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CHICAGOS 666 VIEŠOSIOS MOKYKLOS 
DĖL MOKYTOJŲ SRTEIKO UŽDARYTOS 

Mokytoja unijos nariai devyniais prieš vieną 
nutarė streikuoti

Chicagos Mokytojų Unijos nariai praeitą antradienį devy
niais prieš vieną nubalsavo streikuoti ir streikas prasidėjo trečia
dienį nuo 7 valandos ryto. Trečiadienis buvo pirmoji naujų mokslo 
metų diena. Streikas liečia 666 mokyklas, 27,700 mokytojus ir 
530,000 mokinių.

Joseph P. Hannon, mokyklų 
superintendentas, pranešė, kad 
nestreikuojantiems mokytojams 
visos mokyklų - reikmenis atida
rytos ir kiekvienai mokyklai pri
skirtas policininkas saugumui 
garantuoti. Jis dar. pranešė, kad 
tėvai ir mokytojai informacijas 
apie streiko eigą gali gauti per 
Mokyklų Tarybos radijo stotį 
WBEZ (91.5 FM) arba specia- 
cialiu telefonu 368-1500.

Streikuoti nutarė mokytojai 
21,439 balais prieš 2,537.

Robert M. Healey, mokytojų 
unijos prezidentas, praneša, kad 
streiko sąlygos yra: pilnas kon
traktas 1975-76 mokslo-metams, 
mažesnio mokinių skaičiaus kla- 
sės, pragyvenimo pabrangimui 
išlyginti algų pakėlimas ir pa
gerinti įvairūs pašaliniai prie
dai (fringe benefits). Nors strei
kuojantieji mokytojai piketuos 
visas 666 mokyklas, bet derybos 
tarp mokyklų vadovybės ir uni
jos vyksta nuo trečiadienio ryto.

Mokytojų algos iki šiol yra se
kančios: nuo $10,400 metinės al
gos pradedantiems mokytojams, 
turintiems bakalauro laipsnį iki 
820, 996 mokytojams su daktaro 
laipsniu ir 15 metų mokytojavi
mo patirties.

Tėvų ir Mokytojų Asociacijos 
Chicagos srities pirmininkė Do
ris Leftakes kreipėsi į Chicagos 
švietimo Tarybą ir Chicagos 
Mokytojų Uniją su paskatinimu 
tęsti derybas nekliudant vaikams 
mokslo, nes susitarti vistiek rei
kės, dėl to viską daryti, kad nie
kas nenukentėtų.

Portugalija ramina 
buvusias kolonijas 
DARVIN, Australija. — Por

tugalijos specialus taikintojas 
Timoro salai nuskrido į Atauro 
salas tartis su valdžios parei
gūnai. pabėgusiais iš ligšiol bu
vusios portugalų kolonijos Ti
moro salos sostinės Dili miesto, 
kur tarp dviejų politinių grupių 
nuo rugpjūčio 11 dienos vyksta 
naminis karas, kuriame jau žu
vo apie 2,000 žmonių.

Kariaujančios grupės yra (kai
riųjų) Revoliucinis Frontas už 
nepriklausomą Rytų Timorą ir 
dešiniųjų Timoro Demokratų 
unijos.

Mirties bausmė Zaire
Kinshasa, Zaire, Afrika. — 

Nuteisti mirties bausme septy
ni aukštesnio rango karininkai, 
kurie kasinosi nuversti Zaires 
prezidentą Mobutu Sese Seko. 
Septyni kiti karininkai išteisin
ti, o 27 gavo iki 20 metų kalėji
mo. Viso buvo teisiami 41 ka
rininkai.

IŠ VISO PASAULIO
'k

CHICAGO. — Pravedus dau
giau kaip 21,000 žmonių apklau
sinėjimą Chicagoje ir apylinkė
se dėl ginklų kontrolės, 83 nuo
šimčiai pasisakė, kad būtų už
drausta ginklų gamyba, parda
vimas ir distribucija. Demokratų 
kongresmanai Abner J. Mikva ir 
Rostenkowski žada to apklausi
nėjimo rezultatus įteikti Atsto
vų rūmų komisijai.

SAIGONAS. — šimtai tūks
tančių vietnamiečių maršavo Sai- 
gono ir Hanojaus miestų gatvė
mis “celebruodami” Ho Chi Min- 
ho prieš 30 metų paskelbtą tau
tinės nepriklausomybės deklara
ciją 1945 metų rugsėjo 2 d. Ho 
Chi Minh tuomet pasakė: “Nie
ko nėra brangesnio už nepriklau
somybę ir laisvę”. Ministeris pir
mininkas.Pham Van Dong pasa
kė savo kalboje Hanojuje, kad 
Šiaurės Vietnamas nori pradėti 
diplomatinius santykius su Jung
tinėmis Valstybėmis.

MONTGOMERY, Alabama, 
— Pirmadienio naktį kalėjimo 
medicinos ir diagnostikos centre 
įvykusiose rasistinio pobūdžio 
riaušėse sužeista apie 35 kali
niai. Riaušės tik tuomet apri
mo, 'kai kalėjimo valdininkai pra
dėjo šaudyti į celių blokus per 
viršų. Tik vienas kalinys buvo 
lengvai sužeistas kai iššauta per 
viršų kulka rekošetavo.

SPRINGFIELD, Ill. — Dau
giau kaip 1,000 asmenų pirko po 
815 tikėtus, kad galėtų dalyvau
ti buvusiam Illinojaus guberna
toriui Otto Kemeriui ruošiamuo
se pietuose. Kerner praeito ko
vo mėnesį buvo paleistas į lais
vę atsėdėjęs septynis mėnesius 
už kyšius, papirkimus, suktybes 
per paštą, išsisukinėjimą nuo 
mokesčių mokėjimo, melagingą 
priesaiką ir konspiraciją. Pietų 
organizatoriai, du Springfieldo 
biznieriai, pareiškė norėję tuo 
būdu išreikšti padėką už visą ką 
jis padaręs dėl Springfieldo. Pa
leistas iš kalėjimo Kerner turė
jo vėžio operaciją plaučiuose.

WHEAT RIDGE, Colorado.— 
Cindy Lou Cline, 14-metė aukš
tesnės mokyklos mokinė, kelis 
kartus buvo pabėgusi iš namų 
pasakydama tėvams, kad norinti 
“pažinti pasaulį”, bet paskutinis 
kartas buvo paskutinis. Ji žuvo 
susišaudyme su policija. Colo
rado vieškelių policija bandė su
stabdyti perdaug greitai važiuo
jant automobilį, bet iš automo
bilio pradėjo šaudyti, į ką poli
cija tuo pačiu atsakė, šaudymui 
nutilus, Cindy ir jos kompanijo- 
nas 18-metis Paul Lloyd Denny 
iš Montanos valstybinės ligoni
nės buvo nebegyvi.

Pats didžiausias elektroninis kosminiu spinduliu registratorius, pastatytas pagal Washington© Uni
versiteto mokslininkę ir St. Louis mieste esatnčio McDonnell Erdvię centro planus ir nurody
mus. Į aluminijaus lukštą įrengtos priemonės balionu bus iškeltos 22 myliu aukštumom, iš kur 

jis informuos mokslininkus apie kosminiu spindulię stiprumą ir galią.

EKUADORO PREZIDENTAS AREŠTUOJA 
PERVERSMO ORGANIZATORIUS 

Štabo viršininkas buvo susitaręs sir politiniais 
prezidento Rodriguez Lara priešais

' - .... -------- . J.. . . -r

QUITO, Ekvadoras. — Prezidentas Rodriguez Lara, nuginkla
vęs, sukilimą suruošusius karo vadus, tuojau pradėjo areštuoti 
Ekuadoro politikus, pritarusius perversmi.

Paaiškėjo, kad su suokalbinin
kais kariais bendradarbiavo visa 
eilė politikų, sudariusių vadina
mą Civilinę Chuntą.

Prie šios nepatenkintų poli
tikų Chuntos priklausė Ekuadoro 
krikščionys demokratai ir kiti 
demokratiškai nusiteikę politi
kai.
Suimti keli advokatai ir politikai

Pavyko nustatyti, kai štabo 
viršininkavo vestas perversmas 
buvo ramiamas gana didelės poli
tikų grupės. Pats štabo virši
ninkas sukilimo rytą krašto gy
ventojams pasakė, kad jis nori 
Ekuadoro valdžią atiduoti civi
liams. Dabar jau nustatyta, kas 
tie civiliai buvo. Pirmon eilėn 
buvo uimtas Pablo Davalo Dil
lon, socialinės krikščionių parti
jos pirmininkas. Suimti ir šie 
krikščionių demokratų partijos 
nariai: Guilemo Cabrera, Car
los Cornejo, Fausto C. Chiribo- 
ga ir Jose Juan Silva. Jie bus 
atiduoti teismui, kaip pervers
mo inspiratoriai.

štabo viršininkas pajėgė 
pasislėpti

Sukilimą ruošęs, bet tinka
mai jo suruošti nepajėgęs, gen, 
Raul Gonzalez sugebėjo pasislėp
ti. Pradžioje buvo paskelbta, kad 
jis suimtas. Jis asmeniškai ve
dęs pasitarimus prezidento rū
mus užėmusiems kariams pasi
duoti, bei sukilimą numalšinu
sieji jo nesučiupo.

Dabar aiškėja, kad paskutinę 
minutę jis pasislėpęs vienoje už
sienio ambasadoje. Prezidentas 
Rodriguez Lara norėjo atiduoti 
jį karo teismui, bet dabar tu
rės išleisti jį į užsienius.

BOSTONAS. — Apie 105,000 
aukso gabalėlių (slug), gabena
mų iš Pensilvanijos į North An
dover, Mass., pavogta Tarptau
tiniame Logan aerodrome. Po
licija praneša kad auksas buvo ’ 
gabenamas 51 svaro siuntinių 
medinėje dėžėje Allegheny Air
lines lėktuvu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

-o Libano kareivinėse maiti
nami palestiniečiai, protestuoda
mi prieš Izraelio ir Egipto tai
kos sutartį, paskelbė vienos die
no streiką Jie jaučią kad ne
trukus jiems teks nusiginkluoti. 
Jordanija palestiniečius išvijo, 
o dabar panašiai pasielgs ir Li
banas.

Amerikos žydų vadai džiau
giasi Artimuose Rytuose atsta
tyta taika. Jiems atrodo, kad 
dabar pagyvės biznis.

Ekuadoro sukilimą prakišęs 
gen. Gonzales Alvear prašo Či
lės vyriausybę leisti jam pasi
naudoti tremtinio teise. Dabar
tiniu metu sukilimo vadas yra 
Čilės atstovybėje.

♦Tajaus vyriausybė trečiadienį 
suspendavo kai kurias krašto gy
ventojų pilietines teises.

Egipto valdžia džiaugiasi 
gražintomis Sinajaus žemėmis. 
Ji jau planuoją kaip atgauti iš 
izraelitų visą Sinajų.

švedų policija pasodino du 
Izraelio šnipus.

Peronienė pareiškė, kad ji 
nesirengia išvažiuoti, kol nebus 
neigiamo balsavimo.

Eastern Airlines lėktuvas, 
prisipildęs dūmų, buvo privers
tas paskubomis nusileisti New 
Yorko aerodrome.

Religinis karas
BEIRUTAS, Libanas. — Ry

tiniame Libane radus dar dešim
tį lavonų, aukų skaičius pasie
kė 34 per ištisą savaitę nami
niam karui vykstant tarp kai
riųjų moslemų ir dešiniųjų krikš- 
žionių.

Atradimas vėl atgaivino tar
pusavį karą tarp krikščionių kai
mo Tilbaya ir moslemų kaimo 
Saad Nayel: vėl pasigirdo kul
kosvaidžių tarškėjimas, bet po
licija dar įstengia tvarką palai
kyti.

Civilizacija Maskvoje 
su ceremonijomis 

MASKVA. — Pirmadienį auk
štieji Kremliaus pareigūnai pa
dėjo pirmąjį kartinį akmenį pra
dedamam statyti pirmam viso
je Sovietų Rusijoje tarptauti
niam prekybos centrui.

Trijų bokštų centro pastate 
bus specnalus apartmentai gy
venti atstovams užsienių firmų, 
kurios prekiaus su sovietais; ten 
pat numatytos erdvios patalpos 
jų ofisams.

Socialistų kandidatas 
į JAV prezidentus 
MILWAUKEE, Wis. — Tris 

dienas trukusioje JAV Socialis
tų 'partijos konvencijoje Mil
waukee mieste partijos kandi
datu rinkimams į Amerikos pre
zidentus išrinktas buvęs Milwau
kee meras Frank Zeidler, vienas 
geriausiai žinomų Wisconsino 
socialistų. Su juo tuo pačiu ti
kėtu įstatyta Quinn Brisben, 
Chicagos aukšt. mokyklos mo
kytoja, jau 16 metų priklausan
ti socialistų partijai.

Martin R. Hoffman, 43 advoka
tai, paskirtas JAV krašto apsaugos 
departamento sekretorium. Iki šio me
to tas pareigas ėjo Howard Callaway, 
bet jis yra atleistas. Prezidentas For
das Callaway gabumus naudoja rinki

minei propagandai vesti.

GEN. GONCALVES SUTIKO TRAUKTIS, 
KAI PRIŽADĖJO KARO VADO VIETĄ

Naujas oremieras veda pasitarimus, bet tuo 
tarpu kraštą valdo komunistas Goncalves

LISABONAS, Portugalija. — Praeitą pirmadienį gen. Vasco 
Goncalves turėjo būti prisaikdintas Portugalijos karo jėgų štabo 
viršininko pareigoms. Jis sutiko atsistatydinti, kai 'prezidentas 
sutiko paskirti jį vyriausiuoju Portugalijos karo vadu. Iki to 
meto Portugalijos karo vadu buvo pats prezidentas gen. Costa 
Gomes. Norėdamas išspręsti politinę krizę, prezidentas pats at
sisakė karo vado pareigų ir sutiko paskirti Goncalves visų karo 
jėgų štabo viršininku.

Atidėjus prisaikdinimo cere
monijas praeitą pirmadienį, šian
dien jau yra labai mažai galimy
bių gen. Goncalves tapti vyriau
siuoju Portugalijos karo vadu. 
Pirmiausia prieš gen. Goncalves 
paskyrimą tokioms pareigoms 
pasipriešino gen. Otelo Carvalho. 
Jis tuojau įsakė visiems vidaus 
saugumo ir karo policijos dali
niams neklausyti jokių gen. Gon
calves įsakymų, o jeigu jis ban
dytų įžengti į kurias nors karei
vines, tai uždaryti jam duris. 
Gen. Carvalho pats yra komu
nistuojantis, bet jis yra įsitiki
nęs, kad gen. Goncalves vado pa
reigoms nebetinka.

Gen. Charais, vadovaująs pa
čiai didžiausiai Portugalijos cen
tro apygardai, pranešė preziden
tui, kad jis neklausys gen. Gon
calves įsakymų, jeigu jis būtų 
paskirtas štabo viršininku, tai 
manevruojančią centro apygar
dos portugalų kariuomenę jis 
siųstų į Lisaboną tvarkai atsta
tyti. Trečiadienio rytą visi Por
tugalijos apygardų viršininkai 
reikalauja koalicinės vyriausy
bės, apie Goncalves jie nenori 
klausyti.

Gen. Carlos Fabiao, dabartinis 
Portugalijos karo jėgų viršinin
kas, pranešė vyriausybei, kad 
80% Portugalijos karo jėgų ko
munistą Vasco Goncalves skaito 
didžiausiu nerimo kėlėju. Jeigu 
vyriausybė arba Karo jėgų or
ganizacija norėtų skirti gen. V. 
Goncalves karo jėgų aukščiau- 
sion vadovybėn, tai kariuomenės 
vadovybė neklausys prezidento 
ir štabo viršininko.

Penktadienį susirinks 240 ka
ro atstovų, kurie aptars gen. V. 
Goncalves likimą ir demokrati
nės Portugalijos ateitį. Gen. Fa
biao pareiškė, kad Portugali
joje privalo būti sudaryta koa
licinė demokratinė vyriausybė. 
Jis nurodė, kad penktadienį bus 
visai kitoks karo jėgų didžiau
sios tarybos sąstatas. Be karei
vių rinktų atstovų, kiekvienos 
ginklų rūšies ministrai paskir
davo pusę karių į karo jėgų ta
rybą. Komunistuojantieji mi
nistrai ir karo vadai skirdavo 
Maskvos politikai pritariančius 
karius. Gen. Fabiao pareiškė, 
kad penktadienį susirenkanti ka
ro jėgų taryba jau bus kitokia. 
Nei pėstininkai, nei aviacija į 
tarybą neskirs komunistų. Be to, 
pats Goncalves, nors jis oficia
liai dar nebeina premjero parei
gas, atstovų į karo jėgų tarybą 
nebeskirs.

Socialistų demokratų vadas 
Marios Soares pareiškė naujai 
paskirtam premjerui, kad socia
listai neįeis į koalicinę vyriausy
bę, jeigu štabo viršininku būtų 
paskirtas gen. Goncalves. Socia

listai šį komunistą skaito di
džiausiu nerimo kėlėju ir visišku 
Portugalijos ūkio ardytoju. Tik
tai savaitės gale paaiškės nau
joji vyriausybė, tuo tarpu vi
siems aišku, kad komunistuo
jantis gen. Goncalves štabo vir
šininku negalės būti, niekas jo 
nebeklausys.

Miego liga plinta
Patikrintų apsirgimų encepha

litis (miego liga) Illinojuj pa
daugėjo iki 84. Cook apskrityje 

- padaugėjo astuoniais ir Chica
go? * mi este 'priskaičiuojama iki 
61 apsirgimų. Uodų naikinimo 
kampanija suintensyvinta visa
me apskrityje.

Illinojaus viešosios sveikatos 
departamento direktorė Dr. J. 
Lashof pareiškė’, kad jau praei
tą savaitę encephalitis liga pa
siekė epidemijos lygį.

Encephalitis arba “miego li
ga” pasireiškia tokiais simpto
mais: karštis (aukšta tempera
tūra), galvos skaudėjimas, le
targija (mieguistumas), svaigu- 
liavimas, sprando sustingimas, 
raumenų “nesusiklausymas” ir 
sunkumas kalbėti. Ta liga, nuo 
kurios miršta mažiau kaip 10 
nuošimčių, rimtai paveikia kro- 
niškai nesveikaujančius ir senes
nio amžiaus žmones. Ligą plati
na uodai vadinami “naminiais”, 
tai yra tokie, kurie per dieną 
kiūto kur nors ant sienos ar pa
lubyje ir sutemus pradeda sau 
aukos ieškoti.

Jungtinės Tautos ir 
trečiasis pasaulis 
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų Patikėtinių Taryba vien
balsiai nutarė, kad papuasai 
Naujojoj Gvinėjoj jau šio rug
sėjo 16 dieną būtų priimti nariu 
į JT kaip nepriklausoma valsty
bė; tuo pačiu nutarimu nuo šio 
rugs jo 16 d. nutraukiama glo
bos (trusteeship) sutartis, kuria 
papuasai buvo pavesti Australi
jos globai.

♦ Izraelio premjeras, išdėstęs 
Izraelio darbo partijai pasirašy
tą susitarimą su Egiptu, partija 
nutarė premjerą remti. Atrodo, 
kad Izraelio parlamentas patvir
tins taiką.

Šiltas.
Saulė teka 6:19, leidžiasi 7:23.



M. GELŽIN®

kaip Maskoliai naikino
MAZĄJ4 LIETUVA

1944—1948 metais
(Tęsinys)

...the Soviet 'Government has, 
one — sidedly and illegally, in
corporated that part of East 
Prussia into the Russian Socia
list Federated Soviet Republic, 
naming it “Kaliningradskaja ob
last”.

Furthermore, it has complete- | 
ly russified and bolshevizized a l 
territory which never belonged 
to Russia and was never inhabi- 
tated by Russians. Having mur
dered, deported, and expelled 
that part of the original popu
lation which did not succeed in 
escaping the horrors of war and 
Russian occupation,...

refore, direcktly affects the vi
tal interests of the Lithuanian 
nation by reason of its history, 
itethnic character, its economic 
relations, and its geograpfic vi
cinity. The Government of the 
United States, as well as any 
other Government responsible 
for the just solution of the pro
blems of East Prussia, will be 
well advised to recognize these 
vital interests of the Lithuanian 
nation, and consequently her na
tural and undeniable right to ac
tively participate in any con
sideration and decision concer
ning the political fate of East 
Prussia”.

Pradėjus šienligei siausti, greitai ja užsikrečiantieji vaikai, dažnai ir 
suaugusieji paprastomis kaukėmis apsaugo nosį ir plaučius nuo 
erzinančiu žiedu dulkiu. Šuo vaikui nori parodyti savo prisirišimą, 

bet jis gali tiktai vaiko kaukę paliesti.

The greater part of the terri
tory surrounds the estuary of 
the River Nemunas flowing 
from Lithuania proper into the privalo būti prijungti prie Lie- 
Baltic Sea. It connects Lithua
nia economically and geagraphi- 
cally with the world... It is the 
most vital part of Lithuania and 
its immediate civinithy as a ge
ographic unit.

The problem of the north
ern part of East Prussia, the-

Nors lietuvių pareiškimas bu
vo labai santūrus, ir niekur ne
kalbėjo, kad Šiaurės Rytprūsiai

tuvbs, tačiau keli vokiečių trem
tinių laikraščiai pasiskubino 
jam primesti jame nepareikštų 
minčių. Taip “Ostpreussen- 
blatt”, 1956.XL24 rašo: “Lietu
viškoji Taryba reikalauja... šiau
rės Rytprūsiai turėtų po išlais
vinimo būti pavesti Lietuvai”

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis, didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybą pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapitį agronomo A. Šeštoko knvgelė, 
Kuri vadinasi

I

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas; kad liečia pieveles, 

zoię užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. f'_. 
pardavinėja.- Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kus toliau gyvena arba nenori užvažiuoti,, tai gali 
arija, ^fdhęy jOrdėrį, o mes knygelę jam pasiųsime. 
Susti tokiu adresu: , ' \

. ; Aprašyta kaip
kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos, šią knygelę 

už $1,25. Jeigu 
atsiųsti $1.50 čexį 

Pinigus prašome

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

kus, gimines, jų gyvenamose vie
tose. Ir tai dedasi dvidešimtojo 
amžiaus pabaigoje, kai žmonės 
jau sugeba keliauti į planetas 
(1969 m. liepos mėn. 20 d. Opol- 
lo II erdvėlaiviu Suvienytų Ame
rikos Valstybių astronautai .— 
N. Armstrong, E. Aldrin ir M. 
Collins — pirmieji pasiekė mė
nulį. J. V.).

Tų, Lietuvos okupanto, lau
kinių priemonių tikslą nesunku 
atspėti. Tai vis dar noras slėpti 
nuo laisvojo pasaulio savo visiš
ką nesugebėjimą žmoniškai tvar
kytis visose gyvenimo srityse, 
užmaskuoti ne tik savo 50-ties 
metų komunistinės santvarkos 
ūkišką bankrotą, bet ir visas 
priemones lietuvių tautai nai
kinti, vykdant intensyvinę ša
lies rusifikaciją! Kaip žinome, 
Rusijos revoliucijos eigoje ir vė
liau išžudė savo ir kitų tautų 
milijonus gyventojų, o likusius 
“sulygino” — pavertė visus el
getomis !

Okupuotos Lietuvos spaudoje 
dažnai pastebima, taip vietos 
kvislingų mėgiamus pasisaky
mus — tituluoti buvusią Nepri
klausomos Lietuvos valstybę 
“buržuazinė Lietuvą”^ Gal ir 
teisingai, žiūrint iš dabartinės 
jos gyventojų faktinos padėties! 
Nes anų laikų mūsų Nepriklau
somybės kiekvienas Lietuvos gy
ventojas, neišskiriant mažaže
mius,' bežemius ir paprastų dar
bininkų, tikrai buvo “buržujus”; 
palyginant su dabartinės okupuo
tos Lietuvos gyventojų civiliniu 
statusu, kas liečia turtą, laisvę, 
žmogaus teises!. Dabar gi visi 
“lygūs”, nuskurę, medžiaginiai 
ir dvasiniai ubagai, išskiriant, 
žinoma, Maskvos apmokamus 
vietos kvislingus.

(Bus daugiau)

"NAUJIENOSr KIEKVIENO

LIETUVIO

DRAUGAS IR BTCTUBlL

rai”, kas antru kart istorijoj 
pavertė šalį rusų-vokiečių ko
vos Jauku”. Išeina, kad visas 
blogumas buvo tik tame, kad Lie
tuva tapo kovos lauku! Tai ir 
viskas!?

Ir toliau, visai nelauktai, be 
jokios referato minties logikos, 
kaip perkūnas iš giedro daugaus, 
naujas sakinys, sensacija: “Lie
tuva sukilo prieš sovietus birže
lio mėn. 1941 m. ir atstatė savo 
Nepriklausomybę keletai dienų, 
bet kaip tik šalis buvo tvirtai 

\okupuota vokiečių pajėgų, jos 
laikina vyriausybė buvo panai
kinta, politinė vadovybė nuėjo į 
pogrindį.”

Ir vėl tie “nevidonai” vokie
čiai panaikino atstatytą Nepri
klausomybę! Tik vokiečiai “kal
ti”, bet ne rusai! Kad 1940 nf^ 
tai yra dar gerokai prieš karą, 
Lietuva buvo komunistinės Ru
sijos brutaliai, okupuota, knygoj 
nei žodžio! Argi tas, anksčiau 
minėtas posakis “įtakos sfera” 
jau visuomet reiškia totalinę ša
lies okupaciją, pavergimą? At
seit, tai normalus tautų santy
kiuose reikalas, kad mažų j ų tau
tų laisvė priklauso tik nuo di
džiųjų valstybių-malonės, kurios 
randasi jų kaimynystėje? Einant 
ta knygos “logika”, Danija turė
tų būti dėkinga dėl savo laisvės 
Anglijai, Šveicarija — Italijai 
ir Prancūzijai, Albanija — Ju
goslavijai, Meksika ir Panama, 
pagaliau ir pati Kanada, turėtų 
būti dėkingos didžiajam galiū
nui — Suvienytoms Amerikos 
Valstybėms, dėl jų turimos lais
vės ir t. t.

Ar knygos autorių inteligenci
ja taip ribota, kad jie visiškai 
nežinojo apie Lietuvos tragedi
jos istoriją ir apimtį, jei apie tai 
visai nutylėjo?! Ar jie nežino, 
kad komunistinė Rusija uždėjo 
Lietuvai vergijos pančius su vi
somis genocido pasekmėmis, vi
są okupacijos eigą nuo pat pra

džios ir iki dabar tebesitęsiantį 
smurto aktą?

Negali būti dviejų nuomonių, 
kad tam klausimui Lietuvos Ne
priklausomybės likvidacijai ir 
lietuvių tautos visiškam paver
gimui — anglų kalboj knygoj tu
rėjo būti paskirta, kad ir kon
densuota, bet išsami santrauka 
visų faktų tam komunistinės Ru
sijos barbariškam imperializmui 
pavaizduoti!

Čia turėjo būti aiškiai primin
ta tų dviejų didžiausių pasaulio 
žmogžudžių,'Stalino ir Hitlerio, 
konspiracija, pasidalinti rytinės 
Europos mažesnes buvusias lais
vas valstybes, visiškai jas paver
giant, jų, Molotovo ir Ribbentro- 
po pasirašyta slapta sutartimi 
1939 m. rugpjūčio mėn. 23 d. ir 
jos papildymu ir rugsėjo mėn. 
28 tų pat metų. Reikia tai paro
dyti laisvajam pasauliui pilnoj- 
nuogumoj kiekviena proga!

1940 m. birželio mėn. 14 d. 
ultimatumo pasėkoje, Maskvos 
armijos okuopavo Lietuvą, su
laužius visas tarptautines ir tar
pusavio draugiškumo su Lietuva 
sutartis. Lietuvių tautai pra
sidėjo baisiausia jos istorijoje 
vergi j a — dvasinis ir fizinis tau
tos naikinimas, pagal iš anksto 
nustatytus Kremliaus planus. Tai 
žiaurus barbarų režimas, kur 
joki kultūringi įstatymai nevei
kia, išskiriant tik naudingus 
okupantų politikai. Areštai, ka
lėjimai, žudymai, pačios valdžios 
vykdomas išnaudojimas ir api
plėšimai gyventojų — kasdienis 
reiškinys! Ramių šalies gyven
tojų išvežimai, masinės deporta
cijos į Sibirą, kur beribės tund
ros virsta paskutine poilsio vie
ta — lietuvių tremtinių kapiny
nu. Pati Lietuva atitverta gele
žine užtvara nuo laisvojo pasau
lio. žmonės paversti robotais, 
nuasmeninti, tikri vergai! Užda
rytiems neleidžiama iš^’kti, o 
gyvenantiems užsienyje nelei
džiama aplankyti savo tėvus, vai

Abudu veikalu, kiekvienas 150 
—200 puslapių, turėtų pateikti 
griežtai mokslišką versiją, pa
aiškintą statistika, schemomis ir 
žemėlapiais, turėtų būti atspaus
dinti labai geros kokybės ir ilgai 
išsilaikančiame popieryje, turė
tų būti tvirtai Įrišti ir kietais 
viršeliais. Kiekvieno veikalo iš
leidus bent po 2000 egzemplio
rių, juos reikėtų pasiųsti svar
biausiems pasaulio universite
tams ir svarbiausioms pasaulio 
bibliotekoms. Jų lentynose jie 
galėtų tarnauti Lietuvai bent 
200 metu.

Kadangi maskoliai praeityje, 
pradedant 1919 metais, vykdė 
eilę nusikaltimų:- prieš Lietuvos 
valstybę ir lietuvių tautą, kadan
gi jie ir dabar nuolat nusikals
ta ir ateityje nenustos nusikals
ti Lietuvos gyventojams, todėl 
visus jų nusikaltimus reikėtų 
chronologiškai surašyti anglų 
kalba monumentališkame veika
le, pavadintame 3) Encyclopedia 
of Soviet Crimes in Lithuania.

Ją reikėtų, panašiai kaip pir
muosius du veikhius, paskleisti 
po visą pasaulį. Nieko masko
liai taip nebijo, kaip tiesos žo
džio. 0 mes jų turime daug ir 
galėtumėm bent kokius 20 to
mus prirašyti. Ir kas dar gra
žiau — tokia Enciklopedija ne
būtų baigta. Jos paskutinis to

linas turėtų užsidaryti, kuomet

(Der Litauische Rat fordert... 
Nordliches Ospreussen soil nach 
der Befreiung Litauen ūbertra- 
gen werden). Klaipėdos vokie
čių ir vokietininkų leidžiamas 
“Memeler Dampfboot” nueina 
kur kas toliau. Jis rašo ilgame, 
1956 m. 22 nr. straipsnyje apie 
vokiečių-lenkų-lietuvių pareiški
mus Amerikos Atstovų Rūmuo
se, kad “Sallet įdūrė širšių liz
dą” (Sallet stach in ein Wespen- 
nest). Nužeminti priešus j pa- 
žmogius arba kokios nors žemos 
rūšies gyvius, buvo senas na
cių vartojamas metodas. Kad 
Dampfbooto žmonės, vienuoli
ka metų po Antrojo pasaulinio 
karo lenkus ir lietuvius tebelai
ko širšėmis, t. t., vabzdžiais — 
kenkėjais, parodo, kokio mentali
teto Dampfbooto redaktoriai tuo
met tebebuvo.

b> Ko reikia atlikti 
artimoje ateityje

Siekti mūsų tautiečiu laisvės v
ir mūsų gimtinės išlaisvinimo iš 
maskoliško imperialisto yra mū
sų gyvenimo pirmas.ir aukščiau-, 
sias uždavinys. Bet iki kol Įvyks f 
Rytų Europos politinis pertvar
kymas, gali praeiti kiek laiko.

! ! Kad gimtinės klausimai nebūtų 
I1 pamiršti, kad jie pasiliktų pasto
li viai gyvi, reikia jos problema- 
I tiką vis ir vėl pateikti pasau- 
[ | lio viešumai.

Viena priemonė, galinti to- 
| kį uždavinį vykdyti, yra knygos.

Kreipiantis jomis Į tarptautinę 
I visuomenę, jos privalo būti pa- 
I rašytos anglų kalba. Mažlietu- 

viškai problematikai palaikyti, 
| į reikėtų trijų veikalų:
lt . 1) Te Memel — Question ir 
į 2) The Problem of Lithuania 

Minor.

I

I

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicago j e 1966 metais paties autoriaus lėšomis. .Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. .Knyga I 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

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

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

suskambės Lietuvos laisvės var
pas.

O iki tol kirskime maskoliams 
ir lietuviškiems maskolberniams 
koncentruotais tiesos žodžiais ir 
paverskime kovojančios Lietu
vos medžiagą oficialiu, enciklo
pediniu dokumentu. •

(Pabaiga)

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060S 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

J. VILIUŠIS

Nereikalingas ir neprasmingas darbas
"S

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

i vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Į čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

I
 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- J 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ilia- i 

| struota 300 psl. Kaina 7 dol.
ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, ! 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą. i

E, i M
D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės J Lietu- J 

f vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

I
D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- I 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS, 

f 3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

I
 Vincą* 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 užsakant pastų fr pridedant 
| čekj ar piniginę perlaida.

“Lithuanians in
(Tęsinys)

l Toliau, paliesta Lietuvos eko
nominio gyvenimo pažanga per 
tą laiką. Parodyta tik mūsų že
mės ūkio kai kurių šakų produk- 

' cijos augimas, paremtas net 
^skaitlinėmis, kaip tai: grūdų, 
■ sviesto, pieno, kiaulių... Kaž ko- 
: dėl nieko neprisiminta apie linų 
Į ūkį, cukrinius runkelius, žąsis, 
i kiaušinius ir t. t. it “Maisto” ir 
i “Cukraus” fabrikus! Visai ne
paminėta mūsų eksportas ir ben

drai užsienio prekyba, pagrindas 
ekonominės pažangos ir materia

linės šalies gerovės. Eksportas 
ne tik žemės ūkio gaminių, bet 
ir miško medžiagos ir L t. Taip 
pat užmiršta paminėti savos va
liutos, lito vertės pastovumą, 
kaipo gero šeimininkavimo po
žymį, balansuojant pajamas su 
išlaidomis valstybiniame biudže
te. Anglų svaras ir Amerikos 
doleris krito veik 50% savo ver
tės, nekalbant jau apie kitų vals
tybių valiutos, o litas pasiliko 
tvirtas, kaip ąžuolas prie Ne
munėlio, turįs didžiausį pasiti
kėjimą tarptautiniuose santy
kiuose.

Pramonės augimas, švietimo 
ir kultūros progresas, atpasako
ta kondensuotai, bet pakanka-

Canada” knyga
mai gerai paremta skaitlinėmis.

šioj vietoj pasigendama, ta
čiau, nors ir labai trumpos apy
skaitos apie Lietuvos tuolaikinį 
tarptautinį statusą, jos užsienio 
politiką ir tarptautinės sutartis 
su kitomis valstybėmis, pami
nint nors jų rūšis.

VII
Iš eilės prieiname prie pačio 

tragiškiausio mūsų tautai gy
venimo momento — Lietuvos 
valstybinės Nepriklausomybės 
likvidavimo 1940 m., kai komu
nistinės Rusijos smurto invazija 
ją okupavo ir uždėjo vergijos 
pančius. Tam momentui aprašy
ti knygos autoriai paspitenkino... 
dviem sakiniais! Tai tikrai jų 
“fenomenalūs gabumai”! Že
miau paduodu tų sakinių teksto 
lietuvišką vertimą iš knygos 15 
puslapio, kad patys skaitytojai 
pamatytų ir padarytų sau iš to 
tinkamas išvadas, štai: “Mažų
jų tautų ekzistencija, kaip kad 
Uetuvos, priklauso daugumoje 
nuo didžiųjų galiūnų tarptauti
nių santykių. 1939 m. kpvo mėn. 
nacių Vokietija pagrobė Klai
pėdos - Memel uostą ir sritį ir 
tų pat metų rudenį, pagal rusų - 
vokiečių susitarimą, Lietuvo 
buvo priskirta rusų “įtakos sfe

America is the place that is made 
out of dreams. And, UB. 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 where you work, or the 
Bend-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Amai can 
’"earn will be a reality.

Now E pay 5’«% IwUrrpat Mmb baH tr , 
maturity < 5 yewra, W montha tha flm 
J4W). Bonds ar* i^plMPd if loM, atnlen.

**troysd. Wb^n nmM they can ba ctahad 
at your bank. Interpat ia not to atata

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, 111. 60608
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3astabos iš
Rusams talkinant—raganų 

medžioklė tebevyksta
Nesenai (“Naujienos” Nr. 

184) savo pastabose buvau už
siminęs apie vienos Los Angelas 
radijo stoties tiradą prieš taria
mus karo nusikaltėlius, kurių 
tarpe buvo paminėta ir pabaltie- 
kiai. Galvojau, kad tai daroma 
ryšium su Helsinkio konferenci
ja. Betgi dabar žiūriu, kad ta 
“raganų medžioklė”, net jau ir 
po tos konferencijos, tebevyks
ta — dargi spaudoje.

štai toks laikraštis “The Na
tional Tattler”, savo š. m. rug
piūčio 24 d. laidoje, įsidėjo ilgą 
straipsnį apie tariamus karo nu
sikaltėlius — ryšium su pasikal
bėjimu, kurį tuo reikalu davė 
kongreso atstovė (D.-N. Y.) Eli
zabeth Holtzman. Harakteringa 
net ir pati, to straipsnio antraš
tė: “U. S. kongreso atstovė sa
ko, kad valdžios raudona juosta 
leidžia karo nusikaltėliams slan
kioti laisvai”.

Mano dėmesį sakytame straip
snyje atkreipė dvi vietos: 1) kad 
E. Holtzman nesenai (recently) 
buvo Rusijoje ir ten karo nusi-

kaltelių (gyvenančių Ameriko
je) teismo procedūros reikalu ta- I 
rėsi su Sovietų Rusijos prokuro- | 
ro padėjėju, kuris buvęs labai' 
sukalbamas dėl labai geros pro-į 
cedūros... net atsiunčiant į Ame- j 
riką “liudininkus”, jei tie taria-. 
mi karo nusikaltėliai būtų pa-1 
traukti teismo atsakomybėn.

Taigi — E. Holtzman su so-į 
vietiniu prokuroru sutarė ne tik ' 
“gerą” procedūrą įtariamiems, I 
teisti, bet gavo ir pažadą dėl tai-1 
kos tame reikale. Ar tai tik ne- j 
būtų vienintelis susitarimas su; 
rusais — kurį jie tikriausiai iš-.
tesėtų? i sikaltimuose '— Jau senai iš-

Tik gerai, kad tų sovietinių brauktos, po to, kai nei čia Ame- 
pasižadėjimų Valstybės Depar- rikoje, nei Europoje, nei Izrae- 
tamentas neima dėmesin. Bent tebe\ eikiančios nacių karo 
kol kas. E. Holtzman žada ir to- nusikaltėliams sekti įstaigos ne- 
liau tęsti savo pastangas toje rado mažiausio skrupulo kalti- 
srityje nimų prieš tuos du asmenis: Juo-

Ohio valstija Clevelande turi įsteigusi atsitikusiems vaikams Broadview centrą, kuriame atsili
kėliai turi progos pasivyti normalius vaikus. Svarbu, kad atsilikėliai susidomėty ir bandytu im

tis "statybos darbu". Paveiksle matome atsilikusio proto jaunuolį, bandantį "statyti".'

