
f
1L

VOL. LXI Price t5c Chicago, Ill. — šeštadienis, Rugpjūčio-August 30 d., 1975 m.

FDA ŽADA UŽDRAUSTI PLASTIKOS 
VARTOJIMĄ MAISTO ĮPAKAVIMAMS 

Polyvinyl chloride plačiausiai vartojamas 
bonkoms, dėžutėms ir visokiems indams

WASHINGTON AS. — Maisto ir Vaistų Administracija 
(FDA) pranešė, kad ji ruošiasi uždrausti polyvinyl chloride, vieną 
iš daugiausiai .vartoj amų plastikų bonkoms, dėžutėms ir kitokiems 
indams naudojamą maisto pakavimo pramonėje.

Sumanymas uždrausti plasti
ką kilo iš baimės, kad tas pro
duktas — polyvinyl gali būti vė
žio priežastimi, pareiškė FDA. 
To produkto industrija ko grei
čiausia tokius spėjimus panei
gė, per savo atstovą pareikšda
ma, kad “tokia galimybė... yra 
lygi nuliu”. Industrija jos pil
nas vardas The Society of the 
Plastic Industry,, Inc. — paža
dėjo prašyti FDA, kad nuodug
niai ištirtų ir išaiškintų savo 
planuojamas taisykles apie poly
vinyl chloride naudojimą kaip 
maistui pakuoti medžiagą. Ta 
medžiaga yra plačiai naudojama 
pakavimui daugelio maisto pro
duktų, tokių kaip augaliniai alie
jai, paruoštos mėsos, actas,' me
dus, skystieji vitaminai- ir kt. 
Polyvinyl chloride, trumpai PVC, 
yra sutirštintas vinyl chloride 
dujų derivatyvas. Savo dujų 
formoje jis yra pripažintas kaip 
vėžio sukėlėjas ir vartojamas 
tik griežtoje valdžios kontrolė
je.

FDA mini tvirtinimus, kad vi
nyl chloride nuosėdos iš Įvairių 
VC (viny chloride) plastikos rū
šių, kurių plačiausiai yra varto
jama PVC, gali persisunkti Į 
maisto produktus. Minėtos pla
stikos industrijos draugijs at
stovas pareiškė, kad federalinė 
jstaiga “kas liečia tokias galimy
bes, kelia bereikalingą paniką”: 
Ta industrija per metus paga
mina apie 5.4’bilijonus svarų 
PVC (polyvinyl chloride) plas
tikos. Iš tos produkcijos tik apie 
vienas nuošimtis naudojamas 
maisto produktams pakuoti.

Ralph Naderio Sveikatos Ty
rimo Grupė jau anksčiau pra
šė FDA, kad visiškai uždraus
tų polyvinyl produktus vartoti 
bet kokiems maisto pakavimo 
reikalams, f
“Trankvilaizerio” Valium ėala

New Yorkas. — Federaliniai 
mokslininkai iškėlė galimybę,' 
kad plačiausiai vartojamas ra- 
minintis vaistas Valium gali bū
ti yra atsakingas dėl naujagi
mių defektų. Studijos, atliktos 
Atlanta mieste ir Suomijoje, ro
do kad motinoms, kurios vartoja 
antineurotinius vaistus, pir
miausiai Valium, padaugėjo kū
dikių gimusių su perskelta lū
pa. Nors tai gali būti tik su
puolimas, tačiau Ligų Kontro
lės Centras Atlantoje paprašė 
daktarų dukart pagalvoti prieš 
išrašant raminančius receptus 
moterims gimdomajame amžiu
je, kol tyrinėtojai galutinai iš
spręs tą klausimą.

Valum tikras vardas diazepam. 
Apie 60 milijono Valium recep
tų, prirašoma JAV kiekvienais 
metais. •
Priemonės dantims apsaugoti

Kapsulė su sodium fluoride vi
są laiką nešiojama burnoje re-

IŠ VISO PASAULIO

LIMA, Peru. — čia vykstan
čioje 82 “trečiojo pasaulio” tau
tų konferencijoje antrąją posė
džiavimų dieną smarkiai buvo 
puolamos Jungtines Valstybės. 
Smarkiausiai JAV-bes atakavo 
iškalbingas Jugoslavijos užsie
nių reikalų ministeris Milos Mi- 
nic, atakuodamas JAV rolę Lo
tynų Amerikoje ir Panamos- ka
nalo zonoje. Panama ką tik Įsto
jusi Į “trečiojo pasaulio” bloką. 
Kitos trys naujai priimtos na
riais, būtent: šiaurinė Korėja, 
Šiaurinis Vietnamas ir Palesti
nos Išlaisvinimo Organizacija.

CASTEL GANDOLPO, Itali
ja. — Popiežius Paulius VI pra
eitą sekmadienj pasmerkė kaip” 
“begėdiškus reiškinius” žmonių 
grobimus, socialini nerimą, do
rovės paneigimą ir politini pa
mišimą pasaulyje. Atsišaukda
mas Į žmonių sąžinę jis pats pa
reiškė abejonę, kad iš dabarti
nio moralinio nuosmukio galėtų 
gimti nauja žmonių bendruome
nė. Žmonių grobimus dėl išpir- 
kiko popiežius pavadino “gėdin
giausiu reiškiniu civilizuotame 
pasaulyje”.

ADDIS ABABA, Etiopija. — 
“Karalių karaliui” Haile Selassie 
mirus, spaudos reporterio pa
klaustas vienas gatvės pusber
nis atsakė: “Bet jis yra senas 
žmogus, o seni žmonės miršta”. 
Paklaustas, ar jį nejaudina mir
tis imperatoriaus, kurs tiek il
gai valdė kraštą, bernas atsakė: 
“Bet dabar jis nebe imperato
rius. Dabar jis yra tik “shima- 
galie” (senas žmogus).

KITTERY, Maine. — Federa
linė valdžia tebėra beveik vienų 
vyrų dominuojama institucija, 
kurioje moterys negali gauti 
aukštesnių tarnybų, nusiskundė 
speciali prezidento Fordo asis
tentė Patricia Lindh. Iš 700,000 
federalinėje valdžioje tarnaujan
čių moterų tik apie 2,000 mote
rų pasiekusios aukštesniųjų pa
kopų civilinės tarnybos siste
moje.

komenduojama kaip nauja prie
monė tikrai ir pigiai apsaugoti 
dantis nuo gedimo.

Tžrimų Institute Birmingha- 
me., Ala,, mokslininkai Ameri
kos chemikų konvencijoje pra
nešė apie išbandyta būdą kaip 
apsaugoti dantis nuo gedimo, 
burnoje prie dantų pastoviai pri
klijuojant kapsulę su sodium 
fluoride, kurs tirpsta nepapras
tai lėtai ir tuo būdu visą laiką 
dantis pavilgo dakterijas naiki
nančių chemikalu. Tas pats che
mikalas — fluoridas naudoja
mas geriamam vandeniui, dan
tų pastoms ir Įvairiems recep
tams dantų sveikatai apsaugoti.
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Šis žemėlapis parodo Sinajaus vietas, dėl kurię Izraelio vyriausybė 
negali apsispręsti. Gidi ir Mitla perėjimai'per kalnus ir Abu Rudeis 
Žibalo laukai yra svarbūs Izraeliui ir Egiptui, kuris reikalauja, kad 
Izraelitai pasitrauktu il siu poziciiv»;- izraelio' žiesli*ie|i parlamente -'i 
reikalauja ^pasilaikyti svarbias Sinajaus vietas, kol- Egiptas nepasi

rašys nepuolimo sutarties.

GEN. CHARAIS NELEIS PRIMESTI 
PORTUGALAMS DIKTATŪROS
Komunistai sutinka atšaukti gen. Vasco 

Goncalves, bet siūlo kitą jo vieton
LISABONAS, Portugalija. — Kiekvieną dieną Portugalijoje 

jaučiama vis didesnė įtampa, bet dabar Įtempimas jau eina tarp 
Portugalijos karo jėgų. Gen. Goncalves pavyko atidėti atsistaty
dinimo dieną, o dabar, po didelės komunistų demonstracijos Lisa- 
bone, jis neretų pasilikti vyriausybės priešakyje.

Portugalijos prezidentas Go
mes sutiko palaukti karo tary
bos posėdžio, bet is neatsiėmė 
patarimo gen. Goncalves atsi
statydinti. Prezidentas yra įsi
tikinęs, kad kraštui reikalinga 
koalicinė vyriausybė, ’kuri at- 
statytu-krašto ūkį ir pramonę. T.
Gen. Chanais kariai manevruoja

Praeitą savaitę premjeras 
Goncalves ir komunistų parti
jos vadas Cunhal pradėjo trauk
ti partijos narius į sostinę Ir 
ruoštis didelei demonstracijai, 
tuo tarpu gen. Franco Charais 
visus savo dalinius paruošė ko
vai ir išsiuntė “manevrams”.

Praeitą savaitę gen. Charais 
pasitarime reikalavo koalicinės 
demokratinės vyriausybės, o pra
eitą penktadienį jis pareiškė, kad 
jo vadovaujamas dalinys neleis 
komunistams primesti krašto 
gyventojams -jokios diktatūros.
Komunistai siūlo kitą komunistą

Komunistuojantis, gen.. Vasco 
Goncalves sutiktų pašitraukti iš 
premjero pareigų, jei Portugali
jos karo jėgų organizacija sutik
tų premjeru pasirinkti komunis
tuojantį admirolą Jose Pineiro 
de Azevedo.

Prezidentas Gomes išklausė 
komunistų sąlygas, bet jis ne
mano, kad nauju premjeru turė
tų būti paskirtas kitas komunis
tas ar komunistuojantis. Krizės 
metu paaiškėjo, kad krašto gy
ventojų dauguma nenori ne tik 
komunisto, bet ir komunistuo
jančio.

Prezidento pažiūra 
į mokinių ‘busavinią’

WASHINGTONAS. — Nors 
prezidento asmeniška pažiūra to
kia, kad yra geresnių būdų pa
siekti rasinio balanso ir auklė
jimo negu mokinių autobusais 
vežiojimas, bet jis laikysis įsta
tymų ir teismo Įsakymų, pasakė 
prezidento spaudos sekretorius 
Ron Nessen.

Paklaustas dėl neramumų Bos
tone, Nessen atsakė, kad prezi
dento nuomone visi žmonės pri
valo įstatymų klausyti, nors jis 
pats netiki, kad “businimas (au
tobusais vaikų vežiojimas į sve
timas mokyklas) būtų geriau
sias būdas užtikrinti švietimo 
kokybę. — Tai jo asmeninė nuo
monė.

Užuodė Hoffa
c -

Stebėtina šunų uoslė
DETROITAS. — Policijos šu

nys, apmokanti surasti pagrob
tų žmonių pėdsakus, pasirodė 
naudingi ir liepos 30 dieną din
gusio James Hoffa pėdsakams 
susekti. Trys tokie šunys suuo
dė, kad Hoffos tikrai būta vieno 
gengsteriams priklausančio au
tomobilio užpakalinėje sėdynėje 
ir bagažinėje (trunke). Tą au
tomobilį 1975 m. Mercury Hof-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Izraelio premjeras pasira

šys sutartĮ su Egiptu. Kisinge- 
ris rado formulę, priimtiną Iz
raeliui ir Egiptui. Izraelis neati
trauks karo jėgų, kol kongresas 
nenutars pasiųsti elektronikos 
stebėtojų.

♦ Egipto prezidentas pareiškė, 
kad kraštas nesirengia kariauti 
prieš IzraelĮ, todėl jis ir nesirū
pina atsiunčiamais Amerikos sa
vanoriais stebėtojais.

♦ Airijoje vakar mirė Eamon 
de Valera, sulaukęs 92 metų am
žiaus. Jis kovojo už Airijos ne
priklausomybę, o vėliau buvo jos 
prezidentas.

o Portugalijos garnizonų va
dai neleis komunistams primes
ti savo diktatūros net ir tuo at
veju, jeigu Karo jėgų organiza
cija premjeru paskirtų kita ko
munistą.

o Houstono uoste darbininkai 
krauja Į laivus šių metų pradžio
je sovietų valdžios užpirktus 
javus. y

o Senatorius Manflied prašo 
p r ezidentą pasirašyti Įstatymo! 
projektą aliejaus reikalams tvar
kyti.- ' - ’ -

♦ Penktadieni Libano sostinė
je ir vėl apsišaudė libaniečiai su 
palestiniečiais, nenorinčiais ati
duoti- ginklų.

Ginčas su kardinolu
dėl parapijų mokyklų

CHICAGO. — Kaip išlaikyti 
36 katalikiškų parapijų mokyk
las daugiau kaip 300 parapijonų 
nutarė patys sukelti reikalingą 
pinigų sumą, kad tos mokyklos 
galėtų toliau gyvuoti.

Parapijos finansinę pagalbą 
gauna betarpiškai iš arkidioce- 
zijos kanceliarijos. Šiais fiska
liniais 1975-76 metais gaus 
$570,000 mažiau (1974-75 metais 
gavo $2 milijonus). Negaunant 
iš kardinolo kiek būtinai reikia, 
toms 36 mokykloms gresia už
sidarymas. Minėtame susirinki
me, kuriame dalyvavo ir. apie 
90 mokytojų ir 68 kunigai, nu
tarta prašyti audiencijos pas 
kardinolą Cody, tačiau “jei kar
dinolas negali aiškiai matyti sa
vo kelio, tuomet tos 36 parapi
jos turės pačios arhidiocezijoje 
pravesti rinkliavą, pasakė kun. 
Cloutier. Kaip paskutinė prie
monė teksią padaryti kokią ma
sinę demonstraciją, gal būt, Ci
vic Centre aikltėje. Suorganizuo
ti viešas pamaldas, pasakė kun. 
Cloutier.

