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EGIPTO IZRAELIO TAIKOS SUTARTIS 
BAIGIAMA PRIRUOŠTI PASIRAŠYMUI

Kisingeris išskrido į Egiptą su Izraelio nuolaidom
ALEKSANDRIJA. — Egipto politiniai autoritetai praneša, 

kad Egiptas ir Izraelis susitarė dėl interim (laikinai) taikos su
tarties terminų ir kad surašytąjį dokumentą savo inicialais Egip
tas pasirašys šį penktadienį ar šeštadienį.

x Antradienio vakarą vėlai Val
stybės sekretorius Henry A. Ki
singeris išskrido į Egiptą su Iz
raelio priimtu sutarties tekstu 
galutinam Egipto prezidento An
var Sadat apsvarstymui.

Egipto informacijomis, Kisin
geris ir Sadat baigs raštiškai iš
lyginti kai kurias naujausias Iz
raelio versijas ir kai kurias ga
lutines Egipto pastabas. “Sutar
tis jau yra pasiekusi surašymo 
momento, belieka problema, kaip 
tinkamai išreikšti žodžiais”, pa
reiškė Egipto informacijos sluog- 
sniai.

Jeruzalėje Kisingeris posė
džiavo per šešias valandas su 
Izraelio lyderiais ir paskui pa
sakė laikraščių atstovams, kad 
šiuo metu dar tebesitariama- dėl 
kai kurių “smulkių ir delikatiš- 
kų smulkmenų”, 'kurią dalis jau 
yra abiejų šalių priimtos.

“Mes darome pastebimą pa
žangą į sutartį ir į nervų suiri
mą ir dėlto dabar eina lenkty
nės, kas pirma laimės (sutartis 
ar nervų sugriuvimas) , pajuoka
vo Kisingeris, kurio bujojantį op
timizmą parėmė Izraelio užsie
nių reikalų ministeris Yigal Al
ton pasakydamas “Mes padarė
me stebėtiną progresą”.

“Mes esame įsimerkę į galu
tinį sutarties paragrafų sufor
mavimą”, pasakė Kisingeris iš
skrisdamas į Aleksandriją; mes 
turime dėti visas pastangas, kad 
derybos baigtųsi kelių dienų bė
gyje”. Vėliau, ministeris Alton 
oficialiai pareiškė, kad Izraelis 
grąžina Egiptui kai kurias teri
torijas.

r
Su Kisingeriu skrendantis vy

resnis pareigūnas pasakė “Mes 
tvarkome galutinę dokumenta
ciją ir tai yra pekliškai daug 
darbo”. Jis dar pridūrė, kad su
tartis inicialais bus pasirašyta 
šią savaitę, o vėliau pilnai pasira
šyta Genevoj, Šveicarijoj. Sutar
tis pradės galioti kai tik tarp 
Egipto ir Izraelio bus susitarta 
dėl kaikurių techniškų smulkme
nų. Tas diplomatas, skraidęs 
drauge Kisingerio lėktuve paste
bėjo, kad Kisingerio skraidymai 
iš vieno galo į kitą baigsis šį šeš
tadienį arba niekuomet. Sutar
tis šiuo tarpu sutrumpintai yra 
tokia:

• Izraelis pasitraukia į rytus 
už Mitla ir Giddi praėjimų kal
nuose, bet prie Giddi pasilaiko 
stebėjimo punktą Egipto pusė
je. j

• Kalnų praėjimuose bus 
įrengtos šešios mažesnės stebė
jimo stotys, kuriose abidvi lalys 
galės saugoti savąją pusę nuo 
staigaus nelaukto puolimo.

• Izraelis apleidžia aliejaus 
laukus prie Suezo įlankos. Egip
tas perima Sinajaus kalnuose 
Jungtinių Tautų prižiūrimą bu
ferinę zoną, o likusioji Izraelio

IS VISO PASAULIO

BANKOK, Tailandas. — Ko- 
munistai tvirtai paėmė į savo 
rankas Laos kontrolę. Diploma
tiniuose sluoksniuose Vientiane 
kalbama, kad Pathet Lao komu
nistai žada kuriam laikui palik
ti valdžią Laos koalicijai, kur 
ministeris pirmininkas Souvan- 
na Phouma būtų tik figūra, o 
ne neginčijama jėga pasiliktų 
komunistai.

NEW YORKAS. — Metropo
linis meno muziejus sutiko mo
kėti $5.1 milijonus dolerių už 
aukštai vertinamų japonų meno 
kūrinių kolekciją. Siūlomoji su
ma $5.1 milijonų skaitoma tik 
pusė sumos, kuria tie kūriniai 
esą įvertinti. ..

MONROE, La. — Tos pačios 
rūšies encephalitis (miego liga), 
nuo kurios 31 asmuo jau mirė
Mississippi valstijoje, jau pir
mą kartą pasirodė kaimyninėje 
Louisianoje.

TOKIO. — Japonų žvejų laivo 
įgula pranešė matę vulkano iš
siveržimą jūroje apie 66 mylias 
atstu nuo Ivo Jima. Oficialaus 
žinios patvirtinimo dar negauta. 
Ivo Jima yra vieta, kur praeita
me II Pasauliniame kare ameri
kiečiams išsikėlimas į krantą 
kaštavo daug kraujo. Ivo Jima 
yra 780 mylios atstu nuo Tokio.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų rūmų energijos subkomisijos 
pirmininkas John D. Dingel (D., 
Mich.) tvirtina, kad iki metų ga
lo gazolino kainos pakils iki 90 
centų galionui, jei prezidentas 
Fordas nuims nuo aliejaus kai
nų kontrolę. Kongresas yra pra
ilginęs kontrolę dar šešiems mė
nesiams po rugpiūčio 31 d., bet 
prezidentas Fordas žada tą Kon
greso bilių vetuoti.

NEW DELHI. — Indijos Auk
ščiausias Teismas sutiko išklau
syti argumentus prieš parlamen
to priimtąjį konstitucijos amend- 
mentą, kuriuo premjerė Indira 
Gandhi buvo apsaugota nuo teis
mo ir nubaudimo už sukčiavi
mus parlamento rinkimų metu. 
Teismas sutiko išklausyti minis 
terių pirmininkės Gandhi opo
zicijos argumentų, reikalaujant 
išbraukti iš konstitucijos visą 
amendmentą. Dabartinė byla 
yra tęsinys dar 1971 metais pra
sidėjusio legalaus ginčo Mrs. 
Gandhi išrinkus į parlamentą.

ANKARA, Turkija. — Ofi
cialioji turkų spaudoje praneša
ma, kad Turkija nuvertino sa
vo pinigus apie 1.8 nuošimčio. 
Dabar už vieną Amerikos dolerį 
mokama po 15.50 lirų; iki šiol 
buvo mokama po 14.25 lirų.

apleistoji teritorija arba bus de
militarizuota, arba ribotai mili
tarizuota zona.

'-^ Pąyeiksle .pažymėtoje Rodeziioįe-fūodžtai sudara daugumą, bet .valdžią turintieji baltaodžiai nene- . 
ri dalytis su juodžiais Roderijos valdžia. Rodezi fos-vyriausybė nenori, kad” ir iy krašte prasidėty ' 
toks chaosas, kuris ištiko pačiu juodžiu valdomas Afrikos sritis. Rodezijos valdžia moka geresnes 
algas juodžiams, negu kitose valstybėse, bet ji nesutinka duoti jiems didesniu teisių. Kitose Afri- 

kos srityse baltieji prarado visus savo turtus.

PORTUGALAI NEPAJĖGIA PAVARYTI
GEN. VASCO GONCALVES

Prezidentui buvo įteikti keli ultimatumai, 
bet jis neatleidžia dabartinio premjero

LISABONAS. Portugalija. — Portugalijos karo vadai pre
zidentui Costai Gomes įteikė kelis ultimatumus, reikalaudami at
leisti iš pareigų komunistuojantį premjerą, bet jis tebevaldo kraš
tą iki šios dienos. I

Gen. Otelo Carvalho tebekal
ba apie reikalingą revoliuciją 
Portugalijoje, bet ir jam atrodo, 
kad gen. Vasco Goncalves priva
lo atsistatydinti.

Leirijoje nušaūtas 
vienas policininkas

Pradžioje buvo paskelbta, kad 
Leirijos miestelyje, kur vietos 
gyventojai nori išsvilinti nau
jai įsteigtą komunistų centrą, 
antradienį buvo nušautas vienas 
žmogus.

Policijai buvo įsakyta apginti 
komunistų centre esančius žmo
nes nuo padegėjų. Prie namo 
įvyko susišaudymas, kurio metu 
buvo nušautas policininkas.

Leirijos komunistų centre yra 
didokas gerai ginkluotų žmonių, 
kurie neprileidžia padegėjams 
priartėti prie namo.

Sustabdyta kariškoji 
komunistų propaganda

Premjeras Vasco Goncalves 
kariuomenės centre buvo įstei
gęs gana gyvą komunistinės pro
pagandos centrą. Kiekviena pro
ga ta propagandos sekcija pa
ruošdavo kariams ir valdžios 
kontroliuojamai spaudai įvykių 
interpretaciją.

Bet praeitą avaitę jie iškrai
pė prezidento Gome paruostą pa
reiškimą. Prezidentas buvo tiek 
įpykęs, kad jis buvo priverstas 
visą pareiškimą atšaukti.

Jis pasisakė prieš tokią propa-

Žuvusios tėvai 
prašo ramybės

WILKAS-BARRE, Pa. — 
Kartu su sen. Edward Kennedy 
važiavusios ir paskandintos 28 
metų Mary Kopechne tėvai pra
šo neskelbti viešumon žuvusios 
dukters mirties aplinkybių.

Jiems labai nepatinka, kad vie
nas žurnalas paskelbė jų pareiš
kimus, padarytus prieš viene
rius metus. Kopechne yra pen- 
ionierius. Jis norėtų dienas 

baigti ramybėje. Kopechne buvo 
pasakęs, kad Kennedy klausė blo
gų patarėjų. Jam reikėjo tuo
jau pranešti policijai, tai gal ją 
dar būtų galėję atgaivinti.

WASHINGTONAS. — Ameri
kos vieškeliuose per praeitą lie
pos mėnesį žmonių automobilių 
nelaimėse užmušimų skaičius 
padidėjo 4.6 nuošimčiais lygi
nant šu pernai tuo pačiu metu 
užmušimų skaičiumi, šiemet per 
liepos mėnesį trafiko nelaimėse 
užmušta 4,537 žmonės (pernai 
per tą laiką užmušta 4,337).

gandą. Jam pritarę kiti karo 
tarybos nariai ir veik vienbal
siai nutarta atimti iš komunis
tų rankų gana svarbų partinės 
propagandos įrankį. .

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

o Etiopijos imperatorius Haile 
Salesie, pravaldęs kraštą 57 me
tus ir sulaukęs 83 metų amžiaus, 
trečiadienio rytą mirė. Miegama- 
jan įėjęs tarnas rado imperato
rių mirusį.

♦ Egiptiečiai, gavę iš Kisin
gerio laikinos taikos sutartį, su
tiko su pagrindiniais paragra
fais, tiktai jis prašys žydų, kad 
keistų kelių paragrafų kalbą.

♦ Uostų darbininkų unijų va
das George Meany antradienį ta
rėsi su prezidentu Fordu dėl ja
vų pakrovimo į sovietų laivus. 
Meany nori pažado, kad toks di
delis javų išvežimas nepabran- 
gitų duonos.

Leirijos miestelio centre 
demonstrantai sudegino brangų 
automobilį, bet jie nepajėgė pa
degti ginamo komunistų parti
jos centro. ’

Portugalų valdžios pareigū
nai ir kariai iš Dili uosto trečia
dienį persikėlė į Atauro salą, — 
praneša iš Macao. Kovą saloje 
laimėjusieji sukilėliai kanuolė- 
mis apšaudė Dili pozicijas.

'♦ Portugalijos prezidentas Go
mes prašė JAV ambasadorių pa
dėti išvežti Baltuosius iš Ango
los.

Premjero Vasco Goncalves 
pavarymo klausimas perkeltas į 
240 karo jėgų atstovų pasitari
mą. Premjeras turi vilties tin
kamai pasiaiškinti ir toliau val
dyti kraštą.

♦ Specialistai nustatė, kad as
tronauto Donald K. Slayton plau
čiuose buvęs auglys nėra pik
tybinis.

'♦ Ispanijos karo teismas pa
skyrė dviejų metų kalėjimo 
bausmę laikraštininkui Jose M. 
Huertas už rašinėjimą apie ka
rininkų žmonas.

BUVĘ MINISTERIAL NEPAJĖGIA 
ATSTATYTI TVARKOS

Peronienė neranda bendros kalbos su 
aukštąją karo vadovybe

BUENOS AIRES, Argentina. — Peronienei sutikus paten
kinti peronistų vadovaujamos darbininkų unijos reikalavimus ir 
pakelti 130% algas, krašte prasidėjo chaosas. Kiekvieną savaitę 
bankrutuoja mažesni bizniai, nes nepajėgia mokėti algų. Blogiau
sia, kad savo duris privalo uždarinėti ir bankai. Jie skolino pi
nigus mažesniems bizneliams, bet šie bankrutavo ir negali gražinti 
paskolos. Dabar jau pradėjo bankrutuoti ir bankai.

Prezidentė, nepajėgusi visa
me krašte atstatyti tvarkos, pa
sikvietė pulk. Vincente Damasco 
eiti vidaus reikalų ministerio pa
reigas. Ji įsakė sustabdyti visus 
teroro veiksmus ir nusiginkluoti 
Cordbboje ir kitos srityse siau
čiančias ginkluotas gaujas. Pa
skyrus pulk. Damasco vidaus 
reikalų ministru — atsistatydi
no kariuomenės štabo viršinin
kas, gen. Alberto N/ Laplane. 
Jam nepatinka pulk. Damasco 
sutikimas eiti vidaus reikalų mi
nistro pareigas.