- nimų prieš tuos du asmenis: Juo-
2) Straipsnyje paskelbtas jau z4 Brazaitį — buvusį sukilimi- 

35” sąrašas, ku- nės 1941 m. Lietuvos vyriausy-senai žinomas 
riame, deja, yra net 12 lietuviš
kų pavardžių. Kas mane stebi
na, tai ta aplinkybė, kad tame 
sąraše vis dar tebefiguruoja dvi 
lietuvių pavardės, kurios atitin
kamų Amerikos valdžios Įstaigų 
sąrašuose, įtariamųjų karo nu-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

| AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
f Dr, Kazio- Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan-

gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.
A

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

1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiysite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

KOMUNISTAI PAVEIKĖ PIETŲ 
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMĄ

Iš Chicagos pasiųstoji R. šoliūnaitė 
susidėjo su Ožinsko bendradarbiais

udriai gau- 
lietuviškos 
Tik mažas 
lietuviškai.

įveikia Hl-me kongrese dar ia-'mielins smarkiai ir t -
biau apsunkino. Į do. Mūsų jaunimas

Iš Čikagos LB buvo atsiimtu- spaudos neskaito.
si R. Šoliūnaitę, kuri nieko gera 
nepadarė, nes ir ją Ožinskas pa
veikė savo pusėn. Jaunimas pa
siuntė PLB pirm. Nainiui prieš 
ALOST nukreiptą laišką. 
ALOST valdybai teko aiškintis, 
kaip dalykai tikrumoje yra.

Matysime, kaip tas kongresas 
įvyks. Montevideo, Urugvaju
je komunistai buvo labai įsiga
lėję, bet dabartinė valdžia lietu
vių komunistų veikimą, kuris 
vadinosi Liet. Centru, uždarė.' 
Laukiame, kad tas įvyktų ir 
Argentinoje. Argentinoje lie
tuviai jaunuoliai yra klaidina
mi, komunistinis tinklas smar
kiai veikia. Jaunuoliai sako, 
kad kongresą jie įvykdys. Įvyk
dyti neužtenka, reikia, kad kon
gresas būtų patriotinis, kad jun
gtų visus lietuvius į vienybę 
prieš komunistus ir jų meške
riojimą.

Pas mus “bendradarbiavimo” 
liga yra gana įsigalėjusi. Komu
nistinis veikimas Argentinoje 
yra leidžiamas. Ožinskas jau-

nuošimtis moka
Daugumas yra paveikti, prikal
bėti. Jie maždaug šitaip sako: 
“Mes esame lietuviai, kiek gali
me, dirbame. Lietuvoje dabar 
yra progresas, visur mašinos, 

O ką Lietuva pir- 
Dirbo arkliais, bu- 
Ar mes galime eiti 

progresą?”

tra aktoriai.

vo skurdas, 
prieš gražų

Šiuo laiku pas mus yra didelė 
krizė. Viskas smarkiai pabran
go, bedarbė didėja. Argentina 
yra sunkioje padėtyje, nepajė
gia skolų išsimokėti.

Vis trūksta laiko: darbai or
ganizacijose, rašymai, o be to 
— nebe jaunystė! Ir taip dar 
negaliu skųstis, vis dar galėda
mas dirbti, aukotis Lietuvos 
laisvei.

Reiškiu didžiausią padėką 
tiems, kurie šimteriopai dau
giau dirba ir aukojasi, negu aš. 
Baigdamas linkiu Jums ir vi
siems didžiausios sėkmės spau
dos darbe ir kovoje už Lietu
vos laisvę”.

Jauni-Laiškas iš Argentinos

Naujienoms gerai pažįstamas 
čikagietis gavo iš žymaus lietu
vių veikėjo Argentinoje laišką, 
kuriame laiško autorius tarp 
kitko rašo:

“III-jo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso ruošimas eina

sunkokai, nevieningai, 
mas yra labai išdidus, daug rei
kalaująs iš senesnių veikėjų.

Manau žinote, kad pas mus 
veikia ALOST (Argentinos Lie
tuvių Organizacijų ir Spaudos 
Taryba), į kurią nuo kiekvienos 
organizacijos, nežiūrint jos dy
džio, įeina po du atstovus. Spau
da beturi tik vieną atstovą *— 
“Laiko”, Argentinos Lietuvių 
Balso leidėjas, už tarnavimą 
Lietuvos okupantui, prieš 4 ar 5 
metus buvo, iš" ALOST pašalin
tas. Tačiau jam pasisekė savo 
pusėn patraukti jaunimą, kurio 
dauguma dabar yra palanki 
Lietuvos okupantui.

Balandžio mėn. rinkimuose 
Lietuvių Centro valdyba buvo 
sudaryta iš jaunuolių, išskyrus 
vyr. amžiaus J. Mičiudą, kuris 
sutiko būti pirmininku. Vice
pirmininke liko Rudytė, Ožins
ko į(ALB leidėjo) šalininkė. 
Ožinsko ir Rudytės spaudžia
mas, jaunimas iš ALOST pasi
traukė. Be to, paveikė, kad iš 
ALOST pasitrauktų ir Lietuvių 
Centras, kas ir įvyko. Ai

Š. im. rugpiūčio -8 d. įvyko 
ALOST posėdis (šaukiamas kas 
mėnuo). Jame dalyvavę 5 ar 6 
jaunimo atstovai darė visokius 
puolimus, bet nelaimėjo ir tu
rėti ALOST atstovus atsisakė.

bės ministerį pirmininką ir tos 
vyriausybės vidaus reikalų mi
nister} — Joną Šlepetį.

Amerikos Teisingumo Depar
tamento Imigracijos ir Natūra
lizacijos vyr. direktorius — Ko- 
misionierius Leonard F. Chap
man jr., ištyręs visus prieina
mus tų dviejų asmenų kaltini
mus, berods, jau pernai savo raš
tu (kurio nuorašą su visais prie
dais turiu “po ranka”) atitinka
mos Kongreso komisijos pirmi
ninkui Joshua Eilberg pranešė, 
kad po intensyvaus tyrinėjimo, 
dėl Brazaičio ir Šlepečio kaltini
mų, nebuvo rasta jokių įrodymų 
tuos kaltinimus pagrįsti ir dėlto 
jų pavardės iš atitinkamo (ta
riamų nacių karo nusikaltėlių — 
gyvenančių Amerikoje) sąrašo 
yra išbrauktos.

Ir tai padaryta, kaip tame 
rašte sakoma, po to, kai kaltini
mams nebuvo rasta jokio pagrin
do susižinojus su įvairiais Karo 
Dokumentacijos Centrais, orga
nizacijomis, pavieniais asmeni
mis, Vokietijos Apygardų pro
kurorais, žurnalistais ir kitais 
karo nusikaltimams tirti auto
ritetais.

Be kita ko, prie to rašto pri
jungta net 70 įvairių intitucijų 
ir asmenų (Amerikoje, Europo
je, ir kt.) sąrašas, kur apie J. 
Brazaitį ir J. Šlepetį buvo teirau
tasi ir negauta jokių kaltinimų 
įrodymų. Sąraše įrašyta net ir 
Simon- Wiesentahl “Documen
tation Center for Nazi War 
Crimes” Vienna, Austria. Taigi 
net ir tas, žymiausias pasaulyje 
karo nusikaltėliams sekti, cen
tras nėra suradęs jokių kaltini
mų prieš Brazaitį ir Šlepetį.

Kodėl dabar, po viso to, jie 
dar minimi kaltinamųjų sąra
šuose? Man atrodo, kad būtų 
pats laikas juos dabar jau ne tik 
ginti, bet dėlto ir protestuoti. 
Be abejo, tai būtų kurio nors 
mūsų “veiksnio” ne tik kompe
tencija, bet ir pareiga.

Nedailus nežinojimas 
Dailiųjų Menų Klube

Los Angeles beveik “pogrindy
je” veikiantis Dailiųjų Menų 
Klubas savo paskutiniajame su
sirinkime, apie kurį, kaip pa
prastai plačiai pasiskelbė spau
doje (šiaip jau apie jo veiklą ne
girdėti ir nematyti nieko) — 
“...platokai panagrinėtas rusų 
emigrantų leidžiamas kultūros, 
politikos žurnalas “Kontinentai”, 
kurį esą leidžiąs A. Solženicy
nas.”

Koks nedailus nežinojimas, 
greičiau neapsižiūrėjimas. Pir
miausia — tokio žurnalo nėra, o 
žurnalas kurį nelabai senai pra
dėjo “leisti” rusų emigrantai Eu
ropoje, su A. Solženicynu prie
šakyje, vadinasi ne “Kontinen
tai”, bet “Kontinent”. Antra — 
tą žurnalą leidžia ne A. Solženi
cynas, bet net kelios stambios 
Europos knygų ir laikraščių lei
dyklos, pirmoje eilėje “Ulstein- 
Prophylaen Verlag” Vokietijoje, . 
“Andre Deutsch Publishing 
House” Londone, “Galimard” lei- 

H'dykla Prancūzijoje ir t. t. Ru- i

I

sai ir kiti emigrantai tik reda
guoja.

Toliau, toje žinutėje teigiama, 
kad “...iki šiol dar nei vienas gy
vas lietuvis nepakviestas “Kon
tinentai” žurnale bendradarbiau
ti. Kai ir kaip keista, bet pa
kviesti bendradarbiauti keli mi
rę lietuviai kultūrininkai...”. Ko
dėl labai keista? Kas čia stebė
tino, jei mirusieji kviečiami ben
dradarbiauti neegzistuojančiame 
žurnale... Kiek tai liestų žur
nalą “Kontinent”, kurio redakci
nio kolektyvo priekyje stovi A. 
Solženicynas, tai tur būt kad yra 
jau pakviestų ar tebekviečiamų 
lietuvių tame žurnale bendradar
biauti. Nesenai man teko kalbė
ti su vienu lietuviu gyv. Wash
ington, D., ę., kuris sakėsi esąs 
kviečiamas “Kontinent” žurna
le bendradarbiauti. Kokie to 
kvietimo rezultatai — nesiėmiau 
aiškintis. Jei iki šiol niekas ne
kviečiamas bendradarbiauti iš 
Dailiųjų Menų Klubo — tai dar 
nereiškia, kad niekas nekviečia
mas

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietėg įspūdžiai okn 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.

J. Jismlrris, A KISS IN THE DARK. Pikantiški} ir intymiu nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150,j>sb Kaina $2.50.

KrirN|ons€ Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina $3.00.
* Dr. Juozas B. Končius, VYTAuTAS-THE GREAT. Istoriniai Vy

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija. 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

ĮVYKS SEKMADIENĮ,

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

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

iš gyvųjų lietuvių.

Čiurlionio menas 
amerikiečiams

M. K. Čiurlionis, centennial 
exhibition of art and music, Co- 
mara Gallery, 447 So. La Ciene- 
ga Blvd. Los Angeles. Taip — 
tokiu vardu ir adresu atidaryta 
M. K. Čiurlionio darbų ir mu
zikos paroda, kurią suorganiza
vo “komitetas”, kurį sudaro vos 
dvi lietuvaitės: dailininkė Irena 
Tamošaitienė ir Giedra Gustai
tė. Paroda atidaryta rugpiūčio 
18 d. ar tęsis iki rugsėjo mėn. 
5 d. Parodos tikslas: amerikie
čių publiką supažindinti su M. 
K. Čiurlionio kūryba.

Dėmesys parodai — vidutinis. 
Iki šiol (rugpiūčio 27 d.) parodą 
aplankė virš 400 ja susidomėju
sių, kurių tarpe, tur būt, pusė 
bus buvę lietuviai (ypačiai ati
darymo dieną). Vietos “news 
media” parodai iki šiol neparo
dė jokio dėmesio ir tai tur būt 
dėlto, kad (pagal vieno galeri
jos pareigūno pareiškimą) išsta
tytieji darbai nėra originalai, o 
tik reprodukcija. Bet nėra to 
blogo, kuris neišeitų į gerą: pa
gal to paties pareigūno (ameri
kiečio) man suteiktą informa
ciją, tai M. K. Čiurlionio parodai 
didelio dėmesio yra parodęs vie
nas Čikagos muziejus.

Jūs žinote?
Jūs žinote, kad žydų tarpe yra 

girtuoklių — alkoholikų, bet var
giai įspėtumėte — kiek? Flori
dos Technologijos Universiteto 
nesenai paskelbtais daviniais, žy
dų tarpe vienas alkolikas atiten- 
<a 200 žydų, kai tuo tarpu imant 

visus Amerikos gyventojus ben
drai — vienas alkoholikas atiten
ka 14 (keturiolikai) gyventojų. 
Procentais: žydų alkoholikų — 
0.5%, visų gyventojų — 7.1%.
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Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Įsteigta 1123 mataia.

Įstaigoa pieta om kiemu antomobfliame putatytL

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

| M MAUJIBHOC, CHICAGO 1, ILL, — THURSDAY, SSPTEMBKR 4, 1»7|

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

Td. 421-307*
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LB VIZUA IR TIKROVĖ
Frontininkų žurnale “J Lais

vę”, 1974 m. gruodžio mėn. 
laidoje, St. Barzdukas atspaus 
dino įmantriu pavadinimu 
straipsnį: “Tarp lietuvių lau-

tos istorinių stebuklų ir kasdie 
nybės negalavimų”.

Šio rašinio pradžioje Barz
dukas pasiremdamas žurnalisto 
Broniaus Railos rašiniu, rašo 
apie lietuvių tautoje įvykusius

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienini, ase

Lenktyniaujantis stachanovizmas
Prieš 40 metų Oriolo gubernijos žemės netekęs ru

siško ūkininko sūnus Aleksiejus Stachanovas tapo di
džiausiu Sovietų Sąjungos didvyriu. 1935 metų rugpjū
čio pabaigoje Stachanovas, susipažinęs su naujesniais 
anglims kasti įrankiais, per 6 valandas iškasė 102 to
nas anglies. Tokis jo darbas nustebino visą sovietinę 
Rusiją.

Jeigu Rusijos angliakasys per dieną iškasdavo nuo 
20 iki 30 tonų anglies, tai jau buvo skaitomas didelis dar
bas. Revoliucijos pradžioje, kai krašte nebuvo duonos 
ir mėsos, o angliakasiai neturėjo kuo maitintis, tai vals
tybės ūkio prižiūrėtojai būdavo patenkinti, jeigu iškas
davo 15 ir 20 tonų. Jėgos neturintis darbininkas nepa
jėgia ne tik atplėšti anglies-luito, bet jis nepajėgia jo pa
kelti. 102 tonos buvo stebuklas, todėl pats Stalinas įsakė 
Stachanovą padaryti visos Rusijos didvyriu.

Pilietinio karo didvyriai jam pradėjo įgristi , visur 
.jie reikalavo privilegijų ir pirmenybės. Privilegijų pra
šančių karių Rusijoje skaičius buvo toks didelis, kad 
Stalinui ne vieną kartą buvo kilusi mintis jų skaičių su
mažinti. Vietoj pilietinio karo didvyrio jis įsakė Stacha
novą padalyti didvyriu. 0 kai atsirado daugiau darbo 
didvyrių, tai pilietinio karo didvyrius, įskaitant net ir 
pačius gabiausius, Stalinas pradėjo šaudyti.

Jeigu Stachanovas būtų pasilikęs Lugojovos kaime, 
tai jis šiandien būtų paprastas senas kolchozninkas, vos 
pajėgiąs galus su galais sudurti. Jis būtų Maskvos ne
matęs, medalių negavęs ir turtų neįsigijęs. Jeigu jis ne
būtų pramokęs vartoti grąžtą, tai šiandien jis Irmino 
kasykloje būtų užtroškęs, kaip užtroško daugelis jo ben
dradarbių. Bet Stachanovas, apvaldęs anglims skaldyti 
įrankius, gana vikriai Įrankį vartojo ir Į dieną atskelda- 
vo iki šimto tonų anglies.

Stachanovas tapo Sovietų Sąjungos darbo didvyriu. 
Pirmiausia jis buvo pristatytas apmokyti kitus anglia
kasius skelti tiek pat anglies, kiek priskeldavo pats Sta
chanovas. Bet tai buvo didžiausias vargas ir kančia. 
Donbaso Irmino kasykloje nebuvo nei vieno angliakasio, 
kuris būtų pajėgęs tiek priskaldyti anglies, kiek priskal- 
dydavo Aleksejus Stachanovas.

Oriolo ūkininko sūnus padarė karjerą. Jis ne tik 
pats daugiau uždirbdavo, bet jis buvo vežiojamas iš vie-

nos šachtos Į kitą, kad parodytų kitiems, kaip reikia 
anglis kasti. Vienas kitas bandė jį pamėgdžioti, bet nie
kam nesisekė. Rusijos angliakasiai pajuto, kad Stacha
novas yra tikra rykštė. Partijos pastatyti varovai rei
kalavo, kad.darbininkai pagamintų daugiau anglies, bet 
jie nepajėgė. Iš tūkstančio vienas gali būti labai gabus ir 
pajėgus, bet didelė dauguma nepajėgė pasivyti Stachano- 
vo. Nejučiomis Stachanovas Rusijos angliakasiams ta
po baudžiamoji rykštė. Nauji kasyklų savininkai reika
lavo, kad darbininkai dirbtų stachanovietiškai, bet jie 
nepajėgė.

Pirmai naujovei ir susidomėjimui praėjus, Stachano
vas tapo angliakasių pabaisa. Laimė, kad jis pats nesi
ėmė botago ir kasėjų nevarė, bet darbininkai, nepajėgę 
tiek iškasti, kiek Stachanovas, pradėjo juo bodėtis. Jie 
vengė Stachanovo, jie tyčia mažiau iškasdavo, kai pasi
rodydavo Aleksejus Stachanovas. Sovietų valdžia Sta
chanovą priėmė į partiją, apkabinėjo medaliais ir nusi
vežė į Maskvą ‘'aukštesnio mokslo siekti”. Stachanovas 
tapo partijos nariu, naudojosi visomis privilegijomis ir 
žėrė rublius, ne už iškastus anglis, bet už partijai varo
mą propagandą angliakasiams išnaudoti.

Karo metu Stachanovas buvo dingęs iš sovietinės 
spaudos, o po karo atsirado kiti “didvyriai”. Visa sovie
tų sistema būtų žlugusi, jeigu darbininkai būtų dirbę pa
prastu darbo tempu, kaip dirba Amerikos kasyklose ir 
dirbtuvėse. Stachanovizmą arba spartuoliškumą sovietų 
valdžia padarė kasdienine sovietinio gyvenimo dalimi.

Įvedus spartuolius kiekvienoje darbovietėje, sovietų 
valdžia pradėjo planuoti apie didesnį darbininko išnau
dojimą. Jie išgalvojo lenktyniavimą. Pirma lenktynia
vo vienas darbininkas su greta dirbančiu, o šiandien len
ktyniauja visas kraštas. “Tarybinė” Lietuva lenktyniau
ja su atsilikusia “tarybine” Gudija. Juozas Lakis, komu
nistinės filosofijos mokslų kandidatas, vertindamas 40 
metų stachanovizmo sukaktį, šitaip tvirtina:

“Pagrindinė pastarojo meto socialistinio lenkty
niavimo kryptis — gamybos efektyvumo kėlimas, 
kurį sąlygoja darbo našumas, medžiagų imlumas, 
gaminių kokybė ir savikainos rodiklis. Jau vien tai 
rodo, kad reikšmingus poslinkius gali užtikrinti ne 
atskiri žmonės, ne vien gamybiniai kolektyvai, o 
kompleksiškai suderinti visų gamybos ir mokslo 
grandžių veiksmai. Todėl dabar siekiama kuo pil
niau Įtraukti Į lenktyniaujančiųjų gretas moksli
nius, inžinerijos ir technikos darbuotojus”. (Tiesa, 
1975 m. rugpiūčio 30 d., 2 psl.).
Lenktyniavo paskiri darbininkai, lenktyniavo kolek

tyvai ir kolektyvų kompleksai, o dabar lenktyniaus moks
lininkai. Nežiūrint į visus lenktyniavimus, sovietų val
džia nepajėgė pagaminti krašto gyventojams reikalingos 
duonos. Amerikos farmeris, nelenktyniaudamas, ne tik 
214 milijonų amerikiečių išmaitina, bet dar komunis
tams pasiunčia.

■stebuklus. Bet tiek to apie tuos 
stebuklus... Man labiau knieti 
panagrinėti apie L. B-nę jo pa
rašytus samprotavimus.

Jis cituoja Mykolo Krupavi
čiaus, buv. Vliko pirmininko, 
labai gražiais poetiškais žo
džiais išsakytą L. B-nės viziją: 
“Kiekvienas lietuvis, nepai
sant kur jis gimė ir kada gimė, 
nori būti bendruomenės nariu 
ar nenori, kalba lietuviškai ar 
nekalba, naudingas bendruo
menei ar žalingas, bendruo
menės garbė ar gėda, tik šį pa
saulį išvydęs ar jau lipa į kars
tą”. .. Tai poętinis, romantiš
kas Bendruomenės aptarimas, 
bet toli gražu jis neparemta 
teisinės tikrovės pagrindais.

KAI LB ŽINOJO SAVO 
DARBO BARUS

St. Barzdukas minėtame 
rašinyje rašo, kad Vokietijo
je, tremty, Bendruomenė lai
kė labai gerai egzaminus. Jai 
visi priklausė, visi dėjo tauti
nio solidarumo įnašus. Ji rū
pinosi švietimu vir kultūra ir 
sudarė Lietuvos laisvinimo 
darbų finansinę bei moralinę 
atramą. Tat nesunku suprasti, 
kodėl buvo tada toks darnus 
sklandus sugyvenimas LB-nės 
su laisvinimo institucija Vil
ku, nes jos vadai tada dar ne
buvo pasimetę, jie žinojo, ko 
jie siekia, žinojo savo darbo ba 
rus. Jie nesikišo į Vliko politi
nės veiklos_darbo sritį.

Be to, ji prigijo Vokietijoje 
ir kituose kraštuose dar ir dėl 
to, kad ten lietuviškoji išeivi
ja dar nebuvo susiorganiza
vusi, kaip ji buvo susiorgani
zavusi JAV-bėse. Ji čia jau 
nuo seno buvo pasiskirsčiusi į 
partijas, sroves, organizacijas. 
Todėl LB-nė, atkeliavusi iš 
Europos į šį kraštą, negalėjo 
jų visų užgožti, jas suvaryti 
po vienu stogu ir joms visoms 
uždėti vieną bendrą kepurę.
ALTA TURĖJO PAGRINDO 

NEPASITIKĖTI '

L. B-nei bouvo labai aiš- 
nusakyta jos veiklos 'dir- 
būtent švietimas ir kultū- 
veikla. Ir jei ji šiandien 

tai ji

DR. A. J GUSENASSAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Medicina dar neišmoko nugalėti kai kurių ligų, bet 

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.
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gelbėti kūdikius nuo skausmų. - Tačiau nežiūrint jų 
pastangų, kūdikių mirtingumas buvo didelis. Gydyto
jai pamažu pažino kūdikių ligų priežastis.

l!Mo amžiaus išradimai bakteriologijos srityje 
daug ką pakeitė. Diflerija. kūdikių džiova, skarlatina 
buvo galima išgydyti. Gi Pasterui pavykus pasteri
zuoti pieną, kūdikių mirtingumas žymiai sumažėjo. 
Prieš tą išradimą epidemijos plačiai išsiplėsdavo. Kiek
vieną vasarą tūkstančiai miesto kūdikiu mirdavo nuo 
choleros ir kilų mažesnių uždegimų, kuriuos sukelda
vo nešvarus pienas. Pasterizacija piene tas ligas paša
lino ir jį padarė saugiu kūdikiams maitinti, 
tina neturėjo savo pieno.

19-laine šimtmetyje Pasteuro institute 
kad sulfanilamidas, iš kurio buvo išimtas
veikė lygiai taip, kaip ir pats pronfosil. Pats sulfanil
amidas greitai buvo pavartotas gvdymui plaučių ligų. 
Chirurgai greitai suprato didelę vertę sulfanilamido 
junginių ir tuojau pradėjo juos vartoti chirurgijoje. 
Tai buvo stebuklingas vaistas atviroms žaizdoms gydy
ti. Jis sumažino mirtingumą nuo peritonito ir kitų ligų.

Dantų gydyme sulfahilamidas irgi suvaidino svar
bu vaidmenį. Bakteriologijos studijos parodė, kad iš
ravimas užnuodyto danties dažnai sukeldavo bakteri
jų įsiveržimą į krauju, pasiekdavo širdį ir pažeizdavo

kada mo-

išaiškino, 
pronlozil.

Teisingai Altos institucijos 
veikėjai statė klausimą, ką 
veiks (L. B-nė Amerikoje? Ir 
tai su pagrindu. Jie nepasiti
kėjo jos vadais, kad ateityje 
jie laikysis susitarimo, ir kad 
vieną gražią dieną ims raustis 
po Altos pamatais.

Gi šiųdieniniai L. B-nės va
dų kėslai patvirtino Altos va
dovų tuomet keliamas abejo
nes. šiandien jau visi aiškiai 
mato, kad L. B-nės vadai pa
sišovė sugriauti Altą ir perim
ti laisvinimo veiklą į savo ran
das. Tiesa, tuos L. B-nės vadų 
<ęslus St. Barzdukas nori pri
dengti savo aimana, kad gir
di, partijos (kokios?) jo darbų 
stengiasi nematyti, ignoruoti,

jos rausiasi po L. B-nės pagrin 
dais.

Bet ši jo aimana neturi nė 
mažiausio pagrindo. Kas gi 
šiandien nemato, kas rausiasi 
po sem^ios turinčios plačią ir 
garbingą istoriją Alios institu
cijos pamatais? Argi St B-kas 
iki šioldar to nežino?
ALTA NIEKAD NESIKĖSINO

L. B-NĘ PADARYTI 
SAVO SATELITU

St. Barzdukas savo rašinyje 
pareiškia, kad Altą jau tada 
norėjo padaryti L. B-nę savo sa
telitu. Toks tvirtinimas yra jo 
paties išgalvotas ir ir visuome
nę klaidinantis. Susitarime su 
Altą 
kiai 
va, 
rinė
to susitarimo laikytųsi, 
ir J. A. Valstybėse laikytų la
bai gerai egzaminus taip, kaip 
laikė Vokietijoje, kur ji rūpi
nosi švietimu ir kultūra ir net 
sudarė Lietuvos laisvinimo dar
bų finansinę ir moralinę atra
mą.

Bet gi ar ji tada buvo tapusi 
Vliko satelitu? Paremti lais
vinimo instituciją finansiniai, 
tai dar nereiškia būti satelitu, 
o ateiti į pagalbą, padėti kovo
ti dėl pavergtosios Lietuvos 
laisvės.

