTOJAS IR CH1KOKGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadieni 8—3 vai. 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

KEZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIM- EISIMAS 
AKUŠERlJA-IR MOTERŲ U1GOS 

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

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

TEU — BE 3-5893

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

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

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

Valandos pagal sųsitąrima.

Ofiso tej.: HĘ 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98CI

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

Dr. Kazio Bobelio kalbo...
(Atkelta is 4 psl.) 

sų veiksniai panašių rezultatų 
būtų pasiekę.

Tie, kurie naudoja savo ener
giją kritikuodami Ameriką, te
gul tą energiją panaudoja tuose 
kraštuose, kur nieko neasiekta.

Am; Lietuvių Taryba niekada 
nebuvo ir nėra dabar už deten- 
tės politiką ir už Helsinkio kon
ferenciją. Bet kuomet detentės 
politika ir Helsinkio konferenci
ja buvo neišvengiama, JAV ir 
vakarų valstybių populiari už
sienio politikos naują kelią ieš
kojimo tikrovė — tai Amerikos 
Lietuvos Taryba negalėjo lako
niškai visa tą naują lin iją at
mesti ir užsidaryti duris. Prie
šingai, mes bandėme ir bandome 
išnaudoti tos naujos politikos 
mums teigiamus ėjimus ir pa
reiškimus.

Am. Lietuvių l’aryba, atmes
dama vienapusišką detantės po
litiką, ėj*o ir eina dėl jos į dis
kusijas amerikiečių sluoksniuo
se, senate, kongrese, spaudoje, 
valdžioje ir kt. ir bando įrodyti 
jos žalą ir vykstančius įvairių 
pasižadėjimų laužymus.

Mūsų vienas iš didžiausių už
davinių yra visur ir visada kel
ti visus detentės ir Helsinkio kon
ferencijos nevykdymus ir laužy
mus ir išnaudoti teigiamus įvy
kius mūsų naudai.

Yra nepakeičiamas gamtos ir 
gyvenimo dėsnis, kad mirtis, am
žius palaipsniui retina mūsų vy
resniųjų veikėjų eiles. Ir tos 
tirpstančios gretos turi būti pa
pildytos jaunesniais, nepavargs
tančiais lietuvybės įdėjos sklei
dėjais, kad lietuviškas darbas 
niekada nesustotų. Lituanistikos 
mokyklos turi tam paruošti mūsų _ 
jaunimą, Į šią apleistą sritį turi
me atkreipti daugiau dėmesio.

Ne dabartis, bet ateitis ir atei
ties istoriją įvertins mūsų gy
ventą epochą. Komunistinė sis
tema -ilgai -neišsilaikys, ji grius- 
kaip ir visos diktatūros praeityje 
griuvo, žmogus negali gyventi 
be laisvės ir laisvos kūrybos ir 
tas žmogaus troškimas niekada ' 
negali būti užslopintas.

Tautiniai interesai buvo, yra 
ir turi būti aukščiau už visus ki- I . .
tus interesus. 1'

Tautinis laimėjimas yra di
džiausias mūsų ateities tikslas.

Vieningas solidarumas, para
ma ir pagalba Amerikos Lietu
vos Tarybos vadovaujamai veik
lai yra pagrindas mūsų laimėji
mo.

Yra didelė tragedija tautai 
prarasti laisvę ir nepriklausomy
bę, bet yra dar didesnė trage
dija nekovoti, nedirbti tai lais
vei atgauti.

Tad visi kaip vienas, ir dirbki
me ir eikime tuo keliu, vedančiu 
į Lietuvos atgimimą. ‘

t .-'--A - ■.
PEACE COSTS MONEY

—'V?-
4 BUY US. SAVINGS BONDS ,

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., tfečiad. 
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 71$t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rczid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonįus pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

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

2850 Weet 63rd St, Chicago HI. 60429 
Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARA c m

KITUS SKAITYTI
NAUJUMAS

Kalifornijoje, Torrence miestelyje, gaminami paveiksle mato
mi prietaisai vėsinti elektroninius prietaisus dideliuose Amerikos 
lėktuvuose. Šie prietaisai yra panašūs ryklius. Inspektorius tikri
na, kaip tie prietaisai veikia ir nori žinoti, ar jie ;jau yra paruosti 
lėktuvams.