Argentinos kariuomenės vado
vybė, prižiūrėjusi rinkimus visa
me krašte ir perdavusi valdžią 
gen. Peronui, buvo pasižadėjusi 
nesikišti į krašto vidauš1 reika
lus. Argentinos kariuomenės va
dovybė buvo pasižadėjusi leisti 
Peronui laisvai valdyti kraštą,- 
o iš savo pusės jis pasižadėjo 
respektuoti karo jėgas.

Bet prezidentas Peronas kraš
to ilgai nevaldė. Jis susirgo ir 
mirė, o prezidentūra atiteko jo 
žmonai, atsivežtai iš Ispanijos. 
Peronienė buvo išrinkta vicepre
zidente, o vyrui mirus ji buvo 
prisaikdinta krašto prezidento 
pareigoms. Karo vadovybė pasi
žadėjo su ja bendradarbiauti, bet 
ji neparodė reikalingos stiprios 
valios. Padariusi vienas nuolai
das, ji buvo priversta daryti ki
tas.

Gen. Laplane nenorėjo, kad 
pulk. Damasco valdytų vidaus 
ministeriją. Toks kario elgesys 
pakenktų kariuomenės ir politi
kų susitarimui. Pulk. Damasco, 
prieš prisaikdinimą, padavė pa
reiškimą išstoti iš kariuomenės. 
Bet šis pareiškimas santykių ne
pataisė.

Gen. Jorge R. Videla, visų Ar
gentinos kariuomenės rūšių šta
bo viršininkas ir aukščiausią 
laipsnį turįs Argentinos karys, 
pareiškė, kad pulk. Damasco pa
skyrimas vidaus reikalų minis
ters buvo neapgalvotas. Nevy
kusioms politikams tai sudarys 
progų vėl kaltinti Argeninos ka
ro vadovybę. Prezidentė Pero
nienė atsisakė priimti gen. La
plane atsistatydinimą ir įsakė 
jam ir toliau eiti savo pareigas. 
Tuo tarpu gen. Videla mano, kad 
gen. Laplane reikėjo atleisti, nes 
jis nesilaikė susitarimų ir ne- 
sudraudė politikuoti norinčio 
pulk. Damasco. Jeigu gen. La
plane bus paliktas Argentinos 
karo vadovybėje, tai jo neapdai
rumas suskaldys karo jėgas, ka
riuomenėje sukels bereikalingus 
ginčus. Gen. Videla yra įsiti
kinęs, kad kraštui gresia rim
tas pavojus, užtat reikia turėti 
krašte vieningą ir stiprią kariuo
menę kuri pavojaus dienomis ga
lėtų padėti krašto gyventojams.

Pačioje Kordoboje policija su

ėmė kelis būrius maištaujančio 
jaunimo. Ruošiami areštai ir ki
tuose centruose. Krašte nėra pro- 
duktingam darbui reikalingo pa
stovumo ir tvarkos.

Kariai klausys 
štabo viršininkų

LISABONAS, Portugalija. — 
Pirmadienio naktį posėdžiavo 
Portugalijos Karo jėgų taryba 
ir dalyvavo kariuomenės štabų 
viršininkai.

Pirmiausia susirinkusieji nu
tarė panaikinti premjero Vas
co Goncalves sudaryta karišką
ją. propagandos sekciją, viską 
komunistiškai ‘'nusukančią. Tą 
propagandos įstaigą valdė ir 
tvarkė komunistai. Karo tarybai 
ji įgriso ir nutarė tuojau visą 
panaikinti.

Antras svarbus nutarimas: 
joks kariuomenės dalinys neiš
eis iš kareivinių be kariuomenės 
štabo viršininko įsakymo. Pės
tininkams Įsakymą paruoš pėsti
ninkų štabo viršininkas, lakū
nams — aviacijos štabo virši
ninkas, o laivynui įsakinės tik
tai laivyno operacijų viršininkas. 
Karo vadai dabar tikri, okad nie
kas negalės suruošti jokio per
versmo.

Valdžia pasmerkė 
kyšių davimą

WASHINGTONAS, D. C. — 
Finansų sekretorius William E. 
Simon pasmerkė Lockhead Air
craft Co. vadovybę už kyšių da
vimą užsienio valstybių oficia
liems atstovams.

Lockhead gamina gerus lėk
tuvus, nori juos užsienio val
džioms parduoti, tai kartais duo
da agentams kyšį. JAV neduos 
b-vei paskolos, jeigu nesustab
dys kyšių davimo.

MAINZ, Vakari: Vokietija. — 
Spaudos išradėjo Johannes Gu- 
tenbergo muziejaus pranešimu, 
senos Immenhausen kaimo baž
nyčios palėpėj e rasta visiškai ge
rai išsilaikiusi originale Guten- 
bergo biblija, atspausdinta pir
moje kilnojamoje spaudžiamoje 
mašinoje. Gutenbergas yra at
spausdinęs 180 biblijų, bet tik 
47 bėra išlikusios. Rastoji bibli
ja spausta 15-me šimtmetyje ir 
susideda iš 2 tomų.

BaS OKAS ifWMB

Šilta, tvanku, galimas lietus 
Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:31.



TVIRTA SVEKATA - PASTOVI LADffi 

protą Ir fausmy darnos pagrindai
Naejaosių ■Mricsi« žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

ŽMONIŠKA VEIKLA - SVEIKATOS UŽLAIKYTOMS
Nuo vien stebėjimo ir dejavimo ženkime prie svei

katos apsaugos per žmonišką veiklą.
Likiminis mediciniškas raginimas

Eaug kur dabar mes esame 
vien tik stebėtojai, vieton buvę 
visokio gėrio ugdytojai sava kū
rybine — žmoniška veikla savy
je ir aplinkoje. Mes stebime kai 
artimo namas dega — kitas dar. 
pasigardžiuodamas stebi tokią 
nelaimę. Vat, gerai jam dau
giau nekels nosies virš visų mū
sų tas buvęs kumetys. Mes vien 
žiopsome kai niekšas skriaudžia 
merginą ar moterį. Mes vien 
gaudome žinias ir TV vaizdus, 
kaip Fatimos krašto gyventojai 
— portugalai kankinami bedie
vių — bet nė vienas katalikų va
dų nepajudina piršto,- nei lie
žuvio galo patalkinti.

Tie tariamieji katalikai lau
kia, kol portugalai socialistai at
kovos Portugalijai laisvę — ta
da vėl pasakėles ims apie Fati
ma pasakoti katalikai, žodžiu, 
mes nieko reikiamo nedarome — 
mes tik namui degant langines 
dažome, ir laukiame sau kokios 
nors naudos. Mes savo nežmo
niškumu tapome žmogžudiško te
atro žiūrovais — laukiame kol

visi žmoniškieji portugalai bus 
išpiauti žmogžudžiais virtusių 
saviškių. Blogiausia, kad nevei
kiame reikiamai tie, kurie save 
dievobaimingais laikome ir di
džiausias pajamas iš vargšų 
žmonelių surenkame už niekus 
— už burtus, prietarus, nepras
mingus ritualus. Juk visi mato
me, kad Portugalijoje žmogžu
dys visa jėga remia žmogžudžius, 
o mes tikintieji tikinčiuosius 
Portugalijoje laikome teatro ak
toriais — nieko jiems neteikia
me gero.

Dievobaimingųjų vadai Por
tugalijoje vien tik savo radijo 
atgavimu rūpinasi, kad galėtų 
toliau skelbti sveikam protui 
nepriimtinus niekus, kad ir la-

SK

North Carolinoj, Raleigh mieste, buvo auruoštos lenktynės pačia naujausia sporto priemone — pil
vo ratukais. Paveiksle matome 12 mėty Blake Riatt, važiuojantį pirmyn pilvo ratukais. Sako, 
kad šis sportas labai naudingas nugaros raumenims, bet jis vargina kojas, sunku jas laikyti 

’ iškeltas.
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pymais bei pasakėlėm užsiima, (ję niekais užsjiminėti, vienas 
kuomet reikia, nors pavėluotai, ant kito pamazgas pilti.
imtis už tikrai žmoniškos veik
los. Nė vienas nuo šiandien ne- leiskime nė vienas. Stokime tie- 
paveskime savo pareigų atlikti 
nei angelui, nei velniui, nei šven
tai Marijai, nei Dievui — kiek
vienas naudokime mums gam
tos, jei norit, Dieve duotas jė
gas geriausiam patarnąvimui ar
timui ir pačiam sau. Tik taip 
veikdami mes nugulėsime blogį 
savyje ir savo aplinkoje, įskai-

“ tant ir Portugaliją.'' Dirbkime 
bai saldžiai religiškai nuteptu J Patys žmoniškus darbus šiandien 

Kur šiandien ta metų metais lr LT™nro'd'?
skelbta Fatima su visais dirbti. "as, nelauKmni, kad kiti mus at- 
nais blizgučiais? Mirtinos sau> kovotų nebias dienas. Gird., ta- 
kraštui-ir bažnyčiai valandos 
akivaizdoje dvasinės sveikatos] 
■sargai nė piršto nepajudina 
•žmogžudžiui sutramdyti. Jie to
liau vien šlakstymais, pasikrai-

. žmoniškoje veikloje neapsi-

siog akiplėšiškais aktyvistais gė
riui įgyvendinti savyje ir savo 
aplinkoje.
Neleiskime saviškiai peranksti 

gultis ant lentos
šiandien perdažnai lietuvio šir

dis peramksti sustoja plakusi. 
Tada mes imame rūpintis užuo
jautomis laikraščiuose, atsisvei
kinimais, vainikais, paminklais, 
užkandžiais... ir dar daug kito
kių mažmožių. 0 apie užbėgimą 
už akių lietuviškos širdies sune-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytoj; 
tik už S5.00 metams!7722 Georgė St.

La Salle, PQ., Montreal €90; 
Canada ~ (Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome isKirpti ir prisiųsti 

su virš nurodytu 

prenumeratos
> mokesčiu.

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas) ■ <

Į RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokią:Naujfenose gathna gauti - puškių knygy, kurtos papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną. i -

K.. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psL
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 psl............. ....
Dr. Kazys Grinius, ATSIM1NIMAI IR MINTYS, n tomas, 

žiais viršeliais.. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 

rija,. ; ■ • '
sėliais— $2,00; II dalis, 225 psl., Įrišta’ 
tais viršeliais ........................ ____

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. __ _________ ____ ____________________
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. _______________ ___
P. Liudžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl ................... i........... .............Z.....______ ____
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.!

170 psl........................ ............ . ............................. ...............
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai .    ;....................... .......
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

I dalis. 208 psi., įrišta — $3,00, minkštais vir- 
- $2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minks-

$6.00
$6.00
Gra-

$5.00

$2.00
$5.50

$5.00
S3.00

$1.00

S3.D0

$3.00

1739 S. Halsted St., Chicago, DI. 60608'..— Tel. HA 1-6100
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da mes iš pakrūmio išlindę, Vėl galavimui — mes nė iš tolo ne- 
uliavosime — ant silpnesniojo *'______________ .

I— menkai besiorientuojančiojo 
sprendimo sėdėdami. Taip ar pa- bėtojais- — neišmintingais 

tuviškos širdies tragedijos 
rovais. Savu nehigienišku- 
venimu mes deginame savo 
venimo žvakę iš abiejų galų. Ir 
stebimės, kodėl taip jauno — 
gabaus žmogaus širdis taip anks
ti paliovė tarnavusi.

Gana tokios savižudystės per 
savo neveiklumą gyvybinėse sri
tyse! Apsauga nuo išvengiamos 
ligos ir nuo perankstybos mir
ties yra pati prasmingiausia mū
sų veikla. Tik visapusiškai svei- 
įki būdami mes pajėgsime ki
tiems teikti gėrį višu pajėgu
mu. Tad galų gale, susirūpin
ėkime savo* sveikatos^ ypač šir
dies, apsauga nuo išvengiamos 
— širdį žudančios ligos — skle
rozės. štai naujausias medici
nos žodis širdies kraujagyslių 
priskretimo reikalu.

našiai elgiasi tik dar tikru žmo
gum netapęs ašmuo. Toks išnau
doja kaip įmanydamas nenusi
manantįjį. Tik tokioje visoke
riopo išnaudojimo aplinkoje kle
sti ir žmogžudžio, siautėjimas. 
Tai blogis visuomeniniame gy
venime žmonėms užkartas dėl 
to, kad vadai laiku neveikė rei
kiamai— jie'netvarkė savo 
artimo gyvenimo žmoniškai.

ir

Ii

Sveikatos sritin 
persimetęs blogis

Tokia svarbiose žmogaus gy
venimo dalyse neveikia persime
ta ir į sveikatos sritį. Žmones 
nesirūpina laiku savo sveikatos 
užlaikymu, stiprinimu. Tik kai 
jau viskas prakišta, tada mėgi
nama šis tas veikti. Žinoma, ta
da kitaip ir negali gautis: nede
ra jokios apčiuopiamos naudos 
iš pavėluotos veiklos. Tai tas 
pats, kaip pavėlavimas į trauki
nį. Nenuvažiuojama reikiamon 
vieton. N

Už tai visi iki vienam, lietu
viai, šiandien pat griebkimės už 
atsakančios veiklos visose gėriui 
ugdyti srityse! štai, pajėgus 
gydytojas Leonas Kriaučeliūnas 
šalinasi nuo neveikliųjų ir deda
si prie kūrybingųjų. Taip tu
rėtume kiekvienas elgtis, kur 
tik esame ir kokį bebūtų darbą 
dirbame. Visi stenkimės patys

________ būti atsakančiai žmoniški savo 
” ■ ..-ri “■ veikla. Stenkimės pavyzdžiu ap-

vių
Čia

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ,
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas KapaČinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kunančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

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

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, Au
toriaus pastabu m ą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 

f užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.

