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ATOMO SPROGIMŲ VIETAS
Prezidento Fordo nutarimas nutraukti 

pasitarimus pradeda nešti vaisiy
WASHINGTONAS, D. C. — Ips Maskvos ateinančios žinios 
, kad sovietų'valdžia sutiko leisti amerikiečiams- patikrinti
10 sproginėjimo vietas. Iki šio meto sovietų valdžia nenorėjo 
amėrikiečįams pamatyit pačioje Rusijoje veikiančių atomo

>ų dirbtuvių.- Jie norėjo-leisti amėrkiečiams,pamatyti atomo 
)ų sandėlių: H -i;-

nerikiečiai turėjo ieškoti ki- 
■iemonių sovietų atomo gin- 
tikrinti. Bet praeitą sayai- 
AV specialistai, vedantieji 
arimus dėl. atomo kbntro- 
mstebo tokiomis sovietų po- 
is pakaitoms, -y. "ų 

rezidentas Fordas moka 
rusus paveikti ,

raųja Įsitikinimas, kad prieš 
savaites prezidento-Fordo 
rimas nutraukti pasitari- 
prekybai, paskolpriis,, pra-

11 pagerinti, dirbtuvėms sta
ir kt. paveikė rusus. Brėži
as buvo nepatenkintas so- 
į karo veiksmais Angoloje 
anais įsiveržti. į-Rodeziją jr

išlavintas .Afrikūg.
išidaĄusias valstybes
igu Sovietų Sąjungos Valdo- 
s rūpėtų savo krašto ūkis ir 
lių gerbūvis, tai jis neleis- 
lilijonų ginklams ir naujoms 
mis pavergtu-Manoma, kad 
; prezidento Fordo nutari- 
privertė Kremliaus valdo- 

leisti amerikiečiams -patik- 
atomo bombų sprogimo vie-

IŠ VISO PASAULIO

ATĖNAI. — Graikai Sustabdė 
pasitarimus su Jungtinėmis Val
stybėmis dėl Amerikos kąrinių 
bazių ateities Graikų teritorijo
je. Pasitarimų nutraukimas sie
jamas su Vašingtono ir. Ankaros 
sutartimi atidaryti JAV-bių ba
zes Turkijoje, kurias . turkai bu
vo uždarę praeitų metų liepos 
mėnesį, keršydami- už JAV Kon
greso uždraudimą parduoti tur
kams ginklų kai Turkija padarė 
invaziją Kipro salą. - Už bazių 
atidarymą JAV-bes teiks Tur
kijai už 1 bilijoną dolerių milita-

"4rineš'pagaftios:"^ Graikija atsau< 
kė pasitarimams iš Vašingtono 
savo atstovą Petros Kalogeras.

gai administruojamas jis apsimokėjo. Paskutiniais dešimtmečiais amerikiečiai mokė j 
narnos vyriausybei. . Kanalo darbininkai amerikiečiai, patyrę, kad vyriausybė, ir Kbngn 
nuoja atiduoti kanalą panamiečiams, buvo paskelbę streiką. JAV vyriausybė pasiuntė

o ir Pa

marinus
los kanalo darbams prižiūrėti. Paveiksle matome laivą, plaukiantį Miraflores užtvankoje.
-___ * ? .. . -tr.

UŽSIENIO MINISTERLS - GALI

Vokietijos pagalba Egiptui

ridus amerikiečiams. pa'tik- 
soviėtų bombų sprogimo 

isy amerikiečiai turės'leisti 
ms tikrinti Amerikoje sprog- 
mų atomo bombų vietas. Iki 
neto rusai nenorėjo tikrinti 
rikiečių sproginėjimų ir nė
jo niekam leisti'pamatyti jų 
gdinimų vietų. Atrodo, kad 
ir reikalas jau keičiamas iš 
rindu.

Dviejuose parlamento narių balsavimuose, 
>,:^Jnmes Callaghan gaver daugiausr»^>aJs4!t--r--'7
LONDONAS, Anglija, — Anglijos Darbo Partijos vadą ir 

premjerą renka britų parlamento nariai. Jau buvo pravesti dvieji 
balsavimai, Pįrmiej balsavmai nedavė lauktų rezultatų, bet ant

ruose jau buvo aišku, kad atsistatydinusio premjero Harold Wil- 
sono vieton gali būti išrinktas dabartinis užsienio miništeris James 
Callaghan. Paskutiniuose balsavimuose už. ji pasisakė 141 par
lamento narys. Už atstovą Foot buvo paruoti -133 balsai,- o ekšče- 
kerio kancleris Healey surinko tiktai 33. balsus.:- ’ ~-

Paskelbus parlamento nariui —: —......... -
A O •vl'xi aAi i t a o •y'AaiAltntiic ’ IA ll * • T •darbiečių balsavimo rezūltatus, 
kancleris Healey tuojau pareiš
kė, kad jis daugiau nebekandida- 
tuošiąs. Daugelis mano, kad Hea
ley salininkai'atiduosią savo bal
sūs už Callaghan, o ne už Footį. 
Healey glaudžiai bendradarbiavo 
su Callaghanu nuo pokarinių lai-

Priimta ginklavimo
samata C

WASHINGTON AS. — Nu

'rekyba su Kinija
?65 m. įsteigtos Hong-Konge, 
cybinės firmos Čikagos sky- 
s viceprezidentas W. S. Ad- 
sako, kad prekyba su raudo- 
i Kinija priklauso nuo politi-

laudonoji Kinija turi daug 
parduoti ir reikalinga daug 
pirktis. Ji ypačiai domisi že- 
; alyvos šulinių gręžimo ma
im i s ir "įrankiais. Jos vande- 
o pakrantės labai turtingos 
ra, kuri dar nėra pajudinta.

bankrutuoja JAV

WASHINGTONAS. — Ameri- 
paštas, pasak jo vyriausio 

aktoriaus B..F. Bailar, stovi 
bankroto slenksčio. Jį išgel- 

i tegali 1.5 bil. dol. parama 
lėtus. Jis kaltina prez. For- 
administraciją, kad ji nieko 
reikalu nedaranti.

Amerikos paštas 1976 th. pa
pigino savo patarnavimus, bet 

neišgelbsti pašto nuo ban- 
►to ir nepagerina paties -po
navimo.,•

BONA/— Vakarinė Vokieti
ja pažadėjo vizituojančiam Egip
to .prezidentui Anvar Sadat teik
ti Egiptui $90 milijonų pagalbos 
kaip solidarumo -ženklą užgiriant 
prezidento Sadato vedamą tai
kos politiką Viduriniuose Rytuo
se. Prezidento Šadat ir kancle
rio Helmut Schmidt pasitarimų 
rezultate Vak. Vokietija teiks 
Egiptui $40 milijonų piniginės 
pašalpos ir kredito pirkti už $50 
milijonų Įvairių", reikmenų. Bet
pasirašytomis sutartimis Egip-- kų. Jiedu panašiai vertina ūž
tas negali pirkti ginklų, gamine sienio įvykius ir vienodai galvo
tų Vokietijoje ir. Prancūzijoje. r-

Argentinoje užmušti 9
-r ■

kairieji partizanai

BUENOS AIRES. Argenti
nos kariuomenė ir policija susi
šaudyme užmušė 9 kairiuosius 
partizanus. Susišaudymas įvyko 
nadjajam kariškam prezidentui 
generolui Jorge Videla ką tik už
ėmus pareigas.

Geri. ^Videla buvo prisaikdin
tas penktą dieną po to, kai jo 
karinė junta pavarė iš pareigų 
prezidentą Maria Estela Peron, 
argurhėntuojant, kad jos admi
nistracija nesugebėjo sudrausti 
politinio terorizmo ir nieko ne
padarė ekonomiškai grėsmei kra
šte palengvinti. N

Nuo ' Peronienės pašali nimo 
jhu,20 asmenų žuvo, o nuo sau
sio 1 dienos žuvo 211 ir per Pe
ronienės prezidentavimo laiką 
•žuvo 1,700 žmonių.

ja dėl krašte kilusios sunkios 
ekonominės padėties. Callaghan 
yra britų parlamento narys nuo 
1945 metų. Jis glaudžiai ben
dradarbiavo su Clemente Attlee, 
o paskutiniais metais glaudžiai 
dirbo su Haroldu WWilsonu.

Taupytojai nėra 
apsaugoti

BANKRUTUOJA VIŠČIUKŲ

BENDROVĖ
«■’ Chicken Unlimited Enterpri
ses, Inc. kovo 30 įteikė teismui 
prašymą ir nori, kad teismas pa
tvirtintų bendrovės bankrotą. 
Bendrovė turi 120 restoranų, ku
rių koks 50 reikės uždaryti.

- WASHINGTONAS. — Iki šiol 
buvo manoma ir įstatymai buvo 
aiškinami, kad taupytojai arba, 
tiksliau tariant, kapitalą inves
tavę asmenys yra įstatymais ap
saugoti nuo sukčiavimų, nuo 
blogai vedamų inveštacijų ben
drovių bankroto. Iki šiol buvo 
praktikuojama, kad kapitalą in
vestavę asmenys galėjo trauk
ti subankrutijusios bendrovės 
vadovus, advokatus, buhalterius 
j teismą ir ^reikalauti iš jų mili
joninių sumų.

‘ Dabar kovd 30 d. vyriausias 
JAV teismas, 6 balsais prieš 2, 
nusprendė, kad antrieji invests^ 
cinių įmonių Asmenys, kaip bu
halteriai, advokatai, patarėjai ir 
panašūs, nėra atsakingi už įmo
nes bankrotą. Jie gali būti at
sakingi tik tuomet, kuomet, Są
moningai įsivėlę į įmones veiklą, 
pradeda sukČiaotij ■ ■

Baltųjų vyriausybė
-.' “ - i r. , / i;’ T-ų i

turi griūti
NAIROBI, Kenija. — Rodezi- 

jos juodųjų natiofialistų lyderis 
vyskupas Abel Mbzorerwa, at
skridęs į Ugandą kovo 30 d., pa
reiškė spaudai, kad baltųjų vy
riausybė. Rodezijoje, kartu su 
ministeriu pirmininku lan Smi- 
thu, turės griūti laike 9 mėne
sių. Vyskupas taipgi pranašau
ja didelį kraujo praliejimą Ro
dezijoje. I ■

Vyskupas sako, kad Anglija 
turi pasiųsti Į Rodeziją karius, 
kurie pašalintų baltųjų rėžimą. 
Ypač Pietų Afrika, pasak vysku
po, turėtų daugiau ^įsikišti pa
dedant greičiau ant kelių pa- 
klupdyti Smitho vyriausybę.

Sadatas gaus Alpha 
naikintuvus

’BONA, V. Vokietija. Egip
to prezidentas Sadatas,-besilan
kydamas Vokietijoje, beveik tik
rai yra išsiderėjęs iš vakarų Vo
kietijos kanclerio Helmuto Smi- 
dto sutikimą parduoti Egiptui 
120 Alpha lėktuvų.

'Alpha lėktuvai gaminami ben
dromis pranciizų-vokiečių jėgo
mis ir yra skirti prancūzų-vokie- 
čių kariuomenės reikalams. Prez. 
Sadatas mano jais pakeisti dabar 
turimus rusiškus lėktuvus MIG- 
21, kurie yra susidėvėję ir ku
riems pataisyti rusai nepristato 
dalių.
* Pasak kanclerio, vakarų Vo
kietija nenori ir negali uždraus
ti Egiptui pirktis lėktuvų Pran- 
cūzįjoje.

Fordo srūlytos šumos ginklavimo 
reikalams, Atstovų Rūmų komi
tetas priėmė ginklavimo sąmatą 
112 bil. dol. sumoje, gi senato 
komitetas — 113 bil. dol.

Atstovų Rūmų sąmatos kriti
kai, kaip atstovas R. N.'Giaimo, 
sako;. “Aš nemanau, kad rusai 
ateina”. Gi atstovas S. M. Gib
bons išsitarė: “Aš esu priėjęs 
išvados, kad-rusai, siekdami tai
kos, ateina ypatingai kvalu bū
du”.

pa-

Miestai - JAV ateitis
Bostono mėras Kevin White 

sako kad miestai yra Amerikos J »
ateitis. Juose spiečiasi kultūra, 
civilizacija ir jie suteikia žmo
nėms darbo. Esą, 1970 m. 30 di
džiųjų Amerikos miestų sutei
kė beveik milijoną naujų darbų.

Kad miestai išsilaikytų, jie 
turi duoti miesto gyventojams 
geras mokyklas^ darbą, gerą su
sisiekimą, neaukštus mokesčius 
ir saugumą.

Bostono mėras priminė, kad 
priemiesčių ateitis yra mirusi. 
Juos užmuša stoka energijos, 
brangus susisiekimas ir pana
šiai.

Panama žada statyti 
savo kanalą

MEKSIKOS MIESTAS. 
Aukšto Panamos pareigūno
reiškimu spaudai Panama žadan
ti pati kasti antrą, nuosavą ka
nalą, kurs būsiąs didesnis už- 
dabartinį JAV-bių statytą Pa
namos Kanalą.

Tas pareigūnas yra Panamos 
vandens resursų ir elektros ener
gijos ministeris B. Fabregas, at- 

i vykęs į Meksikos Miestą daly
vauti 112-me Pasauliniame kon
grese didžiųjų tvenkinių reika
lais. “Panama tikisi būti nepri
klausoma ir galėti pasirinkti sa
vo draugus’, pasakė Fabregas.

WASHINGTONAS. — Kovo 
29 d. senatas priėmė įstatymą 
kovoje su alkoholiam u, kuris ga
lios trejus metus ir mokesčių 
mokėtojams kaštuos 755 mil, dol.

A .t . _ > ' - r- • 2 •

LIBANAN IŠSKRIDO DIPLOMATAS, 
VAŽIUOJA KARO LAIVAI

Nenori leisti palestiniečiams išžudyti 
Libane Ūkusiu krikščioniu

WASHINGTONAS, D. C. — Prezidento Fordo vyriausybė, 
gavusi tikslių žinių apie žmonių žudynes ne tik Beirute, bet ir 
kitose Libano vietose, ryžosi imtis priemonių toms žudynėms baig
ti. Iš Libano ateinančios žinios sako, kad gerai ginkluota pales
tiniečių gauja, susidėjusi su Jumblatto senais kovotojais yra pa
siryžusi panaudoti dabartinę padėtį ir išžudyti galimai didesnį 
krikščionų skaičių.

Beirute žudynės eina be jokio
Edward Vaišvilas ipasl^lėjimo. Palestiniečiai žu- 

narkotikų byloje
do nelaisvėn paimtus vyrus ir 
moteris, degina pačius didžiau
sius ir naujausius Beiruto na- 

Chiėago Sun-Times kovo 31'mus, stovinčius Viduržemių jū- 
d. pranešė kaip buvo suimti nar
kotikų kontrabandininkai — Ed
ward Vaišvilas, 26 m. amžiaus, 
gyv. 2109 W. Lawrence, ir jo 
partneris Frank Vincent, 35, 
gyv. 5105 W. 24 street, Cicero.

Penki tūkstančiai dolerių šim
tinėmis nuplasnojo pavėjui Ei- 
senhover greitkelio vienos my
lios tarpe kai tiedu narkotikų 
pardavėjai tuos pinigus išbarstė, 
bėgdami nuo federalinių agentų,

tikus:
Austin distrikto policijos pra

nešimu, penki tūkstančiai dole
rių, kuriuos tiedu šmugleriai ga
vo iš federalinių agentų, buvo 
paženklinti.

'Pagal susitarimą tarp Vaiš- 
vilo ir jo kompanijono Vincen
to iš vienos pusės ir dviejų DEA 
(Drug Enforcement Administra
tion) agentų iš antros pusės nar 
kotikus-Įteikti ir už juos pini
gus sumokėti buvo sutarta vieta 
Eisenhowerio-' greitkelio 5300 
bloke. Vos spėjus narkotikais ir 
pinigais apsikeisti, federaliniai 
DEA agentai paskelbė, kad Vaiš
vilas ir Vincent suimami, bet 
Vaišvilo partneris Vincent su
skubo užvesti savo automobilį 
ir pinigus pro langą barstydams 
visu greitumu paspausti greitke
liu rytų kryptimi. Nepasakyta, 
ar Vaišvilas su savo partneriu 
buvo drauge pabėgęs ar jį DEA 
agentai sulaikė daiktų į dolerius 
mainų vietoje. Pranešimas bai
giamas, kad Vincent ir Vaišvi
las perduoti U. S. magistratui se
kančią dieną.

Eisenhoverio greitkeliu važia
vusiems pradėjus dolerių šim
tines gaudyti, trafikas buvo su
stojęs 35 minutėms. Apie 3,500 
dolerių spėta surinkti, bet apie 
pusantro tūkstančio dolerių “nu
ėjo sū vėju” (gone with the 
wind). “Parduotieji” narkotikai 
buvo vienas svaras PCB, tai yra 
gyvuliams nuraminti “trankvi- 
laizeriai”.

ros pakraštyje ir iki šio meto 
dominavusius visą Libano sosti
nę. Minėtu namų gynėjai išžu
dyti, o patys namai sistemingai 
deginami, nes jie priklausė krik
ščionių bankams ar turtinges
niems Libano sluoksniams. Pra
eitos savaitės pradžioje dar Si
rijos kariai bandydavo pristab
dyti partizanus, bet nuo praeito 
ketvirtadienio palestiniečiai žudo 
suimtuosius be” jokio pasigailėji- 
ino.?'t''.. ’

JAV administracija nutarė pa

siųsti Įtakingą ir patyrusį diplo
matą, kad jis vietoje galėtų pa
daryti nutarimus ir imtųsi prie
monių paliauboms nustatyti. Da
bar kiekviena didesnė grupė pri
taria paliauboms, bet praktikoje 
visos veda kovą viena su kita. Iki 
šios meto išskridusio diplomato 
vardas dar nepaskelbtas, bet 
tvirtinama, kad prezidentas pa
rinko diplomatą, kuris labai ge
rai pažįsta Artimuosius Rytu* 
ir pajėgus vietoje daryti reika
lingus sprendimus. Buvo kilus 
mintis tuojau permesti Į Libam 
diviziją marinų ir Įsakyti jiem; 
atstatyti taiką pačiame Libane 
bet vėliau sutarta pasiųsti pa 
tyrusi diplomatą, kurs galės bū 
ti fektingas.

