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PREZIDENTAS SIEKIA TAIKOS
ARTIMUOSE RYTUOSE

Izraelis, pirmas drįsęs trauktis iš 
Sinajaus, taikai atidarė vartus

WASHINGTON A. S, D. C. — Praeitais metais prezidento G. 
Fordo ir sekretoriaus Kisingerio griežta nota Izraelio vyriausybei 
buvo sudariusi įspūdį, kad JAV vyriausybė palinko arabų pusėn. 
Iki to meto buvusios JAV vyriausybės glaudžiai bendradarbiavo 
su Izraeliu, todėl arabai priešinosi taikai Artimuose Rytuose.

Izraeliui sutikus pirmam 
trauktis iš Sinajaus pozicijų ir 
leisti egiptiečiams atidaryti Su- 
ezo kanalą ,atidarė vartus toli
mesniems taikos pasitarimams.
Prezidentas ryžtasi siekti taikos

Prezidentas Fordas yra pasi
ryžęs sieįkti taikos Artimuose 
Rytuose. Prezidentas yra įsiti
kinęs, kad pasirašytoji Izraelio 
ir Egipto sutartis yra pirmas sti
prus žingsnis tai taikai atsta
tyti.

Prezidentas labai patenkintas 
Egipto prezidento Sadato pada
rytais pareiškimais ir Įsakymais 
taikai siekti. Prezidentas yra 
Įsitikinęs, kad taika bus kon
soliduota ne tiktarp Izraelio ir 
Egipto,, bet ir tarp Izraelio ir 
Sirijos. .

Libano klausimas bus išspręs
tas, kai Sirija Įsitikins, kad ji 
taikos derybomis galės daugiau 
laimėti, negu abejotinais karo 
veiksmais. Artimuose Rytuose 
sovietų patarėjai dar nedavė nė 
vieno naudingo patarimo valsty
bių galvoms. !

žydai nepatenkinti 
Sadato priėmimu

Anglimi kūrenama 
jėgainė = neteršianti

Ulinojaus valstybės energijos 
komisija nutarė Įnešti pirmuo
sius 10 mil., dol., iš numatytų 
70 mil., Į federalinės valdžios 
kontraktą tikslu pastatyti oro 
neteršiančią jėgainę. Tai pir
mas toks išradimo pritaikymas 
istorijoje, kur jėgainė varto

sianti kurui blogos kokybės ir 
daug sieros turinčią. anglĮ, ne
užterš oro.

Ji neišmes Į orą anglims de
gant susidariusius sieros dvi
deginio dūmus, bet juos pavar
tos turbinoms varyti. Pirmos 
bandymo tokios stotys numaty
tos statyti Tenesee ir Ulinojaus 
Valstijose.

Illinoj aus jėgainė statoma 
Wood River vietovėje, kuri bus 
pajėgi gaminti 57,000 kilovatų 
elektros.

Biržoje reikalai 
pagerėjo

Keli teigiami ekonominiai fak-

JAV ambasadorius prie Jungtiniu 
Tautų Daniel Moynihan keliais atve
jais labai aštriai užkirto diktatorių 
atstovams. Jis aštriai kritikavo 
Ugandos diktatorių Idi Aminą už pa
sisakymą prieš kitų tautu sunaikini
mą. Ambasadorius nepalieka nei vie
nos valstybės, kuri bijo demokrati
nių rinkimų ir kalba apie tarptauti

nę draugystę.

Kambodijos princas Norodom Siha
nouk, praleidęs 6 metus Pekine, at
vyko į New Yorką dalyvauti Jungti
nių Tautų posėdžiuose. Jis kartais 
papasakoja žiaurių scenų apie buvu
sių savo bendradarbių likimą. Noro
dom Sihanoukas tarnavo savo krašto 
karaliui, o dabar jau su tokiu pačiu 
atsidavimu jis tarnauja komunistų 

primestai „ vyriausybei.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

■* Indira Gandhi laimėjo 7 sa
vaites besitęsusią bylą aukščiau
siame* Indijos teisme. Žymes
nieji teismai buvo pripažinę ją 
kalta sulaužius rinkiminius įs
tatymus. Aukščiausias teismas, 
išklausęs abiejų pusių argumen
tus, 4 savaites rašė sprendimą, 
išteisinusį dabartinę premjera.

TŪKSTANČIAI SUSTOJO TIES 
MINUOTAIS LAUKAIS

Madridas sutinka duoti kolonijai 
savivaldą, bet nesilenks prievartai

AJUNS, Ispanijos Sachara. — Keli tūkstančiai beginklių ma
rokiečių įsiveržė Į Ispanijos Sacharą ir sustojo ties spygliuotomis 
vielomis ir minuotais laukais. Marokiečiai iškėlė kelis šimtus 
raudonų vėliavų ir koraną. Korane surašytos visos Mohameto 
svarbiausios tiesos, kurių milijonai arabų dar ir šiandien laikosi.

DAILININKAS ADOMAS VARNAS .
PRIREMIA SAVO PETĮ

Dave Naujienoms neseniai baigtą 
aliejinį paveikslą "Nemenčinės piliakalnis"

Dailininkas, profesorius Adomas Varnas, lietuvių tarpe pla
čiausiai žinomas menininkas ir Čiurlionio galerijos, steigėjas pir
mas atsiliepė Į Naujienų prašomą talką. Jis paskambino ir pra
nešė, kad Naujienoms skiria neseniai baigtą aliejinį paveikslą 
“Nemenčinės piliakalniai”.

Profesorius Varnas labai gerai supranta Naujienų svarbą 
visuomeniniame lietuvių gyvenime. Jam yra aiškus Naujienų 
vedamas politinis ir visuomeninis darbas. Jis visą laiką sekė ir

JERUZALĖ, Izraelis. — Izra
elio politikai labai nepatenkin
ti prezidento' Sadato labai jau 
draugingu priėmimu Amerikoje. 
Jiems atrodo kad prezidentas 
Fordas neturėjo taip šiltai pri
imti Egipto prezidento, kuris 
Amerikoje pasėjo gana daug an
tisemitizmo.

Izraelio premjeras labai ne
patenkintas, kad Izraelio laivų 
laisvas plaukiojimas Suezo ka
nalu vis dar “atidėliojamas. Iz
raelis- sutiko atiduoti Abu Ran- 
deis aliejaus versmes Egiptui, o 
Egiptas vis dar randa kliūčių 
Izraelio laivams plaukioti Sue
zo kanalu.

Jeigu Izraelis būtų nepasi
traukęs nuo Suezo, tai joks lai
vas šiandien negalėtų plaukti 
vandenimis.

N. Rockef elleris 
nepatenkintas

WASHINGTONAS, D. C. — 
Viceprezidentas RockefeĮleris la
bai nepatenkintas prezidento 
Fordo kai kuriais žingsniais. 
Jam nepatinka respublikonų kon
servatorių grupės prieš jĮ veda
ma propaganda. Praeitais me
tais jis norėjo būti viceprezi
dentu, bet dabar riešai pareiš
kė, kad ateinančiais metais jis 
nekandidatuos vice prezidento 
pareigoms. JBuvo pasklidęs gan
das, kad jis sieks nominacijos 
prezidento pareigoms, bet šiuo 
klausimu jis atsisakė daryti bet 
kokius pareiškimus.

toriai išjudino šiek tiek biržą, šiandien seka visuomeninį Amerikos lietuvių darbą ir sielojasi 
ji pakilo iki 840.92 punktų. Ta-, lietuvių vedama laisvės kova. Jis yra Įsitikinęs, kad kiekvienas 
čiau alyvos kompanijų šėrų kai- lietuvis turėtų prisidėti prie laikraščio vedamo lietuviško darbo.
nos susilpnėjo, paaiškėjus, kad 
gazolino kaštai nežymiai krinta ? 
ir kad Norvegijos vyriausybė 
Įsakiusi Phillips Petroleum kom- i - 
panijai sumažinti aliejaus pro- s 
dukciją šiaurės jūroje.

Teigiami ekonominiai fakto-, 
riai, išjudinę biržą, pažymėtini:' ' 
valdžios Įstaigų pranešimu, ben- j į 
dras prekių Įpirkimas pakilęs j g 
pereitą mėnesį 21.6% metinio!! 
vidurkio ir antra, niujorkiečių !' 
įsteigta bendrovė miestą iš ban- j 
kroto gelbėti, New York’s Mu
nicipal Assistance Corp., paskel
bė, jog pajėgsianti “sukalti” 8 
bil. dol. sumą.

Mirė literatūros

Prof. Adomas Varnas

kritikas Trilling
Lapkričio 5 mirė žymus Ame

rikos rašytojas ir literatūros 
kritikas prof. dr. Lionel Trill
ing, turėdamas 70 m. amž. Mi
rė vėžio pakirstas. Gimęs New 
Yorke.

Kolumbijos universitete Iš
gijęs doktoratą, profesoriavo 
daugelyje universitetų. Iš jo pa
rašytų žinomų veikalų, pažy

mėtina: “Freud and the Crisis 
of Culture”, “The Liberal Ima
gination” ir kit.

♦ Bengalijoje įvyko naujas 
perversmas. Užsienin išbėgę ka
rininkai grįžo į Daccą ir perėmė toje.
kariuomenės vadovybę. Kariuo- Į Bankete bus paminėta trans- 
menės štabo viršininku vėl pa-(atlantinio lakūno Felikso Vait- 
skirtas gen. Ziaur Rahman. kaus skridimo 40 metų sukak

Profesorius Varnas yra sukū
ręs didelį “Lietuvos piliakalnių” 
ciklą. Naujienoms jis davė vie
ną to ciklo darbą, kuris vadina
si “Nemenčinės piliakalnis”. 
Tai 22x23 colių aliejinis paveik
slas. Jis atiteks artėjančio Nau
jienų banketo dalyviui. Profe- 
rius Adomas Varnas ir pedagogė 
Varnienė dalyvaus Naujienų 
bankete, kuris vyks lapkričio 16 
dieną garsinime nurodytoje vie

tis: Dar gyvi minėto skridimo 
organizatoriai dalyvaus šiame 
minėjime.

Chicagos draugijų ir organi
zacijų nariai, prisidėję prie skri
dimo organizavimo, dalyvaus šia
me sukaktuviniame minėjime. 
Naujienų vedamam darbui pri
tariančio organizacijos siunčia 
atstovus ir pataria nariams šia
me sukaktuviniame minėjime 
dalyvauti.

Prekių kainos 
vėL kyla

Lietuvoje žmonės sakydavo: 
“Sukis taip, sukis kitaip — už
pakalio vistiek nematysi”. Taip 
ir su infliacija: bandoma vie
naip, bandoma kitaip, tačiau ji 
kaip plėtėsi, tai ir tebesiplečia. 
Pavyzdžiui, š. m. spalio mėn. 
infliacija sustiprėjo 1.8%. Tai 
aukščiausias pasišokėjimas šiais 
metais. Pereitais metais tuo 
pačiu laiku kainos buvo pašo
kusios 2.9%.

žemės ūkio produktų kainos 
yra tvirtos ir vis kyla. Pramo
nės gaminių kainos, nors ir svy
ruojančios, yra parankus rodik
lis arba barometras infliacijai 
matuoti. Jų kainos pakilo perei
tą mėnesĮ 1.2%. Pr ei tai s metais 
1.5%. Fabrikų prekės sudaro 
70 nnoš. viso Ametrikos parda
vimo.

o Beginkliai marokiečiai, pa
sivadinę Alacho kariais, pasista
tė palapines visai prie vielomis 
atskirtos Sacharos sienos. Jie 
negavo Įsakymo žengti į minuo
tą zoną.

o Ispanijos valdžia informa
vo saugumo tarybą, kad ispanų 
Sacharos teritorijon Įsiveržę ma
rokiečiai ir pastatę palapines 
gali bet kuriuo momentu išpro
vokuoti karo veiksmus. Atsa
komybė už juos krisianti Maro
ko karaliui, Įsakiusiam maro- 
kiečiams žygiuoti Į ispanų te
ritorijas.

o Nepatvirtintos žinios sako, 
kad kalėjime karių buvo sušau
dyti 26 politiniai kaliniai. .Gin
kluoti vyrai Įsiveržę į kalėjimą 
ir vienutėse sušaukė teismo lau
kusius buvusio prezidento Maži- 
bur Ramano bendradarbius.

o Ginkluota Portugalijos pa
rašiutininkų grupė Įsiveržė į Re- 
nasecenca radijo stotį, išvarė 
ten buvusius tarnautojus, suga
dino žinių perdavimą ir išėjo. 
Kariai atvyko kariuomenės sunk
vežimiais.

