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♦ Dr. Jonas Genys Washing
tone išrinktas Amerikos etninių

Šiy metu spalio mėn. 15 d. Amerikos Lietuvių Taryba buvo sukvietusi Chicagos spaudos atstovus pasiklausyti kon
greso atstovo Edward Derwinskio nuomonės apie Helsinkio konferenciją. Vėliau kongreso užsienio komisijos na
riui buvo keliami įvairūs klausimai, į kuriuos jis nuoširdžiai atsakė.. Konferencijon buvo pakviesti latviai ir estai. 
Paveikslo priešakyje matome tris latvius ir Lietuvos generalinę konsule Juzę Daužvardienę. Toliau matome kitus 

konferencijos dalyvius. i
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pirmauja visose srityse
WASHINGTONAS. — Naujai paskelbti žvalgybos viršininkų 

pareiškimai prieštarauja Pentagono tvirtinimams, kad Sovietų i, 
nuolatins išlaidų kariniams reikalams didinimas gresia nustumti 
Jungtines Valstybes į antraeilės galybės padėtį.

Šiuo metu vykstant kovai dėl 
Pentagono biudžeto buvo spėji
mų iš/Gynybos sekretoriaus Ja- 

' ' mes R. Schlesingerio ir kitų pa
reigūnų, kad masinis Sovietų 
militarinis stiprinimasis didnna 
“spragas”, kenksmingas Jung
tinėms Valstybėms.

Centrinės žvalgybos Įstaigos 
(ČIA) direktoriaus William E. 
Colby liudijimas, kurį sen. Wil 
liam Proxmire (demokratas iš 
Wisconsin) praeitą sekmadienį 
paskelbė, teigia, kad Sovietų iš
laidų (militarinei statybai) di
dinimas yra pastovus po 3 nuo
šimčius per metus ir toks pasi
lieka per visą praeinantį dešimt
metį.

Colby dar pasakė, kad žymi 
Sovietų ginklavimosi išlaidų da
lis yra išleidžiama 'tokiems f de-

CHICAGO. — Cook apskri
ties Aplinkos kontrolės depar
tamentas praneša, kad oras Chi
cagos mieste ir apylinkėse pra
ėjusių devynių metų bėgyje pa
sidarė “drastiškai” švaresnis. 
Sieros dujų sumažėjo net 83 
nuošimčiais.
34 nuošimčiai. Miesto centrui 
nuo teršikų. apsaugoti Cook ap
skritis turėjo iki šio lapkričio 
mėnesio patikrinti apie 50,000 
automobilių, kuriais priemies

čių gyventojai kasdien atvažiuo
ja į miesto centrą.

CHICAGO. — Meras Daley 
aiškiai pasisakė už griežtą šau
namų ginklų kontrolę. Kalbėda-
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CHICAGOJE, NEW YORKE, WASHINGTONE
Policija nežino, kas. galėjo padėti galingas 

bombas Valstybės Departamente
Pirmomis pirmadienio valandomis įvyko smarkus sproginė

jimai Chicagos, New Yorko ir Washington© centruose. Policija 
neturi jokių duomenų, bet susidaro įspūdis, kad didžiųjų prekybos 
bendrovių, bankų ir Valstybės Departamento sprogdinimai buvo 
vienos namų griovikų grupės suorganizuoti ir maždaug tuo pačiu 
metu įvykdyti.

Chicagoje galingiausia bom
ba buvo padėta prie Sears nau
jai pastatyto dangoraižio. Spro
gimas buvo toks didelis, kad jis 
išstūmę didelius pirmojo ir ant
rojo aukšto langus ir stiklines 
duris.

. tinėš Valstybės neturi; pavyz- 
. džiui 10,000 sviedinių lizdų vi

sais Sovietų pasieniais ir skait
lingų pajėgų išlaikymas išilgai 
Kinu-Sovietų sieną.

Suglausdamas direktoriaus 
- Colby ir general, leitenanto Da
niel O. Graham, Gynybos žval
gybos direktoriaus, paliudijimas, 
sen. Proxmire pareiškė, kad 
“Jungtinės Valstybės lyginant su 
Sovietų Sąjunga pirmauja visose 
pažangiosios militarinės techno
logijos srityse”. Colby ir Gra
ham savo paliudijimus davė 
Jungtinio Ekonomijos Komiteto 
subkomisijai birželio 18'ir lie
pos 21 d; Tos subkomisijos 
pirmininkas yra sen. Proxmire.

Stiprus elementas Sovietų ka
riniame planavimui ir lėšų skyri
mui yra apsigynimas nuo even
tualaus puolimo iš oro Nato vals
tybių.

“Jie (Sovietai) yra labai su
sirūpinę dėl to, kad jaučiasi esą 
aviacijos pažeidžiami. Invazijos 
pavojus Sovietams yra tapęs is
torine problema”, pastebėjo 
ČIA direktorius. Dėl to, be pa
stangų laikytis prieš Nato pa
jėgas, Sovietų Sąjunga Kinijos 
pasieniais laiko 40 divizijas su 
1,000 lėktuvų, kurių pusė yra 
ginkluota branduoliniais sviedi
niais. Skaičiuojant sovietų kari
nes išlaidas rublio-dolerio san
tykiu, jų karinės išlaidos 1964- 
1974 metais rodė esant 90% J. 
A. V. išlaidų.

Franko prie mirties
Bemirštąs Franko visą laiką 

gauna kraujo transfūziją ir šir
dies masažą. Daktarai atsisako jį 
operuoti.

Madrido laikraščiai atvirai 
rašo, jog Franko miršta, nes 
jis turi ne vien širdies priepuo
lius, bet ir inkstų negalavimus, 
kurie nuodija kraują.

El Pardo vietovėje, prie Man- 
zamarės upės, prieš Franko 
rezidenciją, nuolat pilna žmonių, 
kurie stebi ir reiškia nuomones, 
būtent: “Dabar paliko tik Fran
ko ir Mao”...

sijai jis pareiškė: “Turime veik
ti vieningai, kad galėtume pa
šalinti iš mūsų apskrities ranki
nius ginklus, kurio galime visi 
siekti vieningai”. Meras ragi
no pradėti visame krašte kam
paniją, aiškinti kiek nelaimių 
įvyksta ir kiek žmonių miršta 
dėl to, kad nesudraustas ginklų 
įsigijimas ir turėjimas.

LOS ANGELES. — Richard 
Nixon pasisakė norįs grįžti į 
visuomeninę .veiklą ir pradėti 
kaip radijo ar televizijos komen- 
ta'torius naminiais ir pasauli
niais klausimais. Los Angeles 
spaudos kolumnistui W. George 
jis pareiškė, kad baigęs rašyti 
savo knygą jis nori pasidaryti 
veiklesnis bet kurioje srityje, 
kurioje galėtų ,“daugiau pagel
bėti savo kraštui”. Watergate 
dalykas pats savaime buvęs “juo
kingai menkas dalykas”, kurį tik 
spauda išputusi į didelį, “žino
ma, tai buvo kvaila klaida. Bet 
ir kiti prezidentai į panašius da
lykus buvo įsivėlę metų metais...” 
kalbėjo Niksonas.

CALAIS, Prancūzija. Nuo an
glies viendegio (carbon mono
xide) Calais-Dunkerque apylin
kėje per savaitgalį mirė 4 žmo
nės ir 50 žmonių buvo tomis du
jomis apnuodyti. Priežastis ta, 
kad šiaurės Prancūzijoje namai 
šildomi daugiausiai anglimis, o 
praeitą savaitgalį oras buvo toks, 
kad dūmai ir dujos nekilo aukš
tyn, o pasiliko kaminuose ir skli
do po kambarius, dėlto daugelis 
apsinuodijo.

RANGOON, Burma. — Dau- 
kaip 100 žmonių nebesu- 
Tante kanale keltuvui su 
žmonių nugrimzdus į 80 
gilumo vandenį. Valdžios

giau
rasti
mase
pėdų
pranešimu, 68 žmonės ičgelbė-
ti, o kiti skaitomi žuvę.

šeštadienį Franko užsakė mi
šias ir prašė, kad bažnyčios mels
tųsi- Franko įpėdinis princas 
Juan Carlos de Burbon ir didieji 
valdžios nariai, skubiai rinkosi 
SI Pardo generalisimo rūmuose, 
esančiose 10 mylių nuo Madrido.

EGIPTO PREZIDENTAS SADATAS 
PATARIA SUSIRŪPINTI; LIBANU

.- AmenIras ambasada patarė tarnaatojams . - 
išvykti, kad nenukentėty nuo teroro

WASHINGTONAS, D. C. — Egipto prezidentas Anwar Sa- 
datas pareiškė, kad visiems reikia labai rimtai susirūpinti įvykiais 
Beirute ir visu Libanu. Jis pats sako, kad Libano reikalas labai 
rimtas. Libano Įvykiais gero nežada. Jeigu nebus sustabdytos 
kovos Beirute ir kitose Libano vietose, tai turėsime daug didesnį 
konfliktą.

Egipto prezidentas atskrido į j nes ji nepajėgia baigti tarpusa- 
Williamsburga, Va., sekmadienio iu.m— t :

vakarą. Jį pasitiko Dr. Henry 
Kisingeris, valstybės departa
mento sekretorius. Pirmadienio 
rytą Egipto prezidentas vyks į 
Baltuosius Rūmus, kur prezi
dentas Fordas pradės pasitari
mus ne tik apie Egiptą, bet ir 
Artimuosius Rytus. Pasakoja
ma, kad prezidentas Sadatas no
ri gauti paramos atsilikusiam 
ir gerokai apardytam Egipto že
mės ūkiui atstatyti ir karo jė
goms apginkluoti. Paramą Sa
datas gaus, bet ar jis gaus gink
lų, tai daugelis abejoja, Pasira
šius taiką, keliamas klausimas, 
kuriam tikslui tie ginklai rei
kalingi ?

Pataria amerikiečiam išvažiuoti

Teko patirti, kad Amerikos 
ambasada Beirute patarė mo
terims, vyrams ir vaikams išva
žiuoti iš Beiruto. Manyta, kad 
tarpusavės kovos aprims Liba
no sostinėje, bet nuo praeito šeš
tadienio vakaro jos toliau ple
čiasi.

Iki šio meto jūros pakraštyje 
esančiame ambasadų ir konsu
latų srityje buvo ramu, bet da
bar kovos persimetė į šią sritį. 
Tuo tarpu dar neišaiškintas 
palestiniečių pagrobtų dviejų 
JAV ambasados patarėjų liki
mas.
Susišaudymai Beirute vis didėja

BEIRUTAS, Libanas. — Vil
tis, kad Libane bus baigta pilie
tinis karas silpnėja. Ne tik 
Amerikos, bet ir kitos ambasa- 
do pataria savo piliečiams išvyk
ti, kad nesusidarytų pavojus jų 
gyvybei.

Libano vyriausybė nepajėgia
suteikti prižadėtos protekcijos,1 vakaro.

vės kovos Beirute ir kitose Li
bano vietose. Karami vadovau
jamas kabinetas posėdžiavo pus- 
penktos valandos. Jis paskelbė, 
kad mahometonų ir krikščionių 
vadai susitarė baigti visus puo
limus, bet niekas nekreipia dė
mesio i vadų susitarimus.

Kurkosvaidžiai ir minosvai
džiai sproginėja keliose Beiru
to vietose Beirute buvo sužeis
tas Chicago Tribune korespon
dentas Phil Caputo. Jį suėmė 
palestiniečiai. Vienas išsitraukė 
peilį ir pagrasino perpjauti ger
klę. Bet kiti pasikėsintoją su
laikė ir liepė Caputui eiti. Nuė
jus kelis žingsnius, į jį buvo pa
leistos kulkos, peršautos jo ko
jos. Libaniečiai jį nuvilko Į šalį 
ir nuvežė i ligoninę, kur jam 
buvo operuotos sutraiškytos 
kojos.

Diabetes savaitė
Savaitė nuo ateinančio lap

kričio mėnesio 16 iki 22 dienos 
pavadinta cukraligės patikrini
mo savaitė (Diabetas Detection 
Week). Per ta savaitę 05 Chi
cagos srities ligoninėse bus ne
mokamai patikrinamas cukraus 
kiekis ekraujuje. Norintieji pa
tikrinti savo kraujo cvkringumą 
prašomi dėl laiko kreiptis į Ame
rican Diabetes Association, 620 
North Michigan avė.

Taip pat pranešama visuome
nės žiniai, kad nemokamai pa
tikrinamas kraujo spaudimas 
Illinois College of Podriatic Me
dicine, 1001 N. Dearborn nuo 
pirmadienio iki penktadienio nuo 
10 valandos ryto iki 6 valandos

ku. 40 Amerikos etninių grupių 
spalio 25 ir 26 dienomis posėdžia
vo Washingtone ir aptarė visą 
eile svarbiu klausimu. Amerikos 
Lietuvių Tarybą toje konferen- 
joje atstovavo Dr. Kazys Šid
lauskas ir Dr. Jonas Genys. Pa
starasis vadovaus konferencijai 
dviejus metus.

Antradienio rytą radijo sto
tis WI0B, (1:30 AM) paskelbs 
Irving Levine pasikalbėjimą su 
JAV esančiu vysk. A. Deks- 
niu. Pasikalbėjimas bus pakar
totas 6:05 valandą vak.

♦ Nežiūrint į Libano kabine
to nutarimus Beirute kovos te 
siamos. Daugelis mahometonų 
yra pasiryžę mesti ginklus, bet 
maža grupelė kautynes tęsia. 
Manoma, kad premjeras Įsakys 
kariuomenei išgriauti pilietinį 
karą plečiančius palestiniečių 
oenttrus. Antradienį Beirute 
buvo užmušta 30 žmonių.