Kad diplomato balsas būti 
efektyvesnis. Viduržemių jūroj* 
buvusieji keli JAV karo laivai i: 
lėktuvnešis artėja prie Liban* 
pakraščių. Paskelbta, kad Ame 
rikos karo laivai ir helikopteria 
bandys išvežt Libane esančiu 
amerikiečius, bet labai galima 
daiktas, kad bus iškelti ir JA5 
jūreiviai, jeigu nebus kitom 
priemonėms priversti juos pade 
ti ginklus ir nežudyt gintis ne 
galinčius žmonių. Aleksandrijc 
je buvęs sovietų karo laivas tai 
pat plaukia į Libano pakraščiu! 
Tvirtinama, kad jis norįs ti 
pažiūrėti, k į Amerikos jūreivi? 
darys Libano vandenyse.

Dabartiniu metu Libane yr 
apie pusantro tūkstančio Ame 
rikos piliečių. Laivynas nori pii 
mon eilėn suteikti amerikiečiam 
reikalinga protekciją. Ten yr 
ambasados ir konsulatų tarnai 
tojai, kurie taip pat reikalinj 
protekcijos.

ČIKAGA. — Čikagos mero Da
ley raštinė praneša, jog Kara
lius Huseinas balandžio 1 d. at
vyksta į Čikagą. Jį O’Hare ae
rodrome sutiks mėras Dalėy ir 
Amerikos kariuomenės dalinys. 
Karalius padės vainiką prie am
žinos ugnies, degančios Civic 
Center aikštėje.

Jis susitiks ir kalbėsis su či- j 
kagos gamintojais bei prekybi- y^sug 
ninkais pietų metu First Natio- '
nal banko patalpose 1 v. p. p. Saulė teka 5:36, leidžiasi 6:15
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‘' !Mokytbja: klausia 'mokinio f ■ 
• •—.Pasakyk, kfes'valdė Rusiją 
Napoleono Tkaro metais?

— žiauri žiema valdė,‘prašau 
ponia! - :- J

— Nieko sauį’nešpėtnas. Tik 
keista, kad sienose tiek daug 
spintų..." ‘ - v. ■

— Kaip ponui patinka, 
jas butas? s /

— Nieko sauį’nešpėtnas.
* t X < 7 . - . . / J* A
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įfttos, -o kambariai

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIčIUS T

r i i

I
I

to puslapiuose.
Sveikinu visus Balandžio’Pir- 

mosios proga.
Sigutė Pašilytė

IŠ T. ARTYČIOS SEKLYČIOS

Iš MOTERŲ PASAULIO

o Moterų išlaisvinimo bei ly
gių teisių organizacijas pradžiu
gino žinia, kad Ugandos respu
blikoje karo aviacijon priimtos 
7 moterys. Bet, matomai, jos 
sk aidė nę tik padangėse, bet ir 
voliojosi žemėje, nes dvi iš jų
ta-o nėščios visai be reikiamų 
šiems dalykams sąlygų bei stono.

[ reikalą įsikišo Ugandos pre- 
7\ mtas ir vyriausias visų gink
luotų pajėgų viršininkas gen. 
Idi Amin. Jis toms mergaitėms 
tuo reikalu taip pareiškė:

Kai kurios jūsų nesilaikė 
nuostatų, todėl ir tapo nėščiomis. 
Dabar jūsų eskadrilė turės mo- 
kvtis ne tik skraidymo, bet ir 
gimdymo kontrolės...

Daugeliui moterų Suteikė 
•lonumo National Review pa- 
-.1 ta žinia, kad Misouri valsti- 

Springfield mieste planuoja- 
> atidaryti rojus arba Dan- 
s karalystė. Ten bus viena 

gatvė grista aukso plytomis, 
b?”gžuvės prarytas Jonas, Babe
li bokštas, Edeno sodas su Ado

mo ir Ievos obelim ir kiti bibli
niai dalykai ir dalykėliai. Vis

’s. ’s kainuos 20 milijonų dolerių.
Tuo tarpu antroje pusėje Že

mės pusrutulio — Šveidijoje yra 
p’anuojama panaikinti įstaty
mus, draudžiančius vesti gimi
nes. Kaip iš virš minėtų istori
jų yra žinoma, už tokius daly
kus buvo sudegintas Sodomos 
miestas.

© Nedaug kam žinoma, kad 
Brau Pranciška Braun, Hitle
rio uošvienė, nesenai mirė vie
name Alpių kaimelyje. Po ka
ro buvo įsijungusi į kultūrinę 
veiklą propaguodama Esperanto 
kalbą ir kovodama už teisę vi-: 
siškai nuogai priiminėti Saulės 
vonias. Paskutiniu metu ji-mėff-- 
davo sėdėti supamoje kėdėje, 
grožėtis iš verandos Alpių kal
nų vaizdais ir kartas nuo karto 
nusijuokti raganišku juoku...

@ Paslaptingi bučiniai liko tik 
mūsų senimo atmintyje ir seno
se dainose. Technikos universi
teto Floridoje studentė Terry 
Driscoll išvystė bučiavimo tech
niką ir tapo valstijos čempione, 
išbučiavusi Sea World iškil
mes 5,443 lankytojus per dvi 
ir pusę valandos.

Tačiau su šiuo savo rekordu 
ji neilgai buvo visos Amerikos 
čempione ir bučinių karaliene. 
Panelė Brenda Decker iš Shelby
ville Indianos valstijoje labai 
greitai ją pralenkė. Ji per tokį 
pat laikotarpį išbučiavo 6,433 
vyrus ir vieną moterį. Laike to 
olimpinio seanso ji sunaudojo 
tūbelę rantims pastos, po bute
liuką I.isterin ir Scope, dvi lū
poms minkštinti žvakeles — 
Chopsticks ir du paišelius lū
poms dažų. Prieš virš minėtas 
čempiones pasaulinis bučinių re
kordas buvo tik 3.000. Taigi pro
gresas yra ryškus ir labai vaiz
dus.

Sveikinant naują čempionę, 
nereikia pamiršti sėkmingą biz
nierių, Green Door Lounge sa
vininką. dėkojant jam už šį kul
tūrini renginį ir paminėti vietos 
laikraštį, garsinusį šį įvykį spor-

Melagių karalius

Prima aprilis melagis 
[didžiausias, — 

vieną tik kartą meluoja 
[balandy.

Melagių karalius ir sukčius 
[sukčiausias

Nuo lopšio lig grabo teisybės
[nebando... 

Jis slapstos šešėliuos ir vengia 
[tiesos, 

Kaip velnias raguotas grabnyčios 
[šviesos...

Mūsų ponios

Kas pasakė, kad tos ponios, 
Sero būdo ir širdies;
Meilios, dailios ir malonios, 
Kaip gėlytės po nakties?...

Visos, lyg iš vieno pėdo, 
Jau išdžiūvusios sausai, 
Net gražioji į pelėdą 
Seną panaši visai...

šventas noras

Nusibodo žmogui parke, . 
Kur šachistus metais tvarkė, 
į knygyną kreipės Babas 
Ir gražuolei, taręs labas,. 
Tuoj pareiškė norą šventą — 
Čia vaidinti prezidentą...

Broliškai

Tris tartyčias, kartį storą, 
Pasidėję čia skersai,
Tverkim, tverkim, vyrai, tvorą, 
Atsiskirkim mes visai...

Džiaugias kiškiai

Džiaugias kiškiai, kad prašvito, 
Dingo sniegas, pievos plikos... 
Nori klausti Daivos Vytą, 
Gal ateina jau Vėlekos?... '

T- Artyčid

Sportas ir medicina

Vyt. A. Krikščiūnas, rašyda
mas Draugo 73 nr. Sporto ap
žvalgoje apie futbolą, davė tokią 
žinutę:

— Vienas daktaras Birming- 
'lame, Anglijoje, prirašė vienam 
pacientui Įtemptus sporto įvy
kius. kaip futbolą, boksą ir ark- 
'ių lenktynes, kaip priemones pa
kelti kraujo spaudimui. Klausi
mas, ar bilietų kainos bus apmo-. 
ketos ligonių kasos. Kadangi 
klausimas eina apie norma 
liai prirašytą receptą, ap- 
draudų juristai teigia, kad ligo
nių kasa turi užmokėti už šį re
ceptą. Jiems priešingai teigia 
ligonių kasos ekspertai, kad pri- 
oažinimas tokio recepto gali tu
rėti toli siekiančių pasėkų. Jų ar- 
rumentas sako, jeigu šis recep
tas būtų pripažintas, ateityje gy
dytojai. ypatingai sunkiuose at
vejuose, galėtų pripažinti lanky
mą ir naktinių klubų.

Kaip matote, žinutė gana Įdo
mi ir charakteringa modernie
siems laikams. Bet ant jos bu
vo uždėta tokia Abra-Kadabra- 
Makabra antraštėlė: “Futbolas 
ant sergančio ligonio kapo”, to
dėl ir atsiunčiau ją Įdėti į Mo
derniąją mozaiką. S. Bukis

Kada- Amerika buvo 
turtingesnė?

— Mocartai, pasakyk man, ka- ’ 
da Amerika buvo turtingesnė? 
Ar prieš 50 metų, ar dabar?

— žinoma dabar. Dabar dau
giau namų, žmonių, krautuvių...

— Man atrodo, kad prieš pu
sę šimto metų viskas buvo -ge
riau.

— Tada mes buvome jauni, 
tai viskas gražiau atrodė, Pran
ciška.

— Sakyk, ką tu matai dabar 
krautuvėj, mėsinėje? Viskas su
kapota, supjaustyta • į gabalus“- 
lyg elgetoms išmalda, visokios 
mėsos liekanos.} O kiaulės koja 
kainuoja vieną dolerį... Gėda žiū) 
rėti! . < •. r

Tiesa, pirmiau mėsinėj būdavo^ 
sukabyta lašinių paltys, skilan
džiai, visokio skonio dešros. O 
tų dešrų skanumas — galėjai 
liežuvį nuryti bevalgydamas... 
Dabar perki dešrą visokiais var
dais; o skonis tas pats: druska 
ir pipirai. Jau nė mūsų mėsi
ninkai nemoka gaminti. dešrų. 
Jokio mėsos . aromato," kvepėji
mo.

_ O kas yra kitose krautuvė
se, Mocartai? Vyrai nešioja 
moteriškas bliuškas, vietoj vy
riškų marškinių.

— .Tai dar nėra labai blogai, 
Pranciška. Moteriškųtrūbų krau- 
tuvėj'-aš radau baisių dalytų.,Na
gi, būdoj pakabinta, puikiau, nu
plauta’-moters apatinė dalis. Ta 
kreiva figūra apšviesta 200 vol
tų rėfSpa. Kaitina, "gal gydo Uūo; 
sklerozės ar rajiito. , Krautuvės’ 
vedėjai labai brangina supjaus
tytas moteris. Baisu pažiūrėti. 
Sakyk, ar moterys jaučiasi lai
mingos, matydamos savo nu
žmoginimą? Pranciška, pasakyk 
man!

— Vai aš jau pradedu’bijoti. 
Negalėsiu eiti į tokias krautu
ves. Pasakyk, kur taip yra? .

-L Netoli Iietuyiško . "banko; 
'ant^ėštei^^Nto^į-pažiūrėtiĮ: 
pamanysi- m^eriš^'^mpį. Na,' 
jūs moterys turite parodyti sa
vo valią'ir galią. Su vyrais taip 
nesielgia.

— Tegul jį bala tą vedėją. Tai 
moterų Įžeidimas!.- A. Antena

Oro tarša
~ r «

Gieda gaidelis anksti rytelį, 
negal - nuslėpti ožio balselio. ■. 
Garbina vieną, garbina kitą, 
padeda kvykti į dūdą kito.

Nuosmukis ar mizerija?

Hot Springs, Arkansas, lietu
vių kolonija buvo viena iš švie
siausių, veikliausių ir vienin
giausių, kol iš Cicero miestelio 
neatvyko asabos su išvirkščiais 
ir atvirkščiais kalnieriais. Vie
nas toks buvęs ciceriškis išrink
tas net LB. Hot Springs Apylin
kės valdybos pirmininku.

Tas pirmininkas Vasario 16 
minėjime pristatė Hot Springs 
lietuviams pagrindiniu kalbėto
ju Cicero miestelio “rabiną” ir 
pareiškė, kad jis nesąs vertas 
tam kalbėtojui net batų raištelį 
atrišti.

Kyla rimtas klausimas, ko ver
ta visa Bendruomenė, tampan
ti Frontininkų Bendruomene ir 
kokia mizerna jos suktybėmis 
išrinkta ar nerinkta vadovybė. '

B. Puspadis

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
!<•«» didelio formato psl.. daug paveikslų. Kaina S2.00.

•TMiinlinifii paštu reikia pridėti 2*> c. egzemplioriui.
Aiis.iinbiiai. chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

moka pašto persiuntimo išlaidų.

aujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or-

r'l St . ( hir"»ifo. Marinis

- - - , Sėdi, sėdi pasodytas, - 
*, Ir bonkelėm apstatytas, 

pijokas vargdienėlis, 
Visu ‘numylėtas . . . 
Geros viskės skanumėlis. 
Dar gardesnis nei įbedus* 

. - -vji- ’ r 'Linksmas mūsų jaunimėlis, 
Nors nepanašus jau Į mus;

-------------------- i----------------------------------"-/„t - » -

Staline, jam. dangų’”, pagalvo
jau, ;'

— A, neprimatai! Žemai ma
žom vanrfeninėm raidėm buvo už
rašyta lietuviškai. Reikėjo užsi
dėti akinius. .

— Koks aitvaras sugalvojo 
lietuvių kalbą kišti po paklode, 
kad mūsų jaunimas nematytų? 
Ar tai ne gėda ?

— Aš jo nepažįstu. Pagauk.tą 
aitvarą, Čile. Gal jis kubietis?

— O kaip atrodo kubiečiai ? Ar 1 
žinai?

— Nugi, juodais plaukais, su 
mažais ūsiukais, kiseniuje nešio
jasi, cukrinę nendrę ir nuolatoš 
ją graužia. ’ '

— Aš ne Danijos princesė,kad 
pagaučiau kubietį. Pabandysiu. 
Gal ir man pasiseks. Kaip ma
nai? -

7-^ Pabandyk,^Cice, pabandyk. 
Bet žinok, kad iš jo žemaituko, 
net nė dzūko ąr suvalkiečio ne-' 
padarysi... ■"* A. Antena

Lenkiški žertai “Latviai ir Gudai”. (80 psl., gau-
; įmonės velias, samdydamasSain «>ja ui-.: 
darbininką, kląųšia: • , , y

-- Kaip ilgai išbuvai lig"šiol i- 
hej vietoj? ?

— šešerius: mėtufe — atsakė
j • ‘ f" - •samdomasis. ■ , "- »

— Tai puiku. O dėlko nepa-
silikai?^ ’ ’ ■7

— Dėlto, lead- paskelbė
nestiją... ‘ ■

^(Kalbbš^kertelei).
— Gile, kodėl nebuvai kaukių 

-baliujė? Buvo labai įdomu. .
—: 0 kada buvo ? Aš nema- - 

čiau . skelbimų languose..
. — Buvo, buvo. Kai nebuvo ?

’ 'Nugi ’7lj ir -69toj gatvėj langai 
1 buvo užklijuoti didėle popiera.

Vienume, šone buvo, užrašyta 
“Mardi Gras”.’ .į '

>Tą -pbpierą tar'aš mačiau, 
bet'lietuviškai nieko "nebuvo ra
šyta. "Sustojus perskaičiau, kad 
merdi grėsmė, tai supratau, jog 
Brežnevas ‘ vėžiu serga. “Duok,

jri. MAGARYČIOS

© Pastabus, turistas lankėsi 
Vilniuje ir Maskvoje. Jis .pareiš
kė, -kad amerikiečius nustebina 
tik švaresnės gatvės,‘nors jas 
ten valo ne vyrai, o moterys ir 
ne mašinomis, bet beržiniais ra
žais:''Taigi iš visų dabar esančių 
pasikeitimo programų nė vieną 

. nėra, naudinga amerikiečiams. 
Pataria keistis gatvių švarinto-' 
jų delegacijomis ir svarinimo 
idėjomis.

v © Tikrai užimtas gydytojas 
yra tas, kuris ištyręs sveiką pa
cientą, nieko“ nenormalaus ne
randa ir tai:pasako‘pačiam pa
cientui.. ;

' © Enosburg,-"Vermont, kapi
nėse iškalta tokia neatsargumo 
ir netvarkingo elgesio istorija: 
— čia ilsisi kūnas- mūsų Onos, 
kuri mirė nuo banano. Tai nebu
vo banano vaisius, o tik j o "žie
vė, ant kurios ji užmynė ir ku
ri privertė išeiti ją iš šio pasau
lio

w Garsiose Boot Hiū kapinė
se, Dodge City, Kansas valstijo
je yra senas paminklas, su vos 
išskaitomu įrašu: — Mėgo" žais
ti su 5 tūzais, o dabar žaidžia su 
arfa... Ten pat kaimynystėje yra 
akmuo,[ant kurio taip iškalta: 
— Shoot-em up Jake. 1872 m. 
norėjo būti išrinkta šerifu. 1876 
m. bėgo nuo Šerifo. Palaidotas 
1876xm.