Koirtatucrta, kad daugelyje 
kraštų yra didelių pažeidimų 
politinėms laisvėms ir žmo-1 
gaus pagrindinėms teisėms ir į 
kad reikia daryti viską, kad. 
šią padėtj atstačius į norma
lias tautų gyvenimo vėžes.

UMDC konferencijos

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• S '•
"Palaiminti, kurie nematė Ir įtikėjo", — Jono 20:29. f

Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 
dalv- 5370 sPhiduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu- 

w uc*iy- sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
vi ai buvo priimti specialioje palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy- 
aiidienriimp PnmVzin Pnu venan^ tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, auaiencijoje pas r'opiezių rau matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba is 
lių VI, kuris ta proga jiems ta- ■ dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
tp nrifnikvtn [paklusnūs ir eina.jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto-
le prnaiKyią zvuį. Į limo j e ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir

Konferencijoje dalvvave 60 gyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.
. v* J > . - 1 * .. .J Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrino-kraštų delegatai buvo pnimti ,ilkinim’OT,
ir Italijos Respublikos Prezi-, 
dento G T^one Tie tain nat'ru*J,ii? • knygutė "Viltis pe mirtie*", kurią gausiteaenio tr. ueone. Jie taip pat nwneltamaL R.iykite:

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

iV. RAITO TYRINĖTOJAI
j Wk^WVVWWVWhMWVft*«WW^VWWWIWWWVW«VAWAWW.

Kat antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Raito tyrino-

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml

buvo Romos Miesto Burmistro, 
Italijos Ministerių Pirmininko 
ir Užsienio Reikalų Ministerio 
svečiais — jų garbei suruoš
tuose priėmimuose.

Pasaulinę krikščionių demo 
kratų konferenciją plačiai pa
minėjo Italijos televizija, radi
jas ir spauda. Išsamius aprašy- 
mus davė taip pat ir dalyva
vusių kraštų, spauda, įvairiose 
pasaulio dalyse.

(LKDS INFORMACIJA)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Pasauline krikščionių demokratų 
partijų konferencija

jektuC kuris -nąūjai ir iš pa
grindų apibrėžia ’ krikščioniš
kosios demokratijos akciją — 
pasaulinėje ir įvairių konti
nentų regionalinėje plotmėje.

UMDC konferencijos metu 
kalbas pasakė krikščionių de
mokratų partijų ir sąjūdžių 
atstovai. Lietuvių . Krikščionių 
Demokratų Sąjungos vardu 
kalbėjo Inž. A. Venskus. Per
davęs LKDS sveikinimus kon
ferencijos dalyviams, jis savo 
kalboje ypatingai iškėlė paverg maldų, parapijos salėje 6820 South 
tos Lietuvos klausimus. Pirmo-j 
j e eilėje primindamas, kad Lie-j 
tuva — nepriklausoma valsty
bė ir pilnateisė Tautų Sąjun
gos narę — buvo militarine jė
ga okupuota Sovietų Sąjungos1 
1940 inetais. A. -Venskus ilgiau 
sustojo ties dabartine paverg
tos Lietuvos padėtimi: nuola
tinę priespaudą tautinėje, reli
ginėje, kultūrinėje, politinėje 
ir ekonominėje plotmėje. Ne
žiūrint visų esamų sunkumų, 
lietuvių tauta yra stipri kovo
je už laisvę ir rezistancija oku
pantui yra labai aktyvi. Pami
nėjo pogrindžio spaudos reikš
mę ir nuo 1972 m. išeinančią 
“Lietuvos Bažnyčios Kroniką”, 
kuri vaizdžiai ir išsamiai ats
pindi pavergto krašto rezisten
ciją — pasipriešinimą okupan
tui. Pacitavo “Kronikos’’ 15 
Nr. ištrauką — Lietuvos katali! 
kų prašymą, kad jų broliai iš
eivijoje ir visi bičiuliąi pasau
lyje informuotų plačiąją vi
suomenę, tautų vyriausybes 
apie žmogaus teisių pažeidi
mus Lietuvoje. Kalbėdamas 
apie įvykusią Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo kon
ferenciją Helsinkyje, A. Vens 
kus paminėjo, kad šioji neat
siliepė į pavergtu tautų laisvės 
lūkesčius ir kad konferencija 
sukėlusį nusivylimą okupuoto
je Lietuvoje — citavo “Lietu
vos Bažnyčios Kronikos’’ 18 
Nr. šiuo klausimu. Taip pat 
paminėjo, kad nežiūrint Hel
sinkio konferencijos susitari
mų, okupuotų kraštų sienos vis 
dar lieka stipriai uždaros lais
vam žmonių ir idėjų judėji
mui. Baigdamas savo kalbą, 
Inž. A. Venskus kreipėsi į UM
DC konferencijos dalyvius, 
kviesdamas juos solidariai jung 
tis su pavergtomis tautomis, 
kovojant prieš pagrindinių žmo 
gaus teisių pažeidimus ir drau
ge siekiant jų laisvės.