♦ Peronienei perėmus Argen
tinos prezidentūrą, kairieji pero- 
nistai sustiprino valdžios žmonių 
ir policijos žudymus. Peronistai 
nenori, kad Peronienė vadovau
tų valstybei ir leistų kariams 
naikinti peronistų ginkluotas 
jas.

♦ Prancūzų užsienio ministras 
išlydėjo Paryžiuje nušautą tur
kų ambasadorių Ismail Erez. 
Prancūzai tebetardo suimtus ar
mėnus, kurie galėjo organizuo
ti turkų diplomato nušovimą- 
Patys turkai mano, jog tai bū
ta gerai organizuotų graikų dar
bas.

Ispanijos gydytojai tebe- 
masažuoja gen. Franko širdį, bet 
jie netiki, kad valdovas galės su
stiprėti. Jau pradeda kraujo apy
taka sutrikti kitose kūno vieto
se, pirmiausia kojose. Prie EI 
Prado rūmų yra didelės Franko 
šalininkų grupės, laukiančios 
linksmenės žinios apie ligonį.

'♦ Ispanijos valdžia sutiktų 
perleisti Sacharą arabams bet 
tiktai po to, pačioje Sacharoje 
bus pravestas plebiscitas, kuria
me patys I 
nuspręs ko jie norės.

Greta esančių įstaigų lan
gai taip pat buvo išmušti. Prie 
Searso sprogo bomba 1:15 mi
nutę ryto. Kelioms minutėms 
anksčiau ne tokia galinga bomba 
sprogo prie Chicagoje esančio 
Continental Banko. Ten taip pat 
išmušti visi abiejų aukštų lan
gai. Antroji bomba sprogo prie 
International Business Machine 
(IBM).

Chicagoje buvo padėtos ' dar 
kitos dvi bombos prie Federal 
Reserve Banko ir prie Stand
ard Oil namo, bet jos nesprogo. 
Sargai laiku bombas pastebėjo 
ir sugebėjo laiku ištraukti vie
las, jungiačias su sprogimui nu
statytu laikrodžiu.

New7 Yorke Įvyko net 14 spro
ginėjimų. Nukentėjo didieji pa
statai, kuriuose įsitaisę stipres
nieji Amerikos bankai. New 
Yorko centre bombos sprogo 
First National Banke, Chase 
Manhatan banke, o Wall Street
srityje pakenkta National West- gubernatorius, pareiškė, kad jei 
minster Bankui ir kitiems. Spro- demokratai jo nenuominuos, tai 
ginėjimai Newr Yorke prasidėjo jįs į rinkimus eis kaip trečios

Sovietai Arktikoje 
sprogdina atomus 
UPSALA, Švedija. — Trijų 

dienų bėgyje praėjusią savaitę 
Sovietų Sąjunga požemio įrengi
muose Novaja Zemlia saloje iš
sprogdino dvi atomines bombas, 
kurios pagal Richterio žemės 
drebėjimams matuoti lentelė bu
vo 6.2 stiprumo, kas reiškia, 
kad sprogimai buvo “vidutiniš
ko smarkumo”.

Fordas ir Humphrey
PRINCETON, N. J. — Nau

jausiuose išbandomuose George 
Gallup “balsavimuose” prezi
dentas Fordas gavo 50 nuošim
čių, o pirmaeilis demokratų kan
didatas 42 nuošimčius balsų. 
Anketos rezultatai parodė, kad 
už Fordą pasisakė 39%, už 
Humphrey 33 ir už Wallace 24 
nuošimčiai.

Stebėtinai didelį rinkėjų nuo
šimtį Fordas gavo Rymo katali
kų tarpe, kurių 39 nuošimčiai pa
sisakė už Fordą, 37 už Humph
rey ir 21 už "Wallace.

George Wallace, Alabamos

maždaug tuo pačiu metu, kaip ir partijos kandidatas. 
Chicagoje.

Washingtone nukentėjo Vals
tybės Departamentas, stovįs 
prieš federalinį Reserve Banką. 
Atrodo, kad prie Valstybės De
partamento sprogo net keturios 
bombos, išmušdamos pirmo ir 
antro aukšto langus ir sulanks- 
tydamos stiprias duris. Namo 
administratorius Richard Vaw- 
ter pareiškė, kad aukštesni kam
bariai nenukentėjo, bet pirmam 
ir antram aukštui padaryta daug 
nuostolių.

Nei Chicagoje, nei New Yor
ke, nei Washingtone nenukentė
jo žmonės. Namų griovikai pa
sirinko laiką, kai labai mažai 
žmonių buvo sprogdinamuose 
namuose. Gatvės taip pat buvo 
apytuštės, griovikams buvo leng
va pabėgti. Policija nežino, kas 
galėjo organizuoti didesnių na
mų griovimą. Yra pagrindo ma
nyti, jog tai darbas su rusais 
bendradarbiaujančios mahome
tonų grupelės, laužančios paliau
bas Libane. Reikia turėti gal
voje, kad namų griovimas pra
dėtas Egipto prezidentui Anwar 
Sadatui pasiekus Ameriką.

The Associated Press prane
ša, kad pirmadienio rytą nepa
žįstama moteris jiems telefona- 
vus ir pranešus, kad sprogdini
mą įvykdė Puerto Rico Nacio-

Uraganas Meksikoj
MAZATLAN, Meksika. — 

Valdžios pranešimu, uraganas 
Olivia, penktadienio naktį iš Pa- 
cifiko okeano užpuolęs Meksikos 
pajūrio rezortą Mazatlan devy
nis žmones užmušė ir 82 sužei
dė. Prisibijoma, kad ukmuštų 
ir sužeistų skaičius dar padidės. 
Olivia užpuolė šią vietovę 100 
mylių per valandą vėjo greičiu. 
Mazatlano rezorte mėgsta atos
togauti daug amerikiečių iš Ka
lifornijos ir Arizonos.

TEL AVIV, Izraelis. — Buvu
sioji ministerė pirmininkė Gol
dą Meir sekmadienį kreipėsi į 
Sovietų Sąjungą, prašydama 
leisti Benjaminui Levich emi
gruoti į Izraelį.

Leidimas jam buvo duotas, 
bet prieš keletą dienų atšauk
tas. Levich. 58 metų, yra vienas 
iš žymiausių Sovietų Sąjungos 
mokslininkų ir buvęs Sovietų 

Mokslų Akademijos narys. Gol
dą per telefoną iš Tel Aviv į 
Maskvą pasakė Levichui; “Tu 
nesi užmirštas!

Sacharos gyventojai i nalistų grupė, bet nežiniaš ar tai J Dar šilta.
. ...---- «_ galėtų būti teisybė. įSaulė teka 6:17, leidžiasi 4:51.
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Pasiskaityti. Mind and Me
dine, Vol. 2, No. 8, October, 1975.

šitokio artrito tvarkyme, 
pacientas turi aktyviai — 
veikliai įsijungti į savo 

tvarkymą. Tik tada gali-

Mankšta ir chirurgija 
reumatoidinio artrito tvarkyme

idiniu artritu negaluojantiems 
paciętntams. Tai yra didelė ne
tiesa. Tikrumoje, šeimos gydyto
jas, ypač turintis pasitikėjimą 
ligonio ir jo šeimos —labai daug 
gali tokiam ligoniui pasitarnau
ti. Tik čia vėl nelaimė: gydyto
jas neturi laiko, nusiteikimo ir 
žinių, kad galėtų nuoširdžiai ir 
tikrai mediciniškai tvarkyti to
kių ligonių negales. Todėl iki šiol 
tokie ligoniai ėjo nuo vieno gy
dytojo prie kito, pagaliau jie at
sidūrė pas apgavikus, čia šep- 
tūnais (quacks) vadinamus.

Gydytojas su pagrindu paci
entui suteikia vilties tos ligos 
sukontroliavimui. Dar gydyto
jas išaiškina pacientui, kad tas 
artritas savaime silpnėja ir sti

prėja. Liga net negydoma pra
nyksta ilgesniam ar trumpes
niam laikui, kad vėl po kurio lai
ko pasireikštų. Jei to pacientas 
nežinotų, ligai praėjus, jis ma
nytų esąs pagijęs. Šitos žinios 
yra būtinos žinoti pacientui ir 
gydytojas turi atsakomybę jas 
perteikdamas pacientui. Jei gy
dytojas nebus teisingas tokio ar
trito tokios eigos išaiškinime, 
jis negalės reikiamai pacientą 
gydyti, nes tarp judviejų nesu
sidarys reikiamas bendradarbia
vimas.

1 da galima sulaukti sulenktoj ė 
’padėtyje kelio sustingimo. Tiek 
i pacientas, tiek gydytojas gali 
Į gauti patarimų
tokio artrito gydymo reikale iš 
vietinės Arthritic Foundation, 
arba tiesiai iš centro: 475 Ri
verside Drive, New York City, 
10027.

operuoja to reumato apardytus 
sąnarius. Taip kad tik vienas 
tūkstantis gydytojų reumatolo- 
gų gydančių reumatoidinį antri

ną: tokie žmones nustoja sava
rankiškumo tam tikrame laips
nyje. Duokim, tokia moteriškė 
dėl artrito ima nepajėgti val
dyti automobilio, šitoks gydy
tojo supratimas ligonio nepajė
gume ir to nepajėgumo tvarky
mas yra didelė dalis tokios li
gos gydymo.

Tikrumoje, kaip matosi iš sta
tistikos, tik nedidelė dalis to
kių ligonių serga sunkiai ta li
ga. Gydytojas nustatęs tos li
gos diagnozę neišgąsdina paci
entą, nes tikrumoje nėra ko gąs
dinti. Pradžioje esti sunku nu
statyti tos ligos diagnozė. Nėra 
tikro tyrimo tos ligos susekimui. 
Įvairių organų susirgimas gali 
daug ką reikšti, į tokį artritą 
visai nenurodyti. Bendras tos 
ligos reiškinys yra silpnumas. 
Bet jis irgi daug ką reikšti gali. 
Diagnozė nustatoma nuspren
dus iš ligos eigos — tas gali mė
nesiai užtrukti. Tokio artrito di
agnozė nustatoma išjungus vi
sas kitas ligos — kitokias gali
mybes. Rūdinga šitam artritui 
yra du reiškiniai: 1. sustingi
mas rytais sąnarių ir 2. sąnarių 
sutinimas. Bus didelė Felikso Vaitkaus skridimo dokumentų paroda. 

Pranešimas, kaip tas skridimas . buvo suorganizuotas.

Visų sunkiausias artritas yra 
vadinamas reumatoidiniu artri
te (rheumatoid arthritis). Apie 
jį čia ir pakalbėsime. Vienas 
procentas visų šio krašto gyven
tojų serga šituo artritu. Gi, 
specialistų — reumatologų tai li
gai gydyti yra tik 2,200. Pusė 
jų gydymu pacientų neužsiima: 
j’e mokslini darba dirba arba

Kodėl gydytojai nenori gydyti 
reumatoidinį artritą?

Nėra specialaus vaisto tam ar
tritui gydyti. Gydytojai, kaip 
ir pacientai, tiki pasakai, kad 
nieko negalima padėti reumato-

Kaip vyrai Įrodė 
savo pranašumą

CHILPANCINGO, Meksika.— 
Du meksikonai — vienas Elisco 
Garcia Victorino, antras Pedro 
Morales tavernoje išgėrė po ke
letą tekilos ir sutarė eiti namo 
ir apkulti savo žmonas, “pade
monstruoti joms, kad šie metai 
yra “Tarptautiniai Moterų Me- 
tai”. Jiedu susilažino, kurs iš 
jų šio susitarimo neįvykdys, tai 
yra savo žmonos neapmuš, tu
rės per ištisą savaitę mokėti už 
jų abejų išgertą tekilą ir pa
sirašyti dokumentą, giriantį 
Tarptautinius Moterų metus jr 
išpeikti save, kaip niekam ne
tinkantį vyrą”.

Bičiuliams grįžus namo, kai
mynai nebeapsiklausydami ala- 
so, pašaukė policiją. “

Statistikos lentelė rodo, kad amerikiečiai vis dėlto perka ir naudo
ja daugiausia mėžiny. Amerikiečiai turi 101 milijone automobiliu, 
vokiečiai turį 17 milijonų, prancūzai ir japonai turi po 14 milijonu, 

o britai su italais turi po 13 milijonu automobiliu.

Prisiminsime transatlantinio lakūno FELIKSO VAITKAUS 
prieš 40 metų skridimą per Atlantą ir kelionę j Lietuvą.

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

___ __ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

Nėra velnias toks juodas 
kaip jis tepliojamas

Laimė, kad toks artritas su
luošina tik nedidelį skaičių žmo
nių. Apie 50% tokių ligonių ser
ga ta liga lengvai. Tik nuo 15 
iki 25% tokiu artritu negaluo
ja sunkiai. Dar yra ligonių be
sirandančių virš minėtųjų vi
duryje: jų vieni priskirtini leng
vom formom, kiti sunkiom. Tai 
labai svarbi ir kiekvienam at- 
simintina statistika, žinokime, 
kad kartą nustačius tokio artri
to diagnozę, nebūtinai žmogus 
pasmerkiamas sunkiai ligai. 
Daugelis žmonių labai išsigąs
ta dėl tokio artrito turėjimo: jie 
mano, kad būtinai pavirs luo
šais, kaip anas jų kaimynas kad 
pavirto.

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽI 
ŠVIESA.

nežiūrint kokia liga 
mes negaluotume. Daugiau gy
dytojų atsiradimas mūsų aplin
koje nepagerins žmonių sveika
tos tol, kol patys žmonės nepa
siryš tvarkytis su savomis ydo
mis. Nei ligonių puikumas su 
brangiausiais įrengimais, nei vi
suotinas sveikatos draudimas, 
nei specialistų gausa — nieko 
apčiuopiamai gero sergantiems 
nesuteiks tol, kol patys žmonės, 
ypač amerikiečiai, asmeniškai 
nesiryš tvarkytis reikiamai su 
savais nesveikais įpročiais. Tai 
apima čionykščių žmonių rūky
mą, girtavimą, persivalgymą ir 
svorio nemetimą, kraujospūdžio 
pakelto tvarkymą, mankštos 
stoką ir kitokius čionykščių žmo
nių nesveikus dalykus. Daugelis 
žmonių čia galvoja, kad jų svei
kata yra jų gydytojų, o ne jų 
pačių reikalas. Nepamirškime, 
kad tik pats pacientas, o ne gy
dytojas labiausiai įtakoja pa

skiro žmogaus sveikatą ’ ’ šitos 
tiesos prisilaikydami, keiakfme 
save ir savo aplinką avtikeane 
linkme. Daugiau aide reumatoi-

Kaip emocijos paveikia reuma
toidinio artrito pradžią ir eigą

Niekas nežino pasaulyje dėl 
ko atsiranda reumatoidinis ar
tritas. Nežinant priežasties, ne
žinoma ir tai ligai vaistų. Emo
cijos čia lošia antraeilę rolę, kaip 
matysime vėliau. Reumatoidinis 
artritas yra viso liga (gydyto
jai tokią ligą vadina sistemine 
liga). Todėl tai nėra vien są
narių negalė — ji apimti gali šir
dį ir kitus organus. Daugiausia 
3 moterys ir vienas vyras — to
kiu santykiu susergama ta liga. 
Paprastai,’ ta liga sunegaluoja 
žmonės tarp 30 ir 50 metų am
žiaus. Taigi, suserga ta liga jau
nos — pusamžio sulaukusios šei
mininkės ir pačiam amžiaus 
darbingume vyrai. Ne tik fi
ziškai kamuojanti esti, žmonės 
tos ligos. Prisideda ir emocinis 
negerumas: žmonės ima neri
mauti, nes visų bijoma liga už
puola žmogų pačiame jo am
žiaus žydėjime. Tas visiems tu- 
rėtina galboje. Gaila, kad tūli 
gydytojai tą emocinę negerovę 
praleidžia pro pirštus.

Nors liga nepagydoma, bet 
pagalba didelė galima

Nelaukime nė vienas pacien
tas, kad tik gydytojas viską at
liktų 
Pats 
labai 
ligos 
ma bus tikėtis, kad jis išvengs 
luošumo. Tada pacientas aptu
rės daug laimingesnį ir pilnes
nį gyvenimą. Nepamirština nė 
vienam, kad toks pacientas yra 
reikalingas atsakančio fizinio 
poilsio, o taip pat ir reikiamos 
emocinės ramybės. Tokie paci
entai esti susirūpinę dėl savo 
nepajėgumo dirbti, dėl negalė
jimo atlikti intymių santykių 
šeimoje, nes skausmingi sąna
riai trukdo minėtas ir dar kito
kias pareigas atlikti. Gydytojas 
gerai žino, kad tokios moteriš
kės sužinojusios apie savo ligą, 
ima nusiminti, jos gauna taip 
vadinamą reactive depresion. 
Gydytojas imasi atsakančios 
veiklos ir šitoje srityje.

Kartais prisieina vartoti to
kiems ligoniams prieš nusimi
nimą vaistus (antidepressants). 
Bet daug geriau gydytojas pa
sielgia tada, kai jis save ligo
niui atiduoda, o ne vien tik pi
liulę prirašo. Reikia padėti pa
cientui (dažniausiai tai bus pa
cientė) pakeisti jo gyvenimo ke-

Orkestrui vadovauja — G. JONIKAS

KNYGOS ANGLŲ* KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva‘kalba, gražiai išleista'. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas 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 DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija, 
iii psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

Vaistai prieš reumatoidinį 
artritą

Kokius vaistus gydytojas pri
rašys pacientui, didžia -dalimi 
pareina nuo ligos stadijos, kurio
je gydytojas pirmą kartą paci
entą mato. Svarbu, kaip paci
entas- pajėgiat sergantį sąnarį 
naudoti — judinti. Geriausias 
vaistas nuo tos ligos yra aspi
rinas. Taip, aspirinas. Visokius 
aspirinui panašius vaistus vais
tinės ir vaistų pirkliai perša per 
radio ir TV. Užsimerkit ir au
sis ūžsikiškit nuo jų pasipiniga
vimo. Vien tik grynas aspiri
nas naudotinas toje ligoje.

Čia paminėsim nenaudotinus 
sekančius vaistus toje ligoje: 
vaistinėse priešais pacientų akis 
lentynose matysite sekančius 
nevartotinus vaistus: Arthritis 
pain form; Ahacin; Empirin; 
Alca .seltzer; >Excedrin; Exce- 
drin P. M.; Arthritis stright; 
Bufferin; Tylenol, Gal dar ki
tokių aspirino pakaitalų gali 
mums prekybininkai piršti — 
visus juos reikės atmesti. Jei 
vienas aspirinas kartais nesu
kontroliuoja šito artrito ir liga 
ima žengti pirmyn, tada reu- 
matologas Emmanuel • Rudd, 
Cornell universiteto profesorius, 
vartoja auksą. Jei tas nepadeda, 
duodami taip vadinami prieš už
degimą vaistai {anti-inflamma- 
tory drugs). Tik retais atsiti
kimais ir mažom dozėm ir tik 
trumpam laikui priseina -duoti i, Į 
kortisono vaistų (prednisone). j , 

žinoma, dabar dar yra bandy- I 
mo stadijoje vaistai, kuriais ban- .1 
doma gydyti reumathoidinis ar- I 
tritas. Čia prieiname kitą prie- I 
žastį, kodėl daugelis gydytojų | 
nesiima tokį artritą gydyti; 1 
ypač kada ta liga nėra sunkioje ‘ | 
stadijoje. Tokie gydytojai jau--Į 
čia, kad jiems nelengva vartoti i Į 
galimai pavojingus vaistus (to
kį kaip auksas) gyvybei negre- ' 
siančios ligos tvarkymui. Vien Į Į 
tik skausmams ir maudimams” 
tvarkyti, kaip jie sako, jie ne- ( 
siima už stipriai veikiančių ir 
kartais komplikacijas duodan- ' 
čių vaistų, kaip pvz., auksas. At- | 
rodo, kad auksas paveikia ligos 
eigą — jį sulaiko.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemes 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 nebūtu su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. .

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (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 
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.

Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1730 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Švieskimės sveikatos pagrinduose 
reikalo kentėsime ir vargsime.

Mediciniškas raginimas

Visokių yra sąnarių ligų, vie
nu žodžiu artritu (arthritis) va
dinamu. Kitokios kilmės artri
tas esti skirtingai tvarkomas. 
Toks podagrinis (daug kraujuje 
uric acid) artritas tvarkomas 
dieta ir dvejopais vaistais. Toks 
dėl minkštų kaulų atsiradęs ar
tritas tvarkomas dieta irhormo- 
nais.2 Toks degeneratyvinis (se
natviškos kilmės) artritas tvar
komas dieta, mankšta ir vais
tais. Toks uždegiminis artritas- 
tvarkomas atsakančiais anti
biotikais.

Gydytojas esti susipažinęs su 
paprastais sąnario judinimais, 
kuriuos pacientas turi pats at
likti. čia vėl susiduriame su tin
giniais pacientais, kurie visą 
darbą atiduoda — paveda pilių 
lei — aspirinui ir gydytojui. To
kio nusiteikimo pacientas nesi
ryžta nuodugniai ir nuolatiniai 
su pertraukomis judinti savus 
artrito apimtus sąnarius. Bū
tinai reikia su normuoti — su
balansuoti ligonio poilsį su mak- 
šta. Taip pat turi pacientas 
vengti tam tikroje — negeisti
noje ligai padėtyj^ sąnarius lai
kyti. Negalima laikyti po ke
liais pagalvės miegant, nes ta-

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

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

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU 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 j anglų kalbą.

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės J Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus nastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00.

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

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060*

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
£ek| ar piniglhė perlaidą.

bai nedidelis kiekis, palyginus su 
didele armija tuo artritu 
gančiųjų.

Nusiminti reumatoidiniu 
tritu negaluojantiems nėra 
97 '/t tokių pacientų gydo ne spe- 
ialistai reumatologai. Vienas ne
geras dalykas šiame reikale yra 
ir jis štai koks: dauguma šei
mos gydytojų daug nežino apie 
tos ligos tvarkymą ir jie nenori 
turėti reikalų su tokiais ligo
niais.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA r

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino,n skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų- 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį aV 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO" RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla. M 4 ’

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol. . ‘ ’

GAUNAMA “JNAUJIENV’* ADMINISTRACIJOJE

The car owners CM pCfNR
Total rmnAot ol cart rogMorotf JMwryi

UNTIED 
states >1 II

Apie chirurginį gydymą gal 
vojama tik paskutinėje tokio ar- katos savos tvarkymo vien tik 
trito. stadijoje. Dabar yra la- gydytoj 
bai didelė pažanga padaryta są
narių atstatyme. Įstatomi dirbti
niai, ypač klubuose tokie. Kelių 
sąnarių pakeitimas dirbtinais 
dar kol kas atliekamas su ma
žesnėmis pasėkomis.
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CHICAGOS MOTERŲ KLUBAS GARSINA
j. • • , t

Chicagos Moterų klubas atli- tinio nusiteikimo viešnios krei- 
.. ko pasigėrėtiną kultūrinį uždą- pė rimta dėmesį ir į išstaty- 

vinį, surengė aukšto lygio priė- tą istorinės Lietuvos žemėlapį, 
m'imą Chicagoje reziduojančių j šešioliktojo — septyniolikto am- 
konsulių ir konsulų šeimų mo- žiaus, kur Lietuvos sienos sie- 
terų priėmimą Tautiniuose na
muose praeitą ketv., pslio 16 d.

Renginio-priėmimo iniciatorė 
yra L. G. konsule, J. Daužvardie- 
nė, ji yra Chicagoje reziduojan
čių užsienio valstybių konsulų 
parengimų komiteto vadovė. 
Chicago Moterų klubo valdyba, 
kultūrinės ir politinės minties 
ir tikslo vedina, maloniai priėmė 
konsulės pasiūlymą ir surengė 
aukšto lygio priėmimą, kurį vieš
nios, neabejotina, ilgai ir ma
loniai prisimins, nes tai iš tikrų
jų buvo kuo pasigrožėti ir kuo 
pasiskanauti, pasivaišinti...

Tautinių namų puošnios sa
lės du ilgi stalai buvo nukloti 
žėrinčiu Lietuvos auksu — gin- 

. tarų, jo meniškais dirbiniais. 
Buvo apstu įvairiaspalvio ginta
ro kaklo papuošalų, karolių, ka- 
binių įvairiaformių, sagų, apy
rankių, sidabre ar žalvaryje įrė
mintų. Buvo retai besuranda- 
mo dydžio, kumštinio dydžio pa
skirų gintaro gabalų, medyje 
ar žalvaryje įrėmintų, skirtų 
stalams, lentynoms papuošti, 

į? Šių puikiųjų gintaro gaminių, 
dirbinių buvo išstatyta virš du 
šimtai gabalų.

Viešnios su dideliu dėmesiu, 
pasigėrėjimu ir apžiūrinėjo šiuos 
eksponatus. Valstybinio, poli-

kia Baltiją — Juodąsias jūras. 
Žemėlapis yra Amsterdam Blue 
Atlas leidinys. Ypač didelį dė
mesį parodė daug apie šių dienų 
Lietuvos padėtį klausinėjo vokie
tė Ilsė Kinderlen, konsulių mo
terų komiteto pirmininkė.

i

Tad lietuvaitėms ir buvo pūi- i 
ki proga išsakyti savo širdies 1 
skausmą, papasakoti apie šių die- I 
nų Lietuvos neteisėtą politinę 
padėtį, apie pavergtos tautos 
kančias, jos stiprias laisvės aspi
racijas. Buvo ir lietuviškų kny
gų stalas, ant kurio buvo išdė
tos išeivijos moterų parašytos 
ar redaguotos knygos, kaip tai: 
dr. V. Sruogienės “Lietuvos is
torija”, LDK Birutė draugijos 
naujausias, puošnus leidinys; 
konsulės J. Daužvardienės Lie
tuviškų valgių receptų knyga, 
beletristikos, poezijos leidiniai, 
žurnalas Moteris ir t. t.

Knygos stalą suorganizavo, pa.- 
teikė dr. V. Sruogienė ir aktyvi 
klubo narė Jolanda Kerelienė. 
Juostų audimą, su natūralaus 
džio staklėmis, 
Veselkienė, ji 
savųjų nuolat 
klausinėjama.

Ant sienų kabojo puošnūs ki
limai, taip pat buvo mūsų kū
rybingų, darbščių moterų meni-

demonstravo A. 
buvo viešnių ir 

ratu apsupta,

; Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian- 

; čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, - pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 

""kaina $2.001 Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir. verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
. 1. J. Augustiltyti-V»IčlūnJ*n<, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psL Kaina $1.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI ■ LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis^ TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis S5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. 82.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL 81.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psL $2.50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
18- Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. S3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasai, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Iš kairės į dešinę matome ponią M. Marcinkienę, Lietuvių Moterų 
Federacijos Chicagos Klubo pirmininkę, Lietuvos generalinę kon
sule Juzę Daužvardienę ir Birutę Naujokaitę Hali, Didžiosios Bri

tanijos konsulo žmoną.
Foto A. Plaušinaičio

f.