3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$

atsilankant darbo valandomis arba užtekant peštu Ir pridedant 
čekj ar piniginę perlaida.

"■■mum jį'— i jLr'^~i>uir~n>.i.gni.ę nr—tu ij-i—j'mą htu .x,

I linkiniams imtis artimui naudin- 
į gos veiklos. Architektas Jonas 
Į Molokas Kalifornijoje girdėjo 
: kalbančius apie reikalą ten Al- 
vudo pavyzdžiu įkurti Sodybą 
.saviems pensininkams. Jis tik 
tvirtino, kad tokios Sodybos įkū
rimui reikia tik vieno mažo da
lykėlio — tai Alvudo narių pa
sišventimo artimui. t Be šito 
“mažmožio”. — nė nesvajokite 
apie bet kokias Sodybas. Tai- 

, gi, to pasišventimo visose sri- 
I tyse mums trūksta. Jį-reikia 
ugdyti nuo mažų vaikų pradėjus. 
Į ką Jonelis įpras — tą.ir Jonas 
teberas. Patys save versdami 
artimui tarnauti, duokime 
vyzdį žmoniškos elgesenos 
vo vaikams — anūkams/

sa-

su-

Au-

Kito kelio nėra į žmogaus 
žmoniškėjimą ir į gerus dar
bus pasinėšimą. Mums- vadams 

'daug kur besikivirčijant, vaikai 
auga jau ne* vienas neketinąs 
siuntinių Lietuvon siųsti net sa
vo ten likusiems broliams — 
tikriems kraujo giminaičiams.

. Už tai Aušros žvaigždės šviesu- 
imu suspindi visi tie, kurie dir- 
■ ba Balfe, su skautais. Altui, ku
rie talkina ar Vlike darbuojasi. 
Palaikykime juos, sekime jų pė- 
chmis savo pačių gėriui, nusto-

veikiame reikiamai. Mes ir svei
katos srityje tapome vien ste-

žiū

gy-

gui, kad negautų peranksti šir
dies kraujagyslių susiaurėjimo 
—• priskretimo? čia jau reikia 
nuo vien sergančiųjų stebėjimo, 
nuo jiems vainikų bei užuojau
tų siuntinėjimo pereiti prie šir
dį apsaugojančios veiklos. Pir- j 
miausia, ką mes galime savo šir
džiai gero padaryti — tai turime 
.pradėti judėti, darbuotis, kru
tėti — tik jokiu būdu nesėdėti 
niekus kalbant, šešių — iki de
šimties mylių kasdieninis pasi
vaikščiojimas yra gera pradžia 
širdžiai apsaugoti nuo jos krau
jagyslių perankstybo susiaurė
jimo. Toliau —per sumažinimą 
valgomų dalykų svorio numeti
mas ir savo kraujo riebumo su
mažinimas yra geras antras 

j žingsnis į savo širdies krauja- 
į gyslių apsaugą. Trečias žings
nis yra žengiamas tada, kai su- 
normuojamas kraujospūdis, ner
vinimasis ir cukraligė. Ketvir
tas žingsnis širdies apsaugon 
žengiamas naudojant gausybę 
vaisių-daržovių, mažai riebalų, 
ypač gyvulinių, ir nevartojant 
daug balto cukraus ir valgomo
sios druskos. Penktas žingsnis 
širdies apsaugon padaromas ta
da, kai pradedama normaliai 
maitintis — neperdaug iš kar-

to valgant, vidurių kietų nelai- se, visi stenkimės pereiti Žmo- 
kant ir nuolat apie malonius 
žmones bei dalykus kalbas ve
dant.

Niekada nereikia savomis ne
galėmis girtis ir jas visiems Tia- 
sakoti. Tik gydytojui vietoje ir 
laiku apie jas kalbėk, o šiaip vi
sada tuo reikalu užčiauptą bur
ną turėk. Tada turėsi daugiau 
laiko ir energijos reikiamai veik
lai, kuri apsaugos širdį nuo per
ankstybos mirties. Visi iš širdį 
apsaugoti vaistų imkime zinko 
sulfatą, vitaminą E. vitaminą C, 
lodą, Niaciną, kremzles, svogū
nus. žinoma, gydytojo talkina
mi, turėsime tvarkytis su viso
mis kitomis kūną silpninančio
mis negalėmis.

Išvada. Taigi, iš stebėto
jo rolės visose gyvenimo srity-

niškon veiklom Vi® dabartiniai

turėtų duoti sveiko gyvenimo pa
vyzdį. Stenkimės užbėgti Šir
dies ir kitų organų negerovėms 
už akių, ’čia šiam darbui — 
šiam stengimuisi geriausiai pa
sitarnaus savos asmenybės su
žmoginimas ir reikiamas apsi
švietimas. Tada darbas bus 
mums ne prakeikimas, bet palai
ma.

Pasiskaityti: Internal Med. 
News, June 1, 197& s r
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YRA GERIAUSIA DOVANA ‘ '' • V.'A?:'

Vyresnieji Amerikos lietuviai .Juozą Adomaitį -e Dėdę;šerną 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės’ Šerno gyvenimą' 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti- gražią istoriją 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkta Antano Ruko parašytą VIENISOŽMOGAUS GYVĖJIMĄ 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas1 jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus,- gražia literatūrine forma 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeiviu šviesuolių gyvenirnn 
ir jų kieta, ideologine veikla. i X;/ J

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo- Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. ‘Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m.- 206 p'sl., kaina 2 doL

GAUNAMA *‘NAUJIEN^J’y ADMINISTRACIJOJE

Nitroglycerinas po liežuviu — 
geriausia laikina širdžiai pagalba

Širdį reikia tvarkyti dvejopai: 
1. laikinomis priemonėmis ■— ni- 
troglycerinu po liežuviu, kai tu
ri skausmus krūtinėje dėl šir
dies kraujagyslių susiaurėjimo. 
Antras vaistas tokiam laikinam 
reikalui yra Inderal. Tik jis ne 
kiekvienam, o tik'kai kuriam pa
cientui galimas vartoti. Tokį jo 
vartojimą apsprendžia ligonį 
tvarkąs gydytojas. Tai ir vis
kas, ką šiandien medicina gali 
suteikti priskretusių širdies 
kraujagyslių savininkui laiki
nam jo skausmų krūtinėje — 
krūtinės anginos atveju prašali- 
nimui. Visi kiti daug kur da- 

'bar vartojami vaistai tokiam 
skausmo raminimui, kad ir bran
gesni, bet nėra nė'per plauką 
geresni. Visi širdininkai turėtų 
įsidėmėti šią tiesą (žinoma, ir 
visi gydytojai), ir daugiau sa
viems pacientams neprirašinėti 
jokių Cardilate, jokių Peritrate 
ar kitų panašių iki dabar paci
entams skirtų nitroglycerine da
rinių. Tik Nitroglycermas (pi
giausias iš visų’ tam reikalui 
vaistas) po liežuviu staigiausiai 
veikia skausmo tnetu. Jis gali
ma po liežuviu paimti ir prieš 
sunkesnę veiklą ar galimą susi
jaudinimą. Tada Tada Nitrogly- 
cerinas veikia apsaugančiai nuo 
skausmų, galinčių atsirasti dėl 
padidėjusio širdžiai darbo. Gi, 
ilgesnei apsaugai skausmo išr 
vengimui — gydytojas tam tik
riems pacientams — kurie ne
turi didelio širdies nusilpimo — 
prirašys Inderal tabletes, ir nu
rodys jų dozę.

širdies sveikatos apsauga

Minėtais negalavimais sergan
tysis gali gintis jau nuo turi
mo jo širdies kraujagyslių su
siaurėjimo. Bet llaip elgtis žmo-

M i

n įtu

ar jpaal iwoatae^taxea, and Mt-nl t*x unit

F’ d

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

Day-to-day living expenses esrt up 
& lot. And maybe pert goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goal

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

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

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

e

And whila.you’ra gding tteougK 
grocery bills, car repairs^ vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re ®sv. 
ing money too.

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

1739 So. Halsted Street Chicago, Ifl. 60608
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Vincas žemaitis

LIETUVIO AMŽIAMS ĮMINTOS 
PĖDOS J. A. V. ŽEMĖJE

‘■Visuomet džiugu ir malonu 
prisiminti iškilius lietuvių tau
tos sūnūs ir dukras, kurie savo 
tęvų'— protėvių žemei pašven
tį turiningų gyvenimą, savo 
kruopščiu darbu bei pasišven
timu nupynė jai amžinąi ne
vystančios garbės vaniką. Į jų 
eiles tenka įrikiuoti ir tuos as
menis, kurie žiauraus likimo 
buvo priversti iškeliauti j sve
timus kraštus, tačiau ir ten ra
do progos ir galimybės lietu
vio ir Lietuvos vardą su didele

pagarba Įamžinti svetimųjų 
tarpe. Jiems priklauso dau
geliui gerai žinomas, dabar 
prie Los Angeles gyvenantis, 
anykštėnas prof. Jonas Kup- 
rionis.

Nuo pat savo jaunystės me-1 
tų J. Kuprionis varo gilią vagą < 
ne vien visuomeninėje dirvo
je, bet dar platesnę specialio
je miškininkystės mokslų ir j 
praktikos srity. Daug tektų 
laiko pašvęsti smulkiau tai ap
rašius, biografinių žinių gali-

Lousitnos Ruston miškininkystės mokyklos, profesorius ' Jonas Kuprionis, 
"1966 metais gavęs 50 a kr y tuščiu dirvonu, juos ištyrė ir užvedė puiky me- 
• delyną. Dabar Kuprionis gyvena Kalifornijoje. Louisianos. mokyklos vado

vybė nutarė pagerbti prof. Kuprionį ir parodyti visam kraštui, kaip vienas 
‘ žmogus iš tušciy dirvoną gali padaryti pavyzdinį medelyną. Ruston srityje 
. buvo suruošta didelė šventė. Paveiksle matome prie medelyno vartą spe- 
J . daliai prof. Kuprioniui iškeltą iškabą, prie kurios jis pats stovi.

ĮVYKS SEKMADIENĮ,

POLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

ma rasti Liet. Encikl. ’XIII t. 
su “N.” dienraščio skaitytojais 
randu reikalo -pasidalyti tik 
vienu paskutiniu mėnesių įvy
kiu, kuris aiškiai nušvies ii 
apibūdins, kas yra, ištikrųjų, 
tas mūsų tautietis, pagerbtas 
J.. A. V. Agrikultūros kolegiją 
profesorių sąjungos “iškilaus 
profesoriaus” titulu.

Junas Kuprionis 1928 m. bai
gęs Žemės Ckio Akademijoje 
Dotnuvoje miškininkystės sky
rių, apie 10 melų sėkmingai 
dirbo Lietuvos miškų tarnybo
je, 5 metus dėstė specialią miš
kininkystę Dotnuvoje ir Vil
niaus universitete, tuo pat lai
ku gamtos mokslų klausimais 
skaitė paskaitas Lietuvos raTi 
diofone. 1944 m. pasitraukęs! 
nuo antrosios rusų okupacijos! 
Vokietijon, turėjo galimybės 
arčiau pažinti vokiečių miškų 
ūkį.

1948 m. atvykęs į J. A. V. pa
kartojo miškų mokslo žinias 
Michigano universitete, po to 
trumpą laiką vadovavo land
scaping įmonei, kol laimėjęs 
konkursą tapo Louisianos Po
litechnikos Instituto profeso
rium. Toks didelis patyrimas 
ir įgytų specialių žinių versmė 
įgalino labai gerai ir.sėkmingai 
atlikti pasiimtus darbus. Be 
to, jo gabumai ir socialaus bū
do privalumai didino jo ger
bėjų būrį ne tik jo kolegų pro- 
fesoriųįbet ir studentų tarpe.

Prof. J. Kuprionis kuone 20 
metų ; dėstė miškininkystės 
mokslus Louisianos Politech
nikos Institute Rustone. Spe
cialūs mokslo dalykai buvo: 
sumedėjusių augalų genetika, 
medžių želdymas, Į jų augini
mas, priežiūra, auklėjimas ir 
t t

Be dėstymo jis - vykdė eilę 
miško tyrimo darbų, daugiau
siai genetikos, medžių veislių 
pagerinimo ir aklimatizacijos 
srityse. šiems darbams vyk
dyti turėjo specialią laborato
riją, šiltnamius, medelyną. 
Čia buvo auginami Įvairių vie
tinių ir užsienio veislių mede
liai, kuriuos-dalinai naudoda
vo instituto rajono pagražini
mui.

Gavęs iš Instituto vadovybės 
apie 50 akrų žemės plotą, jį iš
planavo ir, priderindamas dir
vožemiui ir paviršiaus relie- 
fui, pradėjo apsodinti Įvairiais 
medžiais ir krūmais, tinkan
čiais augti Louisianos valstijos 
klimate, ne tik vietiniais, bet 
ir užsakytais ir išrašytais iš ki
tų valstijų ir užsienio. Tokiu 
būdu buvo Įkurtas Louisianos 
Politechnikos Instituto arbo- 
retumas. Jis dar tuo mums Įdo
mus, kad prof. J. Kuprionio, iš 
gautų iš Lietuvos Tyrimo Insti
tuto pušies sėklų, išaugusios pu
šaitės auga pakankamai gerai, 
tuomet, kai eglaitės neišsilai
kė vietos klimate. Pušaitės at
žymėtos tinkama iškaba.

Kiekviena valstija turi pasi
rinkusi būdingą jos klimatui 
medį. Sakysim Illinois — ąžuo
lą - stambiasėklį, (Kalifornija 
— sekvoją. Louisiana — mag
noliją ir t. t. J. Kuprionis išau
gino šiame arboretume pagal 
vietos ežerėlį specialią alėją, 
kurią pavadino Z“A11 States 
Trees Avenue” (Visų valstijų 
medžių alėja). Tokia medžių

Ruston medelyne, vieninteliame visoje Amerikoje, Louisianos mokyklos va
dovybė pastatė paminklą toje vietoje, kurioje prof. Kuprionis pasodino pir
mąjį medelyno medį. Paveiksle matome patį prof. Joną Kuprionį, stovintį 
penktą vyru viduryje, o iš kairės į dešinę matome: miškininkystės mokyklą 
baigusį ir paminklą atidengusį Joe B. Walsh Sr.; Dr. Virgil Orr, mokyklos 
viceprezidentą, tvarkantį akademinius mokyklos reikalus; prof. J. Kuprionį, 
prof. Lloyd P. Blackwell, miškininkystės mokyklos dabartinį direktorią, ir 
Dr. Hai Barker, Gyvąją mokslą kolegijos dekaną. Visi prisidėjo prie prof. 
Kuprionio šilto sutikimo ir sukaktuvinės šventės suruošimo. Prof. Kuprio
nis parodė, kaip šiame krašte galima kūrybingą ir naudingą darbą dirbti.

alėja galbūt yra vienintelė J. 
A. V. krašte.

Pačiame šio arboretųmo vi
dury yra suplanuotas garbės 
medžių ratas.' Jame Įvairūs 
įžymūs asmenys pasodina savą 
medį savo medį savo ranko
mis, taip šio universiteto rek
torius pasodino ąžuolą (JAV 
auga apie 40 skirtingų veislių 
ąžuolų, Lietuvoje tik dvi veis
lės), savus medžius pasodino 
vicerektorius ir kiti įžymūs 
miškininkai — profesoriai ir 
t. t šio rato centre J. K. paso
dino oficialų Louisianos vals
tijos medį — magnoliją, turin
čią įstabaus grožio žiedus, šio 
arboretųmo atidarymo iškil
mėse universiteto vadovybė 
botanikos sodo steigėjui pada
rė siurprizą — tą medį pava
dino: “Profesorius J. Kuprio
nis”.

Arboretumui skirtas plotas 
buvo apsodintas jaunais, ma
žais medeliais bei krūmais, 
dabar yra žymiai paaugėjęs ir 
sudaro gražaus patrauklaus 
parko vaizdą. Aplanko jį daug 
ekskursijų, ypač moksleivių.

ŠĮ pavasarį vienas lankyto
jų, 'baigusis šį universitetą ir 
dar besiverčiąs medžio pramo
nėje, taip buvo sužavėtas ar- 
boretumo vaizdu, kad išvyk-
damas universiteto rektoriui 
paliko 3.000 dolerių čekį. Bu
vo susitarta, kad, tam tikra 
suma prisidėjus universitetui, 
būtų pagerbtas šio arboretu- 
mo Įsteigėjas, • kad universite
to bibliotekoj būtų Įruoštas 
specialus botanikos knygynas 
ir visos knygos antspauduotos 
štampu'tarp žiedų ir lapų su 
apačioje Įrašu: “J. Kuprionis. 
Arboretųmo kolekcija”. Nu
matoma sudaryti platų šios sri 
ties skyrių ir išplėsti šios sri
ties dėstymą. Visa tai tiesiogi
niai turi ryšio su mūsų tautie
čio įsteigtu arboretumu.

Maža to, universiteto vado
vybė paruošė bronzinę lentą ir 
ją įmūrijo į cementinį pasto
vą, kurį pastatė prie ano anks
čiau minėto J. K. dedikuoto 
centrinio medžio. Lentoje įra
šas: Magnolia grandiflora. 
Pirmas medis Louisianos T. 
Arboretume. (Pasodintas Jono 
Kuprionio, Louisianos Tech. 
Universiteto silvikultūros pro
fesoriaus '1966 metų lapkričio 
mėn. Fundatorius Joe B. Walsh
(asmuo įteikęs aukščiau minė
tą čekį).

Į bibliotekos skyriaus ir me
morialinės lentos atidarymą 
gegužės 1 d. buvo pakviestas ir 
arboretųmo steigėjas Jonas 
Kuprionis. Universiteto rekto
rius dr. J. F. Taylor kvietimo 
laiške rašo: “Mes giliai verti
name Jūsų darbą universite
tui, už ką*norime Jums išreikš
ti viešą padėką. Siunčiu Jums 
specialų kvietimą į mano ruo
šiamus gegužės 1 d. 1975 m. 
Jūsų garbei pietus. Arboretu
mas yra labai didelė vertybė 
Louisianos Tech. Universitetui. 
Mes visada prisiminsime Jūsų

didelį darbą ir viziją įkuriant 
arboretumą”.

Nuvykus į Rus toną prof. J. 
Kuprionis buvo rektoriaus su 
visu mokomuoju personalu su
tiktas ir iškilmių pietuose aukš
tai pagerbtas. Studentai buvo 
atleisti nuo paskaitų, kad ga
lėtų dalyvauti iškilmingame 
bibliotekos skyriaus atidary
me: “J. ‘Kuprionis. Arbore
tum Collection”, taip pat ir de
dikacinės lentos atidaryme. 
Po to, visi iškilmių' dalyviai 
suruoštame piknike buvo vai
šinami nemokamai universite
to ūkio' produktais. Visą sa
vaitę J. K. praleido savo senųjų 
bendradarbiu vaišinamas. .

Imant visa tai domėn, kad jo 
vardo įsteigtoji biblioteka ir jo 
Įruoštas arboretumas su ■ jame 
augančiais medžiais, šimtus, 
o sekvoją net tūkstančius me
tų, ištvers, taigi šiame gyva
me gamtos paminkle, jo ini
ciatorius ir steigėjas, prof. J. 
Kuprionis įamžino savo kaip 
iškilaus lietuvio ir Lietuvos 
vardą. . . .

P. S: Mes, lietuviai miški
ninkai, kolegos, bičiuliai kar
tu su . ’ prof; Jonu Kuprioniu 
džiaugįahjės ir T didžiuoj amės

dideliais, jo, atliktais darbais, 
i už juos pelnyta padėka ir su-j 
teikta garbe. Tenka pastebėti, 
kad J. K. jau Lietuvoje buvo 
pagerbtas aukščiausiu skau-| 

i tų draugovės vadovo laipsniu 
ir dabar išėjęs pensijon yra ak
tyvus Los Angeles žurnalistų 
sąjungos skyriaus pirmininkas. 
Beprofesoriaudamas Ruston 
(La) vienam laiške šio str. au
toriui rašė, kad jis savo dar
bu ir auditorijos klausytojais 
yra patenkintas, dauguma stu
dentų yra gabūs, atsidėję klau 
sosi paskaitų ir domisi miški
ninkystės mokslais. Bet vis tik 
jie yra jam svetimi. Daug di
desnį atsidavimą ir malonumą 
jaustų, dėstydamas savo paty
rimus ir mokslo žinias savo tau
tiečių auditorijai Lietuvoje. 
Gaila, tap nėra...

D. gerb. J. Kuprionis, būda
mas iš prigimties apdovanotas 
lengvai ir grakščiai valdoma 
plunksna turėtų iš savo tokių 
didelių patyrimų ir mokslo ži
nių bagažo, jo pamėgtoje spe
cialios miškininkystės srity 
(vok. Waldbau), rasti jėgų 
parašyti knygą. Išleistas rank 
vedis būtų Lietuvos miškinin
kams labai pasiilgtu ir didžiai

Laukiama didelio 
naujagimių derliaus

WASHINGTONAS. — Du de
mografai — June Sklar ir Ka
lifornijos universiteto Berkeley 
ir Beth Berko v iš Kalifornijos 
Sveikatos departamento rašo, 
kad dar šiemet laukiama žymiai 
padidėjusio “beibių” derliaus. 
Kai 1950 metais kiekvienai mo- 
terei —lygiomis padalinus — 
kūdikių būtų atitekę po 3.7, tai
gi nepilni keturi, tai pernai kiek
vienai moterei beišteko po 1.9, 
tai yra po nepilnus du “beibiu”. 
Šiuo metu labai didelis nuošim
tis moterų yra bevaikių, bet pa
staruoju metu pastebimas .didė
jantis noras atsiteisti už praei
tą dešimtmetį. Toks didelis pa
kitimas nuo 1974 metų prasi
dėjęs, kad nei ekonominių sun
kumų nebepaiso.

vertinamu vadovu. Tas su
teiktų didelės pagarbos ir pa
dėkos, įamžinant jo, lietuvio, 
iškilaus miškininko — moksli
ninko vardą ne vien J. A. V., 
bet dar labiau Lietuvoje savų
jų tautiečių tarpe. Geros svei
katos ir Dievo palaimos visa
me gimtadienio (1901. VIII. 3) 
sukakties progai

.xxxxxxjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxzxz
KNYGOS ANGLŲ KALBA

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės {spūdžiai oku 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jssmlnws, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristi jonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Kado' Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto .bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL "Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

’ Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis- Jas Ir 
titax knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
plnianę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago. HL 60608 •
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' ?• JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
\ > Juozo Liūdžiaus Raštai

' - Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
' : : PETRONĖLĖS‘^LlCDžIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
< . 88 puslapiai Kaina SI.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokiu adresu: •

- “NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.
---------  ' ‘ N ---------------

TaupyKite
pąs/inuš'

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antrą, 
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

51/4%

Įftalfoe pietuoM klcnuu automobtUamf paMatytL

■MH
OAN ASSOCIATION

Chicago, HL 60608 
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-3076
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ŠIRDIES APSAUGA

darniai

ŠIRDIS

ŠIRDIES IŠKRYPIMAI

$7.50
$2.50

$26.00
$14.00

trims mėnesiam*
vienam mėnesiui

galbos akciją. Lietuvių dosnios 
rankos neišgelbėjo vieno ar kito 
žmogaus, bet išsaugojo nuo mir
ties 25,000 Karaliaučiaus ir gal

$31.00
$18.00

$4.00

Kanadoje;
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams .____

pusei metų ___

rėš Rytprūsių gyventojų. Beit 
visgi turime pripažinti, kad šo- 
kie tokie lietuviškos pagalbos 
perstatymo pėdsakai vokiečių 
literatūroje yra.

NAUJIENOS, CHICAGO ft, ILL. — THURSDAY, AUGUST 28. 1975

LB tarybos. Reikia neužmiršti, kad Blinstrubas j tary
bą buvo rinktas, o Gečys su Gaila tarybos buvo samdyti.

Suvažiavusiems Bendruomenės tarybos nariams Tea- 
doras Blinstrubas tarė: “Pastebėjęs JAV LB krašto val
dybos- narių pranešimuose trūkumą tautinio solidarumo 
dvasios, sudarančios vieningos Lietuvių Bendruomenės 
pagrindą, ir išgirdęs tiek neteisingų Čia pateiktų kaltini
mų, esu priverstas jums pareikšti, kad nuo šios dienos 
pasitraukiu iš JAV LB tarybos narių”.

JAV LB tarybos narys Blinstrubas, darydamas po
sėdžiaujantiems tarybos nariams trumpą, bet turiningą

Naujienos eina kasdien, jfakiriant 
sekmadienius. T aidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kadangi šios pagalbos publika
cija yra pirmoje eilėje pačių lie
tuvių reikalas, todėl pažiūrėki
me, kas yra šioje srityje mūsų 
padaryta.

Pavergtosios Lietuvos plunks
nos žmonės negali apie ją rašy
ti, jie net negali žodžiu liudyti, 
nes tai būtų “didžiojo brolio” žu
dynių atidengimas. Todėl vieni 
tremties kultūrininkai ir politi
kai tegalėjo ją pavaizduoti ir 
pasirūpinti jos išgarsinimu.

O išgarsinimo objektas yra ti
krai didelis ir didingas — lietu
vių tautos žmoniškumas, paro
dytas barbariškoje priespaudoje. 
Jei Maž. Lietuvos rašytojas ir 
filosofas Vydūnas, taip stipriai 
tikėjęs į lietuvių tautos žmoniš
kumą, būtų apie lietuvių pagal
bos akciją sužinojęs, jis būtų ga
lėjęs įsitikinti, kad jo pranašo 
vizijos buvo virtusios tikrenybė
mis.

dies raumenų sužaloja, tuomet būna jau labai blogos 
pasekmės. Gerai žinoma, kad sužalotos širdies nebe
pagydysi. Tiesa, bandoma pakeisti žmogaus širdį kita. 
Kol kas tie bandymai dar nedavė teigiamų rezultatų. 
Ar pavyks kada nors tai padaryti, kad su kita širdimi 
žmogus galės gyventi 10 — 20 metų ilgiau?

Žmogus turėtų būti atsargesnis savo sveikatą sau
godamas. Būtina prižiūrėti dantis, kad jie nebūtų 
kortozinuoti ir jų desnos nebūtų kraujingos; žandikau
liuose kad nebūtų aklų ir kiaurų pūlinių. Toki bakte
riniai žandikauliai sugadina ne tik kraują, bet ir širdį 
ir pagamina Įvairius jos sutrikimus jaunuoliuose ir su
augusiuose žmonėse.

Kraujo apytakos sistemoj esti daug Įvairių pairi- 
mų, ar tai dėl širdies raumenų silpnumo, ar jos vož
tuvų sužalojimo, ar dėl kraujagyslių sukietėjimo ir 
t. t. Visi toki reiškiniai turi įtakos-į visą orgahizmąj 
širdis gali nusilpti dėl jos pačios audinių gedimo arba 
dėl jos vožtuvų pažeidimo, širdies pumpuojamoji jė
ga yra jos dosiniam ir kairiam pilveliuose, o abiejų šo
nų auselėse yra kaip ir kokie rezervuarai pristatytam

$30.00
$16.00

$3.00

Užsieniuose:
Metams ______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

$30.00
$18.00

$8.50
$3.00

“žemaitis, Vincas — Sūdavos 
Praeitis, Chicago, 1964, pal. 108).

