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APIE JAV NEPRIKLAUSOMYBĖS
200 METU SUKAKTIES MINĖJIMĄ

Kas minėjimų ruošia?
Jį ruošia Chicagos lietuvių 

27-nių organizacijų sudarytas 
specialus komitetas, pirminin
kaujamas Dr. V. Balčiūno.

Kas kviečiamas prie ruošiamo 
darbo prisidėti?

Kviečiamos ir visos kitos Chi
cagoje bei apylinkėse veikian
čios lietuvių organizacijos, drau
gijos, klubai, kultūrinės įstai- 

- gos ir kiti organizaciniai viene
tai, taipgi laikraščių redakcijos; 
ir leidėjai, net ir pavieniai lietu
viai, kaip yra pasakyta Minėji
mui Rengti Komiteto/atsišauki
me į visus Chicagos ir apylinkės 
lietuvius, paskelbtame spaudo
je ir išsiuntinėtame laiškais Chi
cagos' ir apylinkių lietuviams.

Kodėl kviečiami prisidėti 
visi Chicagos ir apylinkių 
lietuviai, ypač gi organizuo-

■ .tieji yienetai?^ .

Romantiškai n usiteikęs 29 m. 
Švedijos karalius Carl XVI Gus
taf balandžio 17 d. naktį bus 
Čikagoje mero Daley svečiu.

Sekmadienį, balandžio 18, jis 
išklausys liuteronų bažnyčioje 
pamaldas, 1650 W. Foster, o pir- 
madiepl Conrad Hilton viešbu
tyje 'dalyvaus mero Daley su

ruoštuose pietuose.
Karalius Čikagoje ilgiausiai 

sugaiš, kadangi joje gyvena 
300,000 švedų. Čikaga skaitosi 
didžiausia švedų kolonija Ame
rikoje.

Grįžęs ‘j Švediją karalius ba
landžio 30 d. švęs savo gimtadie
nį,.© birželio 19 jau neteks savo 
kavalieriško stono: jis tą dieną 
ves vokiečio prekybininko duk-

32Tn. amžiaus turinčią SIP 
via Sommerlath. Vestuvės bus 
Stockholme, Švedijos sostinėje.

kuriame visi turime dalyvauti ir 
kiekvienas galime savo trupiniu 
prisidėti. Minėjime dalyvavi- 

z mas mūsų organizuotos visuo
menės, daugybės organizacinių 
vienetų, parodys visų mūsų idė
jinį spalvingumą, o kartu ir mū
sų tarpusavio vieningumą, so
lidarumą, tą mūsų aukščiausią 
tautinę dorybę, išryškinta bei; 
pabrėžtą Lietuvių Chartoje. ’ /

Ar minėijme dalyvaus ir 
amerikiečiai nelietuviai?

Ir jie kviečiami minėjime da
lyvauti. Duodami skelbimai taip
gi ir į jų spaudą. Minėjimo gar
bės pirmininku sutiko būti taip
gi nats Chicagos meras Richard 
J. Daley.

Labai svarbu, kad Į minėjimą 
atvyktų daugiau lietuvių, kad 
būtų pripildyta didžiulė 4,000 
vietų McCormick salė, kad mi
nėjime visi būtume ir amerikie
čiams nelietuviams pasirodytu- 
me gyveną vienybės ir solida
rumo dvasioje, kad visi reiškia
me Amerikai savo dėkingumą 
už tai, ka ji gero mums- padarė 
ir ką dabar daro, kad irgi pa
rodytume savo pagarbą JAV tei
sinei demokratinei santvarkai, 
naudodamiesi šiame krašte pla
čiausiomis laisvėmis, kokių ne
turime jokiame kitame tegu ir 
laisvojo pasaulio krašte.

- Kokios reikšmės turės šis 
mūsų vieningas JAV nepri-

- klausomybės minėjimas?
Jei tik visi jame vieningai pa

sirodysime, tai jis turės didžiau
sios reikšmės ir atstatyti mūsų 
vienybės dvasiai plačiose visuo
menės masėse, taipgi ir Bendruo
menėje.

Kas- būtų, jei mes menkai 
šiame minėjime pasirodysime?

Mes tada pasirodytume Ame
rikai nedėkingi, ir tas mus labai

New Yorkas
" sumoka skolas
NEW YORKAS. — Ameri

kos vyriausybė, gelbėdama New 
Yorko miestų iš bankroto, yra 
paskolinusi miestui" 1.26 bil. dol. 
Balandžio 16 d. New Yorko 

miestas grąžino pirmų pasko
los dali 270 mil. doj. -ir sumo
kėjo paskolos nuošimčius 5,120,- 
723.29 dol. Birželio 30 d. turės 
sumokėti likusią paskolos sumą 
990;Tnil. doL

Pabrango jautiena
ČIKAGA. — Amerikos gyvu

lių augintojų sąjunga praneša, 
kad kovo mėnesyje ir pirmoje 
balandžio mėnesio pusėje Čika
goje pabrango jautiena 3 cen
tais už viena svarą; tuo tarpa u 
visoje Amerikoje per tą natį lai
ką jautienos kaina paliko ne
pasikeitusi. Manoma, kad se
kantį mėnesį visoje Amerikoje 
ir taipgi Čikagoje jautiena pa
brangs keliais centais, kadangi 
pašarai keliais centais yra pa- 
brangę. ■.

šiltas, lis ’
Saulė teka 5:08, leidHaei 6:38.

sukompromituos tu amerikiečiu 
akyse. Tada mes, kaip teisingai 
pasakyta Minėjimui Rengti Ko
miteto atsišaukime, nedrįstume 
amerikiečiams pažiūrėti į akis, 
nedrįstume jiems pasirodyti ir 
prašyti jų pagalbos mūsų ben
drųjų tikslų vykdyme, ypač Lie
tuvos laisvinime, nes kas, gyven
damas Amerikoje, šiame plačiau
sių laisvių krašte, jos laisvės 
negerbia ir pasirodo Amerikai 
nedėkingas, tas nevertas laisvės 
nei savame krašte.

Todėl, lietuviai, visi, kaip vie- 
'nas, dalyvaukime š. m. balan
džio 25 d. ruošiamam iškimin- 
game JAV nepriklausomybės 
200 metų sukakties minėjime. 
Savo apsileidimu nestatykime 
rizikon savb vardo ir tautos in
tereso !

tus.

Pasisakydami užgavę poli
cijos valdininkas Sacharovai už
traukia ant savęs kalėjimo baus
mę, nes Sovietų įstatymai' .už 
rankos prieš policiją pakėlimą 
baudžia iki pen kių metų 'kalėji
mu. ’

Sacharovas,' už j o .kovą ginant 
žmogaus teises-praėjusiais 1975 
metais apdovanotas Nobelio Tai
kos Premija, pasisakė Vakarų 
korespondentams, kad Omsko 
mieste, Sibire, per jėgą metamas 
laukan iš teismo namo, kur buvo 
teisiamas jo draugas, kovotojas 
už Krymo totorių teises Mustafa 
Djemilevas, jis, Sacharovas, uni
formuotam policininkui kirtęs 
kumščiu j veidą.
Jelena, Sacharovo žmona, pasi
sakė, kad panašiai kaip jos vy
ras jėga metama laukan iš teis
mo namo, jį net dviem policinin
kams sudavusi į veidus.

Andriejus Sacharovas, žymiau
sias Sovietų atominės fizikos 
mokslininkas ir ištvermingiau
sias žmogaus teisiu Sovietų Są
jungoje gynėjas, raštišku pareiš
kimu prisipažino užgavęs mili
cininką, bet apkaltino sovietų 
policiją nelegaliu elgesiu: kalba- 
policiją nelegaliu elgėsiu: kal
bamasis milicininkas metęs jį 
laukan iš teismo namo klausy
damas civiliai apsirengusių vy
rų, menamai KGB agentų.

"Negaliu sakyti, kad taip ne
buvo’’, pareiškė Sacharovas re
porteriams savo žmonos apart- 
mente Maskvoje, bet pridūrė: 
"Mano supratimu, milicininkas 
turėjo laikytis įstatymu, o ne 
įstatymų laužytojų pusėje”. Jis 
dar pasakė, kad kitą dieną jo 
žmona Jelena Omsko teismo na
muose buvo grubiai apstumdy
ta. Pats Sacharovas, nors žiau
riai buvo iš teismo' namo išstum
tas, bet fiziškai nebuvęs muš
tas, tik jo žmona gavusi kumš
čių už tai, kam protestavusi -prieš 
teismą policijų.

Vežiku unijos prezidentas Frank E. Fitzsimmons vadovavo pa
sitarimams naujam kontraktui pasirašyti. Jis labai gerai orientuo
jasi, neleid-žia trauktis nuo svarstomo klausimo, ko! jis nebaigtas 
ir reikalingas paragrafas neįrašytas į naujį susitarimą; Ateinan
čiais metais transporto bendrovės bus priverktos pakelti jiems algas 
30 nuošimčiu. ,

SACHAROVAS, JO ŽMONA KUMŠTIMIS 
^-MtolėPOLICININKUS

MASKVA. — Andriejus Sacharovas" ir jo žmona Jelena pri
sipažino apkumščiavus tris sovietų policininkus tuo tikslu, kad 
teisiami už pasipriešinimą policijai turėtų galimybę viešai pasa
kyti apie valdžios pareigūnu teisybės , nepaisymą teisiant disiden

Indija įstatymais 
mažins prieaugli

NEW'DELHI, Indija. Indijos 
vyriausybė penktadienį paskel
bė savo planą kaip . sumažinti 
tvanu virtusį gyventojų prieaug
lį nauju įstatymu.

Prieauglio “ekspliozijai” ma
žinti visų pirma pakeliamas am
žius, nuo kurių metų bus leidžia
ma jaunoms poroms apsivesti 
ir Indijos paskiroms valstijoms 
leidžiama priverstina steriliza
cija. Tai yra pirmas įstatymas 
visame pasaulyje, kuriuo įveda
ma priverstina sterilizacija. Nau
jasis įstatymas, be to, numato 
finansinius bonus asmenims, ku
rie savo norit duosis sterilizuo
jami ir numato bausmes valsti
joms (steitams),. kurios blogai 
ar per menkai planuoja prie
auglio mažinimą; be to suma
žins parlamente reprezentaciją 
valstijoms su dideliais gyvento
jų skaičiais.

“Mes turime reikalą su vie
na iš rimčiausių problemų, ko
kia bet kuri kita valstybė yra 
turėjusi ir mes stengiamės tai 
padaryti humanišku, subrendu
siu ir protingu būdu”, pareiškė 
Dr., Karan Šingh, Indijos sveika
tos ir šeimų planavimo ministe- 
ris.

Bingh pasakė, kad naujasis 
planas yra "praktiškas bandy
mas” išlaikyti Indijos gyvento
jų dabartinį 600 milijonų skai
čių, kad 1990 metais nepadaugė
tų iki bilijono. /

Velybinis amžius ^pakeliamas 
trimis metais; vyrams nuo 21, 
moterims nuo 18 metų. Norint 
kiek galimi vengti priverstinos 
sterilizacijos, opraktikuoti sa

varankiškų, sutinkantiems ste- 
rflizuotis savo noru bonusas pa- 
kėlismM iki $200.

Hanojus reikalauja
R. Niksono prižado

KINIJA DUOS REIKALINGUS RUSU 
KULKOSVAIDŽIU DALIS -

TOTIO:— Hanojaus radijas, 
nusiskūndęs, kad Jungtinės val
stybės nepadeda statyti karo nu
niokota - kraštą (Vietnamą), 

penktadienio pranešime pacita
vo buvusio prezidento Richardo 
Niksono menamą pažadą suteik
ti mažiausiai pusketvirto bilijo
no dolerių kraštui atstatyti be 
jokių sąlygų.

Tokio radijo pranešimu, ofi
cialus 'šiaurės Vietnamo laik

raštis Nhan Dan rašo: “Tiesa 
yra tiesa. Richardas Niksonas 
būdamas Jungtinių Valstybių 
prezidentu. 1973 m. vasario 1 d. 
Demokratinės Vietnamo Respu
blikos ministeriui pirmininkui 
atsiųstame pranešime pareiškė: 
“Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė prie šiaurės Vietna
mo pokarinio atstatymo prisi
dės be jokių politinių sąlygų.

“Preliminarinės Jungt. Vals
tybių studijos rodo, kad kontri- 
-bucijos- kiekis sieks apie $3.25 
bilijonus penkerių metų, bėgiui. 
Dėl kitų pašalpos formų bus su
sitarta tarp šių dviejų šalių.

Don Carlos žada 
skelbti referendumą

4

MADRIDAS.Ispanijos ka
ralius Don Carlos su visa šeima 
išskrido Į Mą j orkos salą Velykų 
praeįsti, kur žada susitikti su 
ministeriu pirmininku Carlos 
Arias ir jį perkalbėti, kad skelb
tų referendumą (tautos atsi- 
klausimą) mėnesio pabaigoj. Tai 
būtų pirmieji balsavimai Ispa
nijoje per 10 metų. Premjeras, 
kariuomenė ir koncervatoriai, tu
rintieji Įtakos kariuomenėje jr 
kariuomenė ir konservatoriai, tu- 
niui, o 38 metų amžiaus turin
tis karalius pareiškė, kad jis pa
sinaudos savo konstitucinėmis 
teisėmis pats skelbs referendu
mą, “jei bus reikalas”.

