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Ruoniu gynėja apsirgo

R. Niksono bėdos

Rodezija didina jėgas

pe keliauti įNew"Foundlando sžį 
lą kaip įkalbėto] a filme apie ruo
niuku skerdynę. Ji yra tų Ark
tikos gyvulėlių didelė “užtary
toją.”

buvo įrengtas falangistų štabas. Musulmonams pavyko įsibrauti 
į hotelio rūsį, o iš ten jau teko 8 valandas kovoti, kol užėmė visus 
hotelio aukštus. Dauguma falangistų, gynusių hotelio pozicijas, 
žuvo kovoje.

Chicago ILL — Antradienis, Kovas-March 30 d., 1976 m

FRESNO, Kalif. — Žemės ūkio 
sekr. Butz. kalbėdamas Kalifor
nijos valstijos respublikonų ko
mitete, pareiškė, kad demokra
tų kandidatas į prezidentus J. 
Carteris, vienas iš krašto žemės 
riešutų augintojų, gaunąs iš vals
tybės iždo 150 mil. dol. netie
sioginės paramos. Pasak žemės 
ūkio sekretoriauą, laikas jam 
ifnti pajamas iŠ laisvos preky
bos rinkos, bet ne iš Amerikos 
mokesčių mokėtojų.

žemės ūkio sekr. E. L. Butz 
yra priešingas, valdžios subsi
dijoms.

WASHINGTON  AS.— Nusta
tyta, kad Brooklyno advokatas 
Morton Halperin', iš Harvardo 
universiteto laikų artimas Ki- 
singerio draugas, kurs Niksonui 
tapus prezidentu, Kisingerio bu
vo pakviestas į Nacional. Saugu
mo Tarybą, dabar apskundė teis
mui Niksoną ir aštuonis kitus 
valdžios asmenis, kai paaiškėjo, 
kad per per 21 mėnesį, nuo 1969 
m. gegužės 9 d. iki 1971 m. va
sario 10 d. FBI nuklausė jų te
lefonus. Skundėjai iškelia mi
lijoninius ieškinius už nelegalų 
jų telefonų nuklausymą. Dar 
1968 metais Kongreso išleistas 
Gatvių Saugumo Aktas telefonu 
ar kitokiomis priemonėmis nu- 
klausymą be varanto skaito nu
sikaltimu, baudžiami po $100 už 
kiekvieną dieną. Telefono nu- 
klausymas buvo įvestas pen- 
mėnesiams praėjus po Niksono 
patapimo prezidentu. Kaip UPI 
praneši, bylą pradėjus svarsty
ti šią vasarą ar ateinantį rudenį, 
Niksonas turės asmeniškai liu
dyti teisme, nes prezidento For
do suteiktu Niksonui "nuodėmių 
atleidimu” jis nuo civilinių by
lų' nėra apsaugotas. Nemalonu
mų dėl to galįs laukti ir Kisin- 
geris. , f.

-“Kolombija, Costa Ri
ka, Venesuelą ir Panama, it Pe
ru atstovai. Konferencija buvo 
atšaukta šių keturių valst. užsie
nių reikalų ministeriams pasita-' 
rus.' Panama turi sunkumų no
rėdama prikalbėti dešinesni© 
nusistatymo Lotynų Amerikos 
lyderius priimti į konferenciją 
kairiasparnius, įskaitant Fidelį 
Castro. • .

WASHlNGTONAS. — Senate daugumos lyderis sen. Mike 
Mansfield sekmadienį pareiškė per CBS TV, kad Valstybės sek
retoriaus JHenry Kisingerio perspėjimai Kubos Fideliui Castro 
liautis su intervencijomis užjūriuose yra “pavojinga ir bevertė 
retorika”. 7

ROMA. ;— Policijos praneši
mu,- suimtas vienas Italijos ar
mijos generolas, vadovavęs Ita
lijos kariuomenės kontržvalgy
bai ir apkaltintas drauge su vie
nu armijos kapitonu dalyvavime 
1969 metais Milane bombų sprog
dinime. Kapitonas Antonio La 
Bruną, kaip .ir generolas Glan- 
delio Maletti, Italijos kontržval
gybos specialistai, suimti magi
stro įsakymu-baigus investigaci- 
jas apie bombų sprogdinimą, ku
riuose, 16 asmenų buvo užmušta 
ir 100 sužeista, •

Palestiniečiai apsupo Zaghartą

Libano šiaurės kalnuose, visai 
netoli Sirijos pasienio yra Zag- 
hartos miestelis, kurį musulmo
nai ir palestiniečiai keliais atve
jais (bandė išgriauti, apsupti ir 
išnaikinti, bet jiems nepavyko. 
Zaghartos gyventojai gerai ži
no kalnų kelius ir visą laiką pa
jėgdavo palaikyti ryšius su kito
mis provincijomis. -

šį kartą gerai ginkluoti pa
lestiniečiai apsupo Zaghartą iš 
visų keturių pusių ir, apšaudo 
artilerija kiekvieną nstmą.

Dabartinis Libano prezidentas 
Suleiman Franjieh yra kilęs iš 
Zaghartos, jo tėvų namai dar ir 
dabar, ten tebestovi, kuriuos pa
lestiniečiai yra pasiryžę sulygin
ti £U žeme. -

Ann Arbor. Mich — Michi- 
gano universiteto ekonomistai 
surinko davinius, apklausinė- 
daini žnibnes, pirkėjus ir pre
kybininkus. ir priėjo išvados, 
kad vartotojai šimet mažiau 
atsižvelgia į blogas žinias ir dau
giau pradeda pirkti prekių. Ki
taip sakant, mažiau taupyti -- 
daugiau išleisti. Tarp pereitų 
metų lapkričio mėn. ir šių me
tų vasario mėn. įpirkimas pa
gerėjęs 9.1%.

nigų, todėl ir nenorinti išvažiuoti. 
Ispanijoje yra didelis Perono na
mas. kuriame abu kelis metus gy
veno.

Krašto gyventojai patenkinti 
Pasak 'Michigano universite- kariškių įvesta tvarka, nes kiek

io, amerikiečiai pradėjo ma- vienam buvo aišku, kad Peronie- 
žiau rūpintis ekonomija, finan- nė krašto ūkio nepajėgtų atsta-

Olandijos princas-bu s išbartas

Olandijos princas Bernardas, 
įsivėlęs į Lockheed milijoninių 
kyšių skandalą, bus formaliai su
bartas, kaip Newsweek praneša. 
Princas kaltinamas gavęs iš mi
nėtos firmos $1.1 milijoną už pa
žadą paveikti, kad aviacijos lini
jos pirktų iš minėtos fihnos lėk
tuvus. Už pabaudą princas tu
rės atsistatydinti iš savo įsipa
reigojimų korporacijose ir iš 
Olandijos ginkluotų pajėgų ge
neralinio inspektoriaus pareigų.
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bombarduotojas

WASHlNGTONAS. — Buvęs 
JAV krašto gynybos sekr. J. R. 
Schlesingerįs Readers Digest til- 
pusiame straipsnyje įrodinėja, 
kad Amerikos garbė, orumas ir 
kitų valstybių pagarba jai nie
kad nebuvo toks žemas, kaip da
bar, Angolai paraudonėjus. Pa
skutiniai garbės likučiai, kurie 
dar buvo Vietnamui kritus užsi
likę, dingo negrįžtamai.

Kuba, esanti vos 90 mylių at
stume nuo Amerikos krantų, su
gebėjo pravesti karines operaci
jas Angoloje. Pasak Schlesinge- 
rio, tai reiškia Amerikos jėgos 
mažėjimą. Vietname sumaišy
tos užsienio politikos pravedimo 
blogas būdas išryškėja Angoloje 
ir toliau ryškėja visoj Afrikoj.

Tiems jo žodžiams paremti 
nieko nėra daryta. ’’Kai mes ką 
nors sakome, mes turėtume su
prasti ką sakome. Mes turėtume 
savo burnas laikyti labiau su
čiauptas ir mūsų paraką sau
są”, pasakė Mansfield. “Man ro
dosi, kad jis kalba per savo ke
purę”, pridūrė senatorius, kal
bėdamas apie Kisingerio grasi
nimus Kubai dėl jos intervenci
jos Angoloje.

Jis pareiškė, kad Afrika pir
moje eilėje yra “Europos inte
resų sferoje”, kur U. S. intere
sas tėra pašalinis. Rodezija, kur 
juodieji nacionalistai siekia dau
gumos valdžios/ yra “pirmoje ei
lėje Jungtinės karalystės (Angli
jos) reikalas. Aš nenumatau nie
ko, ką mes galėtume ir turėtu
me šiuo metu daryti. Adminis
tracija turėtų pasitarti su Kon
gresu prieš darant kokį žygį, o 
ne po žygio”, pasąkė sen. Mans
field. , . "5

Carteri palaiko 
riešutai

Sirijos karo vadai nesikiša

Sirijos karo vadai, turintieji 
kelis batalionus Libane, pristab
dydavo kovon; besimėtančius 
palestiniečius, bet paskutinėmis 
keturiomis dienomis jie visai ne
sikiša į vykstančias kovas.

Egipto prezidentas Sadatas, 
prieš išvykdamas į vakarų Euro
pą paskolų ieškoti, buvo . su
kvietęs savo kariškus patarėjus, 
kad patirtų, kas iš tikrųjų Liba
ne dabar darosi ir pareiškė, kad 
.arabams reikėtų pagalvoti” apie 
jėgos sudarymą, kuri galėtų nu
vykti į Libaną _ir atstatyti tvar-

PRETORIJA. — Rodezijos mi- 
nisteris pirmininkas pavedė Įeit, 
pulk. Ramsey 'Pearts suorgani
zuoti naują kariuomenės dalinį, 
kurį sudarys iš viso 1,000 vy
rų. Bus samdomi Angoloje ir 
Mozambike pasilikę Portugali
jos kariuomenės veteranai.

Jų tikslas bus kovoti su juo
dųjų pogrindžio partizanais, ku
rių puolimai vis plečiasi. Mano
ma, kad koks 700 juodųjų par
tizanų yra iš Mozambiko perėję 
Rodezijos sieną. Jie dabar už
puldinėja Rodezijos pasienio kai
mus ir baltųjų ūkius.

Amerika mini savo 200 mėty sukaktį ir šia proga prisimena svarbesnius amerikiečiu, gyve
nimo įvykius. (Vienas didžiausiu laimėjimu buvo kelionė į Mėnuli ir grįžimas vėl į Žemę. Paveik
sle matgrhe astronautą Nei (Armstrongą 1969 m. lapkričio mėnesį einantį AAėnuiio paviršiumi

f Gandhi laimėjo
NEW DELHI. — Įvykę kovo 

28 d. rinkimai į Indijos Aukš
tuosius Rūmus sustiprino minis- 
terės pirmininkės Indira Gandhi 
politinę padėtį: jos vadovauja
ma kongreso partija dabar tu
rės 163 ^rūmuose narius. Anks
čiau tebuvo išrinkta 146.

Šį kartą skaičius 163 sudaro 
rūmuose daugumą. Tokiu atveju 
kongreso partijai nebereikės su
darinėti koalicijos su kitomis 
partijomis. Kartais tektadvo 
susidėti ir su Indijos komunistų 
partija.

Rinkimai į Indijos žemuosius 
Rūmus tuo tarpu aikinai atidėti, 
kadangi jų rinkimai gali įvelti 
kraštą į pavojų. Žemuosiuose rū 
muose kongreso partija dabar 
turi % daugumą, kurią ji išai- 
ko nuo 1971 m.

Suiminėja mokiniu^
JERUZALIS. — Izraelio vy

riausias teismas pasisakė, kad 
žydai turi pilną teisę melstis se
najame Jeruzalio miesto daly
je, kuri yra šventa tiek žydams,- 
tiek ir 'arabams. Tuomet ara
bai pradėjo nerimauti, šiauštis 
ir demonstruoti gatvėse, tuo pa- 
reikšdami protestą prieš Izraelio 
okupaciją.

Kovo 28d. Izraelio policija ry
tų Jeruzalėje.įžengė į vieną ara
bų mergaičių mokyklą ir suėmė 
53 mokines ir 3 mokytojus, kal
tindama juos, kad jie kursto arar 
bų riaušes. •

Grupė arabiškų mokinių, dė
vėdami mėlynas Maimonea mer
gaičių mokyklos uniformas, pa
stojo policijai kelią, į ją apmė
tydami akmenimis.
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Panama atšaukė konferenciją

PANAMOS MIESTAS. — Pa
namos valdžia atšaukė viršūnių 
konferencijąjkurioje turėjo atei
nančią vasarą, dalyvauti Lotynų 
Amerikos valstybių valdžių 
šininkai

Italijos priemonės prieš 
“kidnaperius”

BARLETTA, Italija. — Polici
ja rado ir konfiskavo $610,000 
išpirkimo sumą, kurią kovo<14 
dieną pagrobto statybų kontrak- 
toriaus Nicola Binetti šeima su
tartoje vietoje buvo padėjusi 
kaip išpirkimą. Italijos valdžia 
pradėjo nusistatyti ir prieš pa
grobtųjų asmenų artimuosius, 
kurie esą perdaug lengvai sutin
ka su piktadarių grobikų sąly
gomis.
Kas laimės Anglijos balsavimus

LONDONAS. — Šį antradienį 
vykstančių antrųjų balsavimų 
rezultatai numatomi būsią neaiš
kūs. Vieton pasitraukusio prem
jero Wilsono numatyti kandida
tai — Vidaus sekretorius Roy 
Jenkins, Samdos sekretorius 
Michael Foot ir užsienių reik, 
sekr. James Callaghan yra trys, 
iš kurių parlamentas turi pasi
rinkti. Privačiais spėjimais nu
matomas James Callaghan. .

■ .%■ v.

BEIRUTE MUSULMONAI UŽĖMĖ KELI 
STRATEGINES MIESTO POZICIJAS 

' Palestiniečiai apšaudo Zaghartą, kurioje 
prežidentaą gimė, augo ir kartais aplanko 

BEIRUTAS. Libanas.

LONDONAS. — Prancūzų fil
mų aktorė Ms Brigita Bar dot 
sekmadienį atskrido į Londoną, 
apsirgo, apsiverkė ir atsisakė nuo 
sutarties skristi’ į Kanadą, kur 
turėjo dalyvauti sukime filmo, 
pavaizduojančio mažų, neseniai 
gimusių ruoniukų (jūrų šuniu
kų) masinį užmušinėjimą, kurių 
bAlti kailiai yra brangiai apmo
kami.

Ms Bardot, 4į turėjo su pran-Į

Ę? »rPtrmon eilėn valdžia baigs terorą ir 
bandys suįvarkyti finansus

BUENO?>AIRES, Argentina. — Prisaikdintas krašto prezi- 
^įrdentas gen. Gfeorge Videla vakar, pirmadienį, prisaikdino 8 vyrų 

Įkabinėtą visiems Argeninos reikalams tvarkyti. Ministerius pa- 
rinko ir ministerijas paskyrė trijų karių sudaryta chunta, at
stačiusi prėzidentę Peronienę ir perėmusi visą krašto valdymą. 
Kabinetą sudaro šeši kariškiai ir du civiliai.

Argentinos ekonomijos minis
tru paskirtas Jose Martinez de 
Hoz, jau anksčiau tvarkęs eko
nomines problemas. Jis yra Aciri- 
dar plieno bendrovės pirminin
kas ir įtakingas Argentinos pre- 

KAIRAS, Egiptas. — Prezi- kybos rūmų narys. Kitam civi- 
dentas Sadatas-pirmadienį išvy- liam pavesta tvarkyti švietimo 
ko į vakarų Europą, kad galėtų I reikalai. Tai bepartinis argen- 

tinietis mokytojas Eicardo Bu- 
era.

Vidaus reikalų ministeriu pa
skirtas gen. Albano Haguinde- 
guy, darbo ministeriu paskirtas 
gen. Horacio T. Liendo, teisingu
mo ministeriu teisininkas gen. 
Julio Gomez, krašto apsaugos mi
nisteriu — gen. Luis Maria Klix, 
socialiniu reikalu — admirolas 
Julio Bardi ir užsienio reikalu 
ministeriu — adm. Augusto Guz- 

’igttir' Kiti ministerial^pradėjo 
veikti nuo Peronienės pašalini
mo dienos. Krašto apsaugos mi
nistras pirmą perversmo dieną 
paskyrė karius gubernatorius 
kiekvienai valstijai. Kariai pir
miausiai Įsakė kiekvienam gin
klą be leidimo turinčiam argen- 
tiniečiui atiduoti ginklus guber- 
natūrai arba policijos vadovy
bei. Kas nepaklus šio įsakymo, 
tai bus sunkiai baudžiamas.

Užsienio reikalų ministeris 
Guzzetti taip pat ėmėsi skubios 
akcijos. Jis tuojau atleido 42 
Argentinos ambasadorius, vei
kiančius įvairiuose kraštuose. 
Atleisti visi peronistai, paskirti 
paskutiniai trim, metais. Dikta
torius Peronas ir jo žmona Iza
belė atleido iš tarnybos visą eilę 
karjeros diplomatų,'o jų vieton 
paskyrė nemokšas peronistus, iš
tikimus partijos veikėjus. Adm. 
Guzzetti buvo gana gerai infor
muotas apie užsienio ministeri
jos administraciją ir ėmėsi 
šluoti laukan visus peronistus. 
Firmon eilėn, aišku, jis persi
tvarkė pačioje ministerijoje, su
darydamas ištikimų bendradar
bių štabą. Jeigu nebuvo diplo
muoto pasiuntinio atleistojo pa
reigoms, tai laikinai paskyrė ka
riškį, nusimanantį apie užsienio 
reikalus.

Prezidentė Peronienė gyvena 
aviacijos bute, esančiame Andų 
kalnucsę. Patagonijoje 1,000 my
lių atstumoje nuo Buenos Aires. 
Jai uždėtas namų areštas. Pra
džioje kariai norėjo įdėti ją į 
transporto lėktuvą ir išvežti į Is
paniją. Bet pati Peronienė pra
šo dabartinę vyriausybė palikti 
ją Argentinoje, nes pačioje Ispa
nijoje ji labai blogai jaustųsi. Ji

' I Ffrsrf aad Cmatest \
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gauti paskolų mašinoms ir gink
lams pirkti, fcgiptas nesirengia 
pulti Izraelio, bet jam reikalingi 
ginklai sienoms apsaugoti ir 
tvarkai palaikyti.

Egiptiečiai, turi rusiškų šau
tuvų, bet jie ąieturi šaudmenų, 
rusai griežčiausiai atsisakė da
lis ir amuniciją parduoti egip
tiečiams. Sadatas rengiasi už
suktiį Vakarų Vokietiją, Pran
cūzija, Angliją, Belgiją, Olan
diją įr~kitos" turtingus' Vakari!’ 
Europos kraštus. Sadatas įsa
kydamas Sovietų karo laivams 
išsikraustyti iš Aleksandrijos 
uosto ir uždraudęs jiems naudo
ti šią laivyno bazę, galutinai nu
traukė su Sovietų $-ga ir krei
piasi į Vakkarus reikalingos pa
ramos. Manoma, kad Sadatas pa
jėgs daugelį dalykų sutvarkyti 
šios kelionės metu.
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Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimai l ŠNIPU ARMIJA PASAULYJE

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
JON AS ADOM WILL’S, M. D. 

kytų dirotinų ūa&tą. Ui tai gy
dytojas turi prirašyti tokiems 
tokį maistą, kuris galima būtų 
į gabaliukus sukapoti, gabalais 
supiaustyti ar sumalti.

Cukraligė negaluojančių 
pensininkų dietos savybės

PAGYVENUSIO CUKRININKO VALGIS

laiku 
kėtis

Jau anksčiau

Asmenybe žmoniškėkime, švieskimės ir kūno negales 
ir reikiamai tvarkykime — tik tada galėsime ti- 

palaimingų pensininko dienų. -4į

Gyvenimo tiesa

truputį susipaži- daugiau ir daugiau užsimiršti,
nome su pagyvenusiojo — čia Jiems darosi sunkiau,naujus da- 
dažn'i "ensininku vadinamo — lykus išmokti ir juos atmintyje 
valgi-- dieta jam cukralige ne- ! palaikyti. Už tai jie patogiau 
galio a~t. Daugeliui tokio am- jaučiasi prisilaikydami senų, 
žiaus cukrininkams vien, atsa- įprastų, jiems galvos nesukančių 
kančia maisto tereikia jų cukra-1 dalykų, nors pastarieji kenkia, 
ligės ritvarkymui. Bus, žinoma, Jo sveikatą mažina, jam gyve- 
ir tol ių cukrine liga (diabetes nimo dienas trumpina.
meilia is) sergančiųjų, kuriems; Amžįūi ilgėliau užsitęsiant, 
atsakantis maistas bus lygiai skonis'atbunka, uoslė mažta ir 
svarbr.s kaip ir cukraligės vais- • dėl to apetitas menksta. Tada 
tai. ~odėl, kaip nesisuksi, mie- . žmogus ima mažiau valgyti, ir 
las pensininke, vis vien neapsiei- dėl to jo mityba darosi nepakan- 
si te rinkamo maisto cukraligės karna. -
sutvarkymui. Paties žmogaus gyvenimo po-

Ne aimė, kad čia ir yra šuo ; budis irgi įtakoja žmogaus mity- 
pakastas: pagyvenusysis nepri-jbą. Vienam, be šeimos gyvenan- 
šilaiko jam gydytojo patarto : čiam pensininkui neretai atsibos- 
maisto jo cukraligės sutvarky-jta diena iš dienos tas pats val- 
mui. Daugeriopos priežastys į g-io paruošimas. 0 jaū apie skanų 
trukdo pensininkui tinkamai

"maitintis cukraligės ligoje. Trys 
jų yra svarbiausios; plona kiše
nė. nesveiki įpročiai mityboje ir 
užsimiršimas — nerangumas.