ADDIS ABABA. — Karinin
kų valdžia tik vienos eilutės ži
nia pranešė, kad buvęs Etiopijos 
imperatorių, “karalių karalius” 
praeitą trečiadienį palaidotas, 
bet nieko nepranešta kur ir kaip 
buvo palaidotas. “Nebūčiau ti
kėjęs, kad visa epocha gali baig
tis taip ramiai, nors abisinai pa
čia savo prigimtimi atrodo yra 
bejausmiai”, pastebėjo vienas 
diplomatas.

vo tai dienai pasiskolinęs iš Jo
seph Giasalone, 20, kurio tėvas 
Anthony Giacalone yra stambi 
figūra Detroito kriminalo sin-

fos posūnis “čukie” O’Brien bu- dikate...

HENRY KISINGERIS TURĖS PRAŠYTI 
KONGRESĄ SKIRTI STEBĖTOJUS 

Tuo tarpu Izraelio lakūnai apšaudė Libane 
esančią palestiniečių stovyklą

ALEKSANDRIA, Egiptas. — Egipto prezidentas Sadatas, 
susipažinęs su galutinu laikinos taikos sutarties tekstu ir pasita
ręs su kabineto nariais, pranešė valstybės sekretoriui, kad jis su
tinka pasirašyti jam parodytą tekstą.

Laikraštininkai paklausė Egip
to prezidentą, ar egiptiečiai dar 
nenori aptarti kaikurių smulk
menų, liečiančių laikiną susita
rimą. Egipto prezidentas atsa
kė neigiamai. Susitarime viskas 
aišku ir egiptiečiams priimtina. 
Buvo kilusi mintis pakeisti ke
lis sutarties teksto žodžius, pa
renkant tikslesnius, bet vėliau 
Egiptas atsisakė bereikalingai 
leisti sekretoriaus laiką ir kai
talioti menkaverčių paragrafų 
prasmę.

Egipto ir užsienio laikrašti
ninkai dar paklausė- prezidentą, 
ar kartais pas jį nekyla kaiku
rių abejonių ir ar kartais jis ne
norėtų atidėti sutarties pasira
šymą. Prezidentas nedvejoda
mas atsakė, kad pas jį nėra jo
kių abejonių ir kad jis paruoštą' 
dokumentą noriai pasirašys. Jis 
užtikrino sekretorių Kisingerį, 
kad Egiptas priims paruoštą tek
stą ir jis pats ant tos sutarties 
padės savo inicialus.

Jeruzalė, Izraelis. — visai ki
taip reikalai stovi Izraelyje. Iz
raelio vyriausybė, sekretoriaus 
Henry Kisingerio spaudžiama, 
paruošė sutarties su Egiptu pro
jektą. Ji pati sutiko atitraukti 
savo karo jėgas iš Sinajaus pu
siasalio ir projektą įteikė JAV 
sekretoriui Kisingeriui. Pasta
rasis supažindino Egipto prezi
dentą Sadatą, paaiškino svar
biausiems Sadato patarėjams pa
ragrafų reikšmę ir gavo jų pri
tarimą paruoštam projektui. Da
bar, kada sekretorius Kissinge- 
ris parvežė Egipto sutikimą pa
sirašyti paruoštą projektą, tai 
Izraelio premjeras vėl pradėjo 
visą reikalą atidėlioti.

Izraelis sutinka atitraukti sa
vo karo jėgas iš vakarinių Si
najaus kalnų pakraščių, bet Iz
raelis nori, kad ten būtų palikti 
Amerikos elektronikos specialis
tai, kurie iŠ anksto galėtų pa
stebėti, bet kokį didesnį Egipto 
karo jėgų judėjimą Į rytus. Jei
gu Egipto karo vadovybė, ne
pastebėta sutrauktų didoką tan
kų skaičių Į Sinajaus kalnus, tai 
nepasiruošusius izraelitus jie ga
li sunaikinti. Izraelitai sutiko 
trauktis, jeigu egiptiečiai leis 
šimtui Amerikos elektronikos 
specialistų pasilikti stebėjimo 
punktuose ir pranešti Izraeliui 
apie pastebėtą karo jėgų judė
jimą. Egiptiečiai sutiko su šia 
sąlyga, bet iki šio meto dar ne
aišku, ar JAV kongresas sutiks 
siųsti tokius specialistus į Si
najaus kalnus ir daboti taikos. 
Tai būtų civiliai elektronikos spe
cialistai, kuriems algas turėtų 
mokėti amerikiečiai.

Dabar Izraelio premjeras pra
nešė Kisingeriui, kad jis nepa
sirašys paruošto taikos sutarties, 
kol JAV kongresas nenutars 
siųsti į Sinajaus kalnus šimto 
specialistų ir kol jie neatvyks 
į paskyrimo vietą. Kisingeris

norėjo, kad susitarimas būtų tuo
jau pasirašytas, o smulkmenos 
aptartos vėliau.

Keturi Izraelio karo lėktuvai 
Libane smarkiai bombardavo 
Borgolijoj esančią palestiniečių 
karo stovyklą. Nuostoliai gali 
būti dideli, bet tuo tarpu jie dar 
nežinomi.

Miego liga Čikagoje
CHICAGA. — Illinojaus svei

katos departamento direktorė 
Dr. Joyce Lashoff praneša, kad 
Cook apskrities pietryčiuose at
pažinti keli apsirgimai miego li
ga (encephalitis) iš kurių devy
ni turi simptomus, panašius į 
St. Louis encephalitis rūšį; vie
nas apsirgimas jau užregistruo
tas* Ghicagoje.

Infekcijų ekspertų komitetas 
perspėja gyventojus vengti ba
lų, šiaip šlapių drėgnų vietų ir 
krūmų, kur uodai veisiasi. Me
ras Daley kreipėsi į Parkų Dis- 
triktą, kad griebtųsi uodams 
(moskitams) naikinti priemo
nių. Medikai tiki, kad epidemi
jos nebus, tačiau pataria būti 
atsargiems ir nesiduoti uodų 
kramtomiems.

Miego ligos (encephalitis) 
simptomai yira tokie: .pakilusi 
temperatūra, galvos skaudėji
mas, svaiguliavimas, sprando su
styrimas, letargija, sumizgimas, 
raumenų nesiderinimas ir sun
kumas kalbėti. h

Percy pas Niksoną
WASHINGTONAS. — Sena

torius Percy (R. III.) praeitą 
ketvirtadienį praleidęs su Nik- 
sonu pora valandų jo San Cle
mente rezidencijoje ir įsitikinęs, 
kad buvęs prezidentas yra ge
rai pasilsėjęs, puikiai orientuo
jasi pasauliniuose Įvykiuose ir 
rimtai rašo savo knygą, bet apie 
Watergate neprisiminęs nė vie
nu žodžiu. Jiems besikalbant 
Įėjęs daktaras davė Niksonui pi
liulę ir stiklą vandens.

Percy gavęs įspūdį, kad Nikso- 
nas “yra didelis prezidento rė
mėjas, bet Helsinkio konferen
cijoje jis matąs abidvi puses — 
ir gerąją ir negerąją.

CHARLESTON, W. Va. — 
Federalinis teisėjas nubaudė an
gliakasių uniją (United Minei 
Workers) $500.000 pabauda už 
neklausymą teismo įsakymo 
baigti streiką ir visišką sustab
dymą minkštųjų anglių pramo
nės Apalachia kalnuose. Jei dar 
neklausys, tai unija būsianti bau
džiama papildomai po $100,000 
kiekvieną streiko dieną.

ORAS«S^ I
Šiltas, tvankus.
Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:28.



DABARTINIS VILNIUS IR JO SRITYS
Stepas Varaiaka 1975 nirbirželid 28 d. Kanadoje, 

Ontario yąlsh’jąje, Paris mieste skaitė tokią
pSsfcalų jAv fr Kahados vkLS-gos sąskrį^yjė 

Praeities padaryta skriauda 
Uriuvai ir Vilniaus krašto

lietuvių priespauda 
' t . . . r » * . '

Nuo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 1918. 2. iii 
dienos Lietuvos sostinė Vilnius 
ir Vilniaus kraštas buvo nuo
latiniame pavojuje. Spalio 9 
dieną 1920 metais Vilnius ir jo 
sritys buvo klastingai allpėš- 
tos nuo Lietuvos kūno ir 1922 
vasario mėnesį 20 dieną Len-. 
kilos seimo nutarimu prijung
tos prie Lenkijos valstybės te
ritorijos. Lenkų vicepremje
ras prof. Stanislaw Stronski, 
192) metais laikraštyje “Rze- 
czypospolita” Nr. 28, liepos 12 
dieną rašo: “Wilno — Vilnius 
kuris yra mūši] kiekvienu sa
vo judesiu, savo gyvenimu, 
kurį mes tik. mes vieni turime 
tikrą teisę” Žlugus Lenkijai, 
Stronski vėliau buvo lenkų 
Londono, egzilines vyriausybės 
ministeriu.

Nuo pirmųjų okupacijos die
nų prasidėjo Vilniaus ir Vil
niaus krašto lenkinimas ir lie
tuvių gyventojų religinis, kul-į 
tūrinis ekonominis gyvenimas, 
naikinamas ir politiniai perse
kiojamas. Tai buvo Vilniaus 
krašto lietuviams baisi trage-1 
dija,. kuri tęsėsi iki Lenkijos 
valstybės žlugimo 1939 metų.

Ribbentrop — Molotoiv 
bičiulystė t

George F. Kennan, JAV žy
mus diplomatas, Stalino lai
kotarpio žinovas, savo kny
goje, “Memories 1925 — 1950”, 
išleistoje 1957 metais, rašo, 
... Ribbentrop ir Molotow 1939 
metais rugpjūčio mėn. 23 die
nų pasirašė nepuolimo ir drau
gystės paktą. Sutartyje buvo 
numatyta sunaikinti Lenkiją. 
Sunaikinus ją. pasidalinti...” 
Lenkijai kovojant su Hitlerio 
Vokietija, Sovietų Sąjunga

kymąs, “|.iii:’’č”, atrcdo, yra 
nepriklausomas faktorius, reiš
kia gali iššaukti smūgį pati vie
na. /

Farmeriai prieš EPĄ
WASHINGTONAS. — Tūlas 

chemikalų kompanija' užprašė 
farmerius skatinti savo kongres- 
manus išgelbėti nuo uždraudimo 
du plačiausiai žemės ūkyje var
tojamas chemikalus vabalams — 
parazitams naikinti, tai yra 
■hlordana ir heptachlor, kuriuos 
valdžia uždraudė.

Velsicol Chemical Corp. Chi
cago j e laiške f armėnams rašo, 
kad Aplinkos Apsaugos Įstaigai 
(EPĄ) uždraudus vartoti tuos 
chemikalus, vabzdžiai sunaikins

daug milijonu akrą kukuruzų,
- - _ . * rL» t a

produktų kainas.
EPĄ administratorius Russell 

Train sako, kad (parazitams nai
kinti chemikalai gresia vėžiu, 
kuomet iš pasėlių pareina j 
maistą.

NAIROBI, Kenija. Ugandos 
prezidentas Idi Amin rengiasi 
daryti vizitą Sovietų Sąjungai ir 
prašyti ginklų laisvinimo kovo
tojams Pietų Afrikoje parem
ti, kaip pirmadienį jo Ugandos 
radijas prąnešė. .Pranešime pa
sakyta, kad išrinktas 46 narių 
Afrikos Vienybės Organizacijos 
pirmininku jis kreipėsi į Sovie
tų valdžią su prašymu, kad teik
tų militarinę ir finansinę pa
galbą išlaisvinimo sąjūdžiams.

SKAMBINKITE DABAR

IRANE SAVINGS and .Loan Association

3. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and-Rockwell Street. . Tėl. LA Fayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA-’AUTOMOBILIAMS

Mokama 1 mefęi 
CertifikafamsL v 

. Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

Mokama 4 metv 
/O Certifikatanis.

Mažiausia $5,000 
fl ar daugiau.

ON INVESTMENT’* 
. .ACCOUNTS.

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda, pelno dividendą už yįsą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šesta- 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už- 
daryta.

... J T i. JL j* J, ą. a. JL -k.

mas Anglijoje, sužinojo, kad 
Anglijos ambasadorius Staf
ford Cripps Maskvoje siūlė 
Sovietų Sąjungai nutraukti ne
puolimo' sutartį su Vokietija ir 
už tai Sovietams pripažintų 
Baltijos valstybes. Kaip mato
me, . Lietuva buvo jau ne pir- 
,mą karią parduodama. Lenkai 
apie tai sužinoję, 1940 — 1941 
metais įteikė Halifaxui, o vė
liau Edenui protesto notas, ku
riose buvo sakoma, kad Šovie- k 1 lugai minai rexuuieiK

. . .......... . ’tll S^un^:-aneksijA^aItijos^^» pakeisti kokiu
.Witold Babinski, kuris Sikors- valstybių sudarys - pavojų Lėri- ...........■ ■- > • | , - »* - . * • ė'yTyTj ?->■ • - . < . -     z — — ——’ c—o o
jkio buvo perkeltas iš karinome-, kijos interesams pne Baltijos dytojo rekomendaciją Naujau- 

jūros. Ypatingai -uže^higias: šiame FDA biuletenyje prane- 
Lietuvos ir Vilniaus krašto. Dėl ■ 
tų sričių negali būti jokių nuo
laidų nei diskusijų.

1940. 8. .1,5 dieną-' Londono 
laikraštis “Tribūna” . rašė be 
jokių pagražinimų, ka<į/Ang
lija negali sulikti dėl lenkų —. 
rusų 1939 mėtų sienos, .nes 
feodalinė Lenkija spaudė ma
žumas, o Vilnių užėmė ban
ditišku būdu. Antras-Londo
no laikraštis “Sunday Express” 
1940. 9. 21 d. -^skėfije inimš- 
terio Lloyd George straipsnį, 
kuriame buvo giriamas Sovie
tų Sąjungos žygis', kuris išva-' 
davo Lenkijos naikinamas ma
žas tauteles.

Stalino — Hitlerio medaus 
mėnuo nutruko

1941. 6. 21 dieną Vokietija 
netikėtai užkfupcrsavo ’Tiičiu- 
lius” rusus, kurię pasimetė ir 
bėgo iš užimtų sričių ir tik prie, 
Maskvos sienų atsipeikėjo. To
mis dienomis ir Anglijai buvo 
nemažas pavojus 'nuo Vokieti
jos. Anglai spaudė Sikorškį 
užmegsti diplomatijiius. ryšius 
su Sovietų Sąjunga. Anglijos 
užsienio reikalu mi'nisteris 
Eden pasakė Sikbrskibi;

“Ar jūs norite į'ar nenorite, 
savitarpinė sutartis SU Sovieto 
Sąjunga turi būti -pasirašyta”. 
Pasekmėje to spaudimo,’ Si
korskis 1941. 7. 30 d. pasirašė 
sutartį ir užmezgė diplomati
nius santykius, gaudamas'tei
sę steigti lenkų kariubtoe'nę So
vietų Sąjungos teritorijoje iš 
ten esančių internuotų karių 
ir politinių kalinių bei tremti
nių., Ten steigiamos kariuo
menės vyriausiu vadu buvo 
paskirtas pulk. Wladyslaw An
ders. kuris buvo laikomas ka
lėjime. Po paskyrimo, Anders 
buvo pakeltas į generolus. Len
kai visu šimtu procento ‘ tikė
josi. kad Anglija jiems padės 
atgauti visas jų turėtas ir pra
rastas žemes.

, (Bus daugiau -Jįė

smogė jai iš už nugaros ir pa
siėmė bemaž pusę Lenkijos sii 
Vilniumi ir Vilniaus kraštu. Iš 
tų sričių rusai išgabeno ir iš
trėmė į Rusiją-1.600.000 žmo
nių, jų tarpe 180.000 lenkų ka
rių, karių tarpe buvo nemažas 
skaičius Vilniaus krašto lietu- 
vių. Iš to skaičiaus, virš 10.000 
karininkų nužudė Katyno miš
kelyje. Iš ištremtųjų skaičiaus 
50' i dingo be žinios. Taip rašo 
savo knygoje “Przyczynkj^His- 
toriczne od okresu 1939 -1945’’,

PERSPĖJIMAS MOTERIMS
40 m. sulaukus nebeimti piliulės

WASHINGTONAS. — Mais
to ir Vaistų administracija 
(FDA) perspėja moteris, sulau
kusias 40 metų amžiaus, nebeim
ti gimdymų kontrolės piliulių, 
nes nauji tyrimai parodę, kad 
nuo to amžiaus padidėja širdies 
atakos pavojus.

FDA obstetrikai ir gyneko- 
logai rimtai rekomenduoja “pi- 

i kitokiu 
“vaistu’*, žinoma pagal savo gy-

JŪSŲ NAMĄ
ERW1N J

4637 So. Archer Ave
(Prie 47-tosJ

MEMBER
MES TAIP PAT PARDUODAME VI-

_____ __ _ PRIEMI^Ciys, v IR
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Prof. Vaclove Biržiškos

ĮVYKS sekmadieni,

vi

POLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)
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Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

nės į užsienio reikalų mihiste- 
njV. v %

p- žlungant Lenkijąs valsty
bei, prę^rderdasJ^Tiacy Mos- 
fcicki, užsienio reikalų minis- 
’ 'teriš 'Josef Beck ir vyriausias 
kai’iuo'menės. vadas maršalas 
Edward^Rydzfe - Smigly su ka- 

! riuomenės daliniais pasitrau- 
rfee į Rumuniją. Tokiją turė
jo su Rumunija^-savitarpinės 
pagalbos sutartį EehkaF-tikė
josi iš ten ve^ti toliau, ko,vą dėl 
'Lenkijos ‘nepriklausomybes 
; atgavimo."':’Tas ^kariuomenės 
; vadų pasitraukimas į užsienį, 
paliekant kovojančius dalinius 
krašte, atnešė jam gėdingą pa
baigą. Rumunijoje Lenkijos 
vyriausybė, kariuomenės va
das ir kariuomenė buvo inter
nuoti. Prezidentas Moscicki bu
vo Ruiiunijos vyriausybės “svė 
čias”. Lenkų svajonės Rumu
nijoje išsisklaidė.
Generolo Sikorskio iškilimas

Tuo pačiu laiku į Prancū
ziją per. Rumuniją nuo vokie
čių traukėsi į užsienį, gen. Wla 
dyslavv Sikorskis, 'kuris nuo 
1926 metų buvo pa^ąlintas iš 
kariuomenės, nes nenorėjo pri 
sidėti prie maršalo Pilsudskio 
įvykdyto perversmo. Sikorskis 
kelis kartus prašėsi, kįd jam 
būtų leista -kovoti prieš vokie
čius, tačiau jokio pagyrimo 
negavo. Generolas, susidūręs 
Prancūzijčję ir gavęs Įš prezi
dento, WiscJckio įgalipjiinus. 
sudarė Prancūzijoje naują len
kų egzi lipę vyriausybę, kuri 
tęsė toliau kovą sų: priešu. ^Si
korskis pasiskyrė saw preinįe- 
ix> ir vyriausio kariuomenės 
vado pareigas.

Neužilį^i, Vokietijai Užpuo
lus Pranciteiją, kuri po kele- 
tos dieną kapituliavo, Sikors
kis' sų.vyriausyLe irtkariuopte- 
ne persikėlė į Apgįiją-žr iš.teh 
su sąjungininkais •-5 tęsė kovą 
prieš Vokietiją ir savd*Aralsty- 
Fies atgavimi Lenkiją* turėjo 
su Anglųtarpinė^pagal- 

įlx>s sutartį pasirašytą įn ėktre- 
' mis 1939. & 25 <t. kiri-ioje bu
vo sutari/, * kad Lietuva įeini 
į politinę Lenkijos sferą. Kai 
Sikorskis alvyko į Angliją., ji 
jau buvo sHpriai vokiečių avi
acijos bombarduojama. Ne
nuostabu, kad Sikorskis atsi
rado Anglijoje, ChurchiU’iš 
spausdamas generolui ranką, 
sakė: “Taip, •dabar jau esame 
surišti gyvenimui arba mir
čiai”. . •

Generolas Sikorskis. l>ūda*

Alie-CARACAS, Venezuela 
jų (žabalą) eksportuojančiu kra
štų organizacija (O.P.ĘJS.) ne
kels aliejui kainos po 30 nuo
šimčių šio rugsėjo gale, užtik
rino Irano vidaus reikalų mi- 
nisteris Jamshid Amouzegar, 
pareikšdamas optimizmą, kad 
prasidėjęs vartotojų ar gaminto
jų dialogas prisidės prie pasto
vių- aliejaus kainų n u aistovėji
nio. 0-, P. E. C. finansų minis
ter^ konferencija jvyksiąftti ki
tą savaitę Wishing! one.

šama, kad piliulės vartotojoms 
gresia padidėjęs rizikas gauti 
smūgj, kraujo sukrek ėjimą plau
čiuose arba trombo-phlebitis — 
venų /inflamacija. Biuletenyje 
pastebima, kad širdies atakas 
daug paskatina tokie faktoriai 
kaip nutukimas ir cigarečių rū-

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 225 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygai, gausite-, jei pinigus pasilsite tolau adresu; '

A' A U J IENOS
1739 So. Halsted Street tiieago, Illinois 6d6(i8

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

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

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan whera you work, or the 
Btnd-a-Month plan where jou bank.

Before you know it. ynur Amatjcaa

■Xow E B<-»ĮMy6’> % ūrtere* vhnshald to 
< 5 ymm, 10 OOrtthą (4*7 tk* firwt 

Y-W). Bbndfl m repUmd if kx, 
l«rtruyed.Whm neįtari they can b* __ 
X yow hank. InUmrt m te

Take stock in America
Now Bonds fnature in less than six yeAik

1739 So. Halšted Street . Chicago, ift. 60^48
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M. GELŽINLS

Lietuvos nepriklausomybės laikais Nidoje pastatyta medinė pradžios mokykla

krašto išvaizdą, žemės paviršių, 
augmeniją ar gyvūniją...

i Petras Bagration, Gruzijos 
kunigaiščių kilimo rusų genero
las, kovojęs prieš Napoleono ar
miją ties Ylava suteikė šiam mie
stui savo pavardę: Bagratiano- 
vak. Jo pavarde praminti ir Kli
šiai: Bagrationovo. Ivan Dani- 
llovič Černiachovskij (1906—

karklis nereikalavo iš vakarie-: ’ žydų kilmės sorietų ar-
čių, kad Lietuvai būtų priskirti “«os .^«olaS paėmęs Isru- 

* 110 0 mincTo nulil/A covn novor_

MAŽ^A LIETUVA 
1944—1948 metais

(Tęsinys)
“Atsirado ir vienas kitas ak

tyvesnis Mažosios Lietuvos by- 1 
los gynėjų.Tarybų Lietuvoj. Vie
nas tokių atmenamų kovotojų 
buvo Povilas Pakarklis, jau nuo 
1943 m. kėlęs balsą ir telkęs me
džiagą, įrodančią, kad dabarti
niai lietuviai Mažojoj Lietuvoj 
ne kolonistai, o autochtonai. Pa-1

Nemuno kairiojo žemupio plotai 
su Tilže, Ragaine, Įsrutim, Gum
bine ir Karaliaučium. Apie tai 
jis rašė Tarybų ir Amerikos lie
tuvių "komunistų spaudoj 1945 
metais, Potsdamo konferencijai 
besiruošiant.

Laukė Mažosios Lietuvos en
tuziastai, kad mes taip pat pa
veiksime savo viršūnes, kad Už- 
nemunis būtų prijungtas prie 
Lietuvos, kad ir Tarybinės. Bet 
deja, niekas to nekėlė, o užklau
sus Vliką tuo reikalu, jos pirmi
ninko buvo atsakyta: ar verta 
rūpintis Gudija?

Pražiopsojom reikšmingą is
torinį posūkį, atsigręžti į vaka
rus, nesileisti būti apsupamiems 
rusų. _

Sovietai, patyrę mūsų nerea- 
gavimą ir vakariečių nesusigau
dymą į palankumą Maskvai, pri
sijungė visą Užnemunį prie Ru- 

į sijos ir pradėjo šeimininkauti, 
kaip jiems įprasta. Nei Pakark- 
lio, nei kitų lietuvių balso kėli
mas nebepadėjo istorinės eigos 
pakreipti...

Visas kraštas suskirstytas į 
17, vėliau 13, administracinius 
rajonus su 95 sovietiniais kai
mais. Išnyko 1600 prieškarinių 
kaimų ir seniūnijų, gražių lie
tuviškų pavadinimų. Jų vieton 
atsirado negirdėtų sovietinių pa
vadinimų, paminklų, pagal rusų 
generolų ar bolševikų veikėjų pa
vardes, pagal Tarybų Sąjungoj 
esančius miestus, miestelius ar 

■ net kaimus ir mažiausiai pagal

ties miestą, paliko savo pavar
dę Įsrutės miestui: černia- 
chovsk. Eitkūnus praminę pa
gal 18 a. feldmaršgalą Zachariją 
Černyevą, iškėlusį sumanymą pa
dalinti Lietuvos ir Lenkijos val
stybę ir 1761 m. įžygiavusį į Ber
lyną. Petro Didžiojo kunigaikš
tis, patarėjas ir feldmaršalas 
Vasilij Dolgorukov įsiamžino 
Pumpikiuose. Senas prūsų lie
tuvių vardas, išlikęs vietovardyj 
Astraviškiai, - pakeistas pilieti
nio karo generolo Frunzės var
du; Frunzenskoje. Nacių nepa
keista Širvinta surusinta rusų 
feldmaršalo Kutuzovo vardu, da
lyvavusio žygiuose prieš Napo
leoną, iškilusio į Smolensko ku
nigaikščius ir buvusio Lietuvos 
generalgubernatorium.

Ir politinių komisarų neuž
miršta. Bet kariuomenės okupa
cijos metu jie turėjo pasitenkin
ti mažesnėmis vietovėmis.

Naujakuriai, atkelti iš įvai
riausių Tarybų Sąjungos vietų, 
nusagstė Mažąją Lietuvą ir Sem
bą sovietiniais vietovių vardais, 
atkeltais iš Azijos pakraščių, Si
biro platybės, kalnuoto Uralo ir 
Kaukazo vietovių.

Skaudžiai pergyveno lietuvių 
kultūros puoselėtojai Tilžės, Ra
gainės, Įsrutės, Gumbinės pakei
timą į Sovetską, Nemaną, černia- 
chovska, Guseva. Bet dar skau- 
džiau sutiko Tolminkiemio, Do
nelaičio gyvenimo ir mirimo vie
tos, pakeitimą į Čysty Prūdį. Jų 
lūpos sustiro betariant, rašalas 
sudžiūvo berašant, nes niekur

neteko užtikti nei senojo, nei j bene pirmas toks vietovardžių 
naujojo pavadinimo, švenčiant j 
Donelaičio 250-siaš gimimo me
tines.

1959 m. Maž. Lietuvos klausi
mas vėl suaktualėjo, kai Nikita 
Chruščiovas siekė sudaryti tai
kos sutartį su Vokietija. XXI- 
jo sovietų komunistų partijos 
kongreso metu įsakė A. Snieč
kui parėdyti Lietuvos Mokslų 
Akademijos nariams surinkti 
medžiagą apie Kaliningardo apy
gardos lietuvišką praeitį. Tada 
Sniečkus būk pareiškęs, kad pro
fesoriai nesibijotų suminėti ir 
Maž. Lietuvos spausdintos reli-. 
ginės lietuvių literatūros, ne
kalbant jau apie tokius faktus, 
kaip Aušros leidimą, Martyno 
Jankaus ar Vydūno gyvenimą 
ar veikimą Tilžėje.

Prūsų atkakliai ginta, lietuvių 
ramiai gyventa, vokiečių per 
amžius marinta Mažoji' Lietuva 
sovietų šiandien'visiškai yra iš
naikinta. Tik salelės beliko maž- lyje. 
lietuvių Klaipėdos krašte ir trem
tyje. Mažoji Lietuva nebe Ma
žoji Lietuva, bet Mažoji Ru
sija”.

Be to, V.- Pėtaraitis yra pa
rengęs virš 50 psl. studiją “Ma
žosios Lietuvos vietovardžių sve- 
timėjimas XX amžiuje”. Tai

nagrinėjimas.. Studija pasirodys 
dabar rengiamame “Studia Li- 
tuanica — Mažoji Lietuva”, ant
ine tome: _

9. Mažosios Lietuvos 
kolonizavimas maskoliais

Mažoje Lietuvoje,, kurioje 
prieš Antrąjį pasaulinį.karą gy
veno apie 1,200,000 žmonįj, jos 
senųjų gyventojų nebėri ip 
faktai rodo, maskoliškasis impe
rialistas vieną dalį jos žmonių 
įvairiais būdais išmarino, o li
kusią dalį išvežė į Vokietiją. 
Naujieji ponai nepasitenkino vie
nu krašto užkariavimu, bėt pa
sirodė ir jo kolonizatoriais. Jų 
administracija privežė iš įvairių 
Maskolijos kraštų daugiau kaip 
600,000 naujų kolonistų, kurie 
neturi nieko bendro su tuo kraš
tu. Tuo pačiu laiku iš Lietuvos 
įsifiltravo virš 50,000 lietuvių, 
kurių daugumas apsigyveno 
krašto šiaurinėje ir rytinėje da

turinio leidinys (Literat., nr. 
24), suteikiąs tokių žinių apie 
Karaliaučių, dabartinį Kalinin
gradą. Ten psL 204 rašomai

“Kaliningrad has become also 
a big industrial center. .Almost 
half of the regions industry is 
concentrated here. The indus
trial development is facilitated 
by its position as a railway, junc
tion. If'is the opositė number 
of Vlądivostock, the two cities 
terminating the railway lines 
crossing the Soviet Union”.

li* psl. 211-212 skaitome:, .įvykdytos Žudynės savo hiau- 
"The population of Kalinin- rumu ir savo skaičiumi toli pra- 

grad today is 275,000. The town j lenkė viduramžių hunus.
is largely new, with new houses, 
new factories. There are 130 na
tural and artificial lakes. The 
biggest of the lakes is Vęrkhne- 
ye. Outlying districts of the ci
ty also witness extensive cons
truction. In Baltiyskiy district, 
for instance, a large House of 
Cultur, a cinema and a depart
ment store have gone up”.

10. Mūsų uždaviniai
a) Kas atlikta praeityje

Mažosios Lietuvos atidavimas 
į maskolių rankas buvo stambi 
neteisybė, kurią reikia atitaisyti. 
Bet dabartinėj tarptautinėj pade 
ty nesimato prošvaistės, kad tai 
galėtų veikiai įvykti. Geruoju 
maskoliai iš Mažosios Lietuvos 
neišeis ir geruoju jie neatiduos 
nei gabalėlio užgrobtų kraštų. O 
kariauti dėl Maž. Lietuvos nie
kas nekariaus. Jos išlaisvinimas 
įvyks kartu, kuomet bus per
tvarkoma visa Rytų Europa.

Iki tol mes privalome išlaiky
ti gyvą Maž. Lietuvos proble
mą:

1) Vis ir vėl privalome pakar
toti pasauliui, kad 1945 m., ati- - 
duodant Maž. Lietuvą masko
liams, buvo padaryta ne tik di
delė, bet dar daugiau pavojin
gą klaida.

2) Vis ir vėl privalome pakar
toti viešumai, kad maskolių 1944 
m. iki 1948 m. Mažoje Lietuvoje

3) Vis ir vėl privalome į tai 
nurodyti, kad Maž. Lietuva yra 
etninė Lietuvos dalis ir todėl 
jos natūrali vieta ateityje tu
rėtų būti Lietuvos apimtyje.

Kas šioje srityje jau padary
ta?

1) 1946 m. gegužės 24 d. Va
karų Vokietijoje atsisteigusi 
Mažosios Lietuvos Tautinė Tary
ba pasirūpino, kad prie Vliko 
1950 m. išleisto “Memorandum 
on the Restoration of Lithuania’s 
Independence”, psi. 90-93, buvo 
pridėtas ir Tarybos “Declaration 
of Lithuanians of East Prussia*..

čia keturių puslapių pareiški
me, nurodoma į Maž. Lietuvos 
etninį lietuviškumą ir bąigiama 
tokiais žodžiais;

“In addressing this appeal to 
the Governments of the demo
cratic world, we have the honour 
to demand:

1. Support of the just and well 
— founded aspirations of the 
Lithuanian people with a view 
to their liberation from the yoke 
of the Soviet occupiers .who, in 
agreement with the Nazi Go
vernment of Germany (August 
23 and September 28, 1939) sup
pressed Lithuanias indepen
dence, reconquered'through the 
great efforts and sacrificies of 
all its people.

(Bus daugiau)

I
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Nepūskime į okupanto dūdą
Politine ignoracija ir tuščia didybe apsvaigusi poli

tikų grupelė, Amerikoje atsiradusi po Antrojo Pasauli
nio karo, su žemėmis sumaišė ne tik senas Amerikos lie
tuvių organizacijas, bet ir pačioje Lietuvoje buvusias 
politines partijas. Už Lietuvą ilgus metus kovojusieji 
Amerikos lietuviai jiems tapo seniais besmegeniais, o 
Lietuvoje nepriklausomybę iškovojusių politinių partijų 
vadai buvo senos gadynės apšepę palikuonys.

Ignoracija ir politinė neapykanta nuėjo tiek toli, kad 
šiandiena, kada jau nėra nei vieno darbingo ir gyvo 
Amerikos Lietuvių Tarybos organizatoriaus, -vis vien 
tos organizacijos atlikti darbai nuvertinami arba igno
ruojami. šiandien Amerikos Lietuvių Tarybos prieša
kyje stovi patys gabiausieji Amerikon atvažiavę lietu
viai politikai, nuoširdžiai kovojantieji už Lietuvos lais
vę, bet ir jie ignoruojami, ■ jų. vedami darbai nuvertinami 
ir bandoma sudaryti Įspūdi, kad nieko nepadaryta.

Kada Amerikos Lietuvių Taryba išgavo iš valstybės 
prezidento pati geriausią pareiškimą pavergtos Lietu
vos reikalu; kada visame pasaulyje nuskambėjo prezi
dento Fordo pareiškimas, kad JAV nepripažino ir ne
pripažins Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, tai gau
tas dokumentas ignoruojamas, bandoma jį padaryti be
verčiu ir jokios politinės reikšmės neturinčiu lietuvių 
laisvės kovoje. Vietoj padėkos kraštcTprezidentui, kad 
jis tokios svarbios tarptautinės konferencijos išvakarė
se priėmė du Amerikos didžiausių organizacijų atstovus, 
jiems ir visam pasauliui užtikrino, kad karo pradžioje 
padaryti smurto veiksmai prieš lietuvių tautą nepateisi
nami ir didžiausios ir galingiausios pasaulio valstybės 
iki šio meto nebuvo ir nebus sankcionuojami, tai pradė
jome organizuoti protestus, kaltinti lietuviams šiltai nu
siteikusi prezidentą veidmainyste, išdavimu ir net tris
dešimt Judo grašių įsikišimu.

Kad galva apsisuko labai daug dirbusiai, mažai gal
vojusiai ir ne to rankinuko skyrelin įdėjusiai ir kompasą 
pametusiai Labanauskaitei, tai dar galima suprasti ir 
nekreipti dėmesio. Bet reikalas pasikeičia, kai dienraš
čio redakcija, gavusi iš “Jungtinių Tautų” tokį sujauk
ta pranešimą tais “duomenimis” patiki, juos skelbia pir
mame savo dienraščio puslapyje, įžanginiais josios išgal

J. VILIUŠIS

Nereikalingas ir neprasmingas darbas
“Lithuanians in Canada” knyga

J
Tai storoka 370-f-XX pusla

pių anglų kalba knyga apie Ka
nados lietuvius, išleista Kana
dos Federalinės komisijos var
du, sąryšyje su Kanados kon
federacijos šimto metų, 1867—' 
.1967, sukakties' minėjimu. Tu
rinys ir redakcija, tačiau, pačių 
lietuvių darbas., ?

votus “duomenis” papildo, tai jau reikia visiems susi
rūpinti.

Marijonų pusgeneroliui gabiausius lietuvius žurna
listus katalikus nustūmus į šalį ir priešakiu padėjus tik
rai ne lietuviškos politinės orientacijos žmogų, marijonų 
lietuviams leidžiamame Drauge randame tokį politinės 
“išminties” perlą:

. “Imkime, kad ir Helsinkio konferencijos atvejį. 
Prieš konferencijos nutarimus protestuoja visa eilė 
įvairių pasaulio kraštų valstybininkų, kultūrininkų, 
jų tarpe visa eilė JAV kongresmanų, senatorių, lai
kraščių redaktorių. Amerikos spauda pilna kritiškų 
vertinimo pastabų ir apgailestavimų, užuojautų pa- 
baltiečiams. Peikiami politikai, kurie prie Helsinkio 
dokumento privedė. Tuo tarpu mūsų pačių vienas 
veiksnys, užuot garbingai protestavęs,— skatina ra
šyti JAV politikams — įvykio kaltininkams padėkos 
laiškus ir siųsti telegramas. Atsiranda ir laikraščių, 
kurie bando nuo skaitytojų nuslėpti karčią tiesą... 
nevykusiu būdu bandydami įrodinėti, kad juoda yra 
balta. (Bronius Kviklys, Draugas, 1975 m. rugpjūčio 
18 d., 3 psl.).
Vienintelis laikraštis,.kuris-nekvietė lietuvių protes

tuoti, buvo Naujienos. Esame tikri, kad (b. kv.), dary
damas pastabas apie “atsiradusį lietuvių laikraštį” turė
jo galvoje Naujienas, nors jis nedrįso vardo paminėti. 
Tokia yra “modernių” žurnalistų etika: taikyti akmenį, 
bet nepasakyti kam jis buvo taikomas.

Taip, Naujienos buvo vienintelis laikraštis, nekvie- 
tęs protestuoti, nes nežinojo dėl ko protestuoti. Naujie
noms atrodė labai negražu siųsti prezidentui protesto tele
gramas, kada tas prezidentas padarė patį gražiausią pa
reiškimą apie pavergtą Lietuvą. Buvome tikri, kad atei- 
nanciom kartom ne vieną kartą teks panaudoti preziden
to Fordo pažadą nepripažinti Lietuvos įjungimo į Sovie
tų Sąjungą, kaip mes šiandien naudojame sekretoriaus 
pavaduotojo Sumner Welles ir prazidento Roosevelto pa
darytus pareiškimus.

Drauge buvo skelbiama, kad Lietuva buvo parduota, 
josios atstovai apgauti, o Judas net ir 30 grašių buvo ga
vęs. Kol Kviklys, marijonus akligatvin nuvaręs, neįro
dys, kas pardavė ir kas Judo grašius nusinešė, tai nekak 
tinsime žmonių, nes nežinome, ką kaltinti. -■

Bet karčią teisybę mes kėlėme ir kelsime. Šiuo atve
ju Draugo redaktoriui yra labai kartu, kad ne tik.jo 
bendradarbei Labanauskaitei galva apsisuko, bet ji bu
vo apsisukusi ir jam pačiam. Labanauskaitė dabar bent 
tyli, bet Draugo redaktorius bando kaltinti kitus. Šią 
karčią teisybę kėlėme ir kelsime. Mes nenorime pūsti į 
vieną dūdą su Brežnevu. ., ,.v z

Ee to, to darbo idėja turėjo 
bazuotis tik dviem pagrindiniais 
atramos taškais — Lietuva ir 
Kanada! “Taigi autorių užsibrė- 
žimas, atrodo, buvo neblogas ir 
gan patrauklus.