Konferencijos rezoliucijose, 
visų kontinentų krikščionių de 
mokratų partijos ir sąjūdžiai, 
tarp kitų klausinių, vėl iš nau
jo pabrėžė būtinybę:

— savo veikla būti Naudin
goms visoms pasaulio tautoms 
ir ypatingai tofns. kūrins ken
čia dėl laisvės trūkumo politi
nėje, religinėje ir kultūrinėje 
plotmėje, — visomis jėgomis 
priešintis prieš diktatūrinius ir 
priespaudą vykdančius reži
mus.

Pereitų metų pabaigoje, lap 
kričio mėn., 28-29 d. fd. Romo
je pyko pasaulinė krikščionių 
demokratų partijų ir sąjūdžių 
konferencija.

šioje konferencijoje dalyva
vo 60 pasaulio kraštų krikš
čionių demokratų organizaci
jų lyderiai. Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjungą (LK
DS) konferencijoje atstovavo 
Thž. A. Vehskus — LKDS Cent 
ro Komiteto' vicepirmininkas 
ir Europos Lietuvių kriščio- 
nių Demokratų Tarybos pir- 

’mininkas (atvykęs iš Pary
žiaus). Taip pat dalyvavo A. 
Žemaitis (iš Romos).

Suvažiavimas buvo pradė
tas Pasaulinės Krikščionių De
mokratų Unijos_ (UMpę). pir- 
mininko Rumor (Italija) 
įžangine kalba, po kuYios sekė 
UMDC gener. sekretoriaus- R., 
dę Leon (Guatemala) politinis 
pranešimas, užtrukęs porą va
landų. Plačiai apžvelgta UM
DC veikla nuo paskutinio Pa
saulinės Krikščionių Demokra
tų Unijos kongreso Limoje (Pe 
ru). Per tą laiką krikščionių 
demokratų partijų skaičius pa
saulyje vis didėjo, tarptautinė
je plotmėje koordinuotai vei
kiant ne vien UAIDC. bet ir Eu
ropos Krikščionių Demokratų 
Unijoje bei Pietų Amerikos 
Krikščionių Demokratų Sąjun
goje. Suvažiarimai, kolokviju- 
rhai, gaūsiii darbo komisijų po
sėdžiai vyko įvairiose pasaulio 
dalyse — darbas nuolat plėtė
si, Ypatingas dėmesys buvo 
skirtas naujai. įsikūrusioms 
krikščionių demokratų organi
zacijoms Azijoje ir Afrikoje. 
. Konferencijoje plačiai pasi
sakyta dėl ateities veiklos per
spektyvų, ypač remiantis Pa
saulio Krikščioniu Demokratu 
Unijos politinio manifesto pro-