Laiko bėgyje, bekonferuodami 
ir besiderėdami su aliantais, mas 
koliai Įsitikino, kad jie iš ameri
kiečių ir anglų gali lengvai išsi
derėti teritorinių cesijų. Pasi
naudodami tokią aplinkybę, jie 
Yaltos konferencijoje (1945.11. 
5-11) staiga pareiškė nė kieno 
nelaukto pageidavimo, kad šiau
rės Rytprūsiai būtų pavesti So
vietų Rusijos vyriausybei. (Kad 
Mažoji Lietuva ne Potsdamo, bet 
jau Yaltos konferencijoje nu
slydo į maskolių rankas, suži
nome iš Trumano 1945 m. rug
pjūčio 9 d. radijo pranešimo, pa
skelbto sekančią dieną “New 
York Herald Tribune”. (Žiūrėk 
ir Schieder, The Exjpulsion of 
the German population..., Vol. I, 
1, psi. 69).

Angliškieji konferencijos da
lyviai nesiorientavo ir, matomai, 
nesuprato, kad už tokį maskolių 
pasiūlymą tesislepia rusiško im
perializmo naujas šuolis, sieki
mas toli į šiaurės Vakarus pasi
davusius militarmės bazės. To 
anglai nesuprato ir net amerikie
čiai nekėlė Mažosios Lietuvos 
etninio identiteto. Amerikiečiai, 
arba nebuvo apie Mažąją Lietu
vą painformuoti, arba, jei ir in
formuoti, nenorėjo drumsti mas
koliško talkininko nuotaikų. 
Taip, labai lengvai, niekam nė. 
neprotestuojant, Mažoji Liet'u- 
.va nuslydo į Maskolijos apimtį 
ir tapo Sovietų Rusijos adminis
tracine dalimi, nors jie ir neturi' 
jokių istorinių ar etninių teisių 
į šitą kraštą.

Maskoliai nenorėjo tikėti, kad 
jie taip lengvai būtų galėję lai
mėti tokį šaunų kraštą ir bijojo, 
kad kuris iš jų aliantų nekeltų 
iš naujo 'šiaurės Rytprūsių klau
simo. Jeigu tai įvyktų ir jiems 
reikėtų tos Rytprūsių dalies at
sižadėti, jie norėjo ją grąžinti 
Maskkolijai aplikiniu keliu — 
pirma prijungiant prie Lietuvos.

Įrodyti Mažosios Lietuvos lie
tuviškumui, jiems reikėjo moks
liškai ajdirbtos medžiagos.'Todėl, 
tuoj po 1945 m. balandžio 9 d. 
Įvykusios Karaliaučiaus kapitu
liacijos, Dr. Povilas Pakarklis 
su būriu padėjėjų buvo pasiųs
tas i Karaliaučiaus Slaptąjį Vals-, 
tybinj Archyvą, kad ten surastų, 
medžiagos apie Maž. ...Lietuvą,, 
kurios pagalba būtų .galima -su-; 
griauti talkininkų 'pasipriešini
mą ir Maž. Lietuvą grąžinti /Lie
tuvai. 1

Nors naciai buvo -minėtą .ar
chyvą laiku į Vakarus iškraus
tė, Pakarklis'visgi-apsčiai prisi
rinko tiek ir 'tokių numestų- do
kumentų, kurie jį ^vėliau Įgilino 
dvi ėjus stambius veikalus para
šyti ir mokšliškai tvirtai pama
tuoti. Pirmasis jo darbų vaisius 
buvo 1948 m. išleistas‘267 .pus
kapių veikalas “Kryžiuočių -Vals
tybės Santvarkos Bruožai”, ant-

ir nak 
norma

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose; 

metams____________
pusei metu____________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui ______

Subscription Ritvs: £
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
fix month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

jis ir nepadarė. Blinstrubas kalbėjo apie stoką “tauti 
nio solidarumo dvasios, padėtos Bendruomenės pagrin 
dan”. Jeigu jau patys pastato pagrindai skaldomi, ta: 
bendros kalbos negali būti.

Šie trys vyrai ne eiliniai Bendruomenės nariai. Jei-

Širdis yra vienas iš geriausiai sumontuotų inecha- 
hizmų, kuriam lygaus dar nepasisekė padaryti, kad ir 
gabiausiems šių dienų mokslo žinovams — inžinieriams. 
Tiesa, nūdien bandoma įvairiausiais būdais pagamin
ai dirbtinę širdį, kuri galėtų pakeisti žmogaus natūra
linę, kol kas dar nepavyko. Taipgi nepavyko bandy
mai persodinti širdį vieno žmogaus kitam, kad jis ga
gėtų būti sveikas ir ilgiau gyventų.

Širdis yra viena iš stipriausių žmogaus kūno orga
nų. Ji atlieka vieną iš svarbiausių užduočių, išvarinė- 
dama kraują į visas žmogaus kūno dalis, širdis plaka 
dieną ir "naktį be atvangos, be sustojimo, be poilsio iki 
visai pavargsta, bei nusilpsta. Ir lik nustojus jai plak
ai nors vienai sekundei, žmogus užmerkia akis amži
niai.

Širdis skirstoma į keturis skyrius: du kairėje ir 
du dešinėje pusėje. Viršutiniai skyriai vadinami pric- 
širdžiais. apatiniai — skilveliais. Tarpe širdies skyrių

vo, bet ir Dr. Kazio Bobelio, tos pačios Bendruomenės 
tarybos nario ir Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko 
vardu. Pradžioje posėdžiaujantieji nesusivokė, kas čia 
atsitiko, o krašto valdybos nariai iki paskutinių dienų 
neigė, kad .iš tarybos pasitraukė ne tik Blinstrubas, bet 
ir Dr. Kazys Bobelis. Pasiteiravus paaiškėjo, kad iš 
JAV LB tarybos išėjo ir Dr. Bobelis. “Jeigu bendro dar
bo nuotaika neįmanoma, jeigu kitos organizacijos bus 
šmeižiamos ir pats nutarsi iš tarybos trauktis, tai pareiš
kimą padaryk abiejų vardu. Aš taip 'pat išeinu”. Dr. 
Bobelio duotas žodis yra lygus pasirašytam raštui. Jie
du vienas kitu pasitiki. Jeigu Blinstrubas pranešė tary
bos nariams, kad iš tarybos išeina ir Dr. Bobelis, tai 
reiškia, kad jis išeina.

Trumpu laiku iš Bendruomenės tarybos pasitraukė 
trys vyrai. Iš aukščiausio Bendruomenės organo išėjo 
ne eiliniai nariai, bet tai Bendruomenei daug dirbę ir jos 
ateitimi besirūpinę įtakingi lietuviai. Dr. Kriaučėliūnas 
savo pareiškime konstatuoja, kad jau kuris metas LB 
vyksta krizė, tarp Bendruomenės ir Amerikos lietuvių 
visuomenės plyšys kasdien didėja. Dr. Kriaučėliūnas ti
kėjosi, kad Clevelande bus imtasi žingsnių atgauti pra
rastą Bendruomenės pasitikėjimą plačioje lietuvių visuo
menėje, imtasi žingsnių grąžinti į Bendruomenę visus lie
tuvius, jis net viešai konkrečius žingsnius buvo pasiūlęs, 
bet Bendruomenės dabartinė vadovybė nesiėmė įjdkių 
žingsnių dabartinei krizei pašalinti.

Teodoras Blinstrubas yra politikas, jaučio už ragų 
jis neima, bet jis švelnesniais žodžiais pasako tą patį, ką 
ir Dr. Kriaučėliūnas pasakė. Ką keliais atvejais pasakė

Bet tremties lietuviškoji pu
blicistika to visko nežino. Be jau 
minėto Nidos knygų klubo, Lon
done leidinio “Duonos beieškant” 
ir Lietuvių Bendruomenės Vo
kietijoje 1975 m. išleistos “Do- 
kumentation”, nei Vlikas nei Al
tas lietuvių 1945 iki 1948 m. pa
galbos politiškai naudote nenau
dojo; nei vienas tremties lietu
viškų žurnalistų šiuo klausimu 
neparašė jokio išsamaus straips
nio, nei vienas lietuvių litera
tų tam klausimui nepašventė nei 
trumpiausios novelės, nei vienas 
mūsų tremties poetų jam nepa
skyrė nei blankiausio žodelio, 
dramatikai nerado temos, tapy
tojai nesugebėjo jo atvaizduoti, 
o “profesiniai istorikai”, lyg ko
kie užburti karalaičiai, jį pra
snaudė 30 metų!

Jeigu kada nors būtų rašoma 
“Bolševikų Nausikaltimų Lietu
voje Enciklopedija”, ne tik mas
kolių žudynės Mažoje Lietuvoje, 
bet ir Did. Lietuvos lietuvių pa
galba tokiame leidinyje turė
tų būti plačiai atvaizduota.
7. Mažosios Lietuvos likimas po 

Antrojo pasaulio karo

Iki Antrojo pasaulinio karo pa
baigos vyravo nuomonė, kad mas
koliai prijungs šiaurės ir Rytų 
Rytprūsius, t. y., Mažąją Lietu
vą, prie Lietuvos. Tuo labiau, 
kad jie patys per savo lietuviš
kas radijo transliacijas iš Mas
kvos tokį prijungimą vis ir vėl 
skelbdavo. Vincas Žemaitis, to
kius pažadus sekęs, paduoda vie
no bolševikų pareiškimo tokį 
tekstą:

“Mažoji Lietuva, tai kraštas 
nuo amžių lietuvių gyventas, jų 
prakaitu ir krauju laistytas, ir 
jo grąžinimas Lietuvai bus tik 
menkas palyginamai medžiagi
nis ir moralinis atpildas už lai
ke tiek amžių patiltas iš Kry
žiuočių Ordino ir pačių vokiečių 
medžiagines ir dvasines skriau
das. Jis bus grąžintas Lietuvai!

(Tęsinys)
d. Lietuvių tremtinių reagavimas

Viršuje patiekti parodymai 
apie Did. Lietuvos pagalbą Maž. 
Lietuvos gyventojams yra paim
ti iš vokiškos raštijos. Jie pa
rodo pavienių asmenų nuotykius 
ir tik mažai tėra pasinešę įro
dyti lietuvių tautos bendros pa-

DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS 
JOS VISAD RAŠO

iš venų kraujui laikinai sutalpinti, kol jis subėga į pil
velius.

Širdies kamaraičių vožtuvams sugedus ir tinka
mai neužsidarant, širdies raumenims tenka dvigubai 
darbuotis, 'kad kaip nors išvarinėti pristatytą jai krau
ją. Kol širdies raumuo yra tvirtas, tai viskas eina sklan
džiai, Bet raumenim pradėjus nusilpti, tai tuomet pa
sidaro labai rimtas pavojus visam organizmui. Gi 
širdies raumuo gali nusilpti nuo sunkesnių ligų, nuo 
kurių nuodų iš dantų ir mažakraujystės.

Pavojaus ženklai būna šie: sunku atsikvėpti, krūti
nėje skausmas, širdies per greitas plakimas, pamėly- 
navimas lūpų, veido, panagių ir viso kūno, širdies 
vožtuvus gali sužaloti bet kokia.limpama liga — plau
čių uždegimas, influenza, glandų uždegimas, -dantų 
kiauros ar aklos votys pagamina širdies plėvių užde
gimą ir gedimą. Minėtų ligų bakterijos dažnai įsibrau
na kraujo apytakon ir su krauju prieina iki širdies, 
čia jos apsistoja širdies plėvėse ar durelėse pasidaro 
— endocarditis.

Širdies raumuo dažndi sugenda nuo chroninių už- 
sisenėjusių ligų, bakterinių ar kitokių, pav. sifilio, 
alkoholio, šiino medžiagų apykaitos iškrypimų, se
natvės, pamažu naikina širdies audinių ląsteles ir at
leidžia jungiamųjų audinių tamprumą. Nuo audinių 
'tamprumo sumažėjimo kraujagyslių sienelėse išsivys
to sklerozė ir-sukeli a aukštų kraujo spaudimą. Nuo to
kių atmainų Organuose širdis dar daugiau nukenčia, 
ji tik greičiau nusidėvi gali staigiai sustoti plakusi bet 
kuriuo momentu.

širdies vožtuvams sugedus, žmogus taip blogai 
dar nesijaučia kol širdies audiniai tebesidarbuoja pa
stoviai ir •kraujų išvarinėja. Tačiau kai liga daug šir-

yra durelės — vožtuvai, kurie užsidaro iš apačios. į 
širdies dešinę pusę subėga iš viso kūno dalių nešvarus 
kraujas, kuris perduodamas plaučiams deguoniuoti — 
oksigenuoti, o oksigenuotas kraujas grįžtą į širdį, o iš 
ten į aortą. Iš aortos į kraujagyslęs, kuriomis aptar
nauja visą žmogaus kūno sistemą.

Vien tik kraujo cirkuliacijai veikiant, aprūpina
ma šviežiu oksigenuotu krauju viso kūno ląstelės ir au
diniai. Be oksigenuoto kraujo, kuris atneša naują 
energiją nusilpusioms ląstelėms, jos negalėtų 
atlikti joms skirtO'darbo.