Gen. Jurgis VidelU, Argentinos 
prezidentas, pasiliko karo irau Ir 
mi n ištari y kabineto vadovybėj. Ar
gentinos kariai pritaria jo planams 
banditizmui iinaikinti ir kraito ūkiui 
atstatyti Gen. Vidella paskyrė karius 
provincilv gubernatoriais, kuriems 
įsakė pasiruošti baigti netvarką ir 
imtis priemonių kraito ūkiui at
statyti. Pirmon eilėn teismui turės 
a i ik intis iždą eikvojusi Peronionė ir 
pinigus / Perono Įsteigtos
darbfnlnky «unHo< 4ulriHElautieji vadai

* * * * C v

Egipto prezidentas išsiderėjo iš Vakaru 
Europos paskolų prekėms pirkti

WASHINGTOXAS, D. C. — Valstybės Departamentas pra
nešė, kad Egiptas gaus iš JAV šešis didelius transporto lėktuvus. 
Egipto kariuomenė paskutinio karo metu liko be automobilių, be 
aviacijos ir be būtiniausiai kariuomenei reikalingų susidėvinčių 
ginklų dalių.. Kongresas yra nutaręs uždrausti administricijai 
be kongreso pritarimo neduoti ir neparduoti Artimųjų Rytų vals
tybėm reikalingų ir labai pageidaujamų ginklų. Egiptas buvo tų 
valstybių skaičiuje, kurios negalėjo gauti Amerikos ginklų.

i Sen. Proxmire teisme'
MADISONAS, Wis. — Wis

consin© sen. W. Proxmire 1975 
m. balandžio mėn. pagerbė Mi
čigano mokslininką dr. R. R. 
Hutchinson, kuris darė bandy
mus su beždžionėmis, įteikdamas 
jam pažymėjimą. Tur būt, ta 
proga senatoriaus Proxmire raš
tinė buvo patiekusi spaudai pa
reiškimą tokio tarp kitko turi
nio; “Gerasis daktaras padarė 
turtus iš beždžionėlių, padary- 
-damas jąs-išAmerikos mokes
čių mbkSfojų^r

' Senatorius kaltina, kad vyriau
sybė kasmet išleidžia beveik 14 
mil. dol. dr. Hutchinsono bandy
mams.

Dr. Hutchinsonas, Kalamozoo 
valstybinės ligoninės, Mičigane, 

tyrimų skyriaus vedėjas, pa
traukė sen. Proxmire Į teismą 
už įžeidimą ir reikalauja 6 mil. 
dol. atlyginimo.

Atmetė muitus
WASHINGTONAS — Ameri

kos vidaus prekybos komisija 
buvo pašiūlusi Įvesti apsauginius 
muitus įvežamiems iš užsienio 
odos gaminiams, tikslu apsau
goti Amerikos odos Įmones. 
Prez. Fordas vienok tokį pasiū
lymą atmetė. Jo manymu pro
tekciniai muitai pabrangintų 
50% užsienietiškus odos gami
nius ir paaštrintų infliaciją. Vie
toje protekcinių muitų, prezi
dentas patvirtino taip vadinamą 
reguliuojančią pagalbą toms 
odos apdirbimo Įmonėms bei ba
tų fabrikams, kurie randasi sun
kioje finansinėje padėtyje.

Pereitais 1975 m. užsienyje pa
gamintų batų buvo Įvežta 319.4 
mil. porų už sumą 1.1 bil. dol.

Imigracija iš Azijos 
530% padaugėjo

U. S. Imigracijos ir Natūra
lizacijos įstaigos žiniomis, imi
grantų sudėties per praeitą de
šimtmetį radikaliai pasikeitė: 
iš Europos smarkiai sumažėjo, 
o iš Azijo^ dramatiškai padau
gėjo.

Imigracija į JAV iš Kanados 
ir Vakarų Europos nuo 1965 iki 
1974 metų sumažėjo 73 nuošim
čiais; kai 1965 metais imigran
tų iš minėtu kraštų dar buvo 
114,238, tai 1974 m. jų nebuvo 
31.384. Tuo pačiu metu imigra
cija iš Azijos padidėjo 532 nuo
šimčiais, t. y. iš 20.683 1965 me- 
fcūM? iki 130.662 1974 metais.

Bet prezidento Sadato kelio
nė į Ameriką ir pačiame Egipte 
bei Europoje padaryti pareiški
mai pakeitė tas nuotaikas. Sa- 
datas pranešė Egipto parlamen
tui, kad jis nutraukia su Rusi
ja pasirašytą 15 metų draugin
gumo sutartį, nes rusai neparodė 
reikalingo draugingumo Egiptui. 
Rusų kariuomenės patarėjais ki
šosi i Egipto vidaus reikalus ir 
Sadatas buvo priverstas juos iš
varyti iš Egipto. Prieš tris sa
vaites prezidentas Sadatas įsakė 
sovietų karo laivams pasitraukti 
iŠ Aleksandrijos laivyno bazės.

Valstybės Departamentas 
kreipėsi į kongresą, prašydamas 
leisti perleisti Egiptui būtinai 
reikalingus didžiuosius Ameri
kos transporto lėktuvus. Egip
tas žino, kad tais lėktuvais Ame
rikos kariai labai lengvai į 24 va
landas permetė Izraeliui reika
lingas prieštainkines priemones 
sovietų tankams iš kovos lauko 
išmušti. Egiptiečių valdomi ru
sų tankai pradėjo šliaužti į žy
dų laikomas pozicijas, bet labai 
lengvai padegti ir išvartyti karš
tame Sinajaus pusiasalio smėly.

Pradžioje kongreso nariai pra
dėjo šiauštis ir kelti balsą ne tik 
prieš sekretorių Kissingerį, ne
silaikantį kongreso nutarimų, 
bet ir prieš Egipto prezidentą 
Sadatą. Egipto parlamento nu
tarimas nutraukti sutartį su so
vietais ir prezidento Sadato pa
reiškimai, padaryti Washingto
ne ir vėliau Europoje, gerokai 
pakeitė nuotaikas. Klausimą 
svarstė atstovų rūmų užsienio 
komitetas. Sekretorius Kisin- 

geris informavo apie naujai su
sidariusią padėtį ir apie prezi
dento Fordo administracijos nu
tarimą šiais metais neparduoti 
egiptiečiams daugiau JAV gink
lų. Kongreso komiteto nariai nu
tarė nekreipti dėmesio Į anks
čiau padarytus nutarimus ir pra
nešė Kisingeriui, kad transpor
to lėktuvus gali perleisti be su
siekimo likusiai Egipto kariuo
menei.

Re to. kongreso atstovai paty
rė, kad Egipto prezidentas, pa
klausęs JAV patarimo, kreipėsi 
į kelias Vakarų Europos valsty
bių valdžias, prašydamas pasko
lų ir moderniškų ginklų. Ne tik 
vokiečiai, bet prancūzai, italai 
ir britai sutiko duoti Egiptui 
reikalingų kreditų ginklams 
pirkti. Be to, iš Kinijos ateinan
čios žinios sako, kad Kinijos vy
riausybė sutiko duoti ir parduo
ti kulkosvaidžiams reikalingų 
atsarginių dalių. Kiniečiai turi 
pakankamai rusiškų kulkosvai
džių ir atsarginių dalių. Kinie
čiai turi pakankamai ir kitų Ru
sijoje gamin tų atsarginių dalių. 
Jie galėtų jas perleisti Egiptui.

^4
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enpiklopedi j ų bendradarbis. Kiek 
jo.,straips.nių ir straipsnelių yra 
parašyta Lietuvių Enciklopedi-

CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Phone t Virginis. 7-7747
Thur.9-8 Sat. 9-1

pacientų X spindu- 
ir neberadau 

buvusio artričio. Vi-

mums visiems brangaus akade
miko kalbininko gyvenimą ii 
darbus. Jeigu ne tremties ne-

Judi e Gorbey yra įsitikinus; kad gera knyga yra pati geriausio* 
įi priemonė žmogui ramiai praleisti vakarą. Ji yra paruoiusį kelias 
Biblijos versijas, kurias siūlo savo draugams ir artimiesiems. Ame
rikiečiams ji turi paruošusi specialią šios plačiai skaitomos ir dar 
plačiau komentuojamos šventos^ knygos laidą. ’

Straipsnio autorius Robert 
.Smith rašo.: • •- - •

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

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

You can buy shares in your perti-

pavyzdžių, jus netikėtumėte”, 
pasakė jis. Dr. Milfee yra vyr. 
radiologas East Dallas ligoninė
je, Dallas, Tex.

“Mačiau* žmones atnešamus 
į ligoninę neštuvais, agonijoje, 
visiškai artričio sužalotus. 1— 
vos keletą dienų hormonais gy
dyti jie paprastai po ketverto 
dienų jau vaikščiojo ligoninės 
koridoriais’.’... -

Nacionale Artričio Fundaci- 
ja buvo tiek paveikta Dr, Varo 
no dramatiškais' rezultatais, 
kad. jos med. direktorius Dr. 
Emmanuel Rudd asmeniškai 
pradejb terapiją hormonais tir

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA-
Kazio šidlatisk 
daryti įtakos

f. dr. F et ras Jonikas

Dr. Varon, kurs, yra associate 
patologijos profesorius Bay
lor universitete, pakviestas pa
dalyti pranešimą: apie savo 
išradimą Texas Reumatizmo 
Draugijos metiniame susirin
kime: gegužės 8, d. “Jo gydymas 
hormonais, kaip matyti, laimė
jo stebėtinų rezultatų”, pajreiš 
kė Į)r. A. Dean Steele reuma
tologijos depąrtamehto. -Scott 
ir White klinikos Temple, 
Tex. viceprezidentas.

Pats Dr. Varon pareiškęs, 
kad jis betarpiškai artričiu ser 
gąn.tienjs patarimu per telefo
ną negali duoti, bet Enquirer 
skaitytojai gali paprašyti savo 
asmeninius daktarus, kad jie 
jam paskambintų ir jis; mie
lai suteiksiąs reikalipgus, pa-

! 214-824-8735. — arba parašyti 
laišką adresu 3814 Swiss Ąve., 
Dallas, Texas 75204. J. Pr.

Neįtikėtinas naujas' gydymas 
hormonais 95 nuošimčių atve
jais pašalina tą ligą padaro 
tai, kad jos suluošinti' kėdėse 
ant ratų važinėje ligoniai^kelių 
dienų bėgyje pradejd savo ko
jomis vaikščioti.

“Tas gydymas, be abejo, jra 
atsakymas į amžiais: ieškota 
artrjčiui gydyti' vaistą,” pasa
kė tb gydymo išradėjas- Df. Ha
rold Varnon.

Mačys-ncniaęys bet blogo 
k<> neišlyadys“, kaip žemai-

“Tas gydymas gali pagelbėti 50 
milijonams amerikiečiu kiekvie
nam ketvirtajam piliečiui. 
artričio kankinamam. Tai di
delis prasilaužimas!”

Kelių dienų bėgyje, o kar- 
taish per naktį, žmones atvež
ti į mano ofisą ant ritelių, jau 
galėjo vaikščioti. Mačiau kaip 
Ino gydymu baisiai deformuo
tos, į Drakulos panašios rari- 
kos vėl atgavo sveikų rankų

me 
kalbininkų 
Jonikas, 
mėn 25 d. 
gės valsčiuje, 
gi. ši is metai 
m. am'iaus.

mo rengėjai išsiuntinėjo 4,000 
Chicagos lietuviams laiškų, 
kviečiančių ; juos atsilankyti į 
minėjimą. Ten nurodytos ir bi- 
letų į minėjimą r pašlavinėj i- 
nio vietos.' Laiškus gaus tik da- 

| lis Chicago? lietuvių, bet į nii- 
Bet1 riejimą kviečiaiųi visi. Atvyks- 

I tantieji prašomi, atsivesti ir sa- 
■ vo draugus amerikiečius bei 
kaimynus. -

Iškilmingos pamaldos už 
Amerikos lajsyę bus atlaikytos 
jųi nėjimo dieną (šį m.z baįa n- 
džio.25 d.) Chicago? Marquette 
Parko parapijos bažnyčioje, 
šv. mišias atnašaus J. E. Vys
kupas V. Brizgys. *-■'

Vainikas prie Amžinosios 
Ugnies žųvusiems už- Amerikos 
laisvę McCormick aikštėje bus 
padėtas, visjį, Chicagos lietuvių 
vardu po pąniąldų Marquette 
parapijos bažnyčioje.

Bušai į minėjimą iš Marque 
t te Parko ir kitų Chicagos lie
tuvių tirščiau apgyventų vieto
vių bus pateikti vykstančių jų 
jį- patogumui. Tuo pasirūpins 
minėjinio rengėjai.
' Sėkite informacijas apie mi
nėjimą sekančiuose Naujienų 
numeriuose. Jų duosim kiek
vieną dieną. .

Kvietimas Amerikos 
lietuviams

Chicagos lietuviai mini Ame 
rikos 200 metų nepriklausomy
bės sukaktį šių niefų balandžio

en gavo ir šios srities magistro 
lipšni (1958 m.).