Policija susekė 
bombininkus

Čikagos policija jau turi dve
jų asmenų veido bruožus — ški
cus, kurie spalio 27 padėjo bom
bas prie aliejaus kompanijos 
“Standart Oil” rūmų bombą ir 
kuri nesprogo. Kaip žinia, Či
kagoje sprogo bombos prie Con
tinental Banko, IBM ir Sears rū
mų.

Įtartinų asmenų škicai poli
cijos taliau aiškinami ir tiriami.

Vėžio liga 
nenugalima

Vėžio liga tebėra nenugalima. 
Ja mirštančiųjų skaičius vis di
dėja. Ypač tas pastebima per š. 
m. pirmuosius 7 mėn. — 5.2%, 
nežiūrint fakto, kad dauguma 
vėžiu sergančių pagydoma. 1933 
m. iš 100 tūkstančtio asmenų 
vėžiu mirė 105.9, 1974 m. — 
169.5 ir 1975 m. iki rugpiūčio 
mėn. 176.3. Normaliai vėžiu 
mirtingumas kyla 1% Į metus.

Kai kurie kongreso nariai ir 
3 Nobelio premijos laureatai 
daktarai, tyrinėjantieji vėžio li
gą, yra Įsitikinę, kad vėžį su
kelia Įvairūs chemikalai, var
tojami maisto produktuose.

Manoma, kad DĖS, — diethyl- 
stilbesterol, — primaišant jį į 
gyvulių pašarą, kai per trum
piausią laiką padidintų gyvulių 
svorio prieauglį, ypatingai yra 
pavojingas, 
tratai ir

žurnalistas Antanas Vaivada 
lapkričio 16 dieną atskrenda Į 
Chicago, kad galėtų dalyvautų 
Naujienų rengiamame bankete 
lakūno Felikso Vaitkaus 40 me
tų sukakčiai paminėti. Kartu 
su Vaivada į Chicago atskrenda 
ir jo žmona Milda Baronaitė Vai- 
vadienę.

Antanas Vaivada buvo pats 
svarbiausias Vaitkaus skridimo 
organizatorius. Jis dalyvavo 
kiekviename susirinkime skri
dimui organizuoti, jis išlydėjo 
Vaitkų iš New Yorko aerodro
mo. Vaivada papasakos banke- 
tan suėjusiems čikagiečiams, 
kaip tas skridimas buvo organi
zuotas. Amerikoje yra lietuvių, 
kurie Feliksą Vaitkų sutiko 
Kaune. Minėjime bus išgirstas 
ir jų žodis.

Mašina padeda 
generolui Franko 
MADRIDAS, Ispanija. — Mo

derni mašina padeda sergančiam 
generolui Franko valyti krau
ją. Operacijos metu paaiškėjo, 
kad valstybės galvos vienas inks
tas visai neveikė ir nevalė krau
jo. Po operacijos gydytojai nu
tarė Įjungti mašiną ligonio krau
jui valyti. Dabar paaiškėjo, kad 
mašina labai gerai veikia ir ša
lina nešvarumus, ko negalėjo pa
daryti sugedęs inkstas.

Penktadienį ligonio širdis tvar
kingiau plakė, o gydytojai pra
dėjo planuoti sekantį žingsnį li
goniui stiprinti. Ligonis yra at
gavęs sąmonės, girdi klausimus, 
bet jis neturi jėgų atsakinėti.

Pradžioje marokiečiai rinko
si ties ispanų Sacharos nustaty
ta siena. Marokiečiai pasistatė 
palapines ir kelias dienas ilsė
josi, kol atvyko didesnis jų skai
čius. Vakar, lapkr. 6 dieną, ke
li tūkstančiai marokiečių, jau
nų ir senų, vyrų ir moterų, pra
dėjo “Užkariavimo žygį”. Saulė 
smarkiai kaitino Sacharos smė
lį, o šiltas vėjas nešė smėlį į 
akis, ausis ir kliudė žygiui. Per 
6 valandas tūkstančiai marokie
čių nužygiavo pusšeštos mylios. 
Ten buvo nutiestos dar vienos 
spygliuotos vielos, o atvyku- 
siems pranešta, kad kitoje vie
lų pusėje minuoti laukai.

Tspšnų kariuomenės pulkinin- 
. kasr., vadovauj antis' Sacharoje 

esančiam legionierių pulkui, pra
nešė marokiečiams, kad jam yra 
įsakyta ginti ispanų Sacharos te
ritorijas. Jis yra pasiryžęs tai 
daryti, nekreipdamas dėmesio 
į .pasekmes. Jis jau yra užmi
navęs kelius ir priėjimą prie 
sostinės. Jau yra padėta 20,000 
minų. Kitos vietos karių spe
cialistų yra toliau minuojamos. 
Be to, jis yra išdavęs ginklus 
kariams ir įsakęs pastoti kelią 
kiekvienam svetimšaliui, besi
veržiančiam į ispanų valdomą 
Sacharą. Šis Ispanijos pulkinin
ko įsakymas radijo bangomis bu
vo perduotas marokiečiams is
panų ir marokiečių kalbomis.

Ispanų Sacharos klausimas 
jau buvo iškeltas prieš porą me
tų. Tuometinis Ispanijos prem
jeras pareiškė, kad Ispanija yra 
pasiruošusi atiduoti kolonijas 
gyventojams, bet perleidimas 
turės būti tvarkingas. Kada Ma
roko karalius panoro gauti Sa
charos teritorijas, tai ispanai 
jam pranešė, kad pirma teks pa
daryti Sacharos gyventojų ple
biscitą ir atsiklausti jų. Jeigu 
dauguma norės prisijungti prie 
Maroko, tai galės taip pasisa
kyti, bet tuo tarpu Ispanijos vy
riausybė neleis marokiečiams 
sauvaliauti Sacharoje.

Mauritanija, gulinti į rytus 
nuo Sacharos, patyrusi apie Ma
rokos pretenzijas, taip pat nori 
dabar įsiveržti j ispanų Sacha
rą, bet nieko žygiui dar nesu
organizavo. Tuo tarpu Alžiri- 
ja nori, kad būtų pravestas ple
biscitas ir kraštas perleistas 
tvarkingai. Jeigu Maroko karo 
jėgos eis į ispanų Sacharą, tai 
ten žygiuos ir Alžerijos ka
riai.

čiami į mėsos produktus, sutei
kiant jiems spalvą, skonĮ ir kit., 
per ilgesnį laiką sukelia vėžį.

Sakoma, kad vartojimas che
mikalų maiste, pramonėje, pa
šaruose priklauso nuo vartoto
jų. Esą, jie tik gali nuspręsti, 

ar už-Taipgi visokie ne-Į ar juos leisti vartoti, 
nitrogenai, sušvirkš- drausti..

Debesuota, šilta.
Saulė teka 6:31, leidžiasi 4:37.



Z. JUŠKEVIČIENĖ kaitt-Z; .k’. Lucres scenoje,

PAGERBTĄ MOTERŲ ORGANIZACIJOS 
STEIGĖJA JONUŠAITĘ ZAUNIFAĖ

^iesą, kad išeivijos lietuvis 
gyvena ir guodžiasi NeprikJąjųso- 
ims Lietuvos gyvenimu. Juo di- 
d/i.iojasi ir prieš kitataučius. 
Išeivijos lietuviui Nepr. Lietu
vos istorinis tarpsnis yra tau
tinė šventenybė.

Ano garbingo tautos istorinio 
gy- enjmo meto kiekvienas vais
tyk iškurną įrodantis asmuo ar 
dokumentas yra tautinė relikvi
ja.. Išeivija visa tai, kas tik 
priklauso valstybės gyvenimui, 
aukštai vertina ir brangina, 
nuoširdžiai gerbia, myli. Ji 
brangina ano meto veikėjus, kul
tūrininkus, tautos pasišventė 
liūs, iškiluosius scenos darbuo
tojus ir t. t.

T MK Federacija Chicagos 
Moterų klubas taip pat su išeiviš- 
ka pakilia tautine nuotaika su
rengė sutikimą, pagerbimą Vin
cei Jonuškaitei - Leskaitienei 
Ne"r. Lietuvos operos primado
nai. LMK Federacijo.s steigėjai. 
Priėmime dalyvavo aktyvuos 
Chicagos moterys ir pačių klu
bo aktyvių narių būrys, viso apie 
penkiasdešimt asmenų. Priėmi
mas Įvyko spalio mėn. pabai
goje. puošniuose Tautiniuose na
muose.

Susitikime su iškiliąja viešnia j 
buvo prjsiminimaią plačiai at
vertos durys Į Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo praeitį. Bu
vo gyvai, vaizdžiai prisiminta 
LMF klubo steigimo nuotaika, 
aplinkybės pokario metu, Vo
kietijoje, Muenchene. Šiuo rei
kalu kalbėjo organizacijos stei
gėja, V. Leskaitienė, ji pateikė 
įdomių gyvenimo fragmentų ir 
iš Nep. Lietuvos operos pirmų
jų metų gyvenimo. Kalbėjo L. G. 
konsule J. Daužvardienė, dr. V. 
Sruogienė. Pokalbyje aktyviai 
dalyvavo, statė klausimus Chi
cagos Moterų Federacijos klu
bo užuomazgos pirmosios dar
buotojos: St. Semėnienė, M. 
Kriaučiūnienė, Z. Juškevičienė 
ir kitos. Pokalbis, prisiminimai 
buvo gyvi ir įdomūs, jie vyko 
prie puošniai parengto vaišių 
stalo, kurias kruopščiai, moko- 
viškai parengė klubo vicepirmi
ninkė Macevičienė ir D. Ku- 
rauskienė.

L. G. konsule, J. Daužvardie
nė, klubo pirmininkės pakvies
ta kalbėti, maloniai prisiminė 
metą, kada ji buvo dar tik gim
nazistė, lankė Nepr. Lietuvą ir 
ten pamatė, išgirdę . Y. Jonuš-

kaip solistę, Karmen rolėje, su
sižavėjo jos balsu, vaidyba. J. 
Daužvardienė nuoširdžiai pasi
džiaugė ir plačiu atgarsiu apie 
Federacijos Moterų klubo su
rengtą pobūvį, Chicagoje revi
duojančių užsienio valstybių 
konsulėms ir kęnsųlų šeimų mo
terų atstovėms. Kaip jau spau
doje buvo plačiai rašyta, šis 
konsulių priėmimas įvyko pra
eitą mėn., Tautiniuose namuo
se. Konsule pasakė, kad yrą ga- 
ajgj yįsą eilę malonių atsilie
pimų, padėką telefonu ir laiš
kais, kurių visą pluoštą ir pa
dėjo ant stalo. Už gražias klu
bo narių pastangas, — šaunų 
priėmimą laiškų gavo ir pati 
pirmininkė, tiesiogiai. Padėkos 
laiškai čia pat buvo ir paskai
tyti. Asmeninę padėką susilau
kė ir tautinių juostų audėja, po
nia Veselkienė, kuri kons. vieš
nių priėmimo metu audė mar
gaspalvę juostą.

Dr. V. Sruogienė priminė gar
bingą viešnią, Vincę Jonuškai- 
tę-Leskaitienę, anuomet Zaunie- 
nę, dar jauną, žalio kaimo mer
gaitę, vos tik pirmuosius žings
nius bežengiančią į dainos sce
ną. Pasidžiaugė jos turimu, ne
abejotina dainos meno talentu, 
pasigėrėjo jos kuklumu. Aptarė 
jos gilų tautinį susipratimą.

Dr. V. Sruogienė pasakė, kad 
Vincė buvę ne tik įpinisterio 
žmona, ne tik iškili solistė, bet 
pirmiausia ji buvo jautrios šir
dies žmogus: kur ir kada tik 
kalėjo bėgo gelbėti į vargą, į ne
dalią patekusius.

•Ponia V. Leskaitienė, savoje 
kalboje, prisiminimuose apie 
Nepr. Lietuvos gyvenimą, pasi
gėrėjo Lietuvos kaimo moters 
taurumu ir jos sveika išminti
mi. Ji gyvai, .vaizdžiai atpasa
kojo -kelis epizodus iš Lietuvos 
seimo sesijų, kur skarota kai
mo moteris parodė daug logi
nės išminties, įstatymus ren
giant. Moterišku pasididžiayi- 
galėjo, bėgo gelbėti į vargą, į ne- 

!mų išvardino Vyčio, kryžiaus

Apie pavergtos Llehivus
Naujienų skaitytojas J. P. ii 

Vok. Vokietijos savo laiške 
tarp kitko rato:

Pas mus Šiaurės Vokietijoje 
praėjusi vasara buvo viena iš 
gražiausių, šilčiausių ir pasto
viausių vasarų. Kaip vokiečių 
spauda rašė, panaši vasara bu
vo tik 1911 metais. Buvo dar 
labai gražus it rugsėjo mėnuo, 
ir dabar dar nėra šalta, žiųo- 
nia jau rudeniški orai, bet dar 
gražūs. Kartais toks oras tęsia
si iki pat Kalėdų.

Užsiminsiu apie šių metų 
autoralį — Europos Turą — 
75” Tur būt ir Jums yra žino
ma, kad ir šiais metais toks 
autoralio turab įvyko spalio 14 
— 24 d. d. Ir šiame ture važiavo 
broliai Kastytis ir Arvydas Gir- 
dauskai, ir Stasys Brundza. 
šiais metais iš Hanoverio star
tavo 59 auto mašinos; dalyva
vo Fed. Vokietija (gausiausia 
dalyvių skaičįum), Sovietų Są
junga, Italija, Austrija, Rumu
nija, Belgija, Danija, Kenija 
ir Jugoslavija. Autoraįio da
lyviai nuvažiavo 10,000 kilo
metrų, dvylikos valstybių ke
lias. Startas —Fęd. Vokietija,

Hanover. Finišas ir vėl Fed. 
Vokietija, Travenmūde, prie 
Baltijos jūros. Iki Prancūzijos 
—Belgijos pirmavo broliai Gir- 
dauskai (Kaunas) ir Kozyrėi- 
kovas bei A. Karemyševas (Ry
ga) su “Žiguli”, šios auto maši
nos užsienyje yra vadinamos 
“Lądos”. Prie perėjimo sienos 
iš Prancųzijos į Belgiją, pran
cūzų pasienio muitinė ir sie
nos apsaugos tarnyba visas So
vietų Sąjungos mašinas buvo 
sulaikiusi, kadangi jos vizas 
turėjo per kitą sienos perėji
mo punktą pravažiuoti, o ne 
per tą kur važiavo autocalls. 
Tris valandas užtruko dery
bos. Galų gale muitinė sutiko 
praleisti, bet sienos apsauga ne
praleido. Tuomet šie turėjo da 
ryti 300 kilometrų užuolanką 
ir pravažiuoti sieną, kur buvo 
nurodvta vizose.

Šio įvykio pasėkoje iškrito 
visos Sovietų Sąjungos eskor
tas iš lenktynių eilės. Iš esa
mų autoralio lyderių (Gu daus
kai), visi paliko paskutinėse 
vietose, (Girdauskai 47 vieto
je). Kai visos autoralio maši
nos suvažiavo į Travemūndę — 
spąjio 25 d., įvyko galutinis 
techniškas auto mašinų patikri
nimas, o po to autoralio komi
teto posėdis dėl nustatymo vie-

. Komi-

eioji yieta taip ir paliko nie
kam nepaskirta. Sovietų dele
gacija buvo dar šeštadienį su
sirišusi su Paryžium, bet buvo 
perdaug vėlus laikas ir jokio 
atsakymo iš ten negavo, o sek
madienį ir šiaip įstaigos būna 
visur uždarytos. Su dideliais 
protestais sovietų autorglio da 
lyviai ir jų palyda, jau sek
madienio ryto išvyko į namus. 
Gi anksčiau jie išvykdavo tik se 
kantį antradienį. Rusai komu
nistai (vadovai) taip buvo 
įsiutę , kaip koki žvėrys.

šiame autoralyje dalyvavo 
trys lietuviai, penki latviai ir 
du rusai. Kitais kartais mūsų 
būdavo dauguma. Be to reika
linga pažymėti, kad Kastytis 
Girdauskas buvo šių metų au- 
toralio meistras — lyderis So
vietų Sąjungoje, laimėjęs auk
so medalį ir pirmą vietą. Štai 
ką daro mažos tautos sporti
ninkų ryžtas ir ištvermė.

IŠ esančio Sųyiętų Sąjungos

siųsta tiek daug žvalgybos agen 
tų, kad juos buvo galima su
tikti kiekviename žvilgsnyje 
Travemūndėje. Nežiūrint to
kios stiprios apsaugos, vistiek 
su lietuviais buvau susitikęs, 
ir trumpai pasikalbėjau.

Dabar reikia laukti forma
laus Sovietų Sąjungos protesto 
Prancūzijos vyriausybei, nes 
ir vikiečių spauda rašė, kad čia 
gali būti ir politinis reikalas, o 
ne kok nors nesusipratimas. 
Tegul dabar sovietai pasimo
ko, kaip jie leidžia “laisvai” 
judėti užsieniečiams pas save. 
Sovietijoje niekur .nenukrypsi 
nuo tikslo, : t y. kur pažymėta 
vizoje, tik ten gali lankytis. 
Prancūzai yra pilnumoje pa
teisinami, kad jie taip padarė, 
nors ir mūsų Girdauskų gaila, 
kad jie ir vėl nelaimėjo pirmo
sios vietos”. •,

ordinu apdovanotas moteris,
Nęprikl. Lietuvos gyvenimo
metu. Kalbą baigdama pasakė: tų ir paskyrimo prizų.
Jei moterys valdytų pasaulį, ne- - tetas neatsižvelgė į tai, kad So-
būtų nei peštynių, nei karų!” vietai pasirūpino klaidingą sie-

išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje »>.’

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
l)r Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. J02 psl. Kaina

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

' NAUJI E’N O S, .
1739 So. Halsted St., Chicago, Di. 60608

Kviečiame į Felikso Vaitkaus skridimo 40 metų sukakties

AN K
Sekmadienį, š. m. lapkričio 16 d.

POLONIA GROVE SALĖJE 
4604 ARCHER AVĖ.

(Prie 46-tos gatvės) , Brighton Parke

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

VAKARIENĖ, 
MENINĖ DALIS i 

IR ŠOKIAI
Orkestrui vadovauja — G. JONIKAS. Pradžia: 4 vai. popiet.

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dol.

MINĖJIMĄ RUOŠIA NAUJIENOS L M B -a ’ . • J
Vietas prašome re^erygotj iš anksto raštu

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

arba telefonu HA Į - 6100.

Bus didelė Felikso Vaitkaus skridimo dokumentų paroda. 
Pranešimas, kaip tas skridimas buvo suorganizuotas.

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

būtų nei peštynių, nei karų!” vietai pasirūpino klaidingą sie- 
Renginįo dalyvės jai ilgai ilgai nOg perėjimo punktą. Sovietai 
plojo. Reiškią p. V- Lęskaitienė protestaVo ir buvo apleidę po- 
pasakė tai, ką visos ipoterys ■ sėdžius pasišalindami į kitą 
galvoja ir jaučia... Renginio va- I 
dovė ir kalbų moderatorė buvo 
pati klubo pirmininkė M. Marcin 
lųėnė, ji pasigėrėtinai sklandžiai 
pravedė visą pobūvį.

Pluooštelis žinių apie pačią 
LMK Federaciją; jos paskirtį, 
apimtį ir tautinį,'politinį tiks
lą. Karo dievaičiui vos tik nu
tilus ugnimi. Spjaudyti ir kartu 
švaistytis, prasidėjo visokio gy
venimo atstatymas ir naujo or
ganizavimas, 'atitinkamos laiko 
ir aplinkos reikalavimui; Staty
bos nuotaikas’giliai jaute ir lie
tuvės moterys- gyvenančios pa
bėgėlių stovyklose. Giliau su
sipratusios, politiškai išprusu
sios, kaip ir buvo-V. Jonuškaitė- 
Zaunienė, ėmėsLuždavinio subur
ti Lietuvos motėris į organizaci
ją ir organizuotai jas suvesti 
su pasaulio moterimis, tikslu iš
nešti neteisėtą, tragišką Lietu
vos valstybės reikalą į platif' pa
saulį, pasiieškoti draugų, užta
rėjų Lietuvos reikale. Pasaulio 
moterims pristatyti lietuvę mo
terį, jos pasiektus organizaci
nius, kultūrinius laimėjimus, 
tautinės laisvės aspiracijas,

V. Jonuškaitės organizacinė
mis pastangomis, vienminčių 
būriui pritariant, talkinant ir 
buvo įsteigta Lietuvių Moterų 
organizacija ir Pabaltijo moterų 
organizacija. Neužilgo organi
zacijos, kiekviena paskirai tapo 
įjungtos į Pasaulio Moterų Klu
bų Federaciją, 1948 met. kovo 
mėn., Vokietijoje, šiai pasauli
nei organizacijai;- GFWC besi
vadinančiai priklauso 50-ties 
tautų moterų atstovės, arti pen
kiolika mil. moterų! Organiza
cija kasmet šaukia plataus mąs
to moterų konferencijas, kur 
gyvai, laisvai aptaria pasaulio 
moters socialinę kultūrinę eko
nominę ir teisinę padėtį, vals
tybėje ir pasaulyje.

ši moterų organizacija stovi 
gyvenimo pažangos ir moters 
teisės sargyboje. Šiuose pasau
linio masto moterų suvažiavi
muose visada dalyvauja ir lie
tuvės moterys, kaip lygiateisės 
šios organizacijos - narės. Vie-

■' na ar kita forma, bet visada pri
stato Lietuvos neteisės reikalą 
1 pasaulio moterų forume; ir su
silaukia užtarėjų simpatijų, o 
neretai ir širdingą draugų-ių sto
vinčių paskirų valstybių politi
niuose postuose, įtakingų poli
tikos žmonių.

Tad LMK Federacijos veiklai 
tenka skirti rimtas dėmesys ir 
linkėti gyvos, aktyvios veiklos, 
^as ir yra linkima visos politi-. 
niai, tautiniai susipratusios iš
eivijos. « >

svętainę. Po to dar kartą buvo 
visi susitikę ir kalbėjosi, bet 

l7 jokio nutarimo nebuvo priim
ta, kas sovietams duotų teisę 
į pirmos vietos laimėjimą.

Pirma vieta autoralio “Eur 
ropos Turo —75” buvo paskir
ta vokiečiams, o antroji ir tre-

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaųs Raitai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kainą $3.00,
PETRONĖLĖS LICDŽIUVIENĖS -

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 1
88 puslapiai. Kaina x ;

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokių adresų: , ? į i

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.
. . -..r .. . I

NAUJIENOS”

U. B. Oevs-oxs?*. not oa-, U< trn* advert 
lt is pcs*«n:»<5 -a j public »srv<cs in coopsraUon Tf

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

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

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

Before you know it, your AmeMcan

Now £ Boadi p»y% bitrmtt when to 
matuMty 5 y/Mn, W tnonthf tW fr< 
year). Bond* are rpplMpd if loec. 
iefltroyftcLWh#>n needed they can be cwbed ♦ 
at ywr bank. Interest » aot to atait 
or iflgal inoomr trr, and fibrai tax war 
be aHmaJFxiaMl redsanpBkXk

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill, 60608
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AtGIRDAS GUSTAITIS

OLEGO TRUCHANO PASAULIS
Knyga apie didįjį lietuvį keliautojq fotografą

Paminima ir jo šeima:
“By now, his father, mother 

and sister had arrived in Ho
bart as emigrants, sponsored 

in
law. Hie had much to tell them 
about their new country, so 
different from Lithuania with 
its ancient Indo — Germanic 
language and rich history” (17 
psl.).

Kaip žinome, 
ba yra Indo - 
Indo - germanų, 
sunku įrašyti.

Knyga vadinasi The World 
of Olegas Truchanas. Autorius 
Max Angus yra taip pat daili
ninkas, meno mokytojas, gy
veno Hobart, Tasmanijoje ir 
Truchaną pažino virš dvidešim
ties metų. Knygą jis paren
gė su dideliu įsijautimu bei 
pagarba O. Truchanui. Dide
lio formato, puikiame popie
riuje,, drobiniais viršeliais, 
spalvotu aplanku knyga — al
bumas turi 144 psl. Įžangą pa
rašė Norman Laird (du puslaT 
piai), kurią į lietuvių kalbą 
gražiai išvertė Aleksandras 
Kantvilas, O. Truchano gimi
naitis, gyvenantis Hobart’e. 
Knygos tekstas, su 10 nuotrau
kų, eina iki 55 psl. imtinai. Te 
nai penkios nuotraukos su_01e-

(Tęsinys)
Netrukus susidarė Komite

tas jo atminimui — knygai iš-
leisti. Ją naudodamas' para-i, " as e““eran's- »pon«»' 
iiau Šiuos įspūdžius. Knygai?'- °?*“ a,,d h!s
yra puiki. Vietomis net lietu
viškai patriotiška. Pa v. apra
šoma Olego Truchano veikla 
lietuvių pogrindyje:

“Seen in retrospect, his live 
was in even’ sense a prepara- 
tios for it. Born in Šiauliai, 
Lithuania iit 1923, he had seen 
his small country overrun by 
the Russians in 1940, the Nazis 
in 1941, and iy the Russsians 
again in 1945 as they drove out 
the Germans. He faught the 
invaders as a member or the 
Lithuanian Resistance Move
ment; lived to see nearly a 
third of his countrymen killed 

? or sent to concentration camps, 
then was angered and humilia
ted to find his country hand
led over to the USSR at the 
1945 Yalta meeting between 
Stalin, Churchill and a dying 
Roosevelt. Lithuania became 
a Soviet State. Truchanas left 
it — never to return”. (16 psi.).