• Alvudiečius sukrėtė nema
loni žinia, kad Ann Arbor; Mich.,' 
staiga ir netikėtai mirė dr.- Patd 
A. Hunsiker, sulaukęs vos 59 m. 
amžiaus. Jis -buvo vyriausias 
JAV fizinio patvarumo progra
mų propagatorius ir steigėjas. 
Mirė-'kasdamas sniegą nuo sa
vo šaligatvio. -

q Lietuvių Bendruomenė gra
žiai sugyventų, jeigu remtųsi." 
Beethoveno simfonijos/ princi
pais. ' " -.

O Jeigu turi talentą ir origi- , 
nalumą, — nesirūpink, neatsi
kratysi to, ką turi. ' '

:.zK© . Policininkas sulaikė mote
riškę ųž greitą..važiavimą. “Tu 
atkreipei ypatingą mano dėmesį 
su tokiu begemontu . važiuodą- 
ma” . Ji atsakė: “Ne mano kal
tė/ kad tave.sužavėjau”. ■ c<-". ■

;■ Don -Pilotas

The imicmain
Isn’t seumlDrooL

' €<n*t com o ta you Jor the
truth, but you can reicti ntr.

Free Europe th$
’ruth through. . ,

* - e-dg !o Rssie Free Eufubs /jyN 
_ 1631S5^. Kt¥8Cn8ft.lU.-4©.,

Lenkų 'kompartijos suvažiavi
mo metu Varšuva buvo aplipin- 
ta šūkiais ir .syęjldmmais. Prie 
Mokotovskio kalėjimo vartų ka
bėjo didžiulis tranšparentas su 
įrašu: ‘Sveikiname 7-jj partijos 
suvažiavima”. ‘

— Kodėl gruodžio mėnesį 
Lenkijoje nebuvo-sniego ?

— Mat visas Sniegas suvarto
tas lipdyti balvonufe, kurių daug 
reikėjo septintajam partijos su
važiavimui užpildytis. ,■ ,

Smegenų gimnastikai
Šių dienų technikai, išradę 

skaičiavimo komputerius — net 
ir kalbančius, majnė, kad jais ga- 
ima jau viską išspręsti. Magary
čios to nenori tikįėti< • J v .. . j

čia patiekiame vieną uždavi
nėlį, kuriam išspręsti tėbereika- 
lingi žmogaus, o ne dėžutės su
mazgyti elektroniniai smegenys.

Uždavinys yra toks; įsivaiz
duokime yrą 12 auksinių monetų. 
Iš-tų 12 monetų viena yra ne
tikra, bet savo išvaizda nuo kitų 
-nesiskiria, ji yrar arba lengves- 
■ne^-arba. sunkesnė, tomežinoma. 
Jos atskyrimui viėmntėlė prie
monė, senoviškoj ' svarstyklės, 
daugiausia vaistinėse naudotos, 
bet be jb’kių svarių.

Sąlyga: per triš'sVėrinfuė, (de
dant abiejose pu sese po vienodą- 
skaičių) atskirti netikrą mone
tą. Kartojame: nėra žinios ar 
moneta lengvesnė; ar sunkesnė 
ir tik per tris svetimus. Kadan
gi praktiškai nei svarstyklių, nei 
monetų nėra, visa operacija at
liekama paišeliu ant popieriaus. 
Vietoj monetų naudoti nume
rius: nuo 1 iki 12, pažymint ko- 

-< Jcia tvarka numeriai ant svar-

case of the

what to 
do about it.

Seme people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings accovnt for this year’s vaca
tion or anether immediate goal.

A good chunk «f that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when, an 
emergency cemes up, there simply- 
aren’t funds to meet the need.

, Unless there was a nest egg build
ing up all that time.
e A good way to build that nest egg 
m with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wdfk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheek and used 
to buy Bonds.

’And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav- 
ingmoney too.

That’s good to know.

djrtnt-iWTw. nOTded «h«r.«n beanka ♦
M yoar bsmk. fottotat to iw. tablet to stato 4

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

teisingai išsprendžiusiam Šį už
davinį “magaryčios” skiria J? 
Venclovos naujausią studiją



ĘAŠO VLADAS RASCIAUSKAS “ '
KELIONE Į PIETŲ AŠIGALĮ

VL. BARONAS k .

Pastabos iš tolo
Šių metų sausio 3 dienos naktį prisižiūrėję į. Mal

viną salyno pačią tolimiausių Vakarų Taško salą, jo
sios paukščius ir akmenis, desimtų valandų vakaro 
sulipone į laivų ir pradėjom judėti į šiaurę, o vėliau 
ir j Rytus. Dviejų salų aplankymas, pasivaikščiojimas

> salų pakraščiais, apižūrėjimas kelių pingvinų ir ki
tokių paukščių kolonijų visus tiek išvargino, kad di
delė ekspedicijos narių dauguma patraukė tiesiai j sa- •
\o‘ kajutes ir j lovą. Aš galiu vakarus praleisti be mie
go, bet'tas geras oras, dideli ir sunkūs Pietų Ašiga
lio batai, gerokai pasunkėję foto aparatai mane iš
vargino ir gerokai užsnūdau. Paprastai aš mėgstu su 
žmonėmis pasikalbėti, dienos įspūdžius papasakoti, 
mintimis pasidalyti, bet tą vakarą lova buvo malones
nė negu svetimomis kalbomis kalbantieji ekspedicijos 
nariai. _ .

Prabadome visai kitame Malviną krašte. Mūsų lai
vas, visą naktį puškojęs Arktikos vandenyse, apie 7 
valandą ryto jau pasiekė vadinamą—Savanorių galą. 
Tai buvo pati tolimiausia, veik pati tolimiausia Ry
tinių Malviną salų dalis. Kodėl tas' salos galas vadi
nasi Savanorių Galu — taip man ir užsimiršo. Eks
pedicijos vadovai pasakojo istoriją kiekvieno Salos 
išksulio bet kai neužsirašiau, taip ir primiršau. Neno
riu rašyti ką prisimenu, kad nepdaryčiau klaidos ir 
nesumaišyčiau vienos salos .pakraščio su kita, žinau, 
kad niekas ten tikrinti, nevažiuos, bet tikslumas visuo
met apsimoka.

. Tuojau po pusryčių zodikai mus pradėjo vežioti 
į pusiasalį ir rodyti pingvinų ir gražiausių paukščių 
kolonijas. Dar prieš astuonias, zodikas iškėlė 12 eks
pedicijos narių. Tuojau patraukėme į artimaiusią 
pingvinų koloniją. Mes artėjome, o pingvinai sau sto
vėjo ir samprotavo, kas čia dabar darosi, ko tie dviko- 

/įąi. artėja prie..mūsų kolonijų. Staigiai vienas pingvi
nas, galvą iškėlęs, tiesiai į viršų, užtraukė sayo dainą. 
Tas-joį balsas turėjo ką nors reikšti, bet mes, nebūda- 
mi pingvinai, negalejomę žinoti. Vienas Ornitologas 
sako; kad tas pingvinas, pastebėjęs ateinančius žmo
nes, įspėjo visą koloniją, kad ateina svečių...

— Jam svečiai neberūpi,. ■— pasakė kitas moksli
ninkas, pingvinus jau kelinti metai'studijuojąs, — jis 
įspėjo-kitus,; kad artėja pavojus.

. Koks čia jam pavojus? — paklausė kitas pingviniš- 
kai. galvoj antis profesorius. — Mes pingvinams nepa
vojingi... -

— 0 iš kur jis žino, kad mes nepavojingi? — pa
klausė kitas žinovas. . -

- 'Ne,-jis įspėjo kitus, kad atvažiavo nepažįstami 
sutvėrimai ir atvežė jiems dovanų. . . — įsimaišė dar 
vienas. ’ ■■

: — Kokias dovanas mes jam'galime atvežti? Kokių ' 
dovanų' jam reikia? Jis pasigauna pačių sveikiausių 

■ • ir-skaniausių žuvų, kurių mes užterštuose vandenyse' 
UM£ganniim^.ildeko^kgjię^Q>p.ieka§. jąųr,^egąįv at£_.
vežti. . •

> — Jis, pasižiūrėjęs į tekančią saulę, apsidžiaugėiir .■ 
pranešė visiems savo vaikams, kad bus graži diena,
— aiškino dar vienas mkslo vyras. Neiškenčiau ir 
aš savo trigrašio nepridėjęs. Aš pasakiau:

. •-- Jūs pingvinų kalbų ir giesmių studijavote, bet 
kaži ax'pataikėtęi; - Man atrodo, kad jis, pamatęs ma
ne, smarkiai suriko, pingviniŠkai tardamas: “Sveiki
nu AValter Rašką,' atvažiavusį mus aplankyti? ..
'• -Mano Įspėjimas buvo toks' pats teisingas, kaip ir 
ekspedicijoje, buvusių mokslo vyrų, bet jis visus pri
vertė nusijuokti, o tas pats pingvinas, užgirdęs mū- 
sų balsus, dar kartą'iškėlė galvą į viršų ir paleido sa
vo kakarinę tokiu stipriu balsu, kad net laivo kapito
nas jo balsą girdėjo. v '

■ Mes ne-paukščiai, jų kalba nekalbame, jų giesmių 
besėdame, todėl ir negalime žinoti, ar jie džiaugiasi 
tekančia saule, ar jie sveikina pingvinų pažiūrėti at
važiavusį lietuvį.

Dešimtą valandą ryto atplaukę zodikai jau pradė
jo rankioti po įvairias pusiasalio vietas išsisklaidžiu
sius ekspddicijos dalyvius. Gavę gerus pietus, už trijų 
valandų jūros kelionės į Rytų'Vakarus, pasiekėme 
vadinamą Stanley Port. Savo laiku toje vietoje buvo 
tam tikra tvirtovėlė, kurią karo metu buvo pasistatę 
britai. Karui praėjus, vėjas, vanduo ir saulė su šal-> 
čiu minętą tvirtovėlę sunaikino, tiktai pamatus pali
ko, bet smėlis ir žvirgždai ir juos apnešė.

• Apžiūrėjome Stanley Iškyšulį, iš kurio karo metu 
buvo sekami vandens paviršiuje ir po vandeniu plau- 
kidjušie priešų laivai, ir vėl buvome suvežti į laivą, 
pamaitinti ir paleisti tolimon kelionėn per Magelano 
sąsiaurį. Mes nuėjom gulti, o laivas pasuko tiesiai į 
Pietus. ’

’ Plaukėme į Pietus, o Pietų vėjas nešė laivą ir vi
sus keleivius į šiaurę.- Iki to meto plaukęs laivas buvoz 
tylus, ūžimo beveik nesigirdėjo, bet kai išplaukėme 
į atvirą jūrą, tai laivas pradėjo daužytis. Kajutėje at
rodė, kad laivas buvo bangų ar vėjo daužomas, bet 
geriau įsiklausius nustatėm, kad laivę sraigtai, likę 
be vandens ne tik kitokį balsą paleisdavo, bet ir laivą 
pristabdydavo. Sraigtai vandenyje laivą stumia pir
myn, o kai jie iškeliami virš vandens,, tai tiktai pa
tys sukasi, bet laivo pirmyn nestumia. Tada jie ir, di
desnį triukšmą kelio.

Laimė, kad visi tuose iškyšuliuose gerokai privar
gome, perdaug valgėme vakarienės metu, tai miego
jome kaip kurmiai. Bet ekspedicijoje buvo ir tokių, 
kurie besirupančio ir vėjo blaškomo laivo negalėjo pa
kęsti ir nemiegojo. Kiekvienas didesnis smūgis į pro
pelerius ar laivo šoną jiems sukeldavo baimės. Buvo 
ir tokių, kurie nebuvo tikri, ar tas laivas pajėgs pa- 
sįėkti Pietų Ašigalį, šiaip laivas atrodė ganą didelis, 
bęt Magelano sąsiaurio vėjas jį labai lengvai blaškė 
į lopus ir vertė Ringuoti, kaip geldutę. Aš norėjau iš-

Sovietu Rusija Lietuvą 
užėm? jėga...

Nieko naujo tokiame pareiš
kime, nes lai visi .(lietuviai) 
Žinome. Bei nauja yra tai, kad 
nors ir kitais žodžiais lokį pa
reiškimą yra padariusi Ameri
kos vyriausybė — “juoda ant 
balto” <šį kartą — “juoda ant 
geltono”). Valstybes Departa
mento vardu'— informacijoje 
(vizų gavimo reikalu) Ame
rikos piliečiams, vykstantiems 
į svetimus kraštus.

Pačioje naujausioje ,š. yni. 
los informacijos biuletenio lai
doje (Department of Statė, 
Passport Office, Wasnington, 
D. Cv 20521, “Visa . Require
ments of foreign Governme
nts”) Amerikos piliečiams' tu
ristams nurodoma kraštai, į 
kuriuos keliaujant (amerikie
čiams) reikia gauti vizą, kur 
ją gauti, kiek kainuoja, kaip 
ilgai galioja ir t. t. Ten pat su
minėti ir kraštai, į kuriuos 
\ykstant amerikiečiui užtenka 
turėti tik užsienio pasą (pas
sport), be to — daug kitos in
formacijos turistams ar kelibu 
ninkams (amerikiečiams) iš
viso. ..■ , '

Nustebau, kad kraštų (vals
tybių), į kuriuos norint patek 
ti Amerikos piliečiui, reikia 
gauti vizą sąraše yra'iir “Lit
huania”, kur norint vykti — 
įvažiavimo ar tranzito vizos 
yra išduodamos Sovietų diplo
matinių ar_konsularinių atsto
vų taip sakoma tame biulete
nyje. Bet argi tai kas nors nau
jo? Taip,.-tikrai yra nauja tai, 
kad tame'biuletenyje, prie in
formacijos apie Lietuvą (vizos 
reikalu) yra ženklinę pastaba, 
nurodanti puslapio (kuriame- 
paminėta Lietuva) apačioje, 
kad: “This information does 
not imply U. S. Government re 
cognition, lof country’s forcib
le s annejvatįop . by ..the So vie t 
Union”. Ir tai reiškia, kad Ame 
rikos valdžios špausdinyje, mi 
lijonuose jo egzempliorių, Ame 
rikos vyriausybės vardu ; pa- 
reiškiama, kad Lietuva yra jė
gos-keliu prijungta prie Sovie
tų Rusijos ir kad Amerikos vy
riausybė to prijungimo nepri
pažįsta. • . - • į

Biznieriai 0K, 
kartografai — NO

Ne visi, šiomis dienomis vie
name kelionių biuro (priva
laus, ne lietuviško) skelbime 
didžiuosiuose Amerikos laik
raščiuose tilpo skelbimas, kad 
zaliina registruotis ekskursi
joms į Lietuvą ir Lenkiją, taip 
į*al Lietuvą ir Rusiją, lyg lai 
būtų-' kelionė, .sakysime, kaip 
kad pavz. į Šveicariją ir Pran 
cūziją. Jokių užuominų apie 
Lietuvos priklausomybę Sovie 
tų Rusijai. Žinoma — tai biz
nis, kad priviliojus daugiau ke 
-liauninkų. Bet — tai vis ge
riau negm žemėlapiai, kuriuo
se Lietuva rodoma Sovietų Ru
sijos dalimi?arba žemėlapiai 
— kuriuose Lietuvos vardo jau 
išviso nėra.

Gelbėkime žydus.— kiti 
tegul palaukia...

Yra žydų, kurie “nesuranda” 
Izraelio. Net labai daug. Ne
perseniausiai vienoje Kalifor
nijos žydi; -labdaros organiza
cijoje buvo paskelbta, kad šie
met į Los Angeles atvyks net 
du tuksiančiai žydų iš.. . So
vietų Rusijos, kuriuos čia rei
kės apgyvendinti ir jais rūpin 
tis. Tai puiku. Bet rodos, kad 
Rusijos žydai, prašydami vizos 
emigracijai, nurodo, kad emi
gruoja į Izraelį ir tik dėlto iš
leidžiami, net “vargais-nęgą- 
lais”.. Gavę vizą emigruoti j 
Izraelį “paklįsta’’ (turbūt) ir 
be jokių sunkumų atsiduria 
Amerikoje. Taip atrodo, šim
tais, tūkstančiais... Kiti, kaž
kaip “užkliūna” Vakarų Euro 
poje. Juk Izraelis nepabėgs... 
Nors įtakingi Izraelio valąty- 
bininkai šaukte šaukia, kad 
kuodaugiąusia žydų imigran
tų ir Izraelį, kad visus kitus 
palikus kalėjimuose ar Sibiro 
taigose, net 50 Nobelio premi
jos laureatų Paryžiuje pasira
šė apeliaciją.—peticiją, apeliuo 
darni į Sovietų Sąjungą, kaę 
būtų paleista žydas gydytojas 
dr. Mikhail Shtern, kuris ten. 
laikohias jau net metaiįkalė- 
jime už “malpractice” ir - ky
šių ėmimą tuo j kaltiną rųsaį. 
Peticijos signatarai nurodo. kad, 
dr. Stitėrn pašventęs savo'gy-
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veniimi žmonių kančioms suma 
‘žinii, dabar yra pamažu žudo
mas sunkiųjų darbų slovyklo- 
toje. Be ąĮiejo — lui puikus 
gestos dr. Shtern išlaisvinimui. 
Bet kaip s.u kitais daktarais — 
žydais ir u’e žydais, taip pat il
gus metus kalinčius sovielį- 
liuose kalėjimuos ar Sibiro ver 
’ų stovyklose?. .... O gal tų ki- 
.ų, <lr. Shterno būklėje, ten net 
nėra? Kodėl tie garbingi moks 
lo žmonės. Nobelio premijos 
laureatai, susirūpino tik vie
nu? . . . '

Apie slovakus gerai, kaip 
kaip apie lietuvius?