Didis yra L. B-nės J. A. Vals
tybėse nusikaltimas, kai ji, J. 
Gailos pranešimu, šiais metais 
Vasario 16-sios šventės proga 
iš Altos renkamu laisvinimo 
reikalams nutraukė 18000 do
lerių. Kuo tokį faktą galima 
pateisinti? Ar tai LB-nės va
dai tuo nelaužo ir nemažina 
aukas laisvinimo reikalams? 
Ar tai jų brovimasis į politinę 
sritį, vieton kultūrinės veiklos, 
naudingas laisvės kovai?
ŽODIS APIE SKALDANTĮ 

PATRIOTIZMĄ
Negaliu suprasti SL Barzdu- 

ko minėtame rašiny padaryto 
■pareiškimo apie patriotizmą, 
kuris mus skaldo. Jis taip sam 
protauja, kad išeivijoje pat
riotizmas jau taip labai išbu
jojęs, kad jis mus jau nebe- 
jungia, o priešingai tik skal
do, Ar gi, tai tiesa? Kalbant 
konkrečiau apie patriotizmą 
išeivijoje, reikia atvirai pasa
kyti, jo yra per mažai. Kam 
nėra žinoma, kad mes 
joje turime tokių, ir tai nema
žą skaičių, kurie gieda Lietu
vos okupantui liaupsinimo 
himnus.

Be to, kokia didelė mūsų 
jaunimo dalis yra visai nutolu
si nuo lietuviško gyvenimo, lie
tuviškos veiklos, kurie visai 
nesisieloja okupuotos Lietuvos 
likimu. Kiek gi mūsų jaunųjų

išeiyi-

jau baigusių aukštus mokslu? 
reiškisi mūsų kultūriniame 
gyvenime? Ar jų dauguma nė
ra paskendę kūnu ir dvasia 
svetimoje jūroje? Kiek mūsų 
išeivijos skaito ir remia lietu
višką spaudą?

Tiesa, St. Barzdukas savo 
samprotavimą apie skaldantį 
patriotizmą iliustruoja vienu 
pavyzdžiu, kurio jis niekad 
neužiniršiąs ir jį prisimins net 
iki karsto lentos. Tai buvo toks 
įvykis, kai ekstremistiniai pat
riotai išmetė tris, “tautinei 
drausmei” (rašo kabutėse) nu
sikaltusius prelegentus. Jų tar
pe buvo išmestas ir dail. V. K. 
Jonynas, nors jo' nusikaltimas 
buvo, anot jo, toks menkas. 
Jis tik pavaišino mūsų sporti
ninkus, vykstančius į okupuo
tą Lietuvą. Dėl to jis jaučia da
bar tokią didelę gėdą, kam ir 
jis tokiam išmetimui pritarė.

O, varge! Ir ko šis žmogus 
neprirašo! Ar gi Barzdukas 
neskaitė “Gimtojo krašto”, ku
rį leidžia Maskva mulkinti lais- -• 
vojo pasulio lietuvius. Šia- ? 
me bolševikinės propagandos 
šlamšte dail. V. K. Jonynas, 
nuvykęs į okupuotą Lietuvą 
prikalbėjo tiek pagyrų paverg
tos Lietuvos išbujojusiai kul
tūrai, jis tiek užpylė vandenė
lio ant okupanto raudonų gir
nų, kad reikia tik giliausiai juo 
pasipiktinti.

Jei.būtų netiesa, išeivija se- 
niai-laukia, kaTUdaH. ViK. Jo
nynas tai atšauktų, kad jis ten' 
taip nekalbėjo. Deja, iki šiol 
jis dar neatšaukė.

Negaliu suprasti, kodėl St. 
Barzdukas rado reikalo fronti
ninkų žurnale, iškelti dail. K. 
V. Jonyną, kuris okupuotą 
Lietuvą lankydamas aimana
vo, kad jo gyvenimas Ameri
koje buvo sunkus.

Ar nebūt buvę geriau, kad 
St. Barzdukas, pirm negu ra
šęs apie dail. K. V. Jonyną, su
laužiusį tautinę drausmę, būtų 
pasiskaitęs jo padarytą pasi
kalbėjimą “Gimtajame krašte”? 
Ar nedaugiau pritiktų šiandien 
rašyti apie tuos mūsų tautos 
didvyrius, kurie savo gyvybę 
paaukojo, kovodami su oku
pantu? Kurių herojiški žygiai 
ir jų auka turėtų mus lydėti iki 
karsto lentos?

St. Barzdukas pravardžiuo
ja ekstremistais tuos, kurie 
drįsta tautinės drausmės laužy
tojams, ar okupanto simpati- 
kams pareikšti tiesą j akis? 
Taigi, sekant jo logika, reiktų 
vadinti ekstremistais ir Roma 
Kalantą, Simą Kudirką ir vi
sus tuos, kurių vardus mini 
“Kronikos”.

Bet būtų vargas tautai, jei 
mes pamirštume- skriaudėjus,

(Nukelta į 5 psl.)

jos vidines plėves, o tas sukeldavo ligą, vadinamą en- lių dešimtmečių laikotarpyje. Bet labai daug pažengta 
docarditis. Dabar tokio pavojaus nėra, nes prieš iš- 
rovimą ir po to, pacientui duodami antibiotikai, kurie 
pašalina užnuodymą ir kraują palaiko švariu.

VIDINIS KŪNO APNUODIJIMAS
Žmogaus kūnas yra pati didžiausia laboratorija, 

kurioje nuolat pasikartoja daug visokių cheminių pa
sikeitimų, kol maisto dalys susiskaldo į mažus gabalė
lius, veikiant skirtingiems vidurių syvams, ir iš tų iš
tirpintų maisto dalelių susiformuoja ląstelės, proto
plazma ir kur vėliau iš įvairių medžiagų pasigamina 
įvairių rūšių energija.

Trys pagrindinės maisto rūšys, proteinai, anglia
vandeniai ir riebalai teikia mūsų kūnui medžiagų, ku
rias mūsų organizmas perdirba į sau naudingas me- 
medžiagas. Tačiau kai maistas per ilgai būna skran
dyje, pradeda rūgti, pūti ir gamina nuodingas medžia
gas, kurios per žarnų sieneles susigeria ir gadina įvai
rius organus. Prastai sumalti proteinai žarnose paga
mina kartais dar nuodingų rūgščių, kurios patenka į 
kraują ir viduriuose sukelia įvairias ligas. Todėl bū
tina žinoti, kad nuo maisto ir jo suvirškinimo priklau
so mūsų sveikata.
Dažnai pakenkia apipuvę, visaip konservuoti ir ap
nuodyti valgiai. Be to beprasmis valgių kepinimas, 
keptuvėj, spirginimas dar pridedant visokių priesko
nių. kad tik gomuriui būtų skaniau ir daugiau sujau
dintų liežuvio galą. Bet visai nekreipiama dėmesio į 
vargšą skrandį, ką jis turės daryti su tokia aukštai ci
vilizuota maišaliene.

Tiesa, kad bakterijoms naikinti, limpamoms li
goms sumažinti yra toli pažengta, ypač paskutinių ke-

atgal maisto gadinime.
Šiandien ašaras liejame. sielojamės, kad vėžio ir 

kitų piktų ligų kasmet daugėja, kad cukrinė liga vis 
daugiau aukų pasiima, kad širdies ligos virto lyg kokia 
epidemija, kad reumatas, artritas, arteriosklerozė, 
tulžies, inkstų, pūslės akmenys vis labiau žmones kan
kina.

Su kiekvienu auštančiu rytu vis nauji tūkstančiai 
žmonių pasiduoda didėjančiai chirurgo peilio galybei. 
Kiti tūkstančiai vargšų kenčia ir kankinasi belaukda
mi. kad giltinė greičiau pakirstų jų jau nukamuotą 
gyvybę ir tuo padarytų jų kančioms galą.

Būtų daug sveikiau, jei mes daugiau ir rimčiau 
pagalvotume apie savo mitybos gerąsias ir blogąsias 
puses, o nuėję į maisto krautuvę — pirktume ne skar
dinėse sudėtą maistą, bet daugiau natūralų, augalinės 
kilmės. Tuomet būtume sveikesni ir linksmesni.

BAKTERIJŲ LIZDAI — KCNE LIGOS
Neretai būna, kad žmogus suserga reumatu, artri

tu, širdies sutrikimu ir kitomis ligomis, kurias daž
niausiai jo kūne sukelia nuodingųjų bakterijų židiniai.

Sąnarių gedimas, uždegimas prasideda dažnai iš 
lengvo ir kartais veik be jokio skausmo, be didelio 
karščio. Pirmiau pradeda gesti mažieji sąnariai: ran
kų pirštų sąnariai paskauda, pabrinksta, kaulų galai 
storėja, pirštus iškraipo. Kartais kaulai per sąnarius 
if visai suauga, kai sąnario kremzles ir plėveles bakte
rijos sunaikina. Dažnai būna, kad kelio, alkūnės, nu
garkaulio sąnarių sunėrimas vielomis suauga ir išsi
lenkti neduoda.

Sąnarių gedimas, uždegimas dažniausiai praside-
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da nuo išpuvusių dantų skylėtų užsinuodijusių dantų, 
ir nuo pūlinių prie dantų šaknų arba kur žandikauliuo
se. Ligą sustabdyti labai sunku, nors ir dantų keletas 
būna išrauta, geriausia ligos išsisaugoti: dantis reikia 
prižiūrėti ir tvarkyti. Kaip dantis, taip ir dantų des- 
nas. Kas negera, nebepataisoma, tuč tuojau pašalin
ti. Tam daug padeda Rentgeno spindulių peršvieti
mas. Nuotrauka porodo ar visi dantys tebėra sveiki, ar 
nėra kur mažų pūlinių prie dantų šaknų arba giliau 
žandikaulyje.
Sąnarių gedimui turi daug įtakos ir vidurių suirimas, 
medžagų apykaitos iškrypimas, sukietėjimas, nuola
tinis nuodijimasis viduriuose besigaminančiais nuodais, 
kuriuos pagamina blogas maistas, jo rūgimas, puvi
mas ir dėl perdidelio nuodingų bakterijų veikimo.
Kaulų smegenų bei jų apvalkalų uždegimas gali prasi
dėti ir nuo bakterinių užkrėtimų. Ilgųjų kaulų galai 
ima skaudėti, gesti ir net gali viršun prakiurti. Apati
nis žandikaulis pradeda gesti nuo išpuvusių dantų — 
pasėka osteomelitis. Į kaulų smegenis bakterijų įsi
brauna ne tik iš blogų dantų, bet taip gi iš odos apsi- 
krėtimų, spuogų, šunvočių, iš ligotų glandų.

(Bus daugiau)

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO
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DR. ANNA BALIONAS
J i i W-URlljWCtCCllKi

IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUMRLIA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
440 So, Fulukl Rd. (Crawford 

Mfefial Building). T»L LU 5-6444 
Priimi ligonius pagal susitarimą.

Jei ncaUih&piH. skambinti 3744012

C L BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TaUf. 655-0533

Fax Valley Madičal Cantor 
U0 SUMMIT STREET 

ROUTE ELGIN. ILLINOIS

DR. PITER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Razldu 338-2233 
OFISO VALANDOS:

Pinoadieaiai* ir ketvirtai 1—7 Tai, 
EEtrad, penktadienį nuo 1—5. treč. 
„ „ ir iežtad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WssSshastor Community klinikos 
Medicinas direktorius.

im L Manheim Rd, Westchester, Ilk 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

ku antra šeštadieni 8—3 vai.
TeL 562-2727 arba 562-2723.

REZ.: GI 8-0873
DR.W. EISIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

GINSKOLOGTNt CHIRURGIJA 
•132 So. Kedzle Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
 šliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ŠPEC1ALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
į,Valandos pagal, susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
TeU 561-4605 Ir 4894441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISAI:

1002. N. WESTERN AVE. - 
(Prie Western Ave. kampo)- 
5214 Ne. WESTERN AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise tek HE 4-1818
Rexldenctios: PR 6-9801

DR.. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71$t STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet.
Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta. 
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DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2S1t W. 7Tst St. — Tel. 737-5149 
Tikrine akis. Pritaiko akinius ir

< ____ “contact lenses”.
YiL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA

PRAŠO MARIJONŲ DRAUGĄ 
NEKLAIDDJTI LIETUVIŲ
(Tęsinys)

Mes manome, kad Helsinkio 
konferencija, tą evoliucinį, vi
dinį Sovietų Sąjungos pasikei
timą pagreitins.

Vienas iš svarbiausių Ame
rikos, vakariečių ir neutraliųjų 
motyvų sutikti su Helsinkio 
dokumente paskelbtais princi
pai buvo cituoju:

“The emphasis of the Wes
tern and neutral participants 
at the C. S. C. E. (Conference 
Security and Cooperation Eu
rope) has been on improving, 
not freezing, the status quo in 
Europe’’. (State Department 
bulletin).

Giliau pažvelgus į šį pareiš
kimą — jis yra reikšmingas ir 
svarbus, nes Vakarų demokra
tinės valstybės nenori palikti 
dabartinės nenormalios padė
ties Europoje, bet nori ją pa
gerinti ta kryptimi, kaip kad 
yra išdėstyta pasirašytuose 
principuose, t. y. laisvas ju
dėjimas, laisvas tarp valstybių 
važinėjimas, taikiu būdu sienų 
ir teritorinių nesutarimų iš
sprendimas ir t t

Gyvenimas turi eiti pirmyn, 
progresas vyksta ir visi turime 
taikytis prie ėjimo pirmyn, aiš
ku, nepaaukojant savo tauti
nių, laisvės ir nepriklausomyT- 
bės idealų. Helsinkyje pasira
šytame dokumente mes šių 
auku nematome.

Priešingai, mes galvojame, 
kad tas dokumentas gali būti O
mūsų bylai net naudingas, 
ypatingai, jeigu Amerika mū
sų laisvės aspiracijas rems ir 
ateityje, kaip kad rėmė iki šio 
laiko.

Mūsų kontaktas su paverg
tu kraštu daugelyje sričių pa
gerės ir tą mes turėsime išnau
doti.

Mes turėsime dar energin-

GRADINSKAS
PRIETAISAS 

KIEKVIENAI TV NUO TOLO'
VALDYTI

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998
Sekm. ir treč. uždaryta.

f'  —- ------------------ =-^-—-.
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GELI NYČI A

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834^

G E L i N i h K A S 
(PUTRAA1ENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėles ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 584>-1220

Lietuvių bendruomenės
KASDIENYBĖ...

arena

2656 WEST 63rd STREET
V»T: antrad. nuo 1—4 po pietų, 

ketirtad. nuo 5—7 vaL vak.
Ofise telef.: 776-2880

Naujas rez. telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligos
Ofise*: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm, antrad, trečiad.' 
Ir penkt 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. 
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giau, dar daugiau užsispyru
siai budėti, dirbti, sekti, kelti 
visus Helsinkio principų lau
žymus į viešumą, informuoti 
mums draugingas Vakarų vals
tybes (jei tokių tikroje to žo
džio prasmėje yra?). Aišku, 
čia ir vėl pagrindinį vaidmenį 
vaidins Amerika, nes tik Ji 
viena atkreipia rimtesnį dė
mesį į mūsų intervencijas ir 
reaguoja pozityviai.

Svarbu bus paruošti rimtai 
dokumentą priimtų Helsinkio 
principų laužymų, ypatingai 
informuojant neutralias ir iki 
šiol buvusias indiferentiškas 
valstybes. Tas viskas turės bū
ti atliekama prieš Belgrado 
konferenciją, nes nuo jos re
zultatų paaiškės ir tolimesnis 
Europos valstybių susiforma
vimas.

Amerika, sutikdama pasi
rašyti Helsinkio konferencijos 
dokumentą, padarė naują žings 
nį išbandyti komunistinių vals 
tybių intencijas dar kartą. Ir 
tik sekantieji 2 metai galės 
duoti konkretesnį atsakymą, 
kuria kryptimi padėtis Europo
je ir apskritai pasaulyje vysty
sis.

Mes lietuviai, ir visi paverg
tų tautų atstovai, turime būti 
ypatingai pasiruošę visokiems 
netikėtumams.

J. A. V. prezidentas Fordas 
mums esant Baltuose Rūmuo
se, išvakarėse Europos Saugu
mo ir Kooperacijos konferen
cijos, aiškiai pabrėžė. Cituo
ju:

“There is included in the de
claration of principles on terri
torial integrity the provision, 
that no occupation or acquisi
tion of territory in violation of 
international law will be reco
gnized as legaV’.

Toliau prezidentas stipriai 
ir konkrečiai pareiškė:

“I can assure you as on who 
has long been interested (Bal
tic Nations) in this question, 
that the United States has ne
ver recognized the Soviet in
corporation of Lithuania, Lat
via and Estonia and is not 
doing so now. Our official po
licy of non-recognition is not 
affected by the results of the 
European Security Conferen
ce”.

Mes sveikiname ir didžiuo
jamės tokia Amerikos prezi
dento deklaracija. Mes turime 
Jam padėkoti, nes Jis yra vie
nintelis pasaulyje valstybės 
galva, kuris viešai mūsų inte
resus tebegina.

Šie prezidento Fordo pareiš
kimai buvo atspausdinti State 
Departamento biuletenyje, ku
rį gauna viso pasaulio valsty
bių užsienio reikalu ministe
rijos, o tai reiškia ir Sovietų 
Sąjunga.

Savaime aišku, kad Sovie-

(Atkelta iš 4 psl.)
kurie mūsų tautą naikina ir jos 
žmones žudo. Ir ar pavergtie
ji broliai kada nors nulenks 
galvą prieš tuos, kurie nuvykę 
į okupuotą Lietuvą smilko oku 
pantui ir skelbia, kad “tary
binė” Lietuva kultūroje pasie
kė Parnaso viršūnės.

TO SIEKIA IR 
REORGANIZACINĖ L. B-NĖ

St. Barzdukas minėtame žur
nale rašo, kad Bendruomenė 
yra bendro darbo dirva, o ne

Helsinkio įtaką, paties prezi
dento deklaravimu.

Argi jie visi gali klysti? Jie 
tiki Amerikos prezidentu ir jo 
pareiškimu, tai kodėl mums 
netikėti!

Pripažįstame, kad turime 
keletą ir smerkiančių Helsin
kio konferenciją pareiškimų. 
Bet neturime nei vieno, kuris 
nepagirtij Amerikos pozicijos 
dėl nepripažinimo Lietuvos 
okupacijos, o tai jau yra dide
lis Amerikos lietuvių atsieki- 
mas šiuo kritišku periodu.

Įdomiai Helsinkio susitari
mą apibūdina Niek Thiminisch, 
politinis Chicagos Tribune ko
mentatorius, 8/7/1975. Cituo
ju:

“The European Security Con 
ference agreement is not as 
great as the Soviets proclaim 
or as dangerous as sen. Henry 
Jackson feels’\

srovėms rungtyniauti. ' 
to ir siekia reorganizuo

ta L. B-nės opozicija, kad L. 
B-nės nelaikytų užgožusi vie
na siaura frontininkų grupė., 
kad nebūtų daroma rinkimuo
se sukčiavimų, kad tokiu bū
du nebūtų išrinkti ne jų gru
pės žmonės. L. B-je turėtų tilp
ti visi taip, kaip telpa įvairių 
srovių bei partijų atstovai Al
tos institucijoje.

Be to, gana kartoti ir gintis 
dabartinės L. B-nės vadams, 
kad jie nevežė vaikų į pionie
rių stovyklas ir nesiuntė stu
dentų į “Kapsuko” universite
tą. Tiesa, nei L. B-nė, nei jos 
vadai vykstantiems nerašė re
komendacijų. Bet ji neturėtų 
būt neutrali dėl šio dalyko. Ji 
turi ir net privalo pareikšti 
griežtą protestą prieš tokius 
reiškinius. Aš noriu paklausti! 
kiek St. Barzdukas tuo taip 
opiu reikalu yra parašęs 
straipsnių, atsišaukimų į mū
sų lietuvišką išeiviją? Prie
šingai, jis apgailestauja, kad 
dail. V. K. Jonynas skaudžiai 
buvo įžeistas.

NEJAUČIA SPAUDOS 
PARAMOS

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Mano siela laukia Viešpaties labiau kaip sargai ryto". Psalme 13:6.

e a a

Visokiuose sunkiuose ištyrimuose, suspaudimuose ir sielvartuose Dievo 
žmogus turi atsiminti, kad Viešpats žino ko mums reikia. Jis myli mus ir 
rūpinasi musų reikalais. Jo tarnai, angelai, visada sergi mus nuo persunkiu 
gundymų. Pranašas sako: “Aš pakeliu savo akis i tave, kuris gyveni dangu
je. štai kaip tarnų akys į jų viešpačių ranką, kaip tarnaitės akys į jos val
dovės ranką, taip mūsų akys žvelgia į Viešpatį, mūsų Dievą. (Psalmė 123:2). 
“Tik į Dievą žvelgdama nutyla mano siela: nuo jo ateina mano išgelbėjimas”. 
(Psalmė 62:1). Esame užtikrinti, kad Dievas neapleidžia tų, kurie jo laukia 
ir ieško jo patarimų ir pagalbos. Jis myli ir sergi juos ir neleis užeiti ant 
jų jokiems nereikalingiems vargams ir sielvartams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
rusUH? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
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PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINĄu
R.ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-3063

V. Tvnrasonis, M. D., S. C
CHIRURGAS

1454 WEST 71st STREET
Ofise t*U4.; HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
J4 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
jbj Aparatai - Protezai Med. Ban- 

dažai. Speciali papalba kojoms 
• (Areh Supports) ir L t

TaL: D—4 Ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
M50 West 63rd St, Chicago III. 60629

Telefu PRtxpect 6-5084

I MOVING
Apdraustas perkraustyrrtis 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piece 

Tel.: FRontier 6-1882

BUY 0X
UYWCJ

UMdK M

fr---------------------------- ------------------------ ------------------------

SOPHIE BAUCUS'
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nud 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413 i

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
I ----------------------------- j

tų Sąjunga žino šį J. A. V. nu
sistatymą Baltijos valstybių 
klausimu ir deda visas pastan
gas tą nusistatymą pakeisti?

Mūsų pareiga, kaip buvo 
praeityje taip bus ir ateityje, 
prieš tai kovoti.

Pilnai sutinkame su prof. B. 
Kaslo interpretacija “Wyoming 
Valley Today, Vol. 2 19, kad
prezidentą Fordas turi būti 
pasveikintas už tokį drąsų ir 
aiškų J. A. V. pozicijos apibrė
žimą Baltijos valstybių klau
simu.

Mūsų visų draugas kongres- 
manas Ed. Derwinski irgi 
džiaugiasi dideliu mūsų lai
mėjimu išgaunant oficialų 
Amerikos politikos pareiški
mą Baltijos valstybių klausi
niu net iš pačio.prezidento.

Mes Alios būstinėje turime 
šimtus pareiškimų iš Ameri
kos kongresmauų ir senatorių, 
kurie sveikina lietuvius ir 
džiaugiasi oficialiu okupacijos 
nepripažįstančiu ir atmetančio

Vienerių Metų Mirties Sukaktis

"NAUJIENOS' KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Ph*ne: YArdt 7-1*11
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Gal gerb. “Draugo” redakto
rius galėtų lietuvių visuome
nei pranešti, koks kitos vals
tybės vadas ar įgaliotas asmuo 
padarė pareiškimą, nors iš 
dalies prilykštantį prie prezi
dento Fordo padaryto pareiš
kimo? O, gal kiti mūsų veiks
nių atstovai žino?

Būtu įdomu, nes mes visi 
norėtume žinoti, norėtume per 
skaityti oficialią citatą. Tada 
galėtumėm visi jam padėkoti 
ir pasidžiaugti nauju draugu!

(Bus daugiau)

Šiais metais L. Fronto bičiu
lių savaitgalyje St Barzdukas 
aimanavo, kad šiuo metu L. 
B-nės kritišku skilimo momen 
tu jis nejaučia spaudos para-= 
mos. A rgi, tiesa? Ar gi: Drau
gas, Darbininkas net ir Kana
dos Tėviškės žiburiai, o ką 
jau bekalbėti apie “Pasaulio 
lietuvį”, juk jie tarnauja krei
vai L. B-nės propagandai. Ir 
koks gi šių minėtų laikraščių 
neutralumas? Ar jiems rūpi 
tiesos objektyvumas reorg. L. 
B-nės opozicijos atžvilgiu prieš 
dabartinės vadus nuvedusius 
ją į nuosmukį ir pasimetimą. 
Kada ir kuris iš jų yra padaręs 
pasikalbėjimą su reorganiza
cinės-opozicijos veikėjais?

PETRONĖLĖ SENULIS 
Pagal tėvus Vadinskaitė 
Gyv. Marquette Parko apylinkėj

Mirė 1974 m rugsėjo mėn. 5 dieną, 7:30 vai. ryto, sulaukusi 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tauragės aps.. Sartininkų vis.

Palaidota šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Velionė buvo žmona mirusio Petro ir sesuo mirusių — Anelės 

Kuzmik ir Stefanijos Balcitis.
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 5 d. 8:00 vaL 

ryto SL Alexander bažnyčioje. Palos Heights, DL, ir 7 vai. vak. St 
Adrian bažnyčioje, o rugsėjo 6 d. 8:30 vai. ryto §v. P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje.

Visi giminės, draugai ir pažįstami kviečiami į pamaldas, o taip 
pat prisiminti velionę maldose ir kalbose.

Mes Tayęs, Mūsų Brangioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mos jau nebesugrįši. bet mes ahksčiau ar vėliau pas Tave . nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Lik ė litdėti:
Duktė Bernice Yanas, žentas Stanley, anūkė Patrice 
Traub, jos vyras Robert, proanūkes John, sūnėnai — 
Edward ir Raymond Balcitis su šeimomis bei kiti 91-

i

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"Aikštė automobiliams pastatyti

EUD
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLIčlOS

NARIAI:
Chicago®
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ambulance 
PATARNAVl- 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
< DALYSE.

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelle 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds M138-J13S

(LAUKA WICZ)
2424 WEST 69th STREET KEpuonc /-1Z13
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III 974-4410
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Juodžiai neleido 
pasilinksminti

Praeitą pirmadieni Gage Par- 
J<o gyventojai nutarė linksmiau 
paminėti Darbo Dieną. Jie ga
vo reikalingus leidimus, pasi
skolino iš Sanitary Distrikto 
geltonus kryžiokus, aptvėrė 46 
Place, atskyrė jį nuo kitu gat
vių ir gražiai leido vakarą.

Atsirado geros muzikos, gar
siakalbiai, alaus ir didokas skai
čius žmonių. Pradžioje šoko 
vaikai, vėliau pagal muziką 
linksminosi jaunimas, o dar 
vėliau ir vyresnieji šoko ne tik 
polkas, bet ir vadinamus aikš
čių šokius.

Matyti, kad pasilinksmini
mas nepatiko keliams juoda- 
odžiams. Vietoj linksmintis sa
vo apylinkėje, jie panoro įva
žiuoti į vietos gyventojų atitver
tą 46-tąją gatvę. Jie suko ir su
ko aplinkui, kol galų gale rado 
plyšį ir dviem mašinom įvažia
vo į šokančių vietos gyventojų 
Darbo Dienos šventę.

Jeigu jie būtų ramiai pasižiū
rėję į besilinksminančius, tai 
niekas jiems nieko nebūtų sa
kęs, bet jie pradėjo įsakinėti, 
kas ką turi daryli ir nedaryti. 
Jie apstumdė ir apdaužė kelias

--  1 A
JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 

Juozo Liūdžiaus Raštai
Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.

PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 

88 puslapiai. Kaina $1.00.
Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 

pinigus tokiu adresu:
“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

< ' 7
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į SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
I MARLA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
I 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787 

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

---- ----------- -------- : ..................... ■--- '■ — —ZT

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629___Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Y. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Hemet raėjo 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.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos J sandėrius su okupantais ar Jų Įgalinti- 
nials.

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

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 Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų 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 Kanadoj* metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vlanam mėn. $3.00. Kitos* JAV vietos* metama 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užslenluo- 
s* — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiam* savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, Ill. 60608 

Į Į 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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vyresnio amžiaus poras. Besi
linksminantieji pradėjo gintis. 
Jie pradėjo vyti laukan atsiba- 
ladojusius neprašytus svečius.

Žodis po žodžio, kumštis po 
kumščio, pagalys po pagalio, 
linksmoje vietoje prasidėjo ko
va. Smarkavę juodžiai pradėjo 
dairytis, kaip jiems iš ten pa
bėgti. Pasirodo, jog tai buvo ne 
toks lengvas dalykas. Jie bandė 
prasiveržti, bet jiems kelias bu
vo pastotas. j :

Pradžioje jie bandė išvažiuo
ti savo-mašinomis, bet ir jos 
neturėjo teisės važiuoti šokimo 
vietoje. Viena mašina buvo pa
likta, o antroji bandė prasiverž
ti prievarta. Pirmon eilėn ji 
apdaužė keturias pastatytas ma
šinas, bet nepajėgė išvažiuoti. 
Pagaliau, viduje buvusieji juo
džiai paliko mašiną ir nutarė 
bėgti, bet tai yra ne toks leng
vas dalykas, kai visi keliai jau 
buvo pastoti.

Keli juodžiai įsibrovė į lietu
vio kiemą. Jie tikėjosi, kad 
jiems pavyks iš ten pasprukti į 
skersgatvį, bet jiems nepavyko. 
Namo kieme keli vyrai juos ge
rokai aptašė. Paliktą automo
bilį moterėlės pradžioje bandė 
apversti, o vėliau uždegė jo pyp
ke. Dūmais nurūko visas gazo
linas.

Floridoje, St. Petersburg, kiekvieną metą suruošia metines šuny pa
rodas, vadinamas "Mutt show". Toje parodoje šunys turi progos 
parodyti visus savo gabumus. Paveiksle matome maišytos veislės 
šunį, gana aukštai galintį iššokti. Šuny parodas organizuoja St. Pe

tersburg© miesto savivaldybė.

Policija atvažiavo, kai patys 
juodžiai pasakė, kad jie padarė 
klaidą, įsibrovę į ramių gyven
tojų Darbo Dienos šventę. Jie 
•būtų geriau padarę, jeigu tvar
kos nebūtų ardę. Policijai pa
vyko 6 gerokai apkultus juo
džius suimti. Dabar jie turės 
aiškintis tesme už tvarkos ardy
mą ramioje apylinkėje.

Dar vėliau atvažiavo polici
jos vilkikai ir nusivilko apde
gusį automobili. Policija tvirti
na, kad pagal numerį jai pavyks 
nustatyti, kas atvežė mušeikas 
į ramų pasišokimą.

Stebėtojas

LOUISVILLE, Ky. — Vagims 
apiplėšus Bobby West namus, 
policija savininkui patarė nie
ko nejudinti, kol baigs atlikti ty
rimus, surasti plėšikų pirštų nuo
spaudas ir t. p. West taip ir pa
darė, paliko net kopėčias vagių 
pastatytas iki antro aukšto lan
go. Sekančią naktį vagys grįžę 
ir palipę kopėčiomis surinkę iš
sinešė ir tuos daiktu, kurių va
karykščiai nebepakėlė išnešti. 
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— Universal Taupymo ir Sko
linimo B-vė, 1800 So. Halsted 
St., įteikė Naujienų Laimės šu
liniui dvi puikias dovanas •— 
stalinį ir elektrinį laikrodžius, 
kuriuos laimės laimingieji Nau
jienų pikniko dalyviai rugsėjo 
7d. Polonia Grove, prie 46-tos 
ir Archer Avė. Tos finansinės 
institucijos vadovybė linki gau
siems pikniko svečiams links
mai praleisti sekmadienio po
pietę geroje draugystėje.

— Antanas Buzas, ilgametis 
Naujienų skaitytojas, kurį lai
ką poilsiavo Northbrook slau
gymo namuose. Šiomis dieno
mis jis atvyko į Berwyno apy
linkę pas savo gimines.

— Chicagos AukšL lit. mo
kykla naujus mokslo metus pra
deda rugsėjo 6 d. 9 vai. ryto. Tą 
dieną priimami nauji mokiniai, 
persiregistruoją senieji ir laiko 
pataisos egzaminus bei atneša 
vasaros darbus.

— Operos choras savo pir
mąją repeticiją po vasaros ato
stogų turi rugsėjo mėn. 19 d., 
8 vai. vak. Jaunimo centre. Tą 
vakarą kviečiami atvykti ir nau
ji dainininkai, kurie norėtų dai
nuoti Operos chore. Opera su 
šiuo sezonu pradeda ruoštis 
dvidešimtmečio paminėjimui — 
ir ta proga bus statomos dvi 
vienaveiksmės kompozitorių Ju
liaus Gaidelio ir Jeronimo Ka
činsko operos. (Pr).

— Southwest kolegija, 7500 
So. Pulaski Rd., išleido suaugu

siems vakarinių kursų planą. 
Dalis šių bendro lavinimosi ir 
specialybių kursų bus šešiose 
pietvakarių mokyklose. Regis
truojami kursantai nuo 18 m. 
amžiaus rugsėjo 16 d. 3—8 vai. 
popiet, rugsėjo 18 d. nuo 10 ry
to iki vidudienio ir nuo 5 iki 
9 vai. vak., taip pat rugsėjo 19 
d. nuo 3 iki 8 vai. popiet. In
formacijas teikia tel. 735-3000.

— Lietuvių kalbos kursai 
pradedantiems bus Southwest 
kolegijos rudens programose 
suaugusiems penktadieniais 6 v. 
vak., 305 kambaryje. Į kur
sus priima tos kalbos nemokan
čius {arba silpnai mokančius. 
Antroje kursii grupėje studijuos 
baigę 1-mos grupės kursą arba 
moką lietuvių kalbą, tik norį 
pasitobulinti. Jiems kursai bus 
taip pat penktadieniais 8 vai. 
vak. Informacijas teikia South
west kolegija, 7500 So. Pulaski 
Rd., tel. 735-3000.

— Kazys Linkevičius su žmo
na iš Marquette Parko apylin
kės išvyko gyventi į Miami, Fla.

— Elvyra ir Dr. Petras Pa
mataičiai iš Los Angeles išvyk
sta pas dukterį ir žentą į New 
Yorko valstiją. ALT S-gos sky
rius ruošia jų išleistuves rug
sėjo 6 d. Tautiniuose namuose.

— Režisierius Jonas Jurašas 
ir jo žmona; pabėgėliai iš oku
puotos Lietuvos, dabar dirbą 
Free Europe radijo Muenchene, 
gavo leidimą atvykti Amerikon.

— R. Urbonas, sav. Cicero 
Delicatessen. 4900 W. 14 St., ir 
Bridgeport Delicatessen, 3263 S. 
Halsted St., paruoš gerą dovaną 
laimės šuliniui Naujienų pik
nike. Ji teks laimingam pikni
ko dalyviui rugsėjo 7 d. Polo
nia Grove, prie 46-tos ir Archer 
Avė. Rengėjų komisija yra pa
siruošusi priimti ir maloniai 
kviečia visus mielus tautiečius 
skaitlingai dalyvauti. Puikus 
Jurgio Joniko orkestras gros 
tradicinius ir modernius šokius 
bei lietuviškas melodijas. Bus 
daug įvairumų ir netikėtumų, o 
svarbiausia, daug mielų pažįsta
mų arba vertų susipažinti asme
nų. Visos ir visi prašomi at
vykti į šį Naujienų pikniką.

— Kazys Rožanskas, kaip vi
suomet, turės spaudos stalą 
Naujienų rudeniniame piknike 
šį sekmadienį Polonia grove. 
Tarpe vertingų knygų ir nau
jausių leidinių bus dr. Antano 
Gustainio - Gussen naujausia 
knyga — “Atsiminimai ir min
tys”. Prašome pikniko dalyvius 
aplankyti spaudos stalą. Nauji 
skaitytojai ten galės užsisakyti 
Naujienas. Taip pat tuo reikalu 
prašoma kreiptis į Naujienų 
tarnautojus. Piknike yra gera 
proga pakalbėti apie spaudą ir 
ją konkrečiai paremti.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

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

cation. Steady Work.
Apply in person or call:

243-5400
HOFFMAN MEAT PROCESSORS. 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

5 307 PETERSON RD.
LIBERTYVILLE, ILLINOIS

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

PATARNAUTOJOS
Turinčios bent kiek praktikos viešbu
čių arba motelių’ darbuose. Pilnam 
arba daliniam laikui. Nuolatinis dar

bas dienos arba nakties metu. 
Turi suprasti angliškai. 

Skambinti angliškai. 
Tel. 787-4950 arba 787-47,23.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

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 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU
TAS Brighton Parko apylinkėje.

Tel. LA 3-7153.

— Tarptautinis Filmų Festi
valis Chicagoje bus lapkričio 
7—20 d. Biograph ir Granada 
teatruose. Festivalio rengėjų 
adresas: 415 No. Dearborn St., 
Chicago, Ill. 60610. Telefonas 
644-3400.

o Lietuvių Tauragės Klubas 
kviečia visus atsilankyti Į pas
kutinę šio gražaus rudenėlio 
gegužinę rugsėjo 7 dieną, Bruz
guli enės sodyboje, esančioje 
8274 So. Kean Ave, prieš Lietu
vių Tautines kapines. Veiks 
virtuvė ir gros Adolfo Ramonio 
orkestras. Prašo atvykti

Klubo Valdyba

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

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

♦ Marquette Parko Bendruo
menės susirinkimas. Registruo
ta L. B. Marquette Parko Apy
linkės Valdyba kviečia Bendruo
menės narius ir Lituanistinės 
mokyklos tėvus į šį susirinkimą, 
kuriame bus paaiškinta ir įrody
ta, kodėl Marquette Parko Litu
anistinei mokyklai nepriimtinas 
vadovėlis “Tėvų nameliai bran
gūs”, išleistas L. B. švietimo Ta
rybos. Jis niekina Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpį, o pro
paguoja okupanto atneštą “pa
žangą”. Susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėn. 5 d. 7 vai. vak. šv. 
Panelės Gimimo parapijos salė
je, 6820 So. "Washtenaw, Mar
quette Parke, Chicago. UI. Pra
šome gausiai dalyvauti.

Registruota L. B. Marquette 
Parko Apylinkės Valdyba 

J. Bagdžius, pirm.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žsmė — 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, Hl. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
į VISŲ RŪŠIŲ JJRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ LR BIZNIO PATALPA. 50 

pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS • MEDINIS. $1.100 
į mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

SAVININK.Ą.S 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.

— Maironio Lituanistinė mo
kykla Toronte pradės mokslo 
metus rugsėjo 13 d. 9 vai. ryto 
Šv. Vincento mokykloj, prie 
Westminster ir Fermanagh gat
vių. Bus vaikų darželis nuo 4 
m. amžiaus vaikams. I 1-ma 
skyrių priimami nuo 6 m. am
žiaus, bus mažai mokančių ir 
nemokančių lietuviškai klasė.

Kas žlngdė ir žlugdo lietu
vių tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina 82.25. 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.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST S3 rd ST.f CHICAGO 
Telef* 434-4660

__ , — —

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailiu

185 North W*.b**h Avenue

ei, 263-5826 
(įataigoe) ir 
677-8459

(buto)

pasirinkimas
pas vienijate U 

lietuvį kailininką
Chicagoje rNORMANĄ

2nd Floor Chicago, UI. 60601

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

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 beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdų lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. S1&250.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
S71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 

i ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23.900.

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

1% AUKŠTO, 18 metų mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33,500.

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

2 AUKŠTŲ 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

I-______8-,^ .............    - -S
M. A. ŠIMKUS 

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tek 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel. VI 7^3447

Call: Frank Zapoiis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

bi

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T*l*f.: REpublIc 7-1941

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.