Vienų Metų Mirties Sukaktis

PAULINA ŠILEIKIENĖ, 
Pagal tėvus JahilėVičiūtė

1975 metais kovo mėn. 23 dieną po sūnkibs ligos ligoninėje’ ’mirė 
mano mylimoji žmona Paulina. ..... .... . . '

Gimė Lietuvoje, Biržų aps., Vabalninko mieste.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Liko dideliame liūdesy vyras Mikas. Lietuvoje liko jos brolis 

Juozas ir brolienė Jatulevičiai ir jų vaikai — dukra Paulina Varei
kienė, jos vyras ir brolis Povilas bei jų šeimos. Lietuvoje liko niaho 
giminės —- dvi seserys: Uršulė Miškinienė, Elena Juškėnienė ir jų 
Šeimos; mirusio brolio Juozo Lileikio ir mirusios sesers Anelės Mieže
lienės vaikai bei kiti giminės.

Mes Tavęs, mūsų mylimoji Pauknyte, niekuomet neužmiršime. 
Kiekviena diena man primena Tave, kai Įspūdžiais dalinomės, džiau
gėmės šviesiomis dienomis. Dabar ten —

Liko miegančios žuvėdros
Ant baltojo smėlio krantų,
— Ir mano laimingos dienos.
Kai mudu vaikščiojom khrtu...

Ilsėkis ramybėje, mylimoji PaaUrpte- f

Liūdi vyras Mikas ir giminės.

Help Keep

Strong

BUY U. S. SAVINGS BONDS

Susirinkimų

PRANEŠIMAI
SVARBUS SUSIRINKTAS

J. A. V. Reg. Lietuviu Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me
tinis narių susirinkimas saukiamas 
kovo mėn. 28 d. tuojau po. 11:30 pa-

Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
reikalai, aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvautu Tuomi parody
site. kad Jums rupi ne tik savi rei
kalai. bet ir kenčiančių lietuvių pa
vergime. — VALDYBA.

PERKRAUSTYMAt

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

STEREO RADIJAS 
IR 

MAGNETOFONAS 
Narny Elektra ir Baterija 

2512 W. 47 ST. • FR 6-T998

I Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir trėč. uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Bėvėrly HiHs

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

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

FIGHT HE/

Laidotuvių Direktoriai

AVE.

EUDEiGAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI;
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių ir
Direktorių
Associacijos

PATARNAVI
MAS DIENA

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS. 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

- BUTKUS - VASAITIS
1446 Sd. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: Olympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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ALTO INFORMACIJA
Atstovu Rūmų pirmininkas 

lietuviams

JAV Atstovų Rūmų pirminin
kas Carl Albert (dem., Oklaho
ma) atsiliepdamas j Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirm. dr. Ka
zio Bobelio padėkos raštą, atsiun
tė laišką, kuriame sako: “Aš su
prantu kiek daug Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas Atsto
vų Rūmuose reiškia Jums ir ki
tiems lietuvių kilmės amerikie
čiams. Džiaugiuosi, kad tai ga
lėjome šiemet turėti”.

Tyla žalinga pavergtiems

Michigan© kongresmanas John 
Dingell (dem.) Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime Atstovų 
Rūmuose pabrėžė, kad konflik
tas tarp Sovietų agresijos bei im
perializmo ir iš kitos pusės tarp 
žmogaus teisių ir žmogaus kil
numo principų nekliudomai tę
sis, jeigu ir toliau bus tylima. 
Jis pažymėjo, kad lietuvių lais
vės troškimas ir laisvo apsi
sprendimo teisė negali būti su
varžyti.

Detante ir lietuvių patirtis

Joseph P. Addabbo (dem., New 
York) JAV kongrese pareiškė, 
kad svarstant detantės klausi
mus svarbu prisiminti Lietuvos 
patirti. Reikia dėti visas pastan
gas ginti laisvo apsisprendimo 
teisę ir laisvę visur pasaulyje.