Skaitau, jau senoką šm va
sario 4 d. “Dearborn Times- 
Herald” Nr, 5, kuriame įdėtas 
to laikraščio redakcijos nario 
Helene J. Pierce ilgas straips
nis “General Henry Dearborn... 
a friend of the Slovaks.

Ryšium su Bicentennial mi
nėjimu laikraščio redakcija už 
simojo patyrinėti ir paskelbti 
Dearborn miesto gyventojų et
ninę sudėtį ir kokį įnašą viena 
ar kita etninė grupė yra pada
riusi, turint galvoje savo tau
tinį paveldėjimą. Apie slova
kus tame straipsnyje atsiliepia
ma labai teigiamai, iškeliant 
jų gerąsias tautines savybes, 
taip pat paminint visą eilę žy
mių vietos ir net Amerikos gy
venime žinomų žmonių —slo
vakų kilmės.

Gal- kiek keistokai man at
rodo, tame straipsnyje, pasta
ba, kad Slovakija. 1939 metais

pasidarė nepriklausoma valsty 
be ir kad slovakai šiemet kovo 
mėn. 1 I d. švenčia 37-lasias ne 
priklausomybės S u k aktines. 
Sakau keistoka, dėlto, kad ži
nome kokiomis aplinkybėmis 
Slovakija tada “nepriklauso- 
ma valstybe” pasidarė... Tai 
iš Hitlerio “malonės”, nes 193!) 
m. kovo mėn. 14 d. Vokietija 
okupavo Čekoslovakiją (Hit
leris lankėsi Pragoję kovo 15 
<i.) ko pasėkoje buvo paskelb
ta Slovakijos “nepriklausomy
bė”. žinoma — tai slovakų rei
kalas ir gerai — jei jie džiau
giasi net ir tokia nepriklauso
mybe.

Kodėl aš atkreipiau mėnesį 
į tą straipsnį, lai būtent štai 
dėlko: Detroito — Dearborno 
srityje gyvena didelis skai
čius lietuviškos spaudos bend
radarbių (pirmoje eilėje įs
kaitant darbštųjį “Naujienų” 
bendradarbį A. Sukauską) ir 
dėlto būtų labai naudinga, jei 
jie pastebėję “Dearborn Times- 
Herald” sraipsnį apie lietuvių 
etninę grupę —.tą visą straips 
nį paskelbtų mūsų spaudoje. 
Prie straipsnio apie slovakus 
redakcijos pastaboje pasaky
ta, kad -tas straipsnis yra tik 
vienas iš serijos, kuri būsianti 
tęsiama ryšium su Bicentennial 
minėjimu.

Jūs žinote?
Amerikos Balsas — Voice of 

America savo programą trans 
liuoja net 35 kalbomis, kas 
užima 770 valandų per savai-

te, nnudvjantis I! ruilijo mCk- 
luvii Anivrikojr ir nc-t 72 Miu- 
tiiv/iis kibiose kraštuose. Bet 
lui nė? a pati didžiausioji radi
ju propagandos sistema. So
vietinis “balsas” — Radio Mos 
ca\v transliuojamas net Kl-mis 
kalbomis j950 valandų per sa
vaite.

5 tūkstančių metų 
senumo kapas

MASKVA. — Maskvos oficio
zas Tass praneša, kad Kaukazo 
kalnų šiaurėje rasta 5,000 me
tų senumo milžinų kapas. Kape 
rasta daug aukso dirbinių: karo
lių, lėkščių ir t. t. Kapo viduje 
tebėra vyro ir moters liekanos. 
Vyro aukštis galėjo būti 7 pėdos 
ir 2 colių.

Kapas padarytas iš gerai nu
dailintų vulkaninio akmens ga
balų, kurių vienas gali sverti 
virš tonos.

8NAUJIENOS* BOLŠEVIKAMS 

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

give.,.
so more will live

HEART
FUND
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eiti ant denio ir pasižiūrėti į blaškomą vandenį^ bet 
manęs neišleido . Bijojo, kad kartais'pakilusi banga 
manęs nečiuptų ir nenusineštų. • i- - ■ '; y

— Aš moku plaukti, — jūriningui1 pasakiau. . . . 
. r— Tai labai gerai, kad moki;.— man.atsakė, jūri-r 
ninkas, — bet audros metu mes nemokame. Tavą ban
gos nuneš tolyn, o mes ir nepriplauksime... .

šėlstančion jūron aš būčiau - nešokęs. Juo tolyn 
plaukėm, tuo jūra labiau šėlo. Aš prie triukšmo ir 
audrų esu pripratęs, tai man nieko, bet apie vidudie
nį patyriau, kad kai kurių mūsų ekspedicijos -nariai, 
vietoj Pietų Ašigalio, važiavo į Rygą... Malviną sa
lose jie sau valgė, punčą gifkšnojo ir lengvai šoko, o 
dabar nenorėjo net pusryčių valgyti Prie mano stalo 
buvome keturi, o Magelono sąsiausyje pietus man teko 
vienam valgyti. Paklausiau padavėjų, ar mano ke
lionės draugai liko Stanley iškyšulio pingvinu, koloni
joje, tai man atsakė, kad tose salose neliko nei vieno 
keleivio, tiktai jiems praėjo noras valgyti. .

(Bus daugiau).

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naulianos* galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bat kokia 

knygą spinta ar lentyna. \ ‘
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psL UJO J 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL -------------1 $4.00 ;
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra- j 

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais viri. $5.00 .
Prof. Ved. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ fSTO- " '

RIJA. I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl, įrišta — $3,00. mlnkF
tais viršeliais________________________—--------—

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL
Kipras Stalinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais rir- 

iellais._______ ____ 1--------------------------- --------.
Juozas LIOsHius, RAITAI, 250 psL 
P. LlOdžiuvion*, ATSIMINIMAI APIE JUO^A LIODtiU,

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atcinlnlmaJ
170 psl.______________________________ _____ _____

M. Gudalla, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 
puslapiai ______________ ___________ _ ________

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.
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Jūsų santaupos atneša daugiausia pelno pas UNIVERSAL

$2.00 
$5J0

$5.00 
$100

$1.00

MJ80

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

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

Universal 
SAVINGS 
1800 S. HALS TED

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

J — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILt— THURSDAY, APRIL 1, 1976



c

r

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So. Ha Is ted Street, Chicago, ill. 60606. Telephone HA 1-6100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

ALTOS INFORMACUa

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos: »
Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams;_____ $30.00
pusei metu_____________  $16.00
trims mėnesiams$8.00
vienam mėnesiui $3.00

Kitose JAV vietose:
metams ...
pusei metu

_ $26.00
.. $14.00

_ $7.50
$2.50

trims mėnesiams . 
vienam mėnesiui .

Kanadoje:
melams ________
pusei metu______
vienam mėnesiui ..

Užsieniuose:
metams$31.00 
pusei metų __  $18.00
vienam mėnesiui$4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigas reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Protestas Kisingeriui
Spaudoje paaiškėjus, kad 

Valstybės departamento pata
rėjas Helmut Sonnenfeld JAV 
ambasadorių suvažiavime Lon 
done iškėlė siūlymą, jog Rytų, 
Europos valstybės turinčios

būti įjungtos į organišką vie
nybę su Sovietų Sąjunga, Ame 
rikos Lietuvių' Taryba Valsty 
bės sekretoriui Henry M. Ki- 
singeriui pasiuntė protesto ras 
tą.

Amer. Lietuvių Tarybos pir-

$30,00
$16.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
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Pavojinga apatija
Vienas jaunas lietuvis, pareigingas, bet savo parei

gų nesupratęs, tapo viename laikraštyje naujai įsteigto 
“Bendruomenė, visuomenė” skyrelio redaktorius ir vedė
jas. Kaip anksčiau jis noriai laiškus rašinėjo ir siuntinė
jo jam rupimais klausimais, taip šiandien jis ruošia “vie
ną skyrelį” po kito, kad galėtų pajudinti nepajudinamą 
dalyką. Jam svarbu kaip nors išjudinti visuomenę, kad 
atgytų Bendruomenė. Iš pirmo jo skyrelio numerio aiš
kiai matyti, kad tai bus nepaprastai sunkus darbas.

Pasiskundęs, kad Chicagoje įsteigimas antros Bend
ruomenės nėra saldžios vienybės ženklas; kad ir anks
čiau rinkimams buvo rodomas labai jau mažas susidomė
jimas, kad jau tais laikais būdavo “per ramu.” Kad tais' 
laikais buvo ramu, tai “skyrelio” redaktorius daug nenu- 

• simena, bet jam labai nepatinka dabartinė ramybė, Bū
damas skautas, jis naudoja gražius palyginimus savo 
minčiai skaitytojui Įkalti. Jis šitaip samprotauja:

“Teigsime, kad Bendruomenės rinkimuose jau 
tradiciškai rinkiminių jūrų paviršius būdavo labai 
ramus. Tiesa, nežinome (o ką girdėjome iš trečių lū
pų, čia neskelbsime kaip neginčytiną faktą), kokios 
kovos tarp povendeninių laivų vykdavo jūrų gelmė
se, tačiau kas buvo matyti viešai (ir buvo skelbia 
ma spaudoje), tai priminė džentelmeniškus, riteriš
kus ir ypač humaniškus po vandeniniųlaivų kapito
nus pirmojo Pasaulinio karo pačioje pradžioje. Iro
nija, bet šiose .ašarose šiandien yra pagrindo: per 
ramu! Ramybė yra palaima, bet jei ji pradeda kve
pėti apatija, visišku nesiinteresavimu, liguistu mie
gu ar pelėsiais, tai jau blogai!” (Draugas, 1976 m.

jimą tais rinkimais. . * , >';>**
Jais susirūpino ne tik pareigingas laiškų rašinėto- 

jas, paverstas skyrelio redaktorium, bet apatiją turėjo 
galvoje ir aukščiausiose pakopose sėdintieji samdyti ir 
rinkti pareigūnai. Jie vakarais ir naktimis telefonavo 'įta 
kingešniems visuomenės veikėjams, kad rastų priemo
nes apatijai išsklausyti, bet tai nėra toks jau lengvas da
lykas. Jeigu “skyrelio” vedėjas būtų užsukęs į praeitą 
sekmadienį Čikagoje vykusį susirinkimą, tai vieną kitą 
dalyką būtų išaiškinęs, kodėl ta apatija tokia didelė ir vi
siškas nesidomėjimas “rinkimais”. Žmonės nesidomi rin
kimais, nes jie labai gerai prisimena praeituosius “rinki
mus” Jeigu būtų imtasi priemonių nepakartoti tos pa
čios apgaulės, tų pačių “balsavimu paštu”, jeigu į urną 
nebūtų įmesta 600 vokų, tai tada žmonės gal ir būtų susi
domėję artėjančiais rinkimais. Bet kai vartojamos tos pa
čios priemonės ir planuojama primesti ta pati klasta, tai 
kiekvienam turėtų būti aišku, tokia didelė apatija ir toks 
nesidomėjimas. ; -J--'U

Naujai įsteigto “skyrelio’’ vedėjas „būtų galėjęs di
delį ir naudingą, darbą atlikti, jeigu jis savo “Bendruo
menėj, visuomenėj” panagrinėtų tikrąsias ; tos -apatijos 
priežastis ir imtųsi priemonių joms išvengti. Jam būtų 
buvę lengviausia sukelti susidomėjimą ne tik skyreliu, 
bet artėjančiais “rinkimais”, jeigu jis kiekviename “sky
relyje” įdėtų Chicagos lietuvių skundą, panagrinėtų teis
mo posėdžio protokolus ir padarytų kultūringiems lietu
viams priimtinas išvadas. Jis. galėtų nurodyti priežastis, 
.kodėl tie ritikiminiai skundai visai nebuvo svarstyti iš es
mės, jis galėtų pasakyti, kodėl rinkimus klastojusieji mū- 
sųtautiečiai net nebuvo sapudoje paminėti ir jiems nepa
sakyta, kode! taip negalima elgtis.

Pagaliau, jis galėtų parašyti apie aukščiausios “rin
kiminės” komisijos posėdžius kurioje tie ^skundai buvo- 
sprendžiami ir kokiais sumetimais jie buvo atmesti. Dar 
vieną “skyrelį” jis galėtų paskirti tos komisijos motyvams 
aptarti. Jis taip pat galėtų parašyti, kad šių rinkimų me
tu panašūs dalykai nepasikartos, nes visi atsakingi Ben
druomenės pareigūnai ėmėsi priemonių klastai ir apgau
lei sustabdyti. Jeigu jis tokį žingsnį padarytų, tai tada 
jo “skyrelį” lietuviai noriau skaitytų, negu laikraštį, ku
riame jis spaudinamas.. Lietuviai mėgsta teisybėę Jiems 
patinka. kovotojai už teisybę “Skyrelio” vedėjas "taptų 
kelrodžiu ne tik į vienybę, bet ir į apatijos ištaškymą.

“Bendruomenės, visuomenės” vedėjas užsiminė .apie 
karo riterinus jūrininkus. Riteriškumas yra.gražus daly
kas. Bet riteris privalo siekti teisybės, vengti klastos, 
kelti viešumon apgaulę. Jeigu-kovotojas, žinodamas apie 
klastą, jos negirdi ir nematę, apie ją nedrįsta viešai pra
bilti, tai jis ne riteris.-Jis neturi riteriškos dvasios. iJs nesu 
kels susidomėjimo ir neištaškys apatijos. Iki .šio meto pa’ 
sirodžiusiais “Bendruomenės/ visuomenės” sgyreliais gi
lios apatijos ir nesidomėjimo planuojamais rinkimais jis 
nenustums. Biteris savo skelbiamomis tiesomos ‘turi su
krėsti apgautą visuomenę jei nori, kad ji dar'kartą bąn-

Miegas, jeigu pakankamas ir saldus, tai geriausi 
vaistai, bet jeigu jis liguistas, tai labai pavojingas. Ge
riausi ir pareigingiausi visuomenės veikėjai pramiega 
laimingiausias progas ir praranda brangiausius drau
gus, bet tai dar nėra toks pasibaisėtinas dalykas. Daug 
blogesnis yra apatijos kvapas ir visiškas nesiinterasa- 
vimas skelbiamais dalykais. Pareigingas lietuvis ryžosi 
sudominti Amerikos lietuvius artėjančiais “rinkimais”; 
Be ligusisto miesgo, jis pastebi visišką apatiją ir nesidomė ’ dytą kišti ranką Į tokių rinkimų urnas.

mininkas dr. K. Bobelis tame kad senate bū tų pravesta re*o~ 
rašte pabrėžė, jog yra tikra ne
sąmonė manyti, jog Rytų Eu
ropos organiškas įjungimas į 
Sovietų Sąjungą būtų taikos 
garantija. Niekada taika nebus 
pasiekta Rytų Europą palie
kant Sovietų Sąjungos vergi
joje. Taika bus garantuota, kai 
Rytų Europa nustos buvusi So
vietų Sąjungos kolonializmo 
auka ir atgaus pilną nepriklau
somybę. Sonnefeldto pareiški
mas yra priešingas pastoviai 
JAV politikai — nepripažinti 
Baltijos kraštų įjungimo į So
vietų Sąjungą. Tą patį JAV pre 
židentas Fordas buvo pakarto 
jęs 1975 m., liepos 25 d ir 1976 
m. vasario 26 d. Amerikos Lie
tuvių Taryba paprašė Kisinge- 
rį, kad jis, įspėtų Valstybės de
partamento pareigūnus, jog jie 
nedarytų pareiškimų, priešin
gų JAV linijai ir prašė paaiš
kinimo dėl "to įvykio. -

Pabaltiečių protestas sostinėje

Bendras Amerikiečių Pabal
tiečių komitetas, rdyšium Sii 
H. Sonnnenfeldto pareiškimu, 
pasiuntė prezidento Fordo spe
cialiam asistentui dr. M. Kuro- 
pui protesto raštą, reikšdami 
viltį, kad bus greit paskelbtas 
vyriausybės Už tikrinimas, jog 
Šonnenfeldt žodžiai apie .Rytų 
Europos organišką vienybę su 
Sovietų Sąjunga nereiškia JAV 
politinės krypties. \.

Nauja Amerikos Jungtinio Bal
tų komiteto valdyba

Amerikos Jungtinis Baltų 
komitetas įsteigtas lygiai prieš 
15 m.: 1951 m. Jį sudaro Ame 
rikos Lietuvių Tarybos, Ameri
kos Latvių draugijos ir Ameri 
kos Estų tarybos pirmininkai 
ir įgaliotiniai. Lietuviams a toto 
vau ja Altos pirm. dr. :K. Bobe
lis ir Altos atstovas Washing
tone dr. J. Genys. Komiteto pir 
mininkai kasmet keičiasi vasa
rio 16 d. šiemet -pirmininku ta 
po latvių įgaliotinis Washing
tone Gunars Meierovics. Kiti 
komiteto nariai taip pasiskirš 
tė pareigomis: dr. J. Genys — 
egzekutyvinis sekretorius, es
tas Maido Kari —- iždininkas. 
Komiteto reikalų vedėjas lie
tuvis E. Šumanas.

Komitetas posėdžiauja kas sa 
vaite. Palaiko ryšius su Baltai 
siais Rūmais, Valstybės depar
tamentu ir kongresu. Komite
tas ypač daug aktyvumo paro
dė S- Kudirkos reikalu, ginda
mas-Laisvės radiją, Helsinkio 
konferencijos klausimus, de
monstruojant prie Australijos 

-ambasados, besurūpinant kon 
grėsė rezoliucijas ,-pravesti. Da
bar .komitetas ypač -rūpinasi,

liucija Baltijos valstybių klau 
simu ir kad kongrese nutartų 
sudaryti konutetą sekti Helsin 
kio susitarimų laužymus.