Iii Kreipkitės I kuopų 
rsmENlHMO do-hus

imirus prof. A. Saliui ir 
kard iui^ tremtyje beturi- 

s vieną žymiausių mūsų 
tai prof. dr. Petras 

s gimė 19'>6 m. kovo 
Antringių k., Taura- 

žemaitijoje. Tai- 
s jam sukako 70

Baigęs Tauragės vidurinę mo- 
kvk! n P. Jonikas studijavo Vy
tauto Didfiojo Universitete lie
tuviu kalbą, literatūrą ir peda
gogiką. Vėliau buvo Universi
teto pasiųstas i užsienius spe- 
cia’huotis lietuvių ir baltų kal
botyroje: lankė specialius kur
sus Rygos. Vienos ir Karaliau
čiaus universitetuose. 1941 m. 
Vilniaus universitete suteikė 
jam filologijos daktaro laipsni 
(magna eum įaudė). Jau trem
tyje — Čikagos universitete lan
kė bibliotekininkystės studijas, liniu

GERA VELYKŲ NAUJIENA;
' TŪKSTANČIAMS LIETUVIŲ 

Hormonais pagydoma didžioji žmonijos rykštė? artritis

Neįmanoma čia išvardyti dr. 
P. Joniko parašytų studijinių 
straipsnių mūsų kalbos, istorijos, 
rašybos, kalbo kultūros ir-kt. te
momis. O kiek jis yra paskyręs 
laiko, beredaguodamas .ir betai
sydamas kitų autorių darbus: 
Ve. Biržiškos — Aleksandryną, 
Lietuvos Universitetą ir pan.

Išėjęs į pensiją, dr. P. Jonikas 
yra pasiryžęs dar daugiau laiko 
pašvęsti savo srities darbams. 
Šiuo metu jis smarkiai dirba 
prie savo naujo veikalo — “Lie
tuvių Kalbos Istorija”, čia jis 
yra pasiryžęs, kaip savo laiške 
man rašo, “bent pagrindiniais 
bruožais parodyti lietuvių kalbos 
raidos santyky su tautos gyva
tos raida, nes juk kalba yrą. 
ypač mūsų tautos pagrindinį^ 
dėmuo”. . Bet ir šiam veikalui 
ruošti negali paskirti viso laiko, 
nes sutrukdo kiti terminuoti dar
bai. Jam teko suredaguoti jo 
mirusio kolegos prof. Ant. Salio 
raštus. Tai taip pat buvo dar
bas. reikalaująs nemaža rūpes
tingumo ir atidos.

Tiek ■ tai trumpai apie šio

Jonikas savo laiške- nusiskun
džia, jis būtų galėjęs daug dau-. 
giau veikalų parašyti ir tyrinė
jimų atlikti.

Tenka dar paminėti, kad iš 
savo bei žmonos uždarbio dr. P. 
Jonikas yra sukaujggi labai, tur
tingą biblioteką, kuria, esu tik
ras, galės pasinaudoti ir kiti, 
besiįdomaują lietuvių kalbos da
lykais.

Kaip asmuo, dr,' P. Joiųka^. 
yra-labįa mieĮas/^pmpąnijoje, 
draugiškas, didelis, tolerąntas, 
pažangus žmogus.’ Savo atosto
gas Įžf feyeilržasnū^. 
Union Pierj vasarviefęj 
giamiausias sportas 

pong”. "’Tfš-
Nuoširdžiei sveikindami su- 

kaktuvininką, sulaukus bran
daus amžiaus^ iKjriųįą-pąįinkėtį 
.jam kuo geriausios ęS^ęųiią.fos ir 
dar daug, .daug kūrybingų me-, 
tų kalbos.. dirvonus.. Būtų grą
žu, kad ir platesnė . VKU.om^njė 
prisimintų šį mūsų retą moksli
ninką — kalbininką ir suruoštų 
akademiją, kurioje būtų plačiau 
apžvelgtas jo gyvenimas ir nu
veikti darbai.- - -Jonas; Ęufera.

Dr. P. Jonikas savo darbais, i 
tinkamu pasiruošimu yra žymiai: 
prat rtinęs mūsų kalbos pažini- [ 
mą, jos plėtrą ir istoriją. Pra-! 
vartų tad nors trumpai, kiek I 
laikraščio skiltys leidžia, pažvelg- j 
ti i šio mokslininko gyvenimą, | 
turėtas pareigas ir atliktus mok
slo darbus.

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

joms ir tfvw’nimo pradžiai

duoda VA!KAM> o la in k
x|fwwi*wi and-audos til

Now E pay ir^emat when held to 
matuaiir ef A years* 10 morrthji the first * 
year). Bands are reph«ed if ket, stolen, a • 
i^etioyedLWhen seeded tney can breathed * 
at your bank. Interrat is not subvert to rtete 
or Jpotl fncame md federal Ux Mar 
be dMa*ad wadi redaeaptaan.

Nepriklausomoje Lietuvoje dr.
Jonikas jau 1927 m. pradėjo 

dirbti Vytauto Didžiojo univer
sitete vyr. asistentu, vėliau bu
vo pakeltas į docentus. Tuo pa
čiu laiku I ietuvos Mokslų Aka- 

emijoje ėjo įvairias pareigas. 
Nuo 1938 m. buvo “Gimtosios 
Kalbos” žurnalo atsakomasis re
daktorius. Nelemta okupacija 
sutrukdė tolimesnę dr. P. Jo
niko akademinę karjerą Lietu
voje.

194-1 metais pasitraukė į Va
karus. Čia jau randame P. Joni
ką Hanau stovykloje. Ten jis 
dėstė įsikūrusioje gimnazijoje 
lietuvių kalbą. Vėliau Pabaltijo 
universitete ėjo profesoriaus pa
reigas.

1919 m. atvyko i JAV.. Nau
jame krašte nelengva fbuvo hu
manitarui rasti savo srityje, dar
bo. Todėl pradėjo dirbti ‘Nau
jienose”, kaip korektorius (1949 
-55 m.), kartu vedė "Kalbos Da
lykų skyrių. 1952 m. Lietuvių 
Frofesorių Draugijos paskatin
tas. įsteigė Lituanistikos Insti
tutą, kurio prezidentu išbuvo 12 
metų.

Čikagos universitete be tiesio- 
?irio c’arbo, kaip teisių fakulte
to Hb’.iotekin?nkas, dėstė, lie
tuvių bei baltų kalbotyrą e. o. 
profesoriaus titulu (197.0-3).

Nuo. 1970 m. dr. P. Jonikas 
yra išrinktas Pedagoginio Litu
anistikos Instituto (Čikagoje) 
rektoriumi, kurias pareigas ligi 
šiol tebeeina.

Dr. P. Jonikas buvo ir dabar 
tebėra daugelis mokslinių ir 
specialinių draugijų narys: lie
tuvių, vokiečių, amerikiečių ir 
kt. Jo parašyti žymiausia vei
kalai yra — “Pagramančio tar
mė”, “lietuvių Kalbos Istori
ją”, “Gimtojo žodžio, baruose”, 
“‘Lietuvių bendrinės kalbos kūri
masis”. Jis yra daugelio moks- 

pecialinių žurnalų bei
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PASSBOOK 
'SAVINGS.., 
the best way to sayejegularty!

Didžiojoje spaudoje paskuti
niu laiku teko pastebėti prane
šimų apie “prasilaužimą kovo
je su pikčiausiu žmonijos prie 
su — su artričiu, bet asmeniš
kai — ačiū Laimai — nesuin
teresuotas neatkreipiau reika
lingo dėmesio, tik kai vienas 
Naujienų draugas apnešęs sep
tynių milijonų tiražo turinčio 
s a va i t ra šė i <) “N a t i o n ai E n q u i - 
re r'* balandžio 13 dienos leidi
nį su per visą frontinį puslapį 
a n t rajtcmis “Top Medical Uni- 
persiLy Rreaklhrouyh fęr 50 
Million Americans: Artritu cu
re . .. Simple Ncip Trealnienl 
Eliminates Disease in (A5'Jr of 
Victims“ (Medicinoje pirmau
jančio universiteto pralauži
mas 7>O milijonams amerikie
čiu: Artričio gydymas... Pa
prastu nauju gydymu ser
gančiųjų liga pagydoma", ma
nau kad laJjai veria savo (antie 
čius su lup straipsniu supažin
dinti. ’ \

50 LatriaH}3 li»,iu\iii vi^uonu’nvi i
giau kaip SEPTYNTXLS MIl IJoM S doknt 
tiems nariams 

didžiausia lietuvių trelei rtahnc o»k^m/a< ijA 
bes apdraudę ir hgoie pašalpa 
VIJIMAS neieško p<»ino. o 
pagalbos pagrindu 

jau turi daugiau kaip tris vu pine miliĮono dolet tų 
hm |t. <*pdr«uda tikra tr i«uqi K<rk\irr»as lietuvis Čia 

* * <rrrij klasto r*ik4hr»q*j»u^i^< n»w>
iki $10.00000

and 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TO /3/4%

;vjęram§; “M/jtęrkus naudo-
i»MTri<Wį — pro-

iCr Į^o.ų kombi- 
Aacįją, VyrąĮųą aJ Jvaxloju x-x - 
jrišką- h.ųrnjŲųną — tęslpsteroną 
su labai mažu progesterono 
patiri.

Dr. Robert Milhveę,daktaro 
Varono tyrinėtoją grupės narys, 
■patiūdydamas gjrdymo efektin 
’guęiąį pavadino jį “dideliu di
deliu prasilaužimų”; “Mačiau tajimus, Dr. Varono tęlpfohas

Dr. VaftfJi-horfnunęiis 
gydymo iSradėjys

Dr. Varon, Endokrinų Tyri
nėjimu Departamento Baylor 

! Universilelo Gradual e mokyk
los , Dallas mieste, direktorius, 

'ipra^juMų ketvertų njetų bčgy- 
įe hormonais gydymo metodą 

s.u 5^‘Vyrais ir
Visi jie kentė nuo 

<Ug£jieimoj.ąnčio. artričio — 
plačiausiai paplitusios ligos, 
kuri surakina sąnarius.

“Mano pasisekimo ratą ste
bėtina — 9& nuošimčiai”, pa
sakė jis.

“Aš pradėjau tirti hormonais 
gĄ-domyj 
ių nuotraukas 

nei žymės 
siškaj išnykęs!

g- “Patyriau, l^ad- paprasti .sa
vaitiniai į^viidę$tnnai greitai 
sustabdė aįtnęįo plitimą, ats
tatė sužalotus kaulus ir audi
nius ir faktiškai visą. ligą pa- 
naikino. Kai kurie ligoniai pa
juto visišką pagerėjimą vos 10 
ar 15 minučių praėjus nuo 
hormonų injekcijos.

“Išbandžiau jį (tą metodą) 
su 40 pacientais, sergančiais pa 
čia pikčiausia tos ligas rūšimi 
— reiiiuątoidipiu artričiu ir ga 
vau lups pačius rezultatus — 
95 nuošimčius pasisekimo”, 

g D r. Varon, 46, paaiškino, kad 
jjis vartoja skirtingas hormo- 
ftriš i.’AC'.Vs-V imra • .... :..

knyga apie Amerikos lietuvių pąsiar.- 
j. kcąšfo i^oliljką Kaina

Ims T^njrtrmLjrr^l.ū** čėkls arba Money Orderis
Į/ « ** m- '

bus pasiųstas tokiu adresu:
N A U J 1 E N O S.

I :•> IL.Ktrd Sr. ( hirngn III fiURO*.

iVv UBU T 4r>i»qi(u n*
'Ddraurln* mokėsiu <2

FSGHT HEART DISEASE

INSURED

Mutual Federal 
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linkių lietuviai kviečiami daly
vauti šiame minėjimo koncerte.
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Kas yra tornado?
" . t

Tornado — lietuviškai išreiš
kiamas pavadinimais viesulas, 
oro sūkurys, uraganas, audra 
yra grynai amerikoniškas gam
tos padaras, paprastai praside
dantis Centrinėje Amerikoje ir 
įvairiu greičiu ir smarkumu 
traukiantis šiaurės rytų krypti
mi per Jungtines Valstybes iki 
Didžiųjų Ežerų, įskaitant, žino
ma, Michigan ežerą su Chicaga 
ir Detroitu. Viduriniai Vakarai, 
kurių patį centrą sudaro Illnois, 
yra pačiame tornadų “vieškely
je” ant paties kelio, nors tas 
“vieškelis” yra labai platus — 
nuo Uolų kaln ų (Rocky Moun
tains) iki JAV rytų pakraščių, 
pradedant nuo Meksikos sienos 
iki Toronto, Kanadoje. Tornadų 
“vieškelyje” nužymėta, kad žmo
nių gyvybėmis aukų rytiniame 
šon e būna triskart iki penkių 
kartų daugiau negu likusioje da
lyje, taigi į nuostolingiausių au
drų sritį įeina Pensacola, Mo
bile, Mon tgomery, Birmingham, 
Atlanta, Memphis, Nashville, 
Cairo (Illinois), Louisville, In
dianapolis (pačiame pakraštyje), 
Columbus ir šiek tiek Detroitas.

. . Niekur kitur n ėra tokių ge
rų sąlygų tornadams siausti kaip 
minėtame “viešbutyje” — ly
gios be jokių kliūčųi platybės ir 
tolybės, stiprios oro srovės at
minėtame “viešbutyje” — ly
gios be jokių kliūčių platybės ir 
pietų pusės, šaltos iš šiaurės, ku
rios neprasilenkia nesusidūrusios 
ir audros nesukėlusios.