Tvarkomi Altos archyvai

Per 35 veiklos metus Ameri
kos Lietuvių Tarybos archyvuose

susikrovė daug svarbių istorinių 
dokumentų. Dabar juos rūšiuo
ja ir tvarko Stasys Mankus.

Altos centro darbo valandos

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro raštinė 2606 W. 63 St., 
Chicagoje, kasdien atdara nuo 8 
v. 30 m in. r. iki 4 v. p. p., šešta
dieniais — nuo 10 v. r. iki 2 v. 
p. p. Altai dabar talkina Marija 
Banienė ir Jonas Ramoška.

Išgyrė Lietuvos žemės reformą

Illinois kongresmanas Melvin 
Price (dem.) Atstovų Rūmuose 
išgyrė Nepriklausomos Lietuvos 
žemės reformą, švietimą ir ska
tino talkinti lietuviams, siekian
tiems laisvės. - . ...

Gen. kons. Simutis apie 
“Lithuania’’

Amerikos Lietuvių Taryba 
gen. konsului A. Simučiui nu
siuntė daugiau kaip 1,000 eg
zempliorių savo išleistos “Lit
huania”. Gen. kons. paprašė at
siųsti dar 1,200 egzempliorių, ra
šydamas: “Tuo tarpu bent lai
kinai išgelbėjote mus nuo infor
macinės literatūros bado... Re
daktorius ir leidėjai atliko dide
lį patarnavimą lietuviškam rei
kalui. Nuoširdus ačiū”.

GIVE HĖA«T~FUND

> " 1 ---------

I SIUNTINIAI I LIETUVĄ * ’
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787
Diegelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiy.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
k

—' "' " P""1•■■■i"""
MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

- įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. .

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANT I NAS

.JUBILIEJINIŲ METU 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
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, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago!® Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims men. — $3.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniu©, 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. 
M MM m M MM M 4* mMt «"■’ JBSS MB MB W M W M —• R—

NAUJIENOS,
5 39 So. Halsted St.,
Chicago, UI. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS ________________________________

ADRESAS 
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D-RAS STASYS KUDIRKA

HELP WANTED -- MALI 
Darbininkų Reikia

Įt- —i—i *——Z. sr. Į T ~
hel> Wanted - Female

- O«rblninKiy reikia ’ ’

STATI FA1M

INSURANCE

MEOWNERS POLICY

; Farm Fire and Casualty Company

REIKALINGA KARTU GYVENTI 
NAMŲ RUOŠOS PADĖJĖJA dėl vy
resnio amžiaus moters. Privatus kam
barys su vonia ir TV puikiame name 
su oro vėsinimu River Forest apy
linkėje. Reikia suprasti angliškai. 
Skambinti > angliškai nuo 12 vidudie
nio iki 7 vai. vak. TeL 369-9435.

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

•BATES GRAPHIC LxDUSTiUES
6029 W. , 3Jst St., . Cicero. .Ill.

Nuotraukoj matote būrelį atvykusiu 'iš Kauno Į Vilkaviškio ateitininkų 
metinę konferenciją, berods, 1928 metais. Sėdi a. a. Petras Karuža. 
Baigęs universitetą ir buvęs ilgametis "Ryto" redakcinio kolektyvo narys 
ir kino cenzorius. Iš dešinės a. a. Juozas Senkus, prof. Balčikonio 
asistentas. Stovi iš kairės Dr. St. Kudirka, Ant. Vaičiulaitis, St. Balsys, 

K. Povilaitis ir Ant. Pavalius.

1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

Ė. NEDZINSKAS. 4065 Archer Ava
Chlcasa, Iii; 6063X T.L Y A 7-5980

REIKALINGA MOTERIS pabendrau
ti su senyva moterimi. Skambinti po 
6 vai. vakaro MO 6-4131,

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠ SIMO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ. INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747
T

-.Call Frank Zapolis 
„.32CS’/2 W. 95th St.