Lietuvių atstovas Baltų ko
mitete palaiko glaudų ryšį su 
Altos pirm. dr. -IO Bobeliu ir1 
laikosi linijos, kuri labiausiai 
priimtina lietuviams.

Annunzio gina Pabaltijį
f

Illinois kongresmanas Frank 
Annunzio (dem.) pasakė kal
bą Atstovų Rūmuose ir parašė 
raštą Valst sekr. Kisingeriui, 
protestuodamas prieš Sonnen- 
feldto pareiškimus, laikydamas 
tai Rytų Europos išdavimu So 
vietų Sąjungos tironijai ir ko
lonializmui. -

Protesto rastai prez. Fordui 
ir Kissingeriui

Po Valst sekr. pavaduotojo 
H. Sonnenfeldto pareiškimo, 
kuriuo siūloma Baltijos kraš
tų “organiška vienybė” su So
vietų Sąjunga, mums .svarbu 
siųsti kuo daugiau protesto.raš 
tų ir telegramų JAV .preziden 
tui Fordui ir Valst sekretoriui 
Kisingeriui. Amerikos Lietuvių 
Taryba paruošė eilę tekstų. 
Naudojantis, jais ar atliekant 
lai savais žodžiais, prašome 
lietuvius nepasilikti nebyliais 
šiame taip svarbiame Lietuvai 
reikale. Čia duodame laiškų ar 
telegramų pavyzdžius: y

The Honorable Gerald R, 
Ford President of the United 
States The White-House Wa-. 
shington. D. C.

Mr. President:

Please instruct the officials 
of the State Department thaf 
they should .not make -state
ments such as those , of. Mr. Son, 
nenfieldt, w’hich are contrardy 
to your .polici non-recognition 
of the incorporation of the.Bal 
tic Statesjnto .the Soviet Union.
Mr. President:

- ’ ■ * ■;
V . -‘.Lu- '

Please request Secretary of 
State Kissinger and his .offi
cials at the State Department 
to conform to your assurances 
of the rights of the Bailie Sta 
tes to self-determination . and 
freedom. These nations are 
strunggling for .independence^ 
and they are opposed to an “or 
ganic union” with the Soviet 
Union as was advocated by 
Mr. Sonnenfeld during the ŪS 
ambassadors conference in'Lon 
don in mid-December, 1975.

Mr. President:

In the spirit of the bi centen-

issuing atateu*eu|eiu of 
an “organic onio” er tite Baltic

Lithuania wanst tfeeodum -not 
colonialism. , .

The Honorable Henry- 
Kissinger Seer a tary 'of State 
Department of State WasMng-

.Vr. Secretary:
.. "

Please admonish Mr. Sohnen 
feldt and ether officials of -the 
State Department fron-making 
•statements which are contrary 
to the policy ar the UVA anil 
prounouncements of -the Pre
sident regarding the non*-re
cognition of Soviet colonia
lism in the Baltic States.

Mr. Secretary:

The celebration of the - ht 
centennial is a reminder-of-our 
obligation to ithe captive na
tions. In ‘the name of freedom 
stop appeasing-Moscow?s dicta 
torchiop with a green light -to 
their colonialism in ’Eastern 
Europe. The policy of the ’USA 
must be formed by -the Presi
dent not Sy Mr. <Sonnenfeldt-.
Mr. Secretary:

The subpuga ted peopleor-Lit 
huania do not want an “orga
nic iunion” with the -Soviet 
Union, but freedom from co
lonialism. Please see to it that 

.the actions -of .Mr. Sonnenfeidt

lemento of President Ford that 
the USA will jBftt receginze the 
incorporation of the .Bal tic Sta 
tes in to the Soviet Union.
Mr; .Secretary: -r /

Peace inEaslern Eitrope-Will

. the Captive Natioftsinot’-by con 
verting into colonies ofjhe So
viet Union, flense j^emjnd. this 

r fact -toAIr. Soanenfeldt^ijd ht- 
.hers -the jBalfic States tfo 'So-

vief domination.

44,QOOJX)0 MOTERŲ 

DIRBANČIŲ AMERIKOJE

NEW'YORK. — Statistika pa

jonai moterų Jungtinėse-valsty
bėse, nuo 20 iki'65 metų amžiaus 
dirba (įvairiose įstaigose ir įmo- 
nėse savo tuždarbiaįs išlaikyda
mos ar palaikydamos savo šei
mas ar tik pačios .<save. ’Pusė ;to 
skaičiaus dirba nuolatiniaif o ki
ta pusė dirba dalinai ar-nepasto
viai. Studija parodo, iad . atei
nančioje gentkartėje dirbs apie

• 7 , , .. , . . ... .75 Buošimčiai. moterų .tarp 45 iirmal celebration please instruct ra _,.+„ „„ -J.’ .x' ■,r rr- • 1,- ■ . . wBietu amžiaus. Viena ,jš na-Mr. Kissinger and his assistants „-.•„j,--,-,, . v j. e ir. . .. grindimų pnezascių^kad .mote-
m the State Department from rys.imasi.darbo yra Sivorsai.

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

Visi vengrai pripažįsta, kad Kadaras moka derėtis 
su rusais, užlat vengrai nenori, kad jis pasitrauktų. 
Ten bvo Mafijas Rakošis, bet tas derėtis nemokėjo. Jis 
galėjo tiktai rusų klausyti, kaip jų klausėsi lietuviškas 
Kapsukas. Rusai liepė jam važiuoti i Vilnių. Kapsukas 
buvo pasiruošęs važiuoti. Kai Stalinas liepė jam būti 
Lietuvos ir gudų “respublikos" ministeriu pirmininku, 
lai Kapsukas pradėjo gudiškai mokytis, kad galėtų 
su ministeriais susikalbėti. O kai lietuvių kariai pra
dėjo artėti prie Vilniaus, tai Kapsukui buvo įsakyta 
sėsti i karišką mašiną ir važiuoti į Gudijos gilumą. Jis 
taip ir padarė. Panašiai elgėsi ir Rakošis, bet Kadarui 
nereikėjo taip jau baimingai rusų klausyti.

Ar visi vengrui gyvena Vengrijoje

Kai važnėji po Europą, tai labai greitai pervažiuo
ji ten esančias valstybes. Kiek ilgiau užtrunki didesnė
se. valstybėse kaip Vokielij. Rusija. Prancūąija, bet 
kai Įvažiuoti Į mažesnes valstybes, tai už kelių valandų 
jau patenki prie kitos vlastybcs sienos.

Vengrija, kai buvo susidėjusi su Austrija, tai buvo 
didelė Austro — vengrų valstybė. Tuometinai šios vals 
tybės karaliai ją net vadino imperija. Po pirmojo Pa
saulinio Karo Austro — Vengrijos imperija' subiro. 
Austrija buvo kiek didesnė, dažniausiai valdoma so
cialdemokratų. Jie buvo tvarkingi ir gana gerai tvar
ki valstybės reikalus. Vengrijai buvo kiek sunkiau, 
įi mažesne. Bet to. karo pabaigoje Vengrija buvo silp
nesne. Jos kariuomene buvo ne tokia stipri, kareiviai

buvo geri, bet karininkai buvo atsilikę.
Kai buvo nustatinėjamos valstybės sienos, tai ne 

visi vengrai pateko Vengrijos valstybėm Vengrija be
veik Europos centre, bet sienų nustatinėtoj ai ją taip 
apkarpė, kad daugelis vengrų liko' Austrijoje. Visa 
pietinė Austrija buvo vengrų apgyventa, bet ji pa
teko Austrijai, nes austrai atkaliau gynė savo sienas. 
Iš kitos pusės, didelė dalis vengrų pateko Rumunijai, 
čekai pat buvo ne pėsti, todėl ir jie pačiupo geroką 
dalį vengrų apgyventų žemių.

Vengrai buvo geri patriotai, bet jų buvo nedaug. 
Vengrų aukštoji ponija labai aukštai nešėsi, todėl že
mesnieji sluoksniai, ūkininkai ir daržininkai, vynuo
gių ir daržovių augintojai su didikais nelabai dėjosi. 
Kai krašte vienas sluoksnis labai ištaigingai gyvena, o 
kitiems nepakanka duonai bei drabužiams, tai prade
da veistis komunistai, kurie visą reikalą dar labiau 
sugadina.

Aš čia kalbu apie Vengrijos pasienius. Bet, pav.>, 
man pasakojo, kad pačioje Rumunijoje, krašto vidu
ryje. yra gana didelės vengrų kolonijos. Savo laiku 
ten didžiausius žemės sklypus vakiė Vengrijos didi
kai — Bambenbergai arba jų giminės. Bet vėliau, kai 
didikai nemokėjo išsilaikyti savo didybėje, tai visas 
gyveninio standartas pradėjo smukti. Aš čia kalbu 
apie vengrus, atsiradusius Vengrijoje devinto šimtme
čio pradžioje. Bet su Vengrija reikia būti labai at
sargiems. Kalbant apie Vengriją, visuomet reikia tu
rėti galvoje gyventojus, kurie ten atsirado dar prieš 
Kristaus gimimą ir padėjo ūkio pagrindus dabartinei 
Vengrijai. Nežinau, kodėl mūsų praeities specialistai 
nesikniso į Vengrijos praeitį. Ne pokarinę Vengriją, 
bet į Vengriją, gyvavusią prieš du tūkstančius metų, 

j Aš jeigu būčiau jaunesnis, tai pereičiau visą Vengriją

skersai ir išilgai ir susirašyčiau tas vietas, .kur lietu
viai gyveno ir vietų vardus davė- Kaip esu tikras, kad 
lietuviai davė varda Vengrijos sostinėje, taip jie davė 
vardus visai eilei kalnų, upių ir miestelių.

Man. patys vengrai, kurie domisi savo tautos pra
eitimi ir dabartiniu .jos likimu, pasakojo, kad dabarti
niu metu Rumunijoje, pačioje rumunų sostinėje, Bu
karešte, gyvena 100,000 vengrų. Niekas nežino, kada 
jie ten atkeliavo, niėkas neatsimena, kad vengrai bū
tų turėję bėgti iš Vengrijos ir ieškoti pastogęs ‘Rumu
nijoje. Bukarešto vengrai yra toki -seni Rumunijos gy
ventojai, kaip ir pati Rumunija.

Dabartinėje Rumunijoje yra kraštas, kurį vadina 
Transilvanija. -Savo laiku Steponus Batoras buvo vi
sos Transilvanijos vaivada. Jis gerokai apdaužė Beke
šą, kuris taip pat norėjo būti Transilvanijos vaivada. 
Iš Transilvanijos vaivadystės Batoras pataikė tiesiai 
į Krokuvą ir Lenkijos karaliaus sostą. Jis ten nesiver
žė, ar bent atrodė, kad nesiveržė, bet buvo .padaręs 
gerus planus ir užimponavo lenkus, niekad nepajgu- 
sius valdyti savo krašto. Jam, kaip jau minėjau, pa
dėjo ir laimė. Jis pasinaudojo proga, kai prancūzas, 
keturis metus pavaldęs Lenkiją, išsigando rusų ir iš
vyko į Paryžių. Jis ten pasislėpė, kad jam nereikėtų 
grįsti į Lenkiją ir valdyti nesuvaldomus bajorus.

Batoras buvo gudresnis. Kai jį išrinko lenkai sa
vo karalium, tai jis priesaikos nepriėmė. Kai jam pa
siūlė Oną Jogailaitę vesti, tai jis tik paprašė parodyt 
jam tą damą, o vėliau, su ja net žodžiu nepasikeitęs, 

i išvažiavo į Transilvaniją. Praleidęs visą vasarą ir už- 
I likrinęs visus Transilvanijos reikalus ir savo teises, jis 
j išvyko į Lenkiją ir leido lenkams prisaikdinti jį lenkų 
j karalium. Kai Krokuvon atvažiavęs Hlebavičius pro- 
! lesWvo prieš Batoro paskyrimą karalių ir pareiškė,

kad lietuviai jo neklausysią, tai Batoras pradėjo ieš- 

koti ne ttik Hlebavičiaus, bet ir kiti ilietuvių .-bajmų 
•draugystės. Jis -su'-lietuviais vėliau {gražiau sugyveno, 

negu su lenkais. įtakingiausias jo karo "vadas .buvo 
Radvila, ne lenkas.

Prie Transilvanijos -taikėsi -rusai senovėje, prie jos 

taikosi ir komunistai šiandien. Vengrai-yra ^geri 'ūki

ninkai ir dar geresni vynuogių augintojai. Jie .moka 

išsirpdinti vynuoges, -bet -gali Iš jų išspausti ir getą Vy

ną. Rusams vynas .patinka, -tolei visa -Transsilvanija 

jiems >visą’laiką ir-rūpėjo. <

(Bus daugiau)

DIENRAŠTI ^NALRIIENAS"
IOS VISAD -RAŽO

TEISYBĘ
* f-, ■ bl 1 *" r ’ -
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TELEF. PR 8-322*

DU ANNA BAUŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

MYLIMAI MOTINAI

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJĄ 
6449 So. PuUski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Pruyna ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

solistei Bronei Variakojienei, kuratoriui, 

inž. Viliui Variakojui, giminėms,' ir artimiesiems giliausią
1- < - ■ ■ - ~

Užuojautą reiškia

Liet. Ev. Reformatų Bažnyčios Kolegija f , .■ '
ir Chicagos parapija

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ • 

CHIRURGIJA 
Tetef. 6954533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

' ROUTE 58; ELGIN, ILLINOIS

-

■- *

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisai; HEmlock 4-5349 

Rexidu 388-2Z33
OFISO VALANDOS: t 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
anirao.. penKladiem nuo 1—5. treė 
*/. ir šėriau, tiktai susitarus. •.

UK. PAUL V. UAKUiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS7 ; 

Westchester Community klinikos 
Medicinos drrėkĮorius.

1938 S. Manheim Rd., Wesichester, ilk 
VALANDOS; 3—& dgrbp dienomis ir 

-Kas. antrą šešiadiem 8—3 vaL 
TeL; 562-2727 arba<562-2728

. ’ , LONGINAS KUTCHINS
Prezidentas-New Process-Holsum Bakery

TH ' North Michigan Avenue 
Anksčiau gyveno Chicagos -pietvakariuose.

Mirė 1976 m. kovo 3 dieną, 8:00 vai. ryto sulaukęs 82 metu

KEZ.: G1 8-0873.

DR. W. EISIM -EISI NAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave.. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jeiziieat- 

siliepia, skambinti Ml 34)001.

Mirė lifio m. kovo o meną, o:uu vai. ryto sulaukęs o2 metų am- 
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Biržų apskr. Amerikoje išgyveno 65 metus.

. Paliko nuliūdę: du sūnūs — Lawrence, marti Adeline, ir Edmund
6 anūkai — Gay, Tludy, Sheryl Kalebe, Gina Perino, Victoria Prior, 
Kathy Higgins ir George Kutehins, 10 proanūku. brolis Valerijus Ku
činskas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Miami Lietuvių Klubui. Floridoje.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
šeštadienį balandžio 3 dieną, 9:00 vaL ryto bus lydimas iš kop

lyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos ^bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojamas Sv. ” Kazimiero lietuvių kapinėse.

- _ Visi a. a. Longino Kutehins gaminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar- ’ 
ravimą ir atsisveikinimą. ' •

Nuliūdę lieka: -
, sūnūs, brolis,- anūkai, giminės. ' ■ -"į

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600.

Lawrence, marti Adeline, ir Edmund

TEkBE 3-5893

DR.A.B.GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-ODOS LIGOS — CHIRURGIJĄ 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 1 C3rd Street
Valandos pagal susitarimą. ■

•MYTIMAM VYRUI, TĖVUI,

JURGIUI PETERAIČIUI
W K. A Ve JUČAS

TeL: 561-4605 Ir 489-4441:
O F I S AI: 

1002 H WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Valandos pagal susitarimą.

minis,

didžio skausmo prislėgtai žmonai /Marijai, dukroms Dan
guolei ir Basutei, žentui Viktorui, anūkams l5anutei ir Pau

liukui ir kitiems artimiesiems šioje liūdesio valandoje
j ' ' nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

Ofiso te L: HE 4-1818 / į-
Rezidencijos: PR 6-98G1 "

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET A. 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. ERANK PLECKAS 
OPTOMETRISTA5 

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

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

E. ir J. BAGDŽIAI,
I. ir ST. PRANCKEVICIAI
A. ir A. REPŠIAI
A. ir K.^ TAUTKAI -
L. ir J. VAIČIŪNAI, ir
AUG. ORENTAS ' ,

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR i 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an.zad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. s

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

f

DR. VH. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, < 

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

Tab PR 8-1223
OFISO VALj pirm., an trad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir-kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET \ 
Ofiso talaf^ HEmlock 4-2123 , 
Rarid. telef.: Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEŽISTAS

Kb Aparatai - Protėjai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

» '(Arch Supports) ir t t. z
Va!.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais P—1.
2850 Wwt 63rd St., Chicago 111. 60629

Telef.: PRospect 15OS4

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

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės Viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapacinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu-• 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias ' 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės J Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inluristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS, j 
.3 istoriniai žemėlapiai. 106 pri/Kaina $2.00.