Šiame gražiame aprašyme 
yra .pora klaidų: Rusija iš naujo 
Lietuvą okupavo 1944 metais, 
ne 1945 m. Gi Jaltos konferen
cija įvyko 1944 m. ne 1945 m.

lietu vių kal- 
europiečių, ne 
Ir tatai nebuvo

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, 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 gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at-. 
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.

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 “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

'' ‘ Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti 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:

I. J. Augurtaltyti- ViIčIOnI»n®, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 128 psl. Kaina SI.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00.
8. Anatolijus 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 gilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rulda, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
II. Stasys Sastveras, 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. Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL S2.50.
16. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
18. Adomai Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį.

XI xx O U X XX xy VU, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

gu, įskaitytinai jo studentavi-i lietuvis patrinats, net lietuvių ži ir tai dau?iau.=ia skiriami ko- 
mo laikus Mūnshene — jis prie I pogrindžio aktyvus narys, mir monistinėms valstybėms. Apie « 
foto įtaisų, tarp nuotraukų; I tinai nekentęs lietuvių tautos Jungtinių Tautų veiklą kalbė- 
toliau matyti Lietuvos žemėla
pis. 58 — 135 psl. matome ne
paprasto gražumo, puikias bei 
meniškas Olego Truchano pa
darytas spalvotas nuotraukas, 
kurios pavyzdingai spalvotai 
atspausdintos. Daugybę sykių 
į jas žiūrėjau, kiekvieną kartą 
stebėdamasis Olego puikiu fo
tografavimu. Dauguma yra ne
paprasto grožio. Tasmanija 
turi būti, gamtos požiūriu, ža
vus kraštas.

Olego Truchano knygos — 
albumo išleidimo tasmanieėiai 
sudarė savo komitetą iš šių as
menų:

Max Angus (president), Pat
ricia Giles (secretary); anks
čiau buvo Brenda Hean, bet ji 
žuvo 1972 m. kai lėktuvas su 
pilotu Max Price be žinios din
go skrendant tarp Hobart ir 
Canberra. Toliau: Elspeth Vaug 
han (treasurer), Bay Barnes, 
Frank Bolt, Peter Dombrovs
kis, Ralph Hope - Johnston, 
Norman Laird. Jie knygą pa
rengė, išspausdino. Platina Fui 
lers Bookshop Pty. Ltd., 81 Mur 
ray St., Hobart, Tasmania - 
Australia. Kaip man pranešta, 
pirmoji laida išparduota, vos 
knygą atspausdinus. Dabar 
jau esanti išspausdinta antroji 
knygos laida. Pirmos laidos 
knygos kaina buvo $19.50. An
troji laida yra kiek brangesnė.

Olegas Truchanas, nuosta
bus keliautojas ir nuotrauki- 
ninkas, visiems laikams įam
žino savo vardą ir pavardę 
Australijoje. Kiekvienas Aus 
tralijos geografiją besimokan
tis turės atminti jo pavardę, 
na, savaime aišku, ir jo kilmės 
kraštą Lietuvą, kurią jis taip 
labai mylėjo, buvo karštas

I priešų — okupantų. . jo ambasadorius W. Tapley Ben- J
Olegas Truchartas lietuvių not, JAV atstovo prie JungtJ 

liautai padaru daugiau nei rin-lTautų pavaduotojas. Diskusijų 
kiniai gerų knygų. Laikui bė
gant knygos gali būti sunaikin
tos, bet Olego Truchano vardu 
pavadintas puikus, pasaulyje 
vieninteles Huon pušis augi
nantis parkas, niekad nepra- 

j ras savo vardo. Ir Olego Tru
chano vardas bus svarbesnėse 
geografijos, miškininkystės kny 
gose, visuose Australijos vado
vėliuose, knygose, enciklope
dijose.

Mes, lietuviai, deramai sau
gokime, gerbkime Olego Tru
chano laimėjimus. Gaila, kad 
jis negyveno prieš daug šimtų 
metų. G>al tada Amerika ir 
Australija būtų atrastos lietu
vio, gal tenai dabar skambėtų 
ne anglų, bet lietuvių kalba... 
Vienas žmogus kartais gali la
bai daug pakreipti įvykių eigą.

Knygoje The World of Ole
gas Truchanas yra žemėlapių^ 
įskaitytinai Truchanas Huon 
Pine Reserve, kuris yra prie 
Denison upės. 139-me pusla
pyje paskelbta bibliografija, 
naudota raštija. 141 — 143 psl. 
yra knygos vardyno sąrašas, 
tarp kurių matome Lithuania, 
Lithuanian Resistence Move
ment, Šiauliai ir kt.

Knyga The World of Olegas 
Truchanas yra istorinės, doku
mentinės, geografinės, fotogra
finės vertės ne tik australams, 
ne tik Vakarų pasauliui; juo 
labiau lietuviams. Olego Tru- 

‘chano kalibro asmenybės Aus
tralijos orbitoje neturėjome ir 
tik ateitis parodys, kada turė
sime.

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsų smalas. 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatymui.

—

(Pabaiga)

ALTO INFORMACIJA
Lietuviai respublikonai 

Amerikos Lietuvių Taryboje
Amerikos' Lietuvių Respubli

konų Federacija savo konvenci
joje vienbalsiai nutarė įstoti į 
Amerikos Lietuvių Tarybą. Liet. 
Resp. Federacijos konvencijos 
pirmininkas dr. Jonas Genys 
raštu kreipėsi į Altos valdybą, 
kad Liet. Resp. Federacija bū
tų įjungta į Amerikos Lietuvių 
Tarybą sudarančių organizacijų 
sąstatą, šis klausimas buvo 
svarstytas Altos valdybos po- 
sėldyje spalio 31 d. ir Liet. Resp. 
Federacija į Altą priimta. Res
publikonų federacija turi 24 klu
bus, kurie veikia visuose dides
niuose JAV miestuose nuo San 
Francisco iki New Yorko.

Daugiau tame posėdyje svars
tyti Lietuvos laisvinimo veiks
nių santykiai, Altos suvažiavi
mo, įvyksiančio lapkr. 22 d., rei
kalai, Lietuvos reikalu rezoliuci
jos Atstovų Rūmuose ir Sena
te. Posėdy dalyvavo pirm. dr. 
K. Bobelis, T. Blinstrubas, dr. 
K. Šidlauskas, dr. VI. Šimaitis, 
dr. J. Valaitis, kun. A. Stasys, 
Eug. Smilgys, A. Pakalniškis, 
T. Kuzienė, V. Šimkus, E. Vi
limaitė, I. Blinstrubienė ir kun. 
J. tPrunskis.
Lietuvio vadovaujama etninė 

konfederacija
Dr. Jonas Genys Amerikos 

Etninių grupių konfederacijos

suvažiavime Washingtone spalio 
25-26 d. išrinktas jos pirminin
ku. ‘ši konfederacija buvo įsteig
ta 1956 m. Ji apjungia JAV 
tautybių organizacijas: italų, 
vokiečių, Lotynų kilmės ameri
kiečių, rumunų, burgarų, čekų, 
kroatų, kinų, vengrų, lietuvių, 
estų, ukrainiečių ir kt. Į ją įeina 
net ir Pasaulinė kazokų išlais
vinimo, federacija, o taip pat ir 
Kanados prancūzų organizacijos 
su dešimtimis tūkstančių narių. 
Amerikos Lietuvių Taryba jau 
eilė metų yra šios konfederaci
jos narys.

Suvažiavime Altai ’ atstovavo 
dr. K. Šidlauskas ir dr. J. Ge
nys, o Cleveland© Liet. Bendruo
menei — T. Kalvaitienė. Suva
žiavime dalyvavo 44 įvairios et
ninės organizacijos. Naujuoju 
šios konfederacijos pirmininku 
išrinktas dr. J. Genys.

Konfederacijos veiklai finan
sinį pagrindą sudaro sąstatan 
įeinančių organizacijų metinis 
mokestis 100 dol. Prie konfe
deracijos veikia Etninė funda
cija veiklai finansuoti. Konfe
deracija Washingtone išlaiko sa
vo biurą su bent keturiais nuo
latiniais apmokamais tarnauto
jais. Dabar jų darbuotė vyks 
vadovaujant dr. J. Geniui.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupė*, atsakiusios 10 ar daugiai egsempliorių, 

nemoka palto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose artJa pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adrera:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Lietuviai Valstybės 
departamento konferencijoje

Pasaulio gyventojų skaičius 
yra prašokęs 3 bilijonus, o kito 
šimtmečio pradžioje jau numa
tomi 6 bilijonai. Tai sudaro pro
blemą, kuria yra susirūpinusios 
JAV. šiam reikalui svarstyti 
Washingtone, Valstybės depar
tamento rūmuose, spalio 22 d. 
buvo sušaukta nevaldinių orga
nizacijų vadovų konferencija. Iš 
lietuvių joje dalyvavo Altos at
stovai: pirm. dr. K. Bobelis ir 
kun. J. Prunslds bei Liet. Ben
druomenės atst. A. P. Gureckas.

Jungtinių Tautų fondo popu- 
iacijos klausimams vadovė dr. 

N. Sadik padarė pranešimą apie 
to fondo veikią. Dr. K. Bobelis 
ją užklausė, kiek į tą fondą 
neša komunistiniai kraštai. Dr. 
Sadik atsakė, kad jų įnašai ma-
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metu kup. J- Prunskis jį paklau
sė, kodėl JAV yra taip pasyvios 
ginti kolonijomis paverstų vals
tybių, pvz. Baltijos kraštų. Sov. 
Sąjunga yra daug kalbėjusi prieš 
kolonializmą, o dabar pati tapu
si didžiausia kolonialine valsty
be. Ambasadorius Bennet į klau
simą aiškaus atsakymo nedavė. 
Konferencijoje dalyvavo arti 
300 įvairių organizacijų atsto
vų.
Prezidentas Fordas ir Lietuva

Tarptautinėje teisėje ir diplo
matijos istorijoje specializavęsis 
prof. dr. Br. Kasias Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkui 
dr. K- Bobeliui atsiųstame laiš
ke pabrėžia: “Liepos 25 d. pre
zidento Fordo oficialus pareiški
mas lietuviams ir pasauliui (per 
“special press release” ir Vals
tybės departamento biuletenyje) 
išgelbėjo -mūsų tautos teisinį 
(de jure) statusą nuo Rusijos 
pasikėsinimų šį statusą Helsin
kyje sunaikinti. Jei Maskva ir 
tvirtintų savo tezę, ji turi ži
noti, ir esu tikras, žino, kad kas 
liečia Jungtines Amerikos Vals
tybes, Maskvos tezė neturi jo
kio pagrindo.

Tad Jūsų, Gerbiamas Dakta
re, ir Amerikos Lietuvių Tary
bos užimta pozicija Lietuvos in
korporavimo nepripažinimo klau
simu Helsinkio konferencijos 
kontekste yra politiškai labai 
tvirta ir diplomatiškai išmintin
ga ir taktiška”.

Lietuvos reikalais su 
Washingtonu

Amerikos Lietuvių Taryba pa
laiko glaudų ryšį su kongreso 
nariais Lietuvos reikalus liečian
čios rezoliucijos klausimu. Be 
nuolatinio kontakto su kongres- 
manu Derwinskiu ir senatoriu
mi Percy, gauti palankūs raštai 
iš J. Buchanan, W. S. Broom
field, Ch. W. Whalen, L. L. 

Wolff, Don Erasėr, J. H? Burke 
ir kt.

PAKETAI-DOVANOS
Į SSSR

SENA PATIKIMA FIRMA 
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIJENTŪRAI 

40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 

tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 

Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams 
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Taupykite dabar.
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Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

■

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

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

g — NAUJI INOS, CHICAGO t, ILL,— SATURDAY, NOVEMBER 8, 1975
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Ne tik iš lietuviškos spaudos, 
bet ir kitomis kalbomis lei
džiamoje spaudoje, sužinome, 
kad ok. Lietuvoje smarkiai 
persekiojami kunigai ir tikin
tieji. Už platinimų religinės 
spaudos jau daug lietuvių baus
ti trumpesnėmis ir net po kele
tą metų išsiųsti į Sibiro taigas. 
Kunigai net už vaikų kateki- 
zaciją grūdami į kalėjimus. 
Daug bažnyčių paversta šokių 
salėmis, sandėliais ir net ateis
tiniais muziejais.