GA 4-8654

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS VALDYMAS — 

k NOTARIATAS — VERTIMAI.
[VlŠŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

IR GYVENKIME ČIA

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. 266,000.

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

Spauda pranešė, kad Alytuje 
vasario mėn. 19 d. mirė Dr. Sta
sys Kudirka. Buvo gimęs 1904 
metais lapkričio 15 d. šakių ap
skrityje. Vilkaviškio “žiburio” 
gimnaziją baigė I laidą 1924 me
tais. Priklausė Ateitininkų S-gai. 
Buvo gana aktyvus. Kada ne 
kada surengdavo pavasarinin
kams paskaitą.

Baigęs gimnaziją įstojo į Vy
tauto Didžiojo Universitetą, stu
dijavo mediciną. Universitetą 
baigė 1934 metais. Buvo prof. 
Kudžmos asistentas.

Dviem atvejais man padėjo, 
nukreipdamas mane pas savo 
profesorius. Pav. vienu atveju 
kreipiausi patarimo į Alytaus li
goninę, kurioje buvo direktorius. 
Nukreipė pas prof. Gudavičių į 
Kauną. Jam nusakiau, kas ma
ne atsiuntė ir paminėjau diagno
zę. Prof. Gudavičius, kaip dide
lis medžiotojas, ilgokai kalbėjo 
su manim apie medžioklę. Vėliau 
atsinešė aparatus ir sako: “Ot 
mano Stasys, už akių, per laišką 
nustatė diagnozę. Geras datk- 
taras. Ir vienu ir antru atveju 
lengvai buvau pagydytas. Ir da
bar su meile ir pagarba juos pri
simenu ir esu dėkingas.

St. Kudirka, St. Balsys, Ant. 
Vaičiulaitis ir P. Karuža gyveno 
Žaliakalnyje, prie Tautinių na
mų, tame mažyty ateitininkų na-' 
mėly. Aš iš provincijos važinė
jau į universitetą. Nakvynei pri
siglausdavau prie jų kolektyvo. 
Jie visi buvo malonūs ir nuošir
dūs.- Pavaišindavo kuo turėda
vo. Ypatingai esu dėkingas A. 
A. Petrui Karužai, savo-, geriau
siam bičiuliui ir draugui: Petras 
buvo uoliausias visuomenininkų 
sekcijos narys ir daugiausia dir
bo pavasarininkams.^;^

Prieš metus mano giminaitis 
aplankė Dr. St. Kudirką ligoni
nėj. Būdamas pats ligonis, tei
kėsi patarti, kaip gydytis. Skun
dėsi lūžęs koją, kai lipo iš au
tomobilio. Nustebo sužinojęs, 
kad aš Amerikoje.

Dr. St. Kudirkos specialybė — 
chirurgas. Karo metu garsėjo, 
kaip gydytojas, chirurgas. Spau
da skelbė, kad padarė karo me
tu, kaip niekas kitas — net 
35,000 operacijų. Į Alytaus li

goninę paskirtas 1934 metais. 
1942—1944 dirbo Vilniaus uni
versitete chirurgijos katedroje 
Vyriausiuoju dėstytoju. Po to 
vėl grįžo į Alytų ir paskirtas li
goninės direktorium. 1964 me
tais išėjo į pensiją.

Dr. St. Kudirka buvo malo
naus, švelnaus charakterio. Mė
go pašposauti, užjautė vargstan
čius. Buvo labai paslaugus. Bū
damas ateitininkų S-goj buvo ak- 
ayvus — mums žemesnių klasių 
mokiniams, rengė paskaitas. Vi
si be išimties j įmylėjo. Visuomet 
būdavo korektiškas su savo mo-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2146‘WEST 69th STREET
TeUfj REpubllc 7-1941

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

ART! 73 —■ California 20 metų 
nųikns 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro Garažas. Labai patrauk
lus gyventi. S23 300.