Žmogaus kūne cirkuliacija kartojasi dieną 
tį be-pertraukos. Kol širdies vožtuvai veikia 
liai, tai žmogus jaučiasi gerai. Tačiau vožtuvams su
šlubavus ir neatliekant savo uždarinio prasideda įvai
rūs širdies sutrikimai, kuriuos nelengva pašalinti, kad 
ir geriausiam gydytojui — specialistui. Dažnai būna, 
kad širdį pažeidžia bei sužaloja iširę, išpuvę dantys, o 
labiausiai, tai kiauri ir akli puviniai, kurių nuodin
gieji bakterijų perų židiniai tūno giliai pasislėpę žan
dikauliuose. Nuo tokių bakterinių lizdų ir paeina veik 
"didžiuma įvairių širdies sutrikimų, o taipogi reumdtų. 
artritu, kuriems dar nėra išrastu vaistu.
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rasis — 1960 m.paSitodfiusi 668 
puslapių stambi knyga *— “Prū
sijos V aidžios Gremžtos, Pagrau
denimai ir Apsakymai Lietuvos 
Valstiečiams”. Pastaroji Pa- 
karklio knyga padarė vokiečiams 
tokį įspūdį, kad iškilusis Rytų 
Europos tyrinėtojas Dr. -Forst- 
reuteris recenzinėje studijoje 
“Der Druck von litauischen und 
polnischen Bekanntmachųng in 
Preussen vor ,1772”, Zeitschrift 
f. Ostforschung, 1962, IV, p. į40 
—644 šoko Dr. Pakarklio minė
tą labai turtingą knygą sumen
kinti.

Bet Dr. Pakarklio paruošta 
medžiaga apie Maž. Lietuvą mas
koliams nebuvo reikalinga, nes 
1945 m. nuo liepos 17 iki rug- 
piūčio 2 d. vykusioje Potsdamo 
konferencijoje nei vienas alian
tų neprotestavo dėl Mažosios 
Lietuvos perleidimo maskoliams. 
Toje konferencijoje Maž. Lietu
vos cesija buvo ratifikuota ir 
viešai paskelbta. Taip 1945 m. 
rugpiūčio "5 d. ‘Department pf 
State Bulletin” skelbė “The re
port on Conference of Potsdam 
as releosed to the prees by White 
House on August 2, 19^”. Ten 
sakoma; “Article VI reads in 
part as follows: ■/_

City of Koenigsberg and’ 
adjacent area..

The conference exarriined a 
proposal by the Soviet Govern
ment that pending the final de
termination of territorial ques
tions at the peace -settlement 
the section of the western fron
tier of the Union Of Soviet-So
cialist Republics which 'is ad
jacent to the Baltic Sea should 
pass from The point on the east
ern shore of the Bay of Danzig 
to the east, north of Braunsberg 
— Goldap, to the meeting of 
the frontiers of Lithuania, the 
Polish Republic and the East 
Prussia. .

The conference has agreed in 
principle to the. proposal of the 
Soviet Government concerning 
the ultimate transfer to,‘the So
viet Union of the City of. Koe
nigs berg-and the area adjacent 
ot it as described above subject 
to expert examination of the ac
tual frontier.

The President of the United 
States and the British Prime 
Minister have declared that 
they will support the proposal 
-of the (conference at the forth
coming peace settlement”.

Aukščiausiojo Sovieto prezi
diumo 19’46 tn. balandžio 7 d. pa
rėdymu- 'Karaliaučiaus kraštas 
buvo įjungtas .į‘SSSR, otų pačių 
metų liepos 4<ti. tos pačios ins
tancijos datų • parėdymu Kara
liaučiaus wardas 'buvo pakeistas 
į Kaliningrad, o Karaliaučiaus 
krašto pavadinimas į Kalinin- 
gradskoje Oblast.

“■(Bus slaugiau)

Trijų vyrų pareiškimai
Praeitą savaitę Naujienose buvo paseklbtas visiems 

Amerikos lietuviams plačiai žinomo Dr. Leono Krianče- 
liūno pareiškimas. Spaudoje niekas apie šį pareiškimą 
neatsiliepė, bet privačiuose pasikalbėjimuose jis sukėlė 
daug 'įvairių komentarų. Visi žino, kad Dr. Kriaučeliū- 
nas ne vieną kartą prie Lietuvių Bendruomenės darbų 
buvo prirėmęs savo petį. Kiekvienas žino, kad Dr. Kriau- 
čeliūnas buvo išrinktas JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybon, bet ne kiekvienam suprantama, kodėl šis veik
lus lietuvis būtų turėjęs pasitraukti iš aukščiausio Bend
ruomenės organo.

Birželio pabaigoje labai panašus pareiškimas buvo 
padarytas Clevelande, JAV LB tarybos posėdžio metu. 
Tą pareiškimą viešai padarė Teodoras Blinstrubas, veik
lus Lietuvių Bendruomenės narys, dalyvavęs veik vi
sose Bendruomenės konferencijose ir visuomet turėjęs 
drąsos pareikšti savo nuomonę kiekvienu svarbesniu 
Bendruomenę ir Lietuvos laisvę liečiančiu reikalu.

Amerikos Lietuvių Bendruomenę suskaldė irakli- 
gatvin nuvedė Juozas Gaila ir Algimantas Gečys, Cle
veland© tarybos posėdžiuose net nedrįso prisipažinti prie 
padalytų klaidų. Vietoj papasakoti, kaip jie, prisilai
kydami principo, bandė apjungti visus Amerikos lietu
vius, skaldydami skyrius ir nenorėdami tartis su žmo
nėmis, norinčiais dirbti Lietuvių Bendruomenėje, jie 
pradėjo kaltinti Amerikos Lietuvių Tarybą, kaip di
džiausią Bendruomenės nelaimę. Prie šių dviejų kaltin
tojų, Clevelande dar prisidėjo ir Juozas Ardys. Prane
šėjai užmiršo, kad Teodoras.Blinstrubas taip pat buvo 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos narys, dažnai pirmininką 
pavaduojantis viceprezidentas.

Teodoras Blinstrubas, nepriklausomoje Lietuvoje 
buvęs gimnazijos direktorius, o Amerikoje kelis metus 
buvo Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas, 
Clevelando konferencijos atstovams pareiškė ir Įrodė, 
kad ne tik Gečio, bet ir Gailos kaltinimai yra netikslūs ir 
neteisingi. Nežiūrint į Blinstrubo pareiškimus, tarybos 
posėdin suvažiavusieji patikėjo samdinių Gečio ir Gailos 
neteisingiems tvirtinimams ir nekreipė dėmesio į Blin
strubo padarytus pareiškimus, jis iš'tarybos išėjo. Bir
želio 22 d. jis išėjo ne tik iš posėdžių salės, bet ir iš JAV

American Heart Association atlikti tvrimai rodo 
štai ką: Tyrinėjant 4.120 rūkančių vyrų buvo nustaty 
ta, jog tarpe tų, kurie rūko cigaretes, širdies smūgiai 
tris sykius dažniau pasitaiko, negu tarpe tų, kurie rū
ko cigarus, pypkes, arba tarpe paliovusių rūkyti.ciga
retes. Statistika rodo, jog apie 75.000 .vyrų, nuo 40Iki 
65 metų amžiaus nelaiku miršta nuo širdies -Smūgio, 
nuo rūkymo per daug cigarečių. Būtina pasakyti, -jog 
žmogaus širdis, tai yra yra viena iš geriausiai paga
mintų mašinų, kuriai kitos lygios dar nepavyko pa
daryti.

Amerikoje, kasmet vienas milijonas žmonių miH- 
ta nuo širdies ligų bei aukšto kraujo spaudimo. 50 pla
centų jų miršta nuo širdies smūgio pirma negu pasie
kia ligoninę, širdies smūgiai priklauso daugiausia niro 
Coronary Heart disease. Dr. A. M. Smith sako štai ką:

"(Bus daugiau)

SAUGOK SAVO SVEIKATĄ 1
Medicina dar neišmoko nugalėti kai kurių ligų, bet 

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.
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DR*- ANN BAUŪNAS

2863 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą, 
ff ...TffgMi Illi II .—'■■lira rr-T'—jii.i'HHTY ■ ....

DR. K. G. DALUKAS 
AKUtftRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GTNtKOLOGMft CHIRURGIJA 
4449 U. PwImM Rd. (Crewford Madkal Buildfo*). T«L LU 5-6444

—

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Totof. 695-0533 

Fox Valley Modical Confer 
M0 SUMMIT STRMT 

ROUTE 58^ ELGIN, ILLINOIS

DU PfTER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofbu: HEmlock 4-5849 

JUricL 3*8-2233
OFISO VALANDOS;
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Tautos šventes minėjimas
Tautos šventės minėjimas 

įvyks rugsėjo 7 d. Kultūriniame 
centre, prie 9-tos mylios. Prasi
dės pamaldomis visose trijose 
parapijų bažnyčiose, 10:30 vai. 
ryto. Iškilmingas minėjimas 
12:30 vai. Organizacijos daly
vauja su vėliavomis, kaip baž
nyčioje taip ir iškilmingame mi
nėjime. Po minėjimo bus me
ninė dalis. Prie įėjimo bus ren
kamos aukos LB reikalams. Nau
joji apylinkės valdyba bando 
įvesti LB reikalams aukų rink
liavos mėneį, kad nesidublikuo- 
tų su ALT rinkliava. Visuome
nė kviečiame pamaldose ir mi

nėjime gausiai dalyvauti ir dos
niai aukoti.

Dosniems lietuviams 
išleistuvės

ir iežUd, tikUi susitariu.

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS

WofchMfor Camrmmlty klinikos 
JMdfolMs direktorius.

im t. ManMto RcL W^chesfor, IIL
VALANDOS: 3—S darbo dienomū ir

GRADTNŠKAŠ1
KIEKVIENAI TV NUO TOLO 

VALDYTI

T*£ ighms IrU 50-2721.

2512 W. 47 ST. • PR 6-1998 
Sekm. ir tree, uždaryta.

M-

DR. W. KIM-ESINAS 
RKBttRLJA BE MOTERŲ LIGOS 

GlNBKOtOGINt CHIRURGIJA 
•132 Šo. Kadzic Ava., WA 5-2670

Valandos pagal tuma Jei neat- 
rfliepiM, ’ skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE* 3-5893

A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AK4Ų LIGOS

, 3907 West KSrd Street
Valandos pagal susitarimą.

Tel4 561-4605 ir 489-4441 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVE.

(Prie Western Ave. kampo)
- 521+ No. WESTERN AVE.^

. Valandos pagal susitarimą.

foL:- HE 4-1818
Raridencilcs: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 3-0333 ir PR 8-0834
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Svyturiečiams šauliams, Neliai 
ir Klemensui Urbšaičiams, šau
lių “Pilėnai” stovyklavietėje iš
vykstantiems trims savaitėms j Į 
Lietuvą pirmininko Alfo ir An-i 
gėlės šukių pastangomis buvo \ 
suruoštos išleistuvės. Susirinko į 
apie 50 kviestų svečių ir draugų.

Susėdus prie vaišių stalo pirm. 
A. Šukys tarė trumpą žodį ir pa
prašė už N. ir K. Urbšaičių lai
mingą kelionę į Lietuvą išgerti 
tostą. Taip pat tarė žodį A. Mi
siūnas ir kiti, visi palinkėjo sau
gios kelionės ir laimingai grįžti 
į Detroitą.

Prie šio trumpo aprašymo, no
rėčiau ■ skaitytojus painformuo
ti, kad N. ir K. Urbšaičiai, jei 
neklystu, “Pilėnų” stovyklos 
įrengimui jau paaukavo arti 
4,000 dolerių. Tai antri iš duos- 
niųjų ir reikia tikėtis, kad pra
lenks pirmąjį. Jų dosnumu buvo 
pagilintas ir praplėstas maudy
mosi baseinas. Ta proga “Pilė
nų” stovyklai pagerinti tuoj pa
aukojo dosnus lietuviškiems rei
kalams Valeninas Kavaliukas 
150 dolerių. Stovyklos vadovybė, 
duosniems aukotojams nuošir
džiai dėkoja ir tikisi, kad ir kiti 
paseks jų pavyzdžiu.

— Susivienijimo 200 kuopos 
išvyka-gegužinė įvyks rugpiūčio 
31 d. šaulių stovykloje ‘Pilėnai”. 
Pradžia 12 vai. Visuomenė ma
loniai kviečiama atsilankyti.

— “Dainavoje” nuo rugpiūčio 
17 iki 24 d, vyko tautinių šokių 
mokytojų suvažiavimas, vadova
vo šokių direktorė Galina Go- 
bienė. A. Sukauskas

HlDlENflIA P4S *»REZ1DENT4 
FORD

POVILAS P. DARGIS, SLA Prezidentas

GERI

Šių metų Liepos-July 25 die
ną Prezidentas Gerald Ford 
Baltuosiuose Rūmuose (Wa
shington, D. C.) priėmė 8 tauti
nių grupių vadovus. Priėmime 
dalyvavo taip pat sekretorius 
dr. Henry Kissinger ir keturi 
kongreso atstovai, jų tarpe kon 
gresmanas Derwinski.

Lietuvius atstovavo ALTo

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka 

Piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 58^1220

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

K AKĄA lietuviškai 
2411 W.,71st.St. — Tel. 737-5149 j 
TTcring. akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”. i
Va£ pagal susitarimą. Uždaryta tree. 

"a, LEONAS SčiBUTij 
’ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA
2654 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų. .

Ofiso tolof.: 776-2880
Naufot fbz. tolof.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bondn pnktika, spec. MOTERŲ lipos 
Ofl»«»: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
tr ps&kt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
nid> M vKL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. T&masoms, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

J454 WEST 71«t STREET 
Gfbo HMj- H&nlock 4-2123 

AM: dHiwn M195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neztsilfepfg, tai telef. GI 8-6195.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N AS 
TeL- WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairių atstu m v. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11:30—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-i 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

elemento, 
moterys, 

komunis- 
Jeigu jau 
priešiškos 

tai bent

715’ So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO, ILL. 60629

KXE5T FIXES HURT 
OCT. forest nūs**

H50 Wetf Ord St, Chlca III. 6062?