K"?

nių darbai: A. Tamošaitienės, 
J. Marks, A. Veselkienės.

Buvo papuošta lietuviškais 
šiaudinukais ir kalėdinė eglutė, 
Netoliese jos, tarsi, žvakių sie
tynas, suposi šiaudinukų siety
nas, lietuvių mėgiamas namų 
papuošalas. Gintaro dirbinių pa
rodą įrengė ir meniškus šiaudi
nukus padarė dr. A. Vaitaitie- 
nė, didelio meninio pajutimo mo
teris. Parodą organizuoti tech
niškai jai talkino M. Krauchūnie- 
nė, A. Petokienė ir A. Simokai- 
tienė.

Prie kito salės šono-buvo pa
dėtas ilgas ir puošnus lietuviško 
maisto gaminių stalas, jis, tar
si, gėlių lysė, žydėjo ir iš tolo 
kvėpė jo, maloniai dirgino uos
lę, kėlė apetitą. Maisto gami
nius patiekė Macevičienė ir D. 
Kurauskienė, svečius vaišinti 
talkino šios po nios: O. Andriu- 
šaitenė, Pr. Masilionienė, Sek- 
mokienė ir kitos.

Viešnios, įdėmiai apžiūrėju
sios parodos, buvo pakviestos 
prie vaišių stalo, kur jas visas 
oficialiai pasveikino. ir pristatė 
L. G. Konsule, J. Daužvardienė, 
gi iš kitos pusės, viešnioms pri
statė Moterų klubo energingąją 
pirmininkų, M. Marcinkienę ir 
jos talkininkes, darbščiąsias klu
bo nares, valdybos nares, suor
ganizavusias šį iškilmingą priė
mimą.

Konsulių, viešnių vardu kalbė
jo vokietė, Usė Kinderlen, ji nuo
širdžiai pasidžiaugė lietuvaičių 
meniškais dirbiniais, jų darbš
tumu, pasigėrėjo jų ištikimybe,

a

meile savai kultūrai, savo tradi
cijom. Atkreipė rimtą dėmesį 
į istorinę Lietuvą, pasakė, 
kad ano meto Lietuva vai
dino svarbų politinį vaidmenį 
Europoje, Lietuvą įrikiavo j kul
tūringų, pažangių Europos tau
tų eiles.

Šeimininkių vardu kalbėjo Mo
terų klubo valdybos pirminin
kė, Milda Marcinkienė. Ji padė
kojo viešnių atseovei, kalbėto
jai, Use Kinderlen, visoms vieš
nioms už' atsilankymą, J. Dauž- 
vardienei už tarpininkavimą ir 
padėkojo visoms savo talkinin
kėms, išvardino visų pavardes. 
Viešnioms buvo Įteikta po in
formacinį leidinį apie Lietuvą, 
tai: Lithuania. How much do we 
know abaut Her? ir leidinį The 
violation of Human rights, For- 
goten Balts Lithuania. Visos 
viešnios pasirašė klubo svečių 
knygą, kurią pristatė ponia Di- 
minskienė.

Netenka abejoti, jog šio ren
ginio, priėmimo dalyvės išsine
šė pasigėrėtiną įspūdį, Simpa
tiją lietuvaitei ir Lietuvai ir 
šiuos savo jausmus ilgai ir pla
čiai skleis savo artimųjų ir drau
gų pasaulyje. Tai ir bus pats 
didžiausias atpildas klubo na
rėms už padėtas neeilines, gra
žias reprezentacines pastangas.

Iš viso lietuviško pasaulio klu
bo narėms taip pat priklauso di
delis tautinis respektas, pagar
ba, už jų tokias gražias kultūri
nes ir politines pastangas — Lie
tuvos vardo garsinimą!

Z. Juškevičienė

J. VILIUSIS

Nereikalingas ir neprasmingas darbas
Canada” knyga“Lithuanians in

(Tęsinys)

Toliau knygoj, net iki 284 psl. 
imtinai, atpasakota mūsų lietu
vių išeivijos vidaus gyvenimo 
reikalai — suvažiavimai, kon-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina |2.00.
Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupė*, užsakiusios 10 ar daugiau egsempUorių. 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arija pa siunčiant čekį ar Money or-

1739 Sd. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

gresai, nutarimai — ir pastan
gos sujungti visus, išsisklaidžiu
sius po visą pasaulį, lietuvius į 
vieną bendrą organizaciją.

Paminėta tų pastangų užuo
mazga jau net Lietuvoj 1931 
metais, kai buvo sukurta “Drau
gija užsienio lietuviams remti”, 
kuri po pasaulinio lietuvių kon
greso Kaune 1935 metais, pasi
vadino jau “Pasaulio Lietuvių 
Sąjunga”. Taigi, organizacija, 
apimanti viso pasaulio lietu
vius ! \

Kai Antro Pasaulinio karo pa
baigoj raudonasis tvanas antru 
kart užliejo Lietuvą, masės mū
sų lietuvių, apie 75,000, pasitrau
kė į vakarus. Jau “DP” stovyk
lose Vokietijoj susiorganizavo 
1946 metais į “Lietuvių Tremti
nių Bendruomenę”.

čia reikia pastebėti, kad pa
vadinimas buvo tikrai labai ne
vykęs. Mus nieks neištrėmė, 
mes patys pasitraukėme, kad lai
tu išvengti vėl grįžtančios bol-

-.e', i kiškos vergijos, tremties į Kad knyga paskyrė daugiau jlams!) 
Sibirą... ir mirties... vietos stambesnėm mūsų kolo-

Aukš iau minėtą lietuvių pa-Unijom, kaip Torontui, Hamilto-jišeivius į vieną stiprią organiza
ciją — “Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę” Reikia tik ap
gailestauti, kad pagal pri
imtą konstituciją “PLB” «— jos 
tikslas labai kuklus — kultūrinė 
veikla, ryšiai ir informacija... 
Man, atrodo, kad pagrindinis 
tikslas mūsų pasaulinės organi
zacijos turėtų būti politinis — 
kova dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės! Visos mūsų jė
gos — rūpesčiai, veiksmai, pro
paganda ir lėšos turi būti pa
švęstos Lietuvai gelbėti iš bol
ševikiškos vergijos!

Kažkodėl knyga dėlto nedrį
so aiškiai pasisakyti?! Kultūri
niai veikti, palaikyti ryšius ir 
informaciją, čia išeivijos demo
kratiniuose kraštuose, niekas ne
draudžia...

Galutinėje išvadoje, kadangi 
tai liečia tik mūsų pačių vidaus 
reikalus, šis skyrius knygoj bu
vo visai nereikalingas!

(Pabaiga)

i bėgėlių masė išsiskirstė po visąlnui ir Montrealiui — tai yra 
aišku! Iš didesnio skaičiaus at
siranda ir daugiau konkurenci
jos, o ir dėlto daugiau “nusipel
niusių, kalnus nuvertusių” as
menų.

Tik praeinant, atrodo, knyga 
pamini jr dar septyniolika K. L. 
B. skyrių menkesnės reikšmės, 
įsisteigusių įvairiose Kanados 

vietose. Kažkodėl knyga pagai
lėjo vietos jų veikėjų atvaiz
dams?!

čia reikia pastebėti, kad mū
sų pačių organizacijos reikalai, 
tikslai, sunkumai, nepasisekimai 
ji kartais tarpusaviai ginčai, yra 
grynas mūsų pačių vidaus rei
kalas, ir tik mums patiems įdo
mus. Na, ir gal mūsų Bendruo
menės istorijai medžiaga, kitas

pasaulį. Dauguma jų prisiglau
dė Amerikos kont’nente, ypač 

idaug JAV-se ir Kanadoje, kur 
jau su seniau imigravusiais su
sidarė imponuojantis mūsų lie
tuvių skaičius. Naujieji ateiviai 
atnešė idėją apsijungti visiems 
į vieną organizaciją.

Pirmas lietuvių išeivijos pa
saulinis kongresas įvyko 1958 
metais New Yorke, įkūręs “Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės” 
organizaciją. Tai įvyko tik po 
dešimties metų, kai ta minėta I 
didžioji pabėgėlių banga pasie
kė šį kontinentą.

čia gali kilti skaitytojui klau
simas, kodėl tiek daug tai užtru
ko? Knyga nepasako. O reika
las labai paprastas. Dešimtis 
metu truko, kol vietose susior- etnines Kanados grupes visai tai 
ganizavo lietuvių sąjungos sky- neinteresuoja. Lygiai kaip ir 
riai LOK’ų — laikinų organiza- mums visai nerūpi, kas dedasi 
cinių komitetų — pastangomis. 
Knyga labai išgarbina jau daug 
vėliau atsiradusius organizacijų 
pryšakyje prezidentus, o neran
da reikalo iškelti anų pirmuti
nių pirmūnų darbus! Be to dar
bų, nebūtų buvę ir kongresų ir 
prezidentų! Tai verta pastebė
ti tik tarp kitko!

Tur būt, su malonumu knyga 
pabrėžia, pasigiria, kad pirmie
ji du “P. L. B.” (— Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės) preziden
tai buvo kanadiečiai: pirmas J. 
Matulionis, antras J. Sungaila, 
o tik trečias jau amerikonas 
(JAV) — J. Bačiūnas (mirė 
1969 metais sausio mėn. 23 die
ną). 1

Toliau knyga išvardija jau ir 
K. L. B. (Kanados Lietuvių 
Bendr.); .pirmas — vėl J. Ma
tulionis, antras — B. Sakalas, 
trečias — V. Meilus, ketvirtas 
— S. Kęsgailą, penktas — P. 
Lukoševičius ir šeštas — A. 
Rinkūnas.

Kadangi prezidentai keičiasi 
kas du metai, tai čia kyla klau
simas, o kaip su kitais “KLB” 
prezidentais ir “pasižymėju
siais” pareigūnais, kurie atėjo 
’‘valdžią” jau po 1967 metų 

(Kanados šimtmečio šventės me
tai”) ? Ar dėl jų išleisime gal 
kitą knygą, ar lauksime kol Ka
nada švęs savo gyvavimo kitą 
šimtmetį ?

pa..-, kai
pastangas apjungti visus

dare

italų, lenkų, ukrainiečių vidaus 
gyvenime. Reikia manyti, kad 
juo mažiau tai rūpi anglams. 
Nebent kartais tik galima išgirs
ti ką nors apie etnines grupes 
rinkiminėse kompanijose. Ang
lų kalba knyga skirta tik ang-' DIENRAS'*”

SKAITYK TR KITAM PATARK 
SKAITYxI DEMOKRATINĮ

* NAUJIENAS”

i
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, . 
kuri vadinasi

■

I

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
panda vinė j a. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už SI,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

n u x xu xs V7 v?,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina §1.50.

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

1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

pietuoM kUma* antomobiliarr

NAUJIENOS, CHICAGO E, ILL, — TUESDAY, OCTOBER 28, 19^

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-

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Chicago, III- 60608 
FTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS. 

TeL 421-3071
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Kudirka liudija tai
Simas Kudirka išvyko į Ko

penhagą, į Daniją, liudyti savo 
ir Sacharovo vardu Tribuno
lui (Danijos Parlamento rū
muose) apie žmogaus teisių 
pažeidimą Sovietų Sąjungoje. 
Prieš atsakydamas į teisėjų

klausimus, jis padarė tokį pa
reiškimą :

Manoji lietuvių tauta, gaivi
nama prisiminimų apie buvu
sią Lietuvos valstybę, kuri gy
vavo nuo XIII a. pradžios iki 
XVIII a. pabaigos, ir vykdyda-

Apie “skirtingas socialines sistemas”
Leonidas Brežnevas, Rusijos komunistų, partijos pir

masis sekretorius, prieš tris metus besikalbėdamas su 
JAV senatoriais ir biznieriais, jiems aiškino, kad Sovie
tų Sąjunga turi truputį kitokią ekonominę sistemą, o 
visi kiti dalykai yra labai panašūs į Amerikos ir kitų pa
saulio valstybių sistemose esančius. Jis bandė juos įti
kinėti, kad didelės valstybės bendrauja su kitomis vals
tybėmis, turinčiomis kitokius papročius, kitokias teisės 
sistemas, tai kodėl jos negali bendrauti su valstybę, tu
rinčia kitokią “ekonominę sistemą” ?

Ne tik pats Brežnevas, bet ir kiti sovietų valdžios 
atstovai Jungtinėse Tautose ir kituose subuvimuose la
bai dažnai primena, kad “skirtinga ekonominė sistema” 
neturėtų būti kliūtimi vesti prekybą, pasikeisti moksli
nėmis žiniomis, pasikeisti turistais, diplomatais; pasi
rašinėti sutartis ir kitus tarptautinius dokumentus. Dau
gelis valstybių yra pasirašiusios visą eilę įvairiausių su
tarčių su Sovietų Sąjunga. Jie tariasi savaitėmis mė
nesiais, kol įkalba įvairius dviprasmius terminus, juos 
pasirašo, o vėliau savotiškai juos aiškina.