Dėl to dabar verta tik arčiau 
panagrinėti to veikalo turinį, kad 
įsitikinus kaip jis pateisina nors 
kiek jo "autorių užsibrėžtą tiks
lą, ir kaip tas uždavinys buvo 
atliktas reprezentuojant ypač tą 
pirmą, mums tokį svarbų atra
mos tašką — Lietuvą, ir iš viso, 
kokia to darbo praktiška nau
da?! 
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Kai 1967 m. pasirodė mūsų 
spaudoje oficialus iniciatorių 
pranešimas, su numatytu ir 
smulkiai išvardintu to lei’dinio 
turiniu, — tai rašančiam šias 
eilutes tada teko papunkčiui iš
analizuoti tą reikalą ir prieiti 
gan aiškios išvados, kad tai yra 
— nereikalingas ir neprasmin
gas darbas — ir paskelbti tai 
mūsų spaudoje (žiūr. “Nepri
klausoma Lietuva” 1967 m. ko
vo mėn. 22 d. Nr. 12, kovo mėn. 
29 d. No. 13, balandžio mėn. 5 
d. Nr. 14, ir papildomai — atsa
kymas tūlam I. Vaidloniui — 
rugsėjo mėn. 13 d. Nr. 36 ir rugs, 
mėn. 20 d. Nr. 37. I. V.).

Neturėdami tada rimtesnių 
motyvų mano teigimams atrem
ti dėl to darbo nereikalingumo, 
to projekto iniciatoriai iš Toron
to bandė, man prikišti, kad aš 
esą pasmerkiąs dar negimusį kū
dikį (žiūr. I. Vaidlonis, “Nepri
klausoma Lietuva” 1967 m. ge
gužės mėn. 24 d.).

Taip, aš pasmerkiau! Ir štai 
dabar, nuodugniai susipažinęs su 
to darbo vaisium, t. y., su tuo 
jau “gimusiu kūdikiu” — kny
ga, galiu tik drąsiai pareikšti, 
'<ad aš savo pramatymuose dėl
to neikiek neapsirikau. Visi ma
no įspėjimai pilnai pasitvirtino. 
! Leidinys išėjo net blogesnis nei 
aš tada sau vaizdavau. Tas. “gi
męs kūdikis” turi visus požy
mius “talidomidinių trūkumų!” 
Taip ir jaučiasi, kad jo gimdy
tojai vartojo, ar buvo priversti 
naudoti “tabletes”, arba turėjo 
atsisakyti visai nuo to “gimdy
mo”!

Nagrinėti čia smulkiai tą an
glišką leidinį “Lituanians in Ca
nada” šiandieną nebūtų prasmės. 
Tai užimtų perdaug laiko ir vie
tos. Ypač kai dėl to leidinio rei
kalingumo bendri motyvai jau 
buvo skelbti anksčiau mūsų 
spaudoje, dar prieš jo pasirody
mą.

Dėlto, žemiau noriu atkreipti 
skaitytojų dėmesį tik į pačius 
ryškiausius to leidinio trūku
mus, nepagrįstus tvirtinimus iki 
nesąmonių, tendencingus ir tik
rai nedovanotinus nutylėjimus, 
žiūrint grynai iš mūsų lietuviš
ko taško... utrumpintai vartosiu 
tik “knyga”.

Sprendžiant iš pačio vyr.' re
daktoriaus įžanginio pasisaky
mo, knygos pagrindinis tikslas 
buvo — supažindinti angliškai 
kalbančią visuomenę su Kana
doje įsikūrusiais lietuviais, kaip 
su viena iš daugelio jos gyven
tojų etninių grupių, ir duoti lyg 
apyskaitą apie jų pasiekimus ir 
įnašą į vispkiariopą krašto pa
žangą.

n 
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Pirmiausiai metasi į akis 
jau pačio knygos aplanko pieši
nio nelogiška kompozicijos su
dėtis: šalia klevo lapo, Kanados 
tautinės vėliavos simbolio, ma
tome tik paprastą mūsų istori
nį ornamentą, dar neišaiškintos 
kilmės, Gedimino stulpus, kuris 
svetimtaučiui absoliučiai nieko 
nesako, kodėl šalia Kanados vė
liavos nebuvo patalpinta Lietu
vos trispalvė, arba bent mūsų 
valstybinis ženklas — Vytis? Tai 
būtų buvus objektyvumo lygs
vara! Kur dingo tas redaktorių 
užsibrėžtas lygybės principas, 
ta dviejų piliorių — Lietuvos ir 
Kanados — idėja? Ar tai čia 
tik jų paprastas neapsižiūrėji
mas? Liapsusas, Klausimas kol 
kas palieka atviras.

Toliau, pačio tikslo pradžioje 
pasigendama gero ir aiškaus pa
skutinių laikų Nepriklausomos 
Lietuvos žemėlapio. Yra tik 
menkas Baltijos jūros žemėla
pis, su ištisa eile valstybių ap
link, kurių tarpe įžiūrime ir ma
žą Lietuvos geografinę padėtį. 
Tai reikia laikyti dideliu knygos 
minusu.

Tuo tarpu patalpinta mažes
nės reikšmės istorinis vienuo
likto šimtmečio lingvistinis že
mėlapis prie Baltijos jūros, ku
ris galėtų turėti reikšmės tik 
moksliniam veikale, bet ne aktu
alijos leidinyje. Taip pat visai 
nereikalingas 8 psul. tilpęs Didž. 
Kunigaikštystės — Lietuvos, ar
chyvinis 1613 mį žemėlapis, ku
riame be gero mikroskopo išviso 
nieko negalima įžiūrėti. Tai be
reikalingas tai knygai balastas, 
labai bloga iliustracija. Jei kam 
ir būtų įdomu studijuoti gilią 
Lietuvos senovę, kas tačiau la
bai abejotina čia Kanadoje, tai 
visvien be išsamios dokumen- 

v 
tinės medžiagos ta fotokopija 
nieko neduoda.

in
Istorinės žinios apie lietuvių 

tautos kilmę, jos kalbą, tautos 
politinės evoliucijos eigą istori
jos bėgyje, jos savivaldos žydė
jimo laikotarpi ir, pagaliau, apie 
tautos sutemų gadynę, nuo 1795 
m. iki 1915 m., t. y. 120 metų, 
patekus Lietuvai caristinės Ru
sijos valdymui,—patiekta trum
pai nors nieko neužmiršta.

iTk kiek ilgiau apsistota ties 
tuo paskutiniu šimto dvidešimt 
metų laikotarpiu, kuris pava
dintas “tamsiausiu periodu” Lie-- 
tuvos istorijoje. Tiesiog vergi
ja! Nurodyta ir visa eilė mums 
jau gerai žinomų tos priespau
dos istorinių faktų: uždarymas 
Vilniaus universiteto 1832 m.; 
pašalinimas lietuvių kalbos iš mo 
kyklų; panaikinimas 1529 me
tų lietuvių statuto 1840 metais, 
pakeičiant jį rusų įstatymais; 
uždraudimas lietuvių spaudos 
1864 metais ir kt. Visa tai tiesa!

Tai buvo tuometinių Rusijos 
valdovų teisinės priemonės stab
dyti ne tik kultūrinę šalies pa
žangą, bet ypač slopinti nuolat 
kylantį tautinį lietuvių susipra
timą ! Tačiau tos priemonės irgi 
buvo nevisuomet veiksmingos! 
Protarpiais, tarptautinėms po
litinėms situacijoms keičiantis, 
tie varžtai atsiliuosuodavo ir pa
sirodydavo laisvės prošvaiščiai, 
kiekvieną tokią progą lietuviai 
išnaudodavo, drąsiai kovodami 
už savo teises.

Rado užtektinai priemonių 
aprūpinti knygomis ir periodine 
spauda, išugdė pakankamai sa
vos profesinės inteligentijos,' — 
daktarų, inžinierių, teisininkų, 
o taip pat rašytojų ir poetų, ku
rie plačioje visuomenėje sklei
dė tautinį susipratimą ir viltis 
galutinos' laisvės rytojaus. Tai 
aiškiai parodė jau 1905 m. Vil
niaus seimas, sutraukęs iš visų 
Lietuvos kampų. Tai galėjo 
įvykti tik dėlto, kad tautą ne
buvo naikinama fiziniai, pagrin
dinės žmogaus teisės buvo sau-, 
gomos, kad ir gan griežtų įsta
tymų ribose. Tauta išliko gyva 
ir sveika. Dėlto, progai atėjus, 
galėjo pilnai išnaudoti tarptau
tinę politinę padėtį, atgauti vi
sišką laisvę ir atkurti vėl Nepri
klausomą savo valstybę, paskelb
tą Lietuvos Tarybos 1918 m. va
sario 16-tos aktu, o ir apginti 
nuo komunistinės Rusijos in
vazijos ir kitų išorės pasikėsini
mų.

'Šioj vietoj nenoromis kyla 
klausimas, — kodėl knygos au
toriai, taip smulkiai atvaizdavę 
tą anksčiau minėtą 120-ties me
tų caristinės Rusijos valdymo 
laikotarpį, pavadinę tai tamsiau
siu periodu Lietuvos istorijos, 
—• nerado reikalo čia pat sugre
tinti tai su Lietuvos- dabartine 
padėtimi, patekus jai tos pat Ru
sijos ; tik jau komunistinio reži
mo, valdyman, O tas skirtumas 
tikrai milžiniškas 1 šiandieną 
Lietuva neša biauriąusios vergi
jos jungą, tikra to žodžio pras
me, su visais genocido reiškimas. 
Tauta ..naikinama dvasiniai ir 
fiziniai! ’ Y'

Vėliau teks pailiustruoti mū
sų pačių išgyventais, tai patvir
tinančiais, faktais!

(Bus daugiau)

DR. A. J GUSENAS

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

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.

6
širdis yra sudaryta iš labai tampraus raumens. Ji 

plaka ir plaka varinėdama kraują dieną ir naktį, be 
jokio poilsio. Esant kūdikiui motinos Įpmdoje, tre
čiam mėnesy jau širdis pradeda plakti ir plaka be per
traukos, kol visai pavargsta, nusilpsta ir sustoja. Kai 
tik širdis nustoja plakusi, visas kūnas miršta.

Kraujo indai kuriais švarus kraujas teka iš širdies 
j visą kūną vadinasi arterijos, o tie kuriais nešvarus, 
surinktas iš viso kūno grįžta į širdį vadinasi venos. Ve
nų kraujas yra tamsesnis — melsvas, jis grąžinamas į 
Širdį, o iš ten į plaučius išvalymui, širdies vožtuvai 
tvarko kraujo įbėgimą į širdį ir išbėgimą iš jos. Sveiki 
Vožtuvai veikia normaliai, bet jiems truputį sugedus, 
tuoj pasireiškia širdies sutrikimai, kuriuos-ne visuo
met būna lengva pašalinti, kad ir gydantis net pas ge
riausią širdies specialistą.

Širdies ligų priežasčių yra daugybė ir įvairių įvai
riausių. Širdies ligos nūdien byrėto byra ant darbo 
žmonių minių ir daugelį pirma laiko nuvarė į kapus. 
Už vis labiausia, tai jaunus, vos pražydusius negailes
tingoji mirtis nuo širdies ligų nelaiko išrauna!

Daug žmonių įniršta nuo.vėžio, bet daug daugiau 
nuo širdies! ligU- Statistikų duomenys rodo, kad di
džiuma šių negalavimų paeina nuo blogu išpuvusių 
dantų, dantų su kiaurais ir aklais pūliniais, dantų dos
nų užnuodymo įvairios ligos neigiamai paveikia virš
kinimo organus ir širdį. Kitados buvo mažJaų kreipia

ma dėmesio į dantis, nebuvo įrodymų, kad daugybės 
ligų priežastis tūno nesveikuose dantyse. Dantys bū
davo taisomi arba raunami vien tik pagal nuožiūrą.

Šiandien .taip nėra. Mokslas ir Rentgeno nuotrau
kos atvėrė duris daugeliui paslapčių ir nustatė, kur ir 
kaip susiformuoja įvairių ligų židiniai. Moksliniai ty
rimai įrodė, jog skrandžio žaizdos, inkstų ligos, ar
tritai ir reumatai paeina nuo nesveikų dantų.

Laboratorijoj buvo padarytas šitoks bandymas: iš 
žmogaus dantų pūlinio, išimtas lašas pūlių ir įšvirkš
tas šuniu į dantų šaknis; po kiek laiko padarius skro
dimą buvo atrasta, kad šuo turi skrandžio žaizdą. 
Dažnai šitoks dantų pūliais apnuodymas paveikia inks
tus ir kitus organus, o dažniausiai širdį.

Jau yra pilnai įrodyta, jog veik daugumos vidaus 
ligų priežastys esti užnuodyti dantys, daugiausia tokie, 
po kuriai^ tūno aklosios žaizdos. Tokius dantis be jo
kio pasigailėjimo reikia išrauti, kad apsaugojus širdį 
nuo sutrikimų.

Šiandien širdies ligos yra alsiausi žmogžudžiai. 
1973 melais Amerikoje 69Ū.OOO žmonių mirė nuo šir
dies ligų — priepuolių. Vien tik Chicagojc 16.981 žmo
gus mirė nuo širdies priepuolių. O kiek jų serga įvai
riomis širdies ligomis? To niekas nežino.