P. SflEIKIS, 0. P.
ORT HOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
ditai. Speciali paęalba kojom* 
(Arch Support*) ir L t

---- c;

Bibliografijoje 
didelė spraga

Adomas ir Filomena Kan
tautai paruošė didelę lietuviš
ką biliografiją Kanados ir JAV 
didesnėse bibliotekose esančios 
lituanistinės medžiagos. Jų at
liktas didelis darbas, bet tame 
darbe yra didelis plyšys.

Rinkdami savo darbui me
džiagą, jie pasitikėjo didesnių 
Amerikos bibliotekų tarnau
tojais. Mes suprantame, kad 
patys negalėjo apvažiuoti vi- 

' su universitetų ir didesnių bib
liotekų, kad savo akimis pa
matytų ten esamą lietuvišką 
spaudą bei knygas. Bet vis dėl 
to jiems reikėjo atkreipti dė
mesį j šiuos dalykus:

Į Amerikos didesnes biblio
tekas buvo sulindęs didokas 
skaičius nepatikimo 
Tai buvo fanatiškos 
visur protegavusios 
tuojančią literatūrą, 
negalėdavo Maskvai 
literatūros iišmesfr,
padėdavo netikslią informaci
ją. Amerikos bibliotekose yra 
didokas skaičius prosovietinės 
literatūros, bet ne viskas uni
versiteto lentvnose stovi, ka 
parašo nuo rusų bėgusieji au
toriai.

Paskutiniais 
kos bibliotekos 
apvalytos! nuo 
tendencijos 
daugiau moterų negu vyrų, bet 
tokių pasitaiko dar ir šiandien. 
Netiksli knygų ar laikraščių 
registracija suklaidino “A Lit
huanian Bibliography” auto
rius, o jie klaidins ir tuos, ku
rie bando ar bandys ja pasi
naudoti.

Imkime, kad ir Naujienas, 
patį seniausią ir plačiausiai 
skaitomą lietuvišką dienraštį. 
Kantautų bibliografijoje užra
šyta:

“1250. Naujienos. 1-; vasario 
10, 1914 —- Chicago. III. Lithu
anian News Publishing Co 
Weeklv; dailv.’’

Naujienos niekad savaitraš
čiu nebuvot’ “.'Oil metais išėjo 
pirnias, handbrii^ns jų Aime- 
ris, palaukę savaičių ir 
pradėjo leisti laikraštį du kar- 

■ ftr į savaitę, o netrukus pradė
jo leisti ir dienraštį. Kurį lai-

metais Ameri- 
yra šiek tiek 
prosovietinės 

bibliotekininku,

aš, Povilas P. Dargis, kaip 
SLA prezidentas ir ALTo di
rektorius.

Konferencijos tikslas — iš
siaiškinti ir išdiskutuoti Hel
sinkio konferencijoj ir paruoš
tame pasirašyti akte liečiamuo
sius klausimus.

Prezidentas, pasisveikinęs 
su pakviestais tautybių atsto
vais, paprašė visus atsisėsti ir 
perskaitė savo paruošto pareiš 
kimo tekstą.

Mums lietuviams, buvo ypa
tingai svarbu išgirsti, jog pre
zidentas Ford rado reikalo vi
sam pasauliui pareikšti, kad 
JAV iki šiol nėpripažino ir to
liau nepripažins nepriklauso
mų kraštų prijungimo prie So
vietų Sąjungos.

Prezidentas, be kitų daly
kų, pareiškė:“Turėdamas min 
ty suprantamą jūsų susirūpi
nimą apie Helsinkiu deklaraci
jos reikšmę Baltijos tautoms,

ką Naujienos išeidavo ir sek
madieniais, bet visą laiką jos 
ėjo kiekvieną dieną ištisus 61 
metus.

Nesąžiningas bibliotekinin
kas ar bibliotekininkė kažkur 
.įrašė “weekly”, tai bibliogra
fijoje — Naujienos netiksliai 
pažymėtos savaitraščiu.

Vilniuje leidžiama komunis
tinė Pergalė įtraukta, net barz 
dukinės Bendruomenės Pašau 
lio Lietuvis įrašytas, o Juozo 
Kapačinsko- redaguojamos San
daros taip ir nėra, 
n as Sluchovskis ir

nepaminėtas.
Rimtam darbui 

pasitikėti nerimtų 
kištais duomenimis, 
minėjome tiktai 
pastebėtus, 
rėjimų yra
kad autoriai didelį darbą rė
mė netiksliais doumcnimis. 
Bibliografas

Konslanti-
A. Šitnikai-
P. Girgaitis

negalima 
žmonių pa

čia pa- 
ant greitųjų

bet tokių pražiū- 
ir daugiau. Gaila,

kreipdamasis į jus sakau, kad 
esu vienas tų, ‘kuris šeiriai 
šiuo klausimu domėjosi, ir da
bar užtikrinu, kad JAV nie
kad nepripažino Lietuvos, Lat- 

. vijos ir Estijos inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą ir to nepri
pažįsta dabar. Mūsų oficiali 
nepripažinimo politika nepa- 

i liečiama Europon Saugumo Kon. 
| ferencijos nuatriinais. Paruoš- 
j toje principų deklaracijoje 
I apie teritoriabnį vientisumą 
j yra pastaba, tvirtinanti, kad 
jokia okupacija ar žemės įsi
jungimas, laužant tarptautinius 
įstatymus, nebus pripažintas 
legaliu.

“Nereikia turėti vilties, kad1 
netolimoje ateityje bus pakeis
tas Europos žemėlapis, bet JAV 
neatsisako ir šio seniai žinomo 
principo, ir nedarys jokio 
kompromiso.

Prezidentas Fordas su su
kviestaisiais tautinių grupių, 
atstovais kalbėjo apie valandą 
ir išklausė kiekvieno atstovo, 
minčių.

Čekas reikalavo daryti visa, 
kad būtų atšaukta Sovietų Če
koslovakijoje Raudonoji Ar
mija, o kai nebus Raudono
sios rusų armijos, ten neliks 
nė komunistinės santvarkos.

Prezidentas buvo Tautybių 
atstovų prašomas, kad būda
mas Europoje ir pačiame Hel
sinkyje, rastų momentą dėl 
Baltijos Valstybių dar pada
rytų pareiškimą Prašė, kad 
tas pareiškimas būtų konkre
tus, kad Helsinki susitarimas 
dar nereiškia inkorporavimo 
pripažinimo. Prezidentas už
tikrino, kad jis daro oficialų 
pareiškimą, kuris perduoda
mas spaudai ir skelbiamas per! 
JAV informacijų šaltinius.

Audiencijos metu dr. K. Bo-1 
helio' pareiškimas pažymėti
nas. Jis, tarp kitko, pasakė: 
“Pats prezidentas tūrėtų tureli 
minty, kad Maskva negalima 
pasitikėti; nors Helsinkio sn-' 
si tarimo* 6-asis paragrafas sa-' 
ko, jog negalima kištis į kitų 
valstybių vidaus reikalus, ta-' 
čiau tuo pačiu Maskvos agen
tai bando primesti Portugal!-; 
jai komunistinę santvarką.

Buvo ir eilė kitų įvairių pa
klausimų ir pastabų. Man te- - 
ko garbė, visų lietuvių vardu, 
prezidentui Ford padėkoti už 
jo pareiškimą, kūd JAV nepri
pažins Lietuvos^ Latvijos ir Es
tijos inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą, ir kad virš minėtu 
reikalu Helsinkio Konferenci
joje nebus padaryta jokių 
nuolaidų.

Pasibaigus konferencijai dr. 
K. Bobelis ir aš iš Baltųjų Rū
mų nuėjome Į Voice of Ameri
ca lietuvių skyrių ir pranešė
me viso pasaulio lietuviams, 
kad JAV Helsinkio akte Lietu-* 
vos, Latvijos ir Estijos inkor
poravimo į ‘ Sovietų Sąjungą: 
JAV nepripažins. Ta žinia per 
Voice of America pakartota 
kelis kartus.

MMa

GEORGE PECHUKAS
Mirė 1975 m. rugpiūčio mėn. 26 dieną, sulaliltęs senatvės.
Paliko nuliūdę: žmona Michalina, pagal tėvus Marma, dukterys 

— Melvftia Dhber, jos vyras Edward ir Agnes Pėchtfltas, sūnus Frėd, 
jo žmona Marion, 5 anūkai, 5 proanūkai. dukterėčia Mary Yakatis ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Vietoj gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms.
Kūnas pašarvotas Blake-Lamb koplyčioje, 4727 W. 103rd St., Oak 

Lawn, Illinois.
Penktadienį, rugpiūčio 29 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios y St. Germaine parapijos bažnyčią, o po gedulnigų pamaldų 
bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi; a, a, George Pechukas giminės, draustu įr pažįstami x«ūbšir- 
džiai kvieSami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutnri pa
tarnavimą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, sūnus, antikai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai BUke-LamK Tel. 636-1193 arba 73M242:
-—.—----- ----------- ------------—— --------- -  .

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*Kis drį« kopti į Viešpaties -kalną Ir kas drįs pasirodyti šventoje 

|o ristoje? (Atsak.); Kas švarias turi rankas ir tyrą širdį".
• Psalmė 24:3,4.

i ; JV • e •
Tyraširdžiais vadinami tie, kurie pašventė savo širdis Viešpačiui ir pri

ėmė jo karališkąjį meilės įstatymą. Nežiūrint to, kad jie yra nuodėmės pa
liesti ir sugadintu tačiau jie trokšta ir siekia vykdyti teisingus ir meilin
gus Dievo įstatymus. Viešpats žino jų silpnybes ir negales ir jų padrąsi
nimui yra davęs daug brangiųjų ir palinksminančių pažadų. Jis yra pasa
kęs, kad jie gali eiti prie dangiškos malonės sosto ir rasti pasigailėjimą ir 
kiekvienam reikalui atitinkamą pagalbą. Viešpats yra pažadėjęs ne] 
ir neapleisti tų, kurie tyra širdimi artinasi pas jL

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusioji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

:ti

i • • •
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

W^WA*?AYiY/AV«Vi,?.W?MW?A'MViVAWAV>WA"^

EUD

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS M0DERN1SK0S KOPLYČIOS
IlKŠTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GAIDAS
seniausia n? Didžiausia laidojimo įstaiga

<6^5-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPIA CiOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

1

■MMMI

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

—>■ NAMJWINOS-, CHICAGO t, ILL. THURSDAY, AUGUST 28. 1975

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L PLone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 65th STREET Ktpuonc 4-1Ž1J
23F14 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1 ITS

" P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phene: YArdo 7-1M1
—  --------------------——   ----------- ----- ------------------ ----- -......... . - -



__ SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE DARBAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje (Centro patalpose 307 
West 30 St., New Yorke nuo 
rugpjūčio 2 keletą dienų posė
džiavo Sl^A Pildomoji Taryba. 
Nutarė daug svarbių dalykų.

Be Centro tarnautojų darbų, 
daug susirašinėjimų atlieka pats 
prezidentas Povilas P. Dargis, 
sekretorė Genovaitė Meiliūnienė 
ir iždininkė Euphrozine Miku- 
žiūtė.-Jie dalyvavo ir kelių Ap
skričių suvažiavimuose bei kuo
pų susirinkimuose.

Prie visų kitų darbų, SLA 
prezidentas Povilas P. Dargis,

keletą kartų posėdžiavo su SLA 
aktuarais, Pennsylvania apdrau- 
dos departamento egzaminato
riais bei fraternalinių organiza
cijų vadovais.

Pagal valstijų egzaminatorius, 
kurie SLA veiklą smulkmeniš
kai tyrinėjo, SLA ypač finansi
niai stovi ant labai stiprių pa
grindų.

SLA viceprezidentui Alek
sandrui Chaplikui ir Iždo glo-; 
bėjoms Josephine Mileriūtei ir 
Christine Austin teko dalyvauti 
Apskričių kelių kuopų susirin-j 
kiniuose.

Tarybos narys, JAV Prezidento 
Gerald Foęd buvo pakviestas, su 
7 kitų tautybių atstovais, ir da
lyvavo Etninių grupių pasitari
me, kai Prez. Fordas ruošėsi 
vykti i Helsinkį tarptautiniams 
posėdžiams.

Viena ar kita proga, SLA ir 
ypač Susivienijimo 90 m. sukak
tuvinio vajaus reikalais, beveik 
visiems SLA Pildomosios Tary
bos nariams teko kalbėti lietu
vių radijo programose plačioje 
Amerikoje.

SLA prezidentas ir sekretorė

SLA Pildomosios Tarybos ryšiai 
su SLA apskritimis bei 

kuopomis

Povilas P. Dargis ir viceprezi
dentas Aleksandras Chaplikas 
posėdžiavo su Naujosios Angli
jos organizatoriais ir dalyvavo 
Antrosios Apskrities suvažiavi
me Brockton, Mass.

SLA prez. P. P. Dargis ir se
kretorė G. Meiliūnienė dalyvavo 
SLA 5-tosios Apskrities New 
York - New Jersey kuopų atsto
vų suvažiavime.

Dr.
gas

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje 

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, UI. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENe — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA- 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAIŠTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas. {

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp,

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

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai. 
V. VALANTINAO

JUBILIEJINIŲ METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neidamos ir nesidėdamos J sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tursins,

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių 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 Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama nlatinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų —■ $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, m. 60608

Siunčiu---------------dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS _______________________________

ADRESAS
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HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

I REIKALINGA KARTU GYVENTI NA
MŲ RUOŠOS PADĖJĖJA dėl vyres
nio amžiaus moters. Privatus kamba
rys su vonia įr TV puikiame name su

I oro vėsinimu River Forest apylinkė-
I įe. Reikia suprasti angliškai. Skam
binti angliškai nuo 12 vidudienio iki

7 vai. vak. Tel. 369-9435.

