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SVETIMŠALIAI NESAUGŪS ARGENTINOJE
Teroristai sprogdina turistę viešbučius

BUENOS AIRES. — 1927 metais vienas Kanadiškis turis
tas buvo užmuštas sprogus Sheraton viešbutyje bombai. Nuo to 
laiko, atrodė, teroristai vengė žudyti turistus. Teroristų “veik
ia” buvo nukreipta į vidaus reikalus, prieš policiją ir kariškius 
bei turtuolius. Bet šiomis dienomis reikalai pasikeitė ir teroris
tai vėl pradėjo sprogdinti turistinius viešbučius. Paskutiniu lai
ku sprogusi bomba Sheraton viešbutyje užmušė vieną iš Ispa
nijos atvažiavusį įspaną, viešbučio vedėją ir septynes tarnaites.

Argentinos karinė vyriausybė 
aiškina, kad teroristai netekda
mi pagrindo pradėjo vėl pulti 
viešbučius, ir turistus, kad dau
giau į save atkreipus dėmesio. 
Antra vertus, kaip rašo didieji 
Argentinos laikraščiai, teroristai 
neatsilaikydami prieš vyriausy
bės priemones ir silpnėdami to
dėl ir atkreipė ginklą prieš tu
ristus.

Kai kurie Argentinos politi
kai visdėlto kitaip galvoja. Jie 
neoficialiai pašneka, kad teroris
tai aptildo savo ginklus iki vy
riausybė padės “pagrindus” eko
nominei krašto politikai. Ir ištik- 
rųjų, karinės vyriausybė prezi-’ 
dento Jorge Videla vyriausybė 
yra pastovi ir karaliauja dau- 
giau kaip metai nesikeisdama, 
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duodapolitmoje

KLM pilotas negavęs

šytų radijo juostelių paaiškėja, 
kad KLM pilotas negavęs iš kon
trolės bokšto Įsakymo kilti. Lėk
tuvo KLM pilotas pradėjęs kil
ti savavališkai ir todėl įvyko lėk-į 
tuvų susidūrimas, pareikalavęs 
kelis šimtus gyvybių.

gėlės atstovas, sako, kad kalbų 
nesusipratimai galėjo būti nelai- 

I mės priežastimi. Kanarėlių sa
kioje. Jis kaip pavyzdį paduoda 
1960 m. įvykį Brazilijos sostinės 
Rib de Janeiro aerodrome, kur

krašto padėtyje. Ekonomijos sri 
tyje ekonomijos ministerio J. -M. 
de Hoz potvarkiui daugiau kaip, 
10 mėnesių ugdo investacijas ir 
mažina infliaciją, leisdami kilti 
kainoms, bet neleisdami didėti 
algoms.

Tokia ekonomijos ministerio 
politika sudaro geras sąlygas in- 
vestacijomš. Tai rodo gyva Ar
gentinos vertybės popierių bir
ža. Bet Argentinos i unijas su
siorganizavę darbininkai už tai 
brangiai sumoka. Turint tai 
prieš akis, prisibijant darbinin
kų visuotino streiko ir neramu
mų, ekonomijos ministeris ir no-, 
ri užšaldyti tkainas. Jis prašo 
nebekelti kainų, bet kainos te
bekyla.

Argentinos prez. Videla savo 
keliu kovo 24 d. pasakytoje kal
boje pasakė, kad vyriausybė 
įžengia į pensiją dešimtmetį, ku
riame kovos ekonominiame ir 
socialiniame fronte, ir prieš te
roristus.

Stebėtojai mano, kad teroris
tai prisilaiko savo veikloje, pasi- 
rekišdami tik lengvesniais veiks
mais. Jie tikisi įtampos tarp vy
riausybės ir kariuomenės, tikisi 
susilaukti darbininjkų neramu
mų ir streikų.

pilotui ir tuo pačiu laiku angliš
kai Amerikos, jūrų jėgų lėktu
vo pilotui. Aišku, abu lėktuvai 
susidūrė ore.

Tarptautinė bokštų kontrolės 
kalba yra anglų, bet kai įvairių 
kraštų pilotai ir lėktuvų trafi- 
ko kontrolierius kalbasi anglų 
kalba, kiekviens savo akcentu, 
savaime aišku labai sunku viens 
kitą suprasti. Lėktuvų trafiko 
nesusipratimų pasaulyje esti 
gana daug. Vieni pasibaigia lai
mingai, kiti — katastrofomis.

Zaire pralaimi
Sakoma, kad Zaire laimi diplo

matijoje, bet pralaimi kovoje su 
įsiveržėliais iš Angolos katan- 
giečiais, kurie jau Katangos ar
ba dabar vadinamoje Shaba pro
vincijoje baigia užimti vario rū
dos kasyklas.

Zaire kariuomenė, atrodo, ne
labai linkusi kariauti su įsiver
žėliais, o gyventojai juos visur 
palankiai sutinka.

Amerikiečiams įsakyta išva
žiuoti iš rūdos apylinkių ir mi
nėtos provincijos toliau į kraš
to gilumą.

Ambasadoriai j Aziją
WASHINGTON. — Prez. Car- 

teris yra parinkęs ir paskyręs 
ambasadorius į Azijos valsty
bes atstovauti Ameriką. Į Ja
poniją paskyrė buvusį senatorių 
M. Mansfieldą, į Indiją — Prin
ceton universiteto rektorių R 
Goheen ir į Pakistaną buvusį 
departamento pareigūną G. S. 
Y ėst.

Sen. Mansfieldas pasirodo yra 
buvęs Montanos universitete to
limųjų rytų istorijos profesoriu
mi. Vėliau jis nukrypo į politiką 
ir senatoriumi išbuvo 34 metus. 
Goheen yra gimęs Indijoje ir 
joje išgyveno 14 metų, kur jo 
tėvai buvo medicinos misio
nieriai si

Dujų reikalu
Peoples Gas bendrovė sako, kad 

dujų pristatymas ir atsargų su
darymas yra normalus ir nenu
matoma ateityje dujų trūkumo. 
Bendrovė stengiasi organizuoti 
būdus pristatyti dujas iš Ark
tikos bei šiaurės ašigalio sričių, 
gaminti dujas iš anglies ir kitų 
medžiagų.

Pasak bendrovės, neaiškus du
jų tiekimo reikalas yra 1980 me
tams, kai senieji dujų šaltiniai 
išseks. •

Vėsesnis, lis
Sauli teks 5:87, leidžiasi 6:18

Maskvoje sutiktam sekretoriui Cyrus R. Vance (dešinėje) sovietu komunistų parti
jos sekretorius Brežnevas pirštu grasino, kad jis nebekeltu pagrindiniu žmogaus teisiu, 
klausimo Sovietu Sąjungoje. Jeigu JAV ir toliau pritarsiančios rusu ’ disidentams, tai 
pakenks abiejų valstybių santykams, pasakė Brežnevas. Sekretorius Vance visai ne
kreipė dėmesio Į Brežnevo grasinimus (kairėje), o trečią pasitarimų dieną Gromyko 
pranešė sekretoriui, kad disidentų klausimas:neprivalo pakenkti pradėtom svarbiom 
derybom. ■ ; <

SMUNKA SOVIETŲ SĄJUNGOS 
KARIUOMENĖS MORALĖ

-h..MASKVAissžšč Atredor • kad Sovietų kariuomenės' moralė 
smunka, ypač pradedant žmonėms vis stipriau kelti-balsą ginant 
žmogaus teises,.

Kariuomenės, ypač karinin- ■ 1
kų moralės smukimo priežastį ČirrKoc nrianimllfl? 
rado reikalo nagrinėti Sovietu mHuIvd pi lep u.vilai
Sąjungos karo komisariato orga
nas “Raudonoji žvaiždė”. Minė
tas organas straipsnyje “Kari-', 
ninku garbė ir sąžinė” ragina ko
voti už politinį pasiruošimą, už 
tolimesnį’ karinės disciplinos ir 
moralės sutvirtinimą. Straips

nyje primenama karininkams, 
kad jie turi būti sąžiningi ir 
aukštos moralės.

Pasmerkė sąjūdį
VARŠUVA. — Lenkijos ko

munistų partijos organas “Try- 
buna Ludu” pasmerkė žmogaus 
teisių gynymo sąjūdį. Laikraš
tis rašo, kad sąjūdis neatitinka 
Lenkijos interesams. Visus są
jūdžio organizatorius laikraštis 
išvadino aklais svetimo užsienio 
autokomunistinio centro tarnais.

•♦rtov»« Levis Stokes turės 
John Kennedy ir Martin Lu-

Ohio 
spręsti _ 
thor King Jr. nužudymo tyrinėjime 
bylas, šis klausimas buv© pavestas 
kitam komitetui, bet dabar Stokai 
paskirtas i atstovę rūmę nužvdymę 
komitetu. Tuo tarpu Sokes dar neturi 
jokios nuovokos, iŠ kurio gal© jis tu
ris pradėti viaą reikalą ar užmiršti*

NEW YORK. — Moterys, ku
rios rūko, dažniau gauna širdies 
priepuolius, negu tos moterys, 
kurios nerūko. Ypač pavojinga 
moteriai sulaukusiai 40 metų 
amžiaus, kuri rūko ir priima pi
liules.

Rūkančių ir priimančių pilių 
les moterų 12 kartų daugiau 
miršta širdies ligomis, negu tos, 
kurios nerūko.

Statistika rodo, kad 40-44 me
tų amžiaus nerūkančių moterų 
širdies ligomis iš 100,000 miršta 
tik 7, bet kurios rūko ir priima 
piliules iš 100,000 miršta 59 ir 
stipriai rūkančių moterų iš to 
skaičiaus miršta 83.

Žudosi liudininkai
PALM BEACH, Fla. — Kaž

kas nežinomo gaubia prez. Ken- 
nedžio ir lygiai dr. Kingo nu
žudymą. Paaiškėję liudininkai, 
žinantieji arba turėję kokių nors 
ryšių su nužudymu, staiga mirš
ta arba “nusižudo”. Štai, Os- 
walda nušovė jau kalėjime 
esant; jį nušovęs Ruby staiga 
mirė vėžiu, o dabar, va praneša
ma, kad nužudymą tyrinėjan
čio kongreso komiteto pašauk
tasis liudininkas George de Moh- 
renschildt esą nusišovęs.

Geologas ir prancūzų kalbos 
mokytojas Mohrenschildt jau 
anksčiau buvo Warren komisijos 
klausinėtas ir buvo pažįstamas 
su L. Osvaldu ir jo žmona Ma
rina. žurnalistas W. Oltmans sa
ko, kad Mohrenschildt jam sa
kęs, kad jis jaučia atsakomybę 
prez. Kennedžio nužudyme.

Negyvą Mohrenschildt rado, 
giminių namuos,
20 kalibro šautuvas. Giminių na
muose esančios dvi tarnaitės sa
ko jog jog negirdėjusios jo
kio triukšmo ir šūvio. Paslaptin
gas nusižudymas tyrinėjamas.

Slaptos derybos
WASHINGTON. — Prasidė

jusios New Yorke derybos su 
Kubos atstovais; žvejybos reika
lais daugelio laikomos pirmomis 
tiesioginėmis Amerikos - Kubos 
atstovų derybomis. Pasirodo, 
taip manyti yra klaida. Jau 
1974-75 metų laikotarpyje buvo 
dažnai susitinkama su Kubos 
atstovais New Yorko ar Vašing
tono kavinėse ir tariamasi bė
gamaisiais reikalais. Tais me
tais su Kubos atstovais buvo ta
riamasi dėl kalimų paleidimo iš 
Kubos kalėjimų arba dėl Kubos 
subversyvinės veiklos Puerto Ri
co saloje ir kitur.

Sacharino pakaitalas
Vyriausybei pripažinus Sa

chariną esant pavojingu žmo
gaus sveikatai ir jį uždraudus 
vartoti, skubiai ieškoma naujo 
pakaitalo. Cukraus klubo su
sirinkime buvo pranešta, kad 
kukurūzų perdirbimo bendrovės 
kartu su vaisvandenių gamybos 
bendrovėmis nori perdirbti kuku
rūzų gliukozėj esantį cukrų Į me
džiagą ar skystį, tinkamu vais
vandenių gamyboje. Toks iš ku
kurūzų gliukozės gautas saldus 
skystis ar medžiaga būtų pus
antro karto saldesnis už cukrų.

Medicare finansų 
viršininkas

WASHINGTON. — Sveikatos 
sekr. A. Califano parėdymų, pri
tyręs ligoninių administratorius 
R. Derzon paskirtas prižiūrėti 
vyriausybės finansų paskirsty
mą Medicare ir Medicaid reika
lams. Administratorius Derzon 
turės prižiūrėti ar kontroliuoti 
ligoninių kaštus ir suorganizuo- 
ti naują sveikatos reikalams fi- 

. Priėjo gulėjęs I nansų administraciją. Jis už tai 
’ gaus 50,000 dol. algos metams.

Amerikos valstybės iždas Me
dicaid ir Medicare išlaidoms pa
dengti primoka į metus apie 40 
bil. dol. , ,

1 APKARPYS VARŠUVOS PAKTO IR
ŠIAURĖS ATLANTO KARO JĖGAS

_ į** i * . .".i-.-’ • *

Sudarys komisijas Indijos vandenynui 
demilitarizuoti, tikrai atomo kontrolei

MASKVA, Rusija. — Tiktai antTadienio vakare sekretorius 
Vance galėjo pranešti laikraštininkams, kad sovietų valdžia priėmė 
JAV pasiūlymus įvairiems klausimams svarstyti. Pirmadienį ir 
antradienį Vance nieko nežinojo, ką rusai darys su jo atvežtais 
pasiūlymais, bet vakare Gromyka jam pasakė, kad. sovietų val
džia priėmė jo pasiūlymus ir yra pasiruošusi juos svarstyti.

Genetiniai bandymai
■*’C

WASHINGTON. — Amerikos 
mokslininkai daro bandymus su 
įvairių gyvybių genetinėmis ar
ba paveldėjimo medžiagomis. Jie 
vienos gyvybės genetinę medžia
gą sujungia su visai kitos ir 
priešingos gyvybės medžiaga ir 
tuo būdu išgauna naują medžia
gos ląstelę. Net patys mokslinin
kai nežino ir nėra tikri, kad ta 
nauja medžiagos ląstelė ar vi
rusas ar kas kita nėra pavojin
ga žmogui ir bendrai visai gam
tai. Nors mokslininkai bandy
mus daro labai atsargiai, bet vi
sada yra galimybė, jog tie nau
ji virusai ąr kiti gyvybės sūkur-- 
ti vienetž. gali “pabėgti”.

Niekas nežino kokie būtų pa
dariniai tiems naujiems gene
tinės medžiagos virusams pabė
gus. Todėl vyriausybei įsakius, t 
nationalinis sveikatos instituto' 
mokslininkai, dr. W. Rowe ir M. 
Martin, ims bandyti ar tie ge
netiniai mokslininkų daromi ban- , 
dymai yra pavojingi. Sveikatos 
instituto- daktarai sukeistas ir 
naujas išgautas genetines celes 
— ląsteles suleis gyvuliams ir 
žiūrės koks iš to susidaro pavo
jus.

Daromiems genetinėms bandy
mams vieni labai priešinasi, tvir
tindami, kad nauja virusinė 
gyvybė gali būti labai pavojinga 
“pabėgusi” iš laboratorijų, ku
ri neištirta ir prieš kurią nėra 
apsaugos priemonių. Kiti gi 
priešingai mano, kad virusinės 
ar genetinės gyvybės gali būti 
naudingos tvarkant genetinius 
žmogaus susirgimus ar gaminant 
naujus vaistus bei injekcijas.

Sveikatos ir švietimo departamen
to sekretorius Joseph Califano. Jis 
yra priešingas panaikinti dabartinj 
studentu priėmimo į universitetą bu
dę, nors jis pats žino, kad į aukštąją 
mokykla nepatenka didelis baltaodžiu 
studentu skaičius. Lenvgatos daro
mos juodaodžiams medicinos mokyk
los*. ,

Tuo tarpu nežinia, kas priver
tė rusus mesti į šalį visus antra
eilius klausimus ir svarstyti rim
tus sekretoriaus pasiūlymus Var
šuvos Pakto ir šiaurės Atlanto 
valstybių Sąjungos karo jėgoms 
sumažinti, rimtą planą atomo 
ginklų kontrolei ir Indijos van
denyno demilitarizacijal, Brež
nevas nesirodė pirmadienio ir 
antradienio pasitarimuose. Jį ga
lėjo paveikti Vancės rimti argu
mentai ir JAV spaudoje pasiro
džiusi žinia apie buvusio sekre
toriaus Rumsfeldo planą gamin
ti erdvės satelitų medžiotojus. 
Kai tokie erdvių satelitų medžio
tojai bus pagaminti, tai jie ga
lės išmušti visus sovietų sateli-. 
Jafi, teikiančius žinias sovietų 
karo jėgoms. Rusų satelitų iš- 
daužymas paraližuotų sovietų 
karo jėgų judėjimą ir kovos pla
nus.

Pirmą susitikimo dieną Brež
nevas ir Gromyko aiškino sekre
toriui Vance apie didelį pavojų 
kurį sukelia pagrindinių žmo
gaus teisių klausimo kėlimas. Se
kretorius Vance nekreipė dėme
sio į abiejų sovietų vadų pareiš
kimus, nes Amerika nesikiša į 
sovietų vidaus reiklus. Vance at
sisakė susitikti su disidentais, 
nes jis atvykęs kelių svarbių 
tarptautinių klausimų svars
tyti. Gromyko informavo sek
retorių, kad amerikiečių pritari
mas disidentams neturi pakenk
ti Maskvoje pradėtiems abiejų 
valstybių pasitarimams. Trečia
dienio rytą Gromyka informavo 
sekretorių, kad sovietų valdžia 
siūlo sudaryti ekspertų komisi
jas kiekvienam JAV pasiūlymui, 
kad jis būtų aptartas ir išaiškin
tas.

Be jau minėtų klausimų, sek
retorius Vance pasiūlė aptarti 
Artimųjų Rytų, Izraelio ir Pie
tų Afrikos klausimus. Sekreto
rius buvo optimistiškai nusitei
kęs kelionės pradžioje, o dabar 
jis patenkintas, kad sovietų va
dai priėmė ir svarstys jo pasiū
lymus.

Mažėja nusikaltimų
WASHINGTON. — FBI pra

nešimu, paskutiniame 1976 m. 
ketvirtyje nusikaltimu skaičius 
Amerikoje sumažėjęs 6%. Gi 
sunkūs nusikaltimai, kaip už
mušimai, išprievartavimai, už
puolimai ir apiplėšimai, per vi
są 1976 m. laiką sumažėjo 5%. 
Pasak FBI, tai pirmas krimina
linių nusikaltimų sumažėjimas 
laike paskutinių 17 metų.

Atskiromis pozicijomis imant, 
apiplėšimų skaičius sumažėjęs 
10%, užpuolimų — <1%, bet iš
prievartavimų skaičius laikosi 
pastovus.
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15? ATSAKOME rėmėjai tų kompanijų, kurios

Sunkus darbas sumažina 
širdies atakas

New Yorkas. — Sunkus, re
guliarus fizinis darbas drasti
škai sumažina mirtingumą nuo 
širdies atakų, — teigia Kalifor
nijos mokslininkų studija. Toji 
ihvestigacija buvo išspausdinta 
‘‘American Journal of Epide
miology” kovo mėn. leidinyje.

VYR. AMŽIAUS ŽMONIŲ Iš 
DARBO ATLEIDIMAS — 

DISKRIMINACIJA

Washingtonas. — Į Atstovų 
Rūmus yra įneštas bilius, nu
matys uždrausti diskriminaci
ją dėl amžiaus.

Daugelis šio krašto stambių 
įmonių bei įstaigų įsivedė tai
syklę, pagal kurią dirbantieji 
pasiekę 65 m. amž., automatiš
kai atleidžiami iš darbo.

tokių praktiką pas save įsivedė
— atlesiti iš darbo vyr. amžiaus 
dirbančiuosius. Jie nurodo, kad 
tokio amžiaus tarnautojai savai 
me meta darbą.
Iš kitos pusės, kita rėmėjų gru

pė palaiko tą bilių, pabrėždami 
kad uždraudimas diskriminaci
jos dėl amžiaus, nereiškia, kad 
tai būtų uždrausta patiems tar
nautojams savanoriškai išeiti 
ankščiau poilsio. pr. fab.

Kur daugiausia šio krašto 
žmonės gyvena?

KL. Pasakykite, kur daugiau! 
šia amerikiečiai šiame krašte 
gyvena? D. K. j

ATS. Pagal ‘The Bureau of ( 
the Census” duomenis, pirma 
kartą šiame 20-tame šimtmety
je, šio krašto pietuose ir vaka
ruose gyveno daugiau žmonių 
negu pusė visų gyventojų. Prieš

Tebeklaidina Marquette Parko lietuvius i™.
Šių metų kovo 21 dienos Drau

ge, paskutiniame jo puslapyje, 
| jau žinomas klaidintojas Jonas 
Į Kaunas ir toliau tebeklaidina 
Marquette Parko it visos Ame- 
•ikos lietuvius. Klaidingas jo ži
nias, kaip dažniausiai, spausdi
na Draugas.

Iš Kauno aprašymo susidaro 
■spūdis, kad pas Marquette Lie
tuvių parapijos kleboną apsilan
kė, Kauno lydimi, kreivos ir Il
linois valstijoje neregistruotos 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės atstovai ir kreivai klebonui 
nušvietė tikrus Marquette Par
ko lietuvių gyvenimo faktus. Jie 
ne tik prisistatė klebonui, kaip 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos atstovai, bet jie pradėjo kal
tinti Registruotą Marquette Par
ko L. Bendruomenės valdybą ir 
veikėjus.

Kaunas rašo,.kad iš atsilan-

rų, ardė Ameriaos Lietuvių Ta
rybą.

Išniekinti, apgauti ir apjuokti 
lietuviai sudarė naują apylinkę, 
užsiregistravo valstybės įtai
gose ir sudarė legalią Marquette 
Parko Lietuvių Bendruomenės 
apylinkę. Yra sudaryti ir aukš
tesni Bendruomenės vadovybės 
organai, nes kreivieji visame 
krašte klasta norėjo valdyti lie
tuvius.

Vienybės atstatymas nėra vien 
Marquette Parko apylinkės rei
kalas. Vienybė priklauso nuo 
atsakingų Bendruomenės atsto
vų susitarimo. Bet pirma negu 
pradės pasitarimus, neregistruo
tos Bendruomenės vadai turi 
aiškiai pasisakyti dėl jaunimo 
vykimo į Vilniaus universitetą 
tariamai lietuvių kalbai gilinti, 
bet tikrovėje Lenino propagan
dai plėsti. Turi aiškiai pasa-

išleido komunistinės propagan
dos pilnus vadovėlius, kas išlei
do 1974 metais šmeižtu biulete
nį Nr. 1 ? Ar šios bendruomenės 
valdyba organizavo visuomenę 
ir jaunimą Chicagos mieste da
lyvauti Pavergtųjų Tautų de
monstracijoje? Kodėl šie daly
kai klebonui buvo nutylėti ir be 
pagrindo kaltinama Registruo
ta L. Bendruomenės Marquette 
Parko apylinkės valdyba ir vei
kėjai

Iš viso, ar šie kleboną lankiu
sieji žmonės neturėjo pakanka
mai ambicijos leisti tokiam Kaų7 
nui aprašinėti susitikimo ? Ai 
jie nežino, kad jis nepajėgia tiks- ( 
lios žinios parašyti, bet tik neri
mą kelia šioje apylinkėje?

Registruotos L, Bendruomenės 

Marquette Parko Apylinkės 
Valdyba

Chicago, Illinois,

Jungt. Tautų administracijoj 
veikia . taisyklė, kad pasiekę 60 
m. amžiaus tarnautojai atlei
džiami iš J. T. organizacijos dar 
bų. Tiktai ypatingais atvejais 
generaliniam sekretoriui /leidžia 
ma pasiekusius pastarąjį amžių, 
palikti tarptautinės organizaci
jos tarnyboje dirbti.

Kai kurios privačios kompa
nijos visdėlto, priima į tarnybas 
darbiningus žmo'nes, pasieku
sius 65 metus amžiaus. Jos ran 
da reikalingumą kvalifikuotus 
darbininkus priimti darban ir 
yra Įsitikinusios, kad toki asme- 
nys gali būti naudingi.

Minėtas bilius numato už
drausti atleisti iš darbo 
dirbančiuosius vien tik dėl am-

šešerius metus pietuose ir vaka 
ruošė gyveno astuoniais (8) mi
lijonus mažiau žmonių, negu 
šiaurinėje šio krašto dalyje.

Arizonos valstijoje nuo 1970 
m. žmonių padidėjo 28 proc., 
Aliaskoje taip pat padidėjo žmo 
nių skaičius.

Daugiausia žmonių gyvena 
Kalifornijos valstijoj—21,520,- 
000; toliau seka New Yorko vai 
stija,kur gyvena 18.084,000 žmo 
hės; toliau seka Texas valstija 
šu 12,487,000. mgd. š.

KL. Gal turite duomenų iš 
mediciniško tyrinėjimo alui 
gerti? • • j. L.

ATS. Kai kurie mediciniški 
tyrimai, ’ atlikti ligoninėse, tei-

i gia, kad 12 maišytų alkoholio gė 
rimų sav. yra lygu apie 6 uncijų 
alkoholio — gali sumažinti kai 
kuriuos koronarinių arterijų su 
sirgimus.

I

Bloga naujiena: taip darant, 
gali padidinti šansus gauti šir- 

’dies priepuolį dėl širdies mus
kulų susilpnėjimo...

Ar gausiu nedarbingumo 
pensiją? , ..

I
Į KL. Esu 21 m. amžiaus. Au- 
tmobilio katastrofoje buvau 
taip sužalotas, kad gydytojas 
mano, kad negalėsiu grižįii-dar
ban anksčiau kaip už 1 metų. 
Ar man priklauso Social Secu
rity nedarbingumo pensija 
(disability) ? Kiek turiu išdirbti

metų, kad gaučiau tą pen
siją? Ar ją gausiu nuo nelai
mingo įvykio dienos? Br. V.

ATS. Darbininkas, kuris dėl 
j ligos arba kokio atsitikimo tapo 
nedarbingas, kol pabaigs 24 
metus, gali gauti Social Securi
ty pensiją, jeigu laiku ' mokėjo 
įnašus į Soc. See. pensijų fondą 
ir išdirbo pusantrų metų, pas
kutiniais trejais ■- metais prieš 
tapimą nedarbingu.

Gi darbininkai nedarbingi tar 
pe 24 ir 30 metų amžiaus priva
lo turėti pusę laiko ir apmokė
tus įnašus tarp 21 metų ir mo
mento, kai tapo nedarbingais. 
Visi kiti darbininkai nedarbin
gi po 31 metų amžiaus, privalo 
turėti mažiausia išdirbtus 5 me
lus ir apmokėtus Įnašus per pa
skutinius 10 metų laikotarpyje 
prieš tampant ^nedarbingais, 
kad galėtų gauti Social Securi
ty pensiją. Pensija.gaunama tik 
po 5 mėnesių nedarbingumo ir 
taip ilgai, kol nedarbingumas 
tęsiasi (egzistuoja).;

Nedarbingumo reikalu pasi
skaitykite brošiūrą ‘‘Your disa
bility Claim’’ ir kitas, kurios 
gaunamos bet kurioj Distrikto 
Soc. See. įstaigoje. -

kiusių buvo bandoma surasti tarp 
dviejų Bendruomenių vienybė, 
bet jiems nepavykę. Visa tai yra 
medas. Marquette Parke yra 
viena teisėta Lietuvių Bendruo
menės apylinkė. Kitokį tvirtini
mai yra melagingi, klebonui ne
tiesos sakymas.

Būtų buvę daug tiksliau, jei
gu jie klebonui būtų išaiškinę, 
kas tą vienybę išardė. Niekam 
ne paslaptis, kad Bendruomenės 
apylinkę išardę neregistruotos 
Bendruomenės vadukai, tuometi-
niam Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkui 1974 metų Verbą 
sekmadienį, metiniame susirin
kime sufleruojant kaip reikia iš
ardyti vienybę. Be to, jie nesi
laikė įstatų, sukčiavo balsavimo
metu. Tada jie Marquette Par
ko apylinkę nukreipė nuo tiesio
ginių Bendruomenės tikslų, su
laužė susitarimus dėl veiklos ba-

kyti, ar jie pritaria, ar ne to- 1977 m. kovo 27 d.

Iš Worldwatch Instituto pranešimo rašto 
Jungtinių Tautų Fondui

Uždarbiai ir pajamos
Ekonominis krašto augimas dažnai išmuša iš lygs

varos dėl gyventojų prieauglio daugėjimo net industri
nėse šalyse. Nepaisant pastangų kelti gyvenimo standar- - 
tus, skaičiai naujų valgyti norinčių burnų pralenkia pro-
dukciją. Tame pačiame Bangladeše ryžių 1975 metų der
lius buvo rekordinis ir tačiau ryžių, kiekvienam asme
niui teko po mažiau kaip prieš 15 metų.

Indijoje nejudamo turtb (real etstate) metinių pa
jamų kiekvienam asmeniui iš $45 1972m. sekančiais 1973
metais beišėjo po $41. Net Amerikoje 1975 metais dau 
giau žmonių gyveno žemiau skurdo linijos negu 1970m.

Urbanizacija „ $

in Arrfcnca back then, and you know how tt >c suzy 
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay 
, strong and self-sufficient. And they’re helping them

selves to safe, dependable savings. By taking stock in

It was bad enough we had to fight the British 
for dur ffeeddtn. But on top of that, we had to fight 
the weather, too.

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
and freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing,- 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

. It was an army long oh courage, 
but short on fnoney.

And thčn the money came. 
Sdmė $27,000,000 from the

That s bow people took stock

They won t leave you otit in 
the cold.

No** E jw 6% ftrerew wjyn Md » trunxriry 
ci 5 years the first vear). Lost, stolen or decroyed 
Bonds am be rcpUxd it records are provkkd, When 
needed. Bond* can be cashed at four bank. InrereM ■ 
not subject fo state or local income taxes, and federal. stock 

m America

KL. Noriu pasitraukti, pensi
jon ir persikelti iš" Ciiicagos į 
saulėta, šiltą Floridą, nes girdė
jau, jog ten galima pigiau pra
gyventi ir sveikiau gyventi, kaip 
šiame mieste. Mane domina 
kaip yra Floridoje šxi mokes
čiais? " . Ig. J.

ATS. Floridoje nėra valstijos 
(State) mokesčių. Pirkimo (sa
les tax) mokestis sudaro 4 pro
centus, tač au nuo to mokesčio 
yra atleisti pensininkai, kurie 
gauna lengvatų kai liečiami 
nuosavybės (reale estate) ‘mokės 
čiai ir mokestis yra žymiai ma
žesnis kai]) Ch ieagoje. Pvz. 
nuo namo vidutinės vertės 25,- 
000 dol., rezidenciniame rajone 
mokestį suda-o anie 200 dol., 
nriklausoma , zmonia, nuo vie
tovės. ^°;pg’i 7 vn ’ai mažini 
palikimo mokesčiai. Argas 
Be fo, nereikia tiek daug kuro 

bei šiltų rūbų, kaip Chicagoje.
Argus.

Korupc jos sumažinimas 
senelių namuose

Dr. Robert Buller savo kny
goj “How Survive. Growing 
Otd in America”taf p kitko r&šo:

**Ar visuomenė gali leisti ma
žam skaičiui biznierių uždar
biauti iš senelių ? Ar nies turime 
palaikyti tokias įstaigas, kurios 
crcipra mažai dėmesio į globą 
'nursing), dietą, pastogę (shel- 
er), apsaugą nuo ugnies (fire- 

sefly) Ir sanitariją senelių na
muose?”..

Kitų jautrių autorių Barbaros 
Silverstone ir Helen flyman kny 
goj “You and Your Parents*’ 
tarp kitko rašo: .*• ..

“Didžiausias spaudimas pa ta' 
iyti senelių namus (nursing 
home) iškyla iš pačių vyresnio 
amžiaus žmonių, kurie įgauna 
daugiau reikšmės ir stipriau su
siorganizuoja, kad geriau ap- 
gintų savo gerbūvį ir išreika
lautų savo buities pagerinimo. 
Spaudimas pasireiškia ir iš pro
fesionalų, dirbančių seniesiems 
^ųlygų pagerinimo srityje... Ma
žiau spaudimo rodo turinti jė
gos grupė — senelių šeimos, 
kurių balso visai negirdėti.”.

pr. petitas

' SSI ir Medicaid programa

Daugelyje šio krašto valstijų, 
tie žmonės, kurie turi teisę į 
SSI čekius, taip pat automatiš
kai kvalifikuojasi į Medical pro 
gramą. Jeigu jūs esate B5 m. ar 
vyresnis, jūs gal būt turite Me
dicare. Tačiau Medicaid vra vi
sai skirtinga šaipos programa. 
Tai yra valstijos programa, ku
ri apmoka neturtėlių medicinos 
ir ligoninės išlaidas, kurtų Me
dicare neapmoka. Taip pat Me
dicaid programa gab būti ap
mokėti neturtėlio ligonio už dan 
tų gydjiną, už gydytbjo prira
šytus matymo akinius ar varstų 
(gydytojų prirašytų receptų) są
skaitas.

Žuvis ieško, kur giliau, žmogus — kur geriati. Geres
nio gjwenimo ieškodami masėmis veržiasi į miestus... Va 
dinamose “besivystančiose valstybėse”, kur gyventojų 
skaičius dvigubėja kas 25 ar 30 mėtų, lūšnynų “mieštai” 
kaip ant mielių auga. Spartus miestų augimas arba urba
nizacija yra visokeriopos Įtampos ir neramumų židiniai 
— Chicagoje ir New Yorke panašiai kaip. Ajzijoj^,Ąfrį-„_ 
koj ir Pietų - Amerikoj. Nebeužilgo-didesnioji--pasaulio- - 
miestų gyventojų pusė jau gyvens lušnynuosėy kur vai- ■ 
kai auga be privatumo, be tinkamo švietime,' Be šilumos, 
šviesos ir švaros. .

3Iiškų ir mineralų mažėjimas '
Žmonių daugėjimas reikalauja daugiau žemės " plo

tų agrikultūrai ir gyvenimo namams ir daugiau miško .' 
medžiagos statybai bei prakurai, ir tas pat visame pasau
lyje. Daugelyje Afrikos kraštų girios apimdavovisa 
trečdali plotų, .dabar vos dešimtąją dali; derlingoje Javo
je vos 12%žemės ploto beliko medžių pavėsyje/ .Filipi- 
nūose girių buvo visą pusė teritarijos, dabar tik penkta
dalis. Negeriau su žemės gelmių turtais, kurie nėra neiš-; - 
semiami. Vakarų Europa jaū dabar importuoja veik vi
sus fosfatus, vari, ėihką nikelį, mangano žaliavas ir 'chriė 
mą. Nesulaukus 25 metų Jungtinės Valstybės turės im- 
portuotis 13 pagrindinių mineralų, Įskaitant geleži, va
ri ir sierą. ' ~ •

“Norint išlaikyti amerikonišką gyvenimo štiliu, rei
kalingų mineralų stoka pasidarys kritiška”, baigiama - 
Jungtinių Tautų pasauliui sekti komiteto pranešimo 
santrauka.

■ J. Pr.

M. iILEIKIS ’ y Priauk*
* — naujienos. CHICAGO I, IU.L Thursday, Mazrh 31t 1977



Keliai ir žmonės (2)

AR DEMONSTRACIJOS REIKALINGOS?
JONAS VAIČIŪNAS . ’

Laisvuose, demokratiniuose; Dėkui jums, Algi Regi. Irjū-^ 
kraštuose, ypač JAV, žmonės, sų komitetui. į
ieškodami teisių, pasinaudoja) Yra tekę ateiti ir prie Mar- 
vadinamaisiais piketavimais, de-' quette Parko lietuviškos šven- 
monstracijomis. Tokie piketą- tovės, kada buvęs klebonas buvo 
vimai atkreipia ne tik vietinių • paneigęs lietuvi.2* us reikalus, 
gyventojų dėmesį, bet dažnai iš-. Net plevesavo juodos vėliavos, 
šaukia ir amerikonų spaudos ko- parodydamos, kaip juodai ger- 
ręspondentus ar radijo ir tele-;biamas klebonas vykdo kai ku- 
vizijos stočių įgaliotinius. Tokiu riuos lietuviškus reikalus lietu- 
būdu demonstracijų mintis bū-(viškoje parapijoje, 
na stipriai išryškinta.

Demonstracijos — piketavimai 
šiame krašte yra visai legalus 
reiškinys: net duodama policijos 
pagalba, kad nebūtų iškrypta iš 
leistinų ribų.

Mums čia'rūpi ne amerikoniš
kos visuomenės demonstracijos, 1 parodyta, kad lietuvis nesiekia 
bet mūsų pačių, lietuvių. Ne vie- jokių kultūrinių mainų preky- ' 
ną kartą pasinaudojome teise de
monstruoti prieš Lietuvos oku
panto užmačias. Ne vieną kartą 
pasinaudojome, kovodami prieš 
čikagiškė arkidiocezijos sava- i tuos dalykus kartoti nenorėčiau.! 
valiavimą lietuvių šv. Kazįmie-1Tačiau būtina pabrėžti viena: buvo propagandos, klysta. Tik dą. 
ro kapinėse. Algio Regio ir vi- daug atsiliepimų pasigirdo, kad propaganda buvo panaudota 
so komiteto pastangomis tokių tie filmai nebuvo propagandiniai. . 
demonstracijų, man rodos, buvo Galvojimas neteisingas, nes) Girdi 
suruošta bent trys. Reikalavo- Maironis nebuvo parodytas toks, ■ ruošti

Norėčiau prieiti ir prie de
monstracijų prie Jaunimo Cen-' 
tro. Tai nebuvo piketavimas 
prieš patį Jaunimo Centrų, bet 
buvo parodytas pasipriešinimas 
prieš filmus, atvežtus iš okupuo-. 
tos Lietuvos. Buvo parodyta,;

bos, •— jis nori tuos, okupanto: 
siūlomus, ryšius galutinai nu
traukti. . ,,

Apie tai buvo rašyta daug, i?;

Galvojimas neteisingas,

me iš. kardinolo Kody, kad lie
tuviškumas būtų išlaikytas lie
tuviškose Šv. Kazimiero kapinė
se. Kaip žinome, laimėta buvo 
gana daug. Kova už lietuviškus 
papročius, ypač, už laidojimo bū
dą, nepasiliko be vaisių.

LAISVĖS ALĖJA KAUNE

j-pač Naujienų skaitytojų tarpe. | jant ją Lietuvių Tautinių kapi- 
Tiesa, turėjo ir vieną sūnų, bet Mėse. Apie jos sūnų neverta ir 
jo vardą ji retai tepaminėdavo

| savo rašiniuose. Matyti, buvo la
bai jau geras.

Prieš 25 metus Ona ir Anta
nas Vilijai sveikatos sumetimais Į
išsikėlė lloridan. Bet kiek “Onu-Į da, kad neatsirado nė vieno iš- 
tė” nedirbo Floridoje, jos šir- i mintingo ir nuo^ir’auą asmens 
dis buvo Chicagoje. Ji tiek my-'iš Viliu artimųjų dra”‘m. kurie 

s: ruošti įai ’otu- 
iiutės” planą, bu
jos kūr.ą Lietuvių

kalbėti, o jos vyras Antanas yra 
invalidas ir gyvena slaugymo na 
muose. Ona Vilienė mirė 1976 
metu gruodžio 12 dieną.

Labai apgailėtina ir didelė gė-

; Įėjo Chicaga, kad, pirm persi-1 būt 
! keliant Floridon gyventi, įsigi
jo lietuvių 'Tįiutinėse kapinė-1 tent p
• se žemės sklypą patogioje lan- J Tautinėse kapinėse, 
ky to jams vietoje, pasistatė gra
žų paminklą ant jo, ant kurio' 
uždėjo savo ir savo vyro vardus. 
“Onutė” buvo tikra, kad, jai mi
rus, jos artimieji draugai par
gabens jos kūną Chicagon ir 
palaidos jų (Vilių) nuosavame J 
sklype Lietuvių Tautinėse kapi-! 
nėse.

ves

Kai Antanas ir Ona Viliai gy
veno Chicagoje, jie buvo įsigyju 
dviejų aukštų namą. Viename 
aukšte Viliai patys gyveno, o 
kitą — išnuomodavo. Ir tais lai
kais pasitaikydavo visokių nuo
mininkų. Nors “Onutė” buvo 

i švelni moteris, su kaimynais ge- 
! rai sugyvendavo, bet savo nuo
mininkei ji neįtikdavo.

Vieną dieną, nutaikiusi, kad 
Antanas išėjo darban, o vaikas

aigį, tvirtinantieji, kad ne-. prieš naują sovietinę propagan-

Pereitą rudenį, “Onutei” rim
tai susirgus, ji buvo nugabenta 
į St. Joseph ligoninę ir padary
ta operacija. Operacija buvo j—mokyklon, nuomininkė užpuo- 
buvo sunki ir nesėkminga. Už|lė savo šeimininkę rūsyje, žiau- 
keletos savaičių ji grįžo į savo riai mušė ją, sužalodama jos vei- 
namus. Dvi dienas prieš mirtį 
“Onutė” jautė, kad jos žemiš
kas. gyvenimas eina prie pabai
gos, todėl nuvyko pas savo arti
mus prietelius Kalpokus, kurių 
namuose tą dieną Tampos Lietu
vių Klubo valdyba turėjo savo 
posėdį. Ji ten nuvyko pagalbos 
ieškoti, bet buvo persilpna ir be
jėgė įtikinti savo draugus, kad putinai apsigyveno Floridoje, 
jie išpildytų jos planą, palaido- < Leonas Apolis

dą visam amžiui. Tik vaikas, pa
rėjęs iš mokyklos, išgelbėjo sa
vo motinos gyvybę nuo įduku- 
sios nuomininkės. “Onutė” ilgai 
sirgo. Jai tiek sustiprėjus, Vi
liai pardavė savo namą ir užsi
dėjo valgių krautuvėlę Chica- 
gos priemiestyje. Paskiau, ap
lankę keletą vietovių, Viliai ga-

TAMPA. FLA.
Perskaitęs Naujienas (1976JI. 

14) korespondencija iš Tampos, 
kad Ona Vilienė (“Onutė”) bu
vo palaidota vietinėse kapinėse, 
aš labai nustebau.

“Onutė” buvo ilgametė nuo
latinė Naujienų korespondentė. 
Tą darbą ji labai mėgdavo ir ge
rai, įdomiai atlikdavo. Taipgi ji 
buvo veikli visuomenės darbuo
toja. “Onutė” ir jos vyras An
tanas su keliomis kitomis lie
tuvių šeimomis Įsteigė “Lietu
vos Kaimelį” ir buvo vieni iš 
pirmųjų gyventojų Tampos prie
miestyje.

“Onutė” turėjo daug draugų,

Tikrai, labai gaila, kad į tą 
kita prasme. į propagandą įsikišo ir tėvai jė-

Girdi, filmai seni, blogai pa- zuitai, duodami salę tokioms fil- 
Atleiskite, jie paruoš-maras rodyti. Ar čia tikėti E.

Litvino nuomone, kad tas atke
liavo iš aukščiausios vadovybės, 
ar tikėti kitų galvojimu, tarian
čių, kad čia buvęs tik Jaunimo 
Centro neapdairumas, — sun
ku šiandien pasakyti. Tas klau
simas gal ir galėtų išaiškėti, jei
gu būtų noro, na, ir pareigos 
jausmas, sprendžiant, kodėl?

O, vis dėlto, aš esu už tai, kad 
reikėtų išaiškinti. Ir išsiaiškin
ti. Nes šiandien, mugėje visuo
menėje ir yra tas -pagrindas: iš
siaiškinti rūpimus reikalus. Iš
siaiškinimo išvada priklausys tik 

> nuo tėvu jėzuitų. Ar jie norės 
aiškintis, ar ne?

Esu tikras, kad buvę demons
trantai tikrai norėtų šnekėtis.

I Kodėl ne? Juk jau ne vieną kar- 
•! tą mus yra apgavęs okupantas. 

T . ., . , Kodėl dabar neieškoti kelių, gra-
. ., ziai ir draugiškai, kad nuo to

< t;

koks jis buvo iš tikrųjų. Mai-’ ti labai gerai! Mestas šūkis, kad 
ronis nebuvo parodytas nei ko- ■ filmai blogai paruošti, neišlai- 
votoju, nei savo tautos .prana- jokios kritikos.
su. Tas filmas buvo tikras Mai
ronio sumenkinimas. Teko šne- tas, dėl to ir Maironis ne taip 

pavaizduotas...
Okupantas mėgina apgauti vi

suomenę. Jam tas nepavyks, nes 
visuomenė puikiai supranta to
kias užmačias.

keti su kai kuriais buvusiais, 
ijie visi tą tvirtina.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamirk senus Įo 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiy sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

- Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų

1739 So< Halsted St, Chicago, HL 50608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jwns Dauparas. ŽEMĖS 0K1O ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
Ihp lemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio Švietimas Uetuvoje.

Autorius savo Žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs mažiai Išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, 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 tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (8812%! buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu, lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi, knyga su tokia meile Lietuvos 
Žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus tiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli' 
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

OMU

Į73f So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigui, tuojau knygą paMųztzae.

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

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

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

Jueta* Kapačinskas, llEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vn natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
Kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

eiKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
įkrenta į anglų kalbą.

M. ŽrfSanko SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuiristo Ir agitpro] 
užmaikavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, graž

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina t2

Vincą* žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

x> propaganda bei 
iu stiliumi.

Rte Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 4040Ė 

•Mtenkanf darbe v»1»ndoml« arba ubakanf paltu Ir pridedant 
Cak[ ar pinigine perlaide.

Reiškia, filmas blogai paruoš-

' iii

Dar viena svarbi pastaba. Oku
pantas dažnai pasiūlo ką nors, 
kur tikrai nėra jokios propagan
dos. Teko paklausyti vieną plok- ’ 
stelę, kur tikrai jokios propa-; 
gandos nebuvo. Man rodos, ta 
plokštelė išleista Kauno radiofo
ne. • i

Vėl apgaulė. Jie paleidžia kai 
ką be propagandos, kad galėtų 
sakyti: matot, mes jokios propa
gandos nedarome,..
klausykit. Imkit m^ne ir skaity s^praus įamieno nebūtų atskel

ta dar dalelytė kovojančios iš
eivijos tautos.

Filmų rodymas Jaunimo Cen
tre yra istorinis įvykis. Nes jis 
įvyko pačiame lietuvybės cent
re. Tas lietuvybės centras pri-

Taigi, aiškėja, kad tokios de
monstracijos būtinos. Buvo pra
pliupę rašyti ir šnekėti: o, čia 
lietuviai prieš lietuvius demons
truoja. čia taip nebuvo. Lietu
viai prieš lietuvius nedemons- valo būti krištolo švarumo. Ne- 
travo. Lietuviai demonstravo žiūrint to, kad tėvas Kezys ii

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 51-50.

Knygos bus išsiųstos, jei 51.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

POLITIKA

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

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

minkšti viršeliai _______ __________ _____ ________ 52.50
2. J. Augustaičio V- VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai ............ 51.50
3. Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai ..........52.00
4. Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

minkšti viršeliai, 52 psl._____________ _____ _____ 51-00

1733 So. Halsrted Street, Chicago, Illinois 60608

Jau kuria laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu PO 

Chfcagos lietuvhj gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs

(1869-1959) mettj
664 psi. Kain t

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
fiasaulietiSki chorai, 9 bažnytiniai ir 314 reiklesnių žmonių biografi- 
os. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1735 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608
—

yra spaudai davęs klaidinantį pa
reiškimą, kad “kunigas buvo už
pultas prie altoriaus”, tikime, 
kad tai buvo tik impulso momen
tas, ir ta nesąmonė bus atšauk
ta.

Daug kas pasikarščiuoja, daug 
kas daro klaidas. Tačiau tos klai
dos privalo būti atitaisomos, at
sižvelgiant ne į savo asmeniškus 
interesus, bet Į bendrus tautos 
interesus.

O, vis dėlto, atsakau į savo ant
raštę: demonstracijos reikalin
gos.

šilima gauti pulkię knyjv, kurlcr bet koklę
knvgu spintą ar lentyną,

Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME, Įdomūs jaunų dienų 
atsiminimai ir Įvykių bei ne tų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimint 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti Į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas. Gra
žiais viršeliu is. 336 psL Kaina S6.00. Minkštais virš. $5.00 

Pro^. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — S2,00; II dalis. 225 pst, Įrišta — $3.00. minkš
tais viršeliais _________________ ..... — S2.cc

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės, ir Labguvos. apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 pst. kaina $6.

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

Jmina Martinė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl. _________________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai--------------------------------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.
S3.0C

1733 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-5100

TaupyKite dabar
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
gyti. i.;- • . i

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

UNIVERSA
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070Irteijd-8 1923 metai*.

JfUlgoE ptetao«« kiemai antomoblliamg pastatyti
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Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc- 
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608, Telephone 421-6100

Subscription Rates:
jq Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
dx month. $8.50 per 3 months. In 
jther USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
zhree months. Canada $30.00 per year; 
>ther countries $31.00 per year.

į trims mėnesiams -------------- $7.50
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Kanadoje:
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Naujienos eina kasdien Satiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- į 
drovė. 1739 So. Halsted SU Chicago 
HL 60608. Telef. HAyznarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams _________________  $26.00
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9 vai. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Brežnevas svarsto Amerikos pasiūlymus
,Atrodo, kad netik valstybės sekretorius Cyrus R. 

Vance yra gana gerai informuotas apie dabartinę padėtį 
Sovietų Sąjungoj, bet tikslias žinias apie rusus ir ir pre
zidentas Jimmy Carter. Gromyka buvo ligoninėje ir ty
lėjo, bet Brežnevas ne tik Maskvon suvežtiems Rusijos 
profesinių sąjungų “tstovams” skundėsi prezidento Car- 
terio pasiryžimu kištis i “sovietų vidaus reikalus”, bet jis 
ir Tulon nuvažiavęs aiškino, kad nei jis, nei kiti sovietų 
komunistai neleis kapitalistui kištis Į sovietų santvarkos 
ar ūkio reikalus.

Dar visą savaitę prieš Maskvos konferencijos pra
džią, kai visoje sovietų spaudoje tebeskambėjo Brežnevo 
pareiškimai, nukreipti prieš naujai išrinktą Amerikos 
prezidentą, prezidentas Carteris kitaip žiūrėjo Į visą so
vietų politikos reikalą. Jam atrodė, kad Brežnevo parei
škimai nebuvo esminiai. Jis pareiškė įsitikinimo, kad so
vietų vadai išklausys sekretoriaus Vence pasiūlymų, o 
vėliau su juo tarsis, kaip sustiprinti taiką įvairiose pa
saulio vietose. Panašius pareiškimus padarė ir sekreto
rius Vance. Jis mažiau kalbėjo, negu prezidentas, bet jis 
pareiškė Įsitikinimo, kad sovietų vadai jo išklausys, o ką 
jie vėliau nutars, tai bus jų dalykas.

Brežnevas, sutikęs atskridusi Vance, pirštu jam grū
mojo, kad nebandytų kelti pagrindinių žmogaus teisių 
klausimo Sovistų Sąjungoje ir nebandytų remti Rusijo
je atsiradusių disidentų. Sekretoriui suruoštoj vakarie
nėje oficialią sveikinimo kalbą pasakė užsienio ministe- 
ris Andrei Gromyka, bet ir šis, vietoj pasidžiaugęs atvy
kusiu Įtakingos valstybės atstovu, pradėjo jam aiškinti 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos pasižadėjimus nesikišti į 
kitos valstybės vidaus reikalus. Gromyka papildė Brež
nevo mestus kaltinimus ir atidengė apraisalus nuo pačios 
skaudžiausios komunistinės sistemos voties. Vance ne
bekreipė jokio dėmesio ir Į Gromykos aiškinimus. Jis ži
nojo, kad Amerika nesikiša Į sovietų vidaus reikalus, to
dėl Gromykos kalba jam atrodė tuščiavidurė, kad sovie
tų komunistų partijos pirmasis sekretorius yra didžiau
sias klounas ir bluferis, galįs rimtai tvirtinti nepatiki- 
miausią dalyką. Vance taip pat žinojo, kad Gromyka 
galėjo tiktai kartoti pagrindines Brežnevo mintis.

Sekretorius Vance padėkojo už skanią vakarienę, 
bet visai ignoravo nepagrįstus Gromykos kaltinimus. Jam 
buvo pasakyta, kad oficialiai konferencija prasidės se
kančios dienos rytą, jis galės išdėstyti visus atvežtus pa
siūlymus. Sekretorius Vance žinojo silpniausias sovietų 
sistemos vietas. Jam buvo aišku, kad sovietinė sistema 
nepajėgia pasigaminti krašto gyventojams reikalingos 
duonos ir riebalų. Jam taip pat buvo žinoma, kad 
buvo didelė darbo jėga, tarnaujanti neproduktingoje 
sovietų armijoje. Jis pirmiausiai pasiūlė sumažinti sovie
tų ir šiaurės Atlanto Sąjungos valstybių karo jėgas Eu
ropoje.

Sovietų valdžios atstovai būtų norėję užgirsti JAV 
pasiūlymą padidinti prekybą ir lengvesnes kreditų sąly
gas, bet sekretorius apie jokį prekybos padidinimą visai 
neprasitarė. Be šio pasiūlymo,jis atvežė planą Indijos van 
denynui demilitarizuoti. Jis žino, kad sovietų valdžia su
kiša nepaprastai dideles sumas karo laivams statyti. Ru
sai bando Įsistiprinti Somalijoj, Indonezijos salose ir ki
tose vietose. Statyti naujus Uostus, gabenti ten reikalin
ga cementą ir statyti vandenynais plaukioti tinkantį lai
vyną arima daug energijos ir brangiai kainuoja. Ame
rikiečių politikai labai palankius pareiškimus padarė da- 
baratinis Indijos premjeras M. Desai. Atrodo, kad Vance

susitaręs su naujai paskirtu Indijos premjeru, nors 
jiedu neturėjo laiko pasikeisti mintimis, nes Desai prem
jeru tapo tuojau po rinkimų, neturėdamas laiko su nieku 
tartis.

Vilniaus panorama iš Gedimino kalno, žiūrint į pietvakarius. Žemiau, dešinėje, matosi 
sriaunioji Neris.GARY, INDIANA 

Vasario 16 d. minėjimas

te ir kongrese, ir jų prašyti, kad 
jie padėtų mums Lietuvą gelbėti 
nuo visiško jos sunaikinimo. Taip 

t vieningai kovojant ir Dievas 
Vladas Ruzgą ir Pranas Petrai- 1 mums padės, jei mes visi būsime
tis, asistuojant tautiniais rūbais vieningi ir jei mes tvirtai tikė- 
pasipuošusioms mergaitėms, Ra- ‘ sime į Lietuvos prisikėlimą. Jo 
sai Rudytei ir Lindai Ruzgaitei, ■ kalba buvo triukšmingai sutik- 
Įnešė Į salę Amerikos, Lietuvos i ta ir ilgai paplota.
ir Vyčių vėliavas. Solistė Jūra-j 
tė Tautvilaitė giedojo ir prave-' 
dė abudu himnus, o jai pritarė! 
visa salė.

Kunigas dr. Juozas Prunskis 
sukalbėjo invokaciją ir pasakė 
anglų ir lietuvių kalba pagrindi- • 
nę kalbą, jis faktais pavaizda- j 
vo Lietuvos gyventojų žiaurią*

šiais 1977 m. lietuviai, gyve
ną Gary ir East Chicago mies
tuose, iškilmingai atšventė Lie
tuvos valstybės 1918 m. vasario 
16 dieną paskelbtą nepriklauso
mybę. švento Kazimiero para
pijos bažnyčioje, Gary, mišias 
aukojo klebonas kun. Ign. Ur
bonas ir pasakė turiningą tai die
nai skirtą pamokslą.

Vytauto Posto legionieriai ir 
Lietuvos Vyčiai Įnešė Į bažnyčią 
Lietuvos vėliavą, .Amerikos ir 
Vyčių vėliavas. Su jais kartu ėjo . „ _ _____ ._____ _________
ir lituanistinės mokyklos dvi- priespaudą, tikėjimo ir lietuvy-! 

dešimt mergaičių tautiniais rū
bais pasipuošusios ir nešė prie mimą Į Sibirą ir Lietuvos suru-! 
altoriaus gėles, kaip pagarbą ir 
meilę pavergtai Lietuvai. Mišių 
metu giedojo parapijos choras, 
o jam talkininkavo iš East Chi- 
cagos atvykę gražiabalsiai dai
nininkai. Solo giedojo ponia 
Baltrušaitienė ir Stasys Raudo
nis. Todėl bažnyčia skambėjo 
nuo gražių giesmių.

Vakare 4 valandą prasidėjo 
parapijos salėje iškilmingas mi
nėjimas, kuri atidarė Altos pir
mininkas A. Vinikas. Vytauto garantuotos, turime ieškoti drau- ! geraį susipažinęs su lietuvių ko- buvo garsiai paplota.

bės persekiojimą, gyventojų trė-

siriimą atvežtais vis naujais rusų 
kolonistais.

Toks genocidas yra Maskvos 
sąmoningai vykdomas, kad lie
tuvių tauta visiškai išnyktų, o 
jos vietoje atsirastų tik rusų 
tauta su rusų kalba, rusų ra
šyba ir rūsti papročiais. Todėl 
mes lietuviai, gyvendami tokio
je didelėje Amerikos valstybė-. 
je, kur žmogaus sąžinės ir pro- i 
to laisvės yra Įstatymais pilnai.

Posto legionieriai: Jonas Bartos, gų amerikiečių tarpe, ypač sena- va Lietuvai laisvę atgauti. Jis 
 pažaėjo pilną savo paramą tiek 

Sekretorius Vance visa bika buvo labai santūrūs. Jis kongrese, tiek ir uz jo ribų Lie- 
nekreipe dėmesio į nepagristus sovietų valdžios atstovų • remtL Jis įteikė ‘Alto pirminin. 
metamus kaltinimus. Jis nerodė jokio susirūpinimo, kai ’ ^ui A. Vinikui savo kalbos teks- 
sovietų valdžios atstovai net dvi dienas nieko nesakė dėl 
atvežtų pasiūlymų. Kai Gromyka jam oficialiai pranešė, 
kad sovietų valdžia priėmė visus jo pasiūlymus ir rungia
si juos svarstyti, sudarydama kiekvienai problemai eks
pertų komisiją, tai sekretorius žinojo, kad jam pavyko

tą, kurią jis pasakė Kongrese 
vasario 16 d. proga. Jam buvo 
ilgai ir karštai paplota.

miesto meras Roskowsky, lin-
pralaužti sovistų valdžios sukeltą nepasitikėjimo nuo
taiką. Kremliaus valdovai suprato, kad sekretoriaus at
vežtus pasiūlymus- reikia svarstyti, jeigu norima taikių 
santykių su Amerika. Sekretorius būvu pasiruošęs svars
tyti visus abi valstybes liečiančius klausimus,bet jis buvo 
pasiryžęs vykti namo, jeigu Kremliaus ponai ir toliau nie
kus plepės, bet nesiryš vykdyti tarptautinių pasižadėjimų 
ir, vietoj kraštui reikalingos duonos, laikys didelę kariuo
menę kitoms tautoms gąsdinti ir svetimoms žemėms gro
bti. Jeigu sovietų valdžia neleistų tokių didelių sumų mili
joninei armijai išlaikyti ir nekištų pinigų karo laivams 
statyti, tai galėtų turėti daugiau duonos ir aprangos. Ta- 

. da Brežnevui nereikėtų prašyti prekybos lengvatų ir lup
ti milžiniškus muitus už pavergton Lietuvon siunčiamus 
siuntinėlius bei pinigines perlaidas.

Sovietų valdžia gali kaimynus bauginti nepaprastai 
didele savo galia ir gali pasakoti apie jai reikalingą sau- j
gumą, bet tokių niekų ji negali pasakoti gerai informuo-' 
tiems valstybininkams, kurie sovietų imperialistus pažįs
ta ir jų tikslus labai gerai supranta. Sekretorius Vanee j 
pasiūlė Maskvai taikaus sugyvenimo sąlygas. Jeigu Mas-' 
kva priims jo pasiūlymus, tai paleisti kareiviai galės grįž
ti prie darbo ir valdžiai nereikės pirkti duonos Ameriko
je ar Australijoje.

Maskva taip pat turės gerbti kiekvieno piliečio pag-' 
rindines teises. Ji privalės gerbti kiekvieno ruso, bet jei 
teks gerbti ir kiekvieno pavergtos tautos .žmogų. Brež-i 
nevas pasižadėjo tai daryti Helsinkyje. Prezidentas Jim
my Carteris jo nepaleis, kol rusai viską kitaip pertvar-! 
kys. Jeigu Brežnevui tai bus nepaprastai sunku, tai 
Kremliun turės atsisėsti kiti imsai, kurie privalės tai pa
daryti. 1
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Bet -ne viena motina atsakin-

rūko kartu su tėvais . :
Vokietijos mokslininkai nūs-1 rį, o alkoholio gėrimo rezultate 

tatė, kad mirtingumo nuošimtis • kūdikiai gunsta per anksti, 
yra žymiai didesnis tokiių kūdi
kių, kurių tėvai rūko nėštumo ga už kūdikio mirtį, o ir tėvas, 
metu, per ir po gimimo. Paskelb ' Ji gali būti nerūkanti, bet jei tė
ti duomenys per 8 metus išty- vas rūko, prirūkytame kamba- 
rus art i 15.000neŠčių moterų, ryje kūdikis kvėpuodamas, įtrau 
pirmoje eilėje per pirmuosius 
tris nėštumo mėnesius.

j Be to nustatyta, kad stiprus 
kavos gėrimas trukdo gemalui 

i iki gimimo pasiekti normalų svo

kitų koncentracijos stovyklų ir 
žiauriai nukentėjęs lietuvis, bet 

! ne Amerikoje užaugęs žydas, 
i Užtat visa salė jam karštai plo
jo ir plojo...

Visą meninę programą atliko 
| Gary mieste gimę ir lituanistinę 
• mokyklą baigę mokinukai. Lin
da Ruzgaitė Įsijausdama pade- 

■ klamavo A. Skirkos eilėraštį “Jai 
tėvynei”. J urna solistė Jūrate 
Tautvilaitė gražia lietuvių kalba 
ir gitara pritardama meniškai in
terpretuodama solo padainavo 3 
dainas: Aras, Tėviškėlė ir Pie
menėliai; Dainų turinį ji ang
liškai paaiškino amerikiečių sve
čiams. Jai buvo karšta paplo
ta.

Rita Tavaraitė ir Linda Ruz
gaitė, pritariant gitara, gražiai 
sudainavo tris dainas: Gegutė 

j Kongresmanas Adam Benjamni rauda, Nuvyto jau žybuoklės ir 
savo žodyje pabrėžė, kad jis yra Dar sustok, dar nejok. Ir joms

Vasario 16 dienos minėjimui pirmininkavo Amerikos Lietuviu 
Tarybos pirmininkas A. Vinikas. Kalbą lietuviams sako kongreso at
stovas Adam Beniamin.

mokyklos šokėjos, kurioms vado
vauja mokytoja K. 1____

kia dūmuose esantį nikotiną ir 
kt. chemikalus. Tiesa daug jų 
cigaretės ar pypkės durnuose nė
ra, bet keliųdienų ar mėnesių 
amžiui daug ir nereikia.

Kosulys nėra nekenksmingas.
Žmogaus kvėpavimo mašine

rija plaučiai yra panaši į trijų 
kambarių, /stebinančios mašine- 

‘‘ rijos pilną gyvenamąjį butą: pa
dalintą į 300 — 750 milijonų 

Į platinių puslelyčių. Toji stebuk
linga mašinerija pastatyta krū
tinės viduryje, rūpinasi, kad or
ganizmas gautų iš oro užtekti
nai deguonio ir iš kraujo būtų 
pašalinta angliarukštis.

Normaliai mes kvėpuojame 
po 14 — 16 kartų per minutę 
ir kiekvienu įkvėpimu ir iš
kvėpimu apkeičiame po pus
litrį oro: apkeitimas, įtrau
kiant sveiką orą ir išpučiant 
angliarukštimi ir kt persunk

tą orą. .
Kaip gyvybiniai svarbu yra 

organizmą aprūpinti pastoviai 
ir pakankamai aprūpinti de- 
guoniu (oxygenu), tuč tuojau 
parodo smegenys: tik kelioms 
minutėms sustabdžius kvėpa
vimą, dėl deguonio stokos, ne
bepataisomai., padaromi-nuos- 
toliai, sugadinant neišaiškin
tus kiekius nervų celių (ląste
lių), per tą laiką nebegavusių 
deguonies. Plaučiai,-kaip ir šir 
dsiyra nepaprastai svarbus or
ganas^ apie kurių konstrukci
ją ir pareigas privalėtų dau
giau žinoti ir ne medikai.

Beveik visos plaučių ligos 
yra tokios, kurios trukdo pas
tangas organizmui teikti ganė
tinai deguonio. Plaučių ligos 
— kosulys, skreples ir skaus
mas, vėl jau oro trukumas. P- 
lauėių ligų priežastis didžiau- 

jsia dalimi gaunasi iš lauko pu- 
isėe, pirmoje eilėje per rūky
mą. Galutinė plailŽitį kaip ir 

į bronchu liga yra ,vėžys. Blo- 
Gary parapijos lituanistinės ®^aus^a Jra taL kad plaučių 

- vėžys pradeda pasireikšti tik 
vauja mokytoja K. Pečkai- kai jau yra pasidaręs nebepa- 
tienė, mikliai pašoko tautinius zįstamas. .
šokius: žiogelius, vestuvių pol-: Dėlto reikia plaučius nema- 
ką ir sadutę, šokėjoms ir "akor- žiau saugoti kaip širdį Joks 
deonistui Jonui Vaičelrūnui vi- kosulys nėra nekenksmingas, 
si garsiai paplotojo. dėlto jei “naminės” priemonės

Buvo priimtos rezoliucijos; per keletą dienų nėpadeda, 
Amerikos prezidentui, senato- kreipti į sa’vo daktarą.

; Jpr.

dėlto jei “naminės” priemonės

, picLiuciiiui, senatu- <

To to, dar kalbėjo Hammondo Į riams ir kongresmanams. Aukų
buvo surinkta virš 700 dol. šven

kėdamas Lietuvai laisvės. Kal
bėjo ir Hammondo radijo stoties 
komentatorius Irwin Lewin, 
karštas Lietuvos mylėtojas, ku
rio tėvai gražiai Marijampolėje 
gyveno. Jis pasakė, kad vasario 
16 d. vakare jis ilgai kalbėjęs 
per savo radiją apie rasų paverg
tą Lietuvą ir pravedęs ilgą pa
sikalbėjimą su Alto pirminin
ku A. Viniku ir su kitais lietu
viais. Besiklausant Irwin Le
win kalbos, susidarė įspūdis, kad 
čia kalba ištrūkęs iš Sibiro ir iš

tės minėjimą drausmingai pra- NEJ YORK. — Šiek tiek pa
vedė čia gimęs lietuvis Julius gerėjusios vertybės popierių kai- 
Gudynas, Vytauto Posto iegio- rios paskutinėmis dienomis pri- 
nierių vadas. Į minėjimą buvo skiriama vertybės popierių ma- 
atsilankę apylinkės miestų ir ap-i klerių spekuliaciją, kurtė su- 
skrities pareigūnų. Salėje ma-(pirkinėją atpigusias akcijas, 
tesi ir Lietuvos Nepriklausomy- Bendrai paėmus, vertybės po

pierių rinka mažai tėra paveik
ta nekurtomis geresnėmis eko
nomijos žiniomis.

Vertybės popieriai mažai per-

bės kovų veteranas pik. Anta
nas šova su žmona ir dukterimi. 
Jis buvo pagerbtas ilgais ir karš
tais plojimais. Po skanių valgių
visi grįžo namo su viltimi su- kami, prisibijant kylančios in- 
laukti Nepriklausomos Lietuvos, fliacijos ir didėjančių kredito 

Juozas Tautvilą nuošimčiu.

LIETUVOS SACHARA — NERINGOS PUSIASALIS
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t/K. K. G. oALUKAS 
IKU4BKIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sc. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical building). Tai. LU 5-6446 
P.-iinn ligonius pagal sus1 ta runa 

ei neatsiliepia, skambinti 374-8°04

DP. C. K. BOBFJIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Sos Valley Medical Center 
8r0 SUMMIT STREET 

ROUTE 56, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. CARG’S 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S.Manheim R d..Westchest e r, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni «—3 vai 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

RBZ.: Gl 8-0673

DR.W.EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHU2GIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

Dr. Jonas Basanavičius

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI .
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

giedojo Dievo tarn© Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.
Mes, kūne turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-*. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau- 
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žiniaą 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

Visi žino, kad mirtis yra žiaun ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mi 
rotieji? | tą klausimą *t^kq knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
-Yoi^nokamai. Rašykite:

« ŽAVISI 3715 WEST 66th STREET CHICAGO. ILL. 60629
IV RAITO TYRINĖTOJA

ITRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBH.IAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-8

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

VILNIUJE PRIEŠ 50 METŲ MIRĖ
Dr. Jono Basanavičiaus santykiai su Susivienijimu

Rašo POVILAS P. DARGIS, SLA Prezidentas

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street 
Vr-Vuvdfls ps«al susitarimą

dysis Vilniaus Seimas kalba vi 
sos tautos vardu.

Jis pirmihinkavo ir Vil
niaus konferencijai, į vyku-

isai mūsų organizacijai di- metais kreditas palaipsniui pa
de lė garbė turėti tautos patri- 
jarchą savo rinktų vyrų tarpe, 
šiandien tikrai galime džiau
gtis to seimo padarytu nutari
mu, nes jis mums aiškiai rodo, 
kokiomis patrijotinėniis. nuo
taikomis tada gyveno Susivie
nijimas. Tokiais siekimais mes 
vadovaujamės ir šiais laikais... 
Dr. J. Basanavičius buvo gi
męs 1851 m. lapkričio 23 d.
Vilkaviškio apskrityje. Mirė; yra išdaliję neturtingiems kraš- 
1927 m. vasario 16 d. Vilniuje,-*---- U:1 J-’ -”J—
kur didesnę savo gyvenimo da
lį gyveno ir dirbo tautai, kan
triai pakeldamas visų okupan
tų persekiojimus.

Tautos vergijos metuose dr. 
J. Basanavičius yra mums svie 
siu spinduliu ir šiandien vie
nu ryškiausių pavyzdžių, sie
kiant ir kovojant už Lietuvos 
laisvę.

brangs nuo 6F< % iki !
Continental banko ' tarptauti-' 

nėms reikalams viceprezidentas 
A. F. Miossi sako, kad atsili
kę kraštai, negaudami kredito 
iš užsienio, negali išugdyti kraš
to ekonomijos. Bet tos paskolos 
dalijamos lyg saldainiai vaikams, 
neatsižvelgiant tikslo, bet tik pel- , 
no.

Amerikos privatūs bankai

Mažeika & Evans

DR. K. A. V. JUČAS'
489-4441 561-4605

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

Telefonas atsakomas 12 vai. o ypač SUSIVIENIJI-

ryškiau pareiškė pasiryžimų at 
kurti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, demokratiškais pag
rindais. dr. J. Basanavičius 
konferencijos buvo išrinktas 
į Lietuvos Tarybą ir pirmas pa 
sirašė 1918 m. vasario 16d-

DR. FRAHK PUCKAS 
OPTOMĖTRISTAS 

«rALBA LIETUVIŠKAI
41 e w 71 n St. — T«l. 737-5149 

’SVrifjr akis Pritaiko akinius ir 
“fontact lenses”

u. -onafu susitariraa. Uždaryta tree

jis’l Nepriklausomybės

Dit tWNAS SEI5UTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

’POSTATOS CHIRURGIJA 
’*56 WEST S3 r d STREET 

'•» *n.,-nd. nuo 1—4 po piety. 
t*-trirtad. nuo 5—7 vai. vak 

OOse telef.: 776-2880 
Naujas rez. teief.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika, spec. MOTERŲ Hfo 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR S-1223
* OFISO V AL,: pirm., antrad.. trečiad 

Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šestadie 
crisis 2-4 vai. po pietų ir kitu hrifa 

oa^al susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
0RTHOPEPAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir t t

•B50 West 63rd St., Chtcego HI. 6062 
TeleY.: PRospeet S-5084

Mūsų tautos šventė, kurią ne visų buvo pripažintas, jog Di- 
seniai paminėjo viso laisvojo 
pasaulio patriotinė lietuvių vi
suomenė, turi ir tam tikro liū
desio atspalvio: prieš 50 metų
vasario 16 d. mirė Lietuvos pa-; šiai 1917 m. rugsėjo 18-22 die- 
triarchas dr. Jonas Basanavi-Į nomis. Tada konferencija dar 
čius,. pasirašęs mūsų valstybės 
atstatymo aktą. Dabar, suėjus 
S) metų nuo jo mirties, prisi
minkim jį “Naujienų” skilty
se, nes dr. J. Basanavičius yra 
visiems lietuviams brangus as
muo,
MLT, kurio garbės nariu 
buvo išrinktas prieš 62 metus, ino deklaraciją.

Dr. J. Basanavičius, buvo re-
a asmenybė, tampriai susiju- Basanavičius yra gerai pažįs

ti su inąsų tautos atgimimu ir 
laisvės atgavimu. Jo įsteigtas 
’aikraštis “Aušra 
ietuvių tautai lygkokiu varpu 
ir savo garsais pasiekęs ne tik 
hnonių ausis, _bet ir širdis. Už- 
eko “Aušrai” tik tris metus 
(1883-1886) skelbti atbudimą, 
-i jos mintys išjudino tautos 
;ąmonę, kurios tolimesnė rži-
!a atvedė Lietuvą-į nepriklau-ldolerių. Tais laikais tai buvo 
-šoihą gyvenimą.' Aukščiausiu 
!r. Basanavičiaus šrėkiu buvo 
“savystovė Lietuva”. Tokiais 
žodžiais jis vadino nepriklau
somybės idėją, ją skelbdamas 
ne tik lietuvių, bet ir jos kai
mynų spaudoje...

■ Prie Lietuvos išlaisvinimo 
Ir. J. Basanavičius ėjo įvai
riais keliais, kurie jam atrodė 
Įali tam siekti geriausia patar
nauti. Jis buvo mokslininkas, 
autosakininkas, rašytojas, kal

bėtojas. Jo visi darbai, kalbos, 
•aštai, parašytos knygos turė- 
o tą patį tikslą —prikelti tau-! jis bendradarbiavo SUSIVIE

NIJIMO spaudoje. Mūsų orga
nizacijai, vertindama Basana
vičiaus nuopelnus tautai, 28 
— me seime, kuris įvyko . 1914 

dienomis, 
išrinko jį

Amerikos lietuviams dr. J.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos H WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lletuviv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto

THH.? MEmloek 4-241J

7154 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 4062V

ft

tams 53.6 bit dol., kas sudaro 
tik 5% kraštų turto.

SUSIRINKIMŲ

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS

tarnas ne tik iš raštų, bet daug 
kam senesnės kartos žinonė- 

” buvo visai ims teko su juo asmeniškai su
sitikti, 1913 m. jis kartu su 
Martynu Yču buvo atvykęs į 
Aiiierika ir rinko aukas Lietu- V
vos mokslo ir dailės draugijos 
namams statyti. Amerikos lie
tuviai gausiai aukojo ir rink
tam reikalui sudėjo 23.709,30

UPYTĖS DRAUGIŠKO klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, ba-: 
landžio 1 d. Bataan salėje. 4046 So. 
Western Ave. Pradžia 1 vai. popiet. į 

Visi nariai ir svečiai, norintieji įsi- 
h rašyti į klubą, kviečiami dalyvauti. 

Yra daug reikalu aptarti ir raportų 
įklausyti. Po susirinkimo bus vai

šės. A. Kalys

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

stambi suma...
Mums, SLA nariams, Basa

navičius yra labai aidimas dar 
ir tuo, kad jo “Aušra” kėlė rei
kalą steigti didesnę organiza
cija ._ SUSIVIENIJIMĄ, ku
ris jungtų visų krypčių Ameri 
kos lietuvius. Ta mintis, kaip 
žinome, buvo realizuota 1&86 
metais.

Basanavičius, lankydama
sis Amerikoje, 1913m. buvo at 
silankęs ir SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ AMERIKOJE CEN 
TRE NEW YORKE. Taip pat

ą ir privesti ją prie laisvės, 
atkuriant savo valstybę.

Mūsų tauta dr. J. Basanavi
čių greitai pripažino savo au- 1 oritetu, tautos viršūne. Jo jta-jm. gegužės 25-30 
Ca buvo didelė ir visur jaučia-1 Waterbury, Conn., 
na. 1905 m. įvykusiame Vii-'savo garbės nariu. Nutarimas 
liuje lietuvių seime, dr. J. Ba- skamba šitaip: “Pagal Pild. Ta 
anavičus sugebėjo sujungti į' ribos narių didžiumos (Miko- 
vendrą darbą įvairių partijų [Tainio, Strimaičio ir Skrituls- 
>ei krypčių žmones, kas iškė- kio) prašymą, seimas pripaži- 
ė to seimo reikšmę: jis buvo'no SLA GARBĖS NARIU D - 
lavadinlas didžiuoju seimu ir 1 rą Joną Basanavičių”.

PARIS. —- Continental ban
kas. Paryžiuje numato, kad šiais

GEDIMINAS KAČINAS 
Gyv, Bridgeport© apylinkėje.

Mirė 1977 m. kovo 28 d., 9:35 vai. vak., sulaukęs 30 metu am
žiaus. Gimęs Vokietijoje.

Amerikoje išgyveno 29 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Dana (Vanjcek), 2 sūnūs—John Jr. ir An
thony, motina Stella Bardauskas, sesuo Vilija ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Velionis buvo sūnus mirusio John ir brolis mirusio Chester.
Kūnas pašarvotas Phillips. — Labanansko koplyčioje, 3307 South 

Lituanica Avenue.
Penktadienį, balandžio 1 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
• laidojamas Šv. Kazimiero Lietuių kapinėse.

Visi a. a. GEDIMINO KAČINO giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, motina, sesuo.

Laidotuvių direktorius Thomas J. Labanauskas. Tel. YA 7-3401.

1605-07 So. HERMITAGE AVENUfe
TeL: YArds 7-1741-1742

4330-34 So. CAUF0RNIA AVENUE
telefonas: LAfayette 3-0440 ,

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
OireKtoriu 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
L4AC So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

4-348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572HOW TO ClfTAND SERVE. FRESH PINEAPPLE

GfloW TRATA PLUMP AND FRBRJ 

LOOKING PINEAPPLE HAG FOUND 
A NOME LN YOUR KTTCHEN.YOU 
WAY WONDER ABOUT THE 
EASIEST WAYTO CUT AND SERVE 
THIS PELlCACr’.WELLjiTCOULPN’Y 
BE EASIER.

GEORGE F. RUDMINAS
33:9 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

'(Lay the pineapple on its 
SIDE.WITH A LARGE, SHARP > 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THEOROW'N.

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RfrpchFc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palos Hills, Hl. S74-44I0

<

remove the fruit; 
INSERT A CURVE? KNIFE 
CLOSE TO THE SHELL AMO 
ČUTALLTUE 'AAVAROUNCL

Kemove the pineapple from both shells, halve 
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF CORE (T6P PORTION) ' A 
OF EACH QUARTER. CHUNK FRUIT- PUT BACK N THE ™ 
SHELL — IT MAKES AH ATTRACTIVE SSVlHC DISH

P. J. RIDIKAS
RAlXfED STREET Phone: YArd* 7-1W

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJ‘ENO^£ GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir siwi- 
nipinimą. _________ __________ —--------------------- eo

Or. A. J. Gvssen — DANTYS, jų priežiūra; sveikata ir groži®.
Kietais viršeliais, rietoje S4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik ___________________________

Or. A. J. Gutsen — AUKŠTA KULTŪRA —- ŽIAURUS ŽMONES.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik

Galima Wp pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba money order Į, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

W.00

$3.00 
5Z00

52.00

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO,’iLL. 60608

s — NAUJIENOS, CHICAGO ą ILL— Thursday, March 31e 197J

I



r TRUMPAI "| 
_ ___ _

___Dail. Barboros Morkūn:e- 
nės ir dail. Miko šleikio darbų 
paroda bus balandžio 15 30 d. 
Cainioi’io galerijoj, Ine., 4038 
Archer Ase. Ruošia Amerikos 
Lietuvių Dailininkų Sąjunga.

— Lietuvių Prekybos 
mėnesinis susirinkimas

kybos centre, 13961 US Hwy 1. 
Didysis atidarymas bus balan
džio 2 d. -—b vai.

Į __Muz. Alice Stephens vado
vaujamos “The Lira Singers” 
grupės koncertas, pavadintas 
Memories of Poland, bus balan
džio 30 d. 8:39 vai. vak. Pruden 
tial auditorijoje, 130 E. Ran
dolph SI. Bilietai gaunami prie 

i Įėjimo. Balandžio 3 d. 3 vai. po-
Rūmu 'Pitd Marijos aukšt. mokykloje 

bus ba-jbus trečias ir paskutinis operos 
landžiu 13 d. 7:30 vai. vak. Da- : Borneo ir Julija pastatymas. Vi
liaus - Girėno salėje. Išsami, SI kivvčiami dahvauti, bilietai 
bet neišlesta darbotvarkė, o po gaunami Marginiuose, 2511 \V. 
jos bus užkandžiai. Kviečiami b9 St. Alice Stephens yra Chi
ne lik nariai, bet ir busimieji f ragus lietuvių Operos chor- 
nariai - biznieriai bei profesio- ‘ meislere.
nalai. ( — Muz. Mykoląs Cibas pa-

___Dainavos Ansamblis inten- kviestas Aušios \aitų Lietuvių 
šyviai ruošiasi naujo muzikinio parapijos New ^orkę vargoni- 
veikalo Kūlgrinda pastatymui. _ ninku. Toje bažnyčioje • sekma- 
Ji parašė pagal lietuvių tauto- dieniais 11 vai. mišios laikomos 
saką bei mitus Nijolė Jankutė i l°lynų kalba. M. Cibas anks- 
Vžubalienė, o muzika sukūrė jclau vadovavo Operetės cho- 
Dainavos ansamblio dirigentas jrul- 
ir vadovas Aloyzas Jurgutis. Re 
žisuoja Zita Kevalaitytė Visoc- 
kienė. Pastatymai bus gegužės 
7 ir <S d. Marijos aukšt. mokyk
loje. Scenovaizdžius ruošia dail. 
A. Sutkuvienė,o aprangą 60 ar
tistų ir choristų projektuoja 
Monika Kripkauskienė. Daina
vos ansamblio valdybą sudaro 
A. Smilga (pirm.), D. Ilgytė, 
N. Paulauskaitė, P. Seniūnienė, 
A. Alutis. J. Pasiukas ir V. Ra- 
dvs.

PrieplaukaM. ŠILEIKIS
(Č. Galerijos nuos.)

help wanted — malu 
Darblninky Reikia

MAINTENANCE
Machinery — Plumbing — 

General Mechanics

Please do not phojie. Come in per
son.

English speaking.
DRISCOL & COMPANY

3145 W. Grand Avenue,
Employment Office on Troy 

Ask for MURPHY

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAK 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

— Daley kolegiją, 750C So. 
Pulaski BU., suaugusiems vaka
riniu kursu programose, balan
džio 15 d. 6:30—9:10 vai. vak. 
pradės pamokas aį^ie investa
vimus. Pamokos tęsis penkis 
penktadienius. Registracijos mo 
k ėstis $10. Registruotis galima 
p ra dž i o j e p i r m osi os pa m ok os. 
Informacijos teikiamos tel. 735- 
3000, Ext. 222. Kolegijoj bus ir 
kitokių specialybių bei bendro 
lavinimosi kursai. Kolegija Įs
teigta 1960 m. Šių metų pavasa
rio cemestran yra užsiregistra
vę 5.479 studentai. Tai viena iš 
sparčiausiai augančių miesto 
kolegijų. Jos prezidentė yra dr. 
Virginia R. Keenan. Pora metų

— Dail. Antanas Petrikonis, 
gyvendamas Chicagoje, buvo Įs
teigęs ir sėkmingai vadovavo 
Marquette Meno galerijai. Pra
eitais metais su žmona Liucija 
išvyko į Juno Beach, Fla. Jie
ten Įsteigė meno galeriją ir do-j kolegijoje buvo dėstoma lietu- 
vanų krautuvę Juno Square prejvių kalba pradedantiems ir pa-

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai. 
iš W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iš WJ0B 1230 A M stoties, Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose 

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St.,
Chicago, Ill. 60629. Tel. 778-5374. . ''.Ą*'”

Jeigu įdomaujatės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama h’etuviška Įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą ruk&ktĮ. gerbiant pirmoj*. 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmt 
aus ir atliekant būtinas pareigas imžĮnii! lietuvybės išlikimui ikd- 
bfemsj Naujieną platinimo vajus,

?TAUJIKNOS tvirtai atovi Ir kovoja uš Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvu 
neidamas ir nesidėdaaoa i sandėrius su okupantais ar jų įgalia 
tiniaia.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras Inatftu* 
rijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikos Ir poltmių 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 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesa^as.
KAINUOJA: Chlcigofe fr Kanadoj* metams — $30.00, pusei metų — SU.00, 

trims men. — $330, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $230. Užsieniu©- 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, Hl. 60608

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

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimu

PAYARDS IR VARDAS

Sekmadieni būnant Jauni
mo Centre, vienas vyras pri
mygtinai siūlė už vieną dolerį 
pirkti knygą, žvilgterėjau. Nei! 
autoriaus, nei redaktoriaus,nei j 
pagaliau spaustuvės pavadini-> 
mo 20 puslapių anoniminis lei
dinėlis.

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

MAINENANCE 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.

3425 So. Kedzie Avė.
(Visiems lygių galimybių darbdavys}

JŪSŲ GEROVEI!

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė 
dencija prieš parką. Labai dideli 1 
bariai, vonios, $26,000.

Campbell. Virš $500 pajamų mene-1 J^U^TŲ ™mant^plataus^ 
51U1

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
nieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas I vakarus nuo Califor- 
tijos prie 63-čios,

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

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-Čios ir

; po prie Marquette parko už Ke< 
! Virš $5.500 lengvų pajamų met 
Paveldėjimas ir šeimos turto pai 
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, du po 6 1 
barius butai, dvi naujos šildymo 
temos gazu. 2 mašinų garažas ] 
quette Parke. $36,000,

čiau. Esu pergyvenęs anonimi
nių laiškų visą srautą. Anks
tyvesniais laikais komunisti
nėje spaudoje ir net Vienybė
je, tik kuklesnėse, pareigose, 

i buvo kaltinamas fantastiš
kiausiais kaltinimais; buvus;

i Vokietijoje kreisleiterio ir dar 
■ baisesnėse kacelo viršininko 
pareigose.

Pirmomis dienomis nerva- 
neskai-

1 tęs j šiukšlių dėžę, o rašinį per 
skaitęs pasijuokdavau. Bet nei 
kuomet nebuvo atėjusi į galvą 
mintis, kad mažai žinomu 
žmogumi rūpintųsi sovietu a- 
gentai. Pasirodo — klydau. Vė
liau paaiškėjo, kad Norago 

į slapyvardžiu rašė Albinas Mor 
kus, gi Marozo — Juozas Mi
kuckis. Ir tuo pačius kaltini
mus Mikuckis “įamžino” išlei
stame pamflete jau su tikra 
pavarde ok. Lietuvoje “šioje 
ir anoje pusėje”

Taigi ir šis pamfletas, 
iš patirties esu Įsitikinęs, turi 
būti tik sovietu agento ar a- 
gentų darbas.

Sakau, kad anoniminiu kny-Jvausi v-liau laiškus 
gų neperku ir neskaitau.

Neatlaidžiai aiškino, kad to
je knygoje esą švenčiausia tie
sa parašyta. Su visa jo šven-

Reikalingi darbininkai
Ar dairotės gero ir nuolatinio dar

bo metalo pramonėje su puikiu atly
ginimu ir priedais?

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

Privalo kalbėti ir suprasti angliš
kai.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

čiausia tiesa velniop ji pasiun

žengusiems, bet nebuvo tinka
mo dėmesio, visuomeninio ir 
švietimo darbo aktyvistams vis 
kalbant ir net propaguojant lie
tuvių kalbos kursus Kapsuko 
universitete.

DOVANŲ PREKĖS BET KU
RTAI PROGAI — kristalas, por- ’ 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidara kasdien iki 5 vai., pirm., 

ir ketv. iki 8 vai. vak. Šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra, 
3235-37 W.*63 St., Chicago, Ill., 
tel. 434-4660.

Sekasi ruskeliams mus skal
dyti, piūdyti ir vieni kitus š- 
meižti. Tik skaudu ir graudu, 
kad pamfletui platinti pasi
rinktas Jaunimo centras.

Stasys Juškėnas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ Į
MARIA NOREIKIENfi _ VYTAUTAS ŽUKAUSKAS į

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 • Tek WA 5-2787
Didelis na si rink i geros rūšies {vairių prekių. į

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU >

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69rh St., Chicago, HL 60627. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted -«t., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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 M

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 
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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J as m Ina*, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai rtilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $250.

Dr. Juciai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos tetari j oa 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juoxas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, tetorinlai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jot kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jm h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius | Naujienas arba ateiuntut Čeki ar 
piniginę perlaidą-

1731 Booth HaJMed Street, Chicago, IH.

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

Vienodų progų darbdavys.

REIKALINGI PATYRĘ 
PURšKEJAI-SPRAYERS

Metalinių daiktų dažymas. Nuola
tinis darbas. Reikia susikalbėti ang
liškai. Teirautis angliškai 
640-7890.

1 ACME FINISHING CO.
1595 Oakton Street

ELK GROVE VILLAGE. ILL.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

COSMETICIAN
EUROPEAN TRAINED

COSMETICIAN

tei.

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.

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

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

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.

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.

AR JAU PASIDARfilE
SAVO TESTAMENTĄ?

To BEST AREA. — Newly decorated 4 
bdrm, brick with 1% bath, family 
room, full basement, 2 car garage. 
$39,900. HOFF REALTORS, Tel. 
448-4444. ;

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build' 
ing

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

PLATUS LOTAS arti §v. Kryž 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 auto n 
garažas iš gerų rankų priešais pa 
Naujas gazo šildymas ir nauja ei 
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,00

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOF 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos^ miesto ieidnr 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, g 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
jeržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
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
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
rlalsted St., Chicago Ill. 60608.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio 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.

RANGED 
ARE IS 15 
WILDFIRE i

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNADOCHES 
Lithuanian Representative

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P®-® vieninteli
Uetavį kai?nlnką

(®®^BURŠTE!N4
^jffsĮSjjįį^Tei. 2SMS24 

ir
677-S43?

(buto)

185 North Wabash Av«n»

★ Pasakyti tiesa šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos 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 ...

DĖMESIO
>2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJ

Tiktai $98 pusmečiui automobi 
Liability apdraudimas pensininką 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI |r BRANGENYBĖ!

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
S. Maplewood. Tel. 254-745C4259

Taip pat daromi vertimai, giminų 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 
šymai ir kitoki blankai

PERRY PLAZA WOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ar 

Albertas ir Kastutė Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienet 
Spalvota TV, šildomas maudyn

Įsi baseinas, telefonas, valkams žak 
mo aikštelė. Galime reiervuoti ti 
501-623-9814.

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos 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. . '

• - maujibmo, cw»caoo e, -------- Thursday March 31, 1972
* A*

BESTTH1NGSW
l^itl Frank Zapolis 

120872 W.95th St.
GA 4-8654

STATI FARM

State Farm Ule Insurance «'M1>

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė
Chicago, Hl. 6O63X Tel. YA 7-S9&

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEA>T FUND