Wisconsin universiteto profesorius tyrinėjo vaikus 
Monroe county apylikėse ir surado, jog augančių vaikų 
kraujas turėjo daug daugiau cholesterolio, negu Mek
sikoje tyrinėtų vaikų. Meksikos vaikų dietoje nebuvo 
tokių riebių valgių, užtai ir jų kraujuje buvo rasta 
visai mažai cholesterolio. '

Dr. Forest H. Adams sako štai ką: “širdies ligos 
prasideda pas augančius vaikus nuo per daug riebių 
valgių, turinčių labai daug cholesterolio, kuris susi

formuoja kraujagyslių sienelėse. Daugiausia choles
terolio vaikai gauna, valgydami french fries, chocolate 
shakes ir gerdami pepsikolą, crown eolą ir panašius 
gėrimus.

Vaikai ir suaugę4 žmonės turėtų mažiau valgyti 
riebių valgių, turinčių labai daug cholesterolio. Bū
tina valgyti: liesą mėsą, varškę, žuvį, riešutus; duoną 
ruginę, kvietinę, pieną be grietinėlės, grūdų produk
tus. riešutų sviestą, daržoves, vaisius, gelaliną ir le
dus be grietinėlės”.

Dr. Jean Mayer, Harvard universiteto maisto ty
rinėtoja, sako štai ką: “Vaikų dietoje yra perdaug 
druskos. Iš mažų dienų vaikai valgydami tokį maistą, 
gauna kraujagyslių sukietėjimą, o vėliau nuo to pra
sideda širdies priepuoliai’’.

Dr. Mayer rekomenduoja į dietą įvesti augalinius 
riebalus ~ įvairius aliejus, ypač sėmenų aliejų, mat 
jis tirpina kraujuje cholesferiną, kuris teikia kraujo 
gysloms s|ilerozę; lai yra svarbiausia priežastis širdies 
priepolro. - Vidnje ant kraujo indų prisirenka kalkinių 
druskų ir cholesterolio, ir tas sudaro krešulį krauja
gyslėse. Kraujo krešulys užkemša kraujagyslę ir ap
linkiniai audiniai netenka maisto, deguonies, o nuo 
to paeina širdies priepuolis.

Rodos, kad kasmet tarpe 700.000 ir 1.500.000 šios 
šalies žmonių gauna širdies priepuolius. Jų užlaiky
mas ligoninėse, gydymas, vaistai ir slaugių aptarna
vimas kainuoja tarp 2 ir 4 bilijonų dolerių.

Dr. Van Dellen štai ką teigia: — Nuo širdies ir 
kraujo indų li.W *13 proc. žmonių miršta tarpe 25 ir 31 
melų amžiaus; 29 proc. tarpe 35 ir 44 metų amžiaus; 
42 proc. tarpe 45 ir 54 metų amžiaus; 50 proc. tarpe 55 
ir 64 metų amžiaus.

Aukštas kraujo spaudimas, cholesterolis, alkoho
lis, apkūnizmas, gausus rūkymas papirosų, pagamina 
didžiumą širdies priepuolių. Heart Association statis
tikų duomenys rodo, jog 2 trečdaliai vyrų ir moterų 
turi cholesterolio vidurkį tarpe 200 ir 220, o tūli iš jų 
net ir daugiu. Beje, 1973 metais nuo širdies priepuo
lių mirtingumas padidėjo 14 procentų.

Sveikatos tyrimų centrų surinkti duomenys rodo, 
kad Chicagoje baltaveidžių 18-mečių jaunuolių 14 
proc. turi aukštą kraujo spaudimą, o juodveidžių net 
27 proc. Visi tie jaunuoliai bus pirmaisiais kandida
tais.} širdies priepuolius.

Neseniai širdies priepuoliai buvo ketvirtoje vieto
je, o dabar jie stovi pirmoje vietoje. Vėžio liga buvo 
septintoje vietoje, o dabar ji yra antroje vietoje. Ko
dėl taip yra? Todėl, kad kasdieninis žmogaus maistas 
tapo sužalotas nuodingųjų cheminių konservų.

BURNA LIGŲ CENTRAS

Neretai būna, kad mes mažai tebesirūpiname sa
vo dantų priežiūra, o už vis mažiausiai jaunatvėje. 
Neprižiūrėjimas dantų sudaro geras sąlygas burnoje 
veistis įvairių rūšių bakterijų perams, kurie vėliau pa
tenka į vidaus organus ir pagamina daugybę įvairių 
Hgy.

(Bus daugiau) ' s

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS" 

JOS VISAD RAŠO

4 — naujienos, Chicago s, ili__ Saturday, august so,
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By TED KAVANAUGH, DIRECTOR, 
ALPO PET NEWS BUREAU

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotu vių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAuYSE.Tcur dog’s eyes ®a be dam

aged or Inflamed by grit and 
the -wind if be rides -ritb his 
head, outside the car. Close the 
windows enough to discourage 
this.

TELEP. PR 8-3229 ~ "
NL ANNA BAUOittS 

AKTŲ, ĄŲŠę, NOSIES

Telef.: HEmlock 4-2413
715° So. MAPLEWOOD AYE

CHICAGO, ILL. 60629

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL; FRontier 6-1882

NAUJIENOS’ KIEKVIENO
i T E ? V V I 0

Q*r wMBfe ta imi ilrfrme 

. ifMart tht cardcB m o£ firę, 
$o pteoBt ioBo^r Sctacey'i ABCc 
AtaR tad Mirtai A cdU.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

DR C. K. BOBELIS 
tNKSTŲ tR ALAP1MO TAKŲ 

CHIRURGIJĄ 
Tėtei. 695-0533

Fa* Valter Medic* Center 
Ū0 SUMMIT STREIT _

PRIETAISAS 
KIEKVIENAI TV NUO TOLO 

VALDYTI

Jei izraelitai šlovino Dievą dėlei išgelbėjimo iš Egipto nelaisvės, kiek 
daugiau mes? dvasiškieji izraelitai, turime būti dėkingi ir šlovinti Dievą 
dėlto, kad išgelbėjo mus iš šėtono vergijos, išvedė iš tamsos ir įvedė į 
savo stebėtiną šviesą. (1 Pet. 2:9). Todėl šventajame Rašte Viešpaties 
žmonės atkartotinai vadinami tiesos tarnais. Viešpaties atstovais, linksmų
jų žinių skelbėjais. ‘‘Jis ištraukė mane iš dykumos duobės iš nuodėmės 
dumblo ir pastatė ant uolos mano kojas, sutvirtino mano žingsnius”. — 
Psalmė 40:2. ,

Visi fina, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mU 
rusteji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, .
CHICAGO, ILLINOIS 60629. 

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
W,*,\S^'AS^SWi'iMi*AViYiWi7A^AWi,<'AYA,AViW>V/?.'>1

Ofiso teU HE, 4-1818
Issktencijos: PR 6-9801

DR. j. MBKAUSKAS 
GYDYTOJAS-IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71 st STREET

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kik A. M.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. PLone: OLympic 2-1003

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

Kaip sovietai vykdo 
Helsinkio sutartis?
MASKVA. — žydas Lev Roit- 

burd, kurs buvo policijos sulai
kytas Odesoje, kur norėjo su
sitikti su Amerikos senatoriais, 
nuteistas dvejiems metams ka
lėjimo, kaltinant, kad “smar
kiai” pasipriešinęs policijos val
dininkui. Roitburd, kurs treti 
metai kaip prašinėja leidimo 
emigruoti į Izraeli, buvo suimtas 
Odesos aerodrome.

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
TeU Y Aril 8 7-1741 - 1742

FRANK PLECKAS
opTometristas

LIETUVIŠKAI 
snį w. n* st. - TeL 737-5149

GĖLININKAS 
(EUTKAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
grasiausios gėles ir vainikai antka

piu .papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R* PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ays. — 586-1220

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. tALlFORNlA A VE. Phenė: LAfayette 3-3572

2434 WEST 7Iri STREET
Ofisas:, HEmlock 4-5849 

jtesldu 3*3-2233

. OFISO VALANDOS: , 
rtrižduSeniate ir ketvirtai. 1—7 vaL, 
mtnd, .penktadieni nuo 1—5. treč. 
«_ -ir teitai. tiktai gusitaruz.

TsL: 561-4605 fr 489-4441
ODČŠ LIGOS — CHIRURGIJA 

' ' b F I S AI1 
10$2 ft. vkEŠTEfchT AVĖ.

(Prie Western Ave. kampo) 
5214 No. WESTERN AVE. '

.. Ve’&n'dw -pagal susitarimą.

J Čičinsko puikų dvarą nuo 
Mitriūnų ir LenHų.... taip 
anuo metu dainavo mūsų didy
sis dainius Įprel. Maironis. Iš 
visų pusių j Klevelandą traukė 
tarybos atstovai svarstyti svar
bių reikalų. Tarp kita ko tenai 
buvo įtrauktas ir Reorganizaci
nės Bendruomenės klausimas.

Puikūs viešbutis, graži salė, 
turi vykti 

sklandžiai. Juk tenai suvažiavo 
beveik visi iš Lietuvos pabėgę ir 
vėliau į bendruomenės tarybą 
išrinkti. Juk jie ant savo kailio 
patyrė komunizmą. Juk jie vi
si, atvykę didelėmis Alto pas
tangomis. Juk jeigu ne Altas, 
tai jų daugelio kaulai jau būtų 
palaidoti Sibiro taigose ar snie
ge. Logiškai galvojant, visi turė
tų išreikšti pagarbą Alto atsto
vui.

perkraustymai ’
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA 

R. š E R Ė N A S 
Tel. WA 5-8063

But let’s say your dog meets 
the travel test and you decide 
to take htm Good! As a mem
ber of the family, he deserves 
to share the fan. Jhst be sure 
to include him in the advance 
planning.

Most motels/hotels have pet 
facflfileB dr allow you to keep 
the animal tdth you. But same 
do not. plan your stops be- 
tcrefiand wtth one of the tear 
booklets far your route which 
Bst motėls/hotels and specify 
pete or no pets. AAA provides 
them free to members. Others 

available from ofl eompan-

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
“AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Tb arfą- Canada, yon need a 
certificate vert- 

Xytaf required shots within the 
past 12 months and a clear de
scription of the pet. Ttat win 
•ta aatafy rfmflar reąutre- 
rnante for sir tra^L and for 

Aates your tour may

Nešvaruma randami 
mažų kūdikių maiste

WASHINGTONAS. — Varto
tojų unija patikrinusi krautuvė
se perkamą mažiems kūdikiams 
maistą rado žiurkių plaukų ir 
įvairių vabalų “kūno dilių”; 
taip pat rasta kenksmingų ne
švarumų. Vartotojų unija (Con
sumers Union) pastebi, kad tie 
priemaišalai pavojaus sveikatai 
nedidina,-, vis dėlto patarė FDA 
(Maisto ir Vaistų administra
cijai) imtis, žygių visokiems ne
švarumams pašalinti.

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

BAlZlČNAŠ buvę geriau, kad fondas,) VHiiraftiŽiai Airijoje
BELFAST. — Katalikai ir 

protestonai pripažįsta, kad de
rybomis susitarti dėl naujos sri
tinės valdžios šiaurės Airijoje 
yra beviltiška, dėlto labai mažai 
tėra vilčių kad ir kokiai sutar
čiai.

Nesutarimai glūdi tame, kad 
protestonų Ulsterio taryba ne
rodo noro leisti katalikų domi
nuojamai socialdemokratų ir dar
bo partijai turėti naujoje val
džioje savo minister}. Politikie
riai yra nuomonės, kad šiauri
nės Airijos konvencija, kuri 
praeitą gegužės mėnesį buvo iš
rinkta parašyti naują konstitu
ciją, yra žuvusi, jei dabartiniai 
pasitarimai nepasiseks.

' GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-H3*

TEL. — BE 3-5893

Dfc. A. B. GLEVECKAS
GypYTojAš ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street 
VaLancins, pagal susitarimu

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 VVES1’ 69U STREET KtpuoUC 4-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

Į Reorganizacinę Bendruome
nę galės įsijungti inkorpore vi
sa organizacija ir apylinkėje 
turės savo atstovą.

Senosios Bendruomenės šūkis 
buvo: Meskite savo organizaci
jas ir bėkite pas .mus į Bendruo
menę. Įdomu, ką ktm. Kijaus- 
kas pasakytų, jeigu kas nors 
sukurtų kokią nors žvejotojų 
Broliją ir Sakytų: jėzuitai, pran
ciškonai, marijonai ir kiti, mes
kite savo ordinus ir bėkite į mū
sų broliją. Nors dr geriausia 
Brolija bebūtų, bet nei jėzuitai, 
nei pranciškonai ir kt., metę sa
vo ordinus, į tą broliją nebėgtų.

Man jau 1952 mt. būvo Aišku, 
kad tokiais pagrindais, kokia 
buvo organizuojama Bendruo
menė, visų lietuvių nepajėgs 
apimti.

Kaip kun. KijaOskui atrodo 
bendradarbiavimas ir studentų 
siuntimas į Lietuvą dabartinėse 
sąlygose? Lietuviška patarlė 
ne veltui sako: įsileisk velnią į 
bažnyčią, tai jis lips net ant al
toriaus.

Ar Kijauskas už tai, kad bol
ševikai gerai padarė, išnaikin
dami jėzuitų ordiną Lietuvoje, o 
gal ir už tai, kad gerai lM>IŠevi- 
kai .padarė areštuodami tėvą 
Bružiką. Kas jau taip galvotų, 
tepasiunčia Brežnevui padėkos 
telegramą. ( Ar gerai buK'o.pada
ryta išleidžiant vaikams vadovė
lį, varantį komunistinę propa
gandą?