Helsinkyje buvo pasirašyta ' Europos valstybių de
klaracija, kurios dėsniais tos valstybės pasižadėjo siekti 
taikos Eurpoje. Dar nespėjo nudžiūti pasirašiusiųjų vals
tybių galvų plunksnų rašalas, jau pasigirdo įvairiausios 
Helsinkio deklaraijos interpretacijos. Brežnevas pasi
rašytus principus vienaip" aiškino, o prezidentas Fordas, 
premjeras Wilsonas ir kiti Europos valstybių vadai juos 
dar kitaip aiškino. Pavergtiems lietuviams taip pat rei
kėjo paaiškinti Helsinkio deklaracijos dėsniai. Lietu
voje veikianti okupanto propagandos agentūra tuos prin
cipus aiškino brežneviškai: “pripažintos Lietuvos ir da
bartinės Sovietų Sąjungos sienos”, kada Lietuvos vardas 
konferencijoj visai nebuvo paminėtas, Lietuvos valstybės 
galva Helsinkyje nedalyvavo ir Lietuvos sienos nebuvo 
liečiamos. Vilniun suvarytiems lietuviams buvo įsakyta 
džiaugtis Lietuvos prijungimu prie Sovietų Sąjungos, t. 
y., ne prijungimu, bet “prijungimo patvirtinimu”. Prie
varta sovietų karo jėgos jau seniai ją prisijungė, o to 
“prijungimo patvirtinimas” visai nebuvo dienotvarkėn 
įrašytas.

Bet okupantas nesitenkino vien oficialiu “prijungi
mo patvirtinimu”. Jis į darbą įkinkė pasvalietį Joną Ani-

čą, Žiugždos istorijos mokslus baigusį ir su komunistais 
jau seniai bendradarbiaujantį, palyginus, jauną vyrioką. 
Kad lietuviai suprastų Helsinkio deklaracijos dėsnius, 
jis pradėjo rašyti apie Amerikos lietuvius, nenorinčius 
sutikti su šiadieninėje Lietuvoje veikiančia “skirtinga 
socialine ekonomine sistema”, su kuria jau yra sutikusios 
kitos valstybės. Jis tvirtina, kad Amerikos lietuviams 
buvo suduotas smarkus smūgis, kai buvo pasirašyta Hel
sinkio deklaracija. Jis kalba apie balandžio 11 ir 12 die
nomis Chicagoje įvykusią veiksnių konferenciją, kur jau 
buvo iškeltas šitas klausimas ir dėl jo veiksniai negalėję 
susitarti

Aničas gauna vieną kitą Amerikoje spausdintą laik
raštį pasiskaityti, bet jis dažniausiai vadovaujasi Ameri
koje leidžiama komunistine spauda visiems vertinimams 
daryti. Apie Amerikos lietuvius jis sprendžia ne iš lais
vos lietuvių, bet iš Bimbos ar Jokubkos redaguojamos 
spaudos. Komunistų partijos centro komiteto leidžia
mame organe Aničas parašė straipsnį “Praradę realy
bės jausmą”. Cituodamas Bimbą, Aničas šitaip Tiesoje 
aiškina Amerikos lietuvių nesutarimus, kilusius dar prieš 
Helsinkio konferenciją:

“Kame tų ginčų ir peštynių tikras pagrindas? 
Man atrodo, kad tikruoju pagrindu yra eilinių “dy- 
pukų” blaivėjimas visu Lietuvos klausimu. Jie pra
deda įmatyti, kad jų lyderiai juos padarė Lietuvos ir 
lietuvių tautos priešais. Jie pradeda įmatyti, kad jų 
sudėti doleriai panaudojami pūstai propagandai prieš 
gimtąjį kraštą. Jie pradeda zurzėti ir bruzdėti prieš 
tokią politiką. Tas pradeda paveikti kai kuriuos ly
derius. Kai kurie jau nebevengia užuominų, kad to
kios politikos reikėtų atsisakyti, kad reikėtų kokia 
nors forma pradėti su tarybų Lietuva bendradar
biauti ir 11 Tai jie ir gauna pylos iš savo kolegų, 
kurie nori tą politiką dar paaštrinti ir praplėsti”.
(Tiesa, 1975 m. spalio 21 d., 2 psl.).
Reikalas eina ne apie eilinių dypukų “prablaivėjimą”, 

kaip Aničas tvirtina, bet apie kelių vadų,, sulindusių į 
strategines lietuviškų organizacjų ir spaudos vietas, ban
dymą lietuvius, kovojusius ilgus metus už gimtinio savo 
krašto laisvę, kėlusius aikštėn-okupanto melagingas pa
sakas apie menką “ekonominių sistemų skirtumą”, bet 
nurodžiusius, kad už tos “ekonominės' sistemos skirtumo” 
slepiasi patys žiauriausieji prievartos veiksmai. Svar
biausia, kad už tos “skirtingos sistemos” slepiamas pats 
didžiausias pavergtų žmonių išnaudojimas.

Amerikon atvažiavę eliniai lietuviai žino, ką ko
munistai nepriklausomoje Lietuvoje padarė, todėl jie 
ir šiandien nebenori su jais bendradarbiauti. Tuo tarpu 
į vadus prasimušusieji ir mažiau išprususių katalikų 
spaudą pagrobusieji vadai ir vadukai nori su okupantu 
bendradarbiauti. Čia yra visa Amerikos lietuvių nesusi
pratimų esmė. Kas šį dalyką supranta, tam aišku, kad 
už “skirtingos ekonominės sistemos” slepiasi baisi oku
panto sauvalė ir pagrindinių žmogaus teisių mindžio
jimas.

n»a tautę I<Lvo apsisprendi
mo teisę, 1918 vasario 16 d. de
klaravo nepriklausomos ir 
nuo visų ryšių su kitomis vals
tybėmis atpalaiduotos Lietu
vos suvereninės valstybės atsta
tymą. 1920 m. liepos 12 d. Lie
tuvos Respublika su Sovietų 
Rusija Maskvoje pasirašė tai
kos sutartį, kurios I str. nusta
to, kad Sovietų Rusija “laisvu 
noru ir visiems laikams atsisa
ko nuo suvereninių Rusijos 
teisių į lietuvių tautą ir terito
riją*.

1926 m. rugsėjo 28 d. Lietu
vos Respublika su Sovietų Są
junga Maskvoje pasirašė ne
puolimo sutartį, kurios du 
straipsniu abi pasirašančios 
pusės įsipareigoja visomis ap
linkybėmis gerbti viena antros 
suverenumą bei teritorinį in
tegralumą ir neliečiamybę. 
1934 m. balandžio 4 d. Lietuvos 
Respublika ir Sovietų Sąjun
ga Maskvoje pasirašė protoko
lą, kurio 1 str. nustato, kad. 
1926 m. rugsėjo 28 d. nepuoli
mo sutartis laikoma pratęsta 
iki 1945 m. gruodžio 31 d.

Bet Sovietų Sąjunga, laužy
dama aukščiau minėtų sutar
čių raidę ir dvasią, 1939 m. 
rugpjūčio mėn. 23 d. , pasira
šydama su nacių Vokietija ne
puolimo sutartį, prie jos pri
jungė ir papildomą slaptą pro
tokolą, kurio I pastraipa nu
stato , kad “tuo atveju, jeigu 
srityse, priklausančiose Balti
jos valstybėms (Suomija, Esti
ja, Latvija, Lietuva) įvyktų 
teritorinių bei politinių pertvar
kymų, šiaurinė Lietuvos siena 
bus Vokietijos ir SSR interesų 
sferų siena”.

O 1939 m. rugsėjo 28 d. Sovie
tų Sąjunga su Vokietija, suta
rė tą papildomojo slapto pro
tokolo I pastraipą pakeisti 
nauju slaptu protokolu, kuris
nustato, kad Lietuvos valsty
bės teritorija, išskyrus mažą 
juostą, pažymėtą specialiame 
žemėlapyje, atiteks Vokieti
jai- _ .
' 1941 m. sausio 10 d. Mask
voje Vokietija su Sovietų Są
junga pasirašė dar vieną naują 
slaptą protokolą, kuris nusta
to, kad “Vokietijos Reicho vy
riausybė atsisako savo preten
zijos į Lietuvos teritoriją, mi
nimą 1939 m. rugsėjo 28 papil
domame slaptame protokole” 
ir kad “SSSR vyriausybė yra 
pasirengusi kompensuoti Vo
kietijos Reichą už teritoriją mi 
nimą šio protokolo pirmame 
punkte, mokėdama Vokietijai 
7.500.000 aukso dolerių, arba 
31,500,000 reichsmarkių”.

Pagal ankščiau minėtus So
vietų Sąjungos slaptus susita
rimus su nacių Vokietija, Sov. 
Sąjunga 1939 m. spalio mėn.

I primetė Lietuvai savo karines jų, tai yra — apie 30<5L savo 
įgulas, o 1940 m. birželio 14 d. 
įteikė Lietuvai ultimatumą ir 
birželio 15 d. Sov. Sąjungos 
karinės jėgos okupavo Lietu
vą. Lietuvos prezidentas pasi
traukė j užsienį, o Maskvos 
adsiųstas emisaras Dekanozo
vas sudarė marionetinę Lietu
vos vyriausybę, kuri pagal 
Maskvos instrukcijas įvykdė 
sovietinio tipo “rinkimus” į 
vadinamą liaudies seimą, ku
ris 1940 m. liepos 21 d. atsisa
kė Lietuvos valstybės nepri
klausomybės ir paprašė Sov. 
Sąjungą, kad Lietuvą priimtų 
į savo sovietinių respublikų su
dėtį.

Lietuvių tauta prieš sovietų 
okupaciją organizavo pogrin
džio rezistenciją ir laukė tinka
mo momento atsikratyti oku
pacijos jungo. Kai 1941 m. bir
želio 22 d. prasidėjo Vokietijos 
— Sovietų Sąjungos karas, Lie
tuvoje įvyko tautos sukilimas. 
Sukilėliai sudarė Laikinąją 
Lietuvos Vyriausybę. Bet ka
dangi Lietuvos nepriklausomy
bė kliudą Hitlerio planams, 
buvo paversta “Generalbezirk 
Litauen” su Hitlerio komisaru.

1944 m. Lietuvą vėl reoku- 
pavo Sovietų karinės jėgos ir 
atstatė 1940 — 1941 metais vei
kusį sovietinį rėžimą. Tam so
vietiniam rėžimui labai prie
šinosi ginklu Lietuvos partiza
nai. Tame laisvės kare krito 
per 60,000 Lietuvos laisvės ko
votojų. Nors ginkluotas lietu
vių tautos pasiprišinimas oku
pantui buvo palaužtas, bet lie
tuvių tautos rezistencija prieš 
okupaciją nesiliovė, nepasibai: 
gė ir tebesitęsia iki šiol.

Per 80% Lietuvos gyvento
jų yra katalikai. Juos sovieti
nis rėžimas siekia suateistinti. 
Dėl to labai varžo tikinčiųjų re-
Ilginę praktiką, jaunimo mo
kymą tikėjimo tiesų, dvasi
ninkų ruošimą, religinių pa
tarnavimų atlikimą, žodžiu, vi
są religinį gyvenimą. Pagrin
dinė Lietuvos Kataliku Bažnv- 
čios Kronika apie tai pateikia 
labai gausios faktinės medžia
gos.

Maža to, kad sovietinis rėži
mas okupuotoje Lietuvoje at
ėmė lietuvių tautai laisvo ap
sisprendimo teisės vydymą, kad 
sutrypė Lietuvos žmonių pa
grindines asmens teises, priim
tas Jungtinių Tautų Visuoti
nėje Žmogaus Teisių Deklara
cijoje: sąžinės ir tikėjimo lais
vę, žodžio ir spaudos laisvę, 
bet Sovietų Sąjungos genocidi
nė politika labai sumažino ir 
Lietuvos gyventojų skaičių. 
Pagal statistikos duomenis tarp 
1940 ir 1958 m. Lietuva yra ne
tekusi 1.276.900 savo gyvento-

žmonių.

Kudirka į Tribunolo apklau
sinėjimus nusivežė Šios Vliko 
paruoštos ir padaugintos me
džiagos: Savo pareiškimą (su
trumpintą kalbai ir ilgesnį 
spaudai su ištisomis citatomis 
iš Lietuvos — Sov. Sąjungos 
sutarčių atitinkamų straips
nių); Kudirkos biografija; 
lietuvių politinių kalinių sovie
tų kon. stovyklose sąrašai; Ku- 
čino, Permės srities stovyklos 
poL kalinių baltiečių (iš lietu
vių A. Jastrauskasir Žilinskas), 
ukrainiečių ir kaukaziečių pa
sirašytas pareiškimas; Kudir
kos kalba 1971. V. 17 - 20 d. Vil
niaus teisme; Juciūtės knyga, 
jos trumpas gyveninio aprašy
mas su nuotrauka ir jos iš sto
vyklos atleidimo dokumento 
fotonuotrauka; Petro Plium
pes nuotrauka su trumpu gy
venimo aprašymu.

Anksčiau buvo nusiųsta: 
knyga USSR - German Aggres
sion against Lithuania; keli 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos numeriai anglų kalba; 
ALTos išleistas albumas apie 
sovietų - nacių genocidą Lietu
voje; pluoštas nuotraukų apie 
sovietinį genocidą; Sadūnaitės 
nuotrauka ir kt

įspūdinga drama
Reg. Lietuvių Bendruomenės 

Marquette Parko apylinkės val
dybos pastangomis spalio mėn. 
10 d. Marquette Parko parapi
jos salėje, Kvirino Runimo Ci
cero jaunimo vaidintojų grupė 
įspūdingai suvaidino dvejų veiks
mų dramą “Laisvės Kaina”, 
vaizduojanti 1940 metų bolše
vikmetį. Drauge, vaizduojama, 
kaip, lietuviai, buvo komunistinių
agentų persekiojami, areštuoja
mi,. tardomi kalinami Įr .treme- 
mi į Sibiro baisias taigas. Ne
vienam iš vaidinimo stebėtojui 
krito ašaros, prisiminus, artimų
jų kančios Sibiro kankinimo la
geriuose.

Režisorius Kvirinas Runimas 
(autorius). Sufleris Linda Gri- 
galiūnaitė, grimas Juozo Kor
sako. Vaidintojai: Feliksas Kas
paras, Rolandas Zumaras, Rita 
Vabalaitė, Dana Ruminaitė, 
Bronius Bikulčius, Jonas Plata- 
kis ir Rimas Baužys.