-Anksti savo gyvenime žmogus 
. įpranta į nemaistingą valgį. Ta

da tokio, žmogaus miltinis — 
krakmolinis maistas (angliavan-

, dčiai — carbihydrates) nesti kū-i sunkiai jo paties pagaminti na- 
’ no reikiamai pasisavinamas. Ta- I muose. Kiek sunkiau su cukra- 

da gydytojas sako, kad tokio ligės dieta esti tiems pensinin- 
; žmogaus angliavandžių medžią- kams, kurie gyvena prieglaudo- 

gos a-ikaita sutrinka (carbohy- se. Pastarosios esti nepajėgios 
•' drate metabolism is not properly į tinkamai maitinti cukrininkus.
; controlled). Plona kišenė ir įpra- 
’ timas į nesveiką maistą gali kan- 
’• kinti visokio amžiaus žmones. Gi, 

pensininkui prisideda dar trečia 
sunkenybė — tai psichologiškas*

* negalavimas.

Fensininko psichologiški ir 
kūniškieji negalavimai

i Kai kurie pensininkai ima vis

valgj ir pakankamą jo kiekį — nė 
galvoti netenka.

Todėl nepakanka gydytojui 
vien tik prirašyti pensininkui cu
kralige negaluojančiam atsakan
čią dietą, šitaip darant, reikia' 
atsižvelgti Į pensininko pamėgi
mą kai kuriu valgių. Jie gali 
būti paruošti valgyklose arba ne-

Už tai gydytojas esti priverstas, 
tokiems ligoniams prirašyda
mas dieta dėl cukrinės ligos, tai
kytis prie prieglaudos pajėgumo.

Pensininkui blogis dėl mitybos 
dar minėtais blogumais nesibai
gia. Dantų netvarka"irgi labai 
Įtakoja žmogaus mitybą. Daugu
ma pensininkų kenčia dėl suge
dusių dantų ir dėl blogai pritai-

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina S1.00.
; J. Jasminas, A .KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykio 

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos~“Metai” poeto 
Nado Raštelio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina £3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma š’t: knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima isigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaidą.’

1739 South Halsted Street. Chicago. Ill. 60608

VI ų 
Čia

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

si ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIU DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio it patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGrETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten mate, kokias 

* kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 nsl. SI50. Yra taip pat 
išversta j anglų kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu- 
va įspūdžiai Iliustruota fnto nuotraukomis 331 psl. S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
loriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda 
ižmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina S2 00

Vincas Žemaitrs. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M psl. Kaina SI.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
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Gyd. Kari E. Sussman, profe
sorius vidaus ligų Colorado uni
versitete yra vienas vadovų šio 
krašto cukra’igės specialistų 
draugijos (American Diabetes 
Association). Per daugelį metų 
jis išdirbo parankiausią pensinin
kams dėl cukraligės plačios apim
ties maistą — dietą. Keturios 
svarbiausios savybės tokios die
tos yra sekančios.

1. Pensininkams — diabeti
kams (cukrine liga sergantiems) 
maistas turi būti pakankamai 
maistingas. Jis turi palaikyti 
sergančiojo gerą savijautą. Dau
gumai pensininkiį priseina suma
žinti kiek maisto kiekį.

2. Tokio amžiaus cukrinin
kams būtinai reikia nevartoti di
džių kiekių angliavandžių (car
bohydrates) : pensininkai turi 
vengti visą gyvenimą cukrumi 
gausus valgio: pyragų, pyragai
čių; saldainių ir panašių maisto 
gaminių.

3. Būtinai per visą dienos (pa
ros) ilgį turi būti pensininko 
diabetiko maistas lygiomis dar 
limis padalintas^ Maištas svar
biausia susideda iš angliavandžių 
(carbohydrates), baltymų, (pro
tein) ir riebalu (fat). Tos mais
to dalys turi būti paskirstytos 
lygiomis per visus pensininko 
diabetiko valgius, o ne viename 
kuriame valgyje (pusryčius, pie
tus ar vakarienę) sukrautos, ši
ta suskirstytas lygiomis (būti
nai lygiomis) dalimis maistas 
(balansuotas) apsaugos pacien
tą nuo alkio, žinoma, nereikia 
tiekti vienu kartu pacientui tiek 
maisto, kad jis jo negalėtų ant 
karto patogiai suvalgyti. Toks 
vienodas per visus valgymus- 
maisto paskirstymas talkins 
tiems pacientams, kurie ima in
suliną..ar .tabletes. dėl cukraliges 
išvengimui- perdaug laikinai pa
mažinto cukraus kiekio kraujuje 
(hopoglycemic reactions).

Bendrai paėmus, dienos mais
to davinys turi suteikti po 25 ka
lorijas vienam paciento kūno 
svorio kilogramui. Reikia atsi
žvelgti į paciento veiklumą — 
užsiėmimą dienos metu, o. taip 
pat .į reikalą jam numesti ar pri
dėti svorio. Toks maisto sunor- 
mavimas kartais gali būti gydy
tojui nelengvas — mat, kartais 
esti sunku atsakančiai apskai
čiuoti atsakantį kiekį maisto tam 
ar kitam cukrininkui. Nežiūrint 
kokius maisto gaminius patarsi
me cukrininkui naudoti, jo mais
tą turėtų sudaryti sekančiose 
proposcijose pagrindinės mais
to medžiagos: visame dienos da
viny j e.turėtų būti procentais an
gliavandžių nuo 40 iki 50, balty
mų nuo 15 iki 20. ir riebalų nuo 
20 iki 30.

Išvada. Visi cukrininkai 
Stenkitės Įprasti į šiandieninės 
medicinos reikalavimų išpildy
mą. Stenkitės pakeisti savus 
įpročius į mediciniškai tinka
mus. "Nieko gero nesuteiks net 
geriausio gydytojo patarimas, 
net geriausios dietininkės išaiš
kinimas pensininkui apie maisto 
reikšmę cukrinės ligos atvejuje, 
jei pacientas eis sena vaga — pil
dys gydytojo nurodymus, tik 10- 
20 ar 50 procentų. Tiek pat jis 
turės savo ligoje ir sėkmės. O 
mes visi galime būti daug svei- 

1 kesni, jei imsime pildyti šios 
’ dienos mediciniškus reikalavi

mus.
Gana diabetikams per anksti 

mirti, per dažnai komplikacijų 
dėl cukraligės susilaukti. Gana 

imums tik kojose gangrenos dėl 
cukraligės sulaukus pas gydyto- 

I ją kreiptis — į ligoninę važiuoti, 
i Dėkime šiandien kiekvienas vi- 
! sas pastangas apsaugai nub cu- 
I kraligės ir jos komplikacijų. Vi- 
| si šiandien turėtume pasitikrin- 
; ti savo kraują, ar neturime pa- 
Į slėptos cukraligės. Būtnai šito
kį tyrimą atĮikirne gydytojo žį- 
rioje būdami. vien Jlapnhb 
ty imas, bet ir kraujo ant tuš
čios esant dėl cukraus tyrimas 

Au- 
bei
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Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

(kartais per trią balandas 
tįsiantis — tai; namą 
kozės pakantos — glukose 
rance — tirimas '(kartais pri
seina atikti. Nustokime taupy-j 
ti pinigus sveikatos sąskaitom' 
Tai labai neišminfingas elgesys. Į 
Visada laimi tiktas, kuris svei
katos reikaus stato pirmon vie
ton. Tada toks laiku nunoksta* ir 
Dievo krepšin įkrinta tikrai nu
nokusiu obuliu būdamas.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Klausimas. Vienas dantų gy-
dytojas pastebėjo blogą (dvo- vra Kinija, antroji Vakarų in- 

•kiantį) kvapą iš nosies per pa- dustrinė ir mokslinę techologi- 
skutinius du mėnesius. Tą iš jo ja- Sis susidomėjimas nėra 
nosies dvokimą suuodžia ir kiti naujus, bet naujps yra galimy- 
žmonės. Atrodo, kad to kvapo, bes- iri progos, kokias sovietų 
nesijaučia rytais. Jis atsirandąs šnipų veiklai pagerino “deten- 
....................... ......................... tė”.

Priešdesentimais laikais špio 
nažaa> buvo Sovietų labai verti
namas bet dabar per detentę 
buvo atvertas? naujos durys ir 
-pasiekti nauji' laimėjimai, kū
nams- siekti. yra> įkinkyti visi 
bėtikąss užsienin reikalus turin
tieji * — dplomatai; ekskursijų, 
misijų. naririF turistai, moksli
ninkai in diplomatai.

dienai slenkant. Iš nosies niekas 
netenka. Vidaus ligų gydytojas 
gydė tą dantų gydytoją sn anti- 
bijotikais, dviem atvejais —jp- 
kios sėkmės. Sinusų X-Ray ai?- 
rodo esą tvarkoje. Kultūra bak
terijų iš nosies paimta -— stafi
lokokai (pūlius sukeliančios bak
terijos) . * >

Kitas gydytojas apžiūrėjęs- 
pacientą rado nosį; .tvarkoje jį 
švari ir nėra jokio, užsikimšimo. 
-Jokio sekreto, jokio pašaliirio kfb 
no, jokių šašų ir jokio nosies- 
gleivinės suplonėjimo (jįš- kar
tais suteikia blogą, kvapą iš- no
sies). Klausimas,..ką-..su. tokiu 
pacientu toliau medicina gali dai
ryti — kokius dar tyrimus reikia 
atlikti, kad tam dantų gydyto- 

taip jis negali verstis savo prak
tika. - k' 

gydyto  j as F rank Įd Marlowe. .

Kadangi nebuvo rasta pakiti
mų nosyje, reikia kreipti dėme
sys į šalia nosies/ėsančias tuš
tumas — sinusus paranasal si
nuses) . Gyd:'Marlowe sakosi ne
būtų patenkintas apie praneši
mą, kad N-ray daviniai* yra-nor
malūs. Reikia gerai pačiam nuo
traukas patikrinti. Jei. mažiau
sias įtarimas nenormalumo bū
tų pastebėtas — tada reikia- da
ryti sinusų sluoksnines nuotrau
kas (polytomography) nosies ir 
sinusų srityje. Jei tokios nuo
traukos bus normaliosišplau
ti reikia sinusus - ir- paplovas pa
siųsti bakteriologiškanr ir celių 
(citologiškanr) tyrimui.

Reikia labai gerai' apžiūrėti ir 
nufotografuoti (X-rai) net-spe
cialias medžiagas vartojant už
pakalinę nosies — gerklės -da
lis (nasopharynx). Tai taip vadi
namas posterior nasopharyngos- 
copy atlikimas.

Būtinai reikia gerai dantis ap
žiūrėti — X-Ray tyrimus atlik
ti, kad nebūtų dantyse priežas
tis blogam iš nosies* kvapui at
sirasti.

Dar reikia sužinoti apie paci
ento Įpročius valgyme/ Reikia 
susekti,, ar pacientas neima to
kių vaistų, kurie gali duoti blo
gą kvapą iš nosies ^‘dažniausiai 
Antimonis (antimony) ir arse
nikas suteikia tokia negerovę.

Pagaliau, reikia ištirti, ar nė
ra žemiau gerklės (hypophar
ynx)) kišenėlės (diverticula). 
Joje užsilikęs maistas gali su
teikti blogą kvapą iš nosies.

I

Pūslė išgelbėjo gyvybę
Vincentas Miraglis gavo šir

dies priepuolį. Jo širdis nus
tojo plakusi. SL Francis ligo
ninės Evanstono daktarai greit 
įstatė jam į krūtinę plastikinę 
pūslę, kuri mašinoš z pagalba 
galėjo, susitraukdama ir išsi- 
pūsdama, atlikinėti Širdies dar
bą iki tol, kol Miragliso širdis 
sustiprėjo ir buvo galima pa
daryti širdies operaciją. Po ope
racijos pūslė vėl dirbo Mirga- 
lisb krutinėję dar 3 savaites iki 
operacijos žaizdosSugijo, ir 
Mirgalis galėjo vailįSčioti...

SKAITYK IR KITAM r«T*RK
SKAITYTI "NAUJIENAS*

Svarbiausieji Sovietu šnipų lizdai jų ambasadose
Sovietų Rusijos žvalgybos pareigūnų armija įvairiuose pa

saulio kraštuose šiuo metu yra apie 10,000. Reiškia, kad ta armija 
nuo 1970 metų padangėj o 29 nuošimčiais ir nuo 1972 m. dar apie 
20 nuošimčiais.

D augu mat tų žvalgybos šni
pų darbuojasi .“karštuose židi
niuose”, kaip Airija, Angola, ir 
Graikija. Bet žymioji dalis pa
didintos šnipu annnjos yra pa
skirta dirbti dviejose, sovietų 
padidintą susidomėjimą šukė
tosiose srityse — kurių1 viena

Jų Sąjungai 1973^ metais užmez 
gus- dipiomalihius santykius, 
naujas Soviefųj ambasadorius 
Anatolij S: Kaplin buvo vie
šai. atpažintas.- kaip labai daug 
patyręs- SSSR; žvalgybos parei

čiams ir čekams padedant,1 
Akros (Acra) užmiestyje pa
statė dvi laboratorijas, kur 
parinkti Ghanos gyventojai bu siauginti duonos ir mėsos, bet 
vo1 apmokomi sofistikuolos te- taipgi ir cukrinių runkelių. So- 
chnikos —fotografavimo, slap t viėtiŠkoje imperijoje jaučia
te rašymo, slapto nuklausymoįmas didelis cukraus trūkumas, 
ir kt. Centrinis asmuo Ghauoję 
nuo 1962 iki 1968 metų buvo tas 
'pats Boris Vorobjevas, šiuo! 
metu 52 metų amžiaus.

Graikijoje sovietų ambasa-. 
dos No. 3 diplomatas Vladi
mir Puškin, atvykęs savo par
eigų eiti, pasirodė vienas iš 104 
sovietinių šnipų, kurie iš Ang 
lijos liuvo ištremti 1971metais. 
Maskva tiek apsiprato, kad he- 
besivaržo skirti aukštoms pa

reigoms užsieniuose asmenis, 
viešai žinomus žvalgybos agen
tus. John Barron - autoretingo- 
je knygoje “KGB” išvardija 55 
diplomatų trylikoje Vakarų 
Europos vaįsh’bių,' dvylika iš 
jų Prancūzijoje. '

Švedai turi aštuonis sovietų 
šnipus, jų tarpe patį ambasa
dorių Michailą Jakovlevą, jo

Kai praeitą;.savaitę į Angolą 
afwko prie naujosios valdžios

j

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
, - 7722 George St. tik už S5.00 melams!

La Salle, .PQ., Montreal 690, 
' Canada (Regulian prfenumerata — $l(k00)

Prašome iSKirpti ir prisiųsti (Pavardė ir. vardas)
su virš nurodytu .

prenumeratos - (Tikslus adresas) 4 '
b mokesčiu.- - „ i . •

rius> Borise S>. Vorobjov, paaiš- 
kėjpą.kad: trip..pęai yra šnipinė
jimo? “mene” labai patyręs. 
Prieš' 1966 melų, pervarsmą 
Ghanoj ę, _ Sovietai, Rytų vokie-

AmericanMachine
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

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

You can buy shires in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan whenyou work, or the 
B«nd-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your AmeMcan

KAU UENOS
1739 So. Halsted Street Chicago^Ill. 60608

I pavaduotoją Konstantiną Tie- 
tjakovą ir dar kelis aukštesnio 
rango valdininkus. Šveicarijoje 
yra 7, Austrijoje net 50. Niekas 
nemanė, kad detentė-bus tokia 
didelė paskata sovietų šnipų 
derliui tarpti.'

RUSAI NEPASIGAMINA 1 
CUKRAUS

Pasirodo, kad Sovietų im
perijoj kolchozinė sistema ne 
tik kad negali pakankamai pri

Joje 19^2 — 73 metais trū- 
jko'67 jų|L .tonų cukVauš.'Gi 
11974 m. trūko dar daugiau. So- - 
vietai tais metais dideliais kie
kiais laisvame pasaulyje slap
tai §upirkinėjo cukrų. Jtj toks 
“žygis” 1974 m. lapkričio mėn. 
pasaulio rinkoje pakėlė cuk
raus kainą 66 centais už svarą.

šfmet tas pats: (Maskva iš 
anksto užsisakė neL19 mil. to
nų grūdų, Amerikoje ir supir
kinėja pasaulyje dideliais kie
kiais cukrui Taip rašo Meksi
kos dienraštis “Novedades”. ,

BUYU.S. 
S*VINGS 
BONDS

WH£RE YOU-BANK OR WORK

štv.W.
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Premijuota visuomenininke — Lietuvos 
Juzė Daužvardienė 

siuntė į savaitraštį Lietuvis, ku 
rio leidėjas ir redaktorius bu
vo Olšeųskis Olis. chieagiš 
kiams gerai pažįstamo, miru
sio advokato, visuomenininko 
tėvas. Lietuvio redaktorius Olis 
greitai pajuto, nustatė, kad jau 
nosios Juzytės asmenyje auga 
bręsta visuomenininke: jis ją 
pasveikino, paskatino rašyti 
veikti, pasišvęsti lietuviškai vi
suomenei, Lietuvos labui. Ju
zytė, paaugusi, studijuodama 
universitete jau dirbo šioje pat 
redakcijoje už atlyginimą, kaip 
rimta, naudinga. Augo Juzytė, 
aiigo ir jos s u g e b ėjimai, 
drauge brendo ir jos tautinis 
sąmoningumas, tautinio išliki
mo atsakomybės pajautimas. 
Baigusi teisės mokslų universi
tetą, bakalauro laipsniu vi-

generalinė konsule
rr. Visuomenininkas ir veikla 
visuomeninės 'yra šių dienų, 
šio'laiko neatsikiriama gyve
nimo dalis. Visuomenininkas 
yra tas žmogus, kuris siekia ir 
aukojasi, kad socialinis žmo
nių gyvenimas būtų mielesnis, 
gražesnis ir prasmingesnis. Vi- 
siiomenininkas, lai idealistas 
Žmogus, yra pasišventęs vienai 
ar kilai idėjai ir jai tarnaujat 
aukojasi ir dažniausia savo 
asmeninio gyvenimo didesnės 
ar mažesnės skriaudos sąskai- 
fon, Tik tenka pastebėti, ap
gailestauti faktas, kad šių die
nų materialiniame, pragmatiš
kame pasaulyje žmonių idea
lizmas silpsta, idealistai, pa
sišventėliai retėja. Na, ir jei 
kurią dieną, kad ir mūsų lietu
viško gyvenimo idealistai — vi 
sos visuomenės, organizacinės 
veiklos vadovai nusiimtų, ir 
neatsirastų kas suka kultūri
nio gyvenimo ratą, rūpinasi 
Lietuvos laisvinimo reikalu, ga 
Įima. įsivaizduoti, koks būtų 
niūrus ir j klaikus mūsų gyveni
mas 1- Tik tuomet manau, pil
numoje įvertintume visuome
nininko idealisto vaidmenį 
mūsų organizacinėje veikloje, 
socialiniame gyvenime.

Neabejotina, kad mūsų mą
stanti visuomenės dalis šia tik
rovę, . gyvenamo meto nuotai
ką puikiai išjaučia. Tad nea
bejotina, jog šia prasme ir Lie
tuvių Fondas,* Lietuvių Moterų 
Federacijos, Chicagos zklubo 
paskatintas, skyrė visuomenių 
ko $1.000 premiją iškiliajai 
visuomėnininkei J. Daužvar- 
diehei, Lietuvos Generalinei 
k ofisui ei. t, . •

J. Rauktytės Daužvardienės 
visuomenininkės kelias

į ■ 7
Norint reikiamai įvertinti da 

bartį, jo vyksmą, būtina žvilg
telėti atgal, į praeitį.

Juzytė Rauktytė, dabartinė .J 
Daužvardienė, su aukštii atsa
kingu .ir. garbingu diplomati
niu 1 tilutu, x gimė augo taurių 
lietuvių šeimoje^ visuomeninin
kų tėvo* globoje, Worchestery, 
Mass,';J. Rauktytė visuomęni- 

• njrikis , kelią .pradėjo anksti, 
būd&at pradžios .mokykloje, 
^lįh^ Tada' sakė, deklemavo ei 
ler^ščius;< vaidino, dalyvavo 
čljŲre.‘ yšliau,. paaugusi buvo 
pXtr choro čįibrvedė, režisiė- 
rė.yj^hkMti.1 pradėjo rašinėti ir 
ktįrSšįjptf^encijaš, daugiasia iš 
or^ahizabmes .“vietos” lietuvių 
vj0klbs. Savo korespondencijas ' ‘ / K» ■ ‘ - * ...i ž \

nimo metų. Ponia J. Daužvar-
sai drąsiai žengė. į visuomeni-] dienė veik, kas melai atidaro
nį gyvenimų. Mokytojavo vie
tos vakarinėje lietuvių mokyk
loje. Amerikos Raudonojo kry 
žiauš buvo pakviesta, kaip lie
tuvė skaityti paskaitas, ką ji 
ir atliko. Skaitė .paskaitas ir 
lietuviams, kur lik buvo kvie
čiama. Juzytė išsilavinusi, iš
simokslinusi mergaitė, neabe
jotina, kad to laiko aplinkoj 
buvo reta mergaitė ir kaipo to
kia visų dėmesio centre. Ji 
greitai susitiko ir savo gyveni
mo draugų, vienmintį, dr. P, 
Daužvardį, vėliau Lietuvos ge
neralinį konsulą, mums gerai 
pažįstamą didį lietuvį, nenuils
tamą Lietuvos reikalų gynėją, 
reprezentantų. Netenka įrodi
nėti, ar abejoti kad ponia Juzė 
Daužvardienė buvo savo vyro 
— .-konsulo tvirta ir atsakinga 
talkininkė.