Vincas ŽemritH. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $1-50.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami j

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED $T., CHICAGČ, ILL. 60608 
atsUankant darbo valandomis arba užsakant paltu <r pridedant

"EaM ar pinigine perlaidą. # J

vių
Čia

SKAITYK PATS PARAGINK

KITUS SKAITYTI
. NAUJIENAS

GARSINKITE NAUJIENOSE
5 K AI T YK IT E N ATI JI-EN K’S

Arabę -Likščiomų 
karo keistenybės 
BEIRUTAS, Libanas. — Ant 

dar nebaigto statyti Hilton vieš
bučio laiptų groteskinėse formo
se klakso nušautų krikščionių ko
votojų lavonai,-kuriuos savo per
gale ‘apsvaigę mahometonai pa
kartotinai varsto kulkomis, nors 
tie jau šėmai mirę ir sustyrę.

Kitame miesto gale,. netoliau 
kaip už šešių mylių, moslemų 
(mahometonų) ir krikščionių 
daktarai ir slaugės Serbia Me
dikai Centre operacijų kambary 
skubotai dirba drauge, gelbėda
mi sužeistųjų kaip moslemų taip 
krikščionių gyvybes. Tikras Li
bano civilinio karo religinio karo 
paradoksas. Kad ir toks vaizdas. 
Iš operacijų kambario raišdamas 
išeina ortopedijos daktaras Rou- 
eih. Jis pats yra moslemas. Li
goninė yra moslemų gyvenamo
je miešti dalyje. Tačiau prieš 8 
mėnesius išeinant iš ligoninės 
pasalūnas peršovė jo kojos kelį.

Berbia ligoninės, turinčios 150 
lovų, stabas sugyvena ir dirba 
pilnoje harmonijojeė nuo dakta
rų iki dženitorių ligoninės šta
bą sudaro 25 nuošimčiai krikščio
niųir 75 nuošimčiai mahometo
nų (moslemų).

'■ “Paskutinį mėnesį, smarkioms 
kovoms vykstant, mes gelbėjo- 
me 81 krikščionį, pasakė Dr. 
Nassib Berbir, ligoninės direk
torius. Praėjusį mėnesį priėmė
me ligoninėje"praktikuoti ketu
ris krikščionis daktarus. Mosle- 
mųdaliniams iš lėto slenkant pir
myn, užimant krikščionių sritis, 
tie daktarai turėjo skubotai ap
leisti Savo, kabinetus. Jie netu
rėjo, kur praktikuoti, mums jų 
patjmmas buvo reikalingas, aiš
kina direktorius. Krikščionių ko
votojų šioje ligoninėje nematy
ti, nes jie negali praeiti per ara
bų sargybas, bet civiliai — ser
gantieji, nėščios moterys ir su
žeistieji be įtikėjimo skirtumo 
ateina ir ^rra priimami. - ' l

Mahometonai užėmę pagrindi
nę krikščionių tvirtovę — Hilton 
viešbutį jau per nebe pilną mylią 
bėra atstu nuo krikščionių falan- 
gistų vyr. būstinės.

Peikia Greito Teismo
Akta\ ' - t*

SAN FRANCISCO. — JAV 
apeliacijų teismo teisėjai griež
tai išpeikė 1974 metais išleistą 
Greito Teisftio Aktą, kad buvo 
paleisti į laisvę du įtarti narkoti
kų šmugleriai, kurie greičiausia 
pabėgo į Meksiką, kur vėl pradė
jo,, savo biznį.

Jie yra Tito Lombana-Pineres 
ir <Pietro Tirasso, areštuoti 1975 
m. lapkr. 19 d. ir-kaltinami ban
dymu įšmugeliuoti iš Kolumbi
jos j JAV-bes 44 svarus kokai
no. Kiekvienam nustatyta' po 
$190,000 užstato. Praeito sausio 
5 d. jiedu buvo perkelti į Arizo
ną, jų apkaltinimas paskelbtas 
vasario 18 d. ir teismas nuskir
tas balandžio 13 d., bet smugle- 
rių advokatai pasiremdami mi
nėtu Aktu, kadangi jų klientai 
išlaikyti kalėjime daugiau kaip 
90 dienų laukdami teismo, parei
kalavo juos paleisti, ką teisėjas 
ir padarė pareikšdamas, kad 
“Toks yra įstatymas, ir mes tu
rime jo klausyti”.

J. GLIAUDOS NOVELĖ 
LATVIŠKAI

žinomo lietuvių rašytojo Jur
gio Gliaudos novelę ‘Viesulas” į 
latvių kalbą išvertė latvių rašy
tojas Anšlavas Eglitis, vardu 
"Viselvetra”. Atspausdinta žy
miame latvių laikraštyje “Laiks” 
1976 m. sausio 31 laidoje, New 
York, N. Y.

Novelė paimta iš J. Gliaudos 
novelių rinkinio “Taikos Rytas”. 
“Viesulas” anksčiai! buvo išvers
ta į rusų kalbą, ir paskelbta ru
sų emigrantų leidinyje “Ruskoje 
siovo”. al^i

■ . ■ ..... — ---------- —. . .    —SKAITYK IK KtTA.' PATARK
DIENRASIĮ •NAUJIENAS*

SuHtriiikioy

PRANEŠIMAI
UPYTES DRAUGIŠKO KLUBO susi
rinkimas įvyks penktadienį, 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. Kaly*.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

♦ < -t

"Jėzus Kristus pagydys — Ap. Darb, 9:34.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ NAŠLIŲ, 
NAŠLIUKIŲ" 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 Joniko orkestras. Asmeniui 
įėjimas $2. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami atsilankyti.

V. Cinką, sekr.

PERKRAUSTYMA1 , 

MOVI N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S < 

TeL WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

IŠ įvairiy atstu m y.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
* TeL: FRontier 6-1882

I « ■■■■!■■ III ■ Į ■!! I

ORO VĖSINTUVAI 
SENOMIS - ŽEMOMIS 

KAINOMIS
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
-Sekm. ir tr»č. uždaryta.

Šituos žodžius pasakė Petras Anėjui. stabo ištiktam, kurį apaštalas 
rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčias 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iškąri joto vietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap- 
reikštojui, turėjo tik dvylika pamatu.

Viri žino, kad mirtis yr* žiauri Ir priiečU kiekvieną. Bot kur yra ml 
ruriaji? 1 t< klausimu atsako knygutė "Viltis po m irt i as", kuri 4 gausit* 
nemokamai. Rašykite:

F, ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 6062?.

IV. RAITO TYRlNtTOJAl

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
* x. Telef.: GRovehill 6-2345-6
* efi ** 1410 So. 50th Ave., Cicero

y Telef.: TOwnhaU 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

............" - 1 ■ “A
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beveriy Hills
G III NYC i A
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834^

G EL IN INKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO ^PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. 586-1220

— ■ M ■■ —

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

proride your hmUy ’wkh mxay 
happy hours of recreaHou. 

That’s why it’s important to protect

Ahnyr bold toircba dll cold.

then tgrin- Crtsh tM

Only you o* 
locest

BUYU.

Help Keep .
Our Economy

S. SAVINGS BONDS

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: '

Chicagos
Lietuviu

, 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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, TIL Phčne: OLympic 2-1003

~ —   . . ■ — ---------- -J -,rL   I  JllllllllC į -Į    .......  

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

S — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI__ THURSDAY7 APRIL L 1976
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MŪSŲ SPAUDOJE
st-brai, kai buvo Agitpropo ruoPraregėjo lik viena ak'm

Draugo 75 or. kovo 21) , pa
gal tos pat dienos kalendorių į 
esant galimybei lietaus su per
kūnija, b. kv. rašė apie JAV 
ir So v. Sujungus varžybas dėl 
pirmavimo pasaulyje. Jis vi
sur peikė Amerikos politikų ir 
jmlitikus, laistydamas juos la
bai nešvariu vandeniniu. Veda 
mojo pabaigoje yra užgaulus, 
įžūlus ir nesiderinantis su tik 
ruja padėtimi pareiškimas: j

Paprastai valstybės u/.sietsur eina pasaulinių bendradar

į Apie rūtą, apie mėtą.
Jos balselis iš Maskvos .
Tatnpo lėlę bolševikas.

Išiami koncertai McAulev mo- ° ‘»™‘<*«ja ~ pakatlikas
jkykloj ir kitur? Ar jau už mir l*‘ ’deja’ -vra ver^:
šo, kad Draugas net nedėjo 
Altos oficialaus atsišaukimo į| 
visuomenę* prieš tuos koncer
tus '!

Tuo tarpu, maždaug tuo pat 
laikotarpiu dabartinis JAV 
pre.z Fordas Chicagoje atidarė 
Alto suruoštų genocido parodą, 
pasakė svarbių kalbą ir dabar 
jos minčių tebesilaiko, nors vi

dabartinis

Nors ir gavę botagu, 
.Rusui ranką jie bučiuoja 
Ir dar dolerį pakloja. 
Ak, jei bočiai pamatytų, 
Kaip nusninrgo jų vaikai, 
Išsigandę pasakytų: 
“Bus gana jiems žaist paikai! 
Reikia jiems geros pylos, 
Nes antraip—nuskęs meluos.”

K. Petrokaitis

nio politika dažnai keičiasi su biautojų pradėta pseudopoliti-
jos vadovybės pasikeitimu. Ste nes j^e’ kaip ir mūsų bend-
hint pirminių rinkimų duome
nis, neatrodo, kad rinkimu me 
tu rudenį įvyktų esminių asme 
ninių pakeitimų, nes matyti, 
kad perrinks tuos, kurie dabar 
valdo Ameriką/ Tačiau nerei
kia būti ir dideliais pesimis
tais, nes yra duomenų, kad ak
lieji kačiukai pradeda prare-

dradarbiautojai, sudarė tam są 
lygas ir stiprią jėgą bei propa
gandų. Tai kas buvo apakę, po 
nas b. kv. ir kam reikia prare
gėti?

Prisiminimui aną -laikų, kai 
kolaborantai, okupacijos to- 
lerantai ir detentės šalininkai 
siautčte siautėjo, duodu ištrau-

okupacijos

geti: dabartiniai užsienio poli Lietuviu Sąmoningumo 
tikos vairuotojai bando pama- Draugijos
žu keisti savo laikyseną Sovie- Maišė koše okupantas
tų atžvilgiu, tolintis nuo deten jr dypukai nesupranta,
tes ir joie paslėptų pinklių.

Galėčiau daug kų pasakyti 
apie aklumų ir praregėjimą ra
sėj o bei jo artintųjų nenaudai, 
bet manau, pakanka 
klausti, kas pirmieji 
detente ir mainus su sovietais: 
Kisingeris ar mūsų bendradar- 
biautojai ir tiltų statytojai, sek 
darni New Yorko ir Romos po
litiką? Kaip elgėsi b. kv. ir jo

tik pa- 
pradėjo

Paragavę jos nūnai: 
Kur pasibaigia menai?... 
Kur prasideda mainai?... 
Net apsiverkia kąi kas --------
O kacapas, per dainelę 
Sau lengvai praskynęs kelią, 
Juokias, trindamas rankas!

<

4=

v.

Rodezijoje praktikuojami
- LL -ltitnicftumai

LONDONAS. — Amnesty In- 
ternatięhal pirmadienį paskelbė,

i
, HELP. WANTED MALE-FEMALE

Raikie Darbininku ir Darbininkių'

kad Rodezijog policija, norėda
ma išgauti ihframacijų apie af- 
rikonus, lairiė^adeda ir šelpia 
juodųjų pąrtižanus, praktikuoja 
kankinimus. Minėtoji organiza
cija savo trumpoje studijoje apie 

. “i __ - _

. MEN and WOMEN
AGES 17/2 TO 38

Want a part time Job that pays 
$3.00 an hour? and no expe
rience required 1 and all train
ing -furinshed at' NO GOST TO

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žarna — Pardavimui

i'

baltųjų kontroliuojamą Rodezi- 
jos režimą, paskelbė kad' šiau
rės rytų-srityje buvo kankina
mi “daug šinrtų afrikonų”.'

Kankinimams vartojama tech-

YOU! If you do, then contact 
305th PSYOP BN.U.S. ARMY 

RESERVE.
We have / position-openings in 
Printing, .Radio, Graphic-Aris.

T R U M P A I
*

— Irena L. Nouack, Alton, 
III., pratęsė karįu gyvenančios 
mielos mamytės prenumeratą 
ir su gerais linkėjimais atsiun
tė 4 dol. spaudos paramai. Tiek 
pat atsiuntė Stasys Milašius iš 
Kenoshos. Aleksandras Krinic- 
žas iš Klevelando pratęsė be

J

nika be kitkoc*“J)aužymas kūno 
kumštiĄdsftriJft^domis; mušimas
lazdomiši Jcbj^jpadų ir elektrom

It is desirable if you can speak,

Cair v -
read,- write Lithuanian.

• - ;ė.Įį< - ■c<»n 7 a-‘, .; ’

REAL ESTATE.
REAL ESTATE SALE

Namaj, Žemė — Pardavimui
■ *• .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS , MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS ’ ♦ 

DEL VISŲ LNFdRMACUŲ, KREIPKITĖS, I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

/

t

k

dais -leidijpas ėlektros srovės į 
kankinamojo -kūną; negana- to', 

’ praktikuota kastracija ir galva 
žemyn pnerkrmas į statinę van
dens, Sol įmerktasis netenka są
monės. Amnesty International
dens kol įmerktasis netenka są-
-c-X ■ J , .m.,’* _ _

raginimo savo prenumeratą ir
atsiuntė du dpK už kalendorių,.nelegaliems 'Organizacijoms ar-

694-3OJ1, Ex. 2353 or 2553w * -•* -< • .. t***-*.- *- •

After 5 P. M. 694-3045
X-- l ' ■ _____

HELP WANTED —FEMALE
Parbininkiy reikia z

RĖKAUNGĄ U KARTU ' GYVENTI 

resnio amžiaus moters. Privatus kam
barys su vonia ir TV puikiame name 
su oro vėsinimu River Forest apy
linkėje. Reikia suprasti angliškai. 
Skambinti angliškai nuo 124 vidudie
nio iki 7 vai. vak. Tel. 369-9435.

žinanti, kad. Rodezijoje J. Smith namų RUOŠOS^ padėjėja^ dėl vy- 
valdžia daugiau kaip 700 afri
konų laikanti suimtų be teismo 
ir daugiau kaip ŽiOO politinių ka
linių, nuteistų iiž priklausymą

Dėkui visiems.

— Mokyt. Algimantas Klei- 
naitis išrinktas Lietuvių Evang. 
Tėviškės parapijos sekmadie- . ----- -
ninės mokyklos Tėvų komiteto ’ ReWjA^HK,' Islandija. —

ba dalyvavusiu!r smurto veiks
muose. ' ; 7'

ėBritanijc® lr Islandijos y
■ “menkių karas”

pirmininku, E. Juodienė — vi- Viena britų fragata praeitą sek-
cepirm., R. Buntinienė — sekr., madienį smogė ir rimtai sužalojo
O. Genutis — ižd., A. Benzinas
— ūkvedžiu. Mokyklos moki-

.Islandijos (pafeąščįų sargybos 
patranklaivį, • antra fregata

\erkt dėl tu dainelių — gėda, nių .šiemetinė stovykla numa- grasino*apšaudyti, kai sužalota- X T . ■ T V a • • • 1 : ....Nes ne ta paukštytė gieda 
Apie kančią Lietuvos... 
Nors saldžiai jinai čiulbėtų

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

■

M

s?

.................... .. "" ----------------------------------------------------- ------------- ------------------------------•. ...------- ■' 1 ' . -jj'

MOVING — Apdraustas per kraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugų metų patyrimas.

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

...............„ t..,...,, . ------- .. ....... ..... 11 7, \ ;--"C

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

z=

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAU.IŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60^ metų Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės islikimuf skel-
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū- j--- 1- --- ......................................................................... . .
biamas Naujienų platinimo vajus.

N \Uj IENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 

tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras Institu

neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų jgalio

cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto

rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

-T.T?lėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 

spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu įdaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie-

skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, |._1_ - ----- -X . . .. . .__ ___
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje motėms — 530.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vianam mėn. $3.00. Kitos# JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo* 
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą
• w mmi m mm mm «m> —

NAUJIENOS,
F 39 So. Halsted St,
Chicago, HL 60608

0 Siunčiu
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS ________________________________

dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

ADRESAS

* _ NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.— THURSDAY, APRIL 1. 1976

-7.JAV LB (Reorg.) Cicero
apylinkės, valdyba šių metų

tyta liepos mėn.
Rako ąžuolyne.

— Jonas Matulis, Neiv Bri
tain, Conn., išrinktas Lietuvių

Pabaigoje sis laivelis pradėjo grįžti į savo

butų;nuomąvim as
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI. ’ 
į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA f

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė.
savininkas

-A )

MARQUETTE PARKE

778-2233
IR GYVENKIME' ČIA

pensininkų klubo pirmininku, 
Elena Tamošaitienė-vicepirm., 
Julė Valivkonytė — ižd., -ir 
Bolis Semaška — sekr. Klubas 
susiorganizavo 1960 m. ir jo pir 
mininku buvo Antanas čečk’a- 
vičius, o valdybos nariais Ar- 
žuolaitis, Naųčikas ir Turskis. 
Klube dabar yra virš šimto na
rių.

— Kristina Austin kartu su 
savo mamyte

prieplauką.
- Islandijos patranklaivio Bal-

helinsson pranešė, kad jo laivelį
britų fregata Diomede atakavo

dur kapitonas Hoeškular Skar-

kėtūria kartus;TgįĮęisdama islan- 

britų kūtdriVF'^^iėjSančių- / Is
landijos vandenyse.

.Sužalotam J^ąidurui y argais 
negalais. grįžtant į savo bazę, 
antros britų fregatos Galatea ka-

diečių sargybai priartėti prie

savo mamyte Josefina Kriš- 
čiūniene -išvyko 2 savaitėm atos 
togų į Miami Beach, Fla.