Buvusiose parapijose nėra 
kunigų. Vienas kunigas aptar
nauja kelias parapijas. Į ku
nigų seminariją stengiasi šni
pus infiltruoti, kad sukompro
mitavus kunigus. Iš ok. Lietu

vos viename gautame laiške 
rašoma, kad vienas toks kuni
gas, net per išpažintį sužino
tas žinias perteikia “kam rei
kia”. Naikinami kryžiai. Už 
naujų kryžių pastatymą žmo
nės smarkiai baudžiami. Tar
nautojai, o ypač mokytojai 
už lankymąsi bažnyčioje šali
nami iš tarnybų. Vadinasi, ten 
veikia prieš tikinčiuosius žiau
riausias teroras.

O ką gi daro užsieniuose gy
veną kunigai. Tiesa parašo, 
kad ok. Lietuvoje tikintieji 
persekiojami. Spausdinama 
bažnytinė kronika. Renkamos 
aukos tikintiesiems ir perse
kiojamiems ok. Lietuvoje pa
remti — pagelbėti.

Gi kita tų pači* kunigų da
lis arba tyli, arba priešingai, 
teisina terorą. Kartais net sun
ku ir susigaudyti. Tas pats Drau
gas rašo apie tikinčiųjų perse
kiojimus. Spausdina bažnyti
nę kroniką. O štai nesenai įsi
dėjo puikiausią fotografiją ku
rioje matome keliasdešimtis 
baltai aprengtų vaikučių, ei
nančių prie pirmos Komunijos 
ir pilna bažnyčia žmonių. Ir be 
jokių komentarų.

Iš vienos pusės rėkia, kad ti
kintieji persekiojami. Iš kitos 
pusės talpina propogandię už
sieniui skirtą fotografiją. Ar 
ne keista?

Prezidentui rupi krašto saugumas
Mums atrodo, kad prezidentas Fordas, atleisdamas 

krašto apsaugos sekretorių James Schlesingerį, padarė 
klaidą. Dabar aiškėja, kad prezidentas vis vien yra su
sirūpinęs krašto apsauga ir imasi žingsnių tai apsau
gai sustiprintu

Šiandien niekam ne paslaptis, kad dabartinėje ad
ministracijoje ėjo kova tarp dviejų galingų pareigūnų. 
Krašto apsaugos sekretorius Schlesingeris pritarė de- 
tentės su Sovietų Sąjunga politikai, bet jis tuo pačiu 
metu nurodė tos politikos silpnas vietas. Jis žinojo, kad 
geriau su rusais tartis dėl atomo ginklų kontrolės, negu 
nesitarti, bet jis tuo pačiu netikėjo sovietų vadų žodžiu. 
Tuo tarpu Dr. Henry Kisingeris pasitikėjo sovietų parti
jos vadų pažadais ir manė, kad jie nuoširdžiai siekia su
mažinti tarptautinę įtampą ir nori siekti taikos.

Sekretoriaus Schlesingerio pareiškimai ir suabejo
jimas detentės politika labai erzino valstybės sekretorių 
Henry Kisingerį. Jam gana dažnai tekdavo susitikti su 
sovietų valdžios atstovais, kalbėti JAV vardu, bet daž
nai jam buvo prikišami sekretoriaus Schlesingerio pada
ryti pareiškimai. Atrodo, kad sekretorius Kisingeris, 
netekęs kantrybės, pareikalavo suvaldyti sekretorių 
Schlesingerį, o jeigu jis nenorės to padaryti, tai Kisin
geris atsistatydinsiąs.

Dabartiniu metu kai vedami pasitarimai Artimųjų 
Rytų taikai, prezidentas 'nenorėjo netekti vyriausio tos 
taikos organizatoriaus. Prezidentas žino, kad Kisinge- 

~ ris, pajėgęs sutaikyti egiptiečius su Izraeliu, laimėjo 
didelį Artimųjų Rytų mūšį. Bet prezidentas taip pat 
žino, kad Sovietų Sąjunga, netikėtai išstumta iš Arti
mųjų Rytų, rankų nenuleis ir intriguos toliau. Sovietų 
Sąjunga yra pasiryžusi naudoti Siriją neramumams kel
ti. Ji tai darė Libane, ji kėlė intrigas ir kitų arabų tarpe. 
Prezidentas buvo įsitikinęs, kad Kisingeris, suvedęs 
Izraelį su egiptiečiais, pajėgs sutaikyti Izraelį ir Siriją.

Prezidentas atleido Schlesingerį, bet tuo pačiu me
tu jis pareikalavo, kad Kisingeris pasitrauktų iš JAV 
saugumo tarybos pirmininko pareigų. Valstybės sekre
torius tai padarė. Be to, vietoj Schlesingerio, krašto ap
saugos sekretoriaus pareigoms jis pasirinko Donald 
Rumsfeldą, artimiausią savo patarėją. Kisingeriui ne
patiko Schlesingeris, bet jis taip pat žino, kad naujas

krašto apsaugos sekretorius ves tą pačią politiką, kurią 
yra vedęs buvęs sekretorius.

Vakar prezidentas Fordas jau pareiškė, kad JAV 
visai nesirengia silpninti krašto apsaugą. Vakar prezi
dentas Fordas pranešė Maskvai ir visiems užsienie
čiams, kad Schlesingerio atleidimas nereiškia krašto 
apsaugos reikalų apleidimo. Jis aiškiai pasakė, kad 
krašto apsaugai leidžiamos didesnės sumos, ries iki šio 
meto nepavyko susitarti su Sovietų Sąjuga dėl atomo 
ginklų kontrolės. Prezidentas Fordas pareiškė Brežne
vui Vladivostoke ir Helsinkyje, kad sovietų valdžia pri
valo leisti amerikiečiams patikrinti sovietų atomo gink
lų gamybą. Jeigu Brežnevas negali sutikti su tokiu rei
kalavimu, tai pasitarimai prekybai ir pramonei stiprin
ti eis niekais, nes JAV turės išleisti didesnes sumas ato
mo energijai dar stipriau pažaboti.

Prezidentas Fordas vakar Bostone pareiškė, kad 
sekretoriaus Schlesingerio atleidimas nereiškia JAV silp
ninimo tarptautinėje arenoje. JAV yra šiandien pati ga
lingiausioji valstybė pasaulyje, prezidentas dabos, kad 
ji tokia pasiliktų ir ateityje. Naujas krašto apsaugos se
kretorius gavo tokiai pačias instrukcijas, kokias turė
jo atleistas sekretorius. Jam krašto apsaugos reikalai 
nei kiek nemažiau rūpės, kiek rūpėjo p. Schesingeriui.

Kisingeris paprašytas atsisakyti nuo pirmininka
vimo saugumo taryboje, bet tos įstaigos darbas nebus ap
leistas. Saugumo tarybai vadovaus gen. Brent Scow
croft, kuris dabar buvo tos įstaigos reikalų vedėjas, pir
mininko Kisingerio pavaduotojas.

James .Schlesingerio atleidimas labai plačiai Arti-- 
muose Rytuose ir Azijoje buvo komentuojamas kaip 
prezidento Fordo nutarimas sumažinti krašto apsaugą' 
ir kreipti daugiau dėmesio į prekybos reikalus. Ypatin
gai nepalankiai buvo'šis"' klausimas komentuojamas Pe
kine ir kitose vietose. Pekinas nori, kad JAV būtų ga
lingos ir kad rusai negalėtų nekreipti dėmesio į Ameriką. 
Schlesingerio atleidimas suprantamas visišku detentės 
politikos laimėjimu.

Vakar padaryti prezidento Fordo pareiškimai aiš
kiai parodo, kad Pekino toki komentarai neturi pagrin
do. Prezidentas Fordas, grįžęs iš Helsinkio konferenci
jos, pats pareiškė, kad jis prašys kongresą skirti dau
giau pinigų-krašto apsaugai. Kongreso nariai, žinoda
mi apie Brežnevo nenorą įvesti jokios atomo ginklų kon
trolės, patenkins prezidento Fordo reikalavimą.

Manau neklystu rašydamas, 
kad jau keliosdešimt kunigų 
lankėsi ok. Lietuvoje. Išsky
rus Kanadoje gyvenantį kuni
gą Jucevičių, kiti tyli. Ir sa
vo tylėjimu teisina ok. Lietu
voje vykstantį terorą. Arba dar 
blogiau: giria išsijuosę ok. 
Lietuvos gyvenimą.

Štai toks prelatas Pijus Ra- 
gažinskas pasakoja apie sukles- 
tėjųsį- Lietuvos gyvenimą. Ar
ba kunigus ir net ne eilinis kuni
gas, bet klebonas ir vyskupo 
padėjėjas New Yorko valstijo
je, dekanas Robertas Kęstutis 
Balčys, pabuvojęs tris savaites 
ok. Lietuvoje, Viliui Baltrėnui 
papasakojo, kad jis per pen- 
kius metus jau ketvirtą kartą 
ok. Lietuvoje lankęsis. Vieną 
kartą, net penkiolika savo pa
rapijiečių nusivežęs.

Šiemet pabuvęs ok. Lietuvo
je, pastebėjo, kad ekonominis 
gyvenimas esąs tvirtesnis. Kal
bėjosi su Kauno vyskupu Juo
zapu Matulaičiu — Labuku; 
Panevėžio vyskupu Romualdu 
Krikščiūnu, Kaišiadoriij vys
kupijos /Valdytoju Juozu An- 
drikoniu. Apsilankęs kunigą 
seminarijoje. Jos rektoriumi 
kunigas Viktoras Butkus. Se
minarijoje studijuoja penkios 
dešimt trys studentai. Nei iš 
vieno jis jokių nusiskundimų 
nepastebėjo.

Kiekvieną dieną laikė mišias 
šv. Mikalojaus bažnyčioje ir 
vieną kartą Aušros Vartų baž
nyčioje. Pasakoja, kad ok. 
Lietuvoje bažnyčios prižiūri
mos ir: “Speciali Įstaiga rūpi
nasi, kad per remontą ir res
tauravimą bažnyčios nenuken
tėtų.”. Dar pastebi: “Malonu 
pamatyti, kad bažnyčios tvar
kingai prižiūrimos, remontuo
jamos. Ir dar vienas dalykas — 
atviros visą dieną net eilinės 
bažnyčios”. Nebuvęs, bet gir
dėjęs, kad į Šiluvos atlaidus, 
daug suvažiuoja mašinomis.

Pageidavo: “Manyčiau, kad 
Amerikos lietuvių spaudoje ge 
rai būtii pastoviai ir objekty-

Vitant P. Galskis ir jo žmona Anne Loyal Order of Moose organizacijos 
buvo pagerbti šię mėty spalio 19 dieną. Keturiy šimty nariy akivaiz
doje Galskiui buvo duotas Pasižymėjusio Piligrimo laipsnis, piligrimo 
kepuraitė ir pioščius. Už nuoširdumą, didelę energiją ir naudingą darbą 
Galskis gavo patį aukščiausią laipsnį, kurį šios pašalpinės organizacijos 
narys gali gauti. Paveiksle matome Vitant P. Galskį, tik ką gavusį laips

nį, River Grove ložės namuose.

viai nušviesti bažnyčios veiklą 
Lietuvoje, tikinčiųjų gyveni
mą”.

būtinai bendrauti ir tuo klau
simu neturi būti, anot jo, jokio 
klausimo.

Gerokai nepatenkintas, kad 
užsieniuose leidžiamoje spau
doje keliamos aikštėn tikinčių
jų persekiojimas. jis mano: 
“Todėl mano supratimu nieko 
pozityvaus negali duoti jeigu 
išeivių laikraščiuose paskel
biamos tendencingos žinios, 
atkartotos iš neobjektyvių klai- 
dinanačių šaltinių . To nerei
kėtu”. C

Toliau pasakoja, kad jis lan 
kėši muziejuose (Kažkodėl nu
tylėjo, ką gi jis matė bažnyčio
je įrengtame ateistiniame mu
ziejuje), operos, dramos, spek
takliuose, parodij rūmuose ir 
kitur. Visur matęs didelę pa
žangą.

Džiaugėsi, kad vasariniuo
se lituanistikos kursuose gau
sėja dalyvių skaičius. Pataria

Bendrai, iš pasakojimo gali
ma sudaryti vaizdas, kad ok. 
Lietuvoje niekas nei tikinčių
jų, nei netikinčiųjų neperse
kioja. Visi gyvena patenkinti 
dabartiniu gyvenimu. Tik už
sienio spaudoje neobjektyviai 
rašoma.