J. Daužvardienė ne tik tal
kino savo vyrui konsulate, bet 
ir stipriai reiškėse visuomeni
nėje veikloje, ji savystoviai su
organizavo Lietuvių dienų Chi
cagoje, per Chicago Fair ir Rail 
rod Fair, 1949 met. J. Dauž
vardienė yra pradininkė ir lie- 
viškos eglutės, pradininkė Chi- 
ziejuje. Ji yra ir šios eglutės 
programų organizatorė nuo pat 
pradėjimo ją rengti, jau dvi 
dešįmt penki metai iš eilės.

Ponia J. Daužvardienė, kaip 
aktyvi, sėkminga visuomenin- 
kė, lietuviško reikalo reprezen
tante, skautiško .nusiteikimo 
asmenybė buvo greitai Chica
gos skautiško pasaulio pažin
ta ir pamilta: Jai suteiktas 
skautininkėš laipsnis. Ji yra 
skaučių Aušros Vartų tunto glo 

-bėja, nuo- pirmųjų tunto gyve-

ir garsiųjų Kaziuko mugę. Re
tai kada be jos apseina ir di
desnio mąsto ar retesnis lietu
viukas renginys: visur ji yra 
kviečiamų, laukiama ir visur 
pasistengia suspėti, dalyvauti 
tarti sustiprinantį žodį, atneš
ti, paskleisti Lietuvos laisvės

p’arybės ir Kultūros klubo pen-. 
; kiasdūMfnt fhctxj jubdiėjmį pa
minė imą — Lankėtą. Banketas 
įvyks balandžio 25 d. sekmadie
nį po pietų 4 vai. Polonia Ball
room, 4O!6 Archer Ave., Bright
on Parko apylinkėje.

i

Per banketą bus pagerbti vi- 
d nariai, kurie prieš 50 metų 
klubo įsiteigimui darbavosi ir 
veikė klubo gerovei. Jiems bus 
ir dovanėlės įteiktos.

Koresp. A. Kalys

Nuteistas Pucinskio sūnus

'■ t ‘ Y' - J • - ' - •

7 r -f Jau kuris* laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

' chicagos lietuvių istorija
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Cifcfgos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
. Eleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
,Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti: laikraščiai, kuriu viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos: Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai irkt.

t, - * *

Norintieji šiį knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį r ą ' ,

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
. vardu ir pasiųsti:

173Š» So. Halsted St, Chicago, HL 60608

J. Daužvardienė yra plačiai 
pažįstama ir amerikiečių pa
saulyje, kaip gera kalbėtoja ji 
yra kviečiama ir skaito jiems 
paskaitas, įvairiomis temomis. 
Kaip žinia ponia J. Daužvar
dienė yra išleidusi lietuviškų 
valgių receptų knygų, ši knyga 
yra išleista lietuvhj — .anglų 
kalboje ir yra viena labiausia 
perkamų knygų, ją gausiai per 
ka ir lietuviai ir amerikiečiai.

’ - - - - X.

- Ne tik lietuviai, bet ir ame
rikiečiai atpažino ponią J. 
Daužvardienę kaip taurią as
menybę, sėkmingą visuomeni- 
ninkę, 1952 metais ją išrinko 
kaip vieną iš dešimties žymiau 
šių Chicagos moterų. Ghicagos 
milijono miesto moterų atrin
kimo— įvertinimo autorite
tas yra Chicago Wdmens At- 
vertising club. Suprantama, 
ponios J. Daužvardienės įverti 
nimas, pagerbimas drauge su
teikė pagarbų dėmesį ir mūsų 
visai lietuvių etninei grupei 
Chicagos mieste...

Ponia J. Daužvardienė, jos 
vyrui Lietuvos generaliniam 
konsului, Petrui Daužvardžiui 
mirus, buvo greit paskirta į jo 
vietą, kaip kompetetingas as
muo tokias atsakingas parei
gas užimti. Ji šias pareigas pui 
kiai pateisina: kruopščiai dir
ba tiesioginį konsulato darbą, 
su maža pagalba iš šalies at
lieka jo didelį darbą: metų 
bėgyje konsulatas gauna — iš
leidžia apie du tūkstančius raš 
tų! Plius telefonis darbas — 
skambinimas a t s akinėjimas. 
Konsule dalyvauja ir gausiuo
se organizaciniuose renginiuo
se, kur sako kūrybingas, išjaus 
tas, parengtas kalbas. Ir iš tik
rųjų, kur tik pasirodo Konsu
le, ten, kaip mat įsiviešpatau
ja oficialumas, taikos, taikos, 
darbo nuotaika. Reprezentuoja 
Nep. Lietuvos reikalą kitatau
čių pasaulyje.

Šiuo metu ponia J. Dauž
vardienė yra Chicagos konsulų

moterų cluho programų vado
vė. Clubas yra socialinio kul
tūrinio pobūdžio,, jam priklau
so ne tik konsulų žmonos, bet 
ir moterys konsolės, Chicagoje 
reziduojančios.

Poniai J. Daužvardienei ten
ka tik linkėti sveikatos,- ištver
mės eiti taip atsakingas Lietu
vos Generalinės konsulės, sėk
mingos Lietuvos reprezentan- 
tės pareigas, dar ilgai nepa
vargti,; pasaulinių pelitinių įvy 
kių sąvartoje, istorinių įvykių 
raidoje.

O Lietuvių Fondo skirtą vi
suomenininko premiją priimti, 
kaip plačios lietuvių išeivijos 
noralinę paramų, malonų dė 
inesį idealistui — visifomeni- 
nara:-š

Buvusio Amerikos Atstovu 
Rūmų atstovo ir dabartinio 
Čikagos miesto aldermano R. 
C. Pucinskio sūnus Ch. Pučins
ku 18 m., prisiekusiųjų teismo 
buvo rastas kaltu pardavinė- 
jus narkotikus. Apylinkės tei
sėjas S. A. Epton priteisė jam 
5 metus sąlyginiai. Kadangi 
Jaunuolis jau ankščiau buvo 
gavęs sąlyginę bausmę už nar
kotikų platinimą, tai dabar tei
sėjas jį pasiuntė į Gateway 
House Foundation narkotikii 
gydymo centrą Springfielde, iš 
kur jie tik teisėjui raštiškai 
įsakius tegalės būti išleistas.

Apylinkės teisėjas, už tokius 
jaunuolio darbus, galėjo pri- 
aeisti 10 metų kalėjimo.

★★★★★★★★★★★★

HELP STRENGTHEN 
AMERICA S PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS 

★★★★★★★★★★★★

Z. Juškevičienė

Nesenai išėjusi laukta'
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Joniškiečiu klubo 
50 metu sukaktis

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Klubas Chicagoje buvo įs
teigtas balandžio 25 dieną 1926 
metais. Jo įsteigėjas buvo Julius 
Butautas ir to klubo pirmininku 
išbuvo per daug metų.

Klubo pirmieji nariai buvo A. 
ir J. Brijūnas, J. Butautas, A. 
Ančiutė, J. Gasparaitienė, A. 
Burnickien. Rokas Šniukštas, K. 
Kipšas, Z. Kigiūtė, J. Pauga, J. 
Jonikas ir kt.

Klubo tikslas: labdarybė ir 
kultūra. Joniškiečiai remia vi
sus lietuvių visuomenės kultūri
nius ir labdaringus sumanymus. 
Laike nepriklausomos Lietuvos 
Joniškiečiai pasiuntė “Telšių že
maičiui” S100.

Klubas yra sušelpęs Joniškio 
miesto skurstančius senelius, pa
rėmęs laisvos minties Lietuvoje 
einančius laikraščius, Lietuvos 
našlaičių vaikų gelbėjimą, Lie
tuvių konferencijai, A. Varnui, 
Lietuvių Tarybai, Oak Forest 
prieglaudos seneliams. Klubas 
yra aukojęs Dariaus ir Girėno 
namų statymui, American Red 
Cross, Community ir War Funds, 
ir Naujienų mašinų fondui. Taip
gi rėmė visus lietuviškus laik
raščius ir radijo ir kt.

šiam klubui gali priklausyti 
asmenys nuo 16 iki 65 metų am
žiaus. Nariui mirus iš iždo iš
mokama S20 už gėlių vainiką 
ir ligoniams po $8 dovana. Klua- 
bas vieną metą turėjo apie 300 
narių.

Joniškiečių klubas, išgyveno 
50 metus, gali džiaugtis, kad 
per tą laiką atliko daug kultū
rinių ir labdaros darbų. Dar tu
rime gyvų senųjų narių, kurie 
buvo pirmieji nariai: Rokas 
Šniukas, Leonas Balta, Jonas Pau 
ga, Anelė Doškienė, Akvilė An
čiutė, Fabijonas Anča ir jo žmo
na, Ona Rudienė, Laurence ir 
Elena Burnickai.

1976 metų valdybą sudaro. Ju
lia Sačauskas pirmininkė. He
len Wengelauskas vicepirm., An- Į 
toinette Kalys nutarimų rašt., Į 
Birutė Kačinskas fin. fašt., Va- I 
lerija Samuolis iždininkė, Emi- j 
y Surwill kontr. rašt. ir Antoi
nette Kalys korespondentė.

Pirmininkė Julia Sačauskas ir I 
visa valdyba deda visas pastan
gas surengti JomškieČnj l>b-

Sen. Henry Ųackson veda gyvą 
pirminių rinkimų kampaniją demo
kratų partijos nominacijoms. Jis yra 
įsitikinęs, kad galėtu būti pats ge
riausias demokratų partijos kandi
datas prezidento pareigoms. Jis ma
no, kad galės įveikti James Carterį 
ir kitus partijos politikus, įskaitant 
ir Hubert H. Humphrey.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

FIGHT HEART DISEASE 
t___________

GIVE HEART TUND

■ Mao Cdungas 
smerkia Tengą

Tokijo,. Pa ponija. Tvirti- 
J narna, kad Mao Cetungas asme 
niškai pasmerkė buvusio prem 
jero pavaduotojo Teng Hsiao 
pingo vedamų politiką.

Mao tvrtina, kad Tengui vi
sai nerūpėjo imperilizmas ar 
marksizmas, jis tiktai tesirū
pino laimėjimu.

Mao Cetungas savo rašinyje 
Tungo vardo nemini, bet pa
lyginimas juodos ir baltos ka
tės buvo Tengo naudojamas, 
todėl ir manoma, kad pats Mao 
norėjo atsikratyti artimiausio 
buvusio premjero čiu Enla- 
jaus draugo.

Benediktinas vienuolis 
Anglijos kataliku galva

LONDONAS. — Abatas Ba
sil Hume, ramu benediktinu vie
nuolio gyvenimą iškeitė į West- 
minstorio arkivyskupo lazdą. 
Westminsterio arkivyskupas yra 
Romos katalikų Anglijoje vy
riausioji galva. Pustrečios va
landos trukusioje iškilmingoje 
ceremonijoje Westminsterio ka
tedroje vienuolis Hume buvo or- 
dinuotas vyskupu ir pakeltas i 
arkivyskupus. Per 126 metus tos 
arkidiocezijos istorijos pirmą 
kartą 53 metų vienuolis patapo 
Westminsterio arkivyskupu.

SKAITYK IR KITA"! PATARK
DIENRAST ' "NAUTTENAS*

J'"'

•$>

iMUfra
iš UNIVERSAL graži 72x90 CANNON 

THERMAL antklodė jums dovana, jei 
įnešite dabar §500 ar daugiau į jūsų esa
mą taupymo sąskaitą!

Jūsų santaupos atneša daugiausia pelno pas UNIVERSAL

UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE
TY and SOUND MAN
AGEMENT for over 52 
years.

SAVINGS
1800 S. HALSTED

All accounts are in
sured up to $40,COO 
by the FEDERAL SAV
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.

Located just south of the Chicago Circle Campus

3 — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILk — TUESDAY, MARCH 30, 9176



PAGYVENUSIO CUKRININKO VALGIS

WHERE YOU BANK OI WORK

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

SKIES E uToocaooooo

1739 So. Halsted Street Chicago, UI. 60608
NAUJIKJiAi

BUY ILS. 
SAVINGS 
BONDS

Prašome įSKįrpti.ir prisiųsti 

su virš nurodytu, 

prenumeratos 

mokesčiu.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOT!

nu grūdų. Amerikoje ir supir
kinėja .pasaulyje dideliais kie 
kiais cukrų;. Taip rašo Meksi
kos dienraštis “Novedades”.. .

Kai praeitą^savaitę į Angolą 
atvyko prirt naujosios valdžios 
priskirtas- Suvirtų; ambasado- 
rius* Boris- SL Vbrobjov, paaiš
kėjo,, kadi taip.pat' yra šnipine- 
jimo “mene” labai patyręs. 
Prieš> 1966 metų pervaromą 
Ghano j ę,. Sovietai, Rytų vokie-

naujam skaitytoj 
tik už $5.00 metams I

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
_____ JONAS ADOMAVIČIUS; M. D. _____ L

(Reguliari prenumerata — $10.00)

kams, kurie gyvena prieglaudo
se. Pastarosios esti nepajėgios 
tinkamai maitinti cukrininkus. 
Už tai gydytojas esti priverstas, 
tokiems ligoniams prirašyda
mas dieta dėl cukrinės ligos, tai
kytis prie prieglaudos pajėgumo.

Pensininkui blogis dėl mitybos 
dar minėtais blogumais nesibait 
gia. Dantų netvarifarirgi labai 
Įtakoja žmogaus mitybą. Daugu
ma pensininkų kenčia dėl suge
dusių dantų ir dėl blogai pritai-

Daugumas tų žvalgybos šni
pų darbuojasi “karštaose židi
niuose”, kaip Airija, Angola ir 
Graikija. Bet žymioji dalis pa
didintos šnipu annnjos yra pa
skirta dirbti dviejose, sovietų 
padidintą susidomėjimų šukė* 
lusiose srityse

Pūslė išgelbėjo gyvybę
Vincentas Miraglis gavo šir

dies priepuolį. Jo širdis nus
tojo plakusi. St. Francis ligo
ninės Evanstono daktarai greit 
įstatė jam į krūtinį plastikinę 
pūslę, kuri masinei z pagalba 
galėjo, susitraukdama ir išsi- 
pūsdama, atlikinėti Širdies dar
bą iki tol. kol Mirągliso širdis 
sustiprėjo ir buvo galima pa
daryti širdies operaciją- Po ope
racijos pūslė vėl dirbo Mirga- 
lisb krutinėję dar 3 savaites iki 
operacijos žaizdos A sugijo ir 
Mirgalis galėjo vtitočioH ..

nappy areams come true tor years. 
_ Now, Bonds mature in less than 

six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy sha res in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan wherryou work, or the 
B*nd-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
’ '’-’m will be a reality.

ton. Tada toks laiku nunoksta- ir 
Dievo krepšin įkrinta tikrai nu
nokusiu obuliu būdamas.Asmenybe žmoniškėkime, švieskimės ir kūno negales 

laiku ir reikiamai tvarkykime — tik tada galėsime ti
kėtis palaimingų pensininko dienų. •

Gyvenimo tiesa

kytų dirbtinų dantų. UŽ tai gy
dytojas turi prirašyti tokiems 
tokį maistą, kuris galima būtų 
į gabaliukus sukapoti, gabalais 
supiaustyti ar sumalti.

Cukralige negaluojančių 
pensininkų dietos savybės

Gyd. Kari E. Sussman, profe
sorius vidaus ligų Colorado uni
versitete yra vienas vadovų šio 
krašto cukra’igės specialistų 
draugijos (American Diabetes 
Association). Per daugelį metų 
jis iŠ-dirbo parankiausią pensinin
kams dėl cukraligės plačios apim
ties maistą — dietą. Keturios 
svarbiausios savybės tokios die
tos yra sekančios.

1. Pensininkams — diabeti
kams (cukrine liga sergantiems) 
maistas turi būti pakankamai 
maistingas. Jis turi palaikyti 
sergančiojo gerą savijautą. Dau
gumai pensininkų priseina suma
žinti kiek maisto kiekį.

’ 2. Tokio amžiaus cukrinin- 
kams būtinai reikia nevartoti di
džių kiekių angliavandžių (car
bohydrates) : pensininkai turi 
vengti visą gyvenimą cukrumi 
gausus valgio: pyragų, pyragai
čių; saldainių ir panašių maisto 
gaminių.

3. Būtinai per visą dienos (pa
ros) ilgį turi būti pensininko 
diabetiko maistas lygiomis da.- 
limis padalintas. Maištas svar
biausia susideda iš angliavandžių. 
(carbohydrates), baltymų (pro
tein) ir riebalh-(fat). Tos mais
to dalys turi būti paskirstytos 
lygiomis per visus pensininko 
diabetiko valgius, o ne viename 
kuriame valgyje (pusryčius, pie
tus ar vakarienę) sukrautos; Ši
ta suskirstytas- lygiomis (būti
nai lygiomis) dalimis maistas 
(balansuotas) apsaugos pacien
tą nuo alkio, žinoma, nereikia 
tiekti vienu kartu pacientui tiek 
maisto, kad jis jo negalėtų ant 
karto patogiai suvalgyti. Toks 
vienodas per visus valgymus ■ 
maisto paskirstymas talkins 
tiems pacientams, kurie ima in
suliną- ar .tabletes dėl cukraliges 
išvengimui- perdaug- laikinai pa
mažinto cukraus kiekio kraujuje 
(hopoglycemic- reactions).

tika. - . .
Atsakymas. Į. šitokį nosiesspe- 

cialisto klausimą^.,atsako Penn- 
sylvanijds universitete dirbąs- 
gydytojas Frank Marlowe; _

Kadangi nebuvofrasta pakiti
mų . nosy j e, r eikli kreipti. dėme
sys į šalia nosįesį esančias tuš
tumas — sinusus'(paranasal si
nuses). Gyd: 'Marlowe sakosi ne
būtų patenkintas ; ąpįe praneši
mą, kad X-ray daviniai yra.nor- 
malūš. Reikia gerai pačiam nuo
traukas patikrinti. Jei. mažiau
sias Įtarimas- nenormalumo bū
tų pastebėtas — tada reikia-da
ryti sinusų ~sluoksnin.es nuotrau
kas (polytomography) nosies ir 
sinusų srityje. Jei. tokios nuo
traukos bus normalios j—išplau
ti reikia sinusus-ir- paplovas pa
siųsti bakteriologiškanr ir celių 
(citologiškarrr) tyrimui.

Reikia labai gerai’ apžiūrėti ir 
nufotografuoti (X-rai) net-spe
cialias medžiagas vartojant už
pakalinę nosies — gerklės -da
lis (nasopharynx). Tai taip vadi
namas posterior našopharyngos- 
copy atlikimas.

Būtinai reikia gerai dantis ap
žiūrėti — X-Ray tyrimus atlik
ti, kad nebūtų dantyse priežas
tis blogam iš nosies kvapui at
sirasti.

Dar reikia sužinoti apie paci
ento įpročius valgyme." Reikia 
susekti,, ar pacientas neima to
kių vaistų, kurie gali duoti blo
gą kvapą iš nosies: ‘dažniausiai 
Antimonis (antimony) ir arse
nikas suteikia tokią negerovę.

Pagaliau, reikia ištirti, ar nė
ra žemiau gerklės (hypophar
ynx)) kišenėlės (diverticula). 
Joje užsilikęs maistas gali su
teikti blogą kvapą iš- nosies.

ėiams ir čekams padedant, 
Akros (Acra) užmiestyje pa
statė dvi laboratorijas, kur.

bą. Vienam, be šeimos gyvenan
čiam pensininkui neretai atsibos
ta diena iš dienos tas pats val
gio paruošimas. 0 jau apie skanų 
valgį ir pakankamą jokiekį — nė 
galvoti netenka.

Todėl nepakanka gydytojui 
vien tik- prirašyti pensininkui cu
kralige negaluojančiam atsakan
čią dietą, šitaip darant,. reikia 
atsižvelgti į pensininko pamėgi
mą kai kurių valgių. Jie gali 
būti paruošti valgyklose arba ne
sunkiai jo paties pagaminti na
muose. Kiek sunkiau su cukra-

nome 
dažu 
valgi 
galio a~t. Daugeliui tokio am
žiaus cukrininkams vien, atsa- 
kanči 
ligės r’.it varžymui

I pavaduotojų Konstantiną Tre- 
tjakovą ir dar kelis aukštesnio 
rango valdininkus. Šveicarijoje 
yra 7, Austrijoje net 50. Niekas 
nemanė, kad detentė'bus tokia 
didelė paskata sovietų Šnipų 
derliui.tarpti.

tįsiantis — tai? Vadinamą glu- 
kozės pakantos — glukose tole
rance — tirimas ’(kartais pri
seina atikti. Ntėtokime taupy
ti pinigus sveikatos sąskaitom 
Tai labai neišmintingas elgesys. 
Visada laimi tikėtas. kuris svei-

-xNEPRf KLAUSOM A LIET U V A
7722 George St.

La Salle,.PQ., Montreal 690, 
' Canada

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapacinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra na urali ankstesniųjų atsiminimu tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
> r uola 3o0 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGrETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune. N'audakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 osl $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

O Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl. $3 00

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

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

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
m psl. Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST, CHICAGO^ ILU 6OAA1- - —
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chnikos -— 1 
to rašymo, slapto nuklausymo 
ir k t. Centrinis asmuo Ghanoje 
nuo 1962 iki 1968 metų buvo tas 
'pats Boris Vorobjęvas, šiuo 
metu 52 metų amžiaus.