Tornadu daroma žala

Smarkių tornadų “sezonas” 
paprastai prasideda balandžio 
mėnesiu, taigi jau yra prasidė
jęs,, nors šiemet ir pačiu žiemos 
metu buvo keletas tornadų, o 
vienas iš jų ypač nuostolingas. 
Ateinančiomis savaitėmis nera
miam orui užėjus verta ir pa
tartina stebėti kaip iš tamsios 
debesio papilvės nusileidžia že
myn gumulys, bet. jų daugu
mas vėl išnyksta, o tik retkar-

skaito nuo 650 iki 1,000 torna
dų per vienus metus, pradedant 
pavieniais, izoliuotais oro sū
kuriais, baigiant visišku atmos
feros chaosu, nusiaubiančiu ke-' 
lėtą valstijų. Vienas rekordi-1 
nis tornadas buvo prieš lygiai i 
2 metus — 1974 m. balandžio-3 i 
ir 4 dienomis, kai distancijoje 
nuo šiaurinės Alabamos iki Onta
rio, Kanadoje, 16 valandų bėgyje 
148 “straubliai”, nusileisdami iki 
žemės užmušė 315 žmonių ir 
5,481 sužeidė. Apie pridarytus j 
medžiaginius nuostolius niekas 
tiksliai .nė suskaičiuoti negali. 
Chicago tuomet buvo aplenkta, 
bet; debesų “dūmtraukiai” kelis 
kartus-buvo nusileidę iki pat že
mės visai arti Morris, III., o vie
nas didžiulis sūkurys išilgai šiau
rinę Indianą padarė 121 mylios 
ilgumo “pradalgę”, užmušda
mas 19 žmonių ir 362 sužeisda
mas.

Oro tarnybos ekspertai pra
našaują, kad nuo tornadų JAV 
kasmet žus vidutiniškai po 90 
žmonių, iš jų po 28 žmones Illi- 
nojuje.-.Nuo 1916 metų Illino- 
juje nuo tornadų žuvo L032. Tai 
viena iš dviejų iki šiol daugiau? 

‘ šiai nuo tornadų nukentėjusi 
valstija. Pirmoji iš eilės yra 
Arkansas.

Iš iki šiolinės patirties tiek 
jau yra tikra, kad tornadai šiau
rės Amerikoje (JAV-bėse) pra
sideda nuo kovo mėnesio ir retė- 
dami bei mažėdami kartojasi 
maždaug iki liepos pabaigos. 
Balandžio mėn. vidurys pripa
žintas labiausiai audringu. Apie 
80 nuošimčių Amerikos tornadų 
kėliauja šiaurės rytų kryptimi, 
trumpais straublių nusileidimais 
iki žemės iki daugiau kaip 100 
mylių distancijos nevienodu 
greičiu — nuo 5 mylių iki 60 
mylių per valandą. Bendrai, di
džioj i straubliu (vėjo kelnių) da
lis žemės. nesiekia.
Kas daryti tornadui užklupus?

Chicago Tribune balandžio 9 
d. nr. James Pearre straipsnyje

' į:

S.?’

-v

Solistė Prudencija Bičkienė

Prudencija Biękienė, Chica
gos Lietuvių Operos solistė, da
lyvaus JAV 200 m. nepriklau
somybės sukakties specialiame 
minėjime, kurį ruošia Lietuvių, 
organizacijų komitetas balan
džio 25 d. 2 vai. popiet Mc
Cormick Place. Solistė P. Bič
kienė yra ne tik viena iš iški
liausių dainininkių, bet ir veik 
Ii lietuvių visuomenėje, ypa
tingai Lietuvos Dukterų Drau
gijos organizacijoje, kurioje ji 
išrinkta į valdybos socialinį ko
mitetą. Savo dainomis ir dalyv- 
vavimu ji padės gausiems da
lyviams išreikšti meilę Ameri
kai ir meilė laisvės netekusiai-------- . - v Z . . . . — , v

-čiais -susiformuoja, -p ilgėjančią apie- .tornadus, pateikia .. keletą. Lietuvai. ^Visi -Chicagos.ic^apy- 
leiką ar ‘dūmtraukį”, panašų į 
dramblio straublį, kurs pasiekęs 
žemę daro tuos siaubingus nuo
stolius gyvybėmis ir turtu.

• Tornadai neturi ribos nei sai
ko;]-Jie gali būti maži, bet pikti 
oro? verpetai arba milžiniški, 
staugiantys .sūkuriai su pusės 
mylios įr storesniais straubliais, 
kuriuose besisukančio vėjo 
smarkumas siekia arti 300 mylių 
per ^valandą....

Kiek, tornadų praeina per vie
ną sezoną ?. Nuo 1970 metų pra- 
dėdah t, Amerikos Oro Tarnyba

• (National Weather Service pri

naudingų patarimų kas daryti 
tornadui užklupus:

“Apsaugos priemonės, kurios 
gali apsaugoti jūsų gyvybę nuo 
tornado:

9 Jei esi viduje (namuose), 
saugiausia vieta gali būti rūsys 
(beismantas), bet reikia kad rū
sio sienos būtų stiprios. Jei na
muose beismento nėra, patartina 
iš anksto pasirinkti stipriau at
rodanti kambarį, o. toks kamba
rys turi būti be angų ir namo 
viduryje. Kambaryje ar <beis- 
mente kaip papildoma saugumo 
priemonė' patariama palysti po

stalo ar pan., kad namo apdras- 
kymo atveju apsaugotų nuo lūž
tančių ar krintančių skeveldrų.

e Maudyklės kambarėlis pri
pažintas nebloga slėptuvė nuo 
tornadų, bet turi būti be lango 
lauko pusėn. Bendrai, kuo toliau 
nuo lango, geriausia be jokio.

® Vengti pastatų-su didelėmis 
lubomis, kaip teatro, sporto, au
ditorijų salių ir arenų. Tornadai 
mėgsta juos nukelti.

EI ETRVIAI
SVEIKINAME 
AMERIKĄ

AMERIKOS
BICENTENNIAL MINĖJIMAS

McCORMICK ARIE CROWN THEATRE 
š/m. Balandžio rriėn. 25 d. 2 vai. p. p. r

VIENINTELĖ PROGA DALYVAUTI!
VLADO J AKU BENO SIMFONINE MUZIKA^ ATLIKS CHICAGOS SIMFONIJOS ORKESTRAS
• VĖLIAVŲ PARADAS ' • CHORAI

• SVEIKINIMAI • TAUTINIAI ŠOKIAI
■< • SOLISTAI • IŠRAIŠKOS ŠOKIS IR

- ŠREINERIŲ ORKESTRAS '
BILIETAI PARDUODAMI: BRAZDŽIONIO KRAUTUVĖJE 2646 W. 71»t. TEL. PR8-53Ž4

ARIE CROWN THEATRE KASOJE IR >
) TICKETRON 30-TYJE SHOPPING CENTER.

BILIETU KAINOS: 4, 3 II 2 DOL.

PO MINĖJIMO BANKETAS. ASMENIUI: 12.50 DOL.
TELEFONAS: 436- 7171

ALT Centrui 300, Vitkui 400, pobūviui Washingtone 
374, dviem I'etuviy radijo valandėlėm 30 ir 

K'au’orko Altui 578 dol.

Amerikos IJetuvių Tarybos 
Naujorko Skyrius posėdžiavo 
1976.IV.2 d. Dalyvavo 13 narių: 
pirm. A. J. Varnas, vicep. A. 
Koncė, sek. V. Steponis, ižd. I. 
G asilių n as, iždo globėja B. Spu- 
dienė; nariai — P. Ąžuolas, J. 
Bagdonas, B. Bobelis, St. Brie
dis, J. Gaidys, J. Gerdvilienė, A. 
Vebeliūnas ir M. Žukauskienė.

Sekretorius davė Japą visiems 
pasirašyti, kad dalyvauja susi
rinkime. - -

.Gasiliūnas visiems dalyvau
jantiems išdalino Vasario 16-tos 
d. minėjimo raštišką apyskaitą. 
Joje radau pajamų už bilietus 
1,371 dol: ir aukų 1,938 dol. Vi
so pajamų 3309 dol.. Kasoje bu
vo likę 1,682 dol.

Išlaidosi 1) židinio salės nuo
ma 200; 2) Chorui “Perkūnas” 
75; 3) Tautinių šokių ansamb
liui “Triptinis” 75; 4) akordeo
nistas 25; 5) Dr. A. Klimo ke
lionė 60; 6) pašto ženklai 192; 
7) Spausdinimas 156; 8) Skelbi
mas “Darbininke” ir jo adre- 
sografas 74; 9) Gėlės 29; 10) 
Skelbimas per LA radiją 60; 11) 
Skelbimas per Lž radiją 30; 12) 
Dviem fotografam 60; 13) Ki
tos išlaidos 87.40. Kito parengi
mo išlaidos įterpta į Vasario 16 
d. minėjimo apyskaitą: kaina žy- _ 
menio žurnalistui H. L. Smith, dol. Vlikui, gavo 5 balsus. Ste- leistas.

salės nuoma žurnalistą gerbiant 
ir išlaidos su žurnalistu už vai
šes, k-.rios įvyko keliomis savai
tėms vėliau po Vasario 16 d.

Kai pirmininkas pasisakė, kad 
jis sumokėjo už pobūvį su kon- 
gresmanais Washingtone, vie
nas pagyrė auž dosnumą, o kai 
kurie suprato, kaip prašymą at
mokėti iš kasos. Astuoniais bal
sais prieš du nutarė atmokėti 
pirmininko sumokėtas sąskaitas 
sumoje 374 dol.

Vėliau išgirdau “teatriško ju
moro”., girdi, viena ponia da
vė 200 dol. ALT, kad perduotų 
Bendruomenei, o Bendruomenę 
įpareigojo duoti premiją tapyto
jui už jo paveikslą ir tokiu bū
du 
ką 
no 
be

kasoj, gavo 3 balsus.

Dar Taryba nutarė paremti 
dvi lietuviškas radijo valandėles 
po 15 dol. kiekvienai. ALT Nau
jorko skyrius savo kasoj pasi
laiko 578.20 dol.

Buvo klausimas: — Kas pa
kvietė kPngresmanę Bella S. 

Abzug? — Pirmininkas pasisa
kė pakvietęs, nes ji paskambinu
si ir klaususi, ar galėtų atvykti. 
Dar pridėjo, kad ji pagelbėjusi 
Washingtone.

Koncė aiškino, kad mūsų prie
šus reikia įtraukti į mūsų veik
lą. Dauguma ėmusių balsą kal
bėjo girdami Abzug ir niekas ne
paaiškino, kodėl lietuviai jos ven
gia. Julytė Radvilaitė

Kaip gauti pastogę 
su pilnu išlaikytnu
ORLANDO, Fla. — žilaplau

kis viduramžis vyriškis atėjęs į 
banką pakišo kasininkei raštelį, 
reikalaudamas pinigų. Gavęs 

SI,800, jis banko vestibiulyje at
sisėdo į fotelį, laukdamas kol at
vyks policija, kuriai atidavė vi
sus pagrobtus pinigus.

Tas žmogus, neturįs namų nei 
pinigų, jau panašiu būdu buvo 
nusipelnęs išlaikymą kalėjime 
ir patyręs, kad tik tokiu būdu 
galima apsirūpinti pragyveni
mu. šiandien jo didžiausias rū-

gavo pakvitavimą ar padė- 
iš trijų. Niekas nepaaiški- 
susirinkim’e, kodėl 235 dol., 
Tarybos nutarimo, persiųsta

LB ir 140 dol. Tautos Fondui 
(VLIK), ir abi sumos nurašy
tos apyskaitoje.

Keturi pasiūlymai buvo .pa
siūlyti likusiems 1,308 dol. pa
skirstyti. Briedžio pasiūlymas 
1,000 dol. ALT Centrui, balsuo
jant, jam pačiam atsisakius rem
ti, gavo 2 balsus. Ąžuolo pasiū
lymas 600 dol. ALT Centrui, ga
vo 2 balsus. Gasiliūno pasiūly-(__  _______ ______________ _
mas 300 dol. ALT Centrui ir 400 peštis yra, kad jis gali' būti pa-

> Algirdas Brazis

Algirdas Brazis, Metropoli
tan ir Chicagos Lietuvių Ope
ros solistas, veiklus visuomenė
je, ypatingai Lietuvos Vyčių 
organizacijoj,' socialus ir nepa
prasto draugiškumo asmenybė, 
dalyvaus Lietuvių organizacijų 
komiteto' ruošiamoje specia- 

■ lioje programoje tikslu minėti 
Amerikos nepriklausomybės 
280 metų sukaktį balandžio' 25 
•d. 2 vai. popiet Arie Crown, te
atre, McCormick Place,’. Visi 
lietuviai su savo; draugais ame
rikiečiais bei kitataučiais kvie
čiami gausiai dalyvauti.

• Bendrai autorius pataria 
įsigyti ir tornadų sezono metu 
turėti prie rankos futbolo ar 
motociklistų šalmus (helmet). 
Daug tornado aukų yra' sužei
džiami į galvą.

• Vienas žinomas tornadų au
toritetas, Chicagos universiteto 
profesorius Dr. T. T. Fujita (ja
ponas), pramintas “mister Tor
nado” rekomenduoja visus šei
mos narius aprūpinti šahnais.