Tik kažkodėl nusifotografa
vęs ne kunigiškai, bet civiliai 
apsirengęs dekanas Robertas 
Kęstutis Balčys nepabandė pa
silikti ok. Lietuvoje. Juk ten 
kunigų didelis trūkumas. Bet 
vis grįžta į Ameriką, kurioje 
anot jo, nesaugu, net dienos 
metu, bažnyčias atdaras lai
kyti. *

Taigi eilini žmogeli ir susi
gaudyk toje kunigų painiavo
je!

Stasys Jusi: ė na s

LIETUVOS VARDO KILMĖ
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 $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.
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Galima tada būtų pagalvoti ir 
apie jūsų pašalinimą nuo teismo, kur nors 
į kitą kraštą išvažiuojant Tokiu atveju 
jums nepasirodžius teisme, žinoma, tas 
užstatas būtų konfiskuotas. Nemanau, kad 
tėvai jo dėl jūsų laimės gailėtųsi, o už jūsų 
pasišalinimą nebūtų baudžiami, persekio
jami. Jie, priėmus užstatą neįpareigojanti 
jus saugoti. Suprantama, teismas jūsų ieš
kotų, bet ne visur užsienyje pabėgusius ir 
gyvenančius gali pasiekti teisingumo ran
ka. Aš matau, nerimauji, priešingas ina- 
po patarimams. Nėra tai išmintinga, nors 
ir nesmerklina del jūsų būdo auklėjimo 
gerų savybių. Dar minutėlę ir aš baigiu. 
Siūlau ramiai grįžus persigalvoti.

Persigalvoti savo jaunatvės amžiaus 
perspektyvoje. Kas įvyko, nieko nebepa
keisi, o gyventi vis tiek reikia. Kam žudy
ti, aukoti savo jaunystę ir ateitį, jei yra ga
limybių jas pakeisti gerąja linkme ir net 
su laiku vėl tapti naudingu visuomenės 
nariu, ypač turint toki gausu lėšų ištekliu. 
Tai yra pats teisingiausias kelias savo kal
tei išpirkti. Tad. mane mielas jaunuoli, 
siūlau ramiai persvarstyti, pergalvoti sa
vo nuolaikas, nusiteikimus. Pasistenkime 
abu bendradarbiauti, kol dar kas įmano
ma ir nėra per vėlu. Aš. laikau savo pa

reiga jūsų ateitį vėl pakreipti į gerąją pu
sę. Mes dar pasimatysime, o jūs į mano 
patarimus gerai įsigilinkite. .Laikykis ir 
nesikrimsk. Dievas su mumis. Tikiuos, 
mudu iš tos audros, Apvaizdai padedant, 
laimingai atplauksime į ramų tėvų pasto
gės uostą.

Grąžintas į kalėjimo cel£ Dennis lyg 
lengviau atsikvėpė. Tuoj nuo sienos atsi
kabino geležinę lovą ir į ją atsigulė aukš
tielninkas. Savo žvilgsnį jis įbedė į palu
bėje kabančią vielomis apipintą elektros 
lemputę. Josios stiklas buvo nudažytas 
raudonai ir menkai duodama šviesa ne
erzino akių. Netrukdė jam gulėti nė sar
gybiniai, nors ir nebuvo atėjęs nakties po
ilsio metas. Jie anksčiau turėję vargo dėl 
jo pamišėliško kliedėjimo, keliamo triukš
mo, tarė būsiant geriau palikti jį ramybė
je, kad vėl nepradėtų siusti.

Žiūrėdamas į šią raudoną šviesą yis 
dar tebemąstė apie savo pasimatymą su 
advokatu. Suktas ir gudrus atrodė tas jo 
gynėjas. Buvo net juo pasipiktinęs dėl jo 
gynimo plano, kuris galėtų jį uždaryti net 
į beprotnamį. Bet paskui tas planas jį gun
dančiai suviliojo. Advokatas siūlė pada
ryti beveik stebuklą. Lengvai už užstatą 
Dennis galėjo atgauti laisvę ir vėliau, pa

sišalindamas į užsienį, turėtų progos iš
vengti ir pačios bausmės. Atspėdamas jo 
vidinę nuotaiką, sąžinės graužimą, jis siū
lė ir padorų kelią jos užmigdymui. Aiški
no. jog, turint tiek pinigų, galima vėl pa

sidaryti naudingu ir garbingu visuomenės 
nariu. Tai buvo tikrai patraukli, gundan
ti ir saliamoniškai gera'mintis. Atgauti 
laisvę, išvengti bausmės ir dar pelnyti gar
bę, pasidarant žmonijos geradariu, buvo 
šviesiai viliojanti pagunda. Jam ir realiai 
pasirodė įgyvendinama. Turint paveldė
tus iš dėdės milijoninius’turtus, kodėl ne
būtų galima pastatyti prieglaudas, ligoni
nes, mokyklas. Daug ašarų būtų galima 
nušluostyti našlaičiams ir vargšams. Kiek 
būtų galima alkanų papenėti ir duoti kur 
priglausti galvą neturintiems pastogės. 
Mokyklos galėtų (ikrai išauklėti naudingus 
visuomenei narius. Ligoninėse ne vienam 
būtų grąžinta gyvybė, kr pratęsta jos eg
zistencija. Tokie gražūs darbai, kaip jam 
atrodė, nebūtų beverčiai ir Dievo akyse. 
I>angus galėtų priimti kaip auką — atpil
dą už padalytą jojo nusikaltimą.

Bei staiga jis krūptelėjo, lyg ką svar
baus prisiminęs. Jis tikrai prisiminė savo 
viziją, kurią tebetikėjo tikrai buvus. Jam 
atėjo į galvą, kodėl panaši išganinga min
tis nebuvo iškilusi anksčiau, kada jo siela 
buvo priartėjusi prie pačios malonės šal
tinio. Jr tada jo vidaus balsas įtikinančiai 
j;rfn atskleidė, kad jam nėra pasaulyje dė
miuos vietos, kol savo atgaila nenuplaus 
saMo kraijo dėmių.' TrYel tas advokato 
gundymas pasirodė netikras kelias jo su
griautam gyvenimui atstatyti. Nebūtų pro
gos bė tikrajai atgailai atlikti. Jo, kaip 
nusikaltėlio, nė į vienuolyną nepriimtų.

Tikriausiai patektų vėl į viliojančios že
mės klystkelius, sunkiai atsiduso ir pats 
sau tarė:

— Ne, geriau aš pasiliksiu kalėjime. 
Tegul toji šūviu prasidėjusi, drama pati 
savaime vystosi, ii- jos atomazga tegu man 
paaiškėja Teinidos svarstyklėse be auksi
nės ylos veikimo. Priimsiu geriau bausmę 
tokią, kokios esu užsipelnęs.

Po šios gyvenimiškai nepraktiškos išva
dos ir pats, nerimasties veikiamas, apsi
dairė. Norėjo lyg pamatyti, ką pats jau 
kaip atgailai savo valia pasirinko. Akylai 
apžvelgus celę, ji jam pasirodė, kaip koks 
karstas, kur laidojami gyvi žmonės. Buvo 
karšta krūtinėje ir gerklėje; ramybės ieš
kodamas, susikaupė maldai.

Kitą dieną jis tą savo celę, pramintą 
karstu, nuodugniau apžiūrėjo. Pirmiau
sia ją išmatavo žingsniais. Ji turėjo penkis 
žingsnius ir vieną pėdą ilgio ir keturis su 
puse pločio. Buvo aukšta ir, nežiūrint jo 
aukštoko ūgio, net ir pasišokėjus, ranko
mis buvo sunku pasiekti jos lubas. Įsika
bindamas į lango geležinius virbus, pa
slinko aukščiau, kad pamatytų, kas yra už 
jo rėmų. Matėsi užvažiuojamasai kalėji
mo kiemas, geležiniai vartai, už kurių ke
lio pakraštyje augo storas aukštas išsiša
kojęs medis. Tuo metu matė į jį plasnojant 
nemažą paukštį, kuris gal dėl atstumo at
rodė visai juodas.

Nusileidęs vėl žemyn, toliau tęsė šios 
patalpos patikrinimą. Sienos buvo išdažy

tos pilkai melsva spalva. Grindys dažytos 
raudonai jau buvo visai išmintos, išblu
kusios, ir spalva atpažinta tik iš pačhi pa
talpos pakraščių, kurių negalėjo ištrinti 
kalinių kojos. Dar vis dairydamasis, vie
name lango kampe pastebėjo voratinklį., 
kuriame buvo pasikorusi musė. Suprato, 
šioje celėje gyvenąs ne vienas. Voras lais
va valia buvo pasirinkęs šią celę. Bet ir 
akylai apieškojęs, jo nesurado. Jis, nuga
labinęs musę pats buvo vengdamas baus
mės, kažkur pasislėpęs.

Po pietų Dennis panoro išskaityti sie
nose išrašytus ženklus čia buvusių kalinių. 
Jų buvo daug, ir jie daugiausia grupavosi 
arčiau grindų. Be pavardžių sienoje buvo 
išraižyta ir ištisų sakinių. Nelengva buvo 
juos skaityti. Kai kuriuos buvo galima 
pilnai suprasti tik pirštais apčiupinėjus., 
nes ne viskas buvo matoma. Pradžioje sten
gėsi išskaityti tik pavardes. Daugiausia, ži
noma, tie įrašai buvo tik vardai, kaip Čia 
Amerikoje yra įprasta kreiptis. Skaitė 
vieną po kito: Paulius Larrys, Jurgis, To
nis, Grali, Vernerbaum ir daug kitų. Pir
mas sakinys, kurį jis lengvai išskaitė buvo: 
“Egzekucija šiandie, ir tos valandos velniš
kai ilgos”. “Susitaikiau su Dievu, laukiu 
budelių.” Ir dar vienas — “Duokite šunys 
nors degtinės ir paskui žudykite”. Buvo jų 
ir daugiau, bet Dennis nebeskaitė. Jdm 
pasirodėši celė buvo skirta mirtininkams.

(Bus daugiau)
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M. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
(R GERKLĖS UGOS "Šaltos" kojos — kraujotakos indy susirgimo 'signalas'
2A58 W. $3rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA - 
6449 So. Pvl*skl Rd. (Crawford 

Madical BvUding). TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
360 SUMMIT STREET .

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR.H-TER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad.. penktadieni nuo 1—5, tree. 

- ir šeštad. tiktai susitarus.

M PAW. Y. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ^ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
* Tek: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-OūOl.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

L SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V, JUČAS
** Tel.: 561-4605 ir 489-4441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISAI-:

W92 JSĮ. WESTERN. AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS
2454 WEST 51 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
’ OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
i 2618 W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”. ■

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų. | 
ketvirtad. nuo -5—7 vai. vąk.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef-: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

B^idra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. yak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

y, Tunwswiis, M. D., S. C.
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 11.

Vai: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

J. BUTEIKA

KOJŲ PRIEŽIŪROS REIKALO
Pastarojo laiko statistikos 

duomenis rodo žmonių gyveni
mą pastoviai ilgėjant. O tai to
dėl, jog nemaža ligų kuone vi
sai išnyko arba bent apie 50-60 
nuoš. jų sumažėjo. Tačiau to 
dar negalima pasakyti bendrai 
apie visas ligas. Pvz.: kraujo 
apytakos indų ligos, kurios iki 
šiol, lyginant jas su kitomis 
negalėmis, vis dar pirmauja ir 
tuo būdų milijonam žmonių tę
sia savo pragaištingąjį gyveni
mo trumpinimo darbą.

Nepaisant to, kad mūsų epo
cha medicinos kovos fronte ži
nomais laimėjimais “prasiver
žė” priekin, kad pastaruoju de
šimtmečiu atsirado daug naujų, 
sakant, “stebuklingų” vaistų, 
gražinančių gyvenimui sirgusius, 
nuvytusius, kūno organus — ko
jų kraujo apytakos sutrikimai, 
vis dar sudaro nemenką pavojų, 
ypač senyvo amžiaus žmonėms.

Ligos priežastys
Kraujas, savo keliais norma

liai organizme ,bekeliaudamas 
pasiekia visas tolimiausias jo 
(kūno) dalis, visiems audiniams 
patiekdamas deguonies ir rei
kalingų maistingų medžiagų. 
Kraujas taipgi palaiko kūno ši-
lumą ir kovoja su įvairiais ligų 
antkryčiais — įdegimo proce
sais, infekcijomis. Visos tos 
kraujo funkcijos yra įmanomos 
tada, kai kraujo apytakos indai 
sveiki ir apytaka nesutrigdyta. 
Apysaka susitrigdo šiais atve
jais: —

1. Kai smulkieji kraujo in
dai būna, paliesti arteriosklero- 
zės, 2. pas diabetu (cukrine li
ga- sergančius, 3. kai sergama 
kojų pėdų ir pirštų kapiliarinių 
kraujo indų užsikimšimu, 4. pas 
sergančius tromboflebitu — ve
nų įdegimas, kada kojos pėdos

f

GRADINSKĄS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

--- 1 . - •ZZZSSSSZ. -

GĖLININKAS
(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
G Ė LI N Y C I A

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

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063 
_____ IILL—~ mu.------------- —1

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO -ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
1 I. - ■ .... f 

didžioji vena užsikemša ir pė
doje bei pirštuose susitrigdo nor
mali kraujo cirkuliacija, 5. kai 
kuriomis širdies ir plaučių ligo
mis sergant ir 6. nuo ilgo bu
vimo drėgnoje ir šaltoje atmos
feroje (darbas šaldytuvuose, 
drėgnuose rūsyse ir pnš.). Pa
starajame atsitikime šalčio ar
ba atsigaus temperatūros pasi
keitimo atveju, — dažnai atsi
tinka apatinių odos audinių nu
šalimas ir netgi gali įvykti gan
grena.