Graikijoje sovietų ambasa-_ 
dos No. 3 diplomatas Vladi
mir Puškin, atvykęs savo par
eigų eiti, pasirodė vienas iš 104. 
sovietinių šnipų, kurie iš Ang 
lijos' b'uvo ištremti 1971' melais^ 
Maskva tiek apsiprato, kad-ne-Į anksto uŽšisakė neT19 mil, 
besivaržo skirti aukštoms pa

reigoms užsieniuose asmenis, 
viešai žinomus žvalgybos agen
tus. John Barron autoretingo- 
je knygoje “KGB” išvardija 55 
diplomatų trylikoje Vakarų 
Europos valstybių,'dvylika iŠ 
jų Prancūzijoje. '

Švedai turi aštuonis sovietų 
šnipus, jų tarpe patį ambasa
dorių Michailą Jakovlevą, jo

ake stock in America.
Now Bonds mature irt less than six years.

SOVIETŲ ŠNIPU ARMU-A. PASAULYJE 
I PER DETENTE ISAUGtt IKI 10,000

Svarbiausieji Sovietų Šnipų lizdai jy ambasadose 
I - ' K 4- .

Sovietų Rusijos žvalgybos pareigūnų armija įvairiuose, pa
saulio kraštuose šiuo metu yra apie 10,000. Reiškia, kad ta armijų

anksčiau truputį susipaži- daugiau ir daugiau užsimiršti, 
su pagyvenusiojo — čia Jiems darosi sunkiamiaūjus da- 
"ensininku vadinamo — lykus išmokti ir juos atmintyje 
dieta jam cukralige ne-' palaikyti. Už tai jie patogiau 

jaučiasi prisilaikydami senų, 
įprastų, jiems galvos nesukančių 

maisto tereikia jų cukra- dalykų, nors pastarieji kenkia, 
Bus, žinoma, jo sveikatą mažina, jam gyve- 

ir tol ių cukrine liga (diabetes nimo dienas trumpina, 
meilijus) sergančiųjų, kuriems 
atsakantis maistas bus lygiai 
svarbus kaip ir cukraligės vais
tai. "odėl, kaip nesisuksi

Now E RorrU pay toterp* when to 
matuwfy 5 yeort, 10 nxmthi tbe finrt 
yw). Bondf we if loot, nžolen. c ‘
Arrayed. When needed tfiey-om be ewhed 
•t your bank. Interest ia not Rjhject to «tote 
or krai income Umm. and fafend ta 
M tflmMd'uaMl reddKnptiotk

RUSAI NEPASIGAMINA J 
CUKRAUS

Pasirodo^ kad Sovietų im
perijoj kolchozinė sistema ne 
tik kad negali pakankamai pri 

parinkti Ghanos gyventojai bu j šiaūginti duonos ir mėsos, bet 
apmokomi sofistikuotos te- taipgi, ir cukrinių runkelių. So- 

fotografavimo, slap! vietiškoję Imperijoje jaučia
mas didelis cttkraus trūkumas.

Joje 19^2 — 73 metais trū
ko ' 67 nųL . torių cukraus.' Gi 
1974 m. trūko dar daugiau. So- - 
vietai tais metais dideliais kie
kiais laisvame pasaulyje slap
tai supirkinėjo cukrų. Jų toks 
“žygis” 1974 m. lapkričio mėn. 
pasaulio rinkoje pakėlė cuk
raus, kainą 66 centais,už svarą. 

. ' Šimet tas pats r (Maskva iš
Priešdesentiniais laikais špio 

nažas buvo Sovietų, labai verti
namas.-; bet dabar per detentę 
hnvo, atvertos?' naujos durys ir 
pasiekti -nauji' laiinėjimai, ku
rtams- siekir yra^ įkinkyti visi 
bet.ką; su užsieniu.reikalus turin
tieji? — dpiomatai, ekskursijų, 
misij ų nartai^ turistai, moksli- 
ninkai ir diplomatai.
G Pavyzdžiui, Adrijai ir Sovie 
|į|| Są j ungai 1973 me tais užmez 
guss diplomatinius santykius, 
naujas; Suvirtų, ambasadorius 
Anatolij Sš Kaplin buvo vie
šai. alpintas- kaip labai daug 
patyręs- SSSR; žvalgybos parei

Blogas kvapas iš nosies
Klausimas. Vienas dantų gy-.........  _

dytojas pastebėjo'blogą (dvo- vra Kinija, antroji Vakarų in- 
kiantį) kvapą iš nosies per pa- dustrinė ir mokslinę techologi- 
skutinius du mėnesius. Tą iš jo iay Sis susidomėjimas nėra 
nosies dvokimą suuodžia ir kitL naujus, bet naujps yra galimy- 
žmonės. Atrodo, kad to kvapo hės ir progos^, kokias sovietų 
nesijaučia rytais. Jis atsirandąs (šnipų veiklai pagerino “deten- 
dienai slenkant. Iš nosies niekas 
netenka. Vidaus ligų gydytojas 
gydė tą dantų gydytoją stt anti- 
bijotikais, dviem atvejais—- jo
kios sėkmės. Sinusų X-Ray aU- 
rodo esą tvarkoje. Kultūra bak
terijų iš nosies paimta — stafi
lokokai (pūlius sukeliančios bak
terijos). ‘

Kitas gydytojas apžiūrėjęs- 
pacientą rado nosį- tvarkoje! ji 
švari ir nėra jokio, užsikimšima 
Jokio sekreto, jokio pašalinio kfe- 
no, jokių šašų- įri jokio nosies 
gleivinės suplonėjjmo (jis- kar
tais suteikia blogą, kvapą iš- no
sies). Klausimas, .,, ką. su tokiu 
pacientu .toliaitmedicina gali da
ryti — kokius dartyrimus reikia 
atlikti, kad tam dantų gydyto
jui pagalba būtų, suteikta—ki--

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

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

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

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

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

Dauguma š’ų knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gaiima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaidą.’

N A U J I E N 0 S
1 739 South Halsted Street. Chicago. III. 6060S
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Bendrai paėmus, dienos mais
to davinys turi suteikti po 25 ka
lorijas vienam paciento kūno 
svorio kilogramui. Reikia atsi
žvelgti į paciento veiklumą — 
užsiėmimą dienos metu, o. taip 
pat.Į reikalą jam numesti ar pri
dėti svorio. Toks maisto sunor- 
mavimas kartais gali būti gydy
tojui nelengvas — mat, kartais 
esti sunku atsakančiai apskai
čiuoti atsakantį kiekį maisto tam 
ar kitam cukrininkui. Nežiūrint 
kokius maisto gaminius patarsi
me cukrininkui naudoti, jo mais
tą turėtų sudaryti sekančiose 
proposcijose pagrindinės mais
to medžiagos: visame dienos da
vinyje turėtų būti procentais an
gliavandžių nuo 40 iki 50, balty
mų nuo 15 iki 20. ir riebalų nuo 
20 iki 30.

Išvada. Visi cukrininkai 
stenkitės Įprasti į šiandieninės 
medicinos reikalavimų išpildy
mą. Stenkitės pakeisti savus 
Įpročius į mediciniškai tinka
mus. "Nieko gero nesuteiks net 
geriausio gydytojo patarimas, 
net geriausios dietininkės išaiš
kinimas pensininkui apie maisto 
reikšmę cukrinės ligos atvejuje, 
jei pacientas eis sena vaga — pil
dys gydytojo nurodymus, tik 10- 
20 ar 50 procentų. Tiek pat jis 
turės savo ligoje ir sėkmės. O 
mes visi galime būti daug svei
kesni, jei imsime pildyti šios 
dienos mediciniškus reikalavi
mus.

Gana diabetikams per anksti 
mirti, per dažnai komplikacijų 
dėl cukraligės susilaukti. Gana 
mums tik kojose gangrenos dėl 
cukraligės sulaukus pas gydyto
ją kreiptis — į ligoninę važiuoti. 
Dėkime šiandien kiekvienas vi
sas pastangas apsaugai nub cu
kraligės ir jos komplikacijų. Vi
si šiandien turėtume pasitikrin
ti savo kraują, ar neturime pa
slėptos cukraligės. Būtnai šito
kį tyrimą atlikime gydytojo žį- 
rioje būdami. "Ne vien ^lapimo 
ty imas. bet. ir kraujo ant tuš
čios esant dėl cukraus tyrimas ĮKAITY

Amžįūi ilgėliau užsitęsiant, 
skonis atbunka, uoslė mažta ir 
dėl to apetitas menksta.' Tada 

mie- i žmogus ima mažiau valgyti , ir 
las pensininke, vis vien neapsiei- dėl to jo mityba darosi nepakan- 
si te tinkamo maisto cukraligės .karna. -
sutvarkymui. Paties žmogaus gyvenimo po-
‘ Ne aimė, kad čia ir yra šuo ; būdis irgi įtakoja žmogaus mity- 
pakasias: pagyvenusysis nepri- 
silaik? jam gydytojo patarto 
maisto jox cukraligės sutvarky
mui, Daugeriopos priežastys 
trukdo pensininkui tinkamai 

■maitintis cukraligės ligoje. Trys 
•jų yra svarbiausios: plona kiše
nė. nesveiki įpročiai mityboje ir 
užsimiršimas — nerangumas. 

-'Anksti savo gyvenime žmogus 
Įpranta į nemaistingą valgį. Ta
da tokio žmogaus miltinis — 
krakmolinis maistas (angliavan- 
dčiaį — carbihydrates) nesti kū
no reikiamai pasisavinamas. Ta
da gydytojas sako, kad tokio Į ligės dieta esti tiems pensiniu 
žmogaus angliavandžių medžia
gos a’tikaita sutrinka (carbohy
drate metabolism is not properly 
controlled). Plona kišenė ir įpra
timas į nesveiką maistą gali kan
kinti visokio amžiaus žmones. Gi, 
pensininkui prisideda dar trečia 
sunkenybė — tai psichologiškas' 
negalavimas.

Tensininko psichologiški ir 
kūniškieji negalavimai

Kai kurie pensininkai ima vis

sluoksnin.es


Premijuota visuomenininke — Lietuvos 
generalinė konsule Juzė Daužvardienė
^ Visuomenininkas ir veikla 
visuomeninės "yra šių dienų, 
šio 'laiko oeatsikiriama gyve
nimo dalis. Visuomenininkas 
yra tas žmogus, kuris siekia ir 
aukojasi, kad socialinis žmo
nių gyvenimas būtų mielesnis, 
gražesnis ir prasmingesnis. Vi- 
šuomenihinkas, tai idealistas 
Žmogus, yra pasišventęs vienai 
ar kilai idėjai ir jai tarnaujat 
aukojasi ir dažniausia savo 
ašmeninio gyvenimo didesnės 
ar mažesnės skriaudos sąskai- 
(oii, Tik tenka jAąstebčti, ap- 
gailešlauG faktas, kad šių die
nų materialiniame, pragmatiš
kame pasaulyje žmonių idea
lizmas silpsta, idealistai, pa
sišventėliai retėja. Na, ir jei 
kurią dieną, kad ir mūsų lietu
viško gyvenimo Idealistai — vi 
sos visuomenės, organizacinės 
veiklos’ vadovai nusiimtų, ir 
neatsirastų kas suka kultūri
nio .gyvenimo ratą, rūpinasi 
Lietuvos laisvinimo reikalu, ga 
lįma įsivaizduoti, koks būtų 
niūrus ir j klaikus mūsų gyveni
mas t Tik tuomet manau, pil
numoje įvertintume visuome
nininko idealisto vaidmenį 
mūsų organizacinėje veikloje, 
socialiniame gĄ'veninie.

Neabejotina, kad :mūsų mą
stanti visuomenės dalis šia tik
rovę, ..gyvenamo meto nuotai
ką puikiai išjaučia. Tad nea
bejotina, jog šia prasme ir Lie
tuvių Fondas, Lietuvių Moterų 
Kederacijos, Chicagos klubo 
paskatintas, skyrė visuomenin 
ko ?1.000 premiją iškiliajai 
visuomėnininkei J. Daužvar- 
dienei, Lietuvos Generalinei 
konsulei.,

J. Rauktytės Daužvardienės
5 visuomenininkės kelias

. Norint reikiamai įvertinti da 
hartį, jo vyksmą, būtina žvilgi 
tęlėti atgal, ( praeitį.

‘ Juzytė Raųktytė, dabartinė .J 
Daužvardienė, su aukštii atsa
kingu .ir. garbingu diplomati
niu’; tilutu, >gimė augo taurių 
liętuviiį.' šeimoje, višuomeninin- 
k0 tęvo' globoje, VŽorchestery, 
Mass,J 'J. Rauk.tytė visuomęni- 

' hnlkfe^kėlią /pradėjo anksti, 
b'ūĮls&iat' pradžios mokykloje. 
JT;|hįf*tada' sake, deklėmavo ei 
lef^Ščiuš;į.' vaidino, dalyvavo 
cM<jreC’¥ifliau,’. paaugusi buvo 
pXU:į^^hpro čhbrvedė, režisie
re.; ^AtikMi. pridėjo rašinėti ir 
k^raįdlidencijas, daugiasia iš škautininkės laipsnis. Ji yra 
or'g'ąiližąjcinės /‘vietos” lietuvių skaučių Aušros Vartų tunto glo 
vęilcibs.' Savo korespondencijas bėja, nuo, pirmųjų tunto gyve- : .oru '” :■ \ .
i

siuntė į savaitraštį Lietuvis, ku 
rio leidėjas ir redaktorius bu
vo Olšeųskis — Oiis, chicagiš 
klanus gerai pažįstamo, miru
sio advokato, visuomenininko 
tėvas. Lietuvio redaktorius Olis 
greitai pajuto, nustatė, kad jau 
nosios Juzytės asmenyje auga 
bręsta visuomenininke: jis ją 
pasveikino, paskatino rašyti 
veikli, pasišvęsti lietuviškai vi
suomenei, Lietuvos labui. Ju- 
zytė, paaugusi, studijuodama 
universitete jau dirbo šioje pat 
redakcijoje už atlyginimą, kaip 
rimta, naudinga. Augo Juzytė, 
augo ir jos sugebėjimai,
drauge brendo ir jos tautinis 
sąmoningumas, tautinio išliki
mo atsakomybės pajautimas. 
Baigusi teisės mokslų universi
tetą, bakalauro laipsniu vi- . nimo metų. Ponia J. Daužvar- moterų clubo programų vado- 
sai drąsiai žengė. į visuomeni-Į (Iienė veik, kas metai atidaro
nį gyvenimą. Mokytojavo vie
tos vakarinėje lietuvių mokyk
loje. Amerikos Raudonojo kry 
žiaus buvo pakviesta, kaip lie
tuvė skaityti paskaitas, ką ji 
ir atliko. Skaitė paskaitas ir 
lietuviams, kur lik buvo kvie
čiama. Lužytė išsilavinusi, iš
simokslinusi mergaitė, neabe
jotina, kad to laiko aplinkoj 
buvo reta mergaitė ir kaipo to
kia visu dėmesio centre. Ji 
greitai susitiko ir savo gyveni
mo draugą, vienmintį, dr. P. 
Daužvardį, vėliau Lietuvos ge
neralinį konsulą, mums gerai 
pažįstamą didį lietuvį, nenuils
tamą Lietuvos reikalų gynėją, 
reprezentantą. Netenka įrodi
nėti, ar abejoti kad ponia Juzė 
Daužvardienė buvo savo vyro 
—.konsulo tvirta ir atsakinga 
talkininkė. , x

J. Daužvardienė ne tik tal
kino savo vyrui konsulate, bet 
ir stipriai reiškėse visuomeni-i 
nėję veikloje, ji savystoviai su
organizavo Lietuvių dieną Chi
cago je, per Chicago Fair ir Rail 
rod Fair, 1949 met J. Dauž
vardienė yra pradininkė ir lie- 
viškos eglutės, pradininkė Chi- 
ziejuje. Ji yra ir šios eglutės 
programų organizatorė nuo pat 
pradėjimo ją rengti, jau dvi 
dešįmt penki metai iš eilės.

Ponia J. Daužvardienė, kaip 
aktyvi, sėkminga visuomenin- 
kė, lietuviško reikalo reprezen
tante, skautiško nusiteikimo 
asmenybė buvo greitai Chica
gos skautiško pasaulio pažin
ta ir pamilta: Jai suteiktas

? r -t Jau kuris* laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chlcigos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
„ Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos

1‘Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
L kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

kai ir'lt " . ' ■
t, ' ‘ ■

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi ' ■ ; - > ...... r

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 60608

.ir garsiąją Kaziuko mugę. Re
tai kada be jos apseina ir di
desnio mąsto ar retesnis lietu
viškas renginys: visur ji yra 
kviečiamai, laukiama ir visur 
pasistengia suspėti, dalyvauti 
tarti sustiprinantį žodį, atneš
ti, paskleisti Lietuvos laisvės 
viltį.

J. Daužvdfdienė yra plačiai 
pažįstama ir: amerikiečių pa
saulyje, kaip gera kalbėtoja ji 
yra kviečiama ir skaito jiems 
paskaitas, įvairiomis temomis. 
Kaip žinia ponia J. Daužvar- 
dienė vra išleidusi lietuvišku 
valgių receptų- knygą, ši knyga 
yra išleista lietuvių — anglų 
kalboje ir yra viena labiausia 
perkamų knygų, ją gausiai per 
ka ir lietuviai ir amerikiečiai.

•Ne tik lietuviai, bet ir ame
rikiečiai atpažino ponią J. 
Daužvardienę kaip taurią as
menybę, sėkmingą visuomeni- 

i ninkę, 1952 metais ją išrinko 
kaip vieną iš dešimties žymiau 
šių Chicagos moterų. Ghicagos 
milijono miesto moterų atrin
kimo — įvertinimo autorite
tas yra Chicago Wdmens At- 
vertising club. Suprantama, 
ponios J. Daužvardienės įverti 
nimas, pagerbimas drauge su
teikė pagarbų dėmesį ir mūsų 
visai lietuvių etninei grupei 
Chicagos mieste...

Ponia J. Daužvardienė, jos 
vyrui Lietuvos generaliniam 
konsului, Petrui Daužvardžiui 
mirus, buvo greit paskirta į jo 
vietą, kaip kompetetingas as
muo tokias atsakingas parei
gas užimti. Ji šias pareigas pui 
kiai pateisina: kruopščiai dir
ba tiesioginį konsulato darbą, 
su maža pagalba iš šalies at
lieka jo didelį darbą: metų 
bėgyje konsulatas gauna — iš
leidžia apie du tūkstančius raš 
tų! Plius telefonis darbas — 
skambinimas a t s akinėjimas. 
Konsule dalyvauja ir gausiuo
se organizaciniuose renginiuo
se, kur sako kūrybingas, išjaus 
tas, parengtas kalbas. Ir iš tik
rųjų, kur tik pasirodo Konsu
le, ten, kaip mat įsiviešpatau
ja oficialumas, taikos, taikos, 
darbo nuotaika. Reprezentuoja 
Nep. Lietuvos reikalą kitatau
čių pasaulyje.

Šiuo metu ponia J. . Dauž
vardienė yra Chicagos konsulų

vė. Clubas yra socialinio kul
tūrinio pobūdžio,, jam priklau
so ne tik konsulų žmonos, bet 
ir moterys konsulės, Chicagoje 
reziduojančios.

Poniai J. Daužvardienei ten
ka tik linkėti sveikatos,- ištver
mės eiti taip atsakingas Lietu
vos Generalinės konsulės, sėk
mingos Lietuvos reprezentan- 
tės pareigas, dar ilgai nepa
vargti,, pasaulinių pelitinių įvy 
kių sąvartoje, istorinių įvykių 
raidoje.

O Lietuvių Fondo skirtą vi
suomenininko prėrhiją priimti, 
kaip plačios lietuvių išeivijos 
noralinę paramą, malonų dė 
mesį idealistui — visuomeni- 
nara:-š

Z. Juškevičienė

Kull urns klubo pen*

minė.imą — banketą. Banketas 
Įvyks balandžio 25 d. sėkmadie- 
nj po pietų 4 vai. Polonia Ball
room, 40-16 Archer Ave., Bright
on Parko apylinkėje.

Per banketą bus pagerbti vi
ii nariai, kurie prieš 50 metų 
klubo Įsi teigimui darbavosi ir 
veikė klubo gerovei. Jiems bus 
ir dovanėlės Įteiktos.

Koresp. A. Ralys

Nuteistas Pucinskio sūnus
Buvusio Amerikos Atstovų 

Rūmų atstovo ir dabartinio 
Čikagos miesto aldennano R. 
C. Pucinskio sūnus Ch. Pucins- 
kL 18 m., prisiekusiųjų teismo 
buvo rastas kaltu pardavinė- 
jus narkotikus. Apylinkės tei
sėjas S. A. Epton priteisė jam 
5 metus sąlyginiai. Kadangi 
Jaunuolis jau ankščiau buvo 
gavęs sąlyginę bausmę už nar
kotikų platinimą, tai dabar tei
sėjas jį pasiuntė į Gateway 
House Foundation narkotikų 
gydymo centrą Springfielde, iš 
kur jie tik ’ teisėjui raštiškai 
įsakius tegalės būti išleistas.

Apylinkės teisėjas, už tokius 
jaunuolio darbus, galėjo pri- 
aeisti 10 metų kalėjimo.

Sen. Henry Uackson veda gyvą 
pirminiu rinkimu kampaniją demo
kratę partijos nominacijoms. Jis yra 
įsitikinęs, kad galėtu būti pats ge
riausias demokratę partijos kandi
datas prezidento pareigoms. Jis ma
no, kad galės įveikti James Carterį 
ir kitus partijos politikus, įskaitant 
ir Hubert H. Humphrey.

Mao Cclungas 
smerkia Tengą

Tokijo, Papeni j a. I ’virti-
ima. kad Mao Cclungas asine 

niskai pasmerkė buvusio prem 
jero pa vaduotojo Teng Ilsiau- 
pingo vedama politiką.

Mao tvrtina, kad Tengui vi
sai nerūpėjo imperilizmas ar 
marksizmas, jis tiktai tesirū
pino laimėjimu.

Mao Cetungas savo rašinyje 
Tungo vardo nemini, bet pa
lyginimas juodos ir baltos ka
tės buvo Tengo naudojamas, 
todėl ir manoma, kad pats Mao 
norėjo atsikratyti artimiausio 
buvusio premjero čiu Enla- 
jaus draugo.

|D<

Benediktinas vienuolis 
Anglijos kataliku galva

LONDONAS. — Abatas Ba
sil Hume, ramu benediktinu vie
nuolio gyvenimą iškeitė j West- 
minstorio arkivyskupo lazdą. 
Westminsterio arkivyskupas yra 
Romos katalikų Anglijoje vy
riausioji galva. Pustrečios va
landos trukusioje iškilmingoje 
ceremonijoje Westminsterio ka
tedroje vienuolis Hume buvo or- 
dinuotas vyskupu ir pakeltas Į 
arkivyskupus. Per 126 metus tos 
arkidiocezijos istorijos pirmą 
kartą 53 metų vienuolis patapo 
Westminsterio arkivyskupu.

Nesenai išėjusi laukta'
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
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Joniškiečių klubo 
50 metų sukaktis

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Klubas Chicago j e buvo įs
teigtas balandžio 25 dieną 1926 
metais. Jo ^.teigėjas buvo Julius 
Butautas ir to klubo pirmininku 
išbuvo perdaug metų.

Klubo pirmieji nariai buvo A. 
ir J. Brijūhas, J. Butautas, A. 
Ančiutė, J. Gasparaitienė, A. 
Burnickien. Rokas Šniukštas, K. 
Kipšas, Z. Kigiūtė, J. Raugą, J. 
Jonikas ir kt.

Klubo tikslas: labdarybė ir 
kultūra. Joniškiečiai remia vi
sus lietuvių visuomenės kultūri
nius ir labdaringus sumanymus. 
Laike nepriklausomos Lietuvos 
Joniškiečiai pasiuntė “Telšių že
maičiui” S100.

Klubas yra sušelpęs Joniškio 
miesto skurstančius senelius, pa
rėmęs laisvos minties Lietuvoje 
einančius laikraščius, Lietuvos 
našlaičių vaikų gelbėjimą, Lie
tuvių konferencijai, A. Varnui, 
Lietuvių Tarybai, Oak Forest 
prieglaudos seneliams. Klubas 
yra aukojęs Dariaus ir Girėno 
namų statymui, American Red 
Cross, Community ir War Funds, 
ir Naujienų mašinų fondui. Taip
gi rėmė visus lietuviškus laik
raščius ir radijo ir kt.

Šiam klubui gali priklausyti 
asmenys nuo 16 iki 65 metų am
žiaus. Nariui mirus iš iždo iš
mokama §20 už gėlių vainiką 
ir ligoniams po §8 dovana. Klua- 
bas vieną metą turėjo apie 300 
narių.

Joniškiečių klubas, išgyveno 
50 metus, gali džiaugtis, kad 
per tą laiką atliko daug kultū
rinių ir labdaros darbų. Dar tu
rime gyvu senųjų narių, kurie 
buvo pirmieji nariai: Rokas 
šniukas, Leonas Balta, Jonas Pau 
ga, Anelė Doškienė, Akvilė An
čiutė, Fabijonas Anča ir jo žmo
na, Ona Rudienė, Laurence ir 
Elena Burnickai.

1976 metų valdybą sudaro. Ju- 
Ha Sačauskas pirmininkė, He
len Wengelauskas vicepirm., An-1 
toinette Ralys nutarimų rašt., 
Birutė Kačinskas fili, fašt., Va- 
erija Samuolis iždininkė, Emi- 
y Surwill kontr. rašt. ir Antoi- j 
nette Ralys korespondentė.

•_ Pirmininkė Julia Sačauskas ir 
visa valdyba deda visas pastan- j 
gas surengti JoraSkie^ą' Bfcb-

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

FIGHT HEART DISEASE į

jei
esa-

HELP STRENGTHEN 
AMERICA'S PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS SKAITYK IK KIT/U PATARK

1 DIENRAŠT ’NAUJIENAS’

««

• MĖLYNA • ŽALIA

GIVE HĖART "FUND

iš UNIVERSAL graži 72x90 CANNON 
THERMAL antklodė jums dovana, 
jnesite dabar $500 ar daugiau i jūsų 
mą taupymo sąskaita!

o
s

• GELTONA

Jūsų santaupos atneša daugiausia pelno pas UNIVERSAL

O|Q °lc

Olo

MINIMUM AMOUNT $5 000
4 yeo* CerMfCO’et o’ Depovi

MINIMUM AMOUNT $5DOO

$5 000

1 year Certificates of Deposit 
MINIMUM AMOUNT $2500

UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE
TY and SOUND MAN
AGEMENT for over 52 
years.

6 year Certificates of deposit
MINIMUM AMOUNT

2 year Certificates of Ooovt

Universal 
SAVINGS 

1800 $. HALSTED

INVESTMENT 
PASSBOOK 
ACCOUNT

st w***u [vtyx

All accounts are in
sured up to $40,000 
by the FEDERAL SAV
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.

Located just south of the Chicago Circle Campus
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Kisingerio pavaldinio burbulas
Praeitą savaitę Amerikos spaudoje pasirodė žurna- 

lisų Rowland Evans ir Robert Novak paskelbta antis apie 
galimybę pasiekti taikos Europoje. Ta taika būtų galima, 
jeigu laisvasis pasaulis pripažintų “organišką” Sovietų 
Sąjungą ir pripažintų tos “organiškos” sąjungos sienas. 
Kol tos “organiškos” sienos vakarų nebus pripažintos ir 
kol su Sovietų Sąjungos valdovais nebus užmėgsti “orga
niški” santykiai, tai nėra jokios vilties pasiekti pageidau
jamos taikos.

Tas “organiškas sienas” ir pasaką apie “organiškus 
santykius” skleidžia sovietų propagandistai, kurie nori 
pakišti medžiagos Įvairiems-tiltų statytojams, bendradar- 
biautojams ir kultūrinių ryšių puoselėtojams. Juos gali 
paskleisti ir diplomatai, kuriems nepatogu užimti tiesią 
ir aiškią poziciją, pasakyti karčią teisybę ne tik kitiems, 
bet ir patiems Kremliaus valdovams.

Šio Įžanginio pradžioje paminėti laikraštininkai ži
nią apie “'organiškus santykius” ir “organiškas sienas” 
patyrę iš aukštas pareigas einančio Valstybės Departa
mento pareigūno Helmut Sonnenfeldo, kuris Londonan 
sukviestiems Amerikos diplomatams patarė laikytis 
“organiškų santykių” teritorijos ir ruošti dirvą pasto
viai taikai su Sovietų Sąjunga. Tas SonnenfeĮdaą Jouvęs 
Kisingerio dešinioji ranka, diplomatams instrukcijas 
davęs paties sekretoriaus vardu. Tai buvę padaryta pra
eitų metų gruodžio mėnesi, kai Sonnenfeldas važinėjo po 
Europą, o Kisingeris ruošėsi dar vienai kelionei Į Mas
kvą. Sonnenfeldo pranešimas pragulėjo iki kovo vidurio, 
kol viena to pranešimo kopija pateko Į apdairių laikrašti
ninkų rankas, jie ją paruošė spaudai ir išsiuntinėjo ke
liems Amerikos dienraščiams. Ta žinia buvo atspausdin
ta viename Chicagos dienraštyje.

Spaudą sekančių lietuvių buvo atkreiptas dėmesys i 
tų laikraštininkų iškeltą “naują sovietinę teoriją” apie 
galimus santykius su Sovietų Sąjunga ir taiką Europo
je. Bet visa ta žinia buvo greičiau panaši Į sovietini muilo 
burbulą, negu Į atsakingo Valstybės Departamento-pa
reigūno pareiškimą. Ji buvo priešinga^ dabartinei JAV 
užsienio politikai, ji kirto skersai kongreso atstovų pa
reikštą valią, pagaliau, ji visai nesiderina su prezidento’

Fordb padarytais viešais pareiškimais. Nutarėm palauk
ti, gauti daugiau žinių, o tiktai tada padaryti vieną kitą 
komentarą. Patyrėm, kad ir Amerikos Lietuvių Taryba 
paprašė tikslesnių informacijų apie minėto aukšto pa
reigūno instrukcijas JAV diplomatams- vakartį Europoje.

Tikslesnių žinių dar negavome, bet vąkar tie patys 
du žurnalistai, bandantieji paveikti viešąją Amerikos gy
ventojų opiniją, jau paskelbė, kad. prieš savaitę paskelb
tos jų žinios nebuvo tikslios. Jie pamini, kad paskelbtas 
reportažas apie Sonnenfeldo burbulą sukėlė didelio susi
rūpinimo ne tik kongreso atstovų tarpe, bet ir etninių 
grupių vadų eilėse. Tuo reikalu Įtakingi respublikoftų 
partijos pareigūnai kreipėsi Į patį Kisingerj, kad paaiš
kintų, kas čia dabar darosi, kaip' Sonnenfeldas galėjo 
tokius pareiškimus padaryti?

Kongreso atstovas Edward J. Derwinskis, gana ge
rai pažįsta sovietų užsienio politikos siekius ir žino lie
tuvių, lenkų, ukrainiečinų, gudų ir kitų žmonių nuotai
kas, pareikalavo, kad atsakingas Valstybės Departamen
to žmogus padarytų viešą pareiškimą ir išsklaidytų Son
nenfeldo padarytus pareiškimus, jeigu toki buvo pada
ryti.

Tuo reikalu žurnalistai Evans ir Novak šitaip rašo:
“Atsakydamas Kinsingeris pasakė, kad jis neskai

tė Valstybės Departamento telegramų, pranešančių 
apie Sonnenfeldo teikiamas informacijos, ir jis neži
nojo, kas jose buvo, kol nepaskaitė laikraštyje pasi
rodžiusių skilčių (nors tuo metu jis pats yra' buvęs 
Londone, kad galėtų dalyvauti tame pasitarime). Vė
liau Kisingeris pasileido, kaip vienas kongreso at
stovas pareiškė,“ “dainas ir šokius”, papasakodamas, 
kaip kai kurie jaunesni užsienio tarnybos pareigūnai 
padaro užrašus informacijų metu, iš kurių vėliau 
kitas paruošia telegramą, vedančią Į iškraipymus”. 
(Chicago Sun-Times 1976 m. kovo 29 d., 44 psl.).

Kongreso atstovams Kisingeris pareiškęs, kad tai 
galėjusi būti klaida, padaryta užrašinėtojo. Pagaliau 
galėjo suklysti ir žmogus, kuris tuos užrašus sudėjo Į te
legramą ir pasiuntė Valstybės Departamentui. Kol Ki
singeris yra Valstybės sekretorius, reikia tikėti, kad jis 
sako teisybę atsakingiems kongreso atstovams, Įtakingiems 
respublikonų partijos nariams. Jeigu jau Kisingeris ne
sakytų teisybės respublikonų vadams, tai ne vieta būti 
Valstybės Departamento priešakyje.

Kongreso atstovas Ed. Derwinski atidžiai klausė Ki
singerio aiškinimų, bet jis nebuvo jais pilnai patenkintas. 
Jis žino, kad Į Sonnenfeldo lūpas buvo Įdėta visa eilė min
čių, kurios gali būti' naudingos tiktai sovietų politikos ša
lininkams. Jis taip pat girdėjo KisingerĮ tvirtinant, kad 
tas pats Sonnefeldtas yra griežtos politikos su Sovietų 
Sąjunga šakninkas. Bet iki šio meto jis negirdėjo, kad 
tas pats Sonnefeldtas būtų atšauktas iš atsakingų parei
gų. Kisingeris pripažino, kad buvo padaryta klaida, bet 
tos klaidos kaltę jis suvertė žemesniam Valstybės Depar
tamento pareigūnui, kurio jis nesirengia nei šalinti, nei 
pabarti.

Kongreso atstovas Derwinskis, gana gerai pažįstan
tis sekretorių KisingerĮ, nevisai patenkintas padarytais 
pasiaiškinimais. Jis nurodė, kad toks neapgalvotas pa
reiškimas, tokiu metu paskelbtas, gali smarkiai pakenkti 
prezidentui Fordui. Jis rengiasi klausimą toliau aiškinti 
ir, jeigu būtų reikalo, tai išreikalauti paties Kisingerio 
arba net prezidento Fordo minėtos “organiškos taikos” 
teorijos griežtą paneigimą. Juo greičiau toks pareiškimas | pinimas.

LIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ
šių metų sausio 2 dienų pa

siekėme vadinamų Malvinų sa 
lyno Naujųjų salą — New Is
land. Tai sala, kurių laivai la
bai retai aplanko. Mūsų laivas 
“Lindblat Explorer” dažnai 
Malvinų salynų —Falkland Is
land yra lankęs, davęs moks
lininkams progos pamatyti rę- 

»tus šios salos paukščius, bet 
Naujoje saloje /nebuvo susto
ję. Ekspedicijos nariai nebuvo 
patenkintin ilgu Ušuojos uoste 
užsistovėjimu, ten jie viską 
jau buvo matę, užtat laivo ka
pitonas nutarė sudaryti sąly
gas pamatyti rečiausius šio sa
lyno pingvinus.

Naujoji sąla nedidelė. Ji guli 
pačiame vakariniame Malvinų 
salyno pakraštyje. Ji yra pa
naši Į pasagą, apskritime tu
rinčią gana* didelį ragą, suda
rantį pirmą įlanką iš Atlanto 
vandenyno pusės. Didesni lai
vai negali prie salos privažiuo- 
1 
gana didelė kelių mylių seklu
ma. Ruoniai arba jūrų šunys 
viešpatauja šioje įlankoje. Ten 
jie veisiasi, vaikus gimdo, ir 
Vaikus moko plaukioti. Tiktai 
šioje saloje niekas ruoniukų 
negaudo,* kaip tai daro šiaurės 
Atlante.

Naujosios salos pasagos vi-; 
duryje yra du uostai. Vienas 
vadinamas Pietiniu uostu, o ant 
rasis vadinasi Laivų uostu. Taip 
pastarasis vadinasi todėl, kad 
salos pasagos -viduryje yrą dar 
viena pasaga, apsaugoj anti lai 
vus nuo nepaprastai didelio vė 
jo ir bangų. Saloje siaučia vė
jas,. nes ji yra pirmoji, kuri 
pastoja kelią vėjui visame pla
čiame vandenyne. Tai pįrniasis 
vėjo stablis. Atrodo keista, kad 
vėją reikia pristabdyti, bet sa- 
ta tą padaro. Jeigu ne ši sala, 
tai visą Malvinų salyną tas vė
jas visą laiką plaktų. Sala su
daro pačios gamtos pastatytą 
vėjui sieną.

Mūsų laivas, puškojęs .visą 
naktį prieš vėją, ryte įplaukė 
į vadinamą Pietų Uostą ir sus
tojo mylios ar kiek daugiau 
atstumo j e nuo pačios salos ir 
nuo tame uoste esančios dar 
vienos salos, kurios vardo ne
užsirašiau ir kuri nepažymėta 
jokiame žemėlapyje, nors pas 
mane, kaip kelionių biuro ats
tovui ir žemės užkampių mė
gėjui, tų žemėlapių yra daug ir 
įvairių.

Laivui išmetus inkarą, tuo-, 
jau pradėjo leistis žemyn zo
diakai. Jie Vadinasi zodiakais, 
bet mes laive visus juos vadi
nome zodikais. Tai maži laive
liai, moderniai padaryti, turė
tieji stiprų motorą, kuris 12 žmo 
nių gali nunežti į bet kurią vię 
tą ir vėl gražinti į laivą. Tai 
paaglbinis modernus laivelis, 
kurių laive buvo keli.

Vakariniame Naujosios Salos 
pakraštyje, maždaug apie sa
los vidurį buvo -didžiausi juo
dų antakių albatrosai. Jie žmo 
hių nebijojo, bet laisviausiai 
vaikščiojo savo teritorijoje ir 
svečių nebelaukė. Ten buvo di
delė tokios rūšies albatrosų 
kolonija. Apskaičiuoti būtų sun 
ku, bet man matos, kad, ten ga- 
bėjo būti keli jų tūkstančiai. .

Toje salos vietoje buvo tiks 
nedidelis, vos kelių mylių iš- 
kišulys, panašus į pusiasalį. 
Apie .tą pusiasalį gyveno trys 

ti, nes aplinkui visą salą yra į pietų Paukščių kolonijos. Mąž 
daug apie pusiasalio vidurį bu 
yo sau teritoriją pasirinkę va
dinamieji karališkieji kormo- 
rantai. Tai labai gražūs ir la
bai išdidūs paukščiai. Su bet 
kokiais žemės .vabalais jie ne
susideda. '

Pačiame Lietiniame šio pų- 
siasalio krašte buvo nepapras
tai didelė škinėjanči.ų pingvinų 
kolonija, šokinėjautieji pingyi 
nai mažai kuo skiriasi nuo pa
prastų pingvinų. Skirtumas 
tarp yienų ir kitų yra tas, kad 
šie pingvinai, kai reikia jiems 
nuo vieno akmens persikelti 
ant kito', tai nežingsniuoja, kaip 
kiti -pingvinai, bet šokinėja, 
kaip kenguriukai. Jie trupu^ 
pritupia, sutraukia savo ko
jų raumenis' ir šoka. Kad iš- 
laikytų lygsvarą, tai prąskėčia- 
savp sparnus. Sakome sparnus, 
bet pingvino sparnai labai jau 
silpnučiai. Pas viėn.us jie ka
bo, kaip drįmbančios rankos, 
o pas kitus jie juda į taktą ir 
padeda žingsniuoti.

Šokinėjantis pingvinas dar 
turi kuodą. Jis yra panašus į 
vasarinę kareivio kepuritę, 
kad saulė nekirstų stačiai Į gal
vą. Abiejuose kepuraitės šonų 
pusėse jis turi po kelias baltas 
plunksnas. Kartais tos plunks
nos yra panašios į atsikišusius 
ūsus, bet man atrodo, kad jos 
yra panašesnės į antenas. Įvai
rūs paukščių specialistai žiū
ronais žiūrėjo i tuos šokinė jan-

būtą paskelbtas, tuo lengviau būtų išsklaidytas dviejų 
žurnalistų paskelbtos netikslios žinios sukeltas susiru-

čius pingvinu^ ir gu
riame tikslams jįepas buvę rei
kalingos 
Vis tik <

snos. 
ilusi

Zemes paviršiuje jos galėjų rpa- 
žai pingvinui padėti, bet yąųde 
riyje jos galėjo padėti brię.ų^uo 
tis.
.Naujosios salos šiauriniame . 

gale buvo kitas trys tų pačių 
rūšių kolonijos. O kai lai
vas pasuko į Rytus, tai radome 
vadinamų genčių pingviną* (gen- 
to). Tai didelis pingvinas, tu
rįs visą kaklą, nugarą ir spar
nus juodus, net žvilgančius,’ o 
visą papilvę baltą. Jis .skiriasi 
tuo iŠ kitų pingvinų, kad turi 
baltą trikampį and galvos. Iš 
tokį pingviną, tai kartais st
yra panašus į skepetaitę, kurią 
mūsų moterys kartais pasiri
ša galvą, kad plaukai neissi- 
taršytų. Kai iš tolo pasižiūri, į 
tokį pingvinv, tai kartais at
rodo, tarytum jis’turėtų užsidė
jęs tuos kiaušytuvus, kuriuos 
mes turėdavome, kai naktimis 
norėdavome pasiklausyti geros 
muzikos ir nenorėdavome pri- 
kelti' iš miego knarkiančios ę-r-.- ’ •vr/ ■•.rti'-rmržmonos.

Kai užsukome į .rytinę Nau
josios .sąlps pusę ir patraukė
me kiek giliau įsalps vąndęnis, 
tai radųme didžiausią karališ
kų pingvinų koloniją, Karališ- 
kieji pingvinai yra patys di
džiausi; Jie beveik lygūs su 
žmogumi. Ne su žmogumi, bet • 
su 'žmogiuku, ' kęturpė^iąis 
mūsų vyrais? Jis yra dvigubai 
didesnis nz kitus . pingvinus. 
Kai prie jo prieina paprastas 
tai jis karališkajam krūtinės 
nepasiekia. Karališko. pingvino 
visa apačia balta, o viršus žvil
gančiai juodas. j&Iątyt kad jis 
naudoja gerą tepalą, neš .suglos

aš yr.ą -tię-

U .^lę^tas.1 Zgmę.; . |
Sustojus laivui Pietų uoste j 

jr. 'z^įkais Ąųy^ų|'iįuĮ Į Apa
čią salą/ pamatėm di^ę 
liškų įoluįųjąjgirnai "šsįti 
stovėjo įiĮue ^t^mlų ir’^ręjo. 
Pingvinai dideliu ligi krūtinės, 
kai atsistoji_saus j o. . <

Aš vilkausi kelis, foto apa
ratus, kad gailiau - ^ingyinus 
fotografuoti iš tolo ir visai iš 
arti. Bėt tai buvo mano Idai- 
da. Teko eiti jūros pakraščiu, 
o jis ne visur buvo kietas?'Vie 
vietomis jią suposi taipgi linga
vo, apsemdavo, didėlius batus. 
Foto aparatai ir dideli batai 
mane gerokai išvargino.

Priėjau prie vieno pingvino "" 
ir atsistoj au. Jis nebėgoF'Aki 
mis labai atidžiai sekė, ką aš

(Nukelta į 5 psl.)

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

kapo.
na paruošė Batoro diplomatai, antrą paruošę caro- 
diplomatai. Jeigu Maskvai nebūtų reikėją atsikvėpti, 
tai jokių paliaubų tada nebūtų buvę.

Batoras pasirašė paliaubas, bet jis jau ruošėsi ka
rui. Jis atvažiavo į Vilnių ir tari si su lietuviais apie 
didelį karą prieš rusus. Jam pavyko suorganizuoti di
delę karo jėgą ir kartu su lenkais kirsti rusams smar
kų smūgį, Steponas Batoras sumušė rusus ir atėmė 
iš jų visas Lietuvos kunigaikštijai kadaise priklausu
sias žemes.

Karų metu karalius Batoras įsitikino, kad kareiviai 
privalo būt apmokyti. Mokytas kareivis vertas dešim
ties nemokytų. Mokytas karininkas vertas penkių ne
primokytų. Pirmiausia jis pradėjo mokyti savo karei
vius. Skaičiau Raštikio atsiminimus, kuriuose jis rašo 
apie kareivių apšvietą. Tai ne naujovė. Prieš 400 metu 
Lietuvos kunigaikštis Batoras jau kareiviams įrengė 
klases ir davė pagrindinį mokslą. Kai jis įsitikino, kad 
kraštui valdyti, reikia protingų ir mokytų vyrų, tai 
įsttJgė Vilniuje universitetą.

Batoras lietuvius mėgo ir kiekviena proga užsuk
davo. Jam liek paliko kai kurie Lietuvos bajorai, kad 
jis labai dažnai pas juos nuvažiuodavo paviešėti. Jis 
buvo nuvažiavęs į Gardiną pamedžioti, ten peršalo 
ir mirė.

Prirašiau as čia gava daug apie didijį Lietuvos 
kunigaikštį Batorą, bet iš jo veiksmų man atrodo, kad 
jis galėjo būti lietuvių kilmės, kai lietuviai dėjo pa

grindus dabartinei Vengrijos sostinei ir kitiems mies
tams. Bevaikščiodamas praleidau visą dieną Vergi
jos ir Lietuvos praeityje. Nesigailiu tai padaręs, nes 
man buvo pati įdomiausia mūsų valstybė istorinė 
painoka. Nesu muziejų lankytojas, bet man patinka 
su žmonėmis pasikalbėti. Jeigu kas man pasakoja apie 
Lietuvos praeitį ir žmonių gyvenimą, tai aš visuomet 
mielu noru pasiklausysiu.

Baigęs kalbėti apie praeitį, Budapešte pradėjau 
ieškoti ryšių su dabartimi, čia man jau buvo sunkiau. 
Kai buvau nuvažiavęs į Lietuvą, tai dabartiniai val
dovai ar jų draugai prasitarė, kad Lietuvoje žmonės 
negauna obuolių. Maniau, kad rusai obuolius išsiveža 
į Maskvą ir ten juos sutraiškina. Bet pasirodo, kad pa
vergtos Lietuvos obuoliai buvo siunčiami į Vengriją. 
Aš norėjau patirti, kaip tu obuoliai buvo siunčiami, 
kas už juos mokėjo. Man dar svarbiau norėjosi pa
arti. kodėl Vengrijos komunistai galėjo valgyti lietu
viškus obuolius, o lietuviams buvo uždrausta nuo že
mi s pakelti obuolį.

Parašęs apie pastangas išaiškinti Stepono Batoro 
ryšius su sena Lietuva, noriu kelis žodžius pasakyti ir 
apie šiandieninę Vengriją. Dabar, kaip žinoma, Ven
griją, valdo komunistai. Savo laiku Vengrija buvo 
galinga valstybė Habsburgai, Babengbergai Qstermar- 
kai ir kiloki vokiečių kilmės valdovai, susimaišę su 
vengrų didikų dinastijomis. Man jaučiasi, kad dar 
prieš dešimtą mūsų laikotarpio šimtmetį, Vengrijoje 
galėtum rasti lietuvių, nes dar ir šiandien Vengrijoje 
yra senų Lietuviškų pavadinimų miestam kaimam ir 
laukams. Niekas nežino, ką tie pavądinimai reiškia. 
Nežino nelietuviai, bet lietuviui tai aiškiausias dalykas, 

I nes tie pavadinimai yra lietuviški.
Nesu istorikas ir neisiu į Vengrijos valstybės isto-

riją, neliesiu ir vengrų tautos istorijos, sumaišytos 
labiau, negu lietuvių arba kuri kita tauta su vietos 
gyventojais ir buvusiais krašto valdytojais. Iki 1918 
metų vengrai buvo sudarę uniją su austrais, kaip sa
vo laiku lietuviai buvo sudarę uniją su lenkais. Austro- 
vengrijčs imperija sužlugo, ir Vengrijai teko gana sun
kiai valdytis.

Dabartiniu metu Vengriją valdo Janošas Kada
ras. Bet jis yra tiktai Maskvos kvislingas. Vengrijai 
valdyti Kadarą ištraukė Nikita Chruščiovas. Pasirodo, 
kad Kadaras yra gana apdairus politikas, jeigu jis išsi
laikė iki šios dienos. Prieš Kadarą kraštą valdžiusių 
komunistų kauliukai jau, ko gero, neišlaikė. Vengri
joje visiems sunku išlaikyti valdžios, sunku ir komu
nistams.

Kada narius sumušusio's valstybės pasidalino Eu
ropą j tns karo zonas, tai Vengrija atiteko Sovietų Są
jungai. Tai buvo tik laikinas dalykas, kol bus sušauk
ta Europos taikos konferencija. Ji turėjo būti sušauk
ta tuojau po Antrojo Pasaulinio Karo, bet jis dar ne
sušaukta iki šios dienos. Stalinas nenorėjo šaukti Eu
ropos/ taigos konferencijos, nes jis nenorėjo trauktis 
iš Rytų Europos. Jis nenorėjo trauktis, b^t Rytų Eų- 
ropos^ųtos norėjo, kad jis greičiau atšauktų savo ka
ro jėgas. įdomu Čia yra tas, kad net Rytų Europos ko
munistai norėjo, kad Stalinas atšauktų sovietų karo 
jėga^ Stalinas visą bėdą bandė suversti “imperialistų” 
valstybių propagandistams.‘Jam atrodė, kad Rytų Eu
ropos valstybių priešakiu pastatyti komunistai buvo 
los propagandos paveikti.

1948 metais visoje Rytų Europoje praėjo didelė 
banga areštų. Ji persirito ne tik visą Rytų Europą, bet 
ji palietė ir pačią Rusiją, Stalinas suėmė visą 'rilę ko
munistų, kuriais negalėjo pasitikėti. Lašlo Rąjk kišo

į kalėjimus vengrus, bet jis nesukišo pakankamai. Stą-' 
lino pranešimai sakė, kad Rajko turėjoisuimti daugiau 
vengrų komunistų, o jis savo draugų į kalėjimą nesku
bėjo kišti. Tada Stalinas Įsakė Rusijos čekistams, tei
kusiems Vengrijoje, suimti patį vidaus reikalų minis
ter Į Rajk. '

Bulgarijoje buvo panaši padėtis. Ten premjeras visą 
laiką vedė ginčus su tuometiniu vicepremjeru T. Kos- 
lovu. Stalinas įsakė Bulgarijoje buvusiems čekistarns 
suimti ir gerokai patardyti patį Kostoyą. Čekoslova
kijoje buvo suimtas Rudolf Slansky, tuometinis pirmas 
čekų komunistų partijos sekretorius. Pragon tuo me
tu pasiųstas.antras Partijos sekretorius keliais alve- 
jais pasiskundė, kad Slanskis jo neklauso, areštuoja, 
paklausinėja kai kuriuos komunistus, -bet netru^^s 
juos paleidžia. ' ” - -

Prie panašių įtariamu, nę-piįop,s ištjjumybės komy- 
nistų priklausė ir Vengrijos Janošas Kadaras, Vladis
lovas Gomulka. Gustavas Husakas, Josef Smarkovski y 
keli kiti. Stabnąs, vis^ Reikalą jipsvarstęs ir su čekis
tais telefonu’pasiįalbęjęs, nutarė' llytų Europos komu
nistus “pamokyti”, yisi jie jąutė rusišką pavojų, kiek
vienas norėjo, kad sovietų* karo jėgos greičiau būtu 
atšauktos iš jų valstybių.* 'ne komunistai nežinojo, k^d 
atšaukus sovietų karo jėgas būtų tuojau atšaukti fr 
jie. Komunistai įsivaizdavo, kad jie galės geriau vai
dyti pavergtus kraštas bę į&ro jėgų, negu ^u
jėgomis.. Stalinas visą rejkaljĮ gei^aų ąyppato ir dau
giau pinojo. Jjs cįuriyų negalėjo pakęsti, todėl ir įsakę, 
gerai paruošus teismus, šiuos komunistus sušaudyti, 
kad kiti komunistai žinotų ir sovietų karo jėgų savo 
kraštuose nebijotų. * 5 C
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA '
Tekf. 695-0533 

Fox Valley Medical Ctnltr 
660 SUMMIT STREET 

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON

2434 WEST 71rt STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reiid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 i 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštad, tiktai susitarus.

vaL,

ŪK. PAUL V. MARGIS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeL: 562=2727 arba 562-2728

(AtkėiurTs 1 psL)

toliau darysiu. Kai žengiau dar 
vieną žingsnį arčiau jo, tai sus 
pigo. Balsas keistas, pingviniš- 
kas, bet nepavojingas. Man 
nustojus judėti, pingvinas pra
dėjo aplinkui tapsenti. Jis prie 
jo visai arti manęs. Pasižiū
rėjo į mane ir vienos kojos 
piršto nagu pradėjo plėšti ma
no batą įsitikino, kad jo nagas 
taip lengvai bato neprapjaus. 
Palikęs batą, jis ir vėl paleido 
pingvinišką balsą. Niekas, tai 
yra, kiti pingvinai-visai nekrei 
pė į jo šauksmą jokio dėmesio.

Prisitraukiau įvairiausių fo
tografijų su karališkai pingvi
nais. kada nors gal turėsiu pro
gos ir visiems parodyti, kad tik 
gerai išeitų. Traukiau saplvo- 
tas, kad pingvinai išeitų gyvi 
ir tikri.

Naujoje: saloje buvo tiktai 
vienas gyventojas. Mes iš tolo 
matėme jo namelį- ir apie na
mus besiganančias avis, bet 
nebuvo laiko pas jį užeiti ir pa
matyti, kaip jis gyvena. Pava
kare visi turėjome skubėti į zo- 
dikus, kad nuvežtų mus į pa
rištą laįvą.

(Bus daugiau)

REZ.: GI 8-0873/ S

DR. W. EiSiN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei .neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

GLEVECKAS
CHIRURGAS

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B.
GYDYTOJAS
ODOS LIGOS -- CHIRURGIJA

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3^07 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. JUČAS-K. A. V.
Tel.f 561-4605 ir 489-4441 

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

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

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

DR. LEONAS SElBŲTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: an-zacL nuo 1—4 po pietų- 
ketvirtad. nuo 5—7-val. vak. 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

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

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

pagal susitarimą:
--------r r - .j...... ...j ... " |

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

2454 WEST"71 st STREET 
Ofise tataf.: HEmlocl<4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

TELA VIVAS, Izraelis. — Pra
nešimai iš Jordanijos sako, kad 
arabų jaunimas ir toliau triukš
mauja, svaido akediminis į pra
važiuojančius policijos automo
bilius.

Izraelio okupacinė kariuomenė 
praneša, kad vakar buvo nušau
tas dar vienas arabas, nepanorė
jęs paklusti kariuomenės įsaky
mams. Izraelio karo vadovybė 
pasiuntė karius į didesnius susi
siekimo ir pramonės centrus, kad 
apramintų pradėjusį maištauti 
arabų jaunimą.

Izraelio kariai įsakė visiems 
dirbti kasdieninį darbą, atidary
ti krautuves, o vaikėzams liepė 
eiti į mokyklas. Kur arabai ban
do priešintis Izraelio kariams, 
ten naudojamas ginklas. Izra
elio kariai jau nušovė du maiš
taujančius jaunus arabus.

JORDANIJOS ARABAI
’• NERIMAUJA Susiiinhimę

PRANEŠIMAI
UPYTĖS DRAUGIŠKO KLUBO susi-. 
rinkimas įvyks penktadiehį. balan
džio 2 d. Bataan salėje; 4046 South 
Western Ave. Pradžia 12 vaL vidu
dieni Kviečiame visus narius atsi-, 
tarti. Svečiai, norį prisirašyti, pra
tarti Evečiai, norį prisirašyti, pra
šomi atsilankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kalys.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIU!

BIZNIERIAI^ KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA 

PASLSEKTMA BIZNYJE

Richard Cheney, dabartinis Baltų- 
jų Rūmų stabo viršininkas. Kai tuos 
reikalus tvarkė {Ronald Rumsfeld; 
tai Cheney buvo ]o pavaduotojas. 
Visi šias pareigas einantieji jauni 
vyrai mėgdavo pasigirti, tuo tarpu 
dabartinis kanceliarijos viršininkas 
vengia paslgarsinimų ir nenori bū
ti stumdomas priešakin.

"Tiesius darykite takus, savo kojoms, kad kas šlubuodamas ne
klystu" — Ebr. 12:1X

O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina,- 
kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, ^kaip Viešpaties patarta: ‘^Neapleisk mus gundy-

i muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti prirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

Visi žino, kad mirtis yrs žiauri ir paliečia kiekvieną. Ber kur yra ml 
ruda i i? J klausimą stsako knygute "Viltis po, mirties*, kuri< gausit*

, nemokamai. Rašykite:
—------------------------------A F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET,

Y | CHICAGO, ILLINOIS 60629.
--------------------- ----- --------- ?------------ Į IV. RAŠTO TYRINĖTOJA*
CHICAGOS LIETUVIŲ NAŠLIŲ, 
NAŠLIUKUI ir pavienių klubas ba
landžio mėn, 3 d., 7 vaL vakaro ruo- — ----- —  — — ----- ----------- ———
šia linksmą šokių vakarą Bataan 
Hall, 4046 So. Western Ave. Veiks 
bufetas su Įvairiais gėrimais, šilti 
bei šalti užkandžiai, turtinga loteri
ja ir kitos Įvairenybės, šokiams gros 
Jurgio i. Joniko orkestras. Asmeniui
Įėjimas $2. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami atsilankyti. i

V. Cinką, sekr. [

JONKKIEČIV LABDARYBĖS IR 
Kultūros klubo susirinkimas ivyks 
antradieni, balandžio 6 dieną Vyčių 
salėje. 2455 W, 47th St Pradžia 1 
vaL po pietų. Kviečiame visus na
rius ir svečius, norinčius būti nariais, 
atsilankyit. Turime daug reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

BUY U. S. SAVINGS BONDS

MARIJA -DICIUS
f Gyveno 5200 So. Taiman Ave.x Chicago, III.

Didelis naftos gaisras
‘ Mandžurijoje

TOKIO. — Taivano (Formo- 
zos) laikraščio World Daily News 
pranešimo, praeitą mėnesį įvyko 
visa eilė smarkių sprogimų ir di
džiulių gaisrų Kinijos šiaurės 
rytuose esančiuose naftos pro
dukcijos laukuose Mandžurijos 
Heilungkiang provincijoje. Hong 
Kongą pasiekusiomis žiniomis, 
naftos gaisras didžiausiame Ki
nijos naftos produkcijos lauke 

f padarė didžiausius nuostolius ri
boje Tacingo aliejaus laukų isto- 
rijoje.

.......  ""H
PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna a pd ra ūda 

ŽEMA -KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063 jfa— į Į, u „j

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: FRontier 6-1882

MINSKAS
z. Mirė 1976.m. kovo 28 dieną, 10:00 vai. ryto, sulaukusi 97 metu 

amžiaus. Gimė Ukrainoje. Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Eleonora ir jos vyras Antanas 

Matukai, taip pat Bronė ir jos vyras Vilius Variakojai, du anūkai —• 
Algirdas Matukas su šeima ir Vidmantas Variakojis? su šeima, 4 
anūkai ir kiti.giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.
Lankymas kovo 30 d. nuo 10 ryto iki 10 vai. vakaro. Atsisveikini- 
antradienį 8 vai. vakaro.

Trečiadienį, kovo 31 d. 9:15 vai. ryto bus lydima, iš koplyčios į
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 44-ta ir- So. California Ave., 

po ‘gedulingu T>amaldųK bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. / " ; du ' t r ■ .' . ■

Visi a: a. Marijos Dičius giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti, laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 1 

' ir atsisveikinimą.
Vietoje, gėlių pageidaujama aukoti Lietuvos Dukterų DraugijaL

Nuliūdę lieka:- S
dukterys, žentai, anūkai isu šeimomis-ir proanūkei

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

Kini- 
sako, 
beka- 
nepa-

r ORO VĖSINTUVAI
SENOMIS - ŽEMOMIS

f KAINOMIS
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

IEVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

x J , / 2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Keturių Metų Mirties Sukaktis

Pulkininkas RICHARD A. GUSSEN ’

Kovo 30 dieną, 1972 metų, mūsų mylimiausias sūnus, pulkinin
kas Richardas A. Gusseri amžinybėn iškeliavo. Keturių metų Jo mir
ties sukakčiai skiriu savo sūnui Richardui šiuos jautrius žodžius:

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTE2ISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai- Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. L

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
7850 West 63rd Stn Chicago 111. 60629 

Telof4 PRospect 8-5084

★ * ■ f

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Prabėgo jau keturi metai, 
Gailesčio ir liūdesio dienų, 

t Kai širdims sutraiškytoms mus palikai, .
Kur Tave priglaudė šaltieji kapai.
Daug vilties ir noro turėjai dar ilgai gyventi, 
Bet Tavo gyvenimas buvo nulemtas kitaip. 
Tavo gyvybes siūlą nukirto mirtis jaunatvėj, 
Viskas, kas mums beliko — tik Tavęs liūdėti, 
Ir laukti 'dienos, kai ir mūsų kūnus 
žemės velėna prislėgs.

Mes Tavęs, Sūnau, niekuomet neužmiršime. Tu pas mus jau ne- 
besugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave ateisime. Tebūna Tau 
lengva ši žemelė. y- -

Nuliūdę lieka:
TĖVAS IR MOTINA

senus uzrasus
Tokijo, Japonia. Iš 

jos ateiančio --. žinios 
kad Hupeh provincijoj, 
sant senus kapusį rasti
prašiai seni'' užrašai, padaryti 
ant bambų lazdelių. Rasti Chin 
donastijoes įstatymai, kuriais 
buvo valdoma Kinija 300 metu 
prieš Kristaus gimimą. Kinijos 
turėta žinių apie Chin dinasti
ją, bet neturėta dokumentų.

Visi stebisi, kad užrašai ga
na ’ aiškūs ir išskaitomi, nors 
jie Luvo pakasti 2,200 metų. 
Tokiu senu dokumentu kinie
čiai dar neturėjo. Užrašus ma
čiusieji tvirtina, kad jie nuš
vies visą Chin dinastijos laiko
tarpį, kai galingiausias buvo 
žemės valdovas.

, GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
; G ! L 1 N Y C I A

2443 WEST 63rd STREET
-Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

GĖLININKAS I
Linksmumo arba liūdesio valandom j 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So, Harlem Aver — 586-1220

Mielam Broliui
VLADUI KARPUŠKAI

mirus, 

žmoną Oną ir šeimą, brolį Petrą, gimines ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame

Lietuvos Valstiečiu- Liaudininku Sąjungos Prezidiumas 
x / LVLS-gos Chicagos Kuopa

A.
HYACINTHA (ANNA) SRUBAS 

Astrauskaitė
Gyv. 3023 No. Kenneth Ave.

Mirė 1976 m. kovo-27 d., 5:00 vai. popiet, sulaukusi 86 metų amžiaus.
Gimusi* Lietuvoje, Kretingos aps., Laižuvos parap^ Žinelių km.
Amerikoje išgyveno 71 metus
Paliko nuliūaį: sūnus Edward, marti Lucy, anūkai — Nancy 

King su vyn) Thomas ir Richard Smbas su žmona Sue. proanūkė Kim
berly King, švogerka Petronėlė Ūsas, sesers duktė Petrytė Prižgintas 
su šeima ir kiti riminis, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo mirusio Jono žmona ir mirusio Alberto motina.

Kūnas pašarvotas Laskowsky Koplyčioje, 4540 W. Diversey.
t' Trečiadieni, kovo 31 dieną 9:15 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 

iri&. Viator parapijos bažnyčią, 4170 W. Adtfison, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Hyacintha Srutas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa tar
navimą-ir atsisveikinimą.

■ liekai gimime
Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir sunūs. Tel. 737-1213

EUDEI
GAIDAS ■■ DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
* i

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
V .............. ■ ' —

NARIAI: 
Chicagos. 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

į BUTKUS - VAS Airis
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone:. OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

6 _ NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL— TUESDAY, MARCH 30, 917fr
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APIE LAISVĘ
Kadaise viename kompartijosį

1 ULTRA PATRIOTUS Siikl.-t įjai l‘‘4 tėvai! Tai kas tj? ‘ 
Ogi, kalta yra pati komunistų i

□ važiavime Kruščiovas išreiškė'mintį: L “Lietuvos jaunimas yra
Štai ji cituoja pirmąją kalbos partija’ Tik pagalvokim: jei tasjBfcb.

pasijrėrėjimą, kad supuvusio (jų 
žodžiu tariant) kapitalistinio pa
saulio įvairaus plauko liberalai 
savo veikla bei pareiškimais ste
bėtinai daug pasitarnauja ko
munizmui...