J. Pr.
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priebuti

(Bus daugiau)

§7.50
§2.50

mybę, Antanas Sniečkus susirūpino. Jis iš pLU, /imu. jau 
žinojo, kad jo dienos buvo suskaičiuotos. Jam buvo aiš-

§30.00
$16.00

$3.00

$26.00
$14.00

venskis. Jis daro komentarus apie Griškevičiaus pasa
kytą kalbą ir tos kalbos viešumon iškeltus duomenis. 
Rpždestvenskis šitaip cituoja Griškevičiaus rusiškai pas
kelbtus duomenis:

toriu mskirti Griškevičių, jis ir šiandien botaguoja par
tijos centro ir visos pavergtos Lietuvos komunistus. 
Šiandien ne Charazovas, bet pats Griškevičius Soviec- 
koje Litvoje parašė straipsnį, kuriame Viešumon keliams 
pačių komunistų negerovės; Sovieskają Ęitvą New

.matuoti tik milijonais, megato
nų (didžiausia žmogaus pada
ryta vandenilio bomba buvo 
60 megatonų, arba 60 -milijo
nų tonų trinirotuolo, TNTL’

Pamažu modernūs geologai 
suprato skirtumus tarp ihiehų- 
lio ir žemės bei duomenų, ku
riuos kiekvienas kūnas išlaikė 
iš, savo katarstrofiškol forma
vimosi laikotarpio. Iš~ karto 
aiškų, kad. dėl žemės didesnės 
traukos vienodo , dydžio smū
giai žemėje padarys mažesnės 
duobes, “ negu mėnulyje?-že
mės atmosfera taip pat'absor- 
buoja sukrėtimo- bangas, šukei 
tas smūgio.

(Bus daugiau). ' '. '
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sekundžių skirtumo būtų galė
jęs pataikyti į Tokiju arba Via 
divoslokų.

Erdvės laužas

žiūrėti į meteorus reikia rim 
ėiau. Pastaruoju laiku geolo
gai ir astronomai įrodė, kad 
žemė negali išvengti kosminių 
katastrofų, nėra joms įmuni. 
Kaip galėjo tie meteorai prasis 
kverbti pro žemės atmosferą? 
Ar įmanoma to išvengti?

Senų seniausiais laikais, kai 
saulės sistema buvo jauna, pla 
netos darėsi iš tarp žvaigždžių 
esančio laužo debesų. Nebuvo 
švelnaus būdo medžiagai į krū 
vą sutelkti, ir ji milžiniška jė
ga trankėsi į besimezgančių 
planetų (protoplanetų) pavir-, 
šių. Oro neturinčių pasaulių ; 7nk® “S“NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius. - nuo

9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL -

kiečių lėktuvai, pas juos būdavo reikalinga tvarka ir 
švara. Bet turiu paęakyti, kad man dar' genaus pa
tinka olandų lėktuvai. Pas juos tvarka dar geresnė, 
o palarnavimas tikrai labai jau mangagus' ir geras. 
Beskrisdams lėktuvų į Budapeštą, turiu pasakyti, kad 
man buvo progos matyti, kaip olandai puikiai tvar
ko lėktuvus, palaiko švarą ir patenkina keleivius.

Vokiečiai okupavo Olandiją ir pralaikę kelis me
tus. bet vokiečiams buvo sunku valdyti- olandas. Jie 
visą laiką kovojo prieš vokiečius. Olandai buvo įsiti
kinę. kad vokiečiai karą pralaimės. - Prieš vokiečius 
kovojo pe tik karališkosios šeimos nariai, bet ir pa
prasti gyventojai. Olandai teikė didelę pagalbą savo

Qvtlika nemažų asteroidų 
(planetukių) skriedami ardvė- 
je kerta žemės orbitą. Jei pasi 
taikytų su kurio iš jų susidur
ti, smūgis galėtų ištisą konti
nentą perskelti pusiau.

Paminėjus “meteoro** žodį 
žmones ima galvoti apie krin- 
tančiąsias žvaigždes vasaros 
naktį arba vaizduojasi gabalą 
geležies planetariumo ar mu
ziejaus lentynoje, šis dalykas 
atrodo tik įdomi įvairybė, ne 
daugiau.

Bet prisiminus Mėnulio, Mar 
so ir Merkurio paskiausias fo
tografijas, vis dėlto galvon 
smelkiasi savotiškas knietulys. 
Atvaizduose regint “metorų iš 
mušas” (kraterius) kaip raup
lių duobutėmis dengiant dan
gaus kūnų paviršių už milijo
nų mylių arba už kelių šimtų 
tūkstančių mylių, kaip Mėnu
lyje, reikia sutikti, jog daugis 
šių išmušų yra metorų palik
ti pėdsakai.

Žemės padėtis kiek kitokia. 
Jos paviršius nėra rečiuotas,

munistų ir apsigynė. Rusai buvo sukišę nepaprastai 
daug tpnklų ir kitokios karo medžiagos į Indoneziją, 
bet visa tai jiems nieko nepadėjo.

Bet šiuo atveju, įdomiausia, kad pati Olandija ap
sigynė. Ten nebuvo jokios didelės ekonominės krizės. 
Iš Indonezijos sugrįžo didelė dauguma olandų, kurie 
tą kraštą ir jo ūkį administravo ir išnaudojo. Sugrįžo 
ne liktai patys olandai, bet salų gyventojai, kurie su 
olandais.gražiai sugyveno. Sugrįžo olandų vaikai, jų 
žmonos ir tarnaitės. Visi jie įsitraukė į Olandijos gy
venimą. Kiekvienam užteko duonos, bulvių ir sūrio. 
Niekas negirdėjo, kad olandai skųstųsi Indonezijos 
gyventojų invazija. Net ir šiandien Indonezijos prezi
dentas kartas nuo karto atvažiuoja į Olandiją, pasi
kalba su vyriausybė atstovais ir norį gauti ne tik 
olandų, paramos, bet ir gerų patarimų salų turtams 
išnaudoti.

Turiu pasakyti, kad olandai yra darbštus. Jie. 
lys noriai dirba pačioje Olandijoje; Jie išmokė Indo- 
nezijos'Osalų gyventojus dirbti. Jie ir transporto biznį

straipsnis pasirodė Vilniuje leidžiamoje Sovięckoje Lit
voje. Kol klaidos nurodomos uždarame posėdyje, tai dar 
galima pasiteisinti, ieškoti išeities, išisukineti. Bet kai 
reikalas keliams viešumon, tai klausimas jau nedisku
tuojamas. Sniečkus iškeltų klausimų nediskutavo. Jis 
pasirinko širdies priepuolį. Okupantas nieko prieš netu
rėjo, jam net paminklų pastatė.

Nauju partijos sekretorium buvo parinktas Petras

turėjo gerų filosofą, fizikų ir neblogų rašytojų. Man 
labiausia patiko Andersonas. Jo pasakas kelis kartus 
esu skaitęs. O kai paaugau, tai pradėjau domėtis Kir- 
kegaardu. Jis nebuvo tuščias. Esu kelis jo rašinius 
skaitęs ir man sukėlė daug gražių minčių.

Dabartinė Olandija vadinama žemumos šalimi — 
Low land — žemaičiai. Bet olandai yra žemesni, negu 
žemaičiai. Vielomis Odandija yra žemiau negu jūros 
dugnas.

OLANDAI — ŠIAURĖS EUROPOS ŽEMAIČIAI

krašto žydams; Juos saugojo, globojo, nuo nacių gy
nė. Ne vieną kartą olandams pavyko sugriauti vo 
kiečių planus Olandijai išnaudoti. W

" -■* \ , 3*.- *

Karo pabaigoje, kai vokiečiai jau matė, kad vis
kas pralaimėta, tai olandams jie padarė didižausią 
skriaudą. Jie atidarė^ o vietomis išsprogdino nžtvarv- 
;kas ir derlingjausas olandų žemes jie apleido sūria 
jūros vandeniu. Tai buvo padaryti baisūs nuostoliai. 
Niekas toje žemėje neaugo. įį^

Vokiečiams išėjus, olandai pirmiausia atstatė už- 
tvarkas, o vėliau išgalvojo būdus sūriam vandeniui 
išstumti iš tų vietų, kur anksčiau buvo didžiausią 
daržovių ir žalumynų laukai. Jie padarė didelį day, 
bą, bet niekas toje žemėje, neaugo, jūros druska išėy 
dė visą gyvybę. Olandai penkeris metues triūsė, kofc jie 
surado įvairiausius chemikalus, sunaikfrrasrtis tas <irus 
kas. Pagaliau irpdti saulė su lietumi parpenkeris me
tus labai daug padaro. *

Olandai užvenkė jūros vandenį, atgaivino žemę 
ir už penkerię metų padarė iš pajūrio tikrą r®įųi. 
Žmonės vėl važiavo žiūrėti, kokį stebuklą olandai pa
darę. Kievienam keleiviui, d ypač apvažiavusiam iš 
Vokietijos, olandai primindavo, kad vokiečiai naęiaė 
padarę Olandijai didžiausius nuostolius visai be rei
kalo. Vokiečiams buvo kariu, bet už tokį darbą jiįirią 
vertėjo akis pabadyti. Nė Už tai, Racknielii paladį* 
olandų užtvankas, bet už tai, kad vokiečiai labai Itngį- 
vai. gali sakyti be jokios kovos, viską naciams atidai-

Lietuvos komunistų "rankos nešvarios”
Kad į Lietuvos komunistų partiją buvo sulindęs pats 

žemiausias lietuviško visuomeninio gyvenimo elementas, 
žino kiekvienas, kuriame teko-su komunistais susidurti 
profesinėse sąjungose, kovoje prieš faistinius elemen
tus, kovoje už demokratijos atstatymą, o vėliau kovoje 
prieš sovietų karo jėgas ir vokiečių smogikus bei Lietu
voj įžygiavusius vokiečių kariuomenės dalinius.

Kad lietuviai komunistai mažai kam tiko, matyti ir 
iš kelių dešimtmečių partijos vadų eilės. Nepriklauso
mybės laikais partijoje nebuvo nei vieno žmogaus, bai
gusio aukštesnį mokslą. Kai atsirado vienas kitas aukšstą 
sias mokykla lankęs, tai Stalinas juos išklojo 1&37 m. 
Jis priėjo įsitikinimo, kad Minskan ir Maskvon sugužė
ję lietuviai komunistai apie komunizmą nieko nenusi
manė, todėl ir įsakę visus juos iššaudyti. Tie lietuviai 
nežinojo, ko jie norėjo ir kliudė pačiam Stalinui “komu
nizmą” statyti. ’s. • 7

Buvo laikotarpis, kai partijoj priviso didokas skai
čius šnipų. Lietuvoje veikusi policija žinojo viską, kas 
partijoje darėsi, šnipų skaičius buvo toks didelis, kad 
komunistai nežinojo, kas yra šnipas, pranešinėjus sau
gumiečiams apie kiekvieną nutarimą, ir kas dar liko išti
kimas “partijos principams”. Maskva nežinojo kas dary
ti, tai Lietuvos komunsitams įsakė gaudyti savuosius. ’

Reikalas pasikeitė, kai sovietų karo jėgos antrą 
kartą įsiveržė į Lietuvą. Partijos narių sąstatas jau bu
vo visai kitoks. Parti j on pradėjo sunktis kiekvienas, ku
ris nenorėjo patekti į čekos nagus, būti tardomas, o gal 
ir išvežtas į Sovietų Sąjungos šiaurę. Šiandien partijo
je! privalo priklausyti kiekvienas valstybės tarnautojas, 
užimąs bet kokią atsakingą vietą. Rusai turi savo atsto
vus kiekvienoje partijos kuopoje, didokas jų skaičius 
yra partijos centre. Pirmasis partijos sekretorius yra lie
tuvis, bet antruoju sekretorium yra rusas, kurio pirma
sis sekretorius privalo klausyti. Visi lietuviai žino, kad 
Antanas Sniečkus ilgus metus buvo pirmasis partijos se
kretorius, bet jis privalėjo klausyti Charazovo, Mask
vos primesto antrojo lietuvių partijos centro komiteto 
sekretoriaus.

Kada Charazovas parašė straipsnį apie netvarką Lie-

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

Brity Darbo parlips vadas ir 
premjeras James Callagham, Harold 
Wilsono kabinete jis ėjo. užsienio 
r ei kaly sekretoriaus pareigas. Jissu-

Sirtūgioįėga 
i- . • • \ -

Turint omenyje ir- daugybės 
megatonų trenksmo jėgą^ ųau 
jesniejį įvykiai tebuvo tik švel 
įjus - tepštelėjimas,~ lyginant su 
erdvės bobardavimu žemės jau 
nystėje. ’ ’ ’ < --

Mažiems meteorams žemės 
atmosfera sudaro didelę kliū
ti, bet didesniems kūnams ji 
menkai te trukdo. Kelių tonų ma 
sės - meteoras galį sulpėti, iki 
laisvai krentančio kūnų grei- 
čio (apiė' 300 myliųper vai.), 
lygiai kaip/ grįžtantis; žmonių 
vairuojamas ‘ erdvėlaivis. Bet 
tūkstantis tonų uolos. ir. meta
lo, skrendantis 15 iki 20 mylių, 
per sekundę, smogtų? į žemę 
beveik nesumažėjusiu greičiu.

Xet 2Q šimtmečio ; žmonės, 
pripratę prie branduolinių gin
klųir 
mirčių, vargiai' galėjų suvokti 
stambaus di-
dum^. Tik vienos mylios sekrs 

kūno- smūgis nukeltų to-

J Rudapeštų atskridai! olandišku lėktuvu. Pasiro
do. kad olandai turi gerą oro susisiekimą. Jie karo 
melu įsitikino, kad laivai yra pėstininkų darbas. Lai
vais galima vilkti sunkias prekes, bet žmones reikia 
vežioti lėktuvais. Olandai lėktuvais palaikė susisieki
mų su Indonezijos salomis, o vėliau tais pačiais lėk
tuvais jie palaikė ryšius ir su pačia Olandija. Neten
ką skaičių patyrusiu lakūnu ir gerų lėktuvų. Pas juos 
ką skaučių patyrusių lakūnu ir gerų lėktuvų. Pas juos 
buvo ir gerų mechanikų, kurie apgedusius lėktuvus 
mokėjo taisyti.