— Trys operos — Juodas 
Ląivas, Gintaro šaly ir Priesai
ka yra statomos gegužės 8, 9, 
15 ir 16 dienomis Chicagoje. 
Spektaklių bilietai jau gauna
mi Vaznelių prekyboje, 2501 

i banl^' Krautuvė atidaryta
do.naj'™ ’ “taikotarpM,” todėl ««»«»»> » «!. ry-

4- t Iv* LZ I I* —. — — _ JI • _

— Tomas Miglinas, St. Pe
tersburg, Fla., iš anksto be ra
ginimo pratęsė savo prenume
ratą ir kartu su gerais linkėji
mais atsiuntė $6 Naujienų pa
ramai. Tos. apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas 3 mėn. j

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

SAX7TSTOVTAM profesionalui ar 
Vwkvien^rn žmogui galima čerm pir
kti 2 anVštij mūro narna luksus 6 
Vamb hntnQ ir mndernng biznis. Na- 
tyjoc rnet” .ctatvtss beveik
nrieš Marquette Parką. $38.000.

to iki 6 vai. vak., o pirmadie
niais ir ketvirtadieniais iki 8 
vai. vak, Chicagos Lietuviu 
Opera kviečia visus įsigyti bi- 

laiške^ lietus iš anksto. (pr.)

pavardės prašė neskelbti. Dė
kui už paramą ir už dėmesį.

— Georgę J. Stungis, Luois- 
ville, Kentucky, savo 
tarp kita ko taip rašo: “45 me
tus išgyvensiu vienoje vietoje 
ir buvau sėslus. Dabar dėl su
sidėjusių aplinkybių vėl turiu 
keisti adresą^.Ačiū už kalendo
rių, už jį siunčiu $5. Čia be 
Naujienų būtų labai nuobodu 
gyventi. Visiems siunčiu gerus 
linkėjimus”. . A

— Bronius Skorupskis, Gulf 
port, Fla., pratęsė iš ankstą be

1 čin salėje ivvko trečiasis klubo

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

hv ADDolntmnnf 
(iALF Mn L ®POFESc,Amai

BLDG. Nil ILL. SUITE 427 
a- 206-0370

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

0 kambariu kam nainas ranch. 2 
rnrtm?£ą 2 vo^ins. narni kurnėtai. 
Art; P'rirrfcfrm Parko. Galite greit už
imti. E3K.500.

9 BU'ITT TnnHomnc; mūrn namas 
Ątąkiri cRdvmai. Barni graži 

^atvė Marauete Parke. $36.600.

7159 Sc. MAPLEWOOD AVE,

CHICAGO, ILL 60629

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST «r<J CHICAGO
Telef. 434-4660

M’HTYTTPAJTTę 4 BUTU mirrete ir 2 
mtirn Brazas Atskiri ?Udvmai. 

'■"ont air cond Arti Maria High — 
*45 500

VALDIS HEAL ESTATE

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

šio kovo mėnr 1?-ta diena Vv.
t ■. . -.3 ■ -- . ■ . .•

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

; pus vienintelį 
ivį kailininką 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA

TeL 263-5826 
(įataigoa) ir 
677-8489

(buto)

REAU ESTATE
^trkett _ PAnnrrnsTT —

ATTTnwnSlT
TVATBTYS DRAUDIMAI

Valomai inrnę patarnaut

BALYS BUDRAITIS

nariu susirinkimas, kuri atida
rydamas'. pirmininkas Leonas 
Vaicekauskas pranešė, kad mirė 
du klubo nariai.—- Stanley Ta
rnas. palaidotas Tautinėse Lie-

raginimo savo prenumeratą, b 
savo gerus linkėjimus atlydėjo 
5 dol. dovana Naujienoms. J. 
Valys atsiuntė $3 už -kalendo- 
rių. Jonas Smailys iš Omahos 
atsiuntė S2. Dėkui visiems.