Sutrikusi kraujo apytaka 
pasireiškia

Vienas pirmųjų apatinėse kū
no galūnėse trykštančio kraujo 
apytakos “signalų” — dažnas 
nusiskundimas kojų šalimu: 
(“šaltos kojos”), tuo, kaip ne
retais nugirsistama, dažniausia 
nusiskundžia senesni žmonės. 
Pajutus kojų “atšalimą”, daž
nai pastebima ir natūralūs ko
jų odos spalvos pakitimas: tada 
oda atrodo kaip bekraujė—balz
gana, anemiška, dažnai ji “pa
sipuošia” mėlynom dėmelėm.

Nusiskundimai kojų “šalimu” 
dažnėjant, besiskundžią taipgi 
pradeda justi ir nuolatinį kojų 
“deginimą”, aštrų niežėjimą, 
“dieglius”, netgi visišką kojų 
pėdų ir pirštų pakitimą. Daž
nai nusiskundžiama ir skausmais 
blauzdose bei kojų pirštuose. Ne
retai šie skausmai painiojami su 
reumatizmu, artričiu ir plokš
čios pėdos keliamais skausmais. 
Tokių susirgimų atvejais, nedel
siant reikia kreiptis į gydyto
ją — kraujo apytakos indų spe
cialistą, kuris ištyręs susirgimo 
priežastį, patars kas reikia da
ryti.

Kitas nemažiau svarbus pra
dedančios kojose kraujo apy
takai trikti “signalas” — daž
nas kojų (bevaikštant) pavar
gimas ir net tirtėjimas. Papras
tai, tokie simptomai pasireiškia 
ir Įsigali daug vaikštant, ilgas 
valandas vietoje (prie fabriko 
staklių) stovint ir avint blogai 
pritaikintą avalinę. Tačiau 
skausmai ir spazmos kojose 
(blauzdose) pas žmones dažnai 
pasireiškia jiems bemiegant. Pa
budęs nuo skausmo kojose žmo
nės iššoka iš patalo ir skauda
ma vieta masažuodami blaškosi 
po kambarį tol, kol spazmos, o 
kartu ir skausmas praeina. To
kiais atvejais dažnai pagelbsti 
(žinau iš patyrimo) prie skau
damų vietų dedami karšti kom
presai, o kartais (kitiems), ■— 
skausmai praeina pavartojus 
šaltus kompresus (ledą).

Įspėjamosios priemonės
Nuo kojų kraujo apytakos or

ganų susirgimp būna labai nau
dinga įspėjamoji priemonė — 
reguliari, stropi kojų (pėdų ir 
pirštų) priežiūra* Labai nau
dinga kojas retkarčiais duoti 
apžiūrėti gydytojui — specia
listui, kuris pašalina mėson įau
gusius nagus, įvairias karpas,' 
nuospaudas, kurių atsiranda net 
ir paduose.

Kojos — toliausiai nuo šir
dies nutolusi anatominė kūno 
dalis, tad ir nepakankama krau
jo apytaka jos dažniau už kitus 
organus suserga. Todėl, tik pa
jutus kurį nors aukščiau pami
nėtųjų įspėjančiųjų “sidgnalų”, 
nedelsiant reikia imtis atitinka
mų priemonių kraujo apytakos 
defektams surasti ir pašalin

ti. Visų pirma, šaltuoju metų 
laiku rudenį, žiemą — reikia 
vengti perdrėgti avalinę, peršal
dyti kojas. Visada geriau avė
ti vilnonėm kojinėm. Svarbu ko
jas užlaikyti švariai. Kasdieną 
reikia nuplauti vasardrungniu 
vandeniu, nušluostyti ir (ypač 
tarpupirštes) pabarstyti talko 
pudra. Be kasdieniųio kojų pjo
vimo, dar, nerečiau karto savai
tėje, kojas reikia gerai su mui
lu, šiltu vandeniu numazgoti ir ' 
sausai nušluosčius pabarstyti 
(ypač tarpupirščius!) talko mil
teliais — pudra. Gerai apžiūrė

ti M' uėra spuogų, įdrėskiųių, 
žaLdc'jų

lUtiw svarbu sekti kojų odos 
spalvos pasikeitimą. Garą ko
jų priežiūra apsaugo jas nuo 
prakaitavimo, kad neretai suda
rų Ubai blogą kojų (prakaito) i 
kvapų ir guli sukelti daugėti 
įvaįnų sų^rgimų, kas gali pa
keikti visam žmogaus organize 
mui. Blogas kojų prakaito kva
pas būna taip stiprus (“aštrus"), 
kad asmuo nusiavęs kojas, tuo' 
kvapu užnuodija orą visame bu
te (ne tik savo kambaryje!), tuo 
sudarymas didelio nemalonumo 
kitiems to buto, net namų!) gy
ventojams. Tokio reiškinio labai 
reikia saugotis, ypač priimant 
į namus “burdingerių”, nesivar
žyti pasiteirauti, kaip yra su 
jo kojomis, kaip jis jas užlaiko, 
ar neprakaituoja ir 1.1.

Be to, asmenims dažnai nusi- 
skundžiantiems “šąlančiomis” 
kojomis rekomenduotina šitoki 
ki hidropatiŠka procerūra: per 
10-15 minučių, kas dvi minue ko
jas mirkyti karštame, tai vėl 
(pakaitomis) šaltame vandeny
je. šitoks “maudymas” labai 
naudingai veikia arterijų mus
kulatūrą, — verčia jos sieneles 
nuo šilimos prasiplėšti, o nuo 
šalčio — vėl susitraukti. Tas 
padeda atlaikyti pirmykštį krau
jo indų sienelių elastingumą. 
Priešingai, nekreipimas į kojų 
priežiūrą dėmesio arba labai 
‘lengvapėdiškas” elgimasis su 
pasireiškiančiu kraujo apytakos 
induose cirkuliacijos sutrikimų, 
galiausia gali iššaukti nepagei
daujamas, labai rimtas kompli
kacijas (votis, žaizdas, išbėri
mus ir net gangreną, kuri sun
kiai pasiduoda, ypač senyvo am
žiaus žmonėms, gydyti, o ypatin 
gai būna pavojinga diabetikams 
arba turtintiems palinkimą j 
(“cukraus”) ligą. Dažniausia 
baigiasi kojų amputacija.

Pabaigai tenka dar vieną la
bai svarbų faktą pabrėžti: as
menys sergantieji kojų kraujo 
cirgulįacijos indų sutrikimų, pri
valo kuorimciausiai apsvarsyti 

(aišku, kurie rūko) rūkymo 
metimo reikalą. Mąt, rūkomojo 
tabako (vistiek — cigarečių, pyp
kių ar cigarų) nikotinas — žiau
rus rūkorių priešas: jis sutrau
kia (susiaurina) kraujo apytakos 
indus ir tuo būdu trukdo nor-

JONAS AL ALUŠAS
Gyv. 6135 So. Campbell Avė.

Mirė 1975 m. lapkričio mėn. 6 dieną, sulaukęs 48 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr. — * -

Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko^ nuliūdę: žmona Bronė, pagal tėvus Arbačiauskaitė, moti

na Tela Užemeckas Alušas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Lietuvoje liko 2 švogeriai ir 2 švogerjtos.
Priklausė Įdetuyių Bendruomenei Brigton Parko Apylinkėj, šakių 

klubui, Tauragės klubui, Vytauto Didžiojo Saulių kuopai ir Chicagos 
Meškeriotojų ir Medžiotojų klubui.

šeštadienį 5:3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.

Pirmadienį, lapkričio 10 dieną 10:00 yal. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią^ o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. ą. Jono Alušo giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, motina, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

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

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

7 - - -i -............
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— - -- ’
AMBULANCE 
PATARNAVI- 
AAAS DIENĄ 

IR NAKTĮ. 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

ONA BEND0RAITIEN® 
Pagal tėvus Dromantaite

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003 r- - ** j* * • •

Gyv. 7157 So. CantbeU Avę.

Mirė 1975 m. lapkričio mėn. 6 dieną. 10:00 vai. ryto, sulaukusi 51 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Plungės rajone. Rietavo jnieste.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Vincas, 2 sūnūs — Vyto, jo žmona Linda, 

ir Arūnas, dėdė Peter Dromantas, jo žmona Jadvyga Ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. —

Lietuvoje liko seserys ir kiti giminės.
šeštadienį, 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 W. 71st Street.
Pirmadienį, lapkričio 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į ’SV. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, Į po gedulingu pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

„ Via a- Onos Bendoraiiieaės giminės, draugai ir pažįstami nuo-, 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jąį,paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. • « » . ,

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnūs, gi rainės.

Laidotuvių Direktorius Anthony Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

’ STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
1 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
’ 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills. Hl. 97U4410

Į P. L RIDIKAS

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
11 « ‘mi* ~ • ■* 1 1 " 1 am j^1- »
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mahą kraujo dėl
kurigų suU'uJmIxuu> ir ųtsiran- 
da įvairūs čia mūošti ir ititi ne- 
pamiaėti kraujo apytakos indų 
susirgimai.

Prie visos kas aukūtiau pasa
kyta, priimtinas dėmesin vieno 
žytpaus medicinos mokslų dak- 
taro, kraujo apytakos indų ligų 
specialisto, grašiai išauklėto, 
džeųtelpaeno, kuris be '“pusgal
viu”, 0odos maišų", kopūsgal- 
viu” ir kitokių epitetų, savo pa
cientui, bęsiskundžiačiam nega
lėjimu įsiveikti “persiąkirti” ąu 
cigarete, įspėjimą^; —“Karto
ju, — rūkymas sveikatai žalin
gas, ypač tamstai. Visus rim
tumu patariu: tuojau meskite 
rūkyti ir įspėju, jog nesiskiriant 
su cigaretėmis, tamstai gali tek
ti persiskirti su tamstos kojo
mis. šią problemą spręskite pa
tys!”'

Rinks naują Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybą
Amerikos Lietuvių Tairybos 

35-tas suvažiavimas įvyks'lapkr. 
22 d. Pick-Congress viešbuty, 
Chicago j e. Suvažiavime bus pa
teikta metinė darbų ir finansų 
apyskaita, paskelbtas naujas vei
klos etapas, įvyks Amerikos 
Lietuvių Tarybos, valdybos, iž- i 
do globėjų rinkimai. -Suvažiavi
me be atstovų gali dalyvauti ir 
svečiai. Po suvažiavimo tame 
pat viešbutyje įvyks IJfetuvą 
ginančių kongresmano Edv. Der- 
winskio ir laikraštininko W. An
derson pagerbimo banketas. Lie
tuviai kviečiami gausiau daly- 
bauti.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Meilė nesidžiaugia neteisybe, bet su džiaugsmu pritaria tiesai".

.J 1 Kor. 13:6.
® ® ?

Nežiūrint kiek naudos būtų galima turėti iš klaidos, ^meilė nedalyvaus 
tekinose dalykuose, nes ji nenori netikusio ir klastingai įgyto pelno. Bet ji 
džiaugiasi iš tiesos, ypatingai iš dieviškojo apreiškimo tiesos, nežiūrint to, 
kad ta tiesa nėra populiari ir kad jos skelbėjai gali užtraukti ant savęs per
sekiojimą, nuo tų, kuriuos šio pasaulio dievas yra apakinęs. Meilės dvasia 
yra ^miltinga tiesai ir dėlto su džiaugsmu priima persekiojimus ir suspau
dimus 4 kuriuos gali patekti ištikimi tiesos skelbėjai. Mūsų Viešpats yra 
pasakas: “Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmin
gos kartos akivaizdoje, to gedysis ir Žmogaus Sūnus, atėjęs su savo Tėvo 
Šlovę, šventųjų angelų lydimas”, — Mork. 8:38.

