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Taipgi suvažiavusieji liberalai 
Kalifornijoje priėmė rezoliuci
ją, kuria smerkia prezidento siū
lymą padidinti Amerikos kari
nę sąmatą 10.2 bil. dol.Nica ra guos kino artistė Barbara Carrėra vaidina 

H, G, Wells ruošiamame filme "Dr, Moreau sala’*, Pa
veiksle matome vaidintoją, apspitusią salos gyventoj v: 
Artistė keistuoliu nenusigando, nes kai kuriuos ji pa
žįsta.. . ■ . • ' ; .

NEW DELHI, Ind’ja. — Indijos ilgametė premjerė Indira 
Gandhi labai žiauriai prakišo parlamento rinkimus ir pati nebuvo 
išrinkta į parlamentą. Ji buvo kongreso partijos vadovė, bet pa
skutiniais metais susidarė gana smarki opozicija. Prieš porą metų

STOVIS, PANAIKINTA APSAUGA 
Opozicija sudarys vyriausybę, premjerės

Kalifornijos liberalų 
rezoliucijos

SAN JOSE, Kai. — Kalifor
nijos demokratų taryba ir libe
ralu savanorių organizacija, su
važiavusi į metinę konferenciją, 
priėmė rezoliucijas, kuriose kri
okuoja prez. Carterį, kad jis 
kišasi'-į Zaire vidaus reikalus
ir siunčia pagalbą. Pasak libe- Premierė paskelbė apsaugos stovį ir pradėjo opozicijos vadus kišti 
ralų, toks prez. elgesys gali Ame- j kalėjimus. Ji pasirašė tokį įstatymą, kuris leido vyriausybei 
Kką įtraukti į antrą Vietnamą.; žmones uždarytus be teismo ir net be kaltinimų.
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MASKVA. — Visagalis Sovietų galva Brežnevas pataria 
Amerikai nesikišti į svetimus reikalus. Jis sako, kad žmonių per
sekiojimas,. vakarų terminu tariant, yra grynas Sovietų vidaus 
reikalas ir nieks negali nurodinėti kaip Sovietų Sąjunga turi elg
tis. Kitaip sakant, pagal Brežnevo galvoseną, Sovietų imperija 
gali savo piliečius kankinti iki mirties kacetuose, kalėjimuose, juos 
paversti bepročiais psichiatrinėse ligoninėse ir nieks neturi teisės 
nieko sakyti.

Amerikos prezidentas Jungti
nėse Tautose aiškiai pabrėžė, 
žmogaus teisės nėra kokios nors 
vienos valstybės, bet visos žmo
nijos reikalas, kuriai nuomonei 
pritaria visas civilizuotas pa
saulis.

Hanafi musulmonus
WASHINGTON; — Taip va

dinamos žydų gynybos organi
zacijos 150 narių, susirinkę 
prie Hanafi musulmonų centro, 
pradėjo demonstruoti. Demons
tracijos metu buvo daugiau po- 

. licijos, žurnalistų, ir žiūrovų, 
kaip demonstrantų. Esą, keli 

~ ' tuzinai jaunų demonstrantų ne
šiojo 'mėlynus motociklo šalmus 
ir baisbolo lazdas.

Rabinas M. Kahane, žydų gy
nybos organizacijos — JDL ly
deris, salto, kad protestas yra 
įspėjimas Hanafi musulmonams, 
kad pakartotinas pastatų užėmi
mas bus sutiktas smurtu.

Pakistanas nerimsta
KARACHI. Pakistano mi

nisteris pirmininkas Bhutto lai
kosi valdžioje tvirtai, nežiūrint, • 
kad Pakistano , opozicinės parti
jos nenurimsta ir kursto žmo
nes, kaltindami vyriausybę su
klastojus rinkimus. Opozicijai 
reikalauja naujų rinkimų.

Vyriausybė kovo 19 įvedė 
krašte išimties stovį ir įsakė ka
riuomenei nušauti kiekvieną, 
kurs pasirodys gatvėje draudžia
mu laiku ir neturės asmens do
kumentų. Jau yra 5 asmenys 
nušauti ir keletas sužeistų.

liberalų savanoriai sako, kad 
prez. Carteris turi sulaikyti pa
galbą Zaire valstybei, kuri prie
šinasi įsiveržėliams iš Angolos. 
Esą, geriau tai palikti J. Tau
toms.

Rabin taipgi kaltas
TEL AVIV. — Izraelio minis- 

teris pirmininkas kovo 20 pri
pažino, kad Amerikos bankuose 
padėta buvo 2,000 dol. ir kad 
sąskaita buvo jo ir žmonos vardu. 
Todėl atsakomybė už laikomus 
svetimos valstybės banke pini
gus, pagal Izraelio įstatymus, 
kurie tai draudžia, tenka abiems 
— ministeriui pirmininkui ir jo 
žmonai.

Pinigų laikymą Amerikos ban
kuose atidengė Haaretz laikraš
tis. Rabin paaiškina, kad sąs
kaita Amerikos banke yra lieka
na tų laikų, kai jis dar buvo Iz
raelio pasiuntiniu Vašingtone.

BEIRUTAS. — Nušovus kai- 
riųjų musulmonų vadą K. Jum- 
blatt, Chouf kalnotuose apylin
kėse, kur gyvena' daugumoj e 
krikščionys, buvo spėta nužu
dyti 141 tos apylinkės gyvento
jas. Spėjam a, kad tas žudynes 
padarė kairieji musulmonai. Bet 
žudynės pradėjo aprimti ir vi
same krašte jautėsi ramumas.

Tačiau kovo 20'Chouf aukš
tumose buvo nušauti trys liba
niečiai, kurie grįžo iš Jumblatt 
kaimo Moukhtura pareiškę už
uojautą kairiųjų musulmonų va
do sūnui Walid Jumblattui.

Podgorny išvažiavo Kairieji laimėjo 
^Prancūzijoje .
PARIS. — Prancūzijos socia- 

listų-komunistų bendras • parti- 
jų blokas valdys % Prancūzijos 
miestų turinčių daugiau kaip 30 
tūkst. gyventojų. Iš viso Pran
cūzijoje tokių miestų yra 221. 
Bet Paryžiuje laimėjo buvęs 
anksčiau gaulistų ministeris pir
mininkas J. Chirac ir jo šalinin
kai. Numatoma, kad J. Chirac 
bus Paryžiaus burmistru.

MASKVA. ‘— Sovietų 'prezi
dentas Nikolai Podgorny j'au 
yra pakeliui į Afriką. Jis išva
žiavo su svarbia misij'a. Jis ap
lankys Tanzaniją ir Mozambiką 
— valstybės, kurios stipriai re
mia nacionalini j uodų jų judėji
mą Rodezijoje, Namibijoje ir 
Pietų Afrikoje.

Diplomatiniai sluoksniai sako, 
kad Podgorny susitiks su politi
niais ir juodųjų partizanų lyde
riais ir pareikš jiems, kad Mas
kva yra priešinga JAV ir Bri
tanijos pastangoms perleisti pa
laipsniui valdymą. Taipgi Pod
gorny tos kelionės priedangoje 
susitiks Afrikoje ir su Cąstro.

Mandatas Arafatui
Palestiniečių tautinė taryba 

suteikė palestiniečių lyderiui Arą 
falui ir jo 15-kos narių tarybai 
mandatą bei teisę elgtis Žene
vos- taikos derybų metu. taip, 
kaip jiems atrodys geriau ir natr-

Spaudos konferencijoje Ara
fatas, pranešdamas tautinės pa
lestiniečių tarybos nutarimą, 
vienkart nusiskundė, kad prez. 
Carteris atsigrįžta nuo savo pa
reiškimų ; Arafatas tai pasakęs 
turėdamas omenyje palestinie
čių teisę Į tėviškę.

Debesuotas
Saulė teka 5:56. leidžiasi 6:01

Hanrahan honoraras 
600,000 dol.

ČIKAGA. — Jei Cook apskri
ties taryba patvirtins; manoma, 
kad taip ir bus, tai honorarai ad
vokatų, kurie gina buvusį Illino- 
jaus prokurorą Ed. V. Hanrahan 
Juodųjų Panterių iškeltoje by
loje, viršys virš 600,000 dol.

Teismas jau traukiasi 15 mė
nesių ir sudarė 30,000 puslapių 
teismo užrašų.

Hanrahan advokatai, J. P. Co- 
ghlan ir J. S. Witkowski, pa
tiekė už sausio mėnesį 30,000 
dol. sąskaitą, už teisėtą darbą 
sudarančią 521 darbo valandą.

Visoj eilėj centrinės Afrikos nau- 
• i sudarytu valstybių moterys nešio- 
» prekes ir maistą ant gajvos,

Centrinėje Afrikoje kilusios kovos 
dar sunkiau apkrauna šeimas maiti
nančias moteris. Paveiksle matome 
Gambljos moterišką, nesančią pro
duktus j rinką.

Ruonių medžioklė
ST. ANTHONY. — Nežiūrint 

protestų ir prašymų, ruonių me
džioklė, prasidėjusi Kanados 
Newfoundlande, užmušant jau
nus ruoniukus vėzdais, šiemet 
turi didelio pasisekimo: norvegų 
medžiotojų grupė jau spėj'o per 
penkias “medžioklės” dienas už
mušti 50,688 ruoniukus.

Kanadiškiai, lyg ir pasiteisin
dami, sako, kad tokios ruonių 
“medžioklės’*? kaltintinkai yra 
pasaulio moterys, kurios mėgsta 
puoštis ruonių kailiais.

Čiužiniai kalti
JASHINGTON. — Amerikos 

pataisos sąjunga ir pataisos na
mų darbininkai sako, kad ka
lėjimai turėtų nustoti vartoję 
putotos gumos čiužinius, kadan
gi jie degdami paskleidžia labai 
daug nuodingų dujų, kurių pa
sėkoje kaliniai staiga miršta. 
Tokių atsitikimų jie nurodo 17.

WASHINGTON. — Washing- 
tono žiniomis, (pietų Afrika pa
sižadėjo paspausti Rodezijos va
dovaujamą Ivan Smith vyriau
sybę greičiau perleisti Rodezijos 
valdymą juodiesiems. P. Afrika 
numato, kad geriausia būtų, jei 
Rodezijoje būtų pravestas ref»- 
rmdunaas. .

Streikas Pakistane
KARACHI.'— Opozicinės Pa

kistano politinės partijos pa
skelbė generalinį streiką, kurs 
prasidėjo kovo 21 Karachi mies
te. Atrodo, kad opozicija nori 
būtinai priversti Bhutto vyriau
sybę panaikinti buvusius rinki
mus ir paskelbti naujus.

Juodieji grasina 
baltiesiems

Rodezijos juodųjų lyderis Jos
hua Ukomo, kurs tik ką grįžo 
iš Sovietų Rusijos, iš pasitari
mų su Kremliaus valdovais, įspė
jo Rodezijos baltuosius, kad jie 
nepriimtų -jokių tarptautinių 
kombinacijų bei sutarčių su juo
dųjų nationalistų vyskupu Abel 
Muzorewa, jei jie nenori susi
laukti krentančių sovietiškų ra
ketų.

Užimtas Angoloje
DAR ES SALAAM. — Kubos 

diktatorius Castro bevažinėda
mas po Afrikos valstybes, pra
šomas Tanzanijos prezidento su
teikti daugiau ekonominės pa
galbos ir daugiau atsiųsti ku
biečių daktarų, pareiškė, kad jis 
mielai tai padarytų,, bet negalįs, 
kadangi jo resursai visi išsenka 
Angoloje.

Spėjama, kad koks 15,000 
Kubos yra Angoloje. Gi mažes
nėmis grupėmis jie yra pasipylę 
daugelio kitose Afrikos valsty
bėse.

BRAZZAVILLE, Kongo. — 
Kongo respublikos buvęs prezi
dentas A. Massamba-Debat ir 
daugelis kitų yra suimti, kalti
nant turėjus ryšių su buvusiu 
atentatu nužudyti prezidentą M. 
Ngouabi ir sąmokslu nuversti 
Kongo vyriausyę. Suimtieji bu
vo tardomi 11 asmenų karinės 
tarybos. Kongo radijo praneša, 
kad buvęs Kongo prezidentas 
pasamdęs 4 asmenis nužudyti 
dabartini, prezidentą. . \

^."■Karinė' taryba- Įvedė' krašte 
karo stovį, uždarė sienas ir už
draudė buriuotis daugiau kaip 5 
asmenims.