Reikia pripažinti, kad olandai buvo gana apdai
rūs žmones Europoje. Jie ne tik gerus sūrius gamin- 
daw, bei turėjo gerus bankus, geras mokslo įstaigas.

cagoje man teko matyli ir čigono laidotuves, girdė
jau ir einančių čigonų smuikų balsus, bet jie nebuvo 
toki, kokius paleidžia Budapešto muzikantai.

Reikia pripažinti, kad čigonai vis dėlto moka iš
silaikyti pačiais sunkiausias laikais. Karas, ugnis, ma
ras, ligos, badas, bet čigonai visas nelaimes išgyvena 
ir džiaugiasi gyvenimu. Jie grojo vokiečių laikais^ jie 
groja šiandien komunistų laikais. Tvirtinama, kad 
žiauriausias nacis karo metu atvažiuodavo į Buda
peštą kad galėtų pasiklausyti čigoniškos muzikos. Da
bar tą patį daro ir komunistai. Praleidę žiaurią die
ną. jie nori muzikos pasiklausyti ir su čigonėmis paūž-

žvejojimo pramonės, Nepasiekė .'’pęnkĮnė^p nusta
tytų ribų visa eilė pramonės šakų..negalima su
tikti su mintimi, kad pramones* augimas neatitiko 
ir vidutinio uždarbio augimui... Darbininkai pada
rė didelius nuostolius dėl pravaikštų. Būtinai rei
kia sustiprinti kovą prieš neūkiškumus ir valstybinę 
discipliną. Vien tik lengvoje pramonėje pravaikštų 
skaičius 1975 metais pasiekė 28%... Visa eilė pra
monės šakų turi nuostolius dėl broko. Dilelę žalą 
mūsų .pramonei neša blogos priemonės... “(Novoje 
Ruskoje Slovo, 1976 m. bal. 7 d., 2 psl.) a

Visai eilei partijos narių Griškevičius, pranešė liūd
ną žinią. Rusai priėjo įsitikinimo, kad valstybė visai be 
reikalo mboka algas dideliam skaičiui tikrintojų ir pri
žiūrėtojų. Griškevičius yra pasiruošęs atleisti iš darbo 
13,000 komunistų, nembkšiškai- prižiūrinčių pramonės 
darbus. Jie neturi jokio supratimo apie gamybą ir neat
lieka naudingo darbo. T?

Bet dar blogesnis reikalas su partijos centro komi
teto atrinktais įvairiais kontrolieriais. Dabartiniu metu 
rusų pavergtoje Lietuvoje yra 130,000 įvairaus plauko 
kontrolierių. Jie seka kiekvieną darbininką 'ir-praneši
nėja čekistams apie kiekvieną dirbantį, bet lenktyniauti 
nepajėgianti, negalintį ar nenorintį darbininką. Kiek
vienam kontrolieriui valstybės iždas moka tam tikrą 
atlyginimą už parašytus skundus prieš savo ..darbo drau
gus. Griškevičius yra gavęs Įsakymą atleisti daug šių 
kontrolierių. Palicijos surinkti duomenys rodo, kąd di
delę šių kontrolierių dauguma, be valstybinio atlygini
mo, turi dar nešvarias rankas. Jie, matyt, gauna atly
ginimą už žinių nesiuntimą. Blogiausia, kad Griškevi
čius nustatė dar vieną blogybę. 40% nešvarias rankas 
turinčių kontrolierių priklauso Lietuvos komunistų par
tijai. Ar nešvariarankiai turės aiškintis, teisme, ar jie, 
pagal rusišką paprotį bus tiktai perkelti i kitą rajoną, 

j tuo tarpu dar nežinoma. Bet susirūpinimas partijos na- 
tuvoje ir apie menką komunistų partijos narių atsako- rių tarpe turi būti didelis.

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose: 

metams____ __ _________$30.00
pusei metų______________$16.00
trims mėnesiams _________ $8.00
vienam mėnesiui__________$3.00

Kitose JAV vietose;
metams
pusei metu

paviršius vaizdžiai rodo šio 
erdvės bombardavimo padari
nius. Mėnulis, Merkuris yra nu
sagstyti duobėmis. Net ir Mar 
sas, kuris turi retą, nestandžią, 
bet veiksmingą atmosferą, at
rodo, kaip sušaudyto taikinio 
lenta.

Šių duomenų studijos rodo, 
kad naujų kraterių, atsiradi
mas yra neparastai sumažėjęs, 
lyginant su saulės sistemos anks 
tyvaisiais laikais. Kai tik pla
netos susiformavo, tarpplane- 
tinės erdvės tarpai dar buvo 
pilni laužo ir mažų protopla
netų. Amžiui po amžiaus, slen
kant, didieji kūnai iššlavė sau
lės sistemą, likusiąją medžia
gą surinkdami susidūrimais ir 
frauka.

Mėnulis akivaizdžiai liudija, 
kad bombardavimas truko mi
lijonus metų, kol visa palaida 

skraidmenys susprogo Si- medžiaga buvo sutvarkyta. £>i- 
T unguzkoje, dėsni kūnai smigo giliai į mė- 

Sibiroinųjį, nuo smūgio tirpo pavir
šius ir sudarė, vadinamąsias 
mėnulio “jūras”. Mažesnieji 
skraiduoliai sudarė Mare Orien 
tale vadinamąją “jąu^J akį” 
mėnulio. pačiame krašte ir ki
tas mažesnes išmušas. Mylios 
skersmens' dydžio asteroitai pa 
liko, savo pėdsakus tokiuose 
krateriuose, kaip. Tysco^ Qoper 
nicus ir Platonas.
davimo klajūnus, kaip mete
orus suplieskiant aukštai virs 
žemės. Kai kada didesnis ga
balas išlieka ir pasiekia žemę 
nesudegęs. Per kelis pastaruo
sius. šimtus metų vienas kitas 
didesnis meteoras yra išvertęs 

Bet kurią skaidrią naktį ste
bėtojas gali regėti šio bombar 
mylios dydžio kraterius žemė
je. Tačiau many tina, kad bent 
treja’tiek ju yra sukritę į van 
denynus, nepalikdami regimų

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.

Olandai savo žemę dirba pačiame jūros pakraš
tyje. prie pat vandens. Jie privalo žemę apsaugoti stip
riom plieno, cemento ir kitokiu medižagų tvorom. 
Vietomis ju žemė yra tiktai poros ar trijų pėdų že
miau jūros vandens, bet vietomis ji siekia net 7 pė
das. Atlaikyti septynių pėdų vandens spaudimą tai ne 
toks lengvas dalykas. Reikia mokėti tas užtvankas 
pastatyti. Reikia jas taip sTtatyti4 kad vanduo jų neiš- 
plautu. Visi žinome, kad vanduo yra nepaprastai ga
lingas. Vejas ir vanduo geriausią užtvanką sugalina. 
Tuo tarpu olandai per šimtus metų išmoko taip jas 
stalyti, kad gali daržoves auginti prie, sakyčiau, 7 
pėdų vandens kalno. Ir jie nebijo to vandens. Jie dir
ba visai vandens pakraštyje. Jie žino, kad vanduo 
užtvankos nepralauš. ;

Olandas moka prisitaikyti prie naujų gyvenimo Są- 
l\gų. žiūrėkite, olandai turėjo didelę imperiją Indo- 
neziįojc. Jie valdė tas žemes ilgus metus, šimtmečius.

kai a h jo laikas duoti Indonezijai nepriklausomy
bę. tai olandai ne lik atidavė, bet jie apmokino vietos 
gwentojus. kaip tq nepriklausomybę ginti. Tai toks 
bng\as dalykas, bet jis įhianomas padaryti. Indone
zijos kariai, kad ir brangiai sumokėję, atsikratė ko-

“Teigiamai vertindami pasiektus rezultatus, 
mes privalome principiniai vertinti ir buvusius ne
priteklius bei praleidimus, — pareiškė Griškevičius. 
— Mažiau negu galėjo, dirbo visa eilę didelių įmo
nių, kaip lengvoji, rakandų, medžio apdirbimo ir;bet jį dengia vandenynai, ly

gumos, banguotos kalvos ir 
aukšti kalnai. Milžiniškų me
teorų kraterių pasitaiko kitose 
planetose, tik ne mūsiškėje. 
Kartais šis bei tas prasmunka 
pro žemės ginamąją atmosferą 
ir išmuša duobę paviršiuje.

Dešimtmečius diskutavę, mo 
kslininkai pagaliau’priėjo išr 
vadą, kad Barringerio krateris 
Arizonoje yra mėteorinės kil
mės, kurį prieš 30,000 metų iš
mušė 80 pėdų skersmens aste
roidas, atsitrenkęs penkių me
gatonų branduolinės bombos 
sprogstamąja jėga.

Šio amžiaus pradžioje ard- 
vės 
chote-Aline 
dviejose nelaimingose 
pelkėse. Tik prieš trejus me
tus didelis metedras vos tik 
neątsimušė į Uolinius kalnus 
(Rocky Mountains) ir nuskrie
jo į erdvę. “ i i

Jeigu Uolinių kalnų metoras 
būtų atskriejęs penkias sekun
dės pirmiau, jis būtų radęs že
mę 90 mylių aukštesnę- (dėl 
savo orbitinio, greįčįoj, ir susi- 
trenkimas būtų įyykgs kur 
nors vidurinėje M e k sikoj.e: 
Sprogimo jėga būtų atitikusi 
taktinio branduolinio šaud
mens galią. Jis būtų galėjęs at
simušti kur dykumoje, bet ly
gi galimybė buvo pataikyti Į 
miestą su šimtais tūkstančių 
gyventojų.

Jei Tunguzkos meteoras bū
tu pavėlavęs tris minutes, jis 
būtų pataikęs į Maskvą ir ją 
nusiavęs. Antrasis Sibirijos me 
teoras Sichote-Aline dėl kelių pėdsakų.

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams .........-
pusei metų ___
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 
El. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.' ____

į. '
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i GROUDING
j RADIJAI

nuo 15 dolerių 
1512 W. 47 ST. • FR 6-1998

' Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. h trtč. uždaryta.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
• ' (LACKAWICZ)

I *
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213

| 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

į P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone; YArds,74911,

5 « MAV/*fNO$, CHICAGO 8. IU___ MONDAY. APRIL 19. 1976

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS.

823 West 34 Place
Tel.: FRoątier -6-1882

Automobiliy darbininku unijos pre
zidentas Leonard ; Woodcock įspėjo 
Detroito tris didžiąsias bendroves, 
kad bet kuri gali būti priversta tar
sis dėt naujo darbo . kontrakto. Jis 
pareiškė, kad šiais metais nebus krei
piamas toks didelis dėmesys į algas, 
bet savininkai privalės imtis prie
monių, kad darbo sąlygos butų sau
gesnės darbininkams.

Laidotuvių Direktoriai

DAIMID

ZARASIŠKIŲ KLUBO pavasarinis 
banketas įvyks balandžio 24 d., šeš
tadieni, 7:30 vai. vakaro Vyčiu salė
je, 2455 W. 47 St Bus šalta ir šilta 
vakarienė, programa, šokiams gros 
Ramonio orkestras. Bilietus reikia 
įsigyti iš anksto paskambinant tele
fonu: HE 4-7916 po 5 vaL vakaro

Valdyba

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS -KLUBO eili
nis nariu susirinkimas įvyks trečia-- 
dieni, balandžio 21 d. 1 vai. popiet 
Gintaro salėje, 2548 W. 69th St. Na-. 
riai kviečiami atsilankyti ir jau lai- ’ 
kas užsimokėti savo duokles. Yra • 
daug svarbiu reikalu svarstyti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, raš.t

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

. GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med, Ban- 

Tį* dažai. Speciali pagalba kojoms 
I (Arch Supports) ir t t.

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2350 Wait 63rd St., Chicago III. 60629

Tolof.: PRospect 6-5084

GILINI NK A S
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiau®^ xztiz

ptu papnošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT*?‘M 
5525 So. Harlem Ava. 586^1220

"Ilsisi ir tyli visa žemė, džkugiasi ir linksmai šūkauja".

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdi palinksminantį jojo pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje iięai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (2r. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas*. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

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

E ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 6062$. 

iV. RAITO TYRINĖTOJA!

A. ■ i.A-’* f . . 'If, - ’ ’ <> “ ■ .

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
►

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

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

Sbe c»n‘t come to you for 
truth, but you can reecn nor. 
Redle Free Europe doee get the 
Vuth through.

to RM8 FTM EVOU 
MttU.MLrOTMLl.T.^

MI a *

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ. 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos C

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

2454 WEST 71it STREET 
Ofi.o t.lof.: HEmlock 4-2123 
R.zid. t.l.f.: Glbson 6-6195

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

» - - _ "-t
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills 
G Ė L I N Y C I A 

2443 WEST 63rd STREET
T.lefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

’ PERKRAUSTYMAI

MOV I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAJUNAU <
R. š E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063 
— ------ ---------------------------------

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGfcON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS;

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

ir sesuo. uxui susitarus.