Nejaugi kun. KijauskAš gal
voja, kad tie visi buvo geri me

ldžia! ir duoda gerus vaisius. Ar

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
Ii/ 2533 W. list Street 
1 Telef.: GRovehill 6-2345-6

If you must leave your pet 
wMe you m tfgttseeln^ be 
sure to park the car in the 
shade with the wtotors open 
enough for good ventilation. 
And always MB a secure lead 
when exercising him.

Bring along his own bowl for 
water and food. Also, a favorite 
toy or two* and hte own sleep
ing mat for his place in the car 
and the motel. Little things 
he’s farnffier with add to trfS 
sense of security.
v Remember an epensx fonhis 
favorite Inrid rtf banned dag 
food. It is J»t to schedule 
feedings at least e hours before 
each day's trawl. And don’t 
forget such th ings as an extra 
lead and collar with his IJQ. 
tag. a roll of paper towels, a 
can of Dm powder tar itawarit- 
ed visitors along the waF • • •

MW a flood ttael

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Mano galyba Viaipats ir apie jį mano giesmė, jis tapo mano iš

gelbėtoju. Jis mano Dievas Ir iį aš šlovinsiu".
‘ 2 Mate 15:2.

Bet “Čičinskams” trūksta oro. 
“Sako, Maskvai pasidavęs! sklei
džia Varšuva gandus, Kad už 
tai nuo priešų gavęs aukso sta
tines. Tarp žmonių tačiau pla
čiai eina gandas, kad stačiai vel
niui bus užrašęs sielą.

Vyksta diskusijos: peiliais ir 
kalavijais kapojamas Altas iki 
tiek, kad Alto atstovas, to viso 
nepakęsdamas, išeina. Ginti 
žūstančios tėvynės nuo kazokų 
ir Maskvos stojo sūnūs. Vien 
negynęs tik Čičinskas Lietuvos.

Svarstomas ^u Lietuva 
dradarbiavimo klausimas, 
riotiškam' lietuviui aišku, 
toks bendradarbiavimas 
būji besąlyginiai pasmerktas. 0 
ar susirinkusi taryba pasmerkė?1 
Ne. Taigi, aj mes čia neturime 
Čičinskų ?

Eikime toliau: Šaukiamas 
pasaulio jaunimo kongresas. 
Raginami visi tam kongresui 
aukoti, nes reikalinga surinkti 
75.000 dol. išlaidoms padengti. 
Tačiau viena jaunimo komiteto 
nrfrė išvyko pasisemti išminties 
ir gauti instrukcijų Į Vilnių. 
Tai panelė Dambriūnaitė iš Va
šingtono. Joks save gerbiąs įc 
patriotiškai nusistatęs lietuvis 
nors ir norėtų, bet negali aukoti.

Skelbiama, kad renkamas an
tras milijonas, bet daugelis ne
aukos vien tik^todėl, kad fon
das davė išleisti pinigų Lietuvą 
niekinantį vadovėlį.

P. Gaila juk yra pasakęs, kad 
jis suorganizuos naują Altą, 
tur būt tokį, kuris šoktų pagal 
jo muziką. Jėzuitas kunigas kle
bonas per Tarybos suvažiavime 
vykusias pamaldas pasakė: ge
ras medis negali duoti blogų 
vaisių ir t. t. Reikia nesibijoti 
pasmerkti (suprask Rėorgah. 
Bendruomenę). Kodėl?

Lietuviška patarlė sako: devy
nis kartus matuok, o dešimtą 
piauk. Kitaip sakant prieš pa
smerkiant,’ reikia labai gerai 
ištirti.

Reorganizacinė Bendruomenė 
nori Į bendruomenę - Įtraukti vi
sus lietuvius. Visas jų organi
zacijas, neniekinant tų organi
zacijų. O ką padarė ankstyves
nio j i bendruomenė? Veikė apie 
dvidešimt metų ir nieko’šioje 
srityje nepadarė: vyčiai, Vene- 
cnelos lietuviai, Anglijos lietu
viai ir t. t. vien Čikagoje virš 
dviejų šimtų klubų liko už ’ben
druomenės ribų.

Baltieji bėga
BOSTONAIS. — Apie 7,000 

baltųjų mokinių Bostono viešų
jų mokyklų sistemoje, teismui 
paliepus integruotis su juodai
siais, apleido mokyklas praeitą 
rudenį, kiti 7,500 mokinių ruo
šiasi apleisti šiais metais, pra
neša Bostono Namų, ir Mokyklų 
Sąjunga. Teismo įsakymu su 
šių mokslo metų pradžia auto
busais . bus vežiojama jau 24,- 
000 mokinių. Pernai vežiota 18,- 
000. Bendrai Bostono mokyklo
se šiemet numatoma vaikų bus 
apie 84,000.

vieloj paskyt«š komunistinei 
propagandai v»yti, būtų pasky
ręs jaunimo centrui. Ar nege
rai Altas veikė, reikalaudamas 
neišduoti lietuvius rusams? Ar 
negerai Altas darė, reikalauda
mas tremtinius įsileisti į USA.

Jeigu gerai, tai kodėl jį reikia 
panaikinti? Ar dar iš “Draugo” 
dienraščio kun. Kijauskas ne
mato, kaip Gailos bendruomenė 
save visiškai išsijuokia Ameri
kiečių akyse: juk didelis juo
kas buvo, kaip Bendruomenės 
atstovai su čemodanais nulėkė į 
Vašingtoną iš 15 milijonų pini
gų parsivesti, ir labai nustebo, 
kai tai buvo neįtraukta į biu
džetą, prieš tai net sąmatos ne- 
pasiuntę.

Antras buvo, kaip “Drauge” 
buvo aprašyta, kaip bendruome
nės atstovai veikė Helsinkio 
konferencijos metu: susirinko 
pas p. Zerr ir išgirdę esą Vliko 
pirmininkas suimtas. Nepati
krinę žinių, pradėjo skambinti 
kongresmanams, senatoriams ir 
t t. Prisimena pasakėlė, kaip 
piemenėlis, ganydamas avis, 
pradėjo šaukti, kad vilkas avis 
gaudo. Subėgo visi kaimiečiai 
su basliais vilko mušti, o pie
menėlis tiktai juokėsi. Jis taip 
pakartojo ir antrą kartą. Šį kar
tą subėgo daug mažiau ir, vilko 
neradę, pasipiktinę išsiskirstė. 
Tąip piemenėlis pakartojo kele
tą kartų. Galiausiai vilkas tik
rai užpuolė avių bandą. Pieme
nėlis šaukė, bet niekas neatbėgo 
ir vilkas sudrąskė daug avių.

Taip šitokiems dideliems vei
kėjams, bereikalo varginant se
natorius ir kongresmanus, 
jiems tas įkyrės ir jie nieko ne
atliks. Ir, šitokios Bendruome
nė atstovai nori perimti Altą ir 
jo darbus. Juokis ir Tamsta 
kun. Kijauskaį, iš tokių darbi
ninkų. Taigi, kun. Kijauskai, ir 
pats tur būt sutinki, kad p. Gai
los Bendruomenėje yra Či
činskų.

P. J. RIDIKAS
Pi»«ne: Y Antį 7-lfll

VaĮ^dot pagal susitarimą.

M. K. G. BALUKAS
ARUWRUA IR MOtERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA

6449 S«. Puteakl Rd. (Crswford
MtodteH Building). TeL LU 5-6444 
PrfWnj Manius pagal ausitarimą.

Jei peataliepia, skambinti.. 374-8012 Atrodo, kad viskas

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
, GELIN YCi A
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

r, INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA'
2& WEST 63rd STREET

' Vai.: antrai ntio 1—4 po pietų. 
Yettrtai iiuo 5—7 vaL vak.

Ofiso tetef.: 776-2880 
^.„Hanūs res, telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

EenH'ri praktika, spec- MOTERŲ ligos 
Ofttafe 7652 WEST 59fh STREET

Traveling With Your Dog
Wondering ohrnjt taking yemr 

pet on a vacation trip? If this 
is the dog's first long trfjJ, he 
should be used, to riding in the 
car, wen housebroken for the 
motels en ronte and in good 
health.

A ear-sfek dog would make 
the trip miserable for both of 
you. Better to board him with 
friends who love him or with 
a dean, wefl-rtm boarding ken-

DR. PAUL V. DARGIS 
..GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
W^fi^Mter Cėnunūnlty kfinlkos 

MbdtelMČ direktvrruK 
im S. Mar^Sm Rl, Werficheater, HL 

VALANDOS: 3—-8 darbo dienomia ir 
lute >ntr* keštadipni 8—3 vai.

REZ.: GI 8-3873

ML..W. EISIM - E1S1NAS 
AKUŠERIJA R MOTERŲ UGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
*132 Še; Xyi.; WA 5-2570

Valahdos pagal susitarirnq Jei neat- 
stliepiK ^axnbiuti Ml 3-0001.

V. tumasonis, M. D., S. C.
ft j it V R ® 

1454 ĖST 71 st STREET 
Ofise teteik: HEmlock 4-2123

RsšM. G Ibsen 95
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
-šiaudo, skambinG telef. HE 4-2123. 
jgj n^tcOieplK -tai tėtei. GI 8-6195.

P. 5HEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

® Aparatai - protezai. Med. Ban- 
dalai. Speciali pagalba kojoms 

• (Are* Supports) Ir L t
FaL: » -4 fr 4—Ė- Šdfta<fienlals 9—1. 
M50 Waat 63rd EL, Chicago, IK. 60629 

Talatu PRespecf 6-5084

GRADINSKAS



Neverta girti
Teko net iš kelių atvykusių 

iš okupuotos Lietuvos asmenų 
girdėti, kad pats vykimas į oku
puotą Lietuvą ir aplankymas 
giminių pateisinamas. Bet kuo
met žinomesnis asmuo, nuvy
kęs į okupuotą Lietuvą, įvai
riem propagandistams pradeda 
viešai girti dabartinį gyvenimą 
ten, visai nežinodamas ar neno
rėdamas žinoti, lietuvių nešamą 
sunkią rusiškąją okupacijos 
vergiją, daro didelę klaidą ir 
pasitarnauja Kremliaus varo
mai propagandai. Tuo pačiu 
demoralizuoja lietuvius.

Nežiūrint įvairių įspėjimu, 
vistik atsiranda ir net iš žinomų 
asmenų, rusiškajai propagandai 
uoliai pasitarnaujančių.

Štai “Gimtajame Krašte” 32 
(444) nr. iš Brazilijos nuvykęs 
į okupuotą Lietuvą prelatas 
Pijus Ragažinskas šitaip Juozui 
Kuckailiui porina: “Vilniuje 
?su pirmą kartą. Man jis ispū- 
iigesnis, negu tikėjausi... Jau- 
:i, kad čia yra sukaupta Lietu-

rusų vergijos
vos praeitis ir istorija, ypač lie
tuvių kultūrą kiekviename žin
gsnyje galima pastebėti. Pavyz
džiui, mačiau įvairius istorinius 
pastatus, bažnyčias, kurios turi, 
meninės vertės, — šv. Onos baž
nyčią, Paveikslų galeriją, Auš
ros vartus: čia jšv. mišias lai
kiau^ Visa tai man, pirmąkart 
apsilankiusiam, paliko gilų įs
pūdį.

Buvau į Kauną nuvykęs. Ap
lankiau M. K. Čiurlionio galeri
ją, A. Žmuidzinavičiaus muzie
jų, prie Kauno marių pabuvo
jau. Dabartinis Kaunas man 
pasirodė, nežinau net kelis kar
tus, didesnis už senąjį... Sve
čiavausi pas gimines. Jie yra 
įsigiję kooperatinius butus ir 
manau, prieinamom sąlygom: 
kas trys .mėnesiai moka po ke
letą desėtkų rublių. Kambariai 
švarūs, gražiai įrengti. Taigi 
turėjau jprogos pamatyti, kad 
socialistinėje santvarkoje sude
rinama valstybinė, kooperatinė 
ir asmeninė nuosavybė”.

Kun. Ragažinsko nepastebėta kolūkio gyvenvietė

NfLP WANYtD -- PAMALS 
DtrbinMtiv Reikia

.CLEANING WOMEN
Private suburban home. < Day time 
tours — full time. Transportation 
furnished from office to home. CTA 
Jeferson Park Transportation to

Office. Must understand English 
MINH” MAID INC.

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

NEEDED
A CLEANING WOMAN 

for a clean home. One day a 
I week, suburb area. Must try.

Good salary. Phone after five 
297-2263. -

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SA 
Namai, žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavi

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVIN(
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill., Virginia 7r

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso/Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija,

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon' atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jįj suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, ' soęailistiruų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

MARIA NOREIKIENe — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St., Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekię.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

K1IMi

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metu patyrimas.

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, HI. 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. VALANTINAS 

LUJ LEMOMS šiemet suėjo 80 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

LUj IENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos | sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

kUJiENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

JJJIENOS 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 Jubiliejinių metų proga 
Ibdama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
ūdos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
ndinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos Išeivijos, 
j pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
Sškų reikalų renesanso.
INUOJA: Chlcagofa Ir Kanadoj* metam* — $30.00, pusei metų •— $16.00, 

trim* mėn. — $8-50, vienam mėn. $3.00. Kitos* JAV vietos* metam* 
— $26.00, pusei m* tų — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiam* savaitę nemokamaL 

išoma naadoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
(9 So. Halsted St, 
tiicago, III. 60608

Siunčia doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

VARDE IR VARDAS ________________________________

RESAS ___________________________________________

. NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.— SATURDAY, AUGUST 30, 1975

ToUau pasakoja apie koL 
chozininkų gyvenvietes, kurios 
labai kultūringai atrodančios. 
Gimines, draugu sir pažįstamus 
aplankęs, žavisi dainų ansamb
liais. Nepamiršta pažymėti, 
kad ir laukai ten žaliuoją. Pa
sigėri jaunimu, kuris 4en keliąs 
ir plečiąs kultūrą ir,kitokių pa
negirikų pripasakoja. Ir paga
liau su kitais net nusifotogra
fuoja. .

