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DR. Z. DANILEVIČIUS IŠRINKTAS 
JAV LB TARYBOS PIRMININKU

JAV Lietuviu Bendruomenės valdybą
CHICAGA^Illinois. — Praeitą sekmadienį Midway viešbučio 

salėje įvyko JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų konferencija. 
Dalyvavo 90 rinktų atstovų, atstovaujančių 16 JAV valstijų 
lietuvius.

Konferencija aptarė bėgamuo
sius- reikalus, priėmė buvusios: 
valdybos pranešimus, priėmė: 
JAV Lietuvių Bendruomenės sta
tutą ir išrinko naują valdybą.

Iki šio meto Bendruomenės 
opozicija pradžioje vadinosi Re
organizuota JAV Lietuvių Bend
ruomenė, kurį laiką buvo var
tojamas Registruota JAV Lie
tuvių Bendruomenės vardas, šio
je konferencijoje dabar paaiš
kėjo, kad Aldona Brusokįjenės 
ir daktaro V. Plioplio pastango-: 
mis buvo išgauti reikalingi re
gistracijos dokumentai ir nuo 
konferencijos dienos ši organi
zacija vadinsis Jungtinių Ame
rikos Valstybių .lietuvių bend-: 
ruomenė, be. jdtio jmedESio. ‘'rę^ 
organizuota” ar “registrucfe”.

•' Bendruomenę atliko visus rei
kalus formalumus ir vadinsis1
oficialiai užregistruotu vardu. į mato didelėje tamsybėje, tuo

tarpu optimistai yra įsitikinę, 
kad mums, labai trumpai gy
venantiems, neverta dėl tokios 
pabaigos nusiminti, nes mes tos 
tamsybės vis vien nesulauksime.

CAMBRIDGE, Mass. — Pra
eitą savaitgalį pradėjo posė
džiauti Harvardo ir Smithsonian 
Institute dirbantieji astrofizi
kai. Vieni tvirtino, kad pasaulis 
nuolat didėja ir veržiasi tamsion 
ir juodon nežinomon bedugnėm. 
Mokslininkai aiškiai nustatė, kad 
dabartinės galaktikos sukasi 
milžinišku ratif ir plečiasi.

Kiti mokslininkai mano, kad 
tokiam liūdnam pasaulio galui 
nėra rimtų davinių. Teisybę, 
kiekvienos galaktikos sukančio-

nėja, 'bet to silpnėjimo laipsnio 
dar nepavyko tiksliai nustatyti.

Pesimistai pasaulio pabaigą

Dr. Danilevičius — tarybos 
pirmininkas.

D. Zeninas Danilevičius, iki 
šio meto vadovavęs reorganizuo
tos Lietuvių Bendruomenės ta
rybai, vienbalsiai išrinktas JAV 
LB tarybos pirmininku. Arti
miausieji jo patarėjai yra tary
bos nariai A. Repšienė, V. Plio- 
plys, kan. Vaclovas Zakaraus
kas.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos pirmininku iš
rinktas Dr. Vytautas P. Dargis. 
Jis yra įpareigotas netrukus su
daryti JAV LB centro valdybą 
ir pristatyti ją tarybai, kad pa
tvirtintų.

Rytinėje sesijoje pirmininka
vo Andrius Juškevičius, iki šios 
konferencijos vedęs visus peror
ganizuojamos bendruomenės ir 
konferencijos reikalus. Popieti
nėje sesijoje pirmininkavo Dr. 
Vytautas Dargis. -

Konferencija praėjo draugin
goje ir vieningoje dvasioje. Kon
ferencija yra pasiryžusi tartis 
su frontininkų vadovaujamos 
nariais, bet jokiu būdu nesutiks 
priimti jų diktuojamų sąlygų. 
JAV Lietuvių Bendruomenė pri
valo apimti krašto gyventojų 
daugumą ir sudaryti tokią or
ganizaciją, kurion tilptų visi lie
tuviai ir jų draugijos. Visi da
bos, kad viena politinę lietuvių 
grupelė negalėtų primesti lietu
viams savo valios.

David ir Julie Eisenhovwr, kaip pranešama, planuoja ateinantį gruