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DR. KRIVICKO PRAŠYMAS
1940 birželio 15 okupavusi Lietuvą, Sovietų Sąjunga neleido I 

lietuvių tautai vykdyti savo suvereninių teisių. Vien per pirmuo- | 
sius okupacijos metus, daug tūkstančių Lietuvos piliečių įkalino,; 
ištrėmė į Sibirą ar europinės Rusijos šiaurę. Trėmė suaugusius 
ir senelius, vaikus ir kūdikius, sveikus ir ligonius, moteris ir vyrus.

1944 antrą kartą okupavusi 
Lietuvą, Sovietų Sąjunga žiau
riomis priemonėmis sunaikino 
ar ištrėmė į Rusijos gilumą sun
kiems darbams, badui ir mirčiai 
daug tūkstančiu mūsų tautiečių. 
Tik mažai daliai leido grįžti Lie
tuvon. Tai buvo Stalino laikais: 
Betgi ir dabar tūkstančiams yra 
atimtos teisės gyventi Lietuvoj. 
Tūkstančiai lietuvių yra Sovie
tų Sąj ungos darbo stovyklose, 
kalėjimuose ir Sibiro tremty.

1975 Sovietų Sąjunga, su 34 
kitomis valstybėmis, pasirašė 
Helsinkio aktą. 1977 aktą pa
sirašiusios valstybės renkasi Bel
grade. Pasitikrins, kas ir kaip 
pasižadėjimus vykdo, kas ir 
kaip jiems nusikalsta. JAV kon-

Teis sukilėlius
BANGKOK. — Tailandijos 

gener. Chalard Hiranyasiri, kurs 
organizavo kovo 26 sukilimą 
prieš Tailandijos vyriausybę ir 
kuris nušovė vieną karininką, 
bus teisiamas apkaltinant su
kilimu ir žmogžudyste. Tokie 
nusikaltimai Tailandijoj e bau
džiami mirtįe’s bausme.

Tailandijos vyriausybė sako", 
kad laisvas išvažiavimas į kitus 
kraštus, kurs buvo pažadėtas 
gener. Hiranyasiri., negali būti 
išpildytas, nes kiti kraštai ne
sutinka įsileisti.

Taipgi suimti ir laukia teis
mo generolo sūnus ir trys kiti

Senatorius Charles Percy kalbasi su Amerikos Lietuviu Tarybos delegacija senate. Iš kairės i de
šinę matome senatorių Percy, delegacijos atstovę dainininkę Barbarą Darlys, Lietuviu demokratu ly
gos pirmininką Stanley Balzeką Jr., delegacijos pirmininką Dr. Kazį Šidlauską, Amerikos Lietuviu Ta- 
tybos vicepirmininką, ir Dr. Joną Genį,-Amerikos Lietuviu Tarybos atstovą Washingtone.

SOVIETU VADAI PATARIA VANCEI 
NEKELTI ŽMOGAUS TEISIU

Vance nepasimatys su disidentais, nes 
atvyko strateginiu ginklu reikalu

MASKVA. M Pirmą dieną kovo 28 d. susirinkus tartis dėl 
nusiginklavimo ar ginklų apribojimo, Sovietų imperijos lyderis 
Brežnevas įspėji) sekr. Vancę, kad nenustojus Amerikai remti 
Rusijos disidentus, bus suardyti Sovietų-Amerikos santykiai. Abu, 
Brežnevas ir Sovietų, užsienio reikalų ministeris A. Gromyka pa
brėžė, kad J. A. Valstybės turi laikytis principo — nesikišti į So
vietų Sąjungos vidaus reikalus.

Nauji įrodymai
| WASHINGTON. — Kongre
so komitetas, kurs tyrinėja prez.. 
Kenedžio ir dr. Kingo nužudymą, 
turi liudininką, kuris sako, kad 
Lee Harvey Oswald ir Jack Ru- 

l by turėjo ryšius dar prieš nužu- 
i dant prezidentą. Liudininkas, 
kurio pavardė nesakoma, niekad 
anksčiau nebuvo klausinėjamas

Pirmieji Amerikos - Sovietų 
derybų pokalbiai buvo prie už
darų durų, bet Brežnevo pasta
bos ir ministerio Gromykos tos
tas per pietus sekr. Vance gar
bei, buvo paskelbta Sovietų ži
nių agentūros Tass.

Antrą pasitarimų dieną užsi
darę kalbėjosi tik sekr. Vance 
ir ministeris Groįnyka. Kaip ir 
buvo tikėtasi, sekr. Vance buvo 
spaudžiamas dėl Amerikos lai-

grėsė yra speciali komisi
ja, kuri renka Sovietų Są
jungos žmogaus teisių pažeidi
mus,. Panašios komisijos veikia 
Kanadoj, Vakarų Vokietijoj,. Di
džiojoj Ęritaniioi. ir, kitur. -

Laisvuose kraštuose gyvenan
tieji lietuviai! Turime davinių 
apie savo gimines, draugus, pa
žįstamus ar net nepažįstamus, 
kurių asmens, šeimos, tikėjimo, 
keliavimo ir kitas teises pažei
džia Sovietų Sąjunga. Mūsų tei
sė ir šventa pareiga tuos davi
nius, tiksliai ir teisingai sura
šytus, skubiai įteikti gyvenamų 
kraštų komisijoms ir vyriausy
bėms. Taip pat davinius skubiai 
siųskim Lietuvių žmogaus tei
sių komisijai, kurią JAV suda
ro: pirmininkas dr. Domas Kri
vickas, nariai: dr. Jonas Balys, 
dr. Jonas Genys, Aušra Jurašie
nė, Jonas Jurašas, Daiva Ke- 
zienė, Simas Kudirka, kum Ka
zimieras Pugevičius, Jonas R. 
Simanavišius ir Aušra Mačiulai- 
tytė-Zerr.

Visą medžiagą siųskim šiuo 
adresu: Dr. D. Krivickas, 5808 
King Arthur Way, Glen Dale, 
Md. 20709. Tel. (301) 262-7164.

■ (E)

Šeštadieniais pašto 
neišnešios?

WASHINGTON. — Federali
nė komisija yra nusprendusi pa
siūlyti panaikinti pašto išnešio
jimą šeštadieniais. Komisija ma
nanti, jog tuo būdu bus sutau
pyta 400 mil. dol. į metus. Taip
gi, komisija nutarė padidinti sub
sidijas paštams. Subsidijos, ži
noma, būtų skiriamos iš mokes
čiais surinktų pinigų. Valdžios 
iždo subsidijos 1970 m. pašto 
reikalams sudarė 10% viso tų 
metų pašto sąmatos. Dabar ko
misija siūlo paštui vėl suteikti 
10-ties procentų paramą, imant 
pagrindan 1976 m. pašto sąma
tą.

karininkai, sukilimo dalyviai.

Pogrindžio “Aušra”
Lietuvos pogrindis yra išlei

dęs slapto laikraščio '““Aušra” 
antrą numerį, kuris pasirodė 
okupuotoje Lietuvoje 1976 m. 
vasario 16 d. proga, šis “Auš
ros” antrasis numeris vakarus 
pasiekė neperseniausiai.

Antrasis “Aušros” numeris 
nagrinėja rusifikaciją okupuo
toje Lietuvoje, kuris vykdoma 
vis stipriau ir vis griežtesnėmis 
priemonėmis. Kitame straips
nyje aiškina Lietuvos praeities 
klastojimą ir tokio klastojimo 
pasekmes. Taipgi paliečia ben
dradarbiauto jų, parsidavėlių oku 
pantui ir kitus klausimus.

Plačią “Aušros” recenziją yra 
parašęs Kanadoj anglų kalba lei
džiamas mėnesinis “Speak Up”.

Keičiasi Prancūzijos 
vyriausybe

PARIS. — Kovo 28 atsistaty
dino Prancūzijos ministerių ka
binetas, vadovaujamas minist. 
pirmininko R. Barre, bet prez. 
Valery Giscard d’Estaing tuoj 
pat paprašė Barre sudaryti nau
ją kabinetą iš tų partijų, kurios 
nesibaido rinkimų rezultatų. 
Prezidentas, tai sakydamas, tu
rėjo omenyje savivaldybinius 
Pranczijoje rinkimus, kuriuos 
daugelyje Prancūzijos miestų 
laimėjo Socialistų - komunistų 
blokas. .

PREZIDENTAS CARTER SUTINKA 
PARDUOTI GINKLUS

WASHINGTON.'"— Ptezr Oarteris asmSsiškai- peržiūri visus 
ginklų pirkimo prašymus, kurių susidaro keliosdešimtys iš viso 
pasaulio. Jei visus prašymus prezidentas patenkintų, tai ginklų ■ 
būtų parduota už kokius 6 bil. dol. , '

Tuo tarpu prezidentas leido 
ginklų parduoti už 2 bil. dol. Į 
Pirmoje vietoje ginklai bus par-! 
duodami Nato organizacijai pri
klausantiems kraštams ir Ame
rikos sąjungininkams Azijoje ir 
Viduriniuose Rytuose.

. - f

Izraelis gaus sunkiųjų patran 
kų ir šarvuočių.

Prezidento sprendimus turės 
dar peržiūrėti ir patvirtinti kon
gresas, kaip reikalauja įstaty
mas.

Podgorny pažadai
LUSAKA, Zambija. — Sovie

tų prezidentas Nikolai Podgorny, 
susitikęs su Rodezijos, Vakarų 
Pietų Afrikos (Namibijos) ir 
Pietų Afrikos tautiniais juodųjų 
lyderiais Zambijoje, pažadėjo 
jiems visą laiką remti jų išsi
laisvinimo pastangas.

Kremlius yra pagrindinis šal
tinis iš kur juodieji gauna gink
lus. ■

Aiškins priežastį
Lėktuvu nelaime Kanarėlių 

salose, priklausančiose Ispanijai, 
kurios metų žuvo beveik 600 as
menų, jau ’tyrinėja' lėktuvų ir 
valdžios ekspertai.

Ispanijos pareigūnai nepri
meta kaltės kontrolės bokšto ae
rodrome tarnautojams. Radijo 
užrašų juostelės, kuriose užre
gistruota lakūnų ir bokšto tar
nautojų instrukcijos bei pokal
biai, lėktuvų lauže yra suras
tos ir jos tyrinėjamos.

Olandijos lėktuvų bendrovės 
KLM direktorius S. Orlandini 
sako, kad lėktuvų nelaimė galė
jo įvykti bet kuriame kita
me aerodrome. Gi Kanarėlių sa
los aerodromas takus turi labai 
arti viens kito. Jie yra per ar
ti dideliems lėktuvams nusilei

Warren komisijos.
Tyrinėjimų komitetas sako, 

kad liudininkas 1963 m., prieš 
nužudant prez. Kennedį, buvo su
pažindintas su L. H. Oswaldu. 
Juos suvedęs ir supažindinęs 
Jack-Rubyr Gi - Warren komisi
ja padarė’ išvadą, kad Osvaldas 
veikęs vienas ir planavęs vie
nas nužudyti prezidentą, ir kad 
J. Ruby niekad anksčiau nepa
žinojęs Oswaldo.

JehRuby ir Oswaldas pažino
jo viens kitą, tuomet būtų tei
singa sąmokslo teorija. Kaiku- 
rie Waren komisijos kritikai sa
ko, kad Ruby nušovė Osvaldą 
norėdamas jį nutildyti, kad ne- 

; išplepėtų kas nereikalinga.
Kongreso tyrinėjimų komite

to veikimo terminas baigiasi ko
vo 31 d. Komitetas prašo kon-
greso jo veikimo terminą prail
ginti.

džiant ir pakylant.

Vėsesnis
Saulė teka 5:49, leidžiasi 6:06

CYRUS VANCE 
Secretary of State

TENERIFĖS NELAIMĖMS APDRAUDOMS
TEKS IŠMOKĖTI VIRŠ 100 MILIJONŲ 

Zairės karo jėgos vietomis vykusiai 
muša iš Angolos įsiveržėlius

LOS ANGELES, Kai. — Amerikos apdraudos bendrovėje jau 
apskaičiavo, kad Tenerifės lėktuvų nelaimės metu amerikiečiams
teks išmokėti virš 100 milijonų dolerių. Visi milžiniškame lėktuve 
buvę patarnautojai ir keli lakūnai buvo apdrausti. Didelė keleivių 
dauguma taip pat buvo apdrausta.

Nelaimės priežastys dar tiria
mos, bet apdraudos bendrovėms 
jau aišku, kad žuvusiųjų šeimom 
teks išmokėti stambias sumas, 
nes jos davė tokius pasižadėji
mus

Olandų lėktuvas apdraustas
Nustatyta, kad olandų lėktu

vas taip pat buvo apdraustas. Jo 
keleivius buvo apdraudusios 
Olanlijos apdraudos bendrovės. 
Tame lėktuve buvęs lakūnai ir 
visi keleiviai žuvo. Jame skri
do keturi Amerikos piliečiai, ku
rie galėjo turėti Amerikos ap
draudos bendrovių apdraudas. 
Reikia neužmiršti, kad abu lėktu
vai-taip pat buvo apdrausti. Jų 
apdraudė siekia nuo 25 milijo
nų iki 50.

Nelaimę galėjo išvėnti, jeigu 
lėktuvai būtų galėję nusileisti 
Las Palmas aerodrome, kurį ■ jie

gana gerai pažino, nes kelis kar
tus jame buvo nusileidę. Bet 
ten sprogus galingai bombai, šie 
du lėktuvai gavo įsakymą skris
ti i Tenerife ir ten nusileisti. Tas 
nusileidimas labai brangiai kai
navo lakūnams, keleiviams, ir 
apdraudos bendrovėms.

Libano armijos vadas
BEIRUT. — Libano preziden

tas Elias Sarkis paskyrė krikš
čionį pulkninką Libano armijos 
vadu ir įsakė suorganizuoti nau
jais pagrindais Libano kariuo
menę, kuri civilinio karo metu 
visiškai suiro ir išsiblaškė.

Libano prezidento sprendimui 
pasipriešino Beiruto kriščionių 
sekretorius su lyderiu Camille 
Ghamoun. Libano kariuomenės 
vadu buvo 4ų numatytas pulk. 
Victor Khoury, dabartinis šar
vuočių vadas ir Sirijos'draugas.

Santa Cruz de Tenerife aero
dromą Kanarėlių salose dažnai 
aplanko stiprūs vėjai arba mig
la. Jis skaitomas pavojingiau
siu aerodromu pasaulyje, nes 21 
metų laikotarpyje įvyko šešios 
kitos lėktuvų nelaimės, kuriose 
žuvo 252 asmenys. Gi paskuti- 

'nės nelaimės metu lijo lietus.

Blinstrubas išskrido
į Washingtona

CHICAGA, Illinois. — Teodo
ras Blinstrubas, Amerikos Lie- 

Į tuvių Tarybos vicepirmininkas, 
, vakar išskrido į Washingtona, 
kad galėtų šiandien dalyvauti 
atstovii rūmų Vasario 16-tos mi
nėjime. Kartu su Blinstrubu į 
Washingtona išskrido ir Dr. kun. 
Juozas Prunskis, kuris turės 
progos sukalbėti invokaciją JAV 
kongresui. Washingtone Ame
rikos Tarybos delegacija bus pa
pildyta vietos Alto pareigūnais.

Niksono juostelės
WASHINGTON. — Vyriau

sias Amerikos teismas sutiko 
išspręsti klausimą, ar prez. Nik
sono užrašai juostelėse, kurie 
liečia Watergate skandalą, gali 
būti viešai publikai skelbiami, ar, 
gal būt, jie neliečiami.

Prezidentas išteisina
Vietnamo karius

WASHINGTON. — Pentago
nas kovo 28 pranešė, kad prez. 
Carteris pateisina Vietnamo ka
rius, kurie iš kariuomenės buvo 
atleisti su neigiamais elgesio 
pažymėjimais. Tokių karių yra 
virš 432.000. Jiems visiems bus 
gąžinta kario garbė. Tuos ka
rius, kurie pasireiškė smurtu, 
jėga ar kriminaliniais veiksmais 
prezidento pasigailėjimo spren
dimas nepaliečia.

L. Brežnevas

kysenos žmogaus teisių klausi
mui Spaudos atstovams pakar
totinai prašant, sekr. Vance pa
sakęs, kad buvo atsakyta, jog 
žmogaus teisių klausimas sa
vaime išplaukia iš vertybių, ku
rias Amerika turi ir kurių prisi- 
Taiko. Amerikos sekretorius aiš
kiai pabrėžė, kad žmogaus teisių 
klausimas turi būti atidėtas į 

Į šalį, o kalbama apie ginklų apri
bojimą, dėl ko ir buvo atvažiuo
ta į Maskvą.

Ginklų apribojimo sutartis 
SALT -I šių metų spalio mėne
syje išeina iš galios, todėl bū
tinai reikia sutarti ir pasirašy
ti naują sutartį — SALT-II, ku
ri, jei kitaip Sovietų Sąjunga ne
sutiktų, turėtų būti paremta 
1974 m. Brežnevo ir prez. For
do susitarimu Vladivostoke.

Gromyka, keldamas tostą ir 
sveikindamas sekretorių Vancę 
60-ties metų gimtadienio sukak-
tuvių proga, vėl priminė nesiki
šimo principus. Esą, nesikišti 
i kitų valstybių vidaus reika
lus buvo sutarta su prez. Nikso- 
nu ir kad JAV tai priėmė pasi
rašant Helsinkio aktą 1975 m. 
Gromyka pabrėžė, kad būtų di
delė klaida manyti ir daryti 
priešingai.

Sekr. Vance padėkojo už šiltą 
priėmimą ir priminė, reikalą pa
šalinti karo pavojus ir suvaržy
ti ginklavimąsi.

Nebaus gen. Brown
WASHINGTON. — Baltųjų

Rūmų žiniomis, prez. J. Carteris 
nenubaus Amerikos vyriausio 
kariucmenės štabo narį gen. 
Brovvną, nes generolas kontro
versines pastabas apie kongre
są ir privatines teises yra pa
sakęs dar prieš Carterio išrin
kimą prezidentu.

Nelaimė plieno 
fabrike

žuvo 4 darbininkai ir šeši bu
vo apnuodyti anglies deginio du
jų, betaisant jiems sprogusį ka
tilą Harvester bendrovės plieno 
fabrike Wisconsine.

Kokiu būdu ir iš kur pasimai
šė ten anglies deginio dujos — 
nieks nežino.



Magaryčios
>

Gerbiamas Stanley! 4,

Viskas tai būtų gražu ir ge
rai, bet tūlas Ramojus ir tas

tomis pat lazdomis, dalyvavo 
patriotinių organizacijų delega- 

, ei joj pas Jaunimo centro urėdą 
prašyti, kad jis neleistų tame

MODERNI MOZAIKA IR MAI
Dėsto RIMAS NERIMĄVICIUS

ATVIRAS LAIŠKAS BALZEKO i Būdvytis, pasiramsčiuodamas su
LIETUVIŲ KULTŪROS

MUZIEJUI

Anksčiau atviru laišku Jums centre rodyti tarybinio filmo, 
patariau įsigyti muziejui rienin- sukto minint Lietuvos okupaci- 
telį visame pasaulyje eksponatą j jos sukaktį.
— muziejinę vertybę. Tai 2-jo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo pe
ticijas, neįteiktas Jungtinių Tau- T . . tv_x t , . . . ,7, . : Jaunimo centro urėdas Draugetų Gen. sekretoriui del gyvento-- 
jų persekiojimo ir religijos var
žymo okupuotoje Lietuvoje.

Dabar prieš šios retenybės tak
tų istorinės Prano Būdvyčio laz
dos — rementai. Matote, jis su 
jomis pasiramsčiuodamas vaikš
čiojo po Čikagą ir surinko joms 
virš 46,000 parašų, juos visus 
laiku įteikdamas nurodyton rie-į dradarbiautojų vykstant toliau, 
ton. Tas peticijas reikia gelbėti,' reikia tas lazdas apsaugoti, kad 
kad, bendradarbiauto jų džiaugs- ieškodami lazdos galų, nesulau- 
mui, nenueitų visai, taip sakant, žytų taip vertingą ir visiems 
šuniui ant uodegos. lietuviams matytiną eksponatą.

Tai dar ne viskas. Tas patsi Rimas Nerimavičius

kaltino delegatus grubiu elge
siu, o Pranų Būdvytį pavaizda
vo su tomis lazdomis bevaikantį 
jėzuitų* apie stalą, kurį jie va
dino net ne altorėliu, bet alto
rium.

Konfrontacijai tarp patriotų 
ir vaizduojančių patriotus ben-

i 
5 
5 
i*-

Esu dailiai išmokyta
Moku dailiai austi:
Pykšt pokšt, tapu—tapo. 
Pipu—pupu, klepu—klepu.

Detroitiečiai piknikauja

Antra vertus, Dainavos vado
vai niekada nesiekė, kad pikni- 
kautojai nustelbtų stovyklauto
jus. Jaunimo stovyklavimas yra 
pagrindinis tikslas ir visada toks 
liks. Jei iš stovyklavimo biudže
tas susibalansuotų, piknikavimo 
vakarinėje ežero dalyje būtų ga
lima ir visai atsisakyti. Kaip mi
nėjau, detrotiečiai piknikąutoj ai, ' 
atvažiavę visai dienai, čia la-j

LĖKTUVAS, PARAŠIUTAI 
IR VADAI

(Kauadiška versija)

Lėktuvas skrido su svarbiais 
valstybinio gyvenimo vadais ir 
2 skautais. Lėktuvo kapitonas 
per garsiakalbį pranešė:

— Gerbiamieji 1 Aš žinau, kad 
jūs esate penki keleiviai ir ten 
yra tik keturi parašiutai. Lėk- 

j tuvas sugedo ir aš darysiu pa- 
bai^rai jaučiasi Daugeli! at-j,vo^ ~ crash

siveža savo valgius ir gėrimus. ilandm^Mazai vuties lsIlktl ^7' 
Ima vaišintis, įkaista, pakelia! viems‘ kurie jaučiatės esą 
balsus^ Jeigu ju balsai stovyk-1 vadovaujantys visuomeninio gy- 
lautoju nepasiekia antroje ežero! venimo svarbiausi asmenys - 
pusėje; tai situacija pasikeičia,1 Prasiūtus pirmieji ir šo- 
kai stovyklautojai du kartus per.lauk!
dieną atvedami į paplūdimį mau-i Pirmasis atsistojęs tarė: 
dytis. Tuomet jie ne tik girdi, — Aš esu Didžiosios Britani- 
bet ir mato... Stovyklos vadovy- jos ministeris pirmininkr.s. Sva- 
bė skelbimais įsakinėja, kad ai- ras krenta, bedarbė didėja, im- 
koho'inių gėrimų vartojimas Dai-1’■'eriia skyla į gabalus. Aš esu 
navos ribose draudžiamas, bet tas, kuris turi misiją išgelbėti 
tie potvarkiai vis apeinami. Po svarbiausią valstybę pasaulyje; 
mėtiniu švenčių ir šiaip gausės- todėl aš jaučiuosi turįs teisę ga
nių piknikautojų susibūrimų 
Dainavos valytojai bei švarinto- 
jai prirenka krūvas butelių. Bu
teliai metami į Dainavos šiukš
lyną. Dėl jų vadovybei ne kartą
teko raudonuoti ir aiškintis Mi-1 dentas. Europai gresia kariniai 
ehiganc valdžius inspektoriams, ir ekonominiai pavojai, o aš esu 

tas, kuris žino, kaip išvesti ne 
tik Prancūziją, bet ir visą Eu- 

(Draugas 63 nr.) rona nuo suirutės.

— Aš esu Didžiosios Britani-

sinaųdoti parašiutu!
Ėmė parašiutą ir iššoko iš lėk

tuvo.
Antrasis ^atsistojęs tarė:
— Aš esu Prancūžiios prezi-

Alfonsas Nakas,

Laikosi savų tradicijų
Prieš keletą I ietuvių Bend

ruomenės vyriausi vadai Ver
bų sekmadienyje išverbavo fron
tininkų politikai nepritariančius 
behdruomenininkus Chicagos 
Marquette Parke ir Cicero mies
telyje.

Mozaikos dėstytojai patyrė, 
kad Draugo bei jėzuitų kunigai 
ir levitai ateinančių Verbų sek
madienio proga skuba išleisti 
naują leidinį ir išverbuoti Nau- 

' j ienų bendradarbius.

Taip taręs, paėmė vieną pa
rašiutą ir iššoko iš lėktuvo.

Trečiasis atsistojo ir tarė:
— Aš esu Sovietų Sąjungos 

valdovas ir šlovingosios kompar
tijos sekretorius, taip pat viso 
pasaulio proletarų vadas. Ma
no partija ir aš norime išlaisvin
ti visas tautas ir valdyti visą 
pasaulį. Todėl aš esu visiems 
reikalingas, imu šį parašiutą ir 
šoku žmonijos gelbėti...

Lėktuve liko jaunas skautu- 
I kas ir senas skautininkas, kuris 
taip sakė:

. Kai pabėptim, tai vaizduetirn* ry- 
Ii rinkus su rezidentais, o bendradar
biausima tu okupantais...

■ f,i
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Moderni, bet gera lietuvaitė, eidama sulos, kartu vedasi ir ožį, 
kad jis neĮšokty į rūtų darželį.

ŠMEIŽIKAS IR GYVATĖ

šmeižto leidiniu redaktoriams, rašė jams, leidėjams ir platintojams

Kipšų dėl plepalų tuščiai pasklysta, 
Kad teisingumo visiškai jie nepažįsta, 
O tiesą taipgi jie dažnai išvysta.
Ir pavyzdį dėl to aš čia pateiksiu.
Kažin kuria proga jau pragare kadaise 
Gyvatė ir šmeižikas gretoj didingoj ėjo — 
Jie viens antram užleist pirmumo nenorėjo, 
Na, ir trukšmaut dėl to pradėjo,
Katram jų priešaky pirmumas eiti tenka. -’/f 
Pirmumas pragare tačiau priklauso tam, Ą-įj 
.Savajam artimui labiau kas kenkęs. ;;
Taip šiam ginče, didžiai karštam, j
Gyvatės priešaky įnikęs,
Liežuvį kyščiojo šmeižikas, 
O* priešpriešais savo gyliu Gyvatė gyrės 
Ir šnypštė — niekados
Nedovanos tokios skriaudos:
Ji stengėsi pralenkti, šliaužė, yrės, 
Dėlto šmeižikas štai tik iš paskos. 
Bet Balzebubas šio pakęsti negalėjo, 
Ir kad Šmeižiko pusę palaikytų, 
Gyvatę atitraukt atgal turėjo, 
Pareikšdamas: “Nors tavo nuopelnų 
Aš neneigiu, bet iš teisybės 
Teikiu aš jam čia pirmenybę.
Pikta tu, tavo ir gylys mirtingas, 

' Ir kai arti, tu pavojinga.
Ne vieną kartą kandi tu be kaltės, 
Bet ar iš tolo tu gali Įgelti, 
Kaip štai šmeižiko
Piktam liežuviui kad pritiko?
Nuo jo nepasislėpsi tu-, nei už kalnų
Neigi už jūrų gelmenų.’ 
Be abejo, 
žalos čia pirmenybė jo, 
Tad šliaužkie iš paskos ir būk rami!” — pasakė, 
šmeižikas pragare garbesnis už gyvatę. '

įgytų

ma
(Šimtas pasakėčių, vertė J. Valaitis, 210 psl., kaina $4. 
gauti Naujienose). :

— Aš esu jau senas. Manau, 
kad jau baigiu atgyventi savo 
dienas. Aš padariau daug gero 
:auniems ir suaugusiems, todėl

• labar visai nebijau mirti. Tu 
esi jaunas ir visas gyvenimas 
tau dar yra prieš akis. Tikiu, 
kad padarysi ką nors gero savo 
tėvynei ir artimui. Todėl tu imk 
tą paskutinį parašiutą ir gelbė
kis, o aš liksiu neišvengiamam 
likimui.

— Nėra pagrindo rūpesčiui, 
tamsta skautininke. Mums dar 
liko du parašiutai. Tas visų pro- 
’etarų vadas ir viso pasaulio iš
laisvintojas paėmė vietoj para
šiuto mano kuprinę ir iššoko...

Nugirdo ir užrašė Kukutis

Per skausmus į pasisekimą

Kaime sustojo čigonai. Viena 
čigonė užėjo į trobą — apsižiū
rėti, ar nereikia “laimės įspėti”: 
tikriau — ar nenumatoma lai
mės sau. čigonei pavyko ir ji 
sau laimę numatė tuojau.

Po kurio laiko įėjo jos čigonas 
pažiūrėti, ką “motina” veikia... 
Įėjusia ji čigoniškai kažin ką 
pasakė ir iš to išėjo ši istorija.

Lyg tik dabar pamatęs jog 
jo žmona čia, čigonas padarė įpy
kusio išraišką ir su rimbu puolė 
ją, Šaukdamas:

/ — A, tai tu čia! O aš kiek jau 
laiko ieškau tavęs ir nerandu! 
Žinai, ką esi padariusi! še tau! 
še tau!.

Ir čigonas taip ėmė vanoti 
vargšę čigonę, jog ši iš skausmo 
net po lova palindo raitydama- 
si... Buvo gaila net žiūrėti...

čigonas ir čia nedavė savo 
čogonei ramybės. Jis pasilen
kęs rimbu išmušo ją iš palovio;

ir taip vijosi, kad jfTyg žaibas 
išmovė pro duris ir į lauką..;

-— Na, ir už ką gi tu, žmo
gau, ją taip muši?- — dar norė
jo paklausti atsipeikėjęs nuo 
vaizdo senukas troboje, bet či
gonas be pasigailėjimo atšovė 
jam:

— Ji Lipo, už ką t Taip jai ir 
reikia-

Su širdgėla senelis pakraipė 
galvą ir palydėjo akimis žiau
rų vyrą...

Kitą ši-dgėlą senelis- pajuto, 
kai pažvelgė į palovį ir nebera
do ton buvusios odos... Neveltui 
čigonas rimbu savo žmoną po 
lova rijo...

Arėjas Vitkauskas

Prr'? sunkesnės bausmės
Rusijoje buvo iš centro pa

siųsta į provinciją komisija su
rasti, kodėl kai kurie kolchozai 
turi blogą derlių.

Atvažiavus į vieną tolimą kol
chozą, šį komisija paprašė pa
rodyti, kas čia yra pats didžiau
sias tinginys. Kai j ai. buvo su
rasta net keli, komisija ėmė gąs
dinti, kad komunistų valdžia, jei
gu jie nepasitaisys, gali ateity 
juos smarkiai nulįausti, net į 
Sibirą 6-7 metams išsiųsti. Bai
giant paprašė sau žodį pasitei
sinimui vienas iš jų

— Draugai., aš esu už visus 
kalčiausias ir prašau mane nu
bausti. Jeigu Amerika yra tik
rai tokia bloga šalis, kaip mūsų 
maskviškė spauda rašo, ar ne 
geriau būtų mane iškarto į ten 

i pasiųsti, o ne j Sibirą.

Bendruomenės vadai giria
si gerais sprendimais ir gerai 
darbais blogose situacijose, to
dėl jie lankėsi Cicero miestelyje, 
Chicagos Marquette Parke ir ki
tur, sukurdami blogas situaci
jas.

o Rūpestis yra iš anksto su
mokėti nuošimčiai už galimus 
nuostolius.

<• Jei nebūtų vedybų, tai vy
rai ir žmonos turėtų pyktis ir 
net muštis su svetimais.

« Medicina dabar taip susis
teminta, kaip fabriko darbas. Li
gonis turi teiti pas tam tikrų li
gų specialistą, nes vienas gydo 
galvas, kitas vidurius, trečias 
kojas. Modernėj ant laikams, be 
abejo bus įrengta balzavimo kli
nika.

• Pastorius pabaigęs ilgą ir 
audringą pamokslą, pasakė: “Pa- 
simelskite už tuos, kurie ieško 
nuodėmių pas kitus”. Dabar jau 
nereikės melstis, nes maldinin
kai ir levitai pradėjo blusinėti 
skalbinių siūles kitiems.

• Kai šunį paglostai prieš 
plaukus, tai šuo supyksta ir kan 
da. Kai prez. Carteris “paglos
tė” rusus dėl žmogaus teisių var
žymo, tai komuninstai labai su
pyko.

• Kam komunistams reikalin
ga nauja konstitucija? Juk ir 
senoji tebėra naujitelaitė, visiš
kai nevartota!

$ Aiški sovietų propaganda 
gali sužavėti neišmanėlius, kai 
televizijoje parodė filmą “Vol
ga”. Atrodo, kad žmonės apsi
rengę šventadieniškai, važinėja 
laivu Volgos upėje, piknikauja, 
maudosi ir dainuoja. Turistus 
vedžioja po Kremliaus kiemus, 
rodo Lenino mumiją. Volgos žio
tyse tinklais semia dideles žuvis, 
gamina kaviarą,, kurio svaras 
kaiiiuoja 100 dol. Bet prie vienos 
krautuvės stori kilometro ilgu
mo žmonių eilė. Paskutinis epi- 
sodas nesiderina su dainom ir 
šokiais, bet ar daug kas tai su
pras? \ Don Pilotas

Iš Worldwatch Instituto pranešimo rašto 
Jungtiniu Tauty Fondui 

Nykstančios gyvulių rūšys

Šiandien jau galima “atsisveikinti su Bengalijos tig
rais, kurių dar neseniai nemažiau kaip 40.000 trasiojo, o 
dabar bėra mažiau kaip 2.000. Teks taip pat atsisveikinti 
su daugiau kaip puse pietinės Floridos augalų rūšių, ku
rias baigia išnaikinti golfo laukai, supermarketai ir 
sparčiai plintanti statyba ištisais miestais. Žinoma, gali
ma gyventi ir be dramblių, gorilų, banginių ir be poliari
nių lokių, tik tiek, kad pasaulis bus monotoniškesnis. To 
negana: okeanų užteršimui didėjant galbūt teks atsis
veikinti ir su okeanų planktonu iš kurio prasideda visos 
jūrų gyvybės mityba.

Asmens laisvės siaurėjimas
Žmonijos skaičiams daugėjant, neišvengiamai indi- ■ 

vidualių žmogaus laisvių skalė siaurėja. įvairūs suvar
žymai, draudimai, perspėjimai tegul ir nesunkūs; kaip 
tai nedeginti rudenimis medžių lapų, nemėtyti bonkų ir. 
skardinių į vandenį, neteršti gatvių yra haudingi ir bū
tini, bet teoriškai “varžo asmens laisvę“.Būti civilizuo
tam, tenka pačiam susidrausminti arba būsi sudraustas. 
“Laukinių Vakarų” laikai praėjo negrįžtamai.

Kas yra infliacija
Infliacija plačiau ir dažniau pradėjo, reikštis žmonių 

prieauglio “ekspliožijai”. Infliacija prasideda, kada pa
reikalavimas pasidaro didesnis už tiekimą. Tarp 1950 ir 
1975 metų gyventojų daugėjo po 2 nuošimčiu per metus 
o gyvybei palaikyti produktų nepadaugėjo, jų nebeužte
ko, ir kainos pradėjo kilti Amerikoje ir daug kur kitur 
alyvos, grūdų, sojos pupelių, žuvies ir kūrenamų malkų 
kainos žymiai pakilo, tuomi keliant ir su produkcija su
sietų tarpininkų sąlygos bei organizuotiems darbinin
kams (unijoms) reikalaujant pakelti algas. Nors ekono
mistai aiškina, kad infliacijai yrajr kitų priežasčių, tačiau 
santykis tarp infliacijos ir populiacijos (gyventojų) skai 
tomas betarpišku.
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CHARLIE CHAPLIN

Kai jis juokiasi, visa publika sv l-° 
juokiasi; kai jis pyksta, ta| publika 
dar labiau juokiasi

>v

. Ligos
• ' i. - ‘ - ■ - •

Daug ligų ir tebedidėjančio skaičiaus . susirgimų ir 
mirimų priežastis gludi pačių žmonių savo sveikatai .ken
ksmingi Įpročiai, susidarant nesveikas sąlygas bei aplin
ką. Tokios sąlygos, kaip plaučių emfizema, smūgis, para
zitais apsikretimas, širdies ligos ir vėžys yra nešvarios 
ir nesveikos-aplinkos rėzultatasr Blogas oras ir ’įvairūs 
naujieji chemikalai tokias 'ligas iššaukia.—Jungtinėse A-■ 
merikos Valstybėse, vėžys skaitomas kaip pirmaeile .priė-^^ 
žastis jaunesnių kaip 15 metų amžiaus vaikų mirimų. 
JAV Viešosios Sveikatos įstaigos pranešimu, “nauja” 
nepagydoma lyga, vad.. schistosomišisį kunųĮpėr=yande^ . 
nį platina parazitai, šiandien jau vadinama /‘di^ausių 
maru pasaulyje”. . ’ • _• . - ;

Badas . . -
Pasaulis buvo ir turėjo pagrindo būti optimistiškas 

dėl didelių derlių ir gausių produktų atsargų, bet tik iki . 
1974 metų. Grūdų sunaudota pasaulyje kiekvieno., as
mens maistui 1960 m. po’583 svarus, p 1973 m. po 681 
svarą. Bet žmonių per tuos metus , priaugo kasmet po - '■ 
70 milijonų. Produkcija dabar pradėjo mažėti metams po 
35 svarus asmeniui. Plačiai yra pasaulyje, paplitęs tikras 
badas ir pusbadžiavimas. Menka mityba bei nedavalgy- 
maš daugeliui vaikų iššaukia ligas, o kūdikiams sužalo
ja smegenis.

t / t Kamšatis . . . ... -
Vietomis ant žemės žmonėms nebėra/vietos’. Pavyzr 

džiui, Javoje ieškodami žemės ir gyvenamos vietos, žmo
nės pradeda dangintis j veikiančių ūgniakalnių krate
rius. Bengalijoje (dabar vadinasi Bangladeš) 1970 me
tais daugiau kaip 168.000 žmonių žuvo Indijos okeano 
bangoms užliejus žemą pakraščio slėnį, kur tos minios 
buvo susirinkę, ieškodami plotų apsigyventi. Kraštuose 
kaip Ghana ir Alžiras, po 20 ir iki 30 žmonių gyvena vie
noje patalpoje. /. ’ .

Kokią įtaką tokia žmonių kamšalynė- daro į pavie
nius asmenis, dar negalutinai ištirta, tačiau jeitkoiitro- 
liuotų eksperimentų su gyvuliais patyrimą galima taiky
ti ir žmonėms, tai būtų panašų į visišką socialinio elgesio 
sugriuvimą. Ankštai uždarytos žiurkės darosi labai ag
resyvios, šalinasi nuo bendros socialinės veiklos, “daro 
nusikaltimus, žodžiu virsta “vandalais”; išvada, kad taip 
pasikeičia dėl neatpalaiduotos įtampos. ' ’ . '

Dėl to aiškinama, kad 11 kartų didesnis skaičius pik
tadarysčių Amerikos didžiuosiuose miestuose nekaip 
kaimų ir fannų srityse vyksta dėl per tiršto žmonių su
sikimšimo.

(Bus daugiau)

Visi LIETUVIAI BIZNIERIAI

naujienos. CHICAGO t, ILL—Wenesday, March 30, 1971
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TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

• Farid Ed Din, didysis vizy

daug gina mesti mintis, kad mes jas afskelti nuo tos uo]os kuo
T,, n rrn ntn n i-/• i o 1,Z ■

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

>

- Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS

Podagra, kaip ir cukraligė 
(diabates) atsiranda dėl pavel
dėto klaidingo metabolizmo. Po
dagra turinčio asmens kūnas ne-

Lietuviškoji visuomenė stovi 
kaip uola.- Vieninga ir susipra
tusi. Visokiais būdais mėgina-

niekuomet nematė jo veido, ku- - 
r j būdamas jaunuoliu sužalojo 
nelaimės metu. Su ta kauke jis . 
buvo ir palaidotas.

r 
b

Dr. Murray C. Brown, Chicagos 
Sveikatos komisionierius

<• . v.
Arabų Sąjungos taryba kovo 

27 pratęsė teisę taikos daliniams J 
pasilikti Libane dar šešis mėne- ;

Norėčiau prieiti prie pagrin
dinio taško.

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus Jo
' . .................... ' “ . Knygos

sirodymus vienur ar kitur; ar ves nesiskaldo. Taigi, iš kur at- skaldę. Okupanto šis “triukas 
čia atsiųstos menines pajėgos, sirado lūpose tas “susiskaldy-' reikėtų apspręsti taip: 
ar filmai ar kitokio okupanto 
peršami “prajovai”.

Deja, okupantui nevyksta.
Lietuviai tarp -'^a- Nes nesame į (iaug dalių susi-

N.u(l«nsve jaiims gauti puikių knygų, kurios pepuaš ba? kcldą 
knvgv spintą sr lentyną. : ’ f ' J.

Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 
atsiminimai ir Įvykiu bei netu aprašymai, skaitomi kaip re- 
manas. 367 psl. Kaina S5. - t

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 daliu. 296 psL. kaina S5.

□r. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. 11 tomas, 
žlais viršeliais.. 333 psL Kaina $6.00. Minkštais virž.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, 1 dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis. 225 psL, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais

Henrikas Tom^s
Pakalnės ir Labguvos, apskrity s su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapiu. Kaina $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimad 
170 psL _________________ __________________

M. Guceifs, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 23S 
puslapiai__________________________________

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

'liks’iai vartojant vaistus ir 
! prisilaikant atsaigamu, galima 
! ir minėt”.®, maisto produktus iš 
dalies vartoti, b; i oi a ir. i.ruwn Į

Keligi ir.Žmonžs (1)

SKALDYMAS IR SKAIDYMASIS
JONAS VAIČIŪNAS

Nes lietuvis žino, kad ne lai-' 
kas ir ne vieta tarpusavyje pyk
tis... dėl smulkmenų. Lietuvis su-1 
pranta, kad visus riša vienybės 
mintis. <

Taigi, susiskaldymo nejaučia- 
ma. Tokio susiskaldymo, apie 
kurį aukščiau esu minėjęs.

Maždaug išsiaiškinę “susiskal
dymo” esmę, galime žygiuoti ir 
tolyn.

Daug kas galvoja apie nesu
tarimus tarp lietuvių dėl bendra- j 
darbiavimo su okupanto atsto-1 
vais, daug kas svarsto klausi
mus apie vežimą lietuviškojo at-; 
žalyno į pionierių stovyklas pa-' 
vergtoje tėvynėje, daug kas lau-į 
žo galvas, kodėl lietuviai studen- , 
tai važiuoja į ekupuotas Lietu
vos universitetus “lituanisti
nių studijų” tikslu. Daug kas ’ 
pergyvena okupanto agentų pa-

Juo toliau juo daugiau tenka 
nuklausyti mūsosios visuomenės 
tarpe žodžius apie tarpusavio su
siskaldymą. Net ir spauda daž
nokai tą susiskaldymą mini, tuo 
lyg įtaigodama, kad mes, lietu
viai, esame “susiskaldę”.

Šį kartą nenoriu tvirtinti savo 
tiesos apie tą vadinamą susiskal
dymą. Mielo Skaitytojo prašau, 
priimti mintis, pagrįstas nuomo
nė.

Pats žodis “susiskaldymas” ar 
“suskaldymas” reiškia tam tik
rą pasidalinimą ar padalinimą į 
daug dalių, pavyzdžiui: eik, su- 
skaldyk malkas. Senovės romė
nų posakis “divide at impere 
(skaldyk ir valdyk)” tąsyk bu
vo suprastas ta prasme, kad tas 
-visuomenės skaldymas buvo įtai
gojamas surasti būdų, kad vi
suomenė tikrai susiskaldytų į 
daug nuomonių, kaip ir mūsų 
paminėtos malkos.

• Tenka tik džiaugtis, kad šian
dien neįžiūrėtume tokio susi skal
dymo. šiandien lietuvis, nežiū
rint savo religinių ar kitokių 
įsitikinimų, mielai paduoda ran
ką kito įsitikinimo sesei ar bro
liui. Tarpe lietuvių susiprati
mas yrą labai gražus. Partijos, 
organizacijos dirba savo viduje, 
retai mesdamos piktesnį žodį ki
taip galvoj antiems.

mo” žodis.
J Pavergėjas mėgina prie mū- 

Vartoju “daug kas”, nenore-. sų prieiti visokiais būdais. Mė- 
damas pasakyti, -kad tų “< 
kas” būtų mažiau. Oi, ne. Jų ' ragautume ir iš lūpų Į lūpas ki- 
yra kurkas daugiau, galvokime, j tiems perduotume. Mes susiskal- 
apie 85 nuošimčiai, bet čia ture- dėme, mes skaldomės. Tai gra- 
jau galvoje visuomenės veikė- žus pavergėjo aJtstovų mestas 
jus. Daug tų visuomenininkų žodis. Mes negalime skaldytis, 
yra išmušti iš darbo, — apie tai 
teks šnektelėti vėliau.

nes skaidymasis sugriaus mūsų 
vieningumą ir padės okupantui. 
Tada tylėkime. Jeigu sakysime 
ką nors, tai padės pavergėjui... 
Gudriai, ar ne?

Tylėkime ir vykdykime oku
panto valią...

Ar tai ne gražus manevras?
Okupantui svarbu nutildyti 

lietuviškosios išeivijos kovą. Jei 
tos kovos nebus, okupantas mus 
tvarkys, kaip tik jam patinka.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

(Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)
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Gra- 
$5.00

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada

gyventojus ir gamtą. 1,200 lietūvišky vietovardžių sąrašas, 
kaina $^00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu

‘‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA?9 naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jvcns Davparas. ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
to CUctfOje 1868 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
jftp Įodm Akto švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės

Mlt

JSe tr kiti leidiniai yra gaunami
NAUJI INO 51, 1739 $«. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. WfM 

•Hllankanf dart* v»l»ndorwl» arta užsakant paltu Ir pridedant 
ar piniginę perlaidą.

Įsteigta 1923 metalą.

Įftaigo* pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. —Wenesday, March 30, 1977
■ ,.TOwir

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu-1, 

rių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau H vardintomis knygomis?, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juum Ktpačfaslcai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobes viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapai įniki v liEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
▼ra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 dol.

eiKAGirrtS įspūdžiai KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdas aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalba.

NL ZoUonka SATYRINIS NOVtLĖS. Genialaus rusu rašytojo 
BO satyriniu novelių, 190 pusi., kaina $2.

D. Kuraiti*, K^LIONt J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumu neapgauna Intuiristo ir agitpropo propaganda bei 
nžmaskavimat Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prof. P. PakarklK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina IX

Vlneaa žamaltla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAITĖ J E.

. Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimai 
r Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su

griovęs gražiai ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi-
alų tr kaltinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų difihiotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
’ . Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po na- 
saaM JU&laškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
Hufial lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
■ntpri ant skiriamą Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai TėvyneiLietuvai”.
-■: Knygoe 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 

Gaunama Naujienoje.
J Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adrem:

■ NAUJIENOS
173t So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą putųstme,

daugiau žmonių. Reikia pripa
žinti tiesą, kad dalis lietuviško
sios visuomenės yra susvyra

vusi, bet yra matyti ir teigia
mų reiškiniu. Kada buvo oku
panto siunčiami dainininkai, bū
davo salės vos ne pripildytos. 
Šiandien jau nemėginama eiti 
i didesnes sales, nes, visai aišku, 
kad salės būtų pustuštės.

Taigi, tai nėra joks skaidyma
sis, bet okupanto tikslas, atskel
ti nuo branduolio kuo daugiau 
susvyruojančių. Dėl to atskili
mo tenka daryti priekaištų sena
jai LB vadovybei, niekur ir nie
kad netariusiai žodžio. Nekalbu

NAUJIENOSE GALDI A 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

173? Sn. Halsted Street, Chicago, Ulinoia 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje 

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

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

1739 So. Halsted SU Chicago, UI 60608

Jau turis laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 paL Kaina 
$10. Lšleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, j- '

Knygoje aprašyt* pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių, laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
kal ir kt. -, ♦

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pasiųsti:

1738 So. Halsted St, Chicago, m. 60608

sugeba pašalinti iš savęs Slapu-(lyti kasdien išgerti po dvi" ar 
mo (urine) rūgščių, kurių pri- , *” 1—. ■- 
sirenka kraujyje, kai organizmas 
suskaldo proteinus į paprastes
nes dalis. Podagra sergančių 
daugiau kaip 90 nuošimčių yra 
vyrai. Nutukimas, perdėtas al
koholio vartojimas, daug choles
terol© turintis maistas ir per il
gai vartojami kai kurie vaistai 
(kaip pav. chlorothiazide nuo i 
aukšto kraujo spaudimo) yra ; 
irgi proga podagrai. Infekcija'

i gali privesti iki atakos.
: Podagros liga pasireiškia stai
giu aštriu skausmu sąnariuose 
dažniausiai kojos didžiajame 
piršte, kulkšnyje, kelyje, pety
je, alkūnėje, rankų rieše ar pirš
tuose. Tą skausmą sukelia ada-1 sius. Taryba ragino arabų vals- 
tėlėmis susiformavę audiniuose j tybes pildyti savo pažadus ir su- 
urino rūgšties kristalai. Atakos ■ mokėti reikiamą piriigų sumą ,_M; ; 
dažnai užpuola nakties metu,; taikos daliniams Libane išlaiky- 
bet skausmai karts nuo karto ti, kuri bendrai sudaro 90 mil. 
darosi aštresni ir protarpiai tarp dol. ,,o
tų atakų dažnesni. Ligą užlei-j Taikos daHniai buvo suformuo- 
dus, inkstuose gali susiformuo-{1976 m spaHo mėnesvje Tai. 
ti unnos rūgšties akmenys. I kos daliniu 30 000 vyn> skaičiu

Laimei, daktarai dabar turi: dautrumoje sudar0 Sirijos kariaf. : 
gana efektingų priemonių tai ne- _______
gerovei kontroliuoti, nors nuo 
jos visiškai nepagydoma. Ka
dangi podagra sunkėja nuo vai- rius arba vyriausias Bukharos 
gymo daug purino turinčio mais- valstybės Azijoje karo vadas * 
to, kaip liaukos, inkstai, kepenys, nuo 870 iki 954 m., visą laiką 
žuvelės, vadinamos anchovies ir! dėvėjo auksinę kaukę ir niekas • 
sardinės, iš mėsos ekstraktų ar
ba sriubas consonme, tokių pro
duktų reiktų vengti. Taip pat 
daug padeda organizmui išsiva-

tris kvortas vandens. Bet to dar 
negana. Gydymui reikalingi ir 
specifiški vaistai, kurie efektin
gai sulaiko urino rūgštis krau- s 
juje daugėjimą normaliose ri
bose.

apie laikus ankstyvesnius. Pa
brėžiu; dabartinė vadovybė, net 
įsileidusi jaunimui vadovėliuo
se okupantinę propagandą. O 
priešui yra labai ir labai svarbu 
patraukti jaunimą, jį, žinoma, 
klaidinant. Toks LB kelias pri
vertė lietuvius patriotus įsikiš
ti. Iš to ir kilo LB reorganiza
cija, apie kurią kai kurie sako, 
kad ji griauna lietuvišką darbą.

Ji negriauna, bet ji eina tie
siu lietuvišku keliu. Ji mato oku
panto užmačias, ji stengiasi, kad 
lietuviai nebūtų okupanto pa
stangų atplėšti nuo Lietuvos lais
vės kovos.

Kada mums paaiškėjo “skal
dymosi” ir “atskilimo”. sąvokos, 
gal būt,, pagalvosime, kad turi
me kuo mažiau atskilti. Geri 
lietuviai, mūsų tautos sūnūs ir 
dukros pasiduoda klaidinami. 
Jiems reikėtų paaiškinti, ramiai, 
nuoširdžiai ir gražiai.

Mano kitas ciklo rašinys bus 
“Ar demonstracijos reikalingos”.

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA ! ’
b -

$3.00

1739 S. Halsted SL, Chicago, RL 60S0S. — TeL HA 1-S196

Taupykite dabar

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 ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINU DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070
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Maskvai Amerikos pasiūlymai pavojingi
Nespėjus sekretoriui Cyrus R. Vance Maskvoje su

sitikti su galingiausiu Sovietų Sąjungos žmogumi, komu
nistų partijos pirmasis sekretorius, raudonosios armijos 
maršalas Leonidas I Brežnevas, sveikindamas atvykusį 
JAV atstovą, jam tuojau patarė nekelti žmogaus teisių 
klausimo ir nepadėti Sovietų Sąjungos esantiems disi
dentams, nes tai galės tuo. pakenkti JAV ir Sovietų Są
jungos santykiams. Sekretorius Vance išklausė galingo 
sovietų advokato patarimą, bet nekreipė į jį jokio dėme
sio.

Vakare sovietų valdžios atstovai, prisilaikydami tarp 
tautinio mandagumo, suruošė atvykusiam JAV sekre
toriui Vance vakarienę. Vakarienės metu svarbiausią 
kalbą pasakė sovietų užsienio reikalų ministras Andrėj 
Gromyka. Jis pasveikino sekretorių Vance 60 metų su
kakties proga, kurią jis praleido sekmadienį, beskren- 
dant iš Belgijos į Maskvą, bet tuojau pat jam priminė, 
kad jis ir JAV prezidentas prisilaikytų tarptautinių pa
sižadėjimų ir nesikištų į Sovietų Sąjungos vidaus reika
lus. Gromyko jam priminė tuo reikalu padarytus susita
rimus ir nurodė, kad ir Helsinkio aktas pataria, liepia 
vienai valstybei nesikišti į kitos valstybės vidaus reika
lus. Sekretorius Vance padėkojo Gromykai už linkėji
mus 60 metų sukakties proga, bet jis ignoravo sovietų už
sienio ministerio pamokas apie kišimąsi į kitų valstybių 
vidaus reikalus.

i

KAUNO PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

Tyla apie Įsiveržėlit-s AnŠtilJcs “c? rršn

Dr. A. J. GUSENAS

Žmogaus mityba yra labai pai . Be proteidų žmogus negalėtų nė 
nūs bei komplikuotas derinys.' jokio darbo dirbti, ar darbas bū 
Ją sudaro proteidai, krakmolai 
ir riebalai.

Protedai yra nepakeičiami, 
kaip žmogui, taip pat ir žeme
snės rūšies gyvūnui. Jų joks ki
tas mitybos veiksnys pakeisti ne 
gali.

Esant jų trūkumui tūlos kū
no dalys pradeda tinti, tempera 
tūra krenta, svoris mažėja ir 
atsiranda mažakraujystės liga 
— anemia.

Būtina žinoti, jog žmogaus 
kūno erganizmas negali sudary
ti proteidų atsargos ar pertek
liaus, kaip jis sudaro atsargą 
krakmohi ir riebalų. Atsiradus 
jų stokai, gali iš kūno atsargos 
jų pasiimti. Todėl proteidų rei
kia papildyti kiekvieną dieną ir 
&u kiekvienu valgiu tam tikrą 
kiekį, kad būtų jų norma.

Manding, mėsos proteidai yra 
geriausi, nes jie patenkina viso 
kūno organizmo reikalavimą.

tų sunkūs ar visai lengvas.
Proteidų virškinimas bei ma

limas prasideda skrandyje ir 
užsibaigia mažoje žarnoje. Iš su 
virškintų proteidų susiformuo
ja amino rūgštys, kurios krau
jo takais išsihešioja po visą kū- 
na.Tačiau nesveika vienu kartu 
per daug jų valgyti, nes kūno 
organizmas sunaudoja tik tam 
tikrą kiekį. Perviršis palieka jų 
nesunaudotas, apsunkina'orga
nų veikimą ir kelia nesveikatin- 
gumą.

Proteidų v yra šiuose mitybos 
veiksniuose: liesoje mėsoje, žu
vyje, piene ir jo gaminiuose, 
kiaušiniuose, riešutuose, žir
niuose, javiniuose grūduose, pu 
pose. Daržovėse ir vaisiuose bū
na labai mažai.

Proteidai yra labai tampriai 
susiję su krakmolais ir rieba
lais. Krakmolai — cukriniai 
valgiai yra labai reikalingi ge-

KINŠAS, Zaire. — Šių metų 
kovo 8 dieną apie 5,000 gerai 

Į ginkluotų jaunų vyrų iš Ango- 
• los įsiveržė į Zairę ir užėmė ke
lis pasienio kaimus bei mieste
lius.

Pradžioje buvo pasakojama, 
kad Zaire įsiveržė Angolos šiau
rėje gyvenusi tautelė, norėjusi 
atsiimti savo žemes. Vėliau ėjo 
gandai, kad tai būta Castro ka
rininkų vadovaujama angoliečių 
grupė. Bet iki šio meto nei vie
ni, nei kiti nepadarė jokio pareiš
kimo šio įsiveržimo reikalu.

Niekas neturėjo drąsos pasa
kyt, kas įsiveržėliams davė mo
dernius šautuvus, amuniciją, o 
karius aprūpina šviežiu maistu, 

i šiandien visiems aišku, kad įsi- 
' veršeliai stėntgėsi pasiekti 60 
mylių nuo sienos esančias vario 
kasyklas, bet nepasiekė. Vieto
mis jiems pastojamas kelias.

WASHINGTON. — Kaip rašo 
biznierių reikalams skirtas žur
nalas Forbes, naujai sukurtas 
energijos departamentas neturi 
galios ir todėl visi jo nutarimai 
bei potvarkiai negali būti įgy
venanti. Pasak Forbes žurnalo, 
energijos “caras” Schlesingeris 
gal būti turi dantis kramtyti 
pypkę, bet jis neturi legalių dan
ui sukramtyti energijos reika
lus.

ros sveikatos išlaikymui. Jų pa
skirtis yra kaip tik teikti ener
giją, kurios įtekme atliekame vi 
sus fizinius 
krakmolinio 
daugiau ir 
mas gauna.

Proteidai vien tik atstato nu
dėvėtas kūno dalis — ląsteles, 
bet energijos visiškai jie netei-pyje ekskomunikavo visą 2,500. 
kia. j gyventojų turintį kaimą Vas-

darbus. Daugiau 
maisto suvalgant, 

energijos organiz-
Už LABDARINGĄ DARBĄ
EKSKOMUNIKA  VO KABIĄ

BOGOTA, Kolumbija. — Reu
ter praneša, kad katalikų vys
kupas pietinėje Kolumbijos da-

* 1738 m. mirė garsus olandų 
gydytojas Dr. Herman Boerha- 
ve. Jis palikę užantspauduotą 
mediciniškų patarimų 100 pusi, 
knygą, kuri buvo iš varžytinių 
parduota už 10.000 auksinių 
dolerių. Nuplėšus arispąudą, ras 
ta 99 puslapiai visiškai tušti, tik 
viename parašytas gydytojo ran
ka vertas dėmesio patarimas': 
“Laikykite savo galvas šaltai, b 
savo kojas šiltai ir jūs geriausius 
gydytojus padarysite skur
džiais’’. Moderniais laikais prie 
šio patarimo kai kas prideda, 
kad pilvą reikia laikyti lengvai.

Tačiau, svarbu ir būtina, kad 
augantieji vaikai gautų kasdie
na tam tikra kieki i krakmolinio 
maisto, nes kitaip jų sveikata 
gali būti nepataisomai suardy
ta.

Kūne perviršis krakmolinio 
maisto susimontuoja Į atsargą 
ir reikalui prisiėjus būna su
naudotas energijai gaminti. Per 
dažnas kasdieninis jo perviršis 
nebūna organizmo sunaudotas 
ir žmogus pradeda tukti.

Krakmolinio maisto virškini
mas prasideda burnoje, kai žmo 
gus jį valgo. Burnoje gerai mai
stas sukramtytas duoda gerą 
pradžią jam virškinti bei malti. 
Geram maisto sukramtymui rei 
kia gerus ir sveikus dantis turė
ti. Geri ir sveiki dantys teikia vi 
sam kūno organizmui sveikatin 
gumą.

Daug krakmolinio maisto yra
> pie

\

cual, už tai kad labdaringiems 
tikslams sunaudojo bažnyčios 
rinkliavoj surinktus pinigus. 
Dabar Vascual kaimas prašo 
apeliaciją popiežiui, kad tą “pra
keikimą” nuimtų.

BANGKOK__ Tailandijos vy
riausybė praneša, kad 5 sukilimo 
dalyviai, Tailandijos kariuome
nės karininkai, bus teisiami ir 
greičiausiai bus nubausti mirti
mi. Jiems buvo atsisakyta leisti 
išvykti Į Taivaną ar kitą Azi 
jos valstybę. . .. , . ■ .

Karininkų suruoštame sukili 
me dalyvavo koks 300 kareivių 
kuriu 2 žuvo.

lijonų kiniečių, o rusų tėra tiktai 250 milijonų, apskri
tai kalbant. Jeigu Kinijos karo jėgos pradėtų veržtis į 
rusų okupuotas šiaurės Azijos sritis, tai juos sustabdytų, bulvėse, duonoje, javuose, 
tiktai atomo bombos. Sovietų maršalai bijo sekretoriaus ne’ vajsiuose ir daržovėse.
Vanče pasiūlymo, nes karo metu jie neturėtų priemonių 

sustabdyti pirmyn žygiuojančių kiniečių. Be atomo bom
bos, vargu komunistai galėtų Įveikti Kaukazo kalnų 
tauteles, jeigu jos vienu metu ryžtųsi nusikratyti rasų 
primesto jungo.

Pirmadienį Brežnevas ir Gromykagrasino sekre
toriui Vence, kad pablogės visi abiejų valstybių santy
kiai, jeigu JAV ir toliau teberems Rusijos 'disidentus, b, 
antradienį Gromyka jau pranešė atvykusiom sekreto
riui, kad žmogaus teisių klausimas neturėtų sustabdyti 
pasitarimų strateginių ginklų kontrolei. Sekretorius ne
kreipė dėmesio į Brežnevo ir Gromykos grasinimus pir
madienį, juos ignoravo, nes jis žinojo, kad JAV niekad 
nesikišo į kitų valstybių vidaus reikalus ir nesirengia kiš 
tis. Jam taip pat buvo aišku, kad Sovietų Sąjungos val
dovų bandimas trempti pagrindines žmogaus teises yra

Iš Brežnevo ir Gromykos sveikinimo kalbų aiškiau
siai matėsi, kad sovietų vadams pavojingiausias yra pag
rindinių žmogaus teisių klausimas. Abiem sovietų val
džios atstovams pagrindinės žmogaus teisės, už kurias- 
kasdien vis atkakliau veda kovą vadinami disidentai, bu
vo tokios svarbios, kad jie būtų rizikavę visai santykius 
nutraukti, neleisti rusams ir jų pavergtoms tautoms nau 
dotis tomis teisėmis, kuriomis šiandien net didelė dalis 
Afrikos juodukų naudojasi. Komunistams pagrindinės 
žmogaus ’teisės yra pavojingos, nes tų teisių nori ne tik 
aukštesnių mokyklų dėstytojai ir gabesni studentai, bent 
jų reikalauja kariai, gydytojai, teisininkai, partijos pa
reigūnai ir didelė rusų dauguma. Pagrindinių teisių dar 
smarkiau reikalauja lietuviai, latviai, estai, lenkai, gudai, 
žydai, ukrainiečiai-, gruzinai ir visa ėilė rusų karo jėgų 
pavergtų kraštų ir tautų.

Bet -sovietų valdžios atstovus dar labiau nugąsdino
sekretoriaus Vance atvežtas naujas pasiūlymas — nė- labai silpna priemonė nusikaltimams slėpti.- Sekretorius 
daryti jokių atomo sproginėjimų ir negaminti daugiau Vance negali priimti “nesikišimo į vidaus reikalus” s- 
tų bombų. Sovietų valdžios atstovai sutiko tartis dėl stra- kraistės, kada pats Brežnevas Helsinkyje pasižadėjo ger- 
teginių ginklų kontrolės, bet jie yra visai nepasiruošę bti kiekvieno piliečio teises.
atsisakyti nuo atominiu ginklų. Maskvos valdovai žmo, Amerikieaams hereikia kištis j soviet vidaus rei. 
kad Amenkos jiems nepavyti ir atomo ginklų srityje jų kafe ^a^delę Rusijos ir pavergtų tautų dau- 
aepi-aienks. Rusai žino, kad jų technika yra gerokai painių žmogaus teisių nešamą gėri ne
sihkusi. J,e jau gali pasigaminti galinga atomo bombą, & bet visai tautai ir žmonįjai.
jie gali tolokai ja iššauti, bet įiems aišku, kad afnenkie- \......• Ti j u • t. • . j-, , j ~ «t. .x . ■, , . ,. ;. ’. . Amenka pasiekė dabartinio gerbūvio todėl, kad ji prieš 2ciai turi galingesnes bombas ir gali tahau ir taikhaū jas š- i L , A v • -j . . - ,

.. t • n............. r . • ■ , • šimtų metų valstybinius sava pagrindus parėmė pažadunumesti. Jeigu amerikiečiai miegotų, tai rusai gal jtf<fe ir - - - ---- >-■- - - - - r r..
pasivytų, bet amerikiečiai mokslo srityje daro didesnę 
pažangą negu rusai. Sovietų mokslininkai dar neišmoko 
anglies nykimo laiko skaičiuoti, o amerikiečiai jau turi 
daug tikslesnes priemones medžiagų' praeičiai ir ateičiai 
apskaičiuoti.

Sovietų valdžia noriai Atliktų bėsprogdifiti daugiau

Paveiksle matome .didelį lenktynių 
mėgėją Tom Preacher, Georgia vaisri- 

r „ . ... - joje, Mariett miestelyje į.s pasistatė
gant, žmogus ima dlktetl. Juo automobili, kuri vadina^ "dmomite'’. I
daugiau io valgant, tuo daugiau Mašinos pagrindas yra sena rhaudy- 

, . mosi gaida. Joje yra irerjg.as ga>m-
žmogaus kūnas taukais apauga. motoras ir gara radijo praneši- 
Reikia mažai riebaus maisto —’•9 tyri stiprią plieninęjke-Į

naudoti, o labiausiai senesnio 
amžiaus sulaukus. V'

Tam tikras jo kiekis yra rei- 
: kalingas kiekvienam, bet ne per 
jviršius. Tačiau riebalai, ypač 
geltonas sviestas turi savyje ir portes (1546-1606) parašyti ei- 
svarbių vitaminų. lėraštį , kad galėtų paskaityti

Daug riebalų yra šiame mai- savo mylimajai. Poetas parašė 
ste: lašiniuose, kumpyje, tau- tik 3 eilutes, kurios karaliui la-į

Per daug riebų maistų vai

Būtina žinoti, jog visi saldieji 
valgiai, saldumynai yra perpil
dyti krakmolo,, o cukrus 
100-tą procento krakmolo.

Riebalai kūne atlieka 
bias funkcijas. Viena yra 
nė, o antra fiziologinė. Fizinė, 
savo riebalų sluoksnių po oda 
priduoda kūnui grožio.
Fiziologinė, taukų sluoksnis po

•oda apsaugoja kūną nuo perša
limo ir taipgi apdengia daugi kuose, grietinėje, sūryje, alyvo- bai patiko ir jis paskyrė karallš- • 
kūno svarbių organų viduriuo
se, juos apsaugoja nuo sukrėti
mo ir sužeidimo.

Riebalai, patekę į skrandi' ir 
žarnas, pereina cheminį veiks
mą, persikošia per kraujagyslių 
sieneles į kraujo takus, kurie iš
nešioja juos po visą kūną, teik
dami naujos energijos.

turi

šas motoras ir gsTa radijo praneši- ' 

purę, kad apoaugorų salva nuo gali- Į 
■nu sutrenkimu. '

dvi svar 
fizi- 9 Prancūzų karalius Henrikas i 

III užsakė poetui Philippe Des-
f 
t

I

je, riešutuose ir visoje riebioje ką užmokestį — rinkti mokės- I 
mėsoje. čius iiš 4 vietovių iki gyvos $11-" -

žmogui įžengiant į antrąją pu vos. Tai buvo viso virš 3.300,000 ; 
sę amžiaus, riebaus maisto rei- dolerių arba po milijoną ir > 
kia labai mažai valgyti, norint 100,000 dol. už kiekvieną eilutę. ( 
išvengti nutukimo — apkūniz- Štai jos: “Geriau būti visai negi 
mo. Visi apkūniai žmonės būna mūšiam ir būti visiškai be gar- \ 
pirmais patikėtiniais širdies bės, jei nebūtų galima visą laiką 
smūgio: būti šū tavimi”. į I

gerbti pagrindines kiekvieno žmogaus teises. Ji ne tik pa
žadėjo, bet ji ėmėsi priemonių tas pagrindines teises gin
ti. Nei vienas Amerikos teisėjas, susipažinęs su pagrindi
niais konstitucijos paragrafais, nedrįs laužyti kiekvie
nam gyventojui įstatymų duotos protekcijas.

Amerikiečiai žino, kad ir pačioje Rusijoje, rusų mok 
slininkų tarpe, sovietųkarių eilėse ir net pačioje policijo- 

atomo bombų ir daigiau jų Yiegarrtinti, nes ji žino, kad je atsiranda žmonių, kurie pradeda įžiūrėti teisių neša- 
šiose lenktynėse Amerikos ji nepavys. Susitarimas su A- mą saugumą ir gerbūvį. Andrėj Sacharovas yra pats ge- 
merika Rusijos kumunistams nuimtų pačią didžiausią riausias sovietų fizikas, bet jis ryžtasi ginti 
baimę. Komunistai žibo, kad JAVsavo pasižadėjimus pil- kiekvieno fiziko ir paprasto piliečio pagrindines teises, 
do. Vietoj bereikalingų atomo bombų, sovietų valdžia ga- JeiguTgįąndien Solženicynas,, Bukovskis ir Kudirka buvo 

gaminti daugiau žemės ūkio priemonių .javams ir išinifti iš stovyklų ir išmesti į užsienius,tai tik todėl, kad1 
daržovėms auginti. Bet ką sovietų karo vadai darys su valdovai bijo pačių rusų keršto. Amerikiečiams nereikia 
Kinija. Sovietų maršalai žino, kad tiktai atomo bomba ga kištis į rusų vidaus reikalus, pasiryžę rusai šį reikalą pa- 
li sustabdyti kiniečius. Maršalai žino, kad yra virš 800 mi tys sutvarkyti.

— NAUJ1EKOS, CHICAGO 8, ftl------Wenesday, March 30, 1977

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjimo



uK. K. G. A LUKAS
XKU4EKIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKCLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sc, FuUski Rd. (Crawford

Mediral building). Tel. LU 5-6444
Priima ligonius pagal susus runą 

ei neatsiliepia, skambinti 374-^04

DR. C. X. BORFHS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

fci Valley Med’cal C«*nter 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

H 
II r

DR. PAUL V. DARG;S 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antra šeštadieni «—3 vai.
Tel.- 562-2727 arba 562,2728

Penkių Metų Mirties Sukaktis

U

Žiauri h pdlieči* kiekvieną. Bet kur yr* mi 
knygutė pc mirties", kuri# g4uilt«

. "Nes tu esi Viešpats, mano prieglauda. Aukščiausiu j j tu padarei 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".

68th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Mažeika Evans
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RBZ.: GI 8-0873
DR.W.EIS1N-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

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

Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
pa«ial susitarimą

VR. K. A. V. JUČAS
A89-444I 5614605

ODOS LIGOS —: CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK HKKAS
OPTOMETRISTAS

KAI BA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71$t St. — Tai. 737-5149 
ritrina akis Prilaiko akiniu* Ir 

'•contact lenses”
’«l. ongai eusitanma. Uždaryta tree

PULKININKAS RICHARD A. GUSSEN
Kovo men. 30 dieną, 1972 metų, mano mylimiausias 

sūnus, JAV karo aviacijos pulkininkas Richardas A. Gussen 
amžinybėn iškeliavo. Penkių metų Jo mirties sukakčiai ski
riu savo sūnui Richardui šiuos jautrius žodžius:

Prabėgo jau penkeri metai,
Gailesčio ir liūdesio dienų,
Kai širdim sutraiškyta mane palikai, 
O Tave Driglaudė šaltieji kapai.
Daug vilties ir noro turėjai dar ilgai gyventi, 
Bet Tavo gyvenimas buvo nulemtas kitaip, 
Tavo 'gyvybės siūlą nukirto mirtis jaunatvėj, 
Viskas kas man beliko — tik Tavęs liūdėti, 
Ir laukti dienos, kai ir mano kūną, 
Žemės velėna prislėgs.

Aš Tavęs, Sūnau, niekuomet neužmiršiu. Tu pas mane 
jau nebesugriši, bet aš anksčiau ar vėliau pas Tave ateisiu. 
Tebūna Tau lengva šios planetos žemelė!

Nuliūdęs lieka —
Tėvas Dr. A. J. Gussen

vR. LEONAS SBBUTI5
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*54 WEST S3rd STREET 

VsL: »n^d. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Omo tefofu 776-288G 
rez. telef.: 448-5545

Kc?s nori skiepu?

LR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, spec. MOTERŲ
Ofiso: 2652 WEST 59th STREET

Telu PR 8-T223
OFISO VAL.; pirm., aniracL. trečiad 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
niais 2-6 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitanmži

Lilto nesunaudotų dar 88 
molijenai skiepu

ATLANTA. — National. Ligų 
Kontrolės Centras pranešė, kad 
nuo kiaulių slogos imunizacijos 
programą baigus, atsargoje li
ko dar 88 milijonai skiepų, kurių 
vertė siekia 44 milijonų dolerių.
Tie skiepai gerai išsilaiko atsar- žo iš Chicagos vienas sovietų Smilgys Chicagoje pramoko Western Avė. Pradžia 1 vai. popiet.

• ___X.. - X-U..X....... ...... t--------- ...•----------------------4- _____ • . ... .. ....... ! Visi nariai ir svečiai norintieji isigoję iki 10 metų, o šaldytuvuose 
laikant tinka iki 18 metų nuo jų 
pagaminimo.

tarnautojas vienoje amerikiečių 
firmoje, kuri buvo jį išsiuntusi 
į JAV pasispecializuoti darbų.

Jis grižo apsivilkęs nauJjais 
ėriuko (karakulo) kailiniais. 
“Turėjau pirkti juos”, jis pa
aiškino enkavedistams. Mano se
nųjų kailinių nebeužteko. Tas 
Chicagos vėjas, vėjas. Azijoje 
visame savo gyvenime nebuvau 
tiek sušalęs, kaip ten.

žingeidu, ar jam sovietai tuos 
kailinius neatėmė.

nebeišbrendamais

|

West 63rd St., Chjctgo ili. 6062 
FRosp<ct 9-5GŠ4

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOFEDAS-PRQTEZISTAS 

įę Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai- Speciali pagalba iojomi

L (Arch Supports) ir t t

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

z«43 WEST o*rd blREEl
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Goak Lawn, 

Tel. 499-1318

Audra ir auksas
WHITE SANDS, N. M. — 

Spėjama, kad New Mexico kalnų 
virtinės Missile Range viršūnė
je slepiasi legendarinio vado Vic
torio Peak auksas, kurios ieško
tojus trukdąs dabar New Mexi
co siaučiančios liūtys ir audros. 
Esą, lietus ir sniegas tame ra
jone pavertė kelius ir keliukus I tarpukalnes 
nebeišvažiuojamus, o laukus ir liūnais.

PcAKKAUSl tiYLAi

Leidime) — Pilni apdraudė 
Kauna 

R. ŠERĖNAS 
Tel WA 5-8363

Apdraustas p^rkraustymas 
ii į vairi v atstumu.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Viso* programoj l{ WOPA, 

1490 Ml. A. M-

Lie tuvi v kolba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Talaf.: HEmlock 4-2413
7159* So. MAPLEWOOD AVE.

. CHICAGO, ILL. 6M29

J

The home pictured above 
doesn’t appear much different 

; than any typical suburban 
; home. But It incorporates en
ergy-saving; features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 . .. projected to 
be amortised within 4 to 5 
years through reduced ex
pense, Included are; added in*

sulation within walls and-cell
ing as well as in earthen berms; 
around the foundation, orien-i 
tation to seasonal sun atti-: 
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture 'alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy ”76.”

The fir eplacet were supplied 
bv Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace, A Division of Vepa 
Industries, Inc„ located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of truUt-in, 
freestanding and wall- 
mounted fireplaces • • • gas,{ 
electric ar woodbwning modelei

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI i
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

■ 
3

4

3

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir ištikimieji 

tebus apsaugoti nuo sjklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir. plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

Visi žino, kad mirtis yra
I t# kl>ufirr. 5 «tsak$ 

^♦'nokamei. Raiykrt«:
« ZAViST V 5 WEST

Arnoldas Smilgys

Prieš metus Chicagoje mirė 
54-tus metus eidamas Arnoldas 
Smilgys. Jis buvo gimęs Bir
žuose 1922 metais. Baigęs pra
džios mokyklą, Smilgys Įstojo į 
nepriklausomos Lietuvos kariuo
menę. Kariuomenėje Įstojo Į po
licijos tarnybą. .

taisė senus. Smilgys dirbo prie 
medžio darbų.

Chicagoje ilgiausia jam teko 
dirbti Certified bendrovės san
dėliuose, bent 15 (metų.

Vokietijoj jauna pora susilau
kė sūnaus Vytauto, kuris dabar 
jau eina 29-tus metus. O Chica
goje Smilgių šeimai gimė ke
turios dukterys: Birutė, Regi
na, Kristina ir Vanda. Visos yra 
gražiai išauklėtos, mokėsi ir 
dirba Įvairiose įstaigose.

Amerikoje Smilgys pradėjo 
negaluoti. Jam skaudėjo kepe
nis. Juo toliau, tuo liga darė
si sunkesnė. Visas vaikų augi
nimo ir šeimos priežiūros dar
bas teko Marijai Smilgienei. Jai 
teko dirbti dienomis ir naktimis. 
Ji uždirbdavo augančiai šeimai 
reikalingą duoną ir sergančiam 
vyrui vaistus.

Arnoldas Smilgys kelis kar
tus buvo Įvairiose ligoninėse, bet 
mirtis ji užtiko namuose, esan
čiuose S. Halsted St., prie 18-tos. 
Jis mirė ankstų vasario 16 die
nos rytą, o buvo palaidotas Chi
cagos Lietuvių Tautinėse kapi
nėse, kurias mėgo kartas nuo kar
to aplankyti. Arnoldui paminklą 
pastatė žmona, o dukterys JĮ pa
dabina gėlėmis.Pradėjus vokiečiams trauk

tis iš Rytų fronto, Smilgys pa
sitraukė Į Vokietiją. Apsigyve
no Bamberge, kur buvo didoka ■ 
tremtinių stovykla. Ten susipa
žino su jauna raseiniete, taip pat 
pasitraukusia Į Vokietiją. Jis’, 

vedė Mariją Ramanauskaitę, gy- , 
veno Vokietijoj, o vėliau visi 
kartu atvyko į Ameriką ir ap

sistojo Chicagoje.

Chicagos šalti vejai
Ir Sovietus nugalėjo 

MASKVA. — žinomas Chica
go Tribune korespondentas Phi
lip Caputo rašo, kad legendari- 
niai šaltos Rusijos žiemos nėra 
tokios šaltos, kaip buvo praeito
ji žiema Chicagoje. štai ir Įro
dymas: Prieš pora mėnesių grį-l ::

SUSIRINKIMU

i -in j- i Visi nariai ir svečiai, norintieji isi- dailides amato ir kuri laiką uir- ra§yti i klubą, kviečiami dalyvauti, 
bo kartu su lietuviais statybi- į Yra daug reikalu aptarti ir raportu 

• i - x- _____ _ 1 išklausvti. Po susirinkimo bus vai-mnkais. State naujus namus ir -

r .

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d'oeuvre.

Happy Hour Mushrooms inarched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table!

This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chipe 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS 
Fresh mushrooms 
Melted butter 
Batter, softened 
Garlic, minced or mashed 
Grated Monterey Jack cheese 
Red win© 
Soy sauce
Frito-Lay brand toasted onion dip mix 
Finely crushed Fritos brand corn chip*

from mushrooms. Wash caps and brush with

J6 medium-sired 
2 tablespoons 
1 stick
1 clove 

K cup
2 tablespoons 
2 tablespoons 
I package

M cup

DIRECTIONS: 
Remove stems

melted butter.
Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix well. 

Add wine, soy sauce, dip mix and crushed com chips to make 
a paste.

Fill mushroom caps with mixture. Place on baking sheet and 
broil for. 8 minute^ or until bubbly and lightly browned.

TĖVAS IR. SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikšte tutomobiuams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE,

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
Tel. 737-8601

GAIDAS DAIMID
SENIAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

UPYTĖS DRAUGIŠKO klubo eilinis ? 
susirinkimas įvyks penktadieni, ba- ’ 
landzio 1 d. Bataan salėje, 4046 So. !

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

i f

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Assodacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - V AS AITIS
14-VJ So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

i

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-33TZ

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

STEPONAS 0. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) 

/
2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE 
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. S74-4410

R£publ"c 7-1213
Virginia 7-6675

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1311

$8.00

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJ«ENOa<£ GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ________ _________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik__________________________ _

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik 

Gėlimą flip pet užsisakyti paštu, Atsiuntus čekj arba money cm-derk prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

sxoo

$2.00

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ’iLL. 60608
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Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos , 
Chicagos skyriaus metinis na
rių susirinkimas įvyko š. m. ko- 
vo mėn. 13 dieną Jaunimo Cent-i. ' 
re. Pirmininkas Juozas Lekas,! 
pradėdamas surinkimą, pakvietė ’

TriSkcną pravesti susirinki- 
mn ir H. sukeli surašyti susirin
kimu protokolą. Tasiūįvmas su 
sirinkimo buvo vienbalsiai priim

Vilnius lietuvio širdis"’

P. ( asperiene perskaitė laiš- 
, k iris buvo pasiųstas centro 

valdybos vardu Lomžos vysku- 
; pui. dėl draudimo lietuviams 
melstis savo kalba Seinų katedro
je. I ai.- - as buvo pasiųstas š. m. 
pradžioje, anglų kalboje, o su- 

t sirinkime buvo perskaitytas jo 
vertimas lietuviškai. Laiško 
nuorašas buvo pasiųstas ir Va-

Prieš pradedant susirinkimo į tikanui. 
dienotvarkę, pirmininkaujančio Baigiantis susirinkimui- buvo
buvo pakviestas Pedagoginio Li- j piafįnamas (p. Gasperienės) Ju

liaus Siniaus leidinys: Dainos ir 
giesmės broliams lietuviams.

tuanistikos Instituto direktorius 
p. A. Dundulis pakalbėti apie 
dr. Joną Basanavičių ir kaip 
buvo švenčiama Vasario 1 (i-oj i 
Vilniaus krašte. Pranešimas bu
vo įdomus ir susirinkusiųjų su 
dėmesiu išklausytas. Po jo dar 
savo atsiminimus papasakojo p. 
Lekas, p. Petkauskas. p. Gaspe- 
rienė ir p. Sekmokienė.

Perskaičius susirinkimo die
notvarkę, ji buvo papildyta vie
nu punktu: naujų narių priėmi-

Susirinkimo pabaigai p. Le
kas padėkojo visiems susirinki
mo dalyviams ir tuo susirinki
mas buvo baigtas.

Susirinkusieji skyriaus šei
mininkių buvo pavaišinti kava 
ir pyragaičiais. J. T.

mas.

Pirmuoju dienotvarkės punk
tu ėjo skyriaus pirmininko pra
nešimas. Jis buvo trumpas, bet 
apėmė visą metų skyriaus ir 
valdybos veiklą. Patenkinti sky
riaus valdybos veikla, susirinku
sieji ją priėmė gausiu plojimu.

— Iždininko pranešimas. Pra
eitu metų bėgyje vilniečiai parė
mė vietinę spaudą, radijo ir te?- 
levizijos valandėles, šaulių namu 
statybą,. Juliaus Siniaus “Dai
nos ir giesmės broliams lietu
viams” leidinį ir Altą. Iždininko 
pranešimas apie dabartini sky
riaus kasos stovi susirinkimo bu
vo vienbalsiai priimtas.

— Revizijos komisijos buvo 
pranešta, kad kasos knygos ir 
kasą liečiantieji pateisinamieji 
dokumentai vedami labai tvar
kingai ir tvarkoje.

Diskusijų dėl pranešimų ne
buvo.

Naujos valdybos rinkimai. Su
sirinkimui pageidaujant ir atsi
klausus senos valdybos narių 
kiekvieno atskirai, senoji valdy
ba sutiko pasilikti dar vieniems 
metams. Taip pat sutiko me
tams pasilikti ir revizijos komisi
ja. .

— Kaip visuomet, paskutiniu 
punktu buvo klausimai ir suma
nymai. P. J. Gasperas pademon
stravo numatomos Įsigyti sky
riaus vėliavos projektą. Dėl Įra
šo vėliavoje buvo paprašyta sky
riaus narių pareikšti savo suma
nymus. Autoriaus siūlytas Įra
šas buvo labai trumpas ir aiškus:

— Standard Federal Taupymo 
B-vė, esanti prie Archer ip Sac
ramento, plėsdama savo patar
navimus visuomenei, ši sezoną 
pardavinės White Sox žaidimų 
Čikagoje bilietus.

— Daley kolegija, 7500 S. Pu
laski Rd., balandžio viduryje 
pradės Įvairius suaugusiems kur 
sus. Tokie kursai bus ne tik pa
čioje kolegijoje, bet ir Lourdes 
aukšt. mokykloje, 4034 W. 56 
St. Ten bus Real Eestate, siuvi
mo, mezginio ir raštinės darbų 
kursai, kurie prasidės balandžio 
19 d. 6:30—9:40 vai. vak. ir 
tęsis 5 antradienius. Teirautis 
Daley kolegijoje tel. 735-3000.

— Dr. John F. Cadzow, Kent 
State universiteto etninių pro
gramų direktorius. Antrasis A- 
merikos tautinių mažumų festi
valis ruošiamas balandžio 23 ir 
24 d. Kent universiteto Trum
bull komplekse, Warren, Ohio. 
Dalyvaus su savo programomis 
bei tautodailės eksponatais ir tau 
tiniais valgiais 30 tautinių gru
pių. Lietuviai turės savo pavil
joną bei tautodailės parodą. In
formacijas teikia dr. J. F. Cad
zow, 4314 Mahoning Ave., Wai- 
ren,, OH 44483. Tel. 847-0571, 
Ext 213.

— J. Betkauskas perrinktas 
Panevėžiečių klubo pirmininku. 
Taip pat perrinkta ir visa val
dyba: A. Sereika — vicepirm., 
A. Jadviršienė — sekr., A. Kon- 
cė — ižd., P. Masilionienė —

NAUJIEXOMS iiemet ruėjo 80 m etų. Minint tą rukaktĮ, gerbiant piraoj? 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pfrmū 
aus ir ifllekint būtinas pareigas amzlnia lietuvybės IžlDdioni skel 
biimsj Naujieną plitinimo vajus.

tvirtai stovi Ir kovoj* ui Lietuves Ir pavergtu lietuviu izlrrę 
neid^mc? ir neridėdxrao« 1 sandėrius ra okupantais v ju igalio 
tinUb.

MAUJ IENOS palaiko visas lietuviu demokratines grapes, ja bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Šiais pasimetimo, reto 
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Jdomios, naudingo? 
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 Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimo vają kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie 
UiviŠkų reikalu renesx^BR.
KMNUOJA: Chlctgoft Ir KmidoJ* — $30.00, pvsel mėty — $18.00,

trims mėn. — $850, vlensm mėn. $3.00. Kitos# JAV vietos# metams 
— $26.00, p ūsai matę — S14-00, vienam mėn. — $L50. Uisls n luo
ša — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama lavaftf na mokama L

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą,
auta* m n* « m* m an /m, ■gat ggg

NAUJIENOS, / ,
1739 South Halsted St. 
Chicago, HL 60608

Q Siunčiu---------------<5ol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdama? lietu viAką spaudą.

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

PAVARDft IR VARDAS ___________________________-

ADRESAS ___________________________________________ __

Šokanti indų deivė Šyvė'

pareiginių vadovė, P. Burneikis, 
J. Juozaitis ir M. Ostrauskas — 
kontrolės komisijon. Klubas rei 
škiasi visuomeninėje ir kultūri
nėje bei socialinėje veikloje.

— Juozas Mackonis yra Vy
tauto Did. šaulių rinktinės na
mų administratorius. Be admi
nistratoriaus pareigų J. Macko
nis išrinktas ir rinktinės valdy
bos sekretoriumi. Gražiai ir ge
rai Įrengti ir talpūs šaulių na-— Jean Vance pakviesta Chi- * 

cagos Lietuvių Moterų klubo mai' ris^daugiau"sulaukiaVhi^
ruošiamo debiutančių “Ginta
ro” baliaus pirmininke. Balius

gos lietuvių visuomenės dėme- 
| šio. Namus galima vakarais ap- 

bus birželio 19 d. Conrad Hilton lankyti kiekvieną dieną, šaulių
viebuty, Klubo pirmininkė yra 
Dalia Bobelienė, garbės pirm, 
yra Lietuvos gen. konsule Jose
fina Daužvardienė. Klubas įsi
jungė į sąjūdi išlaisvinti Nijolę 
Sadūnaitę iš Rusijos kalėjimo ir 
tam reikalui išrinko komitetą 
iš S. Semėnienės, J. Vance ir A. 
Kutchins.

— Pelkių žiburėlio” literatū
rinėje valandėlėj, girdimoje per

HELP WANTED — MALE
Darbininku

MAINTENANCE
Machinery — Plumbing —

General Mechanics
Please do not phone. Come in per

son.
English speaking.

ORISCOL & COMPANY
3145 W. Grand Avenue,

Employment Office on Troy 
Ask for MURPHY

M.AINENANCE MECHANIKAI
Sunkiosios pramonės metalo ap

dirbimo įmonėje reigalingi priežiūros 
ir pataisymų specialistai.

Kandidatai turi būti gerai susipaži
nę su konvejerio sistema, kabančiais 
keltuvais, hidrauline sistema ir kito
mis dirbtuvės mašinomis.

Patyrimas nitavime taip pat reika
lingas.

Reikia suprasti angliškai.
R. LAVIN & SONS. INC.

3426 So. Kedzie Avė.
(Visiems lygių galimybių darbdavys.

Reikalingi darbininkai
Ar dairotės gero ir nuolatinio dar

bo- metalo pramonėje su puikiu ally, 
ginimu ir priedais?

Mes turime kėlias vietas tinkamam 
ir norinčiam dirbti žmogui. Mes jus 
apmokysime. Jūs turėsite sutikti dirb
ti bet kurioje pamainoje.

Privalo kalbėti ir suprasti angliš-

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. Kedzie Avenue 

Vienodų progų darbdavys.

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
tR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

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

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virs $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
Tiieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas l vakarus nuo Califor- 
iijos prie 63-čios.

Notary Public 

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

namų telefonas 376-0551. J. J.,

— Patikslinama, kad Balfo 
5-to skyriaus susirinkimas Įvyks 
balandžio 3<k 11:30 vai. ryto 
Marquette Parko Lietuvių pa-' 
rapijos salėje, tuoj po pamal
dų. r

ryto iš WNIB stoties 97.1 FM 
banga, šį ketvirtadienį, kovo 31 
d. akt. Jonas Kavaliauskas skai 
tys Dionyzo Poškos poemą “Mu ?įuti. 
žikas Žemaičių ir Lietuvos”.

Krivūlės Klubo Valdyba ruošia 
\MEITNĮ BANKETĄ 1977 m. ba

landžio 16 dieną. 7:30 valanda vaka
ro. Vytauto Didž. šauliu Rinktinės 
Namuose, 4417 West, ^3rd Street.

šalta-šilta vakarienė, trumpa me
ninė programa ir šoldai. grojant A. 
Markausko orkestrui. Auka $8.00.

Bilietu bus galima gauti prie įėji
mo. , Prašoma svečius gausiai daly-

ASSEMBLER HELPER
Starting rate $5-02/hr.

Clean. Medium-to-heavy mecha
nical, non-routine floor assemb
ly work requiring experieice in 
reading blueprints, use of shop 
and hand tools and working know
ledge of wiring and piping in
stallations. Will work from blueprints 
as well as verbal and written instruct 
tions. Position is located near 74th 
and Pulaski. For consideration call 
Mr. Prichard 855-2500, ext. 277,

LIQUID CARBONIC 
CORPORATION

Subsidiary of Houston Natural 
Gas Corp.

An equal opportunity employer M/F.

72 IR SAWYER — 6 kamb.. gali
nas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas rūšys, 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.

72 IR MOZART — 20 metų mūras.
2 aukštų po 4 kamb.. rūsys, garažas. 
>43,500.

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

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

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

3UTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
Tinom in inkus

4243 W. 63rd St., Chicago 
Tel. 767-0600.

Krivūlės Klubo Valdyba.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA N0REIKIEN2 — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL WA 5-2787 
Did*!!* wslrlnklmas gsros rtšier fYiIrip preklg.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ. Ji :

SIUNTINIAI Į LIETUVA
. Cosmos Parcels Express Corp.

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

1333 So. Halsted ct„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
Y. VALANTINAS

SODYBŲ PIEVELĖS
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 PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę , 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, Į
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 I

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* itiliua, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $230.

Dr. Juozas B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juntas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jot kaimynų istorija 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
17SS South Halwted Street, Chicago, TT1, 606S8

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

COSMETICIAN
EUROPEAN ‘TRAINED

COSMETICIAN
Must Have Illinois License — 

work in Georgette Klinger’s 
Skin Care Salon.

OPENINGS
WATER TOWER PLACE

SPRING 1977
WRITE: BOX 624

Amer. For. Nwprs, 
225 W. Washington St. 
Chicago, IL. 60606.

To

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC 

famous name in Southern Building
Regional Office Cameo Tower Build 
ng

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200
ANNA DO CHES 

Lithuanian Representative

JŪSŲ GEROVEI!
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, vonios, $26,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzie. 
Virš $5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

• 2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 kam
barius butai, dvi naujos šildymo sis- 

I temos gazu, 2 mašinų garažas Mar
quette Parke. $36,000, 7

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

PLATUS LOTAS aru Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir. nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

2625 WEST 71 STREET
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų 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
ALEKSAS

DĖMESIO
>2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
.lability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ ?

Tuo reikalu Jums gali dmų 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Well: 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleisti, 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mis formomis — $3.50.

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

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

Siuntiniai į Lietuvą • 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 Į

Didžiau fcs kailių 
pusirinkimss

P9-J vienlotelĮ LsžįįvJ 
flietuvį kailininką —fea 

Chicago je ——

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas* 
2646 WEST 69fh STREET

Telef.: REpublic 7-1941 ’

BURŠTEiNi
&|TeL 263^82* 
rfsSį (pt&igoi) h
IX sn&A*

185 North Aveat*

£
★ Pasakyti tiesą šiais laikaisi 

nofc cxrQrhwTicioc rpflrnloQ IT ■ 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
kos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . . . .iF

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
los negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

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

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

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi-
yra pats svarbiausias reikalas ir'mo aikštelė. Galime rezervuoti teL

501-623-9814,

BEST THINGS IN UFE

Lail Frank Zapolis 
320871 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FAtM

INtU*AMC<

Statę, Farm Išft Ihswy^ Conrpany

« _ maujiimoi, CHICAGO a, ILL, —WenMKlay, March 30, 197T

and PLEASE 
make people 
more careful