TELEF. PR 3-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
® GERKLĖS LIGOS

x 2858 W. 63rd Street
Valaadus pagal silsi tarimą.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA ;
T.l.L 6954)533 

Fox Valley Medical Cani.r 
860 SUMMIT STREET 

R0UTE-58rELGJN~ILLIN01C

DR. Ki A; V. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 489-4441 

OFISĄ I:
1002 N. WESTERN AVE?
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos' pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. PAUL V. DARGiS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Wesichester, IIL
VAIaAJNDųS; 3—y aarbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2728

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

KEZ-: GI 8-0873

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

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

siliepia, skambinti Ml 3-0CC1.

TEU— BE 3-5893

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

specialybė akių ligos e 
3907 į West 103 rd, Streeti 

Valandos pagal susitarnnąr

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WE§T 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS ŠEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR/ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: an^ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

★★★★★★★★★★★★
HELP STRENGTHEN 

AMERICA’S PEACE POWER 
—BUY U.S1 SAVINGS BONDS

Dr. A. Pakaitis šių metų 
bal. 11 dieną Cicero j e, šv. An
tano parapijos salėje, skaitė 
šią paskaitą Rėg. Lietuvių 
Bendruomenės atstovams. Pa
skaitą užrekodavo ir vėliau 
tiksliai nurašė Julius Nor
kus. Spausdiname teisininko 

Palaičio paskaitą ištisai, nes 
- manome, kad visi Amerikos 

lietuviai norės susipažinti su 
jo keliamomis mintimis.

Džiaugiuosi, kad man tenka 
su jjumis pasikalbėti mums rūpi- 
Vnais ir svarbiais reikalais. Mes 
labai gerai žinom visi, kad šian
dien pas mus vyksta dideli nesu
tarimai.- Aš norėčiau tuos rei
kalus čia aptarti. Kadangi tas 
liečia mūsų bendruomenę, tad 
aš noriu Bendruomenės veiklos 
kelią čia pereiti nuo; jos veiklos 
pradžios iki šios dienos.

Maždaug prieš 25 metus, man 
būnant Vokietijoje Vasario 16 
gimnazijos direktorium, pas ma
ne lankydavosi a. a. prel. M. Kru
pavičius ir kiti Vliko nariai. Daž
nai buvo kalbama apie steigimą 
organizacijos, kuri tvarkytų ir 
rūpintųsi, lietuvybės išljaikymo 
reikalais. Jie įrodinėdavo, kad 
mes turim dabar stiprų Vliką ir 
Altą, kurie dirba politini darbą 
ir daro viską, kad mūsų krašto 
vadavimo bylą galima būtų iš
kelti, gilinti ir palaikyti.

Mes neturim nieko, kas auklė
tų mūsų jaunimą, kad sulaikytų 
jį nuo ištautėjimo ir kad palai
kytų ji lietuvybėj. Šiam reika
lui mes būtinai-turim turėti or
ganizaciją. Taip buvo susirūpi
nę tuo laiku mūsų vadai.

Neilgai teko laukti, kai stei
gėjų būrys įsteigė lietuvių Ben
druomenę. Bendruomenės tiks
iąs: kelti lietuvybę, neleisti jau
nimui nutautėti,, nubyrėti . ir,.. 
atėjus laikui, užimti mūšų vie
tas. Tokį tikslą Bendruomenei 
pastatė mūšų darbuotojai.

Altą ir . Vlikas davė pagrindą

Lietuvių Bendruomenės statu
tai įsikurti ir visiems rėmams 
sudaryti, ant kurių Ijendruome- 
nė galėtų remtis ir klestėti.

Man tada lėmė likimas atvyk
ti j Ameriką. Atvykęs tuojau 
pradėjau dirbti Bendruomenėj, 
Dirbom, ruošėm minėjimus, ruo- 
šėm subuvimus, stengėmės pa
sidaryti šiek tiek pinigų savo 
veiklai finansuoti.

Dirbom, veikėm gražiai ir dar
niai, niekas mums netrukdė, nie
kur darbas nesikryžiavo, dirbom 
tada sklandžiai visos organiza- 
cijos Vlikas, Altą ir Bendruo
menė. 4,

Tas darbas vyko sklandžiai, 
kol mūsų L. Bendruomenės prie
šaky neatsistojo dabar esantieji 
B smarkūs vyrai vadovauti Ben
druomenei.

Kada tie 3 smarkūs vyrai pra
dėjo vadovauti L. B., Bendruome
nėje, prasidėjo organizaciniai 
sunkumai — trintis.

Altą prieš tai sau lėšų pasida
rydavo iŠ Vasario 16 d. minėji
mo aukų, tai buvo Alto pagrin
dinės pajamos.

Altas su savo pajamom rėmė 
Vliką, nes Vlikas kaip toks, jo
kių pajamų neturėjo. Tad au
kos surinktos Vasario 16 d. teko 
Altui ir Vilkui.

Kai atsistojo tie L.B. nauji 
vadai, pirmiausia buvo pradėta 
kalbėti, kad reikia ir I..B. imti 
iš Vasario 16 d. aukų. Prasidė
jo propaganda, kad ir Bendruo
menei reikia rinkti Vasario T6 
d., bukas. Buvo informuojamos 
L. B. apylinkės, kad aukotojas 
gali žymėti savo valią kam jis 
auką skiria.: Altai, Vilkui, ar 
Bendruomenei.

Šis Bendruomenės žygis jau 
buvo tam tikras -ginklas prieš 
Altąrnes mes puikiai žinom, kad 
Aitas yra didėlė organizacija ir 
jai-reikia lėšų,-P nutraukimas 
dalies lėšų, tai yra Alto veiklos 
stabdymas;

Toliau buvo pradėta skelbti, 
kad ir Bendruomenė dirba poli
tinį darbą ir niekas negali jai 
uždrausti tą darbą dirbti. Tai 
buvo antras žygis prieš Altą. Aš 
nesakau, kad L. B. nereikia poli
tinio darbo.

Aš ir šiandien sakau, kad LB 
reikia politinio darbo, bet jbi 
reikia dirbti politinį darbą ne to
kį, kokį L. B. vadai dabar pra
dėjo skelbti, ne toki kuris kir
šintų kitas organizacijas, bet to
kį, kuris vestų organizacijas į 
sklandų darbą. L. B. pati netu
ri dirbti politinio darbo; ji turi 
dirbti Alto,, rėmuose. L. Ben
druomenė turi išsirinkti savo 
atstovus taip, kaip ir. kitos or
ganizacijos, kurios priklauso Al
tui, išsirenka, nusiųsti juos į 
Altą ir jie ten dirbs politinį dar
bą. Politinis darbas bus koor
dinuojamas ir vieningas.

Toks, kokį šiandien Bendruo
menė dirba poltiinį darbą yra 
mums prąžūtingas. Pavyzdžiui:

Alto delegacija gauna audi
enciją pas prezidentą arba State 
Departamente, įneša tam tikrų 
reikalavimų, pageidauja tam tik
rų dalykų mūsų Vadovavimo rei
kalams.

Už kelių dienų arba už kelių 
savaičių L. Bendruomenės dele-

saci‘? itrim » tas Įstai
gas ir prisistato ir kalbas tais 
pačiais reikalais koriais kalbėjo 
Alto delegaciją.

Tai jūs man pasakykit, į ką 
tai panašu ir ką tas duoda?

Tos visos įstaigos, kurios pri
ima tas delegacijas, su šypse
na žiūri į tas delegacijas ir pra
deda galvoti, kas tie lietuviai, 
ar jie nežino, ar jie nesusiklau
so, ar jie nevieningi yra arba 
kažkas netvarkoj su tais lietu
viais. ;

Tokiu būdu darbas yra men
kinamas ir paverčiamas nieku.

Šito neturi būti, šitokį dar
bą dirba tik nesusipratėliai ar
ba tie, kurie politiniai toli ne
mato.

Pragudęs politikas to nepada
rys, nes čia tiktai žala mūsų tau-

‘Pakilo kalbos, kad Altas nege
ras, reikia Altą sugriauti.

Altas jau buvo Amerikoj, ka
da mūsų čia dar’nebuvo. Altas 
įsisteigė Amerikoj, kai okupan
tas pradėjo siųsti į Lietuvą sa
vo pasiuntinius, tada Altas jau 
dirbo savo darbą ir. kai kuriems 
iš* mūsų pradėjo, atvykti į šią 
šalį, o dabar jie nori tą Altą su-, 
griauti.

Altas įsisteigė grynai iš Ame
rikos piliečių. Altas yra Ame
rikos pilietis.

(Bus daugiau)
£ £ - -------------

Vyriausybė remia 
žemės ūkį

Riešutų augintojams sumoka 
milijonus dolerių

Krizės . laikais, 1930 metais, 
Amerikos vyrjausybė pradėjo 
pinigine parama remti ūkinin
kus, primokėdama-’žemės ūkio 
gaminių, kainos skirtumą už iš
augintus-kviečius, medvilnę, pa
šarinius grūdus, žemės riešutus 
ir t. t., kad nesugriūtų žemės 
ūkis ir kad ūkininkai turėtų pra
gyvenimą. 0 I960 m. buvo pra
dėta primokėti ūkininkams tam 
tikrą sumą pinigais už kiekvieną 
dirvonuojantį akrą, jei ūkinin
kas atsisako auginti kviečius.

Palaikant žemės' riešutų au
ginimą bei jų pramonę, vyriau
sybė riešutų augintojams sumo
ka mokesčių mokėtojų pinigais 
apie 150 mil. Į metus, imant pa- 
grindant visoje Amerikoje rie
šutais užimtą žemės plotą, kurio 
dydis yra vyriausybės nustaty
tas ir negali būti didesnis kaip
l. 6 mil. akrų. Tačiau riešutų au
gintojams subsidijos parama iš
mokama ne nuo akro, bet nuo iš
auginto riešutų svaro. Riešutų 
augintojai, tuo pasinaudodami, 
kasmet iš to paties žemės ploto 
priaugina riešutų vis daugiau 
ir daugiau. Jiems padeda žemės 
ūkio pažanga. Pavyzdžiui, 1965
m. 1.6 mil. akrų žemės plote bu
vo gauta 2.4 bil. svarų; o 1975 
m. — jau 3.37 bil. svarų.

Pašalpos išmokėjimo dėsnis

žemės riešutų augintojams 
gali laisvai, riešutus parduoti rin
koje, kurių viena tona pasaulio 
rinkoje kaštuoja 200 dolerių, o 
Amerikos vidaus rinkoje —j- 400 
dolerių. Jei augintojas laisvoje 
rinkoje nesuranda riešutų pir
kėjo, tuomet jam “dėdės Samas” 
suteikia paramą paskolos pavida-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

__ -' . _. . .. ' ;

le„ kurią augintojas, vėliau jau 
pardavęs riešutus, turi “dėdei”' 
grąžinti su paskolos nuošimčiais.

Jei riešutų augintojas, paė
męs valdžios, paskolą, neranda 
riešutų pirkėjo ir nesitiki su
rasti, tuo atveju riešutų augin
tojas pasilieka sau visą pasko
los sumą, o vyriausybė, tas ge
rasis “dėdė Samas”, — riešutus. 
Tokių riešutų atsargoje, “dėdės 
Šamo” sandėliuose, 1975 m. der
liaus yra apie 1.44 mil. svarų.

Dabar “dėdė Samas” moka rie
šutų augintojui 20 centų už sva
rą, kas sudaro 75% rinkos kai
nos, kuri yra 27.4 centai svarui.

Kas augina tuos riešutus
Stambių riešutų augintojų, 

atrodo, nėra jau taip daug. Dau
giausia juos augina Amerikos 
pietuose smulkūs juodieji ūki
ninkai, kurie iš savo smulkių 
ūkių padaro j metus 15-20,000. 
dolerių.

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

The iron Cortain 
isn’t soundproot

Pavasaris atėjo ir Apučiu k ;ii” vaikštinėja

SKAITYK PATS IR PARAGINK *^A’J’1ZROS ’ K.EKVIENO 

KUUS.SKAJlJXJAu.... L I £LU V.LG.

į. ’ NAUJIENAS DRAUGAo IR BIČIULIS



782-0311

778-2233

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

soma socialistinė valstybė.

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

VALDIS REAL ESTATE

WHEII YOU BANK OB WO IK

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

SKAITYK IR KITAM PATARK

BUY ILS. 
SAVINGS 
BONDS

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

HEART 
FUND

u>nn 
bos 
ci us

nijoje, baigęs Gvajanos juodu
kas. Forbes, eidamas ministerio 
pirmininko pareigas.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

GEORGETOWN, Gv. — Bu
vusi Atlanto pakraštyje,’ Pietų 
Amerikoje, nedidelė Anglijos ko
lonija, tarp Venezuelos ir Bra
zilijos, prieš 6 metus tapo ne
priklausoma valstybė. Ją tvar
ko Oxfordo universitetą, Brita-

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

Call Frank Zapolis 
32087a W.95th St.

GA 4-8654

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

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

tree* tod foroo 
yrawide your family vith many 

Sappy boos at naeaaoa. 
Tbat'i vhy tt*i important to protect 

went rrotn rorcK ores Dy 
foikrriflf Smolcey’i ABCx 

Ahrayi bold mttcbet till cdU. 
Be rare w drown til campfires, 

trie the ttbes, tod drowa 
dbetn tftia. Crash tJB. 

jMokes dead cmc.