Drama buvo giliai jaudinanti 
ir gerai suvaidinta. Kas stebėjo 
buvo patenkintas, kas nebuvo 
— apgailestavo. Malonu, kad 
jaunimas ėmėsi to garbingo dar
bo. Geros sėkmės, mielas lie
tuvių jaunime. Stasys Patlaba

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas9
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Stabdant jis taip sukaukdavo, sucypdavo, 
jog pereidavo jai šiurpas per visą kūną, 
pagalvojus bėglį patekus po pravažiuojan
čio automobilio ratais. Eidami ir sutikę 
mergaites, jas užkabinėdavo, merkė akim, 
ką dar nešvankaus pasakydami. O tos pa
tenkintos klegėjo, juokėsi. Ji buvo ma
čiusi, kaip jos pačios nuošalesnėse vietose 
net nepadoriai užkabinėdavo berniukus. 
To, kad ji pati, jauna būdama, gal ir ne- 
visada gerai pasielgdavo, nepagalvojo. Jai 
dabar atrodė tada visai kitaip ir padoriai 
elgėsi, bent toje apylinkėje kur ji augo. 
Jos pyktį dar kaip pasityčiojimui padidi
no priešais ateinančių jaunuolių porelė. 
Jie ėjo susikabinę rankomis. Jau buvo vi
sai netoli jos, kai berniukas patraukė ar
čiau savęs mergaitę ir ją pabučiavo. Pas
kui praėjo ją, lyg nieko nebūtų buvę.

—Koks pasileidimas — kalbėjo ji pati 
sau — ir koks kvailumas mergiotės; ką jie 
daro užkampiuose, baisu ir pagalvoti, ir 
ta kvailė nesupranta, kad ko gero pabėgs, 
kaip šuo prie kito kampo... Kiek dabar to
kių nepilnamečių mergaičių gimdo ligoni
nėse.

I namus grįžo ji ne tik apsivylusi, bet ir 
supykusi. Palaisčiusi gėles ir nieko su jo
mis nebepasikalbėjus, paruošė sau pietus. 

bet ir jie jai atrodė apkartę. Nebuvo kas 
veikti, knygų Patricia neskaitydavo. Dar 
valandą kitą pavaikščiojusi po kambarius, 
nuėjo prigulti poilsio į lovą. Galvojo pri
migti tik porą valandų bet ilgai neužmigo; 
paskui užsnūdo taip kietai, kad pabudo 
jau po saulėlydžio, kada danguje žėrėjo 
žvaigždės.

Jos širdyje buvo ramiau, bet kažko dar 
trūko.Pravėrė langus ir pati persisvėrė ant 
palangės parymoti. Vakaras buvo ramus, 
tylus ir dvelkė gairinančia vėsa. Kartais 
praeidavo šaligatviu vienas, kitas žmogus, 
ar gatve pralėkdavo žibančiomis šviesomis 
automobilis. Matė, kaip iš priešais esan
čio namo išsirito trys paaugliai, vesdamie- 
si su savim šunį, pasišvaistė gatvėje ir 
paskui dingo kažkur skersgatviuose. Ra
mios ir tylios naktys ją kažkaip veikdavo. 
Kodėl taip būdavo, ji pati nesuprasdavo. 
Josios gamtos grožio supratimas nebuvo 
toks sąmoningas, bet pajuntamas tik sie
los gelmėse, kartais save pačią klausiant, 
kodėl taip gera ir jauku po atviru dangu
mi. Ir dabar los žydrios, giedros žvaigž
dėtos padangės buvo tik kaip kokie rėmai 
jai pačiai, jos sielai ryškiau, aiškiau atsi
spindėti. Prieš jo akis prisiminimų švie
soje iškilo gyvai jaunatvės dienų vaizdas 
ir kaip tik tas, ką ji pavadino pirmąja sa
vo nepamirštama meile.

Tada kaip tik buvo pavasaris, ir ji bu- 
I vo šokių vakare. Muzika buvo gera, salė 

erdvi, bet joje buvo susirinkę ir daugiau 
jaunimo. Po daugiau, kaip poros valandų 
linksmų, smagių šokių, valandėlei muzi
kai pritilus, visi ilsėjosi, kalbėjosi, išsi
sklaidę visuose salės pakraščiuose. Ji bu
vo arti durų ir kažkodėl vienu metu ins
tinktyviai atsigręžė į salės duris. Durys 
prasivėrė ir įėjo nauja porelė. Nieko tai 
nebūtų buvę nuostabaus, bet vaikino di
delės , plačios akys švietė nuostabia, retai 
pasitaikančia šviesa. Jų šviesa taip veikiai 
pasiekė Patriciją, kad ir kiek vėliau, vis 
norėjosi jas pamatyti. Tai buvo kažkas 
nuostabaus jai pačiai. Ji žinojo juos esant 
dviese, per tą akių šviesą ji nepastebėjo ne 
tik kaip atrodo jo mergina, bet ar pats 
vaikinas yra gražus iš išvaizdos, tokiomis 
nuostabiomis akiainis. Ta jų šviesa užtem
dė viską. Jos laimei jų žvilgsniai, lyg ne 
tyčia susitiko. Susidarė įspūdis, kad tos 
akys, kurios pasiekė jps pačios širdį, go
džiai pasižiūri į ją. Ji neklydo. Praslin
kus gal porai valandų, muzikai pradėjus 
griežti naują šokį, tas vaikinas perleido 
savo merginą draugui ir pats priėjęs prie 
jos nusilenkė, pakviesdamas ją šokiui. Šo
kant širdyje buvo linksma, kojose lengva 
ir šokis pagal muzikos taktą ėjo labai su
tartinai. Abu tylėjo, nedrįso ji net pa
žvelgti į tas nuostabias akis, tik kartais 
jis ją arčiau prie savęs pritraukdavo, pri
siglausdavo, kad ji pajusdavo ne tik pra
kaito kvapą, bet ir jo kūno šilumą. Paga
liau jis į ją prabilo ir gyvu, žodžiu. Ir tas jo 

prislopintas žodžių garsas jai pasirodė 
taip pat švelnus.

— Jūs šokate labai lengvai. Mums rei
kėtų dažniau susitikti šokiuose ir pašokti.

Dabar ji išdrįso į jį pakelti savo akis, 
kurios lyg fotografavo jį patį ir jo veidą. 
Atrodė nepaprastai gražus. Veidas kiek 
pailgas šviesus, kiek įraudę skruostai. Jo 
plaukai buvo tamsiai gelsvi, garbanoti ir 
šokant jie dribo ant jo kaktos, kuri buvo 
suprakaitavusi. Tą nuostabią valandėlę, ji 
nesugalvojo ką atsakyti ir tuo labiau, kad 
tas gražusis vaikinas buvo atsivedęs mer
giną. Neteko jiems daugiau tą vakarą šok
ti, nors jų žvilgsniai susitikdavo ir išeida
mas vėliau iš salės jis dar linktelėjo jai.

Tos akys ją persekiojo ir grįžus namo. 
Ji taip gerai prisiminė jo veido grožį, gra
žų nuaugimą, bet kokios spalvos buvo jo
jo akys, jai nebuvo aišku. Jos tik nuosta
biai švietė ir kėlė širdyje ilgesį, bet nelai
mei prisimindavo su juo atėjusią mergi
ną, kurios, kaip ji atrodo, nebuvo gerai 
nė įsižiūrėjusi. Buvo didelis noras jį susi
tikti, pamatyti, bet nebuvo tokios progos, 
nebuvo ir vilties su juo susidraugauti. Sten
gėsi jį pamiršti, bet nesisekė, tos akys 
švietė jai, kai tik ji viena būdavo savo kam 
baryje. Po keturių dienų jai atsirado rei
kalų kai ką nusipirkti rūbų krautuvėje. 
Ėjo pamažu, nebuvo ko skubėti, ir diena 
buvo labai graži. Paskui kažkodėl perėjo 
skersai gatvę, nors nebuvo reikalo, nes 
krautuvė buvo toje pačioje pusėje, kur ji 

pradžioje ėjo. Vos tiktai paėjo pusblokį, 
pamatė priešais ateinantį ir jį. Nebežino
jo nė kaip praleisti, prasilenkti, o pama
čiusi jo akis, pradėjo painiotis ir pačios 
kojos. Priartėjęs jis sustojo priešais, sa
kydamas:

— Ką aš matau— Koks netikėtas ir ma
lonus susitikimas.

Ji dar tyli, bet jis tęsia toliau;
— Mane lyg nujautimas patraukė. 

Paprastai, išlipęs iš tramvajaus, tuoj su
ku į gatvę, o šiandien net tris blokus išli
pau anksčiau...

— Aš einu į krautuvę, — lyg pasiteisin
dama pasakė Patricija.

— Gerai, kad taip iš netyčių susitikome. 
Aš norėčiau ir kitą kartą vėl, bet be to at
sitiktinumo susitikti. Ar nebūtų gerai?

— Kodėl taip manai? Manau, jūs tik 
šiaip sau sakote, ir nėra jums tai svarbu.

— Kaip tai nėra svarbu! Aš po šokių 
vakaro dažnai apie jus pagalvodavau... 
Man vis rūpėjo, kur ir kada galėsiu jus su
tikti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo

TEISYBĘ
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ML ANKA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IB GERKLES LIGOS
1868 W. «3rd Street

Valandos pagal susitarimą.

ML K. G. BALUKAS 
AKUtBRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4449 **. Pvhakl M. (Crawford 

kUdkal Building). TaL LU 5-6444
Priima ligoniui pagal ausitarima. 

Jai neaUHiepia, skambinti 374-8012

ML C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T.UL 655-0531

F«x Valley Medical Canter W SUMMIT STREET 
ROUTE ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYS1CIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71w STREET 
OflttK HEmlock 43849 

Rcdd.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

ir ketvirtad. 1—7 tiL, 
penktadienį nuo 1—5. tree. 

ir ieited. tiktai įasitanu.

DR. PAUL V. DARG1S
J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vfartchecter Community klinikai 
Medičiam direkterius.

im S. M*nhMm R<U Westchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

. kai antri iežtadienį 8—3 vai 
7«L 562-2727 arba 542-2723.

REZ.: GI 8-0873

WL W. EB1N - E1S1NAS 
AKUBER1JA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
- iTĘ2 S©. Kedzie Ave., WA 5-2670 
ValkndOB pagal susi tarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

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

• 3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

i. DR. K. A. V. JUČAS 
Tek 561-4605 Ir 4894441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI:

1002 N. WESTERN AVE. 
(Prie Western Ave.- kampp) 
5214 No. WESTERN AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Oflae teLs NE 4-1811. .
ImMaacilos: PR 6-9801

DR. J. MAKAUSKAS
„ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. - ■ VIDAUS LIGŲ SPEC.
' 2434 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pifnaadiėniaii antradie- 
7 hiais. ketvirtadieniais ir penkta- 

‘ nuo 3 iki 7 vai. popiety
‘ Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK HfitKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
Mil W. 71»t St. — Tel. 737-5149
Tikriakiu Pritaiko akinius ir 

. : ~ “contact lenses”.
Vii pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
Š656 WEST 63rd STREET

V«L: antrad. nuo 1—4 po pietų. 1 
kefirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Offco tehf.: 776-2880
. Htuįas r«x. telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, spec- MOTERŲ ligos 
Offca* 2652 WEST 59th STREET 

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad.
Ir p«kt 34 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
ni^ M vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimu.

V* Tvmasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

t<M KĘST 71 it STREET 
Oftee HIH4 HEmlock 4-2123 

Rex J d. telefa GFbton 8-6195 
htal ligoniui pagal susitarimą. Dėl 
fllmdos skambinti telef. HE 4*2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

. P. ŠILEIKIS, 0. P.
^3 ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojom* 

f (Arch Support*) Ir L t
Vnl_- »—4 ir 8—8. Šeštadieniais 9—1.
1150 W«t Urd St., Chieaoo, III. 6O€2t 

Talafj PRexp^t 6-5084

BALFO SEIMAS BUS CHIC AGO JE i

Aštuonioliktasis Balfo sei
linąs įvyks š. m. lapkričio mėn. 
,8 d. Chicago j e. Kas dveji me- 
j tai įvykstantis seimas yra svar- 
jbus įvykis Balfo organizacijai 
ir taip pat visai lietuvių visuo
menei. Nes Balfas yra JAV lie 

j tuvių kūrinys, kurio tikslas 
padėti į nelaimę patekusiems 
savo tautiečiams.

Metų eigoje keitėsi Balfo vei
kėjai, keitėsi ir šalpos reika- 

• lingi, tačiau nesikeitė pats or-
ganizacijos tikslas — telkti šal
pai lėšas ir padėti šalpos rei
kalingiems. Balfo tiesiama pa
galbos ranka pasiekia lietu
vius anapus ir šiapus geležinės 
uždangos. Todėl svarbu, kad 
Balfo organizacija būtų na-

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ 

2512 W. 47 ST. • PR 6-1998

I Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir treč. uždaryta

Į-----------  ■ —■ —

G Ė L I N I H K A S 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams .gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GEL1NYC1A

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

J*“■■■■. i*i’i ,«iirwi
PERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiy atstumy, 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882 
X U- ,L. IMffJ X.fi IIMgAgBCMSaMMaaBBSSaiJi ■S’ <*'

SOPHIE BARČUS
: RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j 

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

I !

i Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-1 
dienio iki penktadienio 12:30—4 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.t 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
* Ji

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

Oar trees and fccesa
provide yoor family ▼ith many 

happy boars of recrearioc- 
Thar’s why it’s important to protect

foDowiog Smokey’s ABCk 
Ahrtys bold matches till ookL 

Be sore to drown all ampfirek 
fdr the ashes, and drown 

them again. Crash all 
tcooices dead ooc

riais ir skyriais gausi ir stipri. 
Seimas yra Balfo organizacijos 
aukščiausias veiksnys, todėl 
seimo padaryti sprendimai yra 
svarbūs Balfo organizacijai.