Prelatui, pastebėti, kad ten 
daug bažnyčių paversta šokių 
salėmis, sandėliais ir net ateis
tiniais muziejais, bei-kitokius 
lietuvių vargus ir rūpesčius ma
nau neverta.

Tik noriųt, nenorint reikia 
pripažinti, rusiškosios propa
gandos meistriškumą. Jeigu pa
prastą žmogelį jie sugeba pa
vergti savajai propagandai, tai 
gal ir galima pateisinti. Ką gi, 
nesusigaudė žmogelis! Bet kuo
met net tokią daugybę titulų tu
rinti kunigą Balch-Balčį ir net 
prelatą Pijų Ragažinską sugebė
jo “sulamdyti”, ir savo propa
gandos ruporui pavergti, tai tik
rai reikia stebėtis.

Stasys Juškėnas

Katalikai kovoja 
už savo mokyklas

CHICAGO. — Trisdešimt 
šešių parapijinių mokyklų, ku
rioms arkidiocezija sumažino 
subsidijas daugiau kaip 8570,- 
000, atstovų pareiškimu, “bus 
griebtasi visai nemalonių prie
monių, jei kardinolas Cody at
sisakys su jais susitikti dar prieš 
rugsėjo 12 dieną.

Kun. Edward Dufficy iš šv. 
Frances Cabrini bažnyčios, pa
reiškė viltį, kad jis yra tikras, 
jog mitingas su kardinolu, ku
rio ji prašė laišku, įvyks ir kar
dinolas suteiks jų mokykloms 
apčiuopamos paramos”, o jei me, 
tai teks griebtis “griežtų prie
monių”. Bet iš kardinolo kan-

celiarijos gautas atsakymas, kad 
jokio laiško negauta ir joks mi
tingas nenumatytas.

Tos “griežtos priemonės”, jei 
nepavyks su kardinolu susitarti, 
dėl lėšų, bus tokios, kad sąskai
tos už vaikų autobusais vežio
jimą, bus siunčiamos kanceliari
jai.; kardinolo rezidencijos-kie
me bus ruošiamos viešos pamal
dos; bus organizuojamos “masi
nės demonstracijos prie šventų 
Vardo katedros ir bus pradėta 
laiškų rašymo kampanija. ' '

RENTING IN GENERAL 
N u o m

.. .......... --------------------------------------------- ------

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS pavie
niam asmeniui Marquette Parko 

apylinkėje.
Telef. 476-6497*

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
miegamas kambarys suaugusiam vyrui 
arba moteriai, dirbantiems ar pensi- ' 
ninkams. Galima pasigaminti maistą 
ir yra kiti patogumai. Tel. WA 5-6742.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — ; 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE - *

6455 So. Kedzie Avė. — 778-223<

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

— Ponia Marija Hegen (Ma- 
cukevičiūtė) iš Bokeelia, Fla., 
atvyko į Chicagą lankyti savo 
mielą tetulę Anna Orentienę, 
gyv. Marquette Parko apylinkė
je. Ji pastebėjo, kad jos tetulė 
mėgsta skaityti lietuviškus laik
raščius, todėl jai'užsakė Nau
jienas vieneriems metams,, kad 
atėjus blogiems orams ir šal
čiams nereikėtų jai vaikščioti į 
krautuves. Naujoji mūsų skai
tytoj ap^ Orentienė, nors ruošia
si švęsti 84, m. sukaktį, domisi 
Amerikos lietuvių gyvenimu ir 
jų veikla, o tai geriausiai ir 
tiksliausiai aprašo bei komen
tuoja Naujienos. Dėl to Naujie
nos jai geriasia patinka. Nau
jienų vadovybė, .dėkodama p. 
Marijai Hegen už tokį dovanos 
parinkimą, siunčia gerus linkė
jimus jos tetulei Annai Orentie- 
nei. . , .

— Andrew Andrews iš Ever
green Parko apylitikės 'lankėsi' 
Naujienose ir užsisakė dienrašti 
vieneriems metams'. Jis pareiš
kė, kad Amerikos lietuviai tū
rėtų daugiau dėmešitf skirti Nau
jienoms už jų tikslią informaci
ją, ypatingai šiais nė šiokiais nė 
tokiais laikais. Jis iki šiol jas 
pirkdavo krautuvėse. Naujasis 
mūsų skaitytojas yra atvykęs 
jau senai Amerikon iš Tauragės 
apskrities. Nau j ienų vadovybė 
dėkoja jam už vizitą, prenume
ratą ir už palankius pareiški
mus. Platinimo vfijaūs proga 
Naujienos yra siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai sulig gautais pageidavi
mais arba galimų prenumerato
rių adresais. 5 ;

. HELP WANTED — MA L B 
Darbininku Reikia

MEAT BONER
Needed at once.. First Class Experien
ced Man (Union Salary). Pension 
Plan, Health and (Welfare. Paid Va- 

catiqn. Steady Work.
Apply in person or call:

. r. 243-5400
HOFFMAN MEAT PROCESSERS. INC.

939 W. FULTON ST.

LEATHER CRAFTSMAN
Must have experience with Industrial 
Sewing Machines. Hand Stitching and 
Leather Cutting.' Experienced or will 

train. Full Time.
Apply in person or call:

. . 362-1030
LIBERTYVILLE 
SADDLE SHOP

307 PETERSON RD.
LIBERTYVILLE, ILLINOIS

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

2 BUTŲ po 4% kamb. 17 metų. SIX 
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 ear brick garage. 
AU fenced in and landscaped. S56.000 
or best offer. 278-2053 or 276-2865.

SAVININKAS PARDUODA 
5 KAMBARIU 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.

AL. IR I G N A S ' 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuos 737-3988 — TEXACO 

58-to* Ir W**tem Avenue kampa* V ___ __j

NAMŲ ĮKAINAVIMAS 
NEMOKAMAI 

Turime pirkėjus.
J. BACEVIČIUS

TeL 778-2233

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lako)
Dažo iMfnus 11 liuko Ir U vkUuv 

Darbas gartnfvctia.

Nuo 5 iki 8 vai. vak. 
skambinti YA 7-9107 ,

STASYS ŠAKINIS
X__________________________________________________________ _

DTENRAST* ■NAH.TIENAS* 
SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI ’NAUJIENAS"

— Chicagoje pasirodė spaus
dinti bevardžiai rašteliai, šmei
žia Naujienas ir jų darbuotojus. 
Vienas tautietis, visuomenės vei
kėjas iš Marquette Parko apy
linkės, gavo tokį lapelį ir jį. at
nešė į redakciją, o protesto žen- 
klan prieš tokių lapelių rašymą 
ir platinimą užsisakė Naujienas 
vieneriems metams. Platinto
jai nusižengia federaliniams įs
tatymams, siuntinėdami tuos 
lapelius paštu.

— Lietuvos atgimimo Sąjū
džio Seniūnų Tarybon išrinkti: 
Paulius Adomaitis, Marijui Bly
nas, Kęstutis pirkia, Stepas Ja- 
kubickas, Jufgis Juodis, Stefa
nija Kaulėnienė, Vytautaš Ke
turakis, Bruno Macianskis, Pet
ras Mašalaitis, Kazys. Oželis, 
Zigmas Peckus, Eugenijus 
Smilgys, Valerijonas Šimkus, 
Leonas Virbickas ij- Alfonsas 
Žiedas. Jų suvažiavimas bus 
spalio 18 ir 19 d. Chicagoje.

— Meldutis Lauptaaltis, Žur
nalistas ir veiklos prieš komu
nizmą aktyvus dalyvis Brazili-

joje ir Pietų Amerikoje, liepos 
16 d. važiuojant automobiliu bu
vo užpultas teroristų ir trimis 
šūviais sužeistas. Jis dalyvauja 
prieškomunistinėse organizaci
jose {ir tarptąųtipiuose sąjū
džiuose. Jis buvo -ligoninėje, bet 
sužeidimai nebuvo pavojingi. 
Meldučio du broliai — Antanas 
ir-Juozas Laurinaičiai gyvena 
Chicagoje.

— IHihois Office of Education 
ruošia specialią informacinę 
mą parodą apie įstojimą Į Įvai
rias mokyklas, suaugusių kur
sus, etnines ir kitokias progra
mas visoje valstijoje. Paroda 
su informacine grupe veiks 
rugsėjo 3—6 d. Evergreen pla- 
zoje prie 95-tos ir Western Ave. 
Bus informuojama apie virš 200 
Įvairių programų, gaunant pa
aiškinimus raštu, kartu su Įsto
jimo pareiškimais. Taip pat bus 
aiškinama apie programų fi
nansavimą bei stipendijas.

. — Tomas Kvantas iš Mar
quette Parko apylinkės laimė
jo suaugusių grupės 1-mą vietą 
lauko teniso rungtynėse. Rung
tynes suruošė Southtown Eco
nomist spaudos b-vė. Jose da
lyvavo virš 600 žaidėjų. Sue 
Zagrakalis iš Oak Lawn apylin
kės laimėjo 1-m avie tą moterų 
dvejeto grupėje.

— Prof. dr. agr. yito Manelio 
mirties dešimtmečio minėjimą 
rengia Lietuvių Agronomų Są
junga Čikagoje ir Ateitininkų 
Sendraugių Čikagos skyrius š. 
m. rugsėjo 7 dieną. Minėjimas 
prasidės 11 vai. pamaldomis 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po pa
maldų Jaunimo Centro didžio
joje salėje įvyks akademija su 
menine dalimi. Visi kviečiami 
minėjiman atsilankyti.

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

* Elektros {vedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai.

Klaudijus Pumputis, 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559.
(Pr).

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
 Nuosavybės — kitur

DĖL SENATVĖS 
SAVININKAS PARDUODA 

16 KAMBARIŲ NAMĄ
— roominghouse. Jei kas norės; ga
lės gauti paskolą. Dėl informacijų 
L kreiptis: FRANK MICKUS.

236 COURT ST., HOT SPRINGS 
ARK. 71901. Tel. 624-4061

Kas žlugdė ir žlugdo lietu
vių tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina §2.25. Autorius, recenzuo
damas V. žemaičio vandenvar
džius ir piliakalnius, gvildena 
istorinius ir šių dienų lietuvių 
tautinės savižudybės aspektus. 
Nurodo būdus, kaip išsilaisvin
ti iš užgožusios svetimųjų dva
sinės vergijos ir medžiaginio iš
naudojimo.

NAUJIENOSE galima gauti 
tik po vieną knygos egzemplio
rių, atsiuntus nurodytai sumai 
čekį tokiu adresu: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Hl. 60608.

PRIEŠ MOKSLO MET
7 KAMB. MŪRO REZTDE 

2 vonios. Gražus beismantas. 
garažas. Tuoj galite užimti, 
quette Parke. $29,750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūr 
žas. Nauji atskiri šildymai 
cond. Karpetai. Įrengtas beisi 
Per mėnesi gaunate butą. Arti 
$35,700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kai 
pėdų lotas. 2 auto garažas. Art 
Jau turime raktą. $18,250.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas ga 
dymas. nauja elektra, alumin. 
$15.000 metinių pajamų. Arti 
$71 700
6 KAMB. (expandable) 18 metu 
ir 2 auto garažas^ Marquette 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO 
dencija. 3 miegamieji, 2 vonio 
petal beismanto gražumėlis. 1 
nis 40 pėdu lotas, 2 auto mū 
ražas. Arti Kedzie prie Nabis 
$37,650.

1% AUKŠTO; 18 metu mūras 
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų, 
verčia atiduoti. $33,500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMĄ 
auto garažas. Beveik prie Mar 
Parko bažnvčios. Jau laisva 
$21,00.0.

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

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

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st St Tel. RE 7-7

BUTU NUOMAVIMAS. IVAT 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEK

JAMO TITRTO PIRKIMAS. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTĄ
4369 ARCHER AVE., CHIC

TEL. — 254-5554
/

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. T*|. 254-7 
Taip pat daromi vertimai, glm 
iškvietimai, pildomi pilietybės 

šymai ir kitokį blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

b__________________________________________ _

-------------------------------------—■-

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av*
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

— ------------- ..

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvį kailininką 7^ feĄ 

Chicagoje ' “h*1*1*

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įataigo*) ir 
677-3489

(buto)

185 North Wabaah Avenue
2nd Floor Chicągo, DI. 60601

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ

BIZNYJE

BUILDERS AND CONTRACTO
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty nauji 
persta tau senus visų rūšių nam< 
šildymo pečius, air-ėonditioning, 
dens boilerius ir stogų rinas (gutl 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantu

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Bl. 60609. Tel. VI 74

Call: Frank Zapoli* 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

; W0MF INSU*

s V U' %

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTO 

Tiktai $60 pusmečiui automobili 
Liability apdraudhnas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBI

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telefj REpublic 7-1941

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAi 

PASAKYSI, KAD JOS RAš 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDž

ŠVIESĄ.