SKAITYTI "NAUJIENAS

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

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500.

— Marijos auk št. mokyklos 
foto mėgėjų penketukas ruošia 
meniškų nuotraukų parodą Bal 
zeko Lietuvių kultūros muzie
juj. Atidarymas įvyks gegužės 
2 d. 4 vai. popiet, o uždarymas 
gegžės 31 d. Penketuko tarpe 
yra Danutė Kardokaitė. Paro- 

Matjoška išrinktasdą globoja mokyklos meno di-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

U46 WEST 69th STREET 
Td«fj REpublic 7-1541

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

MONDAY, APRIL 19, 1976

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštu mūro narna, luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką.. $38.000.

10 BUTŲ mūras į vakarus nuo Ci
cero Avė. Virš#$19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

gerai išlaikytas 4 puošnių bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax ARTI 73 — California 20 metų 

puikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

Ų"j Siunčiu-------------- dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejipio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudą.

SKAITYK- ĮfioKITA«l PATARK 
DIENFCAS.il- "NAUJIENAS"

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609- Teel. VI 7-3447

t369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

LENTONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVE. 

Tel. 257-5861

Lietuvią kaina: Vjsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui autwmobilio 
Liability apdraudimas pensininkam*. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progom?.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Tslaf. 434-466C '

REAL ESTATE WR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60631. Tel. YA 7-5980

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

— Bronius Dirmėnes, Phi-. 
ladelphia. Pa., po ilgesnės pert 
raukos vėl tapo Naujienų skai 
tytoju, oru paštu atsiuntęs už
sakymą ir gerus linkėjimus. 
Platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos susipa
žinimui 2 savaites nemokamai. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti. Visi 
lietuviai kviečiami atkreipti 
savo dėmesį į Naujienas, gerai 
su jomis susipažinti ir pareikš 
ti savo asmenišką nuomonę jas 
užsisakant

9 kambarių, kaip naujas ranch. 2 
virtuvės. 2 vonios, nauji karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už
imti. $36,500.

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbirtinkiy reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Ženyė — Pardavimui

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

’.Nedidelė, bet nepriklausoma 
Gvajanos ^valstybė'tvarkosi so- 
cialistinei-komunistiniais pagrin
dais; Jos .tyri'ausyb: rėmė pro
komunistinį' Angolai' išlaisvinti 
judėjimą ir remia dabartinę An
golos vyriausybę; kurią-j valdžią 
įstaė rusų.-kubiečių kariuomenė 
esanti Angoloje. Todėl, ji leng
vai davė leidimą Castro lėktu
vams,\ skrendantiems j Angolą 
ir atgal,-"nusileisti Gvajanos ae- 
rodromepasipildyti benzino, nors 
Gvajanos' ministeris pirminin
kas sako, kad Gvajanos valstybė; 
nėra Maskvos nei Pekino pakali-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

.. - PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
r t . -

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus if sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Šis gražūs ’sidabrinės spalvos 
medalionas ir su 36 colių rete
žėliu yra;, puiki dovana Vely
koms, gimtadieniui, vardadie
niui, tautinėms šventėms arba 
kitom progom, o taip pat pui
kus simbolis lietuviškumui at
žymėti.' ’ ;

Medaliono, kaina su pašto iš
laidom .tik $5.95. Užsakymas 
bus- greit išpildytas.

Čekį arba .'piniginę perlaidą 
siųsti:

Anything less than a 20-pound turkey would be an Insult to> 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples eomlnc 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a rinc 
mold and creamy turkey a la kins: surrounds it. Birds Eye 5- 
minute sweet jęreen peas and a bottle of chilled wine are aH Jon 
need for a post-holiday party.

TURKEY A LA KING WITH STUFFING RWG
1 package (Giox) chicken 3 enps diced cooked tokey \

flavor stuffing mix 1 can (10% ox) eondetmd )
1% cups waler cream of mushroom soap ? J

Z packages (10 ox. each) W 2 taMespoons ptafanto :
t S-minutes-eook froven < 2 tabk«poous sherry . i

Fweet green peas or water I ’

Prepare stuffing mix as directed on package, uflnt 
water. Gently press Into a greased 4-cup ring mold; keep warm., 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm.

{Combine turkey, soup, pimiento, wine, and M cap of tbe pens tn 
a saucepan. Cook and stir until mixture just comeg to a ML “ 
^nmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixtnre aroaod 
base and Into center of ring. Serve with remaMnt HMM

M. A. ŠIMKŪS
Rea! Estate. Notary Public. 

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

šymai ir kitold blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT. 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaua
BALYS BUDRAITIS

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti-knygą

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių- .90. •(I8$9tl959) metų 

Chicagos liętuyiu /gyvenimą ,irj jų ' atliktus" darbus; €64 pslr Kaina 
$10. Išleido Amerikos'. Lietuvių'-Istdrijo^ Draugi

Knygoje ' aprašyta pirmas Chica'gbn- -* atvažiavęs "lietuvis^ -pirmos 
lietuvių kolonijos? jų. suorganizuotos? šalpos ;drąujgljos;> baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai? kurių viso -buvo' 121< 41.teatro ;drąugija, 48 
pasaulietiški* chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių’ žmonių biografi- 
jos. Duoti dokumentai katalikįskų* sočailistiniiį,- rląisyazųanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos .mokyklos,- SKaityUps, ban
kai ir kt. ; ......:: r*. ’ "-----

Norintieji šią knygą įsigyti, .prašomi parašyti ččkį (?8rba: Money 
Orderį . • : ' : : lt " /’

AMERIKOS LIETUVIŲ ĮSTOKI JOS fiRAUgUOS 
vardu ir pasiųsti: u /\j. • - •

1739 So. Halsted St, Chicago, nt-60608 ;

France-Presse paskelbė, kad Bra
zilija koncentruoja savo kariuo
menę Gvajanos pasienyje. Bra
zilijos- gi' vyriausybė tas žinias 
nepatvirtinti?Tr “nepaneigė.

Amerikos valstybės sekr. Ki- 
singeris yra pasakęs,-kad JAV 
nepakęs Kuboą karinės interven
cijos ~Piėtų “Amerikoje, tokios 
kaip Angoloje. Laikraštininkai, 
tai turėdami omenyje, tad ir pa
klausė ministerio’ pirmininko 
Burnhąm,-ar jis kartais nerizi
kuoją, jog Gvajana gali tapti 
karą lauku-?- “Abejoju^ — atsa
kė ministeris-;;p>irminirįkas. -— 
Estį rusams ir kiniečiams primi
nęs,- kad- aš. rieporių1 įvelti Gyaja- 
ną į ideologinį karą. • ■ V. Pr.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted -ct, Chicago, ill. 6060S. — Tel. 254-3320 
V. VALAN TINAS

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

p*8 Vienintelį
Hetuvj kailininką Sfeį 

ZjChicagoje 

iHaLNORMANA 
^ggkBURŠTEINĄ 

263-5826

677-8459 
(buto)

MEDALIONS 
P. 0. Box 591 

; SMYRNA, GA. 30081 . 
(Georgia gyventojai sumoka 

sales tax)

Begina Žymantaitė, New 
York. N. Y. Lietuvių Moterų 
Klubų Eederauijos delegatė Pa
baltijo Moterų Taryboje, šie
met bus los tarybos pirminin
ke. Sekančiais metais organi
zacija švęs 30 m. veiklos su
kakti.

— Elena Juciūtė, autorė kny 
gos "Pėdos mirties zonoje”, p; 
kviesta 
minint Birželio trėmimus bei 
nukentėjusius nuo komunizmo 
birželio 13 d. New Yorko Kul
tūros židinyje. Ruošia S. Ku
dirkos šaulių kuopa, išleidusi 
minimą knygą, už kurią autorė 
gavo Kipro Bielinio testamen
tu paliktą 83,000 premiją.

. — Illinois College of Podia t 
ric Medicine, 1001. No. Dear
born St. Nacionalinės kojų svei 
katingumo savaitės proga, vel
tui tikrins bet ko"kias kojų, li
gas suinteresuotienivS asme- z . - - t - - ■ • - • t

nims .savo klinikose nurodytu 
adresu nuo 10 ryto iki 6 vai. 
popiet. Susitarti dėl vizito ne
reikia, informuotis telefonas 
604-3301. ‘

SECBETARIAL ASSISTANT
LAW FIRM

Loop law firm has exceptional oppor 
tunity for secretarial assistant in 
prestigious medium size firm. We 
are interested in career minded per
sons with . exceptional skills, impec- 
abe grooming, exceptional grammar 
and the ability to deal effectively 
with clients and firm associates. If 
you have 1—2 years secretarial ex
perience and would like a career in 
the legal field and<if you qualify call 
for an. appointment
MISS PRESTON

LIETUVIŠKAS MEDALIONAS

Visi namo ir perstatymo darbai
Kambariu pristatymas, porčiai, žai
dimu kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji, apmušimas. 
Mažam kontraktoriui reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478.

.JUBILIEJINHJ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

N \UJ IENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą lietuvią laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ją jgali> 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ją bendras institu
cijas ir remia visą lietuvią bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinią metu proga 
skelbdama platinimo vają kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonią gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišką reikalą renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanado|e metams — $30.00, puse> metą — $16.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Dabartiniu metų Gvajanoje 
dirba koks-400 raudonosios Kini
jos speciaRbtų Jr- neSųią..Jkid< 
kubiečių^ .kurie moko' gvajanie- 
čius agrikultūros, amatų ir pa^ 
deda statai - tekstilės’įmonę. 
Apie 40 gvajaniečių yra'pasiųstą 
lavintis Į Kubą. |

Venęcuęlfe laikraščiai rašė, 
kad. Kųbo^-“špėęįąĮįst^’’ .JKim- 
cia ir kitose stovyklose ’apmoko 
18,000' Gvajanos "kareivių. Mi
nisteris ^mniiunkaš/F. Burn
ham, tačiajij tokiąs žinias, panei
gė. Jis sakg, ikad- tokios žinios 
yra Ameįkos.:slaptosios' žvalgy
bos išmistas"7'. ‘

Pančūzijos?. žiliui "agentūra

Bilietai į minėjimą kainuos $2.00, $3.00 ir $4,00, kas nori 
bilietų iš anksto gauti, tai gali gauti šiose vietose :

1. Arie Crown Theater kasoje, ir per. ^icketronn.
2. IJthuanian Bicentennial Committee 2951 West 63rd St.

Chicago, 111., 60629.
3. Naujienos 1739 Halsted St. . X
4. B. Brazdžionis (krautuvė) 2646 West?l St. TietT^l. 8-5374.
5. J. Bagdžius 7243 S. Richmond St tel. HE 4-3313.
6. S. Pranskevičius (Cicero) 1516 SO., 51 Ct. Tel? 656-2550.
7. Kazys Rutkauskas z 10 Highview Ave. Rockford, Bl. 61107.

- •' ; - -■ ■ - ,

Kitos informacijos bus spaudoje. Naujienos teiks jas kasdien, 
kiekvienoje savo laidoje. v v I

Leoną ir A ulonas Samu- 
luitis, Charleswood, Manitoba, 
vajaus proga tapo Naujienų 
skaitytojais jas užsisakydami 
tuĮnėnesiams per mūsų kores
pondentų iš Winnipeg) K. Be- 
niušį Sen^ naujienietį. Nau
jieji mūsų skaitytojai Leoną ir 
Antanas. Samulaiėiai nesenai at 
šventė 50 m. laimingo vedybi
nio gyvenimo jubiliejui, šia 
garbingos šeimos didžių šventę 
aprašė savo korespondencijoj 
K. Beniušis, tad skaitytojai tu
rės progos su jais susipažinti. 
Dėkui jiem už dėmesį Naujie
noms, dėkui K. Beniuliui už 
bendradarbiavimų ir už Naujie 
nu platinimų.

VD šauliu Rinktinės atsto
vai, vyksta į Sujungus suvažia
vimų Toronte, renkasi balan
džio 23 d. 5:30 vai. vak. šaulių 
namuose. Reikia turėti asmens 
dokumentus pasienio kontro
lei. Autobusas išvažiuos 6 vai.

.S. Zabulis^ Hartford, 
, yra naujosios LB valdy- 
pirmininkas, L. Reškevi- 

vicepirm.^ D. Banevičie 
sekr.. H. Dapkus — ižd., 

B. Zdanytė — informacijai ang 
lų kalba, M. Petrauskienė — 
kullūros reikalams ir informa
cijai, A. Dzikas-tautybių reika
lams, R. Bernotaitė, (Ir. Stan- 
kaitytė ir A, Zdanys — jauni
mo reikalams, A. Šliogeris, V. 
Nenortas ir S. Petrauskas — 
kontrolei.

— Antanas Barkūnas išrin
kta LB Rocbestcrio apylinkės 
valdybos pirmininku, Leonas 
Baltrus -- vicepimi., Danguolė 
Klimienė — sekr., Vytautas 

pagrindine kalbėtoja j Bustinas ižd.

rektorė mokytoja sės. M. Ro 
sanne.

7

Km p Nco-Lithuanįa New Yor
ko sk\liaus pirmininku, Vytas 
J urgvlė 'Ancepimi., Ednum- 
dus Vaičiulis — sekr., Vytas Bi 
tėnas »žd., Juozas Butkus — 
arbiter elegantiarum.

■ •. 7 . . \ .. - " ' . .... .. .

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

HOMEOWNERS POLICY

Stole Farm F»ce airi Casualty Company