’Nesunku tad suprasti, kodėl 
kokio nors liberalo politiko pata
rimas sumažinti šio krašto gink
lavimosi išlaidas tuojau, nieko 
nelaukiant, Rusijos politinio biu
ro yra viešais kanalais išrekla
muojamas bei išliaupsinamas, 
kaip blaivaus galvojimo balsas 
pasaulio taikai “išsaugoti”. 
Nesunku suprasti, kodėl 
“Gimtasis Kraštas” nepamiršta 
užgirti kai kurių mūsiškių puo
selėjamą mintį užmegzti “kultū
rinį” bendradarbiavimą, nes, gir- 

• di, — tai protingiausias būdas 
suprasti realaus gyvenimo pulsą.

Toks “suprantančio” gyveni
mo pulsą balsas pasigirdo ir ma
žojoje Hot Springs;, Ark., lietu
vių kolonijoj — Tomo Dambraus
ko radijo bangomis nuaidėjusi 
kalba. Jei “Šiaip sau žmogus”, 
cituodamas tą jo kalbą, galėjo 
kokį žodį perduoti netiksliai, tai 
Bronė Martin savo straipsniu 
“Šiaip sau žmogus pasklaidė dū
mus”, kurs atspausdintas š. m. metų”, 
vasario 16 d. “Drauge”, pasišo
vė Dambrausko kalbos mintis 
perduoti tiksliai, arba, jos žo
džiais tariant, paimtomis iš ori
ginalaus teksto. Už jos šaunias 
pastangas būtų galima jai n et 
padėkoti.

net

giliai patriotiškas, ir nėra pavo
jaus, kad jis būtų surusintas ar 
sukomunistintas. Jų tėvai išlai
kys juos grynais lietuviais”.

Taip — tai tiesa: ir jaunimas 
ir senimas, tautos kankinių dva
sios stiprinami bei gaivinami, 
yra ir išliks giliai patriotiški. Jei 
TertuŲjonas nesuklydo tvirtin
damas, kad kankinių už Kristų 
kraujas yra krikščionybės sėkla, 
tai mes taip pat nesuklysime 
teigdami, kad mūsų tautos kan
kinių kraujas bus mūsų laisvės 
aušros laidas! Komunistai tai 
puikiai supranta, štai dėlko Ka
lantą, savanoriškai paaukojusį 
savo gyvybę ant tėvynės aukuro, • 
stengėsi suniekinti, ir paskelbė, 
kad tai protiniai neišbalansuoto 
jaunuolio veiksmas... '

Bronė Martin cituoja ir antrą
ją Dambrausko kalbos mintį: 2. 
“Su širdgėla reikia priminti, 
kad kai kurie ultra patriotai iš
eivijoje ragina nesiųsti lietuviš
ko jaunimo pasižiūrėti savo tėvų

t

jaunimas galėtų pamatyti, kaip 
mokyklos klasėje tikintis berniu
kas ar mergaitė mokytojo yra 
pajuokiami ir terorizuojami; 
kaip grubiai iš jų atimami pa
stebėti medalikėliai bei kryžke- 
liai; kaip už bažnyčios lankymą
mažinami net elgesio pažymiai, 
kaip už tvirtus religinius įsiti
kinimus užkertamas kelias į auk
štesnes mokyklas, tai visi, — net

I R U M P Al
_r... „ ...

— DaiYtUuos Ansamblo ual- 
dyba, apgailestaudama nesusi-

tą klaidą, dėl kurios nebuvo __ i ii •
mi “Pamario Pasakos” spek-

'ĮyjJSSJ. f". ) -L ■!« . .... _____ 8.^
HELP WANTED — MALE-FEMALE-| HELP WANTED — MĄIĮE-FEMAU 

Heikh Darbininky ir Darbininkių

pratimą ir nenoromis padary-

specialiais ^skelbimais garsina-

’ -t ’ .......... ..

MEN and WOMEN
AGES l7‘/į TO 38

Want ą.part time job thal pays 
$3.00 Gin. hour? and no expe-; 
rience require^ !.z and all train-

REAL ESTATE.
REAL ESTAT€ «R SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

takliaTį atsiuntė Naujiehų pa
ti 

rašytu Ilgamečio vaidybos na-
rainai 25 dol. kartumu laišku;

rio J. Pąštako, kurio nuoširdu-

ing furnished at NO COST TO 
YOU! If ynu . c!q, <hen contact 
305th PSYOP BN,U.S. ARMY

’ ... RESERVE.
tie pajuokiami "ultra patriotai, mas ansamb|ju; |ietuviskai spau 

t /xl o n 'i -ir i t ti I zxw y n n » i vvt * -— mielai sutiktų leisti jaunimą 
tenai lankytis, nes būtų tikri, 
kad ir-išeivijos jaunimas įsigys 
imunitetą prieš raudonąsias ba
cilas, kaip kad tokį imunitetą įsi
gijo pavergtos tėvynės jaunimas, 
išgyvenęs siaubinguosiuš trisde
šimt baisaus dvasinio bei fizinio 
teroro metus 1

* r

Tačiau deja — išeivijos jau
nimas tokių priespaudos “per
liukų” nematys. Jam bus paro
dytos švarios gatvės (švares
nės, kaip Amerikoje! Aišku).

We have position-openings in
dai ir lietuviškiems reikalams Graphic Arts.
nėra abejejanii. Dėkui viddV- .’*s ^sirable -ifyou can speak,
bai ir nariams, taip pąt visiems 
griausi linkėjimai dirbti toliau
Lietuvos, jfe lietuvių iiąudaij

— LB Los Angeles Apylin-
kės Valdybė paskyrė Naujienų
paramai $15 ir juos atsiuntė
su gražiu lydraščiu Danutė Žy- 
gaitė. ^Naujienų- ^doyybė nu<Į-

r read, write Lithuanian.
. Call

69U3031, Ex. 235.3 or 2553 
.7.. After 5 P. 3L 694-3045

: - HELP WANTED — FEMALE
-. G h"d Darbininkiy reikia

ACCOUNTS RECEIVABLE CLERĘ

PASKOLOS PERICANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS f

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
• ~ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. VIrgipia 7-7747Chicago, Ill.

PJSSE^KPM . ... ----- -—

VISU LIETUVIU LA-IKRASTIS uz TAUTOS LAISVE

THE LITHUANIAN ILY NEWSA

rnce 15c

Library ui Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

a ftj GjtūU^

į The ! HhuajHan Dafly News 
Published b/ The LuStfumA/i Nc*> FuouJude Co., h»c,

1739 So. Hąlsted Street. Chicago, LIL 6U60S 
HAymarkct 1-61OO

—««••»♦••<••»•••••••••••••••••
Otrr Chie Milium yyi

Į tt The United Slutci f f
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JAV ISBUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J; BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. - —
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Paveiksle matomas nedidelis traktork>s teikia didelę pagalbą policijai. Jis nueina prie pa- 
_ " _ * * ‘ Į

kibirą, jeigu jam duodamas toks' sakymas. Los Angeles policija yra jsigijusi ši traktoriuką, nes •• .» _ . . . .. i i • •• a

dėtos bombos, patikrina palikta sprogstama medžiagą, ją nufotografuoja, pajudina ir sudeda Į
■ •» . • . . . 1v « 1 1 At •* -• w . .1. _  

jis jiems kartais esti labai reikalingas.

SIŪLO KRIZĘ BAIGTI TOLERANCIJA 
IR DIDELĖM GARANTIJOM 

Izraelis ir Sirija renqiasi įsikišti 
ir baigti tarousaves libaniečių kovas 

BEIRUTAS, Libanas

ARGENTINOS TERORISTAI NUŽUDĖ
POLICIJOS INSPEKTORIŲ PAVON

Ginkluotos- gaujos nuo perversmo dienos 
jau nuaudė šešiolika argentiniečių

BUENOS AIRE& Argentina^— Praeitą pirmadienį, vieną

Excellept opportunity for experienc- 

skills; in handling a ten key adding 
machine, and: ^typing. Prepare cre-

■ I dit memos, match invoices reconci-'

šiisdžiai d-Mcoja- uz auka to 5 years) with goods. • . < /. *2 *• , skills' HI handling- a ten kpv adrhner
ir visieirjs nariams;

;‘ : * J -. FSG 17 \ .. -r
machine. and:Ntyping. Prepare

M A?-GuĄžs H Mąiitrėalio le ledgerTas jaunimas pamatys didžiulius ;a^kird laišku atsiunti' ū 
rūmus (gal pagal modernišką -- ‘

krašto, bijodami, kad tas jauni- “sukirpimą” pastatytus), ant ku-
•'gerus

GOOD SALARY, 
CALL 254-6600.

it) BUTŲ mūras į vakarus nuo Ci-

' ’’• i

778-2223

mas, pabuvęs, ten keletą savai
čių ar metų, bus sukomunistin- 
tas, kai tuo tarpu Lietuvos jau
nimas nesukomunistėjo per 30

Tikrai su širdgėla reikia pasa
kyti, kad diplomuotas mokslo vy
ras nesuvokia, kas ištikrujų yra 
kaltas, kad išeivijos jaunimas 
negali “’pasiži urėti savo tėvų 
krašto”. Tik ne jo skambiu ul
tra patriotų epitetu tituluojami

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

%

. rių laisvai (tai vienintelė lais
vė) plėvesuos vergijos simboliai 
— raudonosios vėliavos... Na, 
žinoma, tas jaunimas bus man
dagiai sutiktas, pavaišintas, ir 
maloniai su lietuviškuoju “iki 
pasimatymo” išlydėtas... žodžiu, 
tas jaunimas bus gudriai įtrauk
tas į raudonąsias pinkles!

Keista, kad kai kurie mūsų 
visuomenės veikėjai bei mokslo 
daktarai apie tas pinkles neturi 
jokio supratimo. Dar keisčiau 
nuskambėjo ne taip jau’ seniai 
apsilankiusio Lietuvoje vieno 
dvasiškio tėvelio retorika apie 
pavergto' krašto meną bei tech-

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, HI. 60629. — Tfef; WA 5-2737 

3333 So. Halsted et„ Chicago, III. 60606. — Tel. 254-3320 
V. V A L A NTIN AS

■z

JUBILIEJINIU METU 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel-
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū- r ’ -*’• «-- * • — ............... ....... - - -
biamas Naujienų platinimo vajus.

N \Uj IENOS tvirtai stori ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisvę.

tiniais. , '7
NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras tnstitn-

neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalite

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-
rikos. ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 

nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti. ~ ’•
JTodėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 

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-

skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne^ tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 

tuvišku reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago!e Ir Kanadoje metams — 530.00, pusei mėty — 516.00, 

trims men. — 58.50, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— 526.00, pusei mėty — 514.00, vienam mėn. — 5230. Užsieniuo
se — 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą
® m sag m w .aw an «■ .mv mm mm mmm nm mm mm mm mm tm rnmm m mmt mm tmm mm mm*

NAUJIENOS,
5‘ 39 So. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608

ŲJ Siunčiu
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS _________________________________

doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

ADRESAS
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ninę pažangą, tarsi tokia pažan
ga būtų viso gyvenimo alfa ir 
omega. Teologijos mokslus bai
gęs tėvelis turėtų'geriau supras
ti savo dieviškąjį Mokytoją, ku
ris, net alkanas būdamas, griež
tai atmetė šėtono pasiūlymą ak- 

| menis paversti dovana, iškelda-' 
mas dvasinių vertybių (pavadi
nęs jas Dievo žodžio vardu) pra
našumą prieš materialines ver
tybes. Laisvė juk ir yra viena 
iš tų vertybių, tačiau minėtasis ; 
tėvelis “nematė”, kad laisvė te-’ 
nai kraujuoja prikalta prie kry
žiaus! LKB Kronikų abi kny
gos šią išvadą patvirtina šiur
piais teroro faktais!’

Garbė tiems jaunimo aųklėto-
jams, garbė tiems tėvams, kurie 
raudonąsias pinkles ' gerai su
pranta, kurie skambaus ultra pa
triotų epiteto nepabūgstą-, ir kū-. 
rie, nesvyruodami, ryžtasi glež
nąsias gėlytes, 
kūčių sielas,

IR GYVENKIME ČIA;!>* LUJ. v IHUldb Į YdA.dJLUb JIUO Vi“ 

cero Ąye. Virs $19,000 pajamų, žemi

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu- 

finansuoja.

I i mokesčiai. Puikus investavimas.

tu mūras. Geros pajamos. Savininkas
Itp

<--------------- ---------- ’ ■

COMPLETfe LINE OF OSTOMY , 
PRODUCTS. E. T. Consultation; • .

l by Appointment 'h
GOLF MILL PROFESSIONAL ’

SUITE 427
IGor 2964)370

•JI Vr •» - w- • . < v X - - * V *

linkėjimus}/padėką už kdlendo- "j

SCHAEFER'S. OSTOMY SUPPLIES4~NAUJASIS; MŪRO BUNG. 4 kamb.rių ir penkinę Naujienų para-
mai. Kteinąs Sęfęiva iš Sudbu- 
rio atsiuntė du dol.-John Tu- 
roski įš TenyvHĮę, Conn., irroski iš Terryville, Conn; GOLF MILL PROFESSIONAL. . : • «. 4. . j* v via —iTTih.hi r<xv

Stanley-J, ^rkiel- jš.'Antioch, BLOG- !£&§i..,LU 
:I{L»,.prat^&;is;^»&st^.-be ragi- «■«■*«■■■■i
nimd savo- .. . PWuunieratas, o
^ąujienų pąramą; ■ atsiuntė po 

;;už gerus4 dol.. Dėkui visiems
linkėjimųs ir už paramą. ’ >

— Ina 'Tamošiūnaite^išrink- 
ta LB San Francisco fapyl/ vai-

•«

’dybos pi.įnĮninke, Rbmąs Aii- 
yičepirm.,'. Sena Grikaitis —

galiūnien'ė
i^d., Juozas' SidasPetrys

sekr.;JRičardas

i butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas? Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir ' 
jums, Marquette Parke. SS6.000.

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

ARTI 73 — California 20 metu

f

■-I

Upjohn mokėjo 
kyšius užsieniečiams

Klamzzoo,Mich. — Upjohn 
bendrovės vadovybė prisipaži
no, kad jis išmokėję užsienie-

Z

JAVhValstybės Departamentas of i-BUENOS AIRES, Argentina, 
valandą prieš gen. -George Videfa

- gonis, keli maskuotfeiyrai nušovėjBuenos Aires policijos inspekto
rių Guillermo Pavori-. \

Pasikėsintojai privažiavo prie 
insektoriaus namo durų ir kai jis 
rengėsi vykti į darbą,, paleido į

• jį kelias kulkas ir vietoje n ušo- 
vė. Inspektoriaus į darbą nuvež
ti atvažiavęs šoferis buvo sužeis
tas 8 kulkojnis į koją ir į krū
tinę. Pasikėsintojai sugebėjo 
pabėgti iš pasikėsinimo vietos.

■ - t-- -t ' ■ k' ...f .<:/ ■
Teroristai nebijo griežtų 

įsakymų

’•Argentinos karo vadovybė, įsiti
kinusi, kad prezidentė Peronienė

isaikdinimą prezidento parei- daliai įspėjo visus ijVbano kaimyrHWt’kad nesikištų į politines Li
bano kovas. JAV pataria baigti^dabar įsisiūbavusiai kruviną 
ginčą tolerancija ir didelėmis garantijomis kiekvienai mažai ko- 
vjančiai grupelei. Jeigu kovojančios- pusės neparodys reikalingos 
pakantos, tai gyvenimas Libane bus neįmanomas, visi turtai bus 
sunaikinti.

naikus 6 kamb., 2 aukštu mūras ir O - 1 _
lūs gyventi. S23.300.

_ ’ ;--?v . < . - - - ‘ -

i.SAVISTOVIAM pmfesionalui 

kti 2 aukštį mūro i.___v
kamb. butas ir modernu^ biznis. Na- 

18 met” statytas beveik 
prieš Marquette Parką." $38.000.

9 kambariu kain nauias ranch. 2 
virtuvės 2 vonios, naini karoetai. 
Arti Bricrhfon Parko. Galite greit už-

2 auto mūro garažas. Labai patrauk IS VISO PASAULIO
i Valstybės Departamentas pa- 
• ruošė minėtą įspėjimą, kai pa-

. ; 01 k JP™tesionaiui ar
^’ek^ėn3Tn;žm°fnii galima gerai pir- 

~ ----- -J narna luksus 6
y

1 Prieš Kisingerio 
velnio koncepciją” į 

CHICAGA. — Susivienijimo

'Egipto prezidento kelionė 
po Europą

BONA, V. Vokietija. — Egip
to prezidentas Anvar Sadat pra
dėdamas savo 2 savaičių kelio
nę po Vakarų Europos valstybes, 
pirmuoju žygiu padėjo vainiką 
prie paminklo, pastatyto Bono-

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

; l;00 v. popiet į- šeštadienį ir

;; ryto.7 - 

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

| CHICAGO, ILL. 60629

13 metn statytes beveik
(tyrė, kad Izraelis ir Sirija ren
giasi įsimaišyti į Libane nepa
baigiamas kovas, žmonių žudy
mą ir turto naikinima. JAV ne- 

Lenkų’Amerikoje^^rezidentaši110,14; kad Įsi^išytų svetimos 
Aloysius - Mazewski išsiuntė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidentui Fordui skubotą laiš
ką, prašydamas atmesti ir pa
smerkti valst. sekretoriaus Hen
ry Kisingerio patarėjo Sonnen- 
eldo “velnionišką doktriną” apie 
“Centrinės ir Rytinės Europos 
tav-tų organinę integraciją su 
Sovietų Rusija”, pabrėžiant,- kad 
tokia “doktrina” reikštų^šimto 
milijonų europiečių sukaustymą 

tinės'Valstybės, pritaria Sovie
tų kolonializmui Rytų Europoje.

“Rytų Europos” tautų “orga
ninė integracija Į sovietų impe
rializmą reikštų visišką pavergi
mą tautų, buvusių integraline 
istorijos pažangos dalimi per ma
žiausiai tūkstantį metu.

“Doktrina apie Rytų Europos 
ir Sovietų imperijos pavertimą 
organinius vienetus '’-tikrai yra 
šios gadynės atavizmas, kuomet 
net mažiausiai pažengusios tau
tos sėkmingai siekia nepriklau
somybės.

“Pone Prezidente, mes prašy
tume, kad aukščiau minėto vals
tybės departamento oficialo siū
lomoji politika būtų pasmerk
ta ir kad asmenys, atsakingi už 
tokią velnionišką idėją būtų 
griežtai subarti”, baigia Mr. Ma
zewski laišką.

Pasikėsinto j ai sugebėjo

I C Iv

■ 1

I
rirtuvės 2 .volios, jvnni kametai.' 
Irti Rriuhfon Parko. Galite greit už- 
imti. S36.500. < ‘

2 BUTU modprnns; mūro namas su 
^arazu. Atskiri š’ldvmai. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. S36.600."

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
luto mūro garažas. Atskiri šUdvmai 
Cent air eond. Arti Maria High. —

(valstybės į Libano k'""’s. nes 
•ta intervencija dabartinio kon
flikto neišspręs. Valstybės De
partamentas norėtų, kad abiejų 
kariaujančių pusių atstovai ras
tų bendrą kalbą ir baigtų gin
čus. Jeigu jų nebaigs šiandien, 
tai juos turės baigti netolimoje 
ateityje, kai išžudys dar kelis 
tūkstančius žmonių.

-JAV yra pasiuntusi kelis šeš- 
td Amerikos laivyno laivus į Li-

čiams’ $2,7 milijonus dolerių, 
valstybės ' ir įtakingos Į 

... . “V’W’ TT '.užsieniuose, 
pirktų* jų gaminamus produk
tus.. ... J, G_- ...

Tos sumos išmokėtos 1971- 
1875 metų :Laikotarppje. Bend
rovės. prėzi.dęntas, R. T. Parket

kad. . _■ - - ■ Kdtl
paregimų..idėjas.. Praeitais vaistlJ benįrį,yįį
metais pirmininku buvo A
Mickevičiaus. ’

— V. Ąndrašiūnienė, A. Bal
sienė, S. Puikūniėrie, T. SeręL

Apeikienė-išrinktos kūnig. Bi-
kienė, E. Skirman’tiėnė ir

« ■ - - - . _ * kV - ' • .i • • . ? ■>* * . -

rutėš Df-aūgijos valdjįjbn, ' f 
iJ- sta-

I

užsieniuose

klausimą ištyrė ir.tvirtina, kad

Revizijos . komįšijoii - II 
dalninkieriė'Hr1ĘJ Venckiene; 
Praeitų metlj valdybai vado
vavo -Ė/ Pažerienė. r u :. . . 7 G ; 

: 'Juozas'Kdtida ir Marins
Siela pakviesti - Ijg^xyyTolirs - 
'įgaliotiniai - GGh(^|įį’ę'- jos 
jos apylinkėseI^Stdigaę^pn'trė

o panašią dalykų bendrovė dau-
giaucjaų. nebedaro.r ’

Daabf-tinis. prezidentas apie

S;

vavo Ė.' Pažeriehė.