Radijo pranešimu, buvęs Kon
go armijos kapitonas, tik ką 
grįžęs iš Maskvos, kur jis tu
rėjo specialią misiją, Įėjo kovo 
18 su trimis kitais vyrais i prez. 
Ngouabi rezidenciją ir pradėjo 
šaudyti. Prezidento sūnus ir sar
gybiniai atsakė tuo pačiu. Esą, 
dūmams prasiskleidžius, prezi
dentas ir du sargybiniai gulėjo 
negyvi. K

Senatorių protestas
WASHINGTON. — Dvidešimt 

vienas Amerikos senatorius, 
Įskaitant Ulinojaus demokratų 
sen. A. E. Stevenson HI ir India
nos demokratą sėn. Birch Bayh, 
pasiuntė Sovietų Sąjungos lyde
riui Brežnevui laišką. Laiške se
natoriai protestuoja, kad Sovie
tų milicija suėmė ir uėdarė Į 
kalėjimą Anatolių Shcharanskį. 
Laiške senatoriai prašo paleisti 
suimtąjį, kadangi jis tik vado
vauja žydams, kurie nori išva- nistracijaf pradėjus ginti disi- 
žiuoti į Izraelį. dentus.

Santykiai negali 
būti normalūs

MASKVA. — Maskvos spau
da ir pats lyderis Brežnevas sa
ko, kad Amerikos ir Sovietu san
tykiai negali būti normalūs Ame
rikos prez. Čarteriui ir jo admi-

Pralaimėjimas buvo toks di
delis, kad net pati premjerė ne
buvo išrinkta Į naują parlamen
tą. Rinkimų metu premjerė tiek 
išvargo, kad paskutinę dieną ji 
buvo namie ir niekur nesirodė, 
norėjusi pailsėti. Pranešimas 
apie jos vadovaujamos kongre
so partijos pralaimėjimą ją pa
siekė namie, besilsinčią. Ją la
biausiai pritrenkęs faktas, kad 
ji pati nebuvo išrinkta į naują 
parlamentą.

Vos praėjus pusantros valan
dos nuo pranešimo apie rinkimų 
rezultatus, naujas Indijos pre
zidentas panaikino visą apsau
gos stovi, kuri buvo Įvedusi Gan
dhi vyriausybė. Premjerė ne
manė, kad be~ josios' žinios toks 
pranešimas būtų paskelbtas, bet 
dabartinis prezidentas nelaukė 
premjerės nutarimo apsaugos 
stoviui panaikinti.

' Krašte buvo sudaryta nauja 
partija, pasivadinusi Janata par
tija. Ją sudaro tie patys kon
greso partijos nariai demokra
tai, kurie buvo premjerės vado
vaujamos kongreso partijos opo
zicijoje. Janata partijai vado
vavo buvęs parlamento Įtakin
gas narys Morarji Desai, einąs 
81 metus. Paskelbus apsaugos 
stovi. Desai buvo padėtas Į ka
lėjimą. Dabar vyrauja įsitikini
mas, kad 81 metų Desai bus įpa
reigotas sudaryti naują vyriau
sybę ir privers Indira Gandhi 
aiškintis dėl kaikurių Įstatymų.

Indijos parlamente yra 542 
nariai. Iš 283 suskaičiuotų vie
tovių, Janata (liaudies) partija 
pravedė 135 atstovus, o Indiros 
vadovaujamo kongreso partija 
oravedė tik 103. Panašia propor
cija buvo balsuota ir kitose Indi
jos vietose. Buvusiame parla
mente komunistai turėjo 23 vie
tas, bet Į ši parlamentą teišrin- 
ko tik 4 atstovus.

Ii trylikto šimtmečio užsilikęs Indijos meno 
kūriny*, Jis vaizduoja princu, plaukiantį pada
bintu Itbrinu/

Anglijos parlamente
IX)ND0N. — Opozicinės kon

servai,vųjų partijos lyderis 
Margaret Thatcher iškėlė vy
riausybės pasitikėjimo klausimą, 
kurs Britanijos parlamente bus 
balsuojamas kovo 23. tPolitiniai 
komentatoriai mano, kad vyriau
sybės pasitikėjimo klausimas 
parlamente bus išspręstas labai 
nežymia balsų persvara į vieną 
ar kitą pusę.

Jei nepasitikėjimas vyriausy
bei parlamento bus pareikštas, 
tuomet bus nauji rinkimai Ang
lijoje, kurie gali įsodinti į vy
riausybės kėdę konservatorių 
partiją, kurios ministeriu pirmi
ninku hus pirmą kartą Angli
jos istorijoje moteris Margaret 
Thatcher.
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Su nepalaužiamu ryžtumu amerikiečiai kovoja, 
bet prieš sausrą

Chicago Tribune p^gal Aipę.ciją... 
rikos Oro Tarnybos (Natio
nal Weather Service) duome
nis pasigamino JĄV-bių že
mėlapį, kuriame atžymėta, 
koks huvp klimato — drėgmės 
ir sausros stovis vasario 27 
dieną ir tas stovis atrodo tik-i 
rai neraminantis. Apie trečda
lis viso
sausžemio kenčia

“Valdžiai ir pavieniams 
tas kaštuoja milijoną dolerių 
per mėnesį”, pareiškė Illinois 
Įiąnęrgency Services direkto
rius Erie Jones. “Mano apskai- 
ėįavimu, žmonės perveža ma
žiausia po 60 milijonų galionų 
vandens per vieną mėnesį”.

Septynios dešimtys penkios
Jungtinių Valstybių bendruomenės 37 apskričuose, 

nuo besitę- didžiąją dalimi vakarinėse ir 
siančios sausros didžiąją dali-1 pietinėse valstijos dalyse ar-1 Įveikiama, 
mi dar pakenčiamos, bet vie-lba yra visiškai be vandens, ar
tomis tą sausra tęsiasi mėne
siais ir metais ir gresia rimtai 
atsiliepti visai ekononiijai.

Vidutiniškos (moderate) 
sausros žymiąją dalimi apim
tos Utah, Idaho, Wyoming, Co- Į 
lorado, abiejų Dakotų, Nebrą-! tąrpis skaitomas sausiausiu 
skos ir kelios valstijos po ma- dviejų dešimtmečių bėgyje, 
žesnę dalį; Kalifornijoje su 
telpa viso^ trys zonos: drėg- mėnesio 
noji, sausoji--ir krašlutipiai ( ,kąd Cook apskrities (miškų re- 
ex trėmė.) sapsoj i. J tokių k a- J-zer va tuose šią vasarą nebus ga 
tegoriją -tėničą įskaityti-. JAV Simą ^heškerioti, nes kur tik 
šiaurės’į-’ięakąši — Wasftingt<>.' 
no ir.. valstijas ir ką^-
ypąč štMėtin^.)į- visą plačia^ 
šią Didžiųjų Ežerų sritį: 31įi(- 
nesotą ^.Wisconsfną '.ištisai ir 
inažėsnei?dalis šiaurinės if Pie 
tinės Dąįūtos, Michigaho ir Io
wa šiaurinius galus. Mūsų llli- 
nojus-tik šiaurės ir pietų ga
luose lengvesnėj ? sausros pa
liestas. Tačiau ^gfliau' pažvelgus* 
pasiroclb;- kad’ ir lengvi arba 
vidutinė*’sausra’ gali žihonėms 
pridaryti sūiikhmų, kaip prą- 
nešama iš Pėoriįt,; ILL.: . ‘

Ilinojaus ūki/iuįkąi veža ';-
* Vandenį-

nio, kurs ir žuvų gyvybei bū
tinai reikalingas.

Lemiama kova su 
sausra Vakaruose

Kaliforniečiai sako, kad da
bartinė sausra yra blogiausia 
kokios nėra buvę per šimtus 
metų, nelaimė kuri Amerikos 
ekonomijai kaštuos bilijonus 
dolerių ir daugeliui gyvento
jų žymiai pasunkins gyveni
mą. Ta nelaimė yra sausra, o 
sausra yra žmonijos rykštė, 
senesnė už civilizaciją ir nepasi
duoda technologijos pastangoms

s v A
L. VENCKUS

Iš Los Angeles rašoma, kad 
ba turi mažiau kaip 60 die-’apie visas trečdalis žemyno 
noms vandens atsargos, ne-’masės 48 valstijose pergyvena 
paisant, kad tirpstantis snie- sausrą. Kai kuriose Didžiųjų 
gas ūkių kūdros vandeniu pa- Lygumų dalyse sausra skaito- 
pildė. 

( Besitęsiantis sausros laiko-, v-

Kritulių trūkumas ir sausio 
šalčiai -padarė tai,

tfirna .pieškerioti, nes kur tik 
Įvąndųd buvo negilus; o ledai 
-šią.žiemą sušalo labai stori 
taįsAr. žuvys leduose įšalo.

ma vidutinė, bet daugelyje va 
•karų ji yra kraštutinė, bk>- 
, giau nebegali būti. Kad ne
daug j tegirdėti nusiskundimų,' 
tai dėl tos priežasties,kad, iš-1 

j skyrus Kaliforniją, visur ki
tur dar netirštai žmonių tebė
ra apgyventa.

Kiekvienais metais lietuviškoji spauda rašo apie 1923
— Čiais metais sausio mėn. 15. d. įvykusį Klaipėdos kra
što prisijungimą prie didžiosios Lietuvos. Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugijos skyriai ir viena kita organiza
cija, sausiui atėjus, kartais ir minėjimus surengia. Tai 
gražu ir svarbu. To įvykio mums nereiktų pamiršti. Jis 
mums primena lietuvių kadaise turėtą tvirtą pasiryžimą 
kovoti už tai kas tau priklauso. Jis mums primena laimė
jimą ir iš to laimėjimo kilusį džiaugsmą.

Tčiau yra ir kita, Klaipėdos kraštą liečianti data,, 
apie kurią mes beveik niekuomet neprisimename, lyg bū- _ 
tų gėda prisiminti, nors tikrumoje nėra ko gėditis. Juk 
tuo laiku visa Europa nulenkė jėgai atiduodama 1938 
metais Čekoslovakiją vokiečių Reichui, kuris netrukus 
sujaukė visą pasaulį ir pats subyrėjo. , A

Mes gal būt šį įvykį nenorime prisiminti todėl, kad 
jis mums primena tą tragišką, liūdną, kančios ir baimės 
pilną 1939-tų metų gavėnią, kuomet be savo kaltės tūks
tančiai mūsų tautiečių ir žydų tapome tremtiniais, išvie- 
tintais asmenimis, išbėgdami iš vokiečių užgrobtos Klai- 
pėdos ir jo krašto į taip vadinamą Didžiąją Lietuvą.

Šįmet sueina jau 38 metai nuo tos nelemtos dienos, ■ 
kai netekome Klaipėdos. Nors daugelis NAUJIENŲ skai "'-1 
tytojų šį įvykį atsimena, bet ne visų pergyvenimai buvo 
vienodi. Po tiek metų mūsų atmintis blėsta, nyksta, daro
si miglota. Čia patieksiu tik žiupsnį savo asmeniškų pri
siminimų, užrašytų jau prieš daugelį metų.

Netaip kaip kitos gamtos 
katastrofos — žemės drebėji
mas ar uraganai, sausra yra 

’tyli ir lėta. Pradžioje net pas
tebėti neįmanoma, nuo kada 
tikrai ji prasidėjo. Bet šiome-i 
line sausra yra perdaug rim
ta ip nerimą kelianti.Jį žymiai 
atsilieps į ateities maisto kai
nas, bedarbiu skiačiaus ir pas
tangas taupyti energiją.

Kalifornijoje, kurios daugu- 
jnas sričių negavo jokio lietaus 
per daugiau kaip metus, prieš 
keletą savaičių staiga pasikeitė

1 oras ir tris — keturias dienas pa- 
----- _j- jjjo^ yjsa gamta atsigavo ir žmo-

9 nes pradžiugo, T 
storumo, gam. Saulėtoms dienoms grįžus, 'tojjma>

Bet iš tų pasakytų tyrimų ne
buvo nurodyta, kokios sachari
no dozės buvo teikiamos. Juk 
ir kiti dalykai gali būti žalingi, 
jei jų kiekis suvartojamas dide
snis, negu reikia; t "Tokiais atve
jais prisimenu, kad ir seniau gy
dytojai buvo nustatė panaikin
ti visokių vaisių Wrtojinia.

•

| Aš čia prisimenu 1898 metų 
rudenį, taipgi prieš 79 metus. 
Tada Lietuvoje buvo pasklidę 
gandai, kad Rusijos pietinėse 
dalyse jau siaučia choleros epi
demija. Visi buvo susirūpinę, 
kad toji baisioji liga nesipia- 
tintų kitose vietovėse.

j Tada kai kurie žymesnieji gy 
dytojai ėmė skelbti, k^d geriau 
šia būtų nevartoti Udkių vaisių, 
nes jie sudaro sąlygas’choleros 
ligai platintis. Tad valdžios or-

ssjį -melynžiaunių, įr kt. žuve
lių1 miškų saugomų 4 ežerėliuo
se įrkt negiliose vietose suša
lo į ledas*, pasakė 64.000 ak- 
tu apsaugos sistemos
superintendentas Roland Ei- 
>senbergi7^.Tęks vėl pradėti iš 
naujo žĮvig užveisti, o tai rei-’ 
škia kad pora metų meškerio
jimas Bus draudžiamas.

Tokio užšalimo nesame tu
rėję, kad po sniegu ledas buvo 
nuo 25 iki 30 inčių j ' 
0 Pefc49ki storą ledą' j vandenį gruntas greit išgaravo ir oficia-

PRIEŠ AUDRA-

Ir šiais laikais tyrimai ir eks- ganai Įsakė nevartoti jokių vai- 
pėri men lai su gyvuliais parodė, šių: obuolių, kriaušių, slyvų, 
kad sacharino vartojimas paska vyšnių.
tina atsirasti vėžio ligai. Tokie 
tyrimai buvo daromi tik su gyvu
lais. Taigi ir žmonėms, yra pa- 

bet labai neil- siūlyta uždrausti sacharino var-

* , z-. ,^rs ?. . •- _- < --- v

Ilinojaus a^ie 241000 ūkiniu- ųebepirąsiskverbė saulės spin- nu pareiškimu lietus beveik nie
ku ir (ląugęlįo. mažę miesteliu i dūliai. .ir povandeniniai auga- ko gero nedavė.
gyventojai praktikuoją pperą-l lai nėbėgalėįo gaminti deguo- Kalifornijos miestai labai ken-

v
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' įfoHy Pitcher lovedher husband. Savings Plan at work, a Me is set aside foil ttdi
So much so, that when he went into battle ' '

during the Revolution, she did top. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

killed by a British bullet.
Mofiy knew the time had come to take 

ttod in her country So she picked up 
where her husband left of£ And when 
the smoke cleared, America had a 
*iew victory and a new heroine.

Today, when it s time to take

čia dėl daug gyventojų, kuriems 
reikalinga daug vandens, p Va
karų fąrmeriams irigącijai van- 

j duo sumažintas 75 nuošimčiais.. 
Kalnuotoje Wshiugton valstijo
je, kur šiemet kalnuose sniego 
tėra mažiau kaip 10 nuošimčių 
negu normaliais metais, nuosto
liai numatomi neapskaičiuoja- 
mi. Pasėliai pražuvo. “Stengia
mės gelbėti vaismedžius. Visa.

, kas mums beliko, tai bandyti me 
! džius išgelbėti’’, pdsake guber
natorius Dixy. () Kalifornijos 

jgub. Edmund Brown pranešė’ 
I prezidentui (karteriiii,kad jo val
stijoje ; i-piės f.kin nuostoliai sie
ks $4 bilijonų... Reikia turėti 

'galvoje, kad Kalifornija gamina| 
-25 nuošimčių visų "maisto pro-1 
dūktų, kuriais minta amerikie
čiai.

buy. U-S. Savings Bonds.
vilai you jointhePąytoH

Tais laikais gydytojai nieko 
.tepasakydavo apie vaisių tinka
mą paruošimą vartojimui, tin._ 
<amą jų nuplovimą arba tinka
mą jų pakaitinimą. Tada aš ei
damas į mokyklą pastebėdavau 
policininkus prie vieškelio, ku
rie kiekvieną vežiuojanti ūkinin 
ką sustabdydavo ir padarydavo 
kratą, ir kai surasdavo vežime 
kokių nors vaisių, tad tuojau 
juos išmesdavo j šalia esanti 
vandeningą griovį, iš kurio van
duo bėgdavo į netoliese esančią 
.ipę. Man, kaip jaunam vaikė
zui, buvo tada Įdomu matyti 
tokius nuotykius.

Hais laikais apsilankant šven- 
.adieniais bažnyčioje galma bu
vo nugirsti,kad kunigai savo pa
moksluose Įspėdavo žmones 
apie choleros pavojų ir pasaky
davo, kad nereikia vartoti obuo

lių ir kitų vaisių.
Kai kuriems žmonėms neieng 

va buvo susilaikyti nuo vaisių 
vartojimo; todėl daug kas, kai 
liekas nematydavo, vis dėlto 
suvalgydavo vieną kitą vaisių. 
\š taip pat Į savo kuprinę prie 
sąsiuvinių pridėdavau vieną ki
ta obuolį ir niekam nematant, 
*ardžai suvalgydavau.

Kai žmonės įvairiose vielose 
lažnai kalbėdavo apie cholerą, 
tad tas žodis pavirsdavo keiks
mažodžiu. Man pačiam tada te
ko išgirsti vieną šeimininkę, ku 
ri supykusi užpuolė savo laimai
tę tokiais žodžiais: “Kur tu, 
cholera, taip ilgai slankiojai pa
kampiais !”

Tais laikais apsilankant šven- 
smė neHgai tęsėsi; maždaug pu
santro mėnesio. Taigi ir ūkinin
kai jau galėjo nedraudžiamai 

|alvcėli i turgavietę visokįų vaį- 
’siu. A. Kelmutis

Farmeriai, daržininkai ir so
dininkai deda visais pastangas 
keisti pruduktų kultūrą į tokius, 

, kurie mažiausiai, reikalauja 
i drėgmės. Gręžia naujus vis gi- 
i lesnius šulinius vandens ieško- 
. darni, Prisidėjo dar viena bėda, 
Į kad neturint hidroelektrinių sto- . 
čių pradeda trūkti energijos.

“Mes jau pergyvename antruo-1 
sius sausros metus. Kas mums į 
lieka daryti, tai ruošti planus 
tretiems, ar ketvirtiems ar net 
penktiems sausros metams”, ryž
tingai pasakė Vandens Resursų 
Departamento direktorius Ron
ald Šobie. J»Pr.

CHARLES KIRBO 
Friend and adviser 
U President Carter

1939 metų pavasaris buvo ankstyvas ir gražus. Kovo 
22. d. rytą saulė patekėjo rodos skaistesnė kaip papras
tai ir kildama aukštyn, savo auksiniais spinduliais žadi
no Klaipėdos gyventojus. Nors paskutinės dienos buvo 
ypatingai gražios ,sausos ir saulėtos, tačiau'visame ra
mume ir grožyje jautėsi kažkokia nemaloni, įtempta at
mosfera, kuri kėlė susirūpinimą vietos lietuvių širdyse: 
Mat vokiečiai, kuriems spaudžiant Klaipėdos, krašte bu
vo atšauktas iki tol veikęs išimties stovis, paskutiniu 
laiku pasijuto drąsiau, darėsi priekabesni ir įžūlūs. Ne
besivaržydavo ir dažnai brutaliais veiksmais išliedavo 
savo nesuvaldomą neapykantą prieš tikruosius šio kraš
to šeimininkus lietuvius.

Klaipėdos uostas

Tą atmintiną rytą darbininkai ir tarnautojai . va
žiuoti ir- pėsti skubėjo į darbovietes. Miesto gatvės dun
dėjo nuo ankstyvų prekiautojų ir ūkininkų vežimų, ku
rie savo prekes ir gaminius vežė.į turgaus aikštę. Prie * 
t-Ialės” ant turgaus aikštės suvažiuodayo netik apylin
kė? “laukininkai” bet taip pat ir “žemaiteliai” nuo; Ęrę- 
tingos, Darbėnų, nuo Jakubavos, Gargždų, Veviržėnų, 
Rietavo ir kitur.

Uoste, prie senųjų muitinė sandėlių prieplaukos, 
tarp kitų laivų buvo ir United Baltic Corporation, Ltd. 
(Suvienyta Baltijos Korpora.j, kurios laivai lankyda
vo Klaipėdą. Tą dieną turėjo būti pabaigtas iškrovimas 
iš Anglijos atvežtų tekstilės, geležies, cemento ir kitokių 
prekių. Reikėjo laive patuštinti vietą lietuviškam sviestui, 
bekonui, taukams, kuriuos kas savaite dideliais kiekiais 
eksportuodavome į įvairias pasaulio-Šalis.

Uosto darbininkai rinkosi darbui, dalinosi paskuti
nėmis naujienomis ’ir gandais. Sunku buvo eiliniams gy
ventojams suvokti kas teisybė ir kas iš piršto išlaužta, 
nes gandų buvo daug, įvairių ir prieštaraujančių. Vie- ■ 
ni pasakojo apie didelį spaudimą iš Reicho, apie įteiktą 
Lietuvos vyriausybei ultimatumą laike vienos paros ati
duoti Klaipėdos kraštą Vokietijai be pasipriešinimo, gra
sinant karu. Kiti kalbėjo apie šaulių Sąjungos būrių pa
siruošimą aktyviam pasipriešinimui jeigu vietos vokie
čiai ištikrųjų sugalvotų ką nors daryti. Vienu žodžiu gan 
dų buvo daug, bet tikrų žinių, atrodo niekas neturėjo. 
Todėl niekas tokiems gandams rimtai ir netikėjo.

Vokiečiai tą rytą į laivus neskubėjo. Stovinėjo ma
žomis grupelėmis arba vaikščiojo išilgai prieplaukos, vis - 
skersiaudami į lietuvius.

. (Bus daugiau) - -



Nusistovėjusia tvarka minė- i 
ijimas pravedamas per tris die- į 
nas. Kai jau visą laiką oras ne- ;

■MB Tuesday, March 22, 1977

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070įsteigta 1923 metai*.
įvtaigo* pietnoM kiemą* automobiliam* pastatyti.

Jau kuris laikas atspausdinu ir galima gauti knypj rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 0869-1956) metų 

Cbleagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. __

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon nevažiavęs lietuvis, pirmos 
Hetuviq kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 reiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt «

Norintieji šia knyga lygyti, prašomi parašyti čeki arta Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

_ NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL,

FLORIDA
Visuomeninis vežimas dar juda

MIAMI, Florida. — Miami, kad dėl pasklidimo į panašius paren- t 
ir drauge su Miami Beach, nebe-' gimus ' Lake Worth ir Juno 
išlaikė įsikūrimui varžybų ne Beach. Abejais atvejais daly- į 

tik prieš , Floridoje lietuvių tar- J viai liko patenkinti, kad nepasi- 
pe išgarsėjusį, St. Petersburgą, liko namie. j

Erdviose klubo patalpose sve
čius sutraukia ne vien tik no-

bet dalinai ir prieš visą paat- 
lantį iki Juno Beach. .

Mat, jei Chicagoje Market ras savytarpy pabendrauti, bet 
Parkas buvo pavyzdinė lietuvių ir kultūriniai pramoginiai pa- 
būrimosi vietove, tai Florida — rengimai, šią žiemą jų gerokai . 
išsisklaidymo. Miami bent tiek numatyta ir jau visa eilė pra
bėgai! puikuotis, kad visgi žie- vesta.
mavojimui (svečiams iš šiau- Į 
rėš) lieka patraukliausia vieto-- 
ve.

Klubo sekmadieniuose pietuo- ‘ 
se besusirenka tarp 125-150 da- ' 
lyvių. Būnant parengimui iki ' 

Kaip bebūtų, čia Atlanto van- dviejų šimtų asmenų.
denėlis maudymuisi prieinamas 1. Tačiau nepriklausomybės atsta : 
beveik be pertraukų, kaip ir mo minėjime dalyvavo arti 350. j 
švelnus saulėtumas. Tačiau jau Tai rodytų šiam įvykiui vis dar' 
treti metai kai oras čia susi jau- skiriamas rimtas susikaupimas, f 
kė— ypač šią žiemą. Nebesma- 
gu prisiminti įtaigavus lapkričio- 
gruodžio mėnesiais naudotis kaip 
joatikimiausiais pastovaus oro tebuvo tikrai floridiškas, tai ir 
žvilgsniu.

Pasirodo, kad prieš gamtos iš
daigias niekad negalima būti už
sitikrinusiu. Kaip bebuvę ir šią 
žiemą, nors ir rūtaudami, šiau
riečiai vistiek suskrido ir guodė
si bent tuo, kad iš sniego ma
šinų išsikasti vis tiek dar ne
reikia. , - ■ ■ ■

Ir Balfo paruoštose Kūčiose, 
kaip ir klubo parengtame Nau-

Bay Front parke plačiajai Mia
mi visuomenei ruošiant koncertą 
mūsų Nepriklausorpybės minė
jimo proga, susirinko vos keli' 
šimtai. (Iš paprastai tūkstan
čių minios, šį kartą lietuviai su
darė arti pusės klausytojų).;, . .......................
Dauguma šių koncertų lankyto-' f).ysarn^’ pasi®e e’ Vlsus. islaiky- 
jų pabūgo vėsaus oro, (Net ir 
orkestro dalyviai vilkėjo skran
dutes). .Taip, kad ir mūsų mie- 

jų Metų sutikime dalyvių nedaug lai programos pildytojai solis- 
tesumažėjo (Ir tai tikriausiai tei Nerijai Linkevičiūtei, tik

V. K. Jonynai

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais; aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. I40C lietuvišicy vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted St, Chicago. HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI nt ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozaz Daupam. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Išleis
ti Chieacoje 1866 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: fane* ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkto švietimą* Lietuvoje.
4-: Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
nių ir kultūrinių laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir-prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
'■ Knygos apie žemės ūkį atrodo uk žemdirbiams skaityti, kadangi 
jrtwįltirti lietinių tautos dangnma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
gauJįSblašJytnlietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
Binnl, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
Kilčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiri amą Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. _
L“ Knyga* 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaimanut Naujienose.
u Čekį art*. Money Orderi siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigui, tuoj*u knygą pasiųstas.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbOvisy privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose,

Kapačinsktt, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juer>« Kiptčlntkav IŽEIV1O DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalia" 
natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi
ančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu

struota. 300 pat Kaina 7 doL
eiKAGirrts jspodiiai komunistų pavergtoj Lietuvoj. 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuos Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. VaJWus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 p«L $1.50. Yra taip pat 
iiventa i anglų kalbą.

IMI teUanko SATYRINIS NOVILtS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraitis, KILIONt I ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuiristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prut. P. Rskarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBIS SANTVARKOS 
BRUOtAL 176 psl dokumentuota istorinė studija apie prū^j likimą. 
Kaina $2.

VlncM LIUBLINO UNIJOS SUKAKTISS PARAiTtJE.

Ir kiti leidinį*! yra faunumi
MAUJIINOSI, 1739 $«. HALSTED ST-, CHICAGO, ILL. «4O» 

*t*II*nk*nf dirbo valandomis irbi trinkint piltu Ir pridedant 
Mt| ar plnlfln* porlald*.

Latviai ir estai prisiuntė svei- Yankus, Sergančiai 
kinimus raštu. ;šienė, Dr. Tomas.

Atskirai reikia paminėti len-. Po $20: P. Stevens, ‘P. Ban
kų atstovę — istorijos profeso- kauskai, D. J. Kaunaitis, Stepo- 

i rę L Miciak. Ji ilgesnėj stip- navičius, K. Bukaveckas, I. Jok- 
1 rioj kalboj priminė, kad visos šas, V. M. Bitinas. A. E. Aleknos.

tautybės turi savo | Po $15: 
okupuotose tėvynė-' kuopa, V. 
pabrėžė, kad visi 
taigi lietuviai len- i 

ukrainiečiai ir k. ir yra i
i Amerikos įkūrėjai. Ir visi turim 
, išlikti, šalia branginamos Ame- ' 
\ rikos pilietybės, kilme lietuviais, 
■ lenkais ukrainiečiais ir t. t. Pa-.
i sinaudoti esamomis galimybėmis 
į išlaikyti savas kultūras bei pa
pročius, o ir svarbiausia, savas 
kalbas. Veikti Amerikos viešą
ją opiniją prieš pasaulinį priešą 
— rusiškai imperialistinį komu
nizmą. Naudotis balsavimo ga
lia ir spausti Amerikos vyriau
sybę, jog būtų dedamos pastan
gos, kad visos pavergtos tautos 
atgautų laisvę.

Pagrindinis kalbėtojas Dan 
Kuraitis, iš savo kelionėse pa
tyrimų, realiai pavaizdavo ko
munistinės sistemos ekonominę 
menkystę ir kartu nepaprastą 
veržlumą ir sugebėjimą klaidin
ti lengvabūdžius vakarų pasaulio

• politikus.
Meninę programos dalį išpil

dė N. Linkevičiūtė ir B. Prapuo
lenis, akompanuojant kaimynui 
ukrainiečui Bohdan Sperkrz, 
kurspertraukos metu ir solo pa
skambino. Abu dainininkai dai
nuodami duetais, Įnešė naujo pa
sigėrėjimo iki šiol Miami dar 
kaip ir negirdėto. Bisais išrei
kalaujant, išdainavo viską ką tik 
buvo atsivežę, žavesį kėlė ir 
daina ir nuotaikinga vaidyba.

Lengviau būna kai dėtos pa
stangos būna sėkmingos sutel
kiant lėšas būtiniausiems reika
lams— priminti Amerikos ir kitų 
laisvųjų kraštų vyriausybėms 
apie mūsų tautos vargus.

šiais metais Vasario 16 minė
jime Altai aukavo:
> Dan Kuraitis $100.

Po $50: O. D. Braukliai, A. S. 
Kamarauskai, J. S. Narbutai, P. 
Skikūnas, P. O. šilai.

Po $30: A. G. Stepulioniai.
Po $25: Dr. E. Butrimas, A. 

Juknevičius, A. A. Braziai, L. O. 
Kaulakiai, S. T. Jazbučiai, Dr. 
Dubinskienė, J. J. Kučinskai, E. 
A. Zigmantai, A. Telšinskai, E.

Dar prisimintina, kad M. L. 
: A. Piliečių klubas nemokamai 
duota saie, bus' prisidėjęs bent 
$300 vertės auka.

j rioj kalboj
i čia esančios 
šaknis savo

j se. Stipriai 
j imigrantai, 
kai,

Miami lietuvių saulėlydžio be
laukiančiųjų leidžiamos dienos 
nėra daug kuo pranašiau įspū
dingos k?.ir kur nors kitur. Ne
bent tik mažiau varginančios 

’šaltųjų orų nepatogumais. Se- 
. Elsbergai, M. Rim-1 natviškai pas'.ėrrinti sugebama 

. O šalintis nuo di-
- i dėsnių rūpesčių ar visuomeninių 

■ įsipareigojimų lenktyniaujama

Z. šalnienė, SLA 44 
Semaška.

j Po ?! 0 : 
Imikis, K. 
:kauskas. f 
ikus ar (Pinikus), R. M. Linkai, Į kaip ir 
orelatas J. Balkūnas, A. E. Pa-‘ 
kalniškiai, J. A. Bačauskai, B.
Kubiliai, J. G. Druziliauskienė,, daugiau kaip bet kur kitur. Gal 
J. Karvelis, M.geruolis, M. Sku-‘« todėl ir visokiems mėginimams

“Apylinkes”, steigti čia ms ne
pasiseka. Be jokios abejonės rei
kia džiaugtis — senatvės silp
niems nervams tas tik į sveikatą. 
Kuo mažiau visuomeninio berei
kalingo erzelio, tuo seniems ge- •>" 
riau. P. šilas •’

A. Paulaitis, J. V. Dė
ti. Kodaičiai, E. žu- 

p

cen, J. Legis, B. Bukauskas, A. 
Noreikos, P. O. Griškeliai, E. 
Banevičius, K. S. šeputos, J. 
Karpavičiai, J. Briedžiai, Par- 
gauskai, Skaistys, Vainauskas, 
V. Dreseris, Butniai, K. Minca, 
B. Sakalai, O. M. Vitkai, Sanda
ros 52 kuopa, M. J. Malkevičiai, 
S. Radvilienė, J. Savulioniai, E. 
P. Leonai, A. Drovinskas, Ilevi- 
čiai, V. Saladžius, R. Kotovienė.;

62 asm. po $5 ir 43 po mažiau. ■Ir
Viso suaukota $1,677.50.
šventėje dalyvavusieji

mokėdami po $5 už pietus ir kon- stija buvo priimta į Lniją. 184.> 
certą padengė $1,300 susidaru- m. dvejų balsų persvara, taip 
siu išlaidų ir virš $200 dar liko pat per pirmuosius balsavimus ' 
skyriaus poreikiams. pasidalinus balsams lygiomis.

• 1843 m. buvo priimtos į JA- 
sąstalą Washington, Oregon ‘ 
Idaho valstijos dviejų balsų 

persvara Pradžioje balsai buvo *' 
susi-’pasidalinę lygiomis. Texas val-

j mokant drebėti ir klausytojus pagiedojo kelias giesmes ir va- 
I įkaitinti gausiems plojimams ir dovavo visų giedojimui.

Sausio mėn. -Miami dešimčiai 
ti iki koncerto ir minėjimo pa- parapijų išsiųsta Sibiro lietu- 
baigos — kol iškiliai buvo pa- vaičių maldaknygė ir brošiūrė- 

Amerikos ir Lietuvos lė apie Nijolės Sadūnaitės teis
mą. Lydraštyje priminta apie 
Lietuvos katalikų persekiojimus 
ir Nepriklausomybės minėjimą, 
prašant supažindinti ir parapi
jiečius. Tik Jėzuitų vadovauja
mos parapijos klebonas atsiuntė 
padėką už informaciją ir pasi
žadėjo melstis. Archidiocezijos 
koadjutorius, negalėdamas as
meniškai dalyvauti (buvo kvies
tas dalyvauti pamaldose ir pa
grindiniame minėjime sukalbėti 
invokaciją) prisiuntė raštu vys
kupišką palaiminimą.

iPagrindinis minėjimas buvo 
M. L. A. Piliečių klubo salėj va
sario 20 d.

Vėliavas pagerbus ir himnus 
sugiedojus, prel. J. Balkūnas pa
skaitė puikią invokaciją. Svei
kino žodžiu ukrainiečių, vengrų 
ir kubiečių atstovai (dalyvavę 
su savo tautinėmis vėliavomis). 
Visi pripažino, kad turime vie
ną bendrą priešą rusiškąjį im
perialistini komunizmą.

su-

lie-
są-

giedoti 
himnai.

Koncerte pranešėjas Gordon 
Sow, kaip visada, gražiai solistę 
pristatė ir taikliai apibudino 
mūsų tautos dabartines kančias, 
neužmiršdamas ir Nijolės ,Sa- 
dūnaitės didžiadvasiškumą 
minėti.

šeštadienio (vasario 19) 
tuviškose pamaldose, mūsų
lygomis imant, dalyvavo rekor
dinis mūsųjų skaičiaus — gero
kai virš 200.

Mišių auką atnašavo atvykęs 
net iš St. Petersburgo prel. Jo
nas Balkūnas drauge su kuni
gais J. Razučiu, E. Abromaičiu 
ir V. Andriuška. Kun. Vincas 
Andriuška išskirtinai stipriai 
tautiniai perpintą pamokslą pa
sakė. Pakiliai aidėjo “Pulkim ant 
kelių” ir hepaprastai didingai 
“Lietuva Tėvyne”.

Solistai N. Linkevičiūtė ir B. 
Prapuolenis, nors ir nesant tin
kamo akomponimento, iškiliai

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai......-..... ......... •-...... —- -------$2.50
2. J. Augustaičio V- VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai------ ------------$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai -------$2.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl. —.  -..............$1.00

I73S So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gaut Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. 