— Agutė Galinauskienė iš 
Marquette Parko ir Martha 
Hofmanienė iš Brighton Parko 
apylinkės kartu išvyko j saulė
tą Floridą .praleisti ; litįngąs 
Chicagos dienas, pasimaudyti 
Atlanto vandenyno bangose. 
Artimieji linki joms gerų atos 
togu.

— Pijus V. Stončius iš Afar 
quette Parko apylinkės pakel
tas Bell Taupymo b-vės iždi
ninko pavaduotoju. Jis yra bai 
gęs knygvedybos ir finansų 
mokslus Illinois Technologijos 
institute. 'i

— Sharkos West restorane, 
6301 W. 63 St, American Can
cer Soviety ruošia- norintiems 
mesti rūkymą seminarus, pa
vadintus I Quit Smoking. Jie 
prasidės balandžio 6 d. 7:30 
vai. vak. ir tęsis iki balandžio 
9 d. Seminarai yra laisvi ir ne
mokami, bet pageidaujama re
gistruotis Sharkos tel. 586-3636. 
Apskaičiuota, kad vidutinis rū 
korius per 10 metų surūko ciga
rečių už apie $3.000, už kuriuos 
galima pirkti automobilį vie
toje pergreitai reikalingo kars
to.

— Šit. Kryžiaus ligoninė iš
leido brošiūrą apie maisto pris 
tatymą į namus ligoniams — 
Home Delivered Meals Pro
gram. šios socialinės akcijos li

pitonas pašaukė Jper radi j ą, gra
sindamas apšaudymu. Fregatos 
įgulos vyrai bu-Vo užsimaskavę 
ir stovėjo savo pozicijose prie pa
tranku. Britų : fregatos ir kiti
apsaugos - laivai ■nulydėjo įsląn-
dijos sužalotą patranklaivį. iki 
12 mylių jūros ribos, kiek-'bri-
tai pripažįsta esant Islandijos 
jūros plotą. '. • - ■ ? - T '

' 'Ą- - ?y

m
7-7

'V ■■■' 7-

U'V 7?7^
■ . ’ 

•v;/7i7;::-//7 77,,^- 
‘

■........... ■; •••• ••
•:< u:/■ 7.F.

- -

< ■'■

.• 7:7 7: 777 7
7,7,;t77:.

■'.' ; ;7.:':' 7'7 ':-X-
-;T- •

-7
7 7-.7 97L7.7;L77: : 7.

7 <7 J

-7- "... ... . 7.'s ■

77.. •77-7 7 -77 :?;7

lig77. v.:. ■...................... - - - - - 7

:7

r

RWR
♦♦4^1 O'<F » ■» w <» V 'T ▼ rr w -v w *«-<« . .•

/

¥ 
fei i

F<
£

1 l€WO
s t

if.

t

/z

VIAU l.'ic
Gr.

■r
*

TUVIŲ LAIKRAŠTI S UZ TA tJTOS LAISVĘ

-t

VOK LXI Price 15c

k

Library uf Congress
Periodical Division
Washington, D. C. 20540
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1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608
HAymarket 1-6100

Over One Milium hithimiiian 
In The United States ff

T/tr- Fifttt ąad Greatest 
Ikjdų iti Amsnea

-.

NO.79

TITO KIŠA BELANGĖM STALINO AGENTUS
y

t

'-A'■
A

c

t

*

Amerikiečiai, minėdami Amerikos neprikIaušomybės 200 meta sukaktį, priiimena
3?-

t

t a \ -• 'į * ' •* - * *

-R  - „11 —■! 11,11 III !■ ... ■ I. ■ UI ...................................—"

- - -

ANGOLOS VALDŽIA PADEDA
KOLONIZUOTI KRAŠTĄ

- ■ . ■ ■ ■*’ -

Išlaisvintą kraštą-Kubos, kareiviai
padarė sovietu kolonija

-t* -'7. -j,*** ~x -

PREZIDENTAS PADARĖ PLATŲ 
PAREIŠKIMĄ ŠVEDAMS .
Tito tvirtina, kad Jugoslavijoje 

Stal'no partija nereikalinga
STCOKHOLMAS, Švedija. — Jugoslavijos prezidentas Tito 

Broz, dar įiepasilsėjęs iš savo kelionės Į Meksiką, kur teko kalbėtis 
ne tik prekybos reikalais, bet ir plačiais tarptautinės' politikos 
klausimais, tuo pa.’iu reikalu išskrido į Švediją, kad galėtų iš
sikalbėti su jaunu Švedijos karalių apie Europos valstybių ateitį 
ir pasaulio taiką. Švedijos karalius Gustavas jau seniai buvo pa
kvietęs prezidentą Tito atvykti į Švediją, būti karaliaus svečiu 
ir aptarti valstybinius reikalus.

/

I
parduoda 5 dideliu kambariu mūr..

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

2 butu puikus mūras, atskiri šildy-

bungalow. Gazu apšildymas, garažas.
r

bal. 11 d., 11:30 vai. ryto ruošia 
labai svarbią informacinę po-
piėtę šyl Antano parapijos sa
lėje. Kalbės teisininkas. A. Pa- 
laitis; teisininkas Petras Stra
vinskas., ir Dr. Vytautas P. Dar- 
gis. Vėliau bus kavutė su už
kanda. Kviečiame šioje popie
tėje lietuvius- dalyvauti, (pr.)

4344062. _ „’ F

10 BUTU mūras į vakarus nuo Ci
cero. Ave. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

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

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

ŠIMAITIS REALTY' 
Insurance. Income Tax 

2951 W. '63rd St. Tel. 436-7878 
. *..ū . 4 ■» -- - ■

f

LUANDA, Angolą.: — Išlaisvintą Portugalijos koloniją da-

mai, 2 auto garažas. Marquette Par- F'

A. T VE R AS 
LAIKRODŽIAI IR BgANGENYBĖS 

Pardavimas, ir - Taisymas.

, T»Mj REpobIJc 7-1 »41
V J

B' t please;

Zj
PON T PUT WITH įlSTCHEi

Jaū’kuris laikjs- atspaustiintą ir g^liraa; gautf,knygą.,rinkoje

t

CHICAGOS LIETUVIU ISTOR1JĄ
... ..... ___ paskutinių 907(1869-1959) mėtų'

Chicagos . lietuvių:,-gyveįįmą ir jų atlietus.. .dąrbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos praugija. -- :

Knygoje aprašyta .pirmas Chicagoii latvažiavęs 
lietuvių, kolonijoj jų sudrgąnįžuotos ŠČĮpoš’ draugi 
nyčids, Įsteigti laikraščiai,Tkiniu visokie.. “ __
pasaulietiški choraU- O -bažnytiniai ir 311 veiklesnių h

. jos. _ Duoti dokumenjhi . Iratalikiškųį socaffisfnuų, lai

kai irki.- '. i. " t?'-7.. < -T

Norintieji šią.:knygą Įsigyti; prašomi parašyti’č^Į arba Money 
Orderį .. -- :■ ’

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS ’ 
vardu ir pasiųsti:

1739 Šė. Halsted St, Chicago, BL 60608

Alekso Abrose knyga?-įg>rašanti pi

$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
Knygoje aprašytą .pirmas Chicaj

kurių viso>bw& T2i.^l“tėatro draugija; 48
- - *__• t i • fKt^hz------ r < «■. 'i* -<■».' < • r- j

tų, 'laisvamaniškų ir

lietuvis, ^pirmos
zir^ugijoš, statytos baž-

žmonitp biografi-
JVZKZ. FULdULdUJUlį, laj^v AlUėailIašLy. LL

Htų" organizacijų ^atlikti darbai, Įsteigtos-mokyklos;-skmtyktos,' ban-

4

y-

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

deimantu^spfndintį žiedą, apkaišo medžių šakas
Ouklus. Dramatiškai besžkelčiančiunse* gamtos ~šcenovšSdfiuosee’**svajojiL 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. ■

Z” 1 -4.' -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS " 

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet — Šeštadieni ir 

ryto.

dienio iki penktadienio 12:30—- 
1:00 v. popiet — Šeštadieni ir} 
sekmadieni nuo &30 iki 9:30 vaLj ^7. g

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

CHICAGO, ILL. 60629 . - . '

ke. Arti mūsų. $27,900.

ARTI 73 — California 20 metu 
puikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir • O --* *’* *
lūs gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui 
r ” • .2 ________r_.
kti 2 aukštų mūro narnaZlūksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas' -prieš 18 metu statytas ~ beveik 
prieš Marquette Parka. $38.000. <

virtuvės. ^2 vojfios. nauii karpetai. 

,imtt $36,500.
2 BUTU modernus mūro namas su 

garažu. Atskiri 'šildvmai. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

l MODERNUS BUl U mūras ir 2 
juto mūro garažas!; Atskiri-šildvmai. 
Cent, air ęond^ Arti Maria High. — 
$45,500. - i " '

2 auto mūro saražas. Labai patrauk-

ar

bartinė Angolos vyriausybę padeda vėl kolonizuoti, skelbia dabar
tinės vyriausybės opozicija. Dabartinė Angolos vyriausybė, va
dovaujama Dr. Neves, leido ginkluotiems kubiečiams paversti so-

y

TERRA
Brangenybės, Lilkrodžial, Dovanos 

visoms progoms.
I2J7 WEST i3rtt ST_ CHICAGO 

feief. 434-4660

Didžiausias kailių

<•

paiirinkimas
pas vlenluteū

lietuvį kailininką 7^4 Ka* 
. Chicagoje ; -

jLNORMANĄy

[

kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų mūro narna, lūksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na-

prieš Marquette Parka/$38.000. /

9 kambariu kaip naujas ranch. 2
• •• ' MM- ■ - F

Arti Brighton Parko. Galite greit už-

ffaražu. Atskirieji dvynai. Rami, graži

<. ^ MODERNUS BUTU mūras ir 2

Cent: air ęond. Arti -Maria High. — 
^45,500.

VALDIS REAL ESTATE

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

^RUD’S REAL ESTATE.
PIRKSIT — PARDUOSI! — 

NUOMOSTT 
ĮVAIRUS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

♦369 ARCHER AVĖ CHICAGOJE 
Tel: 254-5551

. LEMONTO APVT.TNK&TE
135-TA IR ARCHER AVĖ

" Tel. 257-5861

I

BURŠTEINĄ
JeL 263-5826 
J (įstaigos) ir 
1 677-8489 ' 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, I1L 60601

?• j

I * 
i B. t

k
■ ffi

/

v

tinės vyriausybės opoziciją. Dabartinė Angolos vyriausybėj va
dovaujama Dr. Neves, leido ginkluotiems kubiečiams paversti so
vietine kdlonijaj praneša Washington Post specialus koręsponden- ' 
tas An?oloie. < '= - . .

y Gerai ginkluotiemsjKubos ka-

tas Angoloje

riams gana lengvai pavyko įveik-
ti visas kitas beginkles politines’ -
grupes, bet jos pradeda kelti bal
są. » j ' J ■ ■ -

Dabartinė vyriausybė neturi 
jokių priemonių opozicijos va- _ ’ ’ i*. . _ _  —_
darns užčiaupti burnas. Valdžią

- leistų -opozicįj'ai • "pareikšti; savo 
nuomonės. ’

■, ' '■ -V -7 7,';/7;-7^ '■ -■
Kartoja ambasadoriaus

dar ne.veikė cenzūros, kuri The-

Moynihan-mini^f

JAV ambasadorius Daniel

us apginkluoti Kubos karius

■’pareiškė,' ka
laŠaisvinteTį

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. -Te!. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
____ šymai ir kitbki blankai.

———i i ■*

INCOME TAX SERVICE
V- ' ■ * - - • ■ -

daromi vertimai, giminiu

šymai ir kitbki blankai.

Žemes ūkio |
gaminių kainos

WASHINGTONAS. — 
rikos žemės ūkio departamentas - -■

Ame-

praneša, kad kaikuriems žemės
ūkio gaminiams, kaip kjauši-
hiams, pienui ir gyvuliams, kai-
T....
Jos, vis dėlto, pasilieka 12 % auk-
nos; kovo; mėnesyje krito 1.5% ^ 
Jos, vis dėlto, pasilieka f2% auk- 
štesnės prieš , buvusias metais 
anksčiau. Vienkart, salotų, pa-

. • A '-.d . > J. •

v
štesnės prieš buvusias metais

4F ver-
giją, buvusia Amerikoje, šiame paveiksle padarytame Į862 metais, parodoma Amerikos ver-

* - . . • • • * 7--» - • • ■ r_________ T — % F— —1 *  * - - —. _ t L. —. I — L.gy penkios kartos, dirbusios S. Carolina -vajttii oje, Beufort farmoje. Vergiįa Amerikoje buvo 
panaikinta. z

Prezidentas Tito jau turėjo 
j kelias konferencijas šu Švedijos 
(premjeru, užsienio reikalų mi- 
nisteriu ir kalbėjosi su pačiu šve- 

, dijos karalių Gustavu. Trečia- 
' dienio vakarą prezidentas Tito 

~ sutiko susitikti su spaudos atsto
vais ir per Švedijos televizijos 

.tinklus atsakyti į žurnalistų ke- 
'liamus klausimus. Be tarptauti
nės padėties vertinimų, Tito su- 

įtiko atvirai papasakoti ir apie

— f

Plėšikai “amato” 
mokosi iš filmu 

C

MONTREALIS, Kanada. — 
Antradienį iš Brink’s šarvuoto, 
pinigams vežioti automobilio pa
vogtą arti trijų milijonų (2.8) 
dolerių grynais pinigais, ginkluo- Į- 
tiems sargybiniams pinigų šar4 
vuotį vežimą lydint.

■ Apiplėšimas ir plėšikų pabėgi
mas buvo tikras suvaidinimas to
kio pat apiplėšimo, neseniai CBS 
per TV filmo, rodyto kino tea
truose. '

Stačiai^neįtikėtinai kaigantr^- 
eni plėšikaitį^amegyVeifitob 

suvaidino pagal ekrane rodytą 
TV filmą, pasakė aktorius Jason 
Renard, vaidinęs nušauto plėši
ko rolę. Plėšikai prie Brink’o 
šarvuočio pastatė savo motorve- Jugoslaviją, jie nori paveikti 
žirnį ir atidarė duris parodė vi
duje pastatytą .50 kalibro Brow
ning M.2 kulkosvaidį. Apiplėši
mo scena šį antradienį įvyko 
prie pat Kanados Royal banko. 
Plėšikai su $2.8 milijono trimis 
automobiliais pabėgo.

Panašiame banko apiplėšime 
1950 metais panašiu būdu . plė
šikai pagrobė iš banko $2,775,- 
000. Apdraudos kompanija . pa
siūlė $125,000 tam, kas savo pa- 
rodynjjgis padės išsiaiškinti plė
šikus/

5

-Į ■ -----------
' pv'Bučinskas 

ligoninėje mirė, su
laukęs 82 metų amžiaus, žymus senosios kąrtosilietuvis biznierius 

nos kepėjas ir. kepyklos savininkds, gyv. 777 ^Michigan avenue.

Spiovė sen. Jacksonui 
į veidą

MADISON, Wis. — Sen. Jack-

MIRĖ DUONOS KEPĖJAS L
Praeitą antradienį Nortwestern Memorial

II M
” r 

tiko atvirai papasakoti ir apie 
Į padėtį pačioje Jugoslavijoje.

— Kodėl Jugoslavijoje yra 
daug politinių kalinių? — buvo 
žurnalisto klausimas.

Tito atsakė, jog tai neteisybė, 
į Jugoslavija yra kraštas, kuria-

midorų, citrininių vaisių ir med
vilnės kainos pakilo.

Gyvulių. maitinimui vjųrtoja-J 
mas pašaras, grūdai ir kitkas,

ję.. Jei pašarai brangs^ tuo pa--.

ūkio gaminiai; 'Antra vertus,

j^Moynihari, patyręs apiė'toviėtų
planus apginkluoti Kubos karius

.Ą^^ųtųse pareiškė, "kad-^wdetu-_ _  r_____ r ________ ______ 7
Sąjungą išlaisvintą Angolą pĮą?s sudaro pagrindą mėsos, pieno ir

Tada daugelis politikų smerkė 
’’ • i ■ ' '.J. ’ V' A *•

tus Angolon, tuojau J. Lionginas Kučinskas (Kutciiins), plačiai vartojamos Holsum duo

■ Moynihar.ą už tokius žiaurius
kaltinimus. Dabar paaiškėjo,
kad'tikroyė yrą tokia, kokią JAV 
ambasadorius tada pareiškė. Tai 
skelbia ne amerikiečiai,, befepa- 
t'ys Angolos politikai. -V ~ .

Visi labai .atidžiai seka dabar-

patarėju įkalbėta, padėjusią į ka-

čius Angolos veikėjus.

ambasadorius;tada pareiškė. Tai

t^s Angolos politikai:

tinės -valdžios policiją., ^sovietų

čiu pabrangsta ir minėti žemės 
ūkio- gaminiai; 'Antra vertus, 
transporto ir tarpininkų kaštai 
turi didelę reikšmę žemės ūkio 
produktų kainoms. .

žėmės ūkio departamentas sa-
ko/ kad *1976 m, kainos ir toliau

lėjimą kelis politika besidomin-
kilsiančios, ypač didmenų pre- 
kyboję. Įlos' galės-pakilti 5-6%.

dintą New Process Baking Co., 1111
1 OOO čf: XMTa~ TJkl * -1883 S. Hillock; jo kepamoji Hol-
sum duona yra plačiai perkama

is ruošias kovai
su encephalitis liga

. Ulinojaus viešosios, sveikatos
’ . . . . • ■ . • • I r.