>Gh(^ ’̂e 
W ; • •

4r - j os

dirba Al^šGMifkū'ši^^Y^<ew
ton, -Massi.. -.»

ruošią -,4iė4uvS£
tiems- įaunuo^isŲp

c*' ’ 2 J 2 ‘ t'
unikersiietas 
aišė aėkįjfcaib:

LJ-

ilėkdiban-:

įUtų.vių:kalbę^^ką^š.'Ži^dito, 
dąmį, ak*adeinį^Į^azsimila.i;

JeT 4 - - 'sašaicry

mihėtūs;kysiūb/išmokėtus vais 
tusperkaniiems 22 valstybių at-

JP   * ' •’ • * A di A Y v _ , *■ C

štoyams;-;bii5’d -visai. nežinojęs.
-y • ' • ' . . .>

5T * ’ t

a-naciams nedavė
amnestijos

Po ilgų -"ir
*■

męh1 
vo ri

^ebatį^Relgi^6s•' parla-
kuriuo bu-

.-i

i*amnestiją;vi-
> 3ieuįl*^įjžiŠ4rę<m-iė b’endradar- 

šajiiiBi
ji^VOv.: e^ni'-^acWs-IlFa-

irę: ^Atmetimas dar

dienio iki penktadienio 12:30— 

sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Brinfenybis, Lalkrodžlil, Dovanos 
visoms progoms.

h

visom* progoms.

WJ7 WEST ttrd ST, CHICAGO 
Telef. 434-4660

PidžkzusiGs kailių
poiirinkimas

1X18 vieDint4sH

•*arazn. Atskiri sildvrnai. Rami graži

m’?ro eai;ažas. Atskiri šildvmai.
*45.500. ““ “

VALDĮS REAL ESTATE

2625 West 71st St TeL RE 7-7200

9

-Z:

s

je po li Pasaulinio karo pagerb-
nepajėgė įvęsti tvarkos ir pa-
taisyti krašto ‘finansų, pareitą 
trečiadienį atstatė Peronienę iš 
prezidentės pareigų, išvežė ją į
Andu kalnus ir pastatė* stiprią
S’ V X - -

sargybą, kad ji nepabėgtų ir nie
kas jos nepagrobtų. Tą pačią per-

nekaltų vaif»'
- saugoti, kad ne- ' 

būtų jos raudonųjų bacilų suža
los ! P-us

FIGHT HEART DISEASE 
Ml

GIVE HEART FUND

c

- Otžk ve^fi^^Įknindii vėl
: '3®’* Pū^us 4^pdViejų'Belgijos etai-pakilo.’ Taeiaū-^S&j&lįin a ’ Jai1 

mę^: šiUo nręltf^Sinško ord. 
vėsintuvų, —
patefonų ir magnetofonų-par-
dųotuvėje dar-galiiria gauti
ofq vėsintuviįrtiž senas žemas

toli a u p^lįfea nebaigiamus 3is- 

iių benc^StIeniu—flamų (Fle- 

nūo Piritjojo Pasaulinio karo sim-
ming$’-ĮrV£Įbnų (Wlilons). Dar

>atijos vokiečiams yra didesnės 
Belgijos f lamų šiaurėje negu va-

kaįnas. Adresas: 2512 W. Ą~th lėnų pietuose. Amnestijos rėmė
si., Chicago, ; Ill., telefonas jai reikajauja pilnos amnestijos 
FĘ/6-1998, AJd.”9-6; pirnL ir visiems buvusiems' kolaboran- 
kėtv. 12-8. Sekm. ir tree. užd.
. “T Z ' (Pr.).

Chicago. . telefonas jai reikajauja pilnos amnestijos

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS : G: - *

Juozo LiūdžiaUs Rastai
Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00, 

PETRONĖLĖS LICDžIUVIENtS
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

88 nuslaniai. Kama S 1.00.88 puslapiai. Kaina S1.00,
Abi knygas galima gauti “Naujienose“ pasiuntus 

pinigus tokiu adresu: ’ įC* ‘ 

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.
V • - 1 ; j I..

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANĄ^'

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas Ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės šėmo gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gnflU Utėrtju 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros jMuriikaltytaamį pa
pirkti Antano Ruko parašytu VIENIŠO žMOdĄ^S (JYVWlMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kletriėna. kis jj at- 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunlistfį rllytojfr AJfĮ'A- 
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forai paaakojitoAs 
duos progos susipažinti su mūšy pirmųjų išeiviu JvferioHu gyvetripu 
ir jų kieta, ideologine veikla. >

Jiemi bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti' gražių Istorijų, 
r......................................................- , ~ ■“ ■ _ ■;
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS dYV£NTMĄ —

simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rhlytojfr ARKA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine foriDt piMkojibDA* 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių iriesuollų grvanipnn 
ir jų kieta, ideologine veikla. į.j

Antanas Rūkas, VIENIŽO ŽMOGAUS GYVENIMAI, Jnėto Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikne Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psj., kaina 2 doL" . ’ ’ Z-U

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE „y-

maičio - šerao gyvenimo bruožai. Išleido Amerikae Ūetoviu Ittari-

O < -
. Rl

f

a

tams.

i

lietuvį kailininką 7^ 
nhiAR-cnV* — ■ n hurl,  J1Chicago je

.NORMANĄ
BURŠTEINA
į^TeL 263-5826

(įstaigos) ir
677-8489

įf/ (buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, HL 60601

RUDS' REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT
ĮVAIRŪS .DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
RALYS BUDRAITIS

*369 ARCHKK AVE. CHICAGO.TE 
TeL 254-5551

I.EMONTO APYT.TNKE-TE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

yersmo dieną karo vadovybė lie-

ti, “karų ir despotizmo aukoms 
— visų frontų ir visų tautų /ka
riams, civiliams, žuvusiems bom
barduojant miestus ir 6 milijo
nams žydų, kuriuos nužudė na
ciai Vokietijoje ir kituose Eu
ropos kraštuose.

Sadato planas yra aplankyti

i

-i

M. A. Š7MKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450

! iškvietimai, pildomi pilietybės 
t šymai ir kitoki blankai.

i
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Taip pat daromi vertimai, giminiu a *-* JL« - — — ? - * -5 4 • #**«**.
P šymai ir kitoki’ blankai.'
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BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

pė visiems sunešti ginklus -gu
bernatoriams ir prižadėjo bausti 
ginklų neatidavusius žmones.

Atročlo, kad teroristai, karių 
nepabūgo. Nuo praeito trečia
dienio Argentinos teroristai jau 
nužudė 16 pareigūnų, o pačioje.

Prezidento G. Fordo 
rinkiminė strategija 

WASHINGTONAS.
Holt Executive Advisory” rašo, 
kad prez. Fordo patarėjai rinki-

“The

. -t

Kisingeris nesileidžia
Kastro agentų
WASHINGTONAS, D. C. —

Italiją, Jugoslaviją ir Austriją, 
tikslas — ieškoti' daugiau eko
nominės pagalbos, paramos jo 
Vidurinių Rytų politikai ir gau
ti naujųjų ginklų.
-^'Vatikano pranešimu, Egipto

ieškoti' daugiau eko-

muT-eifcdair yra tikri, kad For-
do išrinkimas yra jau užtikrin
tas. Dabar jų rinkiminė strate
gija" bus nukreipta į lapkričio 
mėnesio pagrindinius rinkimus.

Prez. Fordas, nugalėjęs deši-

Praeitais metais du Kastro val
džios pareigi': nai norėjo-gauti lei
dimą ĮvažiuotiĮJAV. William D. 
Rogers, kuris tvarko vizų reika
lus, buvo pažadėjęs duoti tiems 
dviem kubiečiams leidimus įva
žiuoti j JAV. Bet sekretorius 
Henry Kisingeris gavęs plates-

sostinėje pirmadienį nužudė po
licijos inspektorių.

Atsakingos prezidento 
Videla pareigos z

Paskelbti dekretai rodo, kad 
gen. Videla yra prisaikdintas 
krašto prezidento pareigoms. Be
to, jis pirmininkauja trijų ka
riškių chuntos pasitarimams.

prezidentas bus priimtas popie
žiaus Pauliaus VI privačioje au
diencijoje balandžio 8 dieną.

' - ’• ’ <■ j ■ ■ v

Juan Carlos opozicija sujudo

Poicija pir
madienį sustabdė spaudos konfe
renciją, kurią buvo sušaukę ly-

MADRIDAS.

deriai \ socialistų, komunistų ir 
kitokių opozicijos grupių, nau
jai susijungusių į pooziciją prieš

t
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- ■— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinu
arba rašyti prašant siųsti susi- 

Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites

» pažinimui.

nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer An 
Chlcego, III. 60631 Tel. YA 7-5930

k- ii.

HOMEOWNERS POUCY

C»ll Frank Zapolis 
32061/j W.95th St.

GA 4-8654

/ — 
STATI FARM

INSUtANCf
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SlMt Fmwi Fire <wd>Cawalty Cem^Riwy

HEATING CONTRACTOR 
'rengtu mieste ir užmiesty naujus ir
perstatai! menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-condltioning. van- 
ieus boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai
tens boilerius ir stogu rinas (gutters!

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 Se. WESTERN AVE. 

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447 %

fl

Gen. Videla pirmininkauja nau
jai sudarytam ministerių kabi- f režimą. Policija suėmė keletą tos 

opozicijos vadų, jų tarpe komu
nistų Marcelino Camacho ir so
cialistu Raul Morodo.

Opozicijon prieš valdžią pra
eitą penktadienį susijungė tryli
ka grupių, kurios atmeta kara
liaus Juan Čarloš programą, ka
dangi ji esanti perdaug lėta. 
Opozicionieriai reikalauja ‘trūks 
plyš” pravesti “bešališką” visos 
tautos atsiklausimą, kokios poli
tinės ateities ji nori.

netui.
Be to, gen. Videla yra paliktas 

Argentinos karo jėgų vyriausias 
vadas. Gen. Videla yra pasiry
žęs atstatyti tvarką visame kraš
te, todėl jam buvo>-reikalinga 
karo jėgų vadovybė.- -<

niojo sparno respublikonų parti
jos kandidatą R.’ Reaganą, visas 
savo rinkimines patrankas krei
pia į kairę. Jis iškelia sociali
nes problemas ir iš anksto ski
ria liberalus į valdžios vietas — 
Richardsoną, Goodellį, Scranto- 
ną. Jo pastangos sumenkinti vi- 
durinįuosius — Percy, Rockfele- 
rį — bus suintensyvintos.

Fordas tačiau turės vieną silp
ną pusę, tai spaudą, kuri pradės 
remti demokratus, puldama prez. 
Fordą ir Reaganą. Vienok, net 
pačius nustebindama spauda dar 
suteikė respublikonams antrą 
medaus mėnesį. Matyti, kažko 
laukiama.

nių žinių-apie atvažiuojančius ku
biečius, .panaikino jiems duotas 
vizas- ir neleido įvažiuoti į Ame
riką.

Tuo pačiu metu sekretorius pa
naikino keliems kitiems kubie
čiams įvažiavimo vizas. Vizas į 
JAV turėjo atvažiuoti keli pro
fesoriai ir politikai, bet paskuti
niu metu jiems buvo uždarytos 
durys.

Mem! Otdy rvg e»r
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DĖMESIOx 
«—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

Pasveikink savo draugus 
per nN^nUinnaanNauj ionas

range\3
FIRE iŠ 15
WILDFIRE!

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IK BRAHGSNYB.S 

Pardavimas ir Taisymas 
2644 WEST 69th STREET 

Telvfj Republic 7-1M1
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Pentagonas pirks 
belgų ginklus

WASHINGTONAS. — JAV 
ginklavimo vadovybėdcOvo 29 d.

' pranešė, kad JAV. kariuomenė 
automatais M AG — 58, kurie, 
anot pentangono, yra pranašes
ni už amerikiečių gamybos M- 
60. Esą, amerikiečių gamybos 
automatas M-60 yra 31% pa
tvaresnis už belgišką, bet belgiš
kas daro mažiau kliūčių ir todėl 
karo atveju yra saugesnis, kas 
ir nulėmė jo pasirinkimą.

Belgiškų kulkosvaidžių nu
matoma įsigyti 14,000 už 30 mik 
dol.

Kai kurie senatoriai ir senato 
gynybos komitetas, prikiša, jog 
apginklavus belgiškais ginklais 
Amerikos kariuomenę, susidarys 
sąmyšis Nato ginklų standarti
zacijoje. Kiti gi mano, kad tuo no 

, rimą atsilyginti belgams už tai, 
/kad jie pirko Amerikos gamy
bos naikintuvus F. 16 vietoje 
prancūziškų Mirage F-l.

4 BILIJONŲ BĖDOS

šį sekmadienį, kovo 28 d., vi
same pasaulyje žmonių skaičius 
pasaulyje didėja vis sparčiau ir 
viršijo 4 bilijonus žmonių skaičių 
sparčiau, štai, 1850 m. gyven-
tcįjų žemėje buvo 1 bilijonas,
1930 m. — 2 bil., 1960 — 3 bil. 
ir 1975 m. — 4 bil.

Kiekvieną dieną gimsta 195,- 
000 vaikų, kurių burnos dalijasi 
kartu su senaisiais pasaulyje 
trūkstamą maistą. Tačiau 
vien maisto trūkumas vargina 
žmogų. Pasaulyje trūksta pa
stogių, kuro, energijos ir net 
išsilavinusių žmonių, kurie su
gebėtų vadovauti pasaulio pai-

ne

niems reikalams, žmonijos rei
kalai yra didžiuliai, neapimami 
ir tiesiog neišmatuojami, bet jie 
valdomi. Reikia tik, kad pasau
lyje būtų padorūs vadai ir žmo
niška valdymo sistema.

į
SS :■

Paskutinės Niksono 
dienos prezidentūroj

WASHINGTONAS. — Wash
ington Post laikraščio žurnalis
tai padažė knygą vardu “The 
Final Days'\ kurioje aprašo pa
skutines prez. Niksono dienas 
prezidentūroje, prieš jam atsi- 
statidinant. Joje rašoma, kad 
Niksonas buvo labai morališkai 
pritrenktas, daug vartojęs al- 
hoholio ir net norėjęs nusižudy
ti.

Valstybės departamento pa
reigūnas R. Funseth Kisingerio 
vardu paneigia knygoje išdėsty
tas mintis ir sako, kad knygoje 
yra labai daug netikslumų, plet- 
kų ir iškraipymų.

Izraelio arabai 
skelbia streiką

TEL AVIV. — Izraelio valdžia 
pirmadienį areštavo penkis .įta
riamus agitatorius, kurstančius 
Izraelio arabus — 400,000 žydų 
valstybės piliečių arabų pradė
ti viesuotinj streiką, protestuo
jant prieš planą rekvizuoti ara
bų nuosavybės žemes.

Policija skelbia, kad visi penki 
suimtieji kurstytojai yra komu
nistų partijos nariai, o trys iš 
jų net esą aktyvūs Arabų že
mėms Ginti Komiteto nariai. 
Tas komitetas buvo sudarytas po 
to, kai Izraelio valdžia paskel
bė savo kontroversinį planą, lie
čiantį tūkstančius akrų kalvų 
žemės, kurių savininkai esą žy
dai ir arabai.

Bėga nuo teroro
PRETORIA. —- Kur tik rau

donieji įsigali, ten prasideda te
roras —kankinimai ir žudymas, 
atsiranda masiniai žmonių bė
gimai. į ’.

" S ? /-Ufe jįžfrįMK . -.a-

Pietų Angolos teritorijoje; ku
rią prižiūrėjo Pietų Afrikos ka
riuomenės daliniai, susikaupė di
delis pabėgėlių skaičius. Jie gy
veno įsteigtuose lageriuose. Ko
vo 27 d. P. Afrikos kariuome
nės daliniai visiškai pasitraukė 
iš pietinės Angolos, palikda'mi 
Dievo valiai visus pabėgėlius.

Pabėgėlių vadovai sako, kad 
dabar prasidės teroras, kai po
puliaraus judėjimo jėgos, kurios 
dabar valdo Angolą, padedant 
Kubos ir rusų kareiviams, -atsi
ras Pietų Afrikos atiduotoje te
ritorijoje.

Koks 1,500 pabėgėlių, neatsi
žvelgdami į krokodilų puolimus, 
ėmė toliau bėgti į Pietų Afriką, 
perplaukdami 150 jardų pločio 
Kavango upę. Bėgančių dalis 
buvo upėje krokodilų suėsti.

Mb ;nėUlsvęje7kąs-rakštų,-įoĖg^Kng-.-

ČIAWASHINGTONAS.
diręktorius George Bush prane
šė, kad jis paskyrė viceadmirolą 
Daniel Ja Murphy savo padėjėju 
— vicedirektorių personalui 
tvarkyti. Murphy, 54 metų am
žiaus, JAV laivyne ištarnavo 33 
metus. ,

- X___
NAUJAS ANGLIJOS 

MINTSTERIS PIRMININKAS

LONDONAS. — Britų minis- 
teris pirmininkas ir darbo parti
jos lyderis Haroldas Wflsonas pa
sitraukia į pensiją. Britų darbo 
partija dabar turi galvosūkio 
pasireiikant naują minister} pir
mininką. Varžosi net trys kan
didatai: darbo sekr. Michaelis 
Footas, užsienio reikalų sekr. J. 
Callaghanaa-ir namų sekr. R. 
Jenkins.

Sustabdoma gamyba
PARYŽIUS. — Daug triukš

mo sukėlęs prancūzų-anglų ben
drai pastatytas lėktuvas Con
corde, kaštavęs 60 mil. dol. ne
randa pasaulyje pirkėjų. Toli
mesnė jų statyba sustabdoma, 
nors britų-prancūzų vyriausybės 
yra įdėjusios Concordes kon
strukcijai 3 bil. dol. ir kurių pa
dengimui reikėtų parduoti bent 
50 Concordes lėktuvų.

Concordės lėktuvo gamyboje 
dirba iš viso 30,000 darbininkų. 
Sustabdžius lėktuvo gamybą, jie 
lieka be darbo. Concordės lėktu
vo gamybos bendrovė, kartu su 
anglų-prancūzų vyriausybėmis, 
numato darbininkartas užtikrinti 
darbą nemažiau 2l/Į m.

ŽMONOS IŠPRIEVARTAVIMAS

LONDONAS. — UPI Britų 
parlamente įteiktas įstatymo su
manymas, kuriame numatomos 
bausmės vyrams, kurie nenorin
čias žmonas verčia “eiti mote
rystės pareigas”. Tokiais atve
jais žmonai suteikiama ‘ teisė 
skųsti savo vyrą “už išprievar
tavimą”.

band vandenis, kad galėtų-eva
kuoti kovojančius ir mūšį pra
laiminčius krikščionis. Laivyno 
vadovybei įsakyta siųsti lėktuv
nešį “Guadalkanal” į Libano van
denis, kad iš jo pakilę helikopte
riai galėtų evakuoti žmonių, ap
suptų Įvairiose Libano vietose. 
Visų Libano krikščioniu Ameri
kos helikopteriai ‘negalės eva
kuoti. bet gali išvežti dalį tų, ku
rie aktyviai dalyvavo kovose ir 

[kuriems gali grėsti mirties pa
vojus. ’

JAV nenori, kad į Libaną sa
vo karo jėgas siųstų Izraelis ar
ba Sirija. Dabartiniu metu Li
bane yra Sirijos palestiniečių 
dalinys. Jį maitina ir aptarnau
ja Sirijos krašto apsaugos mi
nisterija. Jeigu Libane būtų'pa- 
čios Sirijos kariuomenės daliniai, 
tai tada Izraelis nieko nelauktų 
ir pasiųstų savo kariuomenę ka
reivius Į Libaną. Izraelis yra pa
siryžęs atstatyti tvarką Libane 
ir nuginkluoti palestiniečius. 
Tarptautinę politiką • sekantieji 
stebėtojai yra įsitikinę, kad bū
tų geriau, jeigu Izraelis nesiųstų 
savo kariuomenės Į Libaną.

Izraelio karo vadai yra įsitiki
nę, kad Sirijos palestiniečių pa
siuntimas į Libaną ir nepabai
giamas pilietinis karas yra kur
stomas Sirijos prezidento, kad 
turėtų progos iš šiaurės Įsiverž
ti i Tzr.': i. Sirijos karo vadai ne
mano, kad jiems pavyktų įveik
ti izraelitus iš Golano aukštumų, 
bet jie galėtų suduoti 
smūgį iš Libano.

Gerai ginkluoti palestiniečiai 
ir kairiosios arabų grupės bai- 

griauti Beirute esančius 
namus ir biznio 

įstaigas. Arabai yra įsitikinę, 
kad tos įstaigos priklausė krikš
čionims biznieriams, todėl arabai 
yra pasiryžę jas išnaikinti. Kaip 
Zaghartoje. tai ir kitose vietose 
palestiniečių ir arabų gerai gin
kluoti daliniai baigia supti krikš- 

ičionis, kariuomenės likučius ir 
Vėsus 'naikina. Apsuptieji kreipiasi į
Saulė teka 5:37, leidžiasi 6:13 amerikiečius ir prašo pagalbos.

ŽVEJOJIMAS PRASIDEDA 
BALANDŽIO le DIENĄ

I■f'-.O

Stintų (smelt)CHICAGO.
žvejyba prasideda šio ket
virtadienio balandžio 1 dienos. 
Parkų distriktas perspėja žvejo- 
tojus ir meškeriotojus laikytis 
šių taisyklių: žvejojimo laikas 
kasdien nuo 7 vai. vakaro ligi 3 
vai. ryto; žvejoti tik paženklin
tose vietose: valst. leidimas vi
siems žvejotojams būtinas; šie
met leidžiama vienam žvejotojui 
turėti tik vieną tinklą.

Žvejybai leidimas $2.25; upė
takiams ir lašišoms (trout ir sal
mon) antspaudas $2.25. Žvejo- 
tojas neturįs reikalaujamų ant
spaudo (stamp) pagavęs upėta
kį ar lašišą, turi mesti atgal į eže
rą.

Pinigai už antspaudus bus pa
naudoti daugiau žuvų užveisti 
Michigano ežere.
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