CLEANING WOMEN
Private suburban home. Day time 
hours — full time. Transportation 
furnished from office to home. CTA 
leferson Park Transportation to 

Office. Must understand English.
MINIT MAID INC.

7400 Waukegan Rd., Niles. Ill.
z 647-0433.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

, DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Prez. P. P. Dargis su Chica- 
goje gyvenančiomis SLA Pildo
mosios Tarybos narėmis dalyva
vo SLA 6-osios Apskrities su
važiavime Chicagoje. Visos trys 
-SLA Pildomosios Tarybos na
rės — Iždininkė Euphrozine Mi- 
kužiūtė, iždo globėjos Josephine 
Mileriūtė ir Christine Austin, 
drauge su SLA jprez. ir 6-sios 
Apskrities vadovybe bei kai ku
rių kuopų atstovais, posėdžiavo 
ir planavo pagyvinti SLA vajų, 
o taip pat kalbėjosi ir planavo' 
ir ruošiamojo SLA Seimo Chi
cagoje reikalais.

SLA 59-asis Seimas, kaip jau 
žinome, šaukiamas 1976 'm. 
liepos mėn. 5 d. Pick Congress 
viešbutyje, 520 So. .Michigan 
Ave., Chicagoje.

Sesijos prasidės Florentine 
Room liepos 5 d.-9 vai.

“Linksmoji” dalis Įvyks lie
pos >7 d.; 0 vai. p. p. bus kock- 
teiliai Oxford Room, o 7 vai.. 
Windsor Room banketas.

SLA Seimas švęs Amerikos 
Jungtinių Valstybių 200 m. ne
priklausomybės ir Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 90 metų su
kakties minėjimus.

Smulkesnė programa bus pa
skelbta vėliau SLA Seimui ren
gti komisijos, kurią sudaro: 
SLA 6-oji Apskritis, kuopų vei
kėjai, taip pat Chicagoje gyve
nančios Pildomosios Tarybos 
narės.

tarė “Dirvai” paskirti vienkar
tinę pagalbą $250. ,

SLA nariams dividendai

SLA Pildomoji Taryba na
riams nutarė mokėti dividen
dus; kai tik aktuaras baigs rei
kalingus apskaičiavimus, čekiai 
bus išsiuntinėti. Tai ^numatoma 
atlikti dar šiais metais.

Koresp.
f

LIETUVIŠKI SŪDYTI IR RŪKYTI 
MĖSOS PRODUKTAI: 

lašiniai, kumpiai, skilandžiai, dešros, 
šoninės ir kitkas.

5200 So. WHIPPLE St., 
CHICAGO. ILLINOIS 60632 
Gamintojas V. DŪKŠTAS, 

Tel. 778-2537

RENTING IN GENERAL
>• į N u o m, o s

IŠNUOMOJAMAS 5% KAMB. BUTAS 
1-me aukšte su 2 dvigubais miega
mais, gazu šildymu, uždarais porčiais 
suaugusiems be gyvulių prie 64-tos ir 

Maplewood. Tel. GR 64435.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
' | VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje istorija

SLA'Pildomoji Taryba posė
džiavo su SLA istorijos paruošė- 
jais: istoriku žurnalistu Vytautu 
Sirvydu, dr. Algirdu Budreckiu, 
teisininku Antanu Diržiu ir žur
nalistu Jonu Valaičiu. Istorija 
parašyta, lieka spaudai techniš
kai paruošti.

SLA Namų remontas

SLA namas, 307 West 30th 
St., New Yorke remontuojamas. 
Rudens sezonui SLA reikalams 
jau bus patalpos pilnai sumo
dernintos.

SLA Poilsio namams komisi
ja, savo asmeniškoms atosto
goms išvykusi, apžiūrėjo vie
tovėse — Floridoje ir Atlantic 
City keletą namų. Pilnai tinka
mų prieinama kaina dar ne
rado.

Stipendijos lietuvių studentams

Jau ne pirmą kartą SLA ski
ria paramą - stipendijas aka
demikams lietuviams jaunuo
liams. šiuose SLA Pild. Tary
bos posėdžiuose paskirtos net 
trys: Eglei Juodvalkytei, kuri 
siekia Magistro laipsnio pabal- 
tiečių dramos srity, studijuojan
čiai Southern Illinois universi
tete, Carbondale, Ill., Angelei 
Kiaušaitei, studijuojančiai mu
ziką - (dainavimą bei vaidybą 
Hunters College, New Yorke ir 
Juozui Juškai, studijuojančiam 
Marine Biology, Fairleyh Dis- 
kinson University, New Jersey.

Pagalba padegėlei

Susivienijimui draugingas lai
kraštis “Dirva”, Cleveland, Ohio 
nukentėjo nuo gaisro. Užsidegus 
kaimyiniam namui, ugnis per
simetė į Dirvos patalpas. Maši
nas (pavyko išgelbėti, bent jų 
dalį. Bet archyvas — liepsnose 
sudegė. Pildomoji Taryba nu-

Kas penktas Čikagoje 
gyvena iš Welfare

CHICAGO. — Skaičius iš lab
daros gyvenančių Chicagos mie
ste tiek padidėjo, kad pačiame 
mieste (ghetuose) gyvenančių- 
j ų kiekvienas penktas asmuo šal
pa gauna.

Labdara imančiųjų sąrašai ro
do, kad iš kiekvienų trijų juo
džių vienas gyvena iš šalpos, 
taip pat lotynai (meksikiečiai, 
portorikiečiai) kiekvienas tre
čias ima pašalpą, bet angliškai 
kalbančiųjų baltųjų tik kas dvi
dešimtas ima pašalpą. Prieš pen
ketą metų (1970) apie 10 nuošim 
tis čikagiečių ėmė welfare šal
pą — būtent 5 juodžių tarpe vie-’ 
nas, 5 lotynų taip pat kiekvienas 
iš 5, bet anšliškai kalbančių bal
tųjų tarpe šalpą ėmė tik po vie
ną iš kiekvienų 50, pranešė ur- 
banologas Pierrė de Vise.

Pasak de Vise, 1970 m. ba
landžio mėnesi Chicagos miesto

metams, kad jai dienos būtų 
šviesesnės, kad ji žinotų apie lie
tuvių veiklą ir apie savo gimtąjį 
kraštą Lietuvą. Naujienų vado
vybė: dėkoja p-lei Nausėdaitei 
už taip išmintingą dovanos pa
rinkimą ir kartu su ja siunčia 
p. Nausėdienei gerus linkėji
mus.

— Juozas Bagdžius, L. B. Mar
quette Parko Apylinkės valdy
bos pirmininkas, įvairiais visuo
meniniais reikalais lankėsi Nau
jienose. Ta proga kalbėjosi su 
redaktoriais ir savo pažįstamais, 
tarnautojais, taip pat apžiūrėjo 
spaustuvę. Naujienų paramai 
įteikė penkinę ir pažadėjo su ar
timaisiais dalyvauti rudens pik
nike.

MŪRINIS BUNGALOW ant 43' skly
po. Centr. šildymas. 64-ta ir Whipple. 
Nebrangus.

2 BUTŲ po kamb. 17 metų. 30' 
sklypas. Centrinis šildymas kiekvie
nam butui atskirai. Tik $43,000.

4 BUTŲ: 2 po 4, 2 po 3 ir 3 kamba
riai skiepe. 2 auto garažas. Centri
nis šildymas. Geros pajamos, gera 
gyventi vieta.

10'BUTŲ MŪRAS. Naujas šildy
mas. Geros pajamos. Dideli kamba
riai.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

5 APARTMENT CARNER BRICK 2 
STORY. Side 3 car brick garage. 
All fenced in and landscaped. $56.000 
or best offer. 278-2053 or 276-2835.

SAVININKAS PARDUODA
5 KAMBARIŲ 2 MIEGAMŲJŲ RANCH 

STILIAUS MŪRINĮ NAMĄ
su formaliu valgomuoju ir iš gatvės 
Įvažiuojamu garažu geroje 83-čios' ir 

Kedzie apylinkėje.
Virš 30 tūkstančiu doleriu. 

Tel. 787-6665.

labdaros sąrašuose buvo 347,900 
šelpiamųjų; šiandien jų yra 
605,150.

Miego liga jau čia
CHICAGO. — Oak- Parke .aš- 

tuoniolikametis James Beusch, 
gyv. 308 Home avenue, dviem 
dienom nuo pirmųjų ligos simp
tomų pasirodymo praėjus mirė 
ligoninėje miego liga, vadinama 
encephalitis, kuri yra uodų išne
šiojama ir Įkandimais apkrečia
ma. Tai jau trečia mirtis ta li
ga Illinojuje.
__ Apkrėsti encephalitis liga pir
miausiai pradeda skųstis galvos 
skaudėjimu ir aukšta tempera
tūra. Vėliau išsivysto kalbos ir 
muskulų (raumenų)- sunkumai 
ir miegas. Spėjama, kad ta liga 
apsikrėtė uodai (moskitai) yra 
Illinojų pasiekę iš Mississippi.

— Milijonierius Naujienų ge
gužinėje. Vienas Naujienų rė
mėjas iš Brighton Parko apylin
kės įteikė administrator'ei Kris
tinai Austin pinigų nupirkti Il
linois valstijos 4 paprastus ir 
vieną Grand Slam bilietą Lai
mės šuliniui arba šaltiniui Nau
jienų piknike rugsėjo 7 d. Po
lonia Grove. Įteikdamas palin
kėjo visiems pikniko dalyvaims 
gražiai praleisti sekmadienio 
popietę geroje draugystėje, o 
laimingajam dalyviui tapti mi
lijonierium.

— Ponia Agnes Nausėda, 
esanti Carol Stream, Ill., slau
gymo namuose, šventė savo gim
tadienį rugpjūčio 15 d. Jos gero
ji duktė Valerija- Nausėdaitė, 
gyv. Villa Park apylinkėje, lin
kėdama savo mielai mamytei 
geros sveikatos ir ilgo amžiaus, 
užsakė jai Naujienas' vieneriems

— šv. Kryžiaus ligoninės do
vanų krautuvėje ir laukiamaja
me yra originalių piešinių paro
da, daugiausia Europos meni
ninkų. Meno mėgėjai kviečia
mi ją lankyti darbo dienomis 
nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. Gau
tas už parduotus paveikslus pel
nas skiriamas puošti ligonių 
kambarius originaliais meno 
paveikslais, kurių iki šiol yra 
nupirkta virš 30.

— Kazys Balčiūnas, Lemont, 
Ill., Balfo ir kitų lietuviškų or
ganizacijų veikėjas, pratęsda
mas prenumeratą, atsiuntė Nau
jienų naudai 4 dol. Tos apylin
kės vienas tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėn. A. Sodaitis 
iš Toronto atsiuntė 2 dol. Nau
jienų vadovybė visiems nuošir
džiai dėkoja.

— Ed. Varekojis, St. Peters
burg Beach, Fla., pareiškė pa
sitenkinimą S. Šurkaus straips
niais apie pensininkų gyvenimą 
Kalifornijoj ir jų keliones į 
gamtą bei istorinės ir kultūri
nės reikšmės vietas. Ta proga 
jis atsiuntė porą dolerių Nau
jienų paramai.

**■ Lietuvių Tauragės Klubas 
kviečia visus atsilankyti į pas
kutinę 'šio gražaus rudenėlio 
gegužinę rugsėjo 7 dieną, Bruz- 
gulienės sodyboje, esančioje 
8274 So. Kean Ave, prieš Lietu
vių Tautines kapines. Veiks 
virtuvė ir gros Adolfo Ramonio 
orkestras. Prašo atvykti

Klubo Valdyba

° Visų rūšių namų apšildy
mo specialistas JOHN PUCETA. 
Telefonas 925-4661. Sk.

o Pasakyti tiesą 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 ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
Šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 

2 vonios. Gražus beismantas.. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $29,750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beįsmantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700. <

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdir lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. $18,250.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metinhr pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metu mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieii, 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu lotas. 2 auto mūro ga
ražas Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37.650.

1% AUKŠTO. 18 metų mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti musų. Liga 
verčia atiduoti. $33.500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21,000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante, naujas gazu šildymas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

PLATUS LOTAS su -garažu. Arti 
Maria High. Pigus. $5,900.

VALDIS
REAL ESTATE

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

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS,- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554;

M. A. Š I M K U S 
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitokį blankai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

TeleL 434-4660
_

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

--------——-------------------------------------

.BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus Ir 
oerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Ill. 60609. Tel. VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

* Tautos šventės Minėjimas. 
JAV LB (Registruota) 1975 m. 
rugsėjo mėn. 7 dieną (sekma
dienį) šv. Antano parapijos sa
lėje Cicero, rengia Tautos šven
tės Minėjimą. Pamaldos Šv. 
Antano Parapijos bažnyčioje 
10:30 vai. ryto. Tuoj po pamal
dų įvyks minėjimas parapijos 
salėje. Paskaitą skaitys Dr. 
Zenonas Danilevičius. Po pas
kaitos bus suvaidinta Kvirino 
Runimo vieno veiksmo vaizdas: 
“Grįžtantieji iš Sibiro”. Vaidins 
Cicero jaunimas. Poeziją de
klamuos Rita Vabalaitytė.

Valdyba

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį
lietuvį kailininką

Chicago)© ------

NORMANĄ

185 North W<ba*h Avenue
2nd Floor Chicago, DI. 60601

. 263-5826 
(ptaigoe) ir

• 677-8489
(buto)

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.f,: REpubllc 7-1M1 
--------- ■

DIENRAŠTI *NAUJIENAS’
SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS"

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA

• ŠVIESĄ.