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St. Chicago, HL 80608

SUSIVIENIJIMAS

AMERIKOJE
— jau 30 meti) tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

— didžiausia lietuviu fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašaipi, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su ousa milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

— jaunimui duoda gera Taupomai a Apdrauda - endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda: 
už SI.000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

— AKCTOENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims. rekomenduojama lietuvišku KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentaiės apdraudos mokestis $2.00

’ j metus
— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSi v IENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašykit:

LITHUANIAN ALLIANCE
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

T aupyRite' daba:
pas mus

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

' Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša



Nemuno kilpa ties Birštonu

Kiaušiniai vieną į dieną, ne dau
giau. Jie turi gausu kiekį holes- 
terolio. Mėsa įvairių rūšių, žu
vis, ne per daug riebi. Sviesto 
vieną šaukštą. Duona ir javų 
košė, kaip duona taip ir košė tu
ri būti iš grūdų, maltų sų žievt, 
nes turi gausiai vitaminų B. sų- 
jungtinių. Tarp kviečių ir ru
gių duonos, mažas skirtumas.

Viršuje paduoti mitybos veiks
niai turi viso to, ko mūsų orga
nizmui reikia kasdien. Kiekvie
nas gali nusistatyti valgio nor
mą iki soties.
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Vitaminai atlieka maždaug dieninėje žmogaus dietoje, 
vienokius veiksmus, jų stoka vei
kia neigiamai, nes kiti to sto- 
kuojančio nepakeičia. Vitami-

Subscription Ratu:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 pet 
ax month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.
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Naujienos eini kasdien ižakiriint

Praeitą savaitę senus Chicagos vilniečius nustebino 
komunisto Stasio J. Jokubkos redaguojamos Vilnies skil
tyje “Kasdien” įdėta trumpa žinutė ir paties redakto
riaus komentaras. Nustebimo priežastis buvo praneši
mas apie naują “informacijos šaltinį” ir nepaprastas 
skelbiamas žinias.

Jokubkos paskelbtoji žinia liečia Naujienas ir jų 
redaktorių, bet Jokubka tą žinią gavo anksčiau, negu 
Naujienos arba jų redaktorius. Naujai įsteigtas “Lietu
vių informacijos komitetas” pirma informavo Jokubka, 
negu pačias Naujienas arba Gudeli. Jokubka savo skai
tytojams džiaugsmingai pranešė šitokią žinią:

‘‘Štai turiu Lietuvių Informacijos komiteto leidinį 
Nr. 1 “Gyvosios lietuvybės griovėjai Čikagoje ir kitur.” 
Šį kartą ši patranka nebenukreipta prieš mus, pažangie
čius, o prieš Naujienas, jų redaktorių Martyną Gudelį ir 
jo antikomunistinės uniformos leitenantus.

Oi, oi, koks tarp nacionalistų susiriejimas vyksta, 
nežiūrint, kad jie yra vieno plauko. Naujienos ir jų re
daktorių ir jo leitenantus, kad jau vanoja, tai vanoja. 0 
nabagas M. Gudelis tyli,kaip sraigė. Vieni ir kiti antita- 
rybininkai. Ko jie taip susipešė — bala žino”. (Vilnis, 
1977 m. kovo 18 d., 1 psL)..

Gudelis nieko negalėjo sakyti, nes jis nei kaltinamo-^ 
jo akto, nei kaltinimą įrodančios medžiagos, nei teismo 
sprendimo nematė. Šios visos bylos ruošėjai ir kaltinto
jai pirmą teikėsi kaltinimo aktą Įteikti komunistui Jo- 
kubkai, kad jis paskelbtų ar pakomentuotų, negu Nau
jienoms ar Gudeliui. Naujienos, iš Vilnies persiškaičiu- 
sios apie naujai sudalytą bylą, pačios pradėjo ieškoti 
prokurorų ir kaltintojų, kad galėtų susipažinti,apie ką 
Jokubka taip jau džiaugsmingai rašo, bet tai ne toks 
lengvas dalykas. 'Teko teirautis telefonais, kalbėti su 
organizacijų pareigūnais, kol pagaliau rasta viena miela 
širdinga siela, sutikusi Įmesti vieną kaltinamojo akto 
egzempliorių Į pašto dėžutę, pabrėždamas, kad jis turė
jęs sumokėti vieną dolerį. Paprastai už kaltinamus ak
tus prokurorai nieko neima, bet ŠĮ kartą jie bando pasi
pinigauti.

Kaltinamojo akto autoriai ir Įvairiausi jų padėjė
jai, nurodę kad paskutiniais keleriais metais Naujienų 
“buvo užpulta daugybė organizacijų ir nemažiau kaip 
120 lietuvių visuomenininkų, kultūrininkų, vadovaujan
čių asmenų, spaudos darbuotojų”, nutarė su Naujieno
mis nepolemizuoti, bet imtis kaltinamojo akto, kuris pra
dedamas šiais žodžiais:

“Taigi mes, Naujienose užpultieji atstovai, ap
sisprendėm šiuo raštu paaiškinti Čikagos ir visai J- 
AV lietuvių visuomenei, kas šiuo metu iš tiesų vyk
sta lietuviškoje Čikagoje, pateikdami eilę faktų, do
kumentinės medžiagos, palikdami skaitytojams pa
tiems pasidaryti išvadą, kas iš tiesų yra lietuviško 
darbo griovėjai ir kas už jų slepiasi. (“Gyvosios 
lietuvybės griovėjai Čikagoje ir kitur, 3 psl.)

į Perskaitėm “Gyvosios lietuvybės griovėjus” nuo 
pradžios iki galo, bet niekur neradom nei vieno žmo
gaus pavardės, kuris ŠĮ kaltinamąjį aktą parašė. Niekur 
nepažymėtas nei vienas pavaduotojas, kuris vyriausiam 
redaktoriui teikė medžiagą, padėjo išlyginti kalbą ir su
daryti Naujienas ir jo redaktorių niekinantį aktą. Nei 
vienoje vietoje nepasakyta, kad prie šio rašinio išleidi
mo būtų prisidėjussi kuri nors lietuviška organizacija, 
biznierius ar turtuolis.

Atidžiai peržiūrėjus visą spausdinį, nerasta nei vie
no atsakingo žmogaus vardo ar pavardės. Pradžioje pa
sakyta, kad “Mes, Naujienose užpultųjų atstovai...” bet' 
re: pradžioj, nei gale nepasakyta, kas yra tie “atstovai”. 
Naujienos ir Gudelis, “kad vanojamas, tai vanojamas”, 
bet niekur nepasakyta, kas “vanoja”. Buvęs žuranlistų 
sąjungos pirmininkas ir rašyti nesugebančių vienuolių

Įtakos vaikų augimui. Jei nors 
vieno trūksta, tai augimą su
trukdo.

Vitaminus būtina pradėti var
toti nuo pat gyvybės užsimez
gimo motinos gimtoje. Dėl trū
kumo vitaminų motinos dietoje, 
kūdikis gimsta silpnas ir neturi 
atsparumo ligoms.

Apie vitaminus būtų galima 
labai daug parašyti, kiekvieną 
jų nagrinėjant atskirai, šiuo kar
tu to nedarysiu. Tik žodi kitą 
pasakysiu apie visus bendrai ir 
gana lakoniškai.

Nūdien jau gerai žinoma, kad 
po tam tikra vitaminu kieki tu
ri kiekvienas skirtingos mitybos 
veiksnys, o daugiausiai jų gauna
ma iš natūralios mitybos. Bė
da tame, jog ta mityba nevisuo-
met tinkamai panaudojama kas- gui kasdien reikia 4,000 vienetų.

Mokslininkai ilgai nesurado 
ieri-beri ligos priežasties: nūnai 
mes jau žinome, kad ta priežas
tis — tani tikrų vitaminų stoka 
mityboje.

Kalbant apie ligas, būtina pa
sakyti, jog beveik pusei jų mes 
nemokame nustatyti diagnoze, 
o taipgi ir gydymo bei vaistų. 
Tačiau vis labiau Įsigali nuomo
nė, kad daugumą ligų sukelia blo
ga mityba ir vitaminų trūkumas.

Žmogaus organizmui reikia vi
taminų kasdien. Užtai, kad. jie 
veikia ne atskirai, bet suderin
tai, todėl jie visi būtinai kas
dieninėje dietoje. Tuomet visų 
vitaminų kiekis sudaro balansą, 
ir žmogaus kūno mašinerija vei
kia darniai.

Kiek ir kokių vitaminų turi 
būti žmogaus kasdieninėje die
toje. Čia paduodu žinias apie 
kiekvieną atskirai:

Vitamino A suaugusiam žmo-

samdytas redaktorius žino, kad . nepasirašytas raštas 
yra joks raštas. Kaltinamąjį aktą privalo pasirašyti ak
tą paruošęs prokuroras. Kaltinimus Naujienoms ir Gu
deliui privalo pasirašyti žmogus arba žmonės, turėjusie
ji ką rimto pasakyti. Nepasirašytas kaltinimas yra šmei
žtas, kurio nei vienas save gerbiantis žmogus nedaro. 
Tiktai 14 metų vaikėzas meta akmenį ir ranką Į kišenę 
Įsikiša. Rimti žmonės turi drąsos pasakyti savo nepasi
tenkinimą ir išaiškinti.

Dar aršiau, kai spaustuvė, spausdinanti 500 egzem
pliorių niekieno nepasirašyto paskvilio, neturi drąsos 
pažymėti, kad ji minėtą 20 puslapių šmeižtą spausdino. 
Tai -yra priešinga JAV spaudos Įstatymams. Kiekviena 
^spaustuvė privalo nurodyti, jog tai yra jos atliktas dar
bas. Šia proga norime pasakyti, kad iš Naujienų spaus
tuvės niekad neišėjo nei viena brošiūra, pamfletas, 
straipssnių rinkinys arba knyga, kurioje priešakiniame 
lape nebūtų pasakyta, jog tai spausdinta Naujienose.Tai 
žino Naujienų spaustuvės vedėjas, kuris niekad neleisis 
spausdinti jokio darbo, nepažymėjęs, jog jis spausdina
mas Naujienose. “Gyvosios lietuvybės griovėjai“ ne tik 
neturi jokio autoriaus, bet neturi ir spaustuvės adreso, 
kurioje jis buvo spausdintas.

“Gyvosios lietuvybės griovėjų” autoriai ir leidėjai 
parašė ir paskelbė netiesą, melą ir biaurų šmeižtą. Nesu
gebėdami sugriauti Naujinose dėstomų argumentų, jie 
griebėsi šmeižto. Už šmeižtą niekas pinigų nemoka. Jie 
privalo primokėti, kad kas melą skaitytų. Nepajėgdami 
pinigų užsidirbti teisingomis žiniomis, jie ryžosi pasipi
nigauti melu ir šmeištais.

Tuo tarpu Naujienos prašo Chicagos lietuvių pagal-Į 
bos nustatyti, kas minėtą šmeižtų paskvilį spausdino. 
Esame tikri, kad Chicagoje yra lietuvių, kurie žino, ku
rioje lietuviškoje spaustuvėje jis buvo slaptai ir nelega
liai atspausdintas. Žinodami, kurioje spaustuvėje šis 
spaudos darbas buvo atliktas, turėsime siūlo galą šmei
žikams išaiškinti.

Vaikams ir nėščioms moterims 
dusyk tiek.

Vitamino B sudėtinių nuo 206 
iki 300 vienetų reikia kasdien.

Vitamino C žmogui reikia 1,000 
vienetų kasdien arba dvi stikli
nės apelsinų ar pomidorų sun
kos išgerti.

Vitamino D žmogui reikia 400 
vienetų kasdien. Nėščioms mo
terims dusyk tiek. Beja, stoka 
vitaminų žmogaus, mityboje su
kelia ir didžiumą Įvairių ligų.

Žmogaus organizmui reikia 
vitaminų kasdien. Užtai, kad jie 
veikia ne atskirai, bet suderin
tai, todėl jie visi būtini kasdie
ninei mitybai. Esant visų vita
minu kiekiui — susidaro balan
sas, ir žmogaus kūno mašineriją 
veikia darniai.

Vitaminų veikimas labai tam
priai susijęs su mineralinių 
druskų veikimu ; be jų žmogaus- 
kūno mašinerija negalėtų atlik
ti jai skirto darbo.

Mineralai žmogaus kūnui bū
tini ir jie turi būti gaunami iš 
mitybos sykiu su vitaminais Ą 
ir D, ypač jų turi gauti užtekti
nai augantieji vaikai.

Vitaminai kūne veikia kaip 
apsaugos Įgaliotiniai, neleisdami 
nuodams formuotis iš mitybos 
arba montuojantiems nuo blo
go vidurių virškinimo.

Tačiau dar ir eilė kitų neištir
tų ligų paeina dėl vitaminų sto
kos: pavyzdžiui, persilpnas kūno 
atsparumas užsikrėtimams, viš- 
takumas, neaugimas, valgio ne
noras, dirgsnių pakrikimas, dan
tų kartozinizmas, dantenų pūlia- 
vimas, mažakraujystė, rickets, 
netikęs kalio fosforo metaboliz
mas ir 1.1.

Nūdien žmogaus dietą sudaro]

būtina pasiskirti tokią dietą, ku
ri būtų tinkamiausia kūno orga
nizmui. Kad mūsų kūno maši
nerija paprastai veiktų, kad ji 
būtų sveika, būtiną-ją maitinti 
natūralia mityba. To reikalauja 
pačios gamtos dėsniai, o be jų 
mokame bloga sveikata.

Būtina pasakyti, jog vitami-:

MENO TALENTŲ VARŽYBOS
R. L. Bendruomenė Cięęro apy

linkė skelbia Meno Talentų Var
žybas. Rengia meno talentų va
karą, tikslu skatintį lietuviu
kus ir jaunimą kreipti dėmesį 
į tautines kultūrines vertybes 
ir šiose srityse siekti laimėjimų.

šiose varžybose dalyvauti kvie
čiami paaugliai ir jaunimas, mer
gaitės ir berniukai nuo 7-nių iki 
19-kos metų amž. imtinai. Kvie
čiami visi šio amžiaus lietuviu
kai, kurie tik domisi menu ir jau 
yra pažengę kurioje nors vieno
je išvardintoje meno šakoje.,Var
žybose kviečiami dalyvauti in
strumentalistai: pianistai,.-var- 
gonuotojai, akordeonistai, smui
kininkai, gitaristai, vokalistai, 
baletininkai, artistai —: scenos 
vaidintojai.

Varžybų taisyklės
Amžiaus pagrindu yrą suda

rytos atskiros grupės: pirma — 
nuo 7-nių iki 12-koą metų amž. 
antra — nuo 12—16 ir trečia — 
16—19, metų, amž. imtinai. Am
žiaus grupės dalyviai varžysis - 
tarpusavyje, kiekvienoje atski
roje, žemiau išyąrdiirt)ų“’menų 
srityje, pirmų J K'trijų vietų — 
premijų principų: pirma, antra, 
trečia vieta. ...L-LLA ii

Pirmąsias tris vietas laimėju
siems yra skirtos vertingos do
vanos, kaip tai: lituanistinio 
švietimo priemonėsLietuvos 
žemėlapis (sieninis), Lietuvos 
vaizdų albumas, lietuviškos kny
gos bibliętekėlė, lietuvių daili
ninkų kūriniai, nešiojami radijo 
aparatai, ilgojo grojimo plokš- j 
teles ir 1.1. Bus teikiamos ir pi- . 
ruginės dovanos.- . ■ / -

Pirmąsias konkurso premijas j 
laimėjusiems bus suteikta proga | 
ir garbė atlikti Meno Tąlentų j 
vakaro programą, kur bus iškil
mingai Įteiktos ir premijos lai-, j 
mėjusiems. Meno Tąlentų vaka- - 
ras Įvyks š. m. gegužės mėn. 5 | 
d,. Cicero parapijos salėje. •

Norintieji dalyvauti konkurse 
registruojasi laišku iki š. m. ba
landžio mėn. 15 d., žemiąų pa
teiktu adresu. Registratas pri
valo rašyti aiškiai įskaitomai pil
ną vardą, pavardę. Pažymėti am
žių ir atstovaujamą meno sritį.

Tėveliai ir kiti suaugusieji prą- | 
šomi paskatinti jaunimą irpa- 
auglius dalyvauti Meno Talen
tų varžybose ir Meno Talentų 
vakarę. . . . ; . ..

R. LB Cicero apylinkės 
Valdyba 

iNuuieu ziiiugauo uicuą ouucxv 1(į ouuAw Vąrzybintukai registruojasi
beveik už viską svarbiausią tai dvi stiklinės. Daržovės žalios,’šiuo adresu; Z. Juškevičienė, . 
vitaminų terapija. Kiekvienam virtos reikia valgyti dažnai. 1616 So. 4? Ct. Cicero, UI. 60650. ,

fosforo mineralinės druskos, tai 
būtiniausios gerai sveikatai iš
laikyti.

Kiekvienas privalo vartoti pa
kankamai pieno gaminių. Man
ding, pienas sudarė senovėje pa
čią pagrindinę mitybos dalį ir 
dėl to žmonių atsparumas ligoms 
buvo labai gausus, nors medici
na buvo dar tik pradėjus rutulio
tis. •

Nūdien, vienas svarbiųjų mi
tybos veiksnių — tai daržovės, 
kurias augina pati gamta ir ku
rios dar nėra sužalotos nuodin
gais konservavimo būdais.

Rytų Azijos gyventojų mity
ba susidėjo iš grynų grūdų mil
tų keptos duonos, bulvių, mėsos 
ir pieno gaminių. Užtai jie buvo 
ir sveiki. Nūdien tokia mityba 
nelengvai gaunama, nes nūnai 
mityba matuojama dolerio mas
tu.

šiandien Amerikiečiai suval
go daugiausia Įvairių rūšių bal
tos duonos, kuri duoda tik tiek 
maistingumo, kiek arkliui aviži
niai šiaudai!

Norint, kad organizmas gau
tų pakankamai vitaminų ir mi
neralinių druskų, reikia sudary
ti, kasdieninį valgi (dietą) iš šių 
mitybos veiksnių. Pienas — dvi 
stiklinės. Vaikams — dusyk 
tiek Vaisiai, dvi porcijos ir dau
giau, apelsinų, pomidorų sunkos

ta

■

Jono Huso teisios



1/1L K. G. .»ALUKAS
VkUaEKURA IR MOTERŲ LIGOS 
ginekc logins chirurgija 
6449 $4. Pul«*ki Rd. (Crawford

Mod>cal Luilding). T«L LU 5-6446
PriLaa ligonius pagal sūria runa 

ei neatsiliepia, skambinti 3744?/X>4

DR. C K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CH'RURGIJA
Tol.f. 695-0533 

Fox V.lley Medical Center 
8M> SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

SPORTO
ŽINIOS

DR. ?AUi V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos ŽUUOS 2 k. 14 
Medicinos direktorius.

1938 S Menheim Rd.,Westchester, ill.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni P—3 vaL 
TeL’ 562-2727 arba 562-272S _

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTINES

SUDARYTI NUOSTATAI ŽAIDYNIŲ PRAVEDIMUI
Pasaulio Lietuvių Sportinės das, dr. Juozas Songaila, dr. 

Juozas Vingilis. Finansų Komi
tetas išsirenka pirmininką ir 

i bendradarbiauja su egzekutyvo 
koordinatorium P. Duuderu.

REZ.: GJ 8-0873

Šimas vyksta pagal numatytą 
planą.

i Š. m. kovo 2 d. Toronto Lie-

Sudaryti nuostatai žaidynių • 
Jau veikia organizacinis, finan
sų teikimo ir varžybinis komite-, 
tas • Finansų telkimo komitetai 

i steigiami Čikagoje, Niujorke, 
D R W EISIN-EISiNAS ^leveiailde ir Detroite • Pasiruo 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA
4132 $o. Kedzi® Ave., WA 5-2670 j ___ r

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- tuvių namuose posėdžiavo Pas. 
siliepia, skambinti Ml 3-000L i Liet. Sportinių Žaidynių Orga- 

Telef BE 3-5393 nizacinis Komtetas, svarstė Žai-
HR A R GI EVECKAS Nuostatus ir sudarė Žai-

GVDYTOJAS 12 CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
pa<ial susitarimą

Varžybinio Komiteto pirminin
ku yra Andrius Klimas, o ko

dynių Organizacinio Komiteto 
lEgzekutyvą. 

__®_

DR. K. A. V. JUČAS
*89-4441 5614605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
N WESTERN AVĖ 
N WESTERN AVĘ 

Telefonas atsakomas 12 yal.

DR. ER A NK FUCKAS 
OPTOMETRISTAS v 4 i.p 4 utrtttvtskat

Ui» W 71.-4 $». — T»l. 737-5149
THrrin. akis. Pritaiko akinius ir 

•'ennfBCt Tensėj”
’’I. nasal susitarimą- Uždaryta treč

< LEONAS SEL5U7IS 
imkstu. pūslės 

^OSTATOS CHIRURGIJA 
> H5/ W^T S3r<4

♦nw,’s4. auo 1—4 po pietų, 
kptvirtad. nuo 5—1 vai. vek.

. 776-28BC
C9Z. telef.: 448-5545

dr: vyt. tauras 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
3FJS0 VAL^ pirnu antrad., treciad 
tr Penktu 2-4 ir 6-3 vai.. vak. . Šeštadie 
uiaiT 2-4 vai. po pietų ir kitu laiki 

Dagai susitarimą *' *"*

Pasaulio Lietuvių Sportinių 
Žaidynių (PLSŽ) Komitetą su
daro šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
S-gos Centro Valdybos nariai 
ir kviesti asmenys: Alfonsas 
Balnis, Algimantas Banelis (C. 
V.), Kazys Baronas (Hamiltono 
LSK Kovas), Pranas Berneckas 
(C. V.), Jonas Budrys, Henri
kas Clivedukas, Stasys Dargis 
(C. V.), Aldona Dargytė, Pau
lius Dunderas, Algis Eižinas 
(LSK Vytis), Mečys Empakeris, 
Vincas Ignaitis, Aldona Karpie- 
nė, Jonas Karpis, Andrius Kli
mas, Mindaugas Leknickas (C. 
V.), dr. Auksuolė Lingytė, Vy
tautas Matulaitis, Jonas Nace- 
Vįčius, Elena Namikaitė, Jonas 
Nešukaitis (C. V.).

Vincas Pauliouis, Marius Ru
sinas, Aldona Skilandžiūnienė, 
Kazys Šapočkinas (PPSK Auš
rą), Eliziejus Šlekys, Ramūnas 
Underys (C.V.), dr. Juozas Vin 
gilis. Organizacinis Komitetas 
bus vėliau papildytas.

__ »__

P. SiLEIKiS, 0. P.
,-^3 CRTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Sp*ci«li pagalba keįorru

į (Ąrch Supports) ir t t

^850 West 63rd St., Chicle Hi. 6062 
Telef.: PRospect 6-5084

J Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖL1NYČ1A 

2M3 WEST CKird STREET”
Telerorjai: FR 8-CS33 ir. 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE
991S Southwest Hwy, Ooak Lawn, '

TeL 499-1318 1

Sklandesuiam darbų vykdy
mui ir priežiūrai iš Žaidynių Or 
gąnizacinio Komiteto sudarytas 
Organizacinio Komiteto Egze- 
kųtyvas, kuris pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: P. Bernec- 
kąs, pinu., V.Ignaitis, vicepirm., 
J. Karpis, sekr., J. Nešukaitis, 
iždininkas, A. Klimas, Vaidybi
nio K-to pirminnkas, K. Šapoė- 
kinas —atstovas specialiems rei 
kalams ir P. Dunderas, lėšų tel-
kinio komisijos koordinatorius.. daktoriams, radijo ir televizijos
1 Iwvni 11 1 _ __ _ i • • v . .. . .

ekKRAUSTYMAI

lydimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

fC ŠERĖNAS 
Tai. WA 5-8063

M 0 V IMG
Apdraustas perkrausfymat 

ii įvairiv atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

Organizacinio Komiteto Egze- 
kutyvas yra vykdomasis Žaidy
nių Organas. Visais žaidynių 
reikalais kreipiamasi ir infor
macija gaunama šiuo adresu: 
32 Rivercresl Road, Toronto. 
Opt., Canada M6Š 4113. Tel. 
I—416-763-4129.

, SOPHIE BARČUS 
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuviv kalba: kasdien nuo pir-' 

madienio iki penktadienio 12:30; 
— 1:00 vai. popet — šeštadienį! 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 i
vai. ryto.

HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

Žaidynių teisinis pa tarėjas: 
Advokatas Algis Puteris.

Žaidynių pravedimui sudary
tos sekančios komisijos: Infor
macijos, Nakvynių ir svečių 
priežiūros komisija, Parengimų 
komisija, Lėšų telkinio komisi
ja ir Pirmosios pagalbos komi
sija. Komisijų pilna sudėtis bus 
paskelbta vėliau. Komisijos ben 
dradarbiauja su žaidynių Orga- 
lizacinio Komteto Egzekuty- 
vu..

i►

t

Sudarytas Finansinis Komitetas 
iš Toronto—Hamiltono lietuvių 
visuomenininkų, verslininkų ir 
profesionalų: Edvardas Bumei- 
stras, Osvaldas Zclkus, Rimas 
Geležiūnas, dr. Sigitas Kazlau
skas, Balys Kronas, F. R. L, Sta
sys Kuzmas, inž. Harris Lapas, 
Herbertas Smitas, Jurgis Straz-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Iš rikryiv aš būsiu su tavim". — 2 Mozės 3:12.
Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa

da, kuomet jie stengiami atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir > 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, i 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš- | 
pači ui ir Uem% kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo i 
išmanymo alus į Tą. kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: "Is tik- i 
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

Visi fino, kad mirtis yr« tuun h paliečia kiekvieną. Bet kur yre ml 
ru>«eįi? | t# kteusinru «rs«ko knygutė ‘'Viltis po mirties", kurią g^urits 
ie-nokamai. Rašykite:

K ŽAVISI 3ZI5 WEST 66th STREET. CHICAGO, ILL. 60629
ŠV RAJTC TYRINĖTOJA’

Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinė
Šaulių Sąjungos įkūrėjo Vladoj Dainos skambėjo gražiai ir ne 

Pūtvio minėjimą Vytauto Did. i vieną jų daininkės turėjo pa- 
Šaulių rinktinės vadovybė su-1 kartoti. Programą pravedė Juo- 
rengia kiekvienais metais. Mi-! zas Petrauskas.

mieto nariai: Mindaugas Lekui- nėjimo metu duodama naujai į! —
ckas, Algis Nausėdas ir Raniū- sąjungą įstojusiųjų priesaika iri Muz. Povilas Mieliulis pradėjo 
nas Underys. Varžybinis k-tas įteikiami atžymėjimo ženklai. I vadovauti Chicagos šaulių cho- 
bus vėliau karts nuo karto pa- - - - -..................
pildomas ir pilna sudėtis pas- 
kelbla spaudoje. Varžybinis ko
mitetas taip pat teikia informa
cijas aukščiau paduotu adre
su.

Laidotuvių Direktoriairengia kiekvienais metais. Mi-! zas Petrauskas.

gautas

šaulio Lietuvių Bendruomenės yj Jšganaitis
Apdovanotuosius ir priesaiką

e

Šime taip pat talkininkauja ir; 
Pasaulio. Lietuvių Jaunimo Są-. 
junga.

Organizacinio Komiteto Egze 
kutyvas tampriai bendradar
biauja su Kanados Lietuvių Ben į 
druomenės Krašto Valdyba —I 
Tautinių Dainų šventės ir Pa-

sąjungą įstojusiųjų priesaika ir i Muz. Povilas Mieliulis pradėjo

programų vedėjams už laika dė 
kojąine. PLSž Informacija..

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO eili- 
Teresė, njs nar-Ų susirinkimas Įvyks šeštadie- 

Niu- Marytė, Nastutė ir Verutė Bili- ni. kovo 26 d., naujoje vietoje, šauliu

*

P. J. RIDIKASr <:

3X54 So. HALSTED STREET Phone: YArds 74311

$8.00

$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

no- 
bet

TURIME 
. KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3491

1^4 cup^ canned pitted
California ripe olivet

1 (1-lb.) package 
frankfurters

44 cup diced green onloni
2 tablespoons cooking oil
1 (14b.) can tomato wedges
Cut olives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal slices. 

Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and simmer, uncovered, fiv« min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thicket*

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS |R DARBAI, 259 psl., liečiančias 1903 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _________________________________

Dr. A. J. Gutsen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik_
Minkštais viršeliais tik__________________________

Dr. A. J. Gvssen — AUKŠTA KULT0RA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik __ _______—

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

STEPONAS C. LACK IPv SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, Ill. £74-441')The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 

this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50< per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies thia 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFUKTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 to 5 servings)

1 (10% oz.) ran condensed 
chicken broth

1 small hay leaf, crnmUcd 
teaspoon basil, crumbled 

% teaspoon salt
% teaspoon pepper 

tablespoons cornstarch
Thin spaghetti

BUTKUS , VASAITLS
14Av So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

St, Louis 6 metu Melody Andre 
rėio* patelefonooti savo motinai, 
negalėjo pasiekti telefono. Gerai ap
sidairius, |i rado priemones pasiekti 
telefono ragelį ir susižinoti su mo
tina,

Minėjimą pradėjo rinktinės; rui, kuris, susirgus muz. Petrui 
pirmininkas Vladas Išganaitis. į Vacbergui kurį laiką repeticijas 
Įnešus vėliavas buvo pakviestas ' buvo nutraukęs. Muz. P. Mielin
tas garbės prezdiųmis: K. Mil- \ liui sutikus chorui vadovauti ti- 
kovaitis (sąjungospirm.), J.šve- kimasi, kad choras vėl pradės 
das (savanorių pirm.), K. Da- veiklą ir sustiprės. Choro repe- 
bulevicius (ramuvėnų pirm.), ticijos vyksta pirmadieniais 7 
St. Cecevičienė (sąjungos mote- vai. šaulių namuose, 
rų vadovė), Kedys (svečias iš 
Australijos), kun. Ant. Zaka
rauskas (rinktinės kapelionas),

i J. Tamulis (savanorių atstovas),

Žaidynėms pravesti
Etobisoke Olympium ir stadio
nas Toronto vak. priemiestyje. 
Tai parkas, apimąs 260 akrų 
plotą; Olimpiniu turi dideles iri E. Vengianskas (T. Daukanto 
modernias sales krepšinio bei jūrų šaulių pirm J. . 
tinklinio žaidynėm, pačius mo
derniausius plaukimo baseinus, 
o stadijone galės būti pravestos 
lengvosios atleitikos prmenybės 
bei kitos varžybos.

• Prancūzų karaliaus Liudvi-

Vytauto Did. šaulių rinktinės 
i meno kuopelė gegužės mėn. 8 d.

’ stato Anatolijaus Kairio para
šytą komediją “Didysis Penk
tadienis”. Meno kuopelei vado

vauja Juozas Petrauskas.
VI. Išganaitis trumpai nušvie- į 

tė šio minėjimo reikšmę ir iš
kvietė apdovanojimo ženklus 
gaunančius šaulius, šaulių or- ko Pilypo arklių prievaizda ri
dinu apdovanoti: A. Bendorai- teris de Gallardon iššaukė dvi- 
tis, J. Pocius, P. Eigelis, J. žiugž kclvon Eugenijų de Godechaf- 
dinis. šaulių medaliu: A. Lauri- les už Įžeidimą. Pastarasis jam 
naitienę, B. Kazėnas, S. Palekas,' atsiuntė laišką, uždarytą voke 

Į J- Mackonis, B. Repeikienė, J. Į ir- užkljuota. klijais, o ne iktol 
Kuzmickas ir V, Sasnauskas. Ap-’ prastu vašku. De Gallardon ita- 
dovanojimo žęnklus prisegė St. rė, kad klijai buvo suvilgyti lie- 
Cepevičienė, K. Milkovaitis ir žuviu, tuo veiksniu rodant ji 

gavėjui.
Seimo organizatoriais liksiu su- Apdovanotuosius ir priesaiką 5 
daryli visapusiškai tinkamą Žai«davusius sveikino K. Milkovai- 
dynių programą. Žaidynių ruo-! tis< j švedas, K DąbulevičiusJ 
Šime taip pat talkininkauja ir ,įr Kedys. Priesaiką davė 65 as-į 
PnCOHiin T mhix’ln Tnnnir>w\ ' menys. [

Meninę minėjimb programos i 
, dalį išpildė rinktinės merginų .

Finansų Teikimo Komitetai; kvartetas. Jį sudaro: 
pavęsti sudaryti Čikagoje, 
jorke, Klevelande ir Detroite, tavičiūtės. 
Finansinių Komitetų sudaryme 
sporto klubų vadovai bendra
darbiauja su lietuviškosios vi
suomenės atstovais. Aukos Žai
dynių pravedimui bus renka
mos lietuviškose kolonijose ir į 
talką kvečiamos lietuviškos or- 
ganzacijos.

žaidynių informacija bus 
teikiama lietuviškai spaudai, 
radijo valandėlėms ir televizi
jos programoms biuletenių for
moje. šis biuletenis nr. L Re-

SUSIRINKIMŲ

________ Kvartetui talkinin- namuose. 2417 West 43 St. Nariai 
kavo dainininkas Antanas Ki- kvIeriami atsilankyti. Yra daug svar- 

. j - . , biu reikalu aptarti ir laikas užsimo-venas ir akordeonistas Petras .... ... ., ,, ~ .į keti klubo duokles. Bus ir vaisęs, 
Khėnas. Rožė Didžgalvis, rast.

IEVAS IR SŪNUS 
iMARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef,: GRovehill 6-2345-4

1410 So. 50th Avė., Cicero
Tekt: TOwnhaU 3-2108-ii

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikštė tutomobuiams pastatyti

___ -    . ------------------ - - — - ~

Mažeika E/ Evans

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-S600
Tel. 737-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

Sfifl5-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0449

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

N ARIA I:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139
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— Povilas Bumeikis, Lietuvių 
Pensininkų organizacijos veik- j 
lūs narys, įteikė penkinę Maši-j 
nų fondui. Jis kiekvienais me-! 
Ims paremia Naujienų leidi-

TORONTO, ONT. j 
Šaulių kuopos susirinkimas 
TORONTO. Ont., Kanada.

s. m. kovo 6 d įvyko VI. Pūtvio ; 
šurliii kuopos metinis susirinki-’ 
mas. Kuopos pirmininkas S. Jo
kūbaitis, kuris pirmininkauja 
>iui kuopai jau 12 metu, atida
rė susirinkimą. Įnešus kuopos 
vėliavą, buvo sudarytas susiiin- 
kmri vesti prezidiumas: pirmi
ninkauti, seniausias šaulys, St. i
Banelis. o sekretoriauti, jauniau- dalyvavo 
šia šaulė, D. Jokubaitytė. Skai
tyta gauti raštai ir išklausyta 
daug įvairių valdybos narių pra
nešimų.

Kuopos iždininkas, J. Mockus 
pranešė, kad kuopa yra davusi 
aukų: Lituanistinei stipendijai 

lietuviškam seminarui, Mairo
nio šeštadieninei mokyklai, lie
tuviškai spaudai, lietuviškai ra
dijo valandėlei, jaunimo kongre
sui ir kitiems lietuviškiems rei
kalams — viso $810.

Vienbalsiai perrinktas kuopos 
pirmininkas S. Jokūbaitis. Se
kantiems dviem metams į kuo
pos valdybą išrinkti: moterų bū
relio vadove — M. Jokubaitienė, 
vice-pirmininku — V. Bačėnas, 
sekretorių V. Pečiulis, iždi
ninku — J. Mockus, šaudymo 
vadovu — V. Stočkus ir moterų 
vadovės padėjėja - I. Pečiulie
nė.

— Dr. Viktoras Palčiauskas 
V111 kor espondenci- 

• nėję šachmatų olimpiadoje at- 
I stovaudamas JAV. Vengrija lai— 
Įmėjo 1-mą vietą su 44,5 taškų, 
o JAV žaidėjai laimėjo 2-trą 
vietą su 11 taškais. Trečią vie
tą laimėjo Švedija. Dr. Palčiau
skas kartu su švedų Huliquist 
ir Olandų Staal laimėjo 
turnyre 1-mą vielą.

— Jūratė Nausėdaitė 
Angeles, filiuose ir teatrų sceno
se žinoma Ann Jillian vardu, ga 
stroliavusi Chicagoje su Words 
& Music teatralų grupe, ištekė
jo už Chicagos policijos seržan
to Andv Murcia.

šiame

dienė, J. Puteris ir B. Urbana
vičius. Kuopos garbės teismą 
sudaro: pirmininkas St. Banelis 
ir nariai, J. Jankaitis, Kl. Nau- 
dužas ir K. Butienė. Priesaiką 
davė 6 nauji nariai, kurią atliko 
klebonas kun. P. Ažubalis. Susi
rinkime dalyvavo virš 40 narių.

Susirinkimas baigtas Lietuvos 
himnu. <Po susirinkimo vyko 
šaulių moterų paruoštą kavutė 
-- vaišės. D. Jokubaitytė

—Ši savaitgalį čikagietis va
žiuoja mašina įHotSprings^Ark. 
Suinteresuoti ten vykti kartu 
prašomi teirautis teL RE 5-5424. 
Taip pat galima susitarti dėl grį 
žimo.

Kun. Petras Simukėnas mi
rė Vokietijoje, Wiesbaden mie
te, sulaukės 70 m. amžiaus. Bu
vo baigęs Ev. liuteronų teologi
ją ir teisės mokslus Kaune.

— Grant Parko Simfoninis 
choras priima choristus. Balso 
tikrinimui susitarti tel. 334- 
2556 šiokiadieniais darbo valan
domis. Kandidatai turi pažinti 
gaidas, o tikrinant balsus padai
nuoti. Balsus tikrins iki balan
džio 12 d. Lincoln Parko Teat-

Ii RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA !
Naujienos® gulima gauti puikių knygy, kuries papuoš bet kokią j 

knygų spintą ar lentyną. (
Aleksandras Pakalniškis, ME5 GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų s 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai t skaitomi kaip | 
manas. 367 psl. Kaina S3. 1

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prigimtoj.. : 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- ■ 
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, Gra- i’ 
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virs. $5.00 j Į 

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir- 1 > 
Sėliais — S2,00; H dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minki.
tais viršeliais_______________ 2______________$2.00

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, ji 
Pakalnės ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- d 
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kainą $6. < >

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos !’ 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atgiminima I 
170 psL--------------------------------------------------- $3.00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biogratijos bruožai 2S2 
puslapiai ___________ _....____________________ $3.00 B

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

1738 S. Ealsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-610Ū

XAUJIENOHS Hemet nėjo 30 metų. Xinlnt tą rukaktL gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinus. lietuvybės išlikimui skel 
bfamar Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS Mitai stovi Ir kovoja ui Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę 
neidarno* ir nejidėdamoi 1 sandėrius su okupantais ir Ju Įgalia 
tlnlzlx

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupei, ju bendras Institn 
d j as ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikrins.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesasm.
KMNUOJA: Chlc«go|t Ir KintdoĮv m* t imi — $30.00, metų — S1S.0C, 

trims mėn. — $8-50, vlenim men. $3.00. Kitosu JAV vietos# metami 
— $26.00, pusti metų — $14*00, vieni m mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metsms. Suslpežlnlmul siunčiame valty nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu  dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

Vilnius: Katedra:

HELP WANTED — MALE
i Darbininkų Reiki*

MAINTENANCE MECHANIKAI

1 Sunkiosios pramonės metalo ap
dirbimo įmonėj reikalingi priežiūros 
ir pataisymų specialstai.

Kandidatai turi būti gerai susipaži
nę su konvejerio sistema, kabančiais 
keltuvais, hidrauline sistema ir kiio- 

jmis dirbtuvės mašinomis.
I Patyrmas nitavime taip pat reika- 
Į lingas.
! Reikia suprasti angliškai.

R. LAVIN & SONS, LNC.
3426 So. Kedzie Avė. 

(Visiems lygių galimybių darbdavys)

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė —- Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
j (R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK&JIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

VERS BREŽNEVĄ 
VYKDYTI PAŽADUS
Commission on Security and

ras, 2021 N. Stockton Dr., regi-, 
struos pradedančius ir su prak
tika aktorius balandžio 6 d. 7:30 
vai. vak. Informuoja dir. Eve- < 
rett Smith, tel. 294-1760 po 3 Cooperation in Europe (tai J-
val. darbo dienomis. Pavasarį-AV Kongreso sudarytas komi- 
ir vasarą artistams ruošiami tetas, kuris tiria ir registruoja
kursai su praktikos galimybė- Helsinkyje pasirašytų susitari- 
mis.

— Rašyt. Vincas Ramonas da
lyvaus literatūrinės vakaronės 
pokalbiuose Jaunimo centro ka
vi nėję balandžio 1 d.

mų laužymą Sovietų Sąjungoje 
ir jų pavergtuose kraštuose, k. 
a. Baltijos valstybėse, Čekoslo
vakijoje ir Rumunijoje). Pri
siuntė bendraraštj, kuriame 
kreipiamasi į asmenis, kurie 

— Dėkui Annai Sudeikienei, | yra užvedę ,bylas parsikviesti,
gyv. šiaurinėje Chicagoje, už 
vizitą Naujienose ir ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
ta proga įteiktą $5 
nu fondui, v

— Cease Duties 
kurį sudaro Nijolė 
nė, Aleksas Pakalniškis ir Kas- 
peras Radvila, po pre^. Carterio 
inauguracijos bei pilnai suda
rius admininstraciją,vėl suaktyvi 
no savo veiklą. Praeityje komi
tetas turėjo neabejotinų laimė
jimų. Vienas tokių laimėjimų 
buvo kongresinio Emgracijos, 
Piliečių ir Tarptautinės teisės 
komiteto pirm. Joshua Eilbergo 
(D.—Pa.) ir 50 kongresmanų 
laiškas Valst. sekr. Kisingeriui. 
Jame rašoma, kad Kisingeris 
mažai kreipia dėmesio į lupiki
škas muitus už siuntinius gimi
nėms Sov. Sąjungoje. Reikalau 
ja kreiptis į Sov. Sąjungos ats
tovą JAV Dobrynina iri kompar 
tijos sekr. Brežnevą. Laiške pa
žymima, kad Sovietų muitų po
litika siuntinėms yra grįžimas į 
šaltojo karo padėtį ir priešta
rauja Helsinkio sutarimų nuo
statams.

auką Maši-

komitetas, 
Mackevičie-

savo artimuosius, bet komunis
tų vyriausybės jų neišleidžia 
(nors ir vizitui). Komitetas pra 
šo, kad suinteresuotieji asme
nys prisiųstų jiems 
apie užvestas bylas, 
1977 m. kovo 25 d.

Adresas: Dante B.

duomenis 
raštu iki

Fascell, 
Chairman,

Room 3257, House Office 
Building, Annex 2,

U.S. House of Representative, 
Washington, D.C. 20515. 
Telefonas: (202) 225-1901.

* 1875 m. prancūzų tautos 706 
atstovai balsavo, ar Prancūzija 
turi likti respublika, ar monar
chija. Balsai pasidalino lygio- 
ims- Tik vienam monarchistui 
susirgus pilvo skaudėjimu, lai
mėjo respublikonai.

• Kalnų gyvuliai — Llama ir 
gazelė niekuomet negeria van
dens. Joms nekanka drėgmės ra 
sotų bei snieguotų augalų.

MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2603 West 69th SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis Deslrinkirr.es geros rūšies [vairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, III. 6062?. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted et„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALANTINAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

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

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA- Lietuvos istorijom 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
osL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
d tas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą.

1733 Sooth Halsted Street, Chicago, I1L 60608

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pievelei. Aprašyta kaip 

iolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu:

už $1,25. Jeigu 
atsiųsti $1.50 čekį 

Pinigus prašome

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

REIKALINGAS ELEKTRIKAS 
sunkaus metalo apdirbimo įmonėje.

Nuolatinis darbas su visais bendro 
vės duodamais priedais.
TURI BŪTI PATYRĘS. REIKLA KAL
BĖTI, SKAITYTI. IR RAŠYTI ANG
LIŠKAI.

R. LAVIN & SONS. INC.
3426 So. Kedzie Avė. 

(Visiems lygių galimybių darbdavys)

HELP WANTED — MALE-FEMA L E
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

TOOL & DIE

M A K E R
open- 
main- 
hight 
years

Growing facility has immediate 
ing for skilled indivdual to 
tain, repair and troubleshoot 
production dies. Minimum 2 
working experience on various tool 
and die equipment. English neces
sary.
Excellent starting salary and all com
pany benefits.

Apply in Person
ACME FRAME

PRODUCTS, INC.
2622 N. Pulaski Rd.

Chicago, Illinois
An Equal Opportunity Employer F/M

PERSONAL
Asmeny Ieško

IEŠKAU MOTERS daboti vaiką 
mūsų namuose nuo pirmadienio iki 
penktadienio be nakvynės.

Tel. 424-5597.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

CHARACTER READER & ADVISOR
ADVICE GIVEN ON ALL PROBLEMS 
OF TJFE; SUCH AS LOVE. ^LAJR- 
RLLGE BUSINESS, ETC. ALSO 
CARD READINGS. *

POLSKA WRUSKA
ALL RADINGS VERY REASON

ABLE
CALL FOR APPOINTMET

471-0196

HOURS: DAILY 9;00 a.m. to 8:00 p.m,

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie 
tijos ir iš kitų kraštu, pilietybės popie
riai. {vairių valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax relief for Claims and Grants for 
Senior Citizens and Disabled Persons. 
Galima prašyti pašalpom dar ir už 
1972-76 metus imtinai.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE
(Pirmas aukštas, įėjimas iš kiemo)

CHICAGO, ILLINOIS 6060® 
TeL LA 3-1387

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

ŽIŪRĖKITE!PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv.
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa-

- • ’ DIDŽIULIS gražiausias 2 butu mū
ras Marquette Parku patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzįe. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams.

j amų. Palikimas — nupirkite.
GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 

ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3
mieg. ir valgomasis. Labai patogus \
susisiekimas I vakarus nuo Califor-, Paveldėjimas ir šeimos turto padali- 
uifos prie 63-ėlos. į’“1“5- L”“s >“°ketl S’-“0-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Taz 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
bungalow. $22.500.

66 IR WASHTENAW 6 kamb. mū
ras labai gerame stovyje su oro vė
sinimu. $29,900.

72 IR SAWYER — 6 kamb.. gali
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas rūsys, garažas. $37,000.

60 IR NARRAGANSET — 6 kamb. 
Ranch- stiliaus namas su garažu. 
$39.500.

69 IR LAWNDALE—3 mieg. mūrinė 
rezidencija, rūsys, garažas. $42,700.

67 IR HOMAN — aukšto mū
ras. 5 kamb. apačioj. 6 viršuj. Įreng
tas rūsys, platus sklypas, garažas. 
$36,500.

72 IR MOZART — 20_metų mūras.
2 aukštu po 4 kamb.. rūsys, garažas. 
$43,500. ‘

72 IR FRANCISCO — 4 butų -mū-, 
ras. naiija šilima gazu. $54,900.

57 IR SACR^IENTO — 8 butų 
mūras geram stovyje. $75.000,

66 IR FRANCISCO — 10 butu, visi 
po 3 kamb. $75,000.

42 IR WESTERN BLVD.— 12 butų. 
$20,000 metinių, pajamų. Tik $72,000.

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 
Regional Office Cameo Tower Build 
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti^ 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas j 
paštu kainuoja dar 50 centų 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

p^.0 vie rinte IĮ
lietuvi talMrinką

Chicago jo  f

NORMANĄ
263-582$ 

(įitaigro*) ir 
677-848?

(buto)
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^nimas. Užteks įmokėti $7,000.
f LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci- 
ia. vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

AUKŠTO MŪRAS 'ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. • Senutė nepa
jėgi. pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000,

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
dgoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt- 

$8,500 pajamų. Vertas $50,000.ra.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N am y Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367

D fe M E S l O
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai S9S pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpuHic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood.. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai,.giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi- • 
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 
501-623-9814.

BEST1H1NGS1NUFE
Lail Frink Zapolis 

W. 95th st. 
GA 4-U54

STATI FARM

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą

Deslrinkirr.es