PASIRUOŠIMAS SEIMUI
Seimo pasisekimas daug pri

klauso nuo seimui pasiruoši
mo. Jeigu ruošiamasi iš anksto 
ir apsvarstytai, tai yra dides
nis užtikrinimas, kad seimas 
pasiseks ir atliks savo paskir
tį, jeigu ruošiamasi paskubo
mis, tai seimo pasisekimas ne
užtikrintas.

Centro valdyba seimo vietą 
ir laiką ^paskelbė tuoj po Wa- 
terburyje įvykusio Balfo di
rektorių suvažiavimo, kuria- 
mebuvo nutarta seimą sukvies
ti Chicagoje lapkričio mėn. 
pradžioje (suvažiavimas buvo 
balandžio mėn. 12 d.). Sky
riams oficialius pranešimus 
centro valdyba išsiuntinėjo ga
na anksti, kad skyriai galėtų 
laiku išrinkti ar paskirti atsto
vus ir jų mandatus prisiųsti į 
centrą. Įstatai įsakmiai nuro
do, kad atstovų mandatai cent
rą turi pasiekti ne mažiau 14 
dienų prieš seimui įvykstant. 
Vėliau prisiųsti mandatai, ar 
atstovų pasikeitimai nebus už
skaitomi. Centro valdyba ati
džiai žiūri, kad nebūtų prasi
lenkta su įstatais, nes mažas 
prasilenkimas, gali sukelti di
deliu nemalonumu ir nesklan
dumu. 

C

Toliau nuo Chicagos esan
tiems skyriams atstovų, ku
rie seime dalyvautų, išrinkimas 
ar paskyrimas yra nelengvas 
uždavinys, bet, atrodo, kad 
skyriai ši uždavinį nuoširdžiai 
atlieka.

Seimą glaboja Balfo Chica
gos apskrities valdyba su chi- 
kagiškiais skyriais. Seimui 
rengti komitetą taip pat sudaro 
Chicagos apskrities valdyba — 
vadovauja Valerijonas Šim
kus. Atskiriems darbams atlik
ti sudarytos komisijos: nakvy
nių, vadovauja Juozas Macke
vičius, transporfacijos — Felik
sas Sereičikas, registracijos — 
Ona Zailskienė, spaudos — 
informacijos — Algirdas Pu
žauskas ir kt. Seimo leidinį 
ruošia Aldona Daukienė, o 
poseimine vakariene rūpinasi 
Laima Aleksienė.

SVARBIEJI UŽDAVINIAI
Visų prie buvusių seimų dar

botvarkės panašios, tačiau tai 
nesumažina seimo uždavinių 
svarbos. Neminint centro val
dybos ir kitų pranešimų iš
klausymo, po jų diskusijų ir 
užgyrimo ar papeikimo seimo 
atstovai susidurs su dviem svar
biais uždariniais, kuriuos tu
rės išspręsti. Vienas jų yra Bal
fo direktorių išrinkimos, kitas 
— Balfo įstatų atskirų para
grafų pakeitimas ar papildy
mas.

Direktoriai sudaro aukščiau
sią veiksnį tarpseiminiame 
laikotarpyje. Jie išrenka di
rektorių pirmininką ir centro 
valdybą. Centro valdyba yra| 
svarbiausias vykdomasis veiks
nys Balfo organizacijoje. Ji 
sudaroma iš direktorių, o di
rektorių išrinkimo atsakomy
bė tenka seimui.

Organizacijai naudinga, kai 
direktoriai išrenkami iš įvai
rių vietovių. Tokiu būdu direk
torių suvažiavimuose apima-' 
ma visas JAV lietuvių gyven
vietes.

įstatai nedažnai i>ertvarko- 
mi. šios kadencijos pirmame 
direktorių posėdyje išrinkta 
įstatų komisija su kviestiniais 
talkininkais daug pasidarba
vo. iki paruošė reikiamus įst- 
tų pataisymus. Įstalų pertvar
kymo sprendimas taip pat teks 
padaryti siemo atstovams.

Seime daugiau dėmesio rei-Į 
ketų skirti ir organizaciniams] 
reikalams: narių telkiitmi, 
skyrių organizavimui ir skyrių 
į apskritis apjungimui.

Seimu užbaigimui rengiama 
vakarienė. Tiek seime, tiek 
vakarienėje kviečiami dalyvau 
ti visi lietuviai, ne vien tik at
stovai. Gausiu dalyvavimu pa
rodysime pritarimą Balfui, pa
rodysime , kad domimės Balfo 
veikla. Seimas vyks lietuvių 
parapijos salėse Brighton Par
ke, lapkričio mėn. 8 d. Pra
džia 10 vai. Prieš seimą ten 
pat įvyks kadenciją baigiančių 
Balfo direktorių suvažiavimas.

Jonas Jasaitis

Anglijos naujienos
— Spalio 11 d. atidaryta dail. 

M. Dobužinskio darbų paroda. 
Ji vyksta Oxforde Ashmalean 
muziejaus patalpose. Daugumas 
jo išstatytų darbų yra dekoraci
jos, darytos Kauno valstybinio 
teatro pastatymams.

— Spalio 13 d. Londone tragiš
kai mirė Sttasys Tadaravičius. 
Tos dienos vakare jį einantį 
skersai gatvę užkliudė prava
žiuojantis motociklas ir partren
kė ant grindinio. Nuvežtas į li
goninę neatgavo sąmonės ir grei
tai mirė.

Velionis buvo gimęs 1917 m. 
spalio 9 d. Zovodos k. Suvalkų 
Kalvarijos parapijoj. Buvo ket
virtas iš penkių vaikų ir trijų 
metų amžiaus liko našlaitis. Bai
gė žagariškių pradžios mokyk
lą. Dalyvavo jaunimo organiza
cijose ir mėgo sportą. 1937 m. 
įstojo savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę ir tarnavo 9 pėstinin- 

Mirus kuratorei, mokytojai 1
i ELZEI PALŠIENEI,
Jos gyvenimo draugui, kuratoriui Stasiui, 
dukrai dr. Astai, jos šeimai, giminėms ir 

' artimiesiems reiškia gilią užuojautą

Liet. Ev. Reformatų 
Bažnyčios Kolegija

A. + A.
PETRONĖLĖ RUDIS
Pagal tėvus Amblozas
Gyv. 7310 So. Campbell Avė.

Mirė 1975 m. spalio mėn. 25 dieną, 12:45 vai. popiet, sulaukusi 
84 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno daugeli metų. J
Paliko nuliūdę: duktė Albina Jonikas, jos vyras Michael, 2 anūkės 

— Sylvia Stephan, jos vyras Paul, ir Elaine Butkus, jos vyras John, 
2 proanūkai — Michael ir Shawn Stephan bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstamt.

Velionė buvo žmona mirusio Vinco.
Prašoma nesiųsti gėlių.
Buvo amžina narė Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 W. 71st 

Street.
Trečiadienį, spalio 29 dieną 9:15 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į St. Adrian’s parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Petronėlės Rudis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, anūkės, proanūkei, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos____1,... . ..... .

Teisininkas

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
dalyse!

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

ZENONAS STOČKUS
Gyv. 1279 N. Harwood, ,Hollywood, Cal.

Mirė 1975 m. spalio mėn. 24 d., 4:30 vai. popiet, sulaukęs 89 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Telšiuose.

Amerikoje išgyveno 38 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Stasė, gimusi DrasutaviSūtė, duktė Irena 
Tunkienė, žentas Jeronimas, anūkė Ulė su vyra Robert Gaskins, pro
anūkė Kristutė, sūnus Vytautas su žmona Aldona ir 3 anūkėm: Ūdija, 
Regina ir Kristina, sūnus Edvardas su žmona Maryte ir anūkais: Ray- 
mondas ir Marytė, dukterėčia Elena Stočkus ir švogeris W. Drasuta- 
vičius su žmona ir šeima ir daugelis kitų giminių, draugų bei pa- 
pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas koplyčioje ir spalio 27 d. bus nulydėtas i 
Sv. Kazimiero parapijoss bažnyčią, atkalbėtas rožančius, o spalio 28 
dieną po 9 vaL vykstančių pamaldų bus palaidotas Sv. Kryžiaus ka
pinėse.

Visi a. 3. Zenono Stockaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir^ 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsiaveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnus ir gimdės.

Platesnėms informacijoms kreipkitės prie žente šiuo telefonu: 
309 — 662-1437 arva 309 — 367-2331.

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LifUANlCA AVE. TeL: YArds 7-1138-1BS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 65th STREET KEpuunc vizis
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
S154 So. HASTED STREET
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|kų L. K. Vytenio pulke. Po ant
rojo karo atvyko į Angliją ir 
prie Edinburgh© 3 m. dirbo ang
lių kasykloje. Vėliau persikėlė 
į Londoną ir 1956 m. čia atidarė 
nuosavą siuvyklą. Priklausė 
įvairioms organizacijoms, pini
gais rėmė lietuvišką veiklą ir 
spaudą. Palaidotas Londone.

— Spalio 17-18 dienomis Lon
done, Pastoral Centre buvo su
ruoštas naktinis budėjimas. Tai 
buvo maldos ir susitelkimo bu
dėjimas, aukojamas už perse
kiojamus tikinčiuosius. Į suruo
šė “Aid to the Church in Need” 
sambūris. Pabaltiečiams buvo 
paskirta spalio 18 d. naktis.

— šiemet Anglijoje gerokai 
pakeltos pašto siuntų kainos. 

Tai kai kurios įstaigos dėl bran
gumo nesiunčia laiškų per paštą 
ir juos išnešioja įstaigų tarnau
tojai. Ypatingai žmonės prašė 

sumažinti kainas kalėdiniams 

VWWWVWWVVVVWVWWVWWWWVVWWWWWWVWWVW

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
/rYra e«ra dėkoti Viešpačiui ir giedoti tavo vardui, Aukščiausiasis*.

Psalmė 92:1.

Pasaulyje randasi milijonai žmonių, kurie nėra nieko girdėję apie 
garbingą Dievo planą. Tokie juk negali dėkoti arba garbinti mūsų Dievą. 
Todėl mūsų lūpos turi atiduoti jam garbę. Mes turime be paliovos atsi
minti Viešpatį nežiūrint kur esame. Juk visur pasirodo jo išmintingi, 
šventi ir teisingi įstatymai. Juo geriau mes pažįstame kilnųjį mūsų Tvė
rėjo charakterį tuo didesnis bus mūsų noras garbinti ir gerbti ji. Juo ge
riau mes susipažįstame su dideliais Dievo darbais, apsireiškiančiais gam
toje, tuo geriau mūsų širdys ir mintys bus palinkusios garbinti, girti ir dė
koti Visagaliui Kūrėjui.

Vbl žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia klokvloną. Bot kur yra 
rvslo|I? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai* Rsšykitsi

e e o
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
IV, RAITO TYRINĖTOJAI

sveikinimams. Bet ..paštų val
dyba nenori jas sumažinti. Jei
gu kainas nesumažins, tai gal
vojama “streikuoti” ir paštu ne
siųsti kalėdinių sveikinimų. Siū
lomi planai kaip būtų galima 
sveikinimus išdalinti nesinaudo
jant pašto pagalba. Tai ryšium 
su tokiu savotišku streiku, gal 
šiemet mažiau sveikinimų bus 
pasiųsta ir į Ameriką.

V. Vytenietis

SKAITYK IK RITAMI PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI ’'NAUJIENAS'

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

PETRAS BIELIŪNAS

Phene: YArds 7-ltll



NOTARIATAS

INCOME TAX SERVICE

Banditai autobusuose FEMALE

LOGAN SQUARE BLVD,

laisvas.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

(1869-1959) metų
664 psL Kaina

auto 
arti

kongresmeną Erward 
— komiteto pirminin-

Banditams išėjus tik trys ke
leiviai sutiko būti liudininkais 
ir palaukti kol atvyks policija. 
Iš tų trijų banditai atėmė $130 
pinigais ir laikrodėli.

Call Frank Zapolis 
3208'/, W. 95 th St.

GA 4-8654

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

trumpoje kalboje pasakė: — 
Mes didžiuojamės, turėdami to
kią finansinį įstaigą, kaip Chi
cago Savings and Loan Assn, ir 
lietuvę prezidentę, P. Pakel, ku
ri su nuoširdumu remia mūsų 
lietuviška veikla.

185 North Wabaah Avenu* 
2nd Floor Chicago, UL 60601

puikūs 2x5 
sausam beis-

Geras

— Vladas Sidaa išrinktas New 
Yorko Maironio vardo lituanisti
nės mokyklos Tėvų komiteto 
pirmininku, Vida Jankauskienė

lietuvis, pirmos

— Balfo skyrius Bostone rinks 
aukas iki gruodžio 1 d. Pinigus 
prašoma siųsti skyriaus ižd. Jo
nui Valiukoniui, 99 P. St., So. 
Boston, MA 02127. Vajų globo
ja kun. kleb. Antanas Baltru- 
šunas.

Penktadienio vakarą Chica
go j e trys ginkluoti banditai re
volveriu ir sutrumpintu šautuvu- 
grasindami CTA autobuse, va
žiuojant Ashland avenue ties 
14 gatve apiplėšė 25 žmones. Jie 
į autobusą sulipo prie Roose
velt Road ir vienam revolveriu 
prie galvos įsakinėjant konduk
toriui, kiti du perėjo per kelei
vius, liepdami į jų popierinius 
maišus sumesti pinigus ir viso
kias kitokias vertybes.

$16.00, 
JAV vietos* metami 
— 2.50. Užslenluo- 
m valty nemokamai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefu R E public 7-1941

Mes turime dirbti visi kartu. 
Remti lietuvių namų savininkų 
valdybos veiklą. Netikėti gan
donešiais. Jungtis su kitomis 
organizacijomis. Tik kartu dirb
dami ir vienybėje mes visuomet 
daugiau laimėsime.

Kun. Antanas Zakarauskas

— Pianistės Aldonos Kepalai- 
tės koncertas rengiamas lapkri
čio 1 d. New Yorko Kultūros 
židinyje. Praeitą savaitgalį ten 
buvo Aleksandros Vitkauskai
tės - Merker kūrybos paroda. 
Lapkričio 1 ir 2 d. įvyks Inos 
Nenortienės darbų paroda.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

— Leonas Virbickas perrink
tas Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
pirmininku, Stepas Jakubickas 

vicepirm., Jurgis Juodis — 
gen. sekretorium. Vyr. valdy- 
bon išrinkti Marijus Blynas, Kęs 
tutis Dirkis, Eugenijus Smilgys, 
Zigmas Peckus, Ignas Gotautis 
ir Virgilijus Smilgys. Kontronės 
komisiją sudaro Kazys Oželis, 
Stasys Grigaravičius ir Stefani
ja Kaulėnienė. Garbės teisman 
išrinkti — Bruno Macianskis, 
Alfonsas žiedas ir Kasperas Rad
vila.

— Juozas Lėky®, lietuviškos 
veiklos veteranas South Bosto
ne, nesenai šventė 85 m. am
žiaus sukaktį. Ypatingai jis bu
vo veiklus SLA, LT Sandaroj ir 
Amerikos Legiono organizaci
jose. Jis ir dabar lanko lietuviš
kas sueigas bei pobūvius.

3 BUTŲ IR 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-

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
<259 S. Maplewood. Te|. 254-7450 
Tain pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

— Jonas Dalbokas, Los An
geles, Cal., kartu su gerais lin
kėjimais Naujienoms ir pažįs
tamiems člikagiečiams, atsiuntė 
laikraščio paramai penkinę. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas, bet pavardės prašė 
neminėti. Taip !pat užsisakė 
viena ponia iš Santa Monica, 
Cal. Dėkui visiems.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Brangenybei, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

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

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

S8.5O, vienam mėn. S3.00. Kitose 
514.00, vienam mėn.

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

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

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. —
3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608.

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

V. VALANTINAS

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

HELP WANTED
Darbininkių reikia

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. Chicago, DI. Virginia 7-7747

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI-----TUESDAY, OCTOBER 28, 107*

— Juozas Butkns išrinktas 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų S-gos New Yorko skyriaus 
pirmininku, J. Zabielskis — 
sekr., A. Mačionis — ižd.

— Kompoz. Jonas Zdanius, 
Hot Springs, Ark., mirė ligoni
nėje spalio 23 d. Liko liūdėti 
žmona Elena, sūnus Almis ir 
kiti giminės. Spalio 25 d. buvo 
palaidotas Šv. Kazimiero Lietu
vių kapinėse Chicagoje. ______DĖMESIO 

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $64 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

— Danutė Augienė parašė 3 
veiksmų vaidinimą “Užburti 
vaikai”. Jis bus statomas vai
kų laikraštėlio “Eglutė” 25 m. 
sukakties minėjime lapkričio 9 
d. Jaunimo (Centre. Režisuoja 
mokyt. Irena šėrelienė.

BENDRIEMS' RAŠTINĖS 
DARBAMS

Mažoje patrauklioje raštinėje reika
linga mergaitė, patyrusi raštinės 
darbuose, mėgstanti įvairias raštinės 
pareigas. Mokėjimas rašyti mašinėle 
ir gabumas kalbėti telefonu yra rei
kalingas. Pilnas darbo laikas. Išim

tinai geras ■atlyginimas. 
Veltui gydymas.

Turi kalbėti, skaityti ir rašyti 
Angliškai.

FILLIP METAL CABINET
826-7373

CTA autobusuose 
plėšimai ’ sumažėjo

CHICAGA. — Apiplėšimai 
Chicagos transportacijos siste
moje — autobusuose, trauki- 
niuose, stotyse ir platformose 
sumažėjo 40 nuošimčių, paskel
bė policijos viršininkas James 
Rochford. Tarp sausio 1 ir spa
lio'8 d. CTA susisiekimo prie
monėse įvyko 296 apiplėšimai.

Metais anksčiau per tą laiką 
įvyko 592. šiemet policija tran
zito sistemoje padarė 35,515 su
ėmimus ir konfiskavo 404 šau
dykles.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Michigan ežeras 
griauna krantus

Pastaraisiais metais labai pa
kilo vandens lygis Michigan eže
re, kurios būsena siaučiant piet
vakarių, vakarų, šiaurvakarių 
ar šiaurės stipriems vėjams ežero 
didžiulės bangos negailestingai 
griauna Michigan, Indianos, Illi
nois valstijų ežero krantus. Pa
krančių gyventojai gelbėdami 
savo nuosavybes deda pakran
tėse betonines ar kt. užtvaras 
tikslu sumažinti bangų atatran
ką. Tačiau tas nelabai gelbsti, 
nes stiprių vėjų genamos didžiu
lės bangos paprastai kaip vaikų 
žaislus išmėto tas žmogaus da
romas joms užtvankas. Chica- 
gos miestas turėtų gauti dau
giau vandens savo kanalizacijos 
nešvarumams nuplukdyti į Mis
sissippi vandenų sroves. J. J-tis

— Albertas V. Karvelis iš 
Detroito įsigijo inžinerijos dak
taratą Pennsylvanijos universi
tete. Dr. A. V. Karvelis studi- 
juodomos buvo aktyvus jauni
mo organizacijose, bendradar
biavo Technikos Žodyje. Pa
kviestas į Trane b-vės Tyrimų 
ir ugdymo skyrių, Larose, Wis.

Spalio mėn. paskutiniąją die
ną nors mažiau, bet dar vis prak
tikuojama “Haloween” — vai
duoklių diena. Vaikai, apsimaus- 
tę visokiomis kaukėmis, vaikš
to per gyventojus, prašydami 
“išmaldos”.

Nieko blogo nebūtų tuos “uba
gėlius” sutikti ir juos saldainė- 
mis apdovanoti. Tačiau dabar 
pasitaiko dažnai ir visokių pik
tų išdaigų su saldainėmis, nuo 
kurių vaikai suserga ir be gy
dytojo pagalbos neapseina. Bū
na ir visokių užpuolimų.

Taigi, tėvai turėtų savo val
gus prilaikyti nuo šio “Halo
ween” spektaklio, kad vėliau iš
vengus galimų nemalonumų.

J. J-tis

čia parašiau keletą atsako- 
mingų žmonių pasisakymus,, ma
nydamas, kad jie naudingi tiems, 
kurie rūpinasi Marquette parko 
apylinkės reikalais.

Stasys Patlaba

NAUJIENOMS šiemet snėjo 50 metų. Minint ta 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 pavergtu lietuvių laisve, 
neiriamos ir nesidėdamos I sandėrius su okupantais ar ju Jgalloti- 
nials.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu- 
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politiniu iliuziiu laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu 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
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kinado|« metams — $30.00, pusei mėty 

trims mėn
— 526.00, pusei metu
te — 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 8 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PAPnUOSIT — 

MTTOMOSTT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Mūsų organizacijos teisės pa
tarėjas Charles P. Kai pranešė, 
kad namų savininkų valdyba iš
leis laikraštuką, kuris Pranei 
apie mūsų organizacijos veik
lą.- Supažindins su Amerikos sis
tema ir politikų veikla bei jų 
darbais. Iš to imes įgalėsime 
spręsti, kuris politikas dirba 
mums naudingą darbą, kuris ža
lingą. Atėjus rinkimams žino
sime, už kurį politiką atiduoti 
savo balsus, kad mūsų balsai 
nepatektų tiems; kurie dirba 
mums žalingą darbą.

tikrinti paskolų eigą. Per kiek- 
I laiko, kam, kur ir kokioje su- 
■ moję yra paskolos išduotos ? Bet 
jie buvo tie, kurie yra mažiau- 

Isia pas mus investavę pinigų.
Mes duodame paskolas šioje 

apylinkėje ir per šių metų 8 
I mėn. išdavėme už 2 mil. 486 
i tūkst. dolerių, tai yra daugiau 
negu kitos šios apylinkės finan
sinės įstaigos, bet mes neduoda
me paskolų su Amerikos valdžios 
garan tijomis. Ji pasakė, kad 
Chicago Savings and Loan Assn, 
niekur iš Čia nesikeis, nes čia 

I yra mūsų namai, mūsų taupyto
jai ir čia lietuviai rėmėjai, ku
rie savo sutaupytais pinigais 
mūsų finansinė įstaigą išaugino 
į milijoninę. Jūs būkite su mu
mis ir mes visuomet būsime su 
jumis. Aš manau, kad jūs su
pratote mane, kad mes dirbame 
jums naudingą darbą, žinodami 
jūsų rūpesčius šios kolonijos iš-

Pasakyti tiesą Šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

MILWAUKEE AVE.
PAJAMŲ — $17,000. 
TIKTAI — $59,500. '

Švarus 11 butų mūro ir akmens na
mas. Pilnas rūsys. 1—6-šių, 5—4-ių 
(du miegamieji kiekviename) ir 5—i 
kambario apstatyti buteliai, moder
nios kabinetinės virtuvės, pečiai, šal
dytuvai. plytelių vonios. Nauja šil
dymo sistema, elektros laidai, vanden- 
tekis ir kt. Vieta 6 automobiliams 
pastatyti, 2 blokai nuo Milwaukee 
Ave. transportacijos ir puikios krau
tuvės, mokyklos ir kiti patogumai.

NYE REALTORS 
Telefonuokite angliškai 

631-9610

— vicepirm., Vita Matusaitienė
— sekr., Gintas Žemaitaitis — 
ižd., William Kumet — valdy
bos nariu. Komitetas telkia 
mokyklai lėšas ir padeda įvai
riais būdais mokytojams. Mo
kyklos vedėja yra D. Bobelienė.

— Ona Kunkulevičienė ir 
Bronius Zabukas, žinomo resto
rano ir delikatesų krautuvės 
“Ramunė” savininkai Marquet
te Parko apylinkėje, praplėtė ir 
išdekoravo valgyklą. Atidarymo 
iškilmėse buvo sen. Frank D. 
Savickas, teisėjas Alfonsas F. 
Wells, aldermanas Kenneth B. 
Jaksys ir kiti žymūs politikie
riai.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

Amerikos Lietuviu Tarybos ruošiamo banketo pagerbti laikraštininką Bill Anderson ir
Derwinski komitetas. Iš kairės pirmoj eilėj M. Marcinkienė, I. Blinstrubienė, S. Semėnienė 
kėz K. Austin, F. Mackevičienė. Antroj eilė — B. Gustaitienė, J. Kerelienė, kun. A. Stašys, H. Žitkienė, Z. Juš

kevičienė, A. Rūgytė, V. Lapienė, J. Vance, M. Kripkauskienė ir T. Kuzienė.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
£10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

Vaiduokliu" vakaras 
ir vaikai

REAL ESTATE
2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

SAVI NAMAI — TVIRTOVĖ
LIUKSUS 17 M. MŪRAS. 2 

mūro garažas, šeimai gyventi 
California ir parko. $21,500.

MODERNUS 4 BUTU mūras 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45 500

1%. AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas. Arti bažnyčios ir parko. — 
$18,000.

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA.
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti.. Mar
quette Parke. S28.000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildvmai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
S15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
S71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23.900.

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

2 AUKŠTŲ MŪRAS, 
kamb. butai ir 2 kamb 
mante. naujas gazu šildvmas. 
garažas. Arti mūsų. $26.500,

— Pedagogas Jurgis Strazdas, 
Cape Cod, Mass., mirė spalio 9 
d. Liūdėti liko žmona Elena, 
sūnus Virgilijus, taip pat dukte
rys — Vida ir P,ąlmira su šei
momis.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
naujienas

Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų organizacijos na
rių susirinkimas įvyko spalio 
mėn. 18 d. parapijos salėje. Su
sirinkimui pirmininkavo Juozas 
Bacevičius. Jis skaitė paskaitą 
apie Federal Housing Authori
ty — garantuotas paskolas ir 
jų įtaka Marquette Parko kolo
nijos stabilizavimui. Jis aiškino 
minėtų paskolų žalingumą kolo
nijoms. Priminė Roselando įvy
kius, kur per trumpą laiką bu
vo 754 varžytynės namu, pirktų 
su valdžios garantuotomis pa
skolomis. Ragino visus jungtis 
savo kolonijos išlaikymui, nes 
mes esame atsakomingi už jos 
ilgesni išsilaikymą.

Philomena Pakel, Chicago; 
Savings & Loan Assn, preziden- j 
tė, pranešė, kad kitataučių susi-1 
dariusios grupelės mėgino pri-j laikymui 
versti Ch. S. L. A. leistin pa

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai. Žemė — Pardavimui

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

T®8 vieninteli •f lietuvi kailininką 
Chicagoje ------

sVdfiLNORMANĄ 
JKi^buršteiną 

263^826AaX 'MB (i*taigoa) ir 
677-8489 

(buto)

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
VERTIMAI.

Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALI

jPfjrę T.

-. . • .AR • v.

■‘y