šonui besitinkant Wisconsine, 
„Z 'teaiaiįS-iwŠj^ vIenas7.jaūnitblK

— parduodama visoj e Chicagos 
srityje. ’. ■ ’’ 7 -

.Kučinskas be -to buvb prezi
dentų dviejų kitų duonos kepi-_ _____________ _______
mb kompartijų. — Kappus Brea<£ kad Illinojuje ta smegenų už-
—. —< ■ • . r4 TTT* • XX

dentu ’dviejų kitų duonos kepi-
departamentas daro žygius, kad 
nepasikartotų kaip pernai vasa-nepasikartotų kaip pernai vasa-

• - - ■» ' -r ‘ v

Co., Racine*mieste, Wįs;, ir Os- .degimoJiga (encephalitis) apsir-
wald-Jaeger Baking Co. Milwau-

Neužteks skiepų
WASHINGTONAS. Aiųęri- 

kos Atstovų Rūmų sveikatos kd-
mitete vaistus gaminančios ben
drovės pareiškė, kad jos h espės

spiovė jam tiesiai į veidą. Tai 
padarius, policija suėmė tūlą 21 
m. jaunuolį Bennett Masei.

Suimtasis neprisipažįsta kal
tu ir jis iki teismo paleistas už
stačius 200 doL.

-% ' • » - ' • . *

Bennėtt Masei pareiškė spau- 
daL kad demokratų ir respubli-

rpe yra mažiausia politinių kali
nių. Jugoslavijos vyriausybė ki
ša į kalėjimus Stalino politikos 
agentus. Paskutiniu mėtų Sta
lino politikos šalininkai įvairiau
siomis priemonėmis skverbiasi į

įvairius Jugoslavijos veikėjus, 
bet jiems nesiseka. Nespėjo sta- 
linistas peržengti bet kurią Ju
goslavijos sieną, jis tuojau čium
pamas, apklausinėjamas ir kiša
mas į belangę. Jiems ruošiami 
teismai ir skiriamos bausmės. 
Savo bausmes jie privalo iškalėti. 
Jugoslavijoje Stalino šalininkai 
visai nereikalingi, čia jiems nė- . 
ra kas veikti...

Jugoslavijos prezidentui nepa
tinka, kad paskutiniu metu įvai
riausiomis priemonėmis bando 
prasiskverbti Stalino politikos 
šalininkai. Tito pažįsta Rusijos 
komunistus geriau, negu bet ku
ris kitas politikas. Jis pats buvo 
komunistas ir klausė iš Rusijos 
gaunamų instrukcijų. Komunis
tu" jis ir dabar save skaito, bet 
su rusais jis nebenori nieko ben
dro turėti. Pačioje Jugoslavijo
je jis kovojo prieš vokiečius, o 
kai raudonoji armija slinko į 
Rytus, tai jiesavo sunkvežimiuo
se nevežė jokios Stalino paruoš
tos komunistinės valdžios Jugos
lavijai. Tokias valdižias rusai 
primetė Vengrijai, Lenkijai, Lie
tuvai, Bulgarijai, bet Tito buvo 
sudaręs savo valdžią. Jis iš anks
to įspėjo Staliną, kad nebandy
tų primesti jugoslavams jokios 
valdžios. 1948 metai Tito įsakė 
išsikraustyti visiems sovietų val
džios patarėjams iš Jugoslavijos. 
Jis keliais atvejais pabrėžė, kad 
sovietų valdžios agentams nebus 
vietos laisvoje Jugoslavijoje, ten 
jie visai nereikalingi. Tito nusi
skundė, kad paskutiniu metu so
vietų agentai skverbiasi į vaka
rų valstybes.

konų suvažiavime bus pareikšti 
, stiprūs protestai ir kad tarptau
tinė jaunimo partija (Yippies) 
rengianti plataus masto akciją 
prieš kitus prezidentinius kan
didatus.

go 1,171 žmoniųinš kurių 52 mirė.

“Mes nelauksime kada ta liga 
(encephalitis) pasirodys”,

kee mieste.
Velionis paliko du sūnus — 

Lawrence ir Edmundą ir brolįVertybės popierių 
rinka

Vertybės popierių prekybos 
stebėtojai sako, kad pavieniai as
menys ir dalinai vertybės popie
riais prekiaujančios firmos vis

Valerijų.
Gedulingos mišios už velionio 

sielą laikomos šį šeštadienį, 9:30
vai. ryto Nativity BVM (Mari

pa-
reiškė Dr. Paul Levin. *-

Illindjaus sveikatos departa-

Sveikatos globa 
pabrango dar 14%

mentas pakvietė uodų (moskitų) 
ir paukščių apkrečiamų ligų spe- j 
cialistą Dr. Gary Clark, kurio 
pareiga bus visoje valstijoje su
organizuoti stebėtojų tinklą, kurs

cialistą Dr. Gary Clark, kuriojos Gimimo) bažnyčioje, 6820 S.
. iki rudens prigaminti pakanką-

< w\ __ •** - •
Washtenaw, Po pamaldų velio
nis laidojamas šv. Kazimiero Lie
tuvių .kapinėse.

. z r - - \ picAidujaiįvivs xiiuiw vao

■ ^slogas veikiąncių s^ie- jaįaj atsargios ir nepasi
tiki atsigaunančiu krašto ūkiu. 
Vieni jų pereitą savaitę laikėsi

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramontat- '

____x v ■ -- s-;
HEATING CONTRACTOR * 

įrengiu mieste ir užmiesty naujus lr 
oerstatau menus visų rūšių namo ap- 
šildymo pečius, air-conditioning van; 
Tens boilerius ir stogu rinas (gutters) 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel VI 7-3447

/

Reikėję i Libaną 
siųsti JAV marinus

LA CROSSE, Wis. — Senato
rius Henry M. Jackson, demokra
tų kandidatas rinkimams į pre
zidentus, pareiškė, kad Jungti
nės Valstybės privalėjo (jei bu
vo prašytos) pasiųsti Į Libaną 
marinus, kurie būtų neleidę ma
hometonų ir krikščionių gru
pėms viena kitą šaudyti. Sen. 
Jackson kritikavo prezidentą G. 
Fordą, kurio administracija ne
darius nieko, kad būtų išvengta 
“sprogstamos situacijos” Vidu
riniuose Rylose.

informuotų sveikatos įstaigas Vidutinė amerikiečio šeima 
dabar iš kiekvienų uždirbtų de
vynių dolerių vieną dolerį išlei
džia medicinai ir tos išlaidos dar 
brangsta, praneša AMA (Ameri
kos Medikų Asociacijos) žurna
las American Medical News.

Per dvylika mėnesių prieš pra
eitų meti) birželio 30 dieną svei
katos globai JAV-se išleista viso 
$118.5 bilijonų, tai yra 13.9 nuo
šimčių daugiau kaip metais anks
čiau. ši suma yra beveik 10 kar
tų didesnė už išlaidas medicinos 
globai 1950 metais.

pu, ypač prieš kiaulinę. Bet C. 
J. Stetler, vaistų gamintojų są
jungos prezidentas, tame pat ko
mitete pareiškė, kad vaistų ga-

J. Stetler, vaistų gamintojų są- apie pastebėtus ar-įtariamus ta- 
smegenų liga susirgimus. Pernai 
Cook apskrityje ta liga sirgo 265 

•; žmonės, iš kurių 14 mirė:
Pataria rusams 

nesikišti j Libaną 
BONA, Vokiėtija. — Vokieti

ją lankantis Egipto prezidentas 
Sadatas, besikalbėdamas su Vo- 
kietijos žurnalistais, patarė So-

nuošaliai, o kiti, pasinaudoda
mi pakilusiomis kainomis, pa
prastai norėjo pasipelnyti, par
duodami savo turimus vertybės 
popierius. z \ - ~ ' į

-• Toks reiškinys susilpnino ver
tybės popierių rinką. Net val
džios paskelbtos žinios, kad ga
mybos įmonėse pereitą mėnesį 
gerokai padidėjo užsakymai; ne-

mitete pareiškė, kad vaistų ga-
.o~. _ ——»

tenkinti skiepų pareikalavimą,

oerstatan menus visų rūšių namo ap- 
tens boilerius ir stogu rinaTfguttersV mintojai gali pagamintu ir pa-

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

kadangi nėra reikalo įskiepyti Italija sugavo labiausiai 

pageidautą kriminalistą

ROMA. — Policija Romos už
miestyje užklupo ir suėmė la
biausiai ieškomą piktadarį Al
bertą Bergamęlli, kurs buvo pa-

kiekvieną amerikietį. Antra ver
tus, bus nemažai tokių, kurie yra

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdą ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių

a* ■» •- T-X

Naujienose yra gausiu pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AuęuctairyM. Yatelūnl«n6, ŽVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for-

nato, 126 psL Kalną SI.—. ■ '
2. Jurgis Baltruiahls, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00,
3. Butkų Jut*, EH-tRAKĮAI IR RAITAI, 155 psl $1.50.
4. Vlneas Joniku, LYDtJAU VIEiNIĄ VĖTROJE. Etiių rinktinė 169

psL Kaina $3.00. - | *
5. Kloopas Jurgotieals, GLODI . LIŪDI. Lyrikos eflėa, 106 pat $2.00.
k*. ^.r«IVs,1vs r\«iry». «vi\ain« JtojerasciML, CO psL &Z.UU.

• 7. Nodas Rast.nls, TRIJŲ RO1IŲ IVENTt. Eiliuoti pasakojimai anie

8 Nadas Rastsnl^TTHE FOREST’’©?' ANYKiaAUAnta^'BlranTu^ko 
Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

9. Balys RulcU, UGNIES PARDAVĖJAS. Klės, 95 psL $1.00
10. Stasys Santvaros, ATDARI LANGAI Rinktinė lyrika, lff7 psL. $3.00
JI SMtv,rM' AUKOS TAURt, s-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50.
12. Pstras Sagstai, SAULRLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Patras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
14. EuganlĮus Groodls, AGUONOS IS SMtLIS. Eilės, 70 psl, $1.00

Slieninio formato, 157 P*L Kaina $2.00. poemos

goninė ėmėsi 1967 m. Tai bu- " ®- Ayolll^Kih^^AUKSINt j A. Eflėrtžčtai, 86 psL $2.00.
J išretintas lietuvaites senovės laikais;"ra autoriausiMuštrMtiomhr*^.^

8 Nadas Raatwnla^YHE FOREST OF ANYKičIAI, Antano Baranausko 
'Anykžčių Šilelis", vertimas, 42 psL $2.00.

9, Balys RulcU, UGNIES PARDAVĖJAS. Elės, 95 pat $1.00
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI Rinktinė lyrika, lff7 pat. $3.00
H' Sastvaras, AUKOS TAURt, S-ji lyrikos knyga, 152 pat $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULtLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
14. EugenlĮus Gruodis, AGUONOS IS SMtLIS. Eilės, 70 pel, $100
15. Elena Tumien*, KARALIAI IR iVENTIEJI. Eilėraščiai, to pat $2to
16. Alfonsas TyruoUs. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė,' 180 psl. $3.00
17. Jonas Valams, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

55 psl. $1.00. . . ..

vo pirmoji ligoninė Chicagoje. 
Darbas tęsiamas iki šių dienų. 
Jam paremti ruošiamas šį šeš
tadienį banketas Lexington 
restorane, kuriame dalyvaus ak 
torius John Gary iš Hollywoo- 
do. Ligoninei vadovauja ir kar 
tu su komitetu banketo reikia 
Jais rūpinasi sės. M. Almarita.

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HtART FUND

pažinimui.

(Pr).

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av« 
Chicago, III, 80632. Tai. YA 7-5980
I I MM—

SENOVtS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.
18. Ad^at J.m^BOK PALAIMINTAS. Poetija. 115 p«L $3.00.

Norėdami įsigyti Mm ar Htas knygas, praJome atailankyti | Naujiena
raštine arba užsakyti pa&a, pridedant čekį ar pinigini orderį.

NAUJIENOS,
1789 So. Halsted Street, Chleago, niiaola 60608

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapolit 
320816 W. 95th St.

GA 48654

^rariMraitar

INtURANCf

Slate I arm hre and C^soaRy Company

SKAITYK IR.KIfjįM PATARK

SKAITYTI ’NAUJIENAS*

DĖME SI O ' - 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 7 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I $ 

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

Tiktai $70 pusmečiui automobilio

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

■

Pasveikink savo draugus 
per ‘i nrioa”n Nauj ionas

alergiški tiems skiepams ir ku-
džios paskelbtos žinios, kad ga-rie jų negalės priimti. J

Skiepus gaminančios^ bendro-

liečiamybę, t. y., kad jesmebūtų 
teisiamos, jer įskiepijus žmo
gus susirgtų ar net ir mirtų.

Prezidentas pakvietė
J. E. Connally

Buvęs Oficialus vyriausybės praneši
Teksaso guber. J. E. Connally ir

vės norėtų^ gauti iš koi^reso ne-

teisiamos, jei įskiepijus žmo-

pagelbėjo — ihveštorių nebuvo 
pastebėta.

WASHINGTONAS

Pietų Afrika 
rengiasi

CAPETOWN, Pietų Afrika. — 

mas sako, kad krašto vyriausybė

vietų Sąjungai nesikišti į Liba
no reikalus. Sadatas mano, kad
naudingiausia, butų arabų poli
tikų detegacij'a į Libaną, bet tik
tai tuo atveju, jeigu Beiruto vy
riausybė arabų. paprašytų.

Sadatas labai patenkintas-pa
sitarimais su Vakarų Vokietijos 
kancleriu Schmidtu, nes susitar-

grobęs penkis'Žmones ir apiplė
šęs keletą bankų. Jo gauja bu
vo vadinama “vyrai iš Marselio”,
kadangi pa tse: Bergam el li ir jo. 
gaujos nariai buvo prancūziškos

ti oėl prekybos tr ginklų
- > - A - <*' -

RANGER 
FIRE IS 
WILDFIRE ( v

\ r

<■

4,

KOMUNIZMO “SKIZMAS”
Komunizrųo pasaulyje vystosi 

nauja ski'zma, kuri gali pasiro
dyti nemažini įdomi, kaip skili
mas tarp Maskvos ir .Pekino. 
Nauja rikiuotė palengva ryškėja 
Europos kompartijose.

Sovietų Rusija kontroliuoja 
savo “sąjungininkus” Rytų Eu
ropoje: Lenkija, Bulgarija, Ven
grija, Rytų Vokietija ir čekoslo-

“Aišku, kad dabar yra per 
vėlu daryti, Intervenciją, pasakė 
Jackson. Jei Sirija užims (Liba
ną), gali nebepasisekti išvengti 
karo”, pasakė senatorius.

kilmės. Per 13 mėnesių “veik
los” : Ši gauja Romoje pagrobė 
penkis asmenis, apiplėšė kelis 
bankus ir susišaudymuose su ki
tų gaujų nariais užmušė keletą 
žmonių.

nauja ski'zma, kuri gali pasiro- I

Rockefeller) pasitiko Įžr
nutarė padidinti krašto apsau
gos biudžetą 42%',diad kareiviai 
turėtų pakankamai genį ginklų 
ir amunicijos, pusantro bilijono 
dolerių sumai. Iki šk> meto.4isa 
Mozambiko siena buvo labai re-
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pasienis stropiai saugomas it įsi- kais plakatais ir žiauriais šūka- 
veržėliaf gaudomi ir teisiami. Vy-Į rimais. Jie .skaito nuvykusį 

Omnally iki šiol viešai buvo riausybė nutarė padidinti dabar-

jo žmoma yra pakviesti prez. For
do pietums į Baltuosius Rūmus
jo žmona yra pakviesti prez. For-
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Stebėtojai mano, kad tdks stai-
gus Coniiriljr 
ryšio su gegu

kvietimas turįs
1 d. įvykstan-

čiais Teksase prezidentinių kan-

ir amunicijos, pusantro bilijono 
dolerių sumai. Iki šib meto^sa

protestais
SYDNEY, Australija.SYDNEY, Australija. — Pen

ki šimtai vietos universiteto stu-

didatų rinkimais, kuriuose, m a- tai saugoma, bet jau dabar visas
dentų ir grupė darbininkų pasi
tiko Nelson Rąckefellerj priešiš-

noma, Reagan stipriai pasirody 
' siąs. 
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neutralus ir nerėmė jokį respu-. tines karb jėgas ir geriau apgink-
blikonų kandidatą J prajridąatus. lųoti.

rimais. Jie -skaito nuvykusį 
Rockefeller) Amerikos imperia
listu ir reikalauja, kad jis tuo- 
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. ' BANKUS TVARKĄS

ĮSTATYMAS

Kovo 31 d. bankus tvarkanti 
federalinė agentūra sako, kad 
įstatymas, koris suteiktų teisę v-*' k . • - ’■ — *

vakija. Tų šalių komunistai te- 
berodo savo ištikimybę ir klus
numą Maskvai, bet ne Italijos,

-■ jau grįžtų namo.

vyriausybei steigti bankus pri
žiūrinčią ir tvarkančią įstaigą,

nebus prnmU|^5:; v

greičiausiai’ šiais 1976 m. dar

Prancūzijos, Ispanijos, Jugosla
vijos ir Rumunijos komunistai. 
Jie nori būti nepriklausomi, kas

DEMOKRATŲ KANDIDATAS 
UDALL

Denio-kratas ir naujai pasi
skelbęs kandidatas į prezidentus 
Udall išsitarė, kad Kuboje, kurio
je pagaminama geri cigarai ir li
keris bei romas, negali būti jau- 
taip blogai. “Aš asmeniškai, — j_______
sako Udall, — nemėgstu Fidelio ■ • -------------
Castro, bet jis nedingsta, su juo Vėsus

Saulė teka 5:34, leidžiasi 6:16I
Maskvai daug nervų kaštuoja, turėsime svarstyti ginčus*’. .