Kas antr< antradieni Sophie Barčus radijas skelbia Švento Rašto tyrine- 
tojy aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
rusloji? 1 iį klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nomok^naL Rašykite:

F. JAVIST, J7J5 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

iv. RAiTO TYRINĖTOJAI

JEI “NAUJIENAS” TU
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.

Susirinkimu
PRANEŠIMAI

— S. L, A. 134-to$ Moterų kuopos 
susirinkimas įvyks lapkričio 8 d. Chi
cago Savings and Loan svetainėje. 1 
6245 So. Western Ave. Pradžia 1:00 
vai. popiet. Nesivėluokite. Po su
sirinkimo bus vaišės.

A. Halik, nut. rašt.

GAZAi ■■ Z--Z 'Z
SENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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



PARAŠĖ NEFEiSYBĘ

šių metų spalio mėnesio 258 
Naujienų numeryje “Susirinki
mo dalyvis”, aprašydamas Mar
quette Parko Lietuvių Namų 
savininkų Draugijos narių susi
rinkimų, įvykusį spalio 17 die
ną, parašė neteisybę. Jis sako, 
kad sekretoriui pristačius naują 
narį V. Veizų, susirinkusieji 
gausiai ploję.

Matyti, kad “Susirinkimo Da
lyvis” tų dieną susirinkime vi
sai nebuvo ir įspėjimų namų

i savininkams padarė visai be 
reikalo. Tos dienos susirinki- 

! :ne buvo pristatytas naujai įsto
jęs Joe Ponelis. Ir aiškus daik- 

Į tas, kad susirinkusieji jam gail
esiai paplojo. Jie žino, ką daro, 
j Jeigu “Susirinkimo dalyvis” bu- 
i vo lame susirinkime, tai viena 
jo ausis buvo užkimšta ir jis 
blogai nugirdo. Rašydamas to
kias žinias, jis tik gadina rašalą 
ir popierių. Be to, toks slapu
kas klaidina Chicagos lietuvius.

Stasys Patlaba

Pianistė Aldona ir solistas Algirdas Brazis dalyvaus Naujieną 
banketo programoje lapkričio 16 d. Polonia Grove salėje.

HELP WANTED — MALE 
Darbinlnky Reikia

BODY SHOP 
Experienced body men and painters 
needed for busy south suburban shop. 
Top pay and medical insurance plan 

available.
DOLTON BODY SHOP 

14435 GREENWOOD RD. 
DOLTON. ILLINOIS 

841-3700

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reiki*

FULL TIME SALES 
No Saturdays, no Sundays. 

Experienced preferred but not 
required.

Please apply:
WOOLWORTH COMPANY 

674 N. Michigan Ave.

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokama 4 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

Mokama 1 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

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

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

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

I TRUMPAI I fe....... ... __ .. .......
♦

— Edvardas Gudonis, Louise 
Samoškaitė, David Zallis, Algi
mantas Vaznelis ir Liana Žu
kauskaitė iš Chicagos pietvaka
rių šį rudenį pradėjo studijas 
Illinois Technologijos institute.

— Joyce A. Smulkytė iš Chi
cagos pietvakarių baigė biologi
jos mokslus bakalauro laips
niu Knox kolegijoje, Galesburg, 
Ill. |

— Ponia Anne Kloba iš Jus
tice apylinkės pasakojo Eco
nomist korespondentei Joyce 
Macey apie lietuviškų lašiniuo- 
čių kepimą ir davė jai savo re
ceptą, kuris kartu su ponios

Klobienės nuotrauka ir patrau
kliais kepinių pavyzdžiais tilpo 
lapkričio 5 d. laidoje.

— S. Batūra ir jo žmona, nuo
latiniai Naujienų rėmėjai ir bi
čiuliai, šiomis dienomis lankėsi 
administracijoj ' pratęsti savo 
taip pat kanadiškių A. ir V. Bu
trimų prenumeratas. Dėkui 
jiems už vizitą, gerus linkėji
mus ir 9 dol. paramą Naujie
noms. ' '

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKE 
RENDUOJAMAS 

ŠVARUS. DIDELIS 
APŠILDOMAS KAMBARYS 

vyrui pensininkui. 
'Galės naudotis virtuve.

Telefonuoti 
254-7036

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vyrui, 
atskiru įėjimu ir patogumais.

4401 So. Talman AVĖ.
Tel. LA 3-8944.
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

AL. IR IGNAS
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

58-tos ir Western Avenue kampas
-  --

— Leonas Geniotis iš Brigh
ton Parko apylinkės vakar bu
vo Naujienose užsakyti vietas 
Žemaičių klubui. Malonu buvo 
susipažinti su šiuo 83 m. tvirtu 
telšiškiu, Amerikoje gyvenan
čiu virš 60 metų ir dar tebesan
čiu veikliu klubo nariu, kuris 
kartu su Zuzana Valimiehe, El
zbieta Petkūniene ir Alfonsu 
Macaičiu atstovaus organizaciją 
F. Vaitkaus minėjimo bankete, 
kurį ruošia Naujienos lapkričio 
16 d. Polonia salėje. Rengėjai 
maloniai kviečia visus dalyvauti 
ir prašo vietas grupėmis arba 
pavieniai užsakyti iš anksto Nau
jienose.

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS 2-me aukšte. Gazu šildymas. 
Galima tuojau užimti. Marquette 

Parke. TeL 778-7301.
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MOVING :— Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į 

'mutual federal savings
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS -’PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTI N AS 
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LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Liks)

Dažo namus Iš lauko Ir K vidaus. 
Darbas garantuotas.

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

- STASYS ŠAKINIS
l -------- - ' -

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTO JŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60^ metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėius bei lietuviškos sn^ndos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgaliok 
tintais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie^ 
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu__$16.00,

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
•M *■« M M — M — MM MM MM ■* MM —« MW M WM M — «MĮ MH*

"^naujienos,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI. 60608

ŲJ Siunčiu_________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS __________________________________

ADRESAS

SKAITYKITE NAUJIENAS

SVARBUS PRANEŠIMAS
Iš

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

Užsakymu sistema
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIF1KATŲ, 
AUTOMOBILIŲ IR 
KITOKIŲ DAIKTŲ 

JŪSŲ ARTIMIESIEMS SOV. 
SĄJUNGOJ

bus sustabdytas po 1975 m. 
gruodžio mėn. 22 dienos.

Vieno Specialaus rublio kaina 
yra $X75.

Si kaina yra pilna ir nėra jo
kiu kitokiu primokėjimų.

Automobilių kainos yra se
kančios:
ZHIGULI VAZ 2101 $3642,00
ZrflGULI VAZ 2102
Station Wagon $3995.00
ZHIGULI VAZ 2103 $4147.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968 AE 

$2705.00
Visi užsakymai yra pilnai ga

rantuoti ir apdrausti. Todėl už
sakykite dabar ir padėkite sa
vo artimiesiems. Tai yra jums 
paskutinė proga.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

Mes turime 26 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

— Dr. V. Tauras išvyko atos
togų. Jį pavaduos dr. J. Bak
šys, 4258 W. 55th Street.

— Cicero šauliai ir jų svečiai, 
kurie lapkričio 16 d. vyks į Wis
consin, Racine šaulių šventę, 6 
vai. .45 min. ryte‘renkasi prie 
šv. Antano parapijos salės.

— Kazimieras Oksas, Illinois 
Lietuvių respublikonų lygos 
pirmininkas, yra paskirtas į 
Cook apskrities*^ respublikonų 
kandidatų parinkimo komisiją. 
Ši komisija parinks respubli
konų kandidatus 1976 metų rin
kimams Cook apskrities ribose.

— Illinois lietuvių respubli
konų metinis atžymėjimų ban
ketas įvyks 1976 m. vasario 28 
d. Jaunimo Centre. Švenčiant 
Amerikos 200 metų nepriklau
somybės sukaktį šio banketo te
ma bus lietuvių tautinis įnašas į 
Amerikos kultūrinį gyvenimą.

— Anelė Gulbinienė iŠ Mar
quette (Parko apylinkės gavo 
ankstyvą kalėdinę dovaną iš 
savo mielos dukters Bernice. Ji 
jai užsakė Naujienas, gerai ži
nodama, kad jos mamytė jas la
biausiai mėgsta. Naujienų va
dovybė dėkoja p. Bernice ir 
kartu su ja sveikina mielą ma
mytę ir Naujienų skaitytoją p. 
Anelę Gulbinienę. - .

— Juozas Ascilla iš Bridge
port© apylinkės
Naujienų tarnautojams gerus 
linkėjimus nuo savo, anūkės Pa- 
melos Petraitytės iš-Morris, III., 
kadaise dirbusios Naujienose. 
Jis ją aplankė kartu su savo 
dukra Pamelos motina Ema 
Petraitiene savo . [gimtadienio 
proga. J. Ascilla rezervavo sau 
vietą Naujienų bankete, apgai
lestaudamas, kad jo anūkė Pa
mela šį kartą negalės kartu da
lyvauti.

— John Kranauskas iš Free- 
soil, Mich., žiemos metui išvy
ko į St. Petersburg, Fla. Petras 
Morkūnas iš North Chicago ap
sigyveno Waukegan, Ill.

— A. Piešina iš šiaurinės mie
što apylinkės, pratęsdamas pre
numeratą, prisiuntė penkinę 
“Naujienų mašinoms patepti”. 
Po -4 dol. atsiuntė J. Lenktaitis 
iš New Yorko, P. Dimgaila iš 
Union Pier, Mich, ir M. Tamu- 
lėnas iš Racine, Wis. Naujienų 
vadovybė visiems rėmėjams, 
platintojams ir naujiems skaity
tojams nuoširdžiai dėkoja.

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 
pėdu sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878
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o Stanley J. Molis bus pa
gerbtas iškilminguose pietuose 
bei sueigoje sekantį šeštadienį, 
lapkričio 15 d. Personality Lod
ge, 6649 Archer Ave. už jo il
gametę veiklą Amerikos lietu
vių organizacijose, visuomenėje 
ir bendruose darbuose. Prade
dama kokteiliais 7 vai. vak., o 
pietūs bus 8 vai., Ruošią SLA 
228 Vyrų kuopa ir komitetas. 
Įėjimas $15. Vietas rezervuoja 
komiteto nariai ir pirm. John G. 
Evans Jr. Tel. RE 7-8600.

(Pr).

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

Klaudijus Pumputis, 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559.

LEMONTE savininkas parduoda 2 na
mus. 12 m. senumo, viso 20 butu. 
$46,000 pajamų. Gera vieta ir geras 

investavimas. $285,000 
Tel. 964-1132.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

MUMS GERAI KARTU
1% AUKŠTO, blizga, švarus 20 

metų mūras. 7 kamb.. 4 miegam., val
gomas. 2 vonios, ąžuolo medis. Įreng; 
tas beismantas. 2 auto garažas. Graži 
gatvė. Marquette Parke, $26,000.

2 BUTŲ MEDINIS, 2 auto garažas. 
Reikia specialisto rankų pataisymui, 
Marquette Parke. $13,000.

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
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.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71,700.

Valdis Real Estate
2625 West 71st St. Tel, RE 7-7200

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

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

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

5237 WEST £3rd ST., CHICAGO 
Tdef. 434-4660

atvežė visiems ninku Sąjungos

♦ Laikraštininko W. Ander
son ir kongresmano E. Derwin- 
ski daug Lietuvai nusipelniu
sių, pagerbimo banketas bus 
lapkr. 22 d. Pick-Congress vieš
buty. Rengia Altą. Bilietai gau
nami Altos būstinėje, 2608 W. 
63rd St., tel.: 778-6900. (Pr).

* Amerikos Lietuvių Daili- 
narių Rudeninė

paroda atidaroma lapkričio 
8 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Čiurlionio galerijoj, Ine., 8929 
So. Harlem Ave. (Midland Sa
vings finansinės bendrovės rū
muose) . Lankymo valandos: 
antrad., ketvirtad., šeštad. ir 
sekm. nuo 12 vidudienio iki 9 
vai. vak. Visuomenė kviečiama 
į atidarymą taip pat lankyti šią 
parodą. ALDS-ga

(Pr).

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pae vlenintelj 
lietuvį kailininką 7^*4 

Chicagoje

NORMANĄ

4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKUS 
Real Estete. Notary Public. 

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

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

R. KANSE persikėlė i naujas 
patalpas — 4607 So. Whipple St., 
Chicago, Hl. 60632, Helef. 927-9112.

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis: ■
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 
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Mielą ponią
Dr. Mariją kregždienę 

sveikiname sukaktuvių proga.

Antanina, Domas ir krikšto sūnus
Domas Vailokaičiai

185 North Waba*h Arenu*
2nd Floor Chicągo, DI. 60601

283-5826 
(jetaigoe) ir 
677-8489 

(buto)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef^ REpublk 7-1M1

NAUJIENAS z