— Gėlių ir Darželiųporoda. turiu kapinėse, ir Ona Neiman, 
Chicagos McCormick Place palaidota Lietuviu $v. Karimie- 
tęsis iki kovo 28 d. Balandžio Arinėse. Mirnsieii nariaLsu- 
25 d. ten bus lietuvių programos , ririnkimo pagerbti susikaupimo 

nepriklausomybės valandėlė.Amerikos
200 m. sukaktuvių proga. 27 or 
ganizacijų komitetas prašo vi
sus skaitlingai dalyvauti ir 
kvįjsti savo draugus^ameri- 
kiežius bei kitataučiu^;
'-^Foto mėgėjų atrištų .nuo

traukų paroda atidardfoa .kovo 
28 M Mokslo, ir prarnįmčs mu
ziejuj ir tęsis iki balandžio 18 
d. Ruošia Camera klubas.

Tlpaetis klubo veikėjas narvs 
Julius Klimas sunkiai sersra: 
Kiti sirpe ligoniai dabar randasi 

j pampose. Vieerirmininkė Julė 
Barauskas no Heros lieros ir sun- 
kins. .pneraciios iau susveiknsi 
dalyvavo susirinkime ir asme
niška^ padėkojo,visiems už lan- 
kvmęzj

Priimti paini nariai: Dora 
šarka. Petronėlė Skonev Anna

— Maironio Lituanistinė mo Klimausk«s. Nastazija Vilimas 
kykla ruošia .viešą popietę ko- Jonas Pocius.
vo 28 d. 3 vai. Brooklyno Kul
tūros židinyje. Bus vaidinamas. 7 va]_ vakaro. Suruošti šokiu 
B. Brazdžionio “Meškiukas Ru 
dnosiukas”.

— Pianisto. A. Kuprevičiaus 
koncertą rengia Gage Parko 
Dariaus-Girėno liet, mokyk
la balandžio 10 
centre.

— Dr. Jokūbo J. Stuko įkur
ta ir vadovaujama Lietuvos At 
siminimų radijo programa iš 
New Yorko WEVD stoties šven 
čia 35 m. sukaktį. Ta proga ruo 
šiamas banketas šv. Trejybės 
salėje. Newark, N. J., gegužės 
1 dieną. J ' -

Nutarta balandžio mėn. 3 d.

vakaro. Ifnris rwks Bataan Hali, 
p 046 So. Western avė. Įėjimas 
$?. ‘ "■

Bus bufetas su Įvairiais pėri
mais. šalti ir šilti užkančįžiai, 
turtingi laimėirmai ir kiti įvai
rumai, gros Jurgio Joniko orkes
tras.

Snalio fOktbber) mėn. 17 die
na ivyks našliu tradicinis ban
ketas. Kaip jau visiems žino- 
n)a. našlių banketai būna labai 
puikūs.

Balandžio mėnesi nutarta su
sirinkimo neturėti, o sekantis 
našliu susirinkimas ivyks atei
nanti geerušės mėn. 14 dieną 7 
vai. vakaro Vyčiu salėie.

Našliu klubas kviečia visus 
narius ir svečius iš anksto isi- 

Į pvti bilietus, kurie galima gau- 
NAUJIEN0S" BOLŠEVIKAMS ti pim. Vaicekauską, 

YRA RAKŠTIS JŲ «YSE 1 jį

d. Jaunimo

kytojais, ypa^usgai direktoriumi 
St. Vaitkevičium. A

K. Paulius

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

43R9 ARCTTPp AVT rTTTCAGO.TE 
Tel 254A551

TFATONTO APVT.TVKPTF 
135-TA TR ARCTTER AVĖ 

Tel. 257-5861

, M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
1259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertiniai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING .CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus Ir 
perstatau menus visų rūšių namo ap

šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

(Pr).

easy ways 
to get the 
Zip Codes 

of 
people 

you

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

2

3

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.
Call your local Port Office 
or see their National Zip 
Directory.
Local Zips can be found 
on tbe Zip Map in the 
business pages of your 
phonebook.

handled st • pdbfle tstMet ta erne* 
entloi vltfe TW AdwtUbtf CorjbcM.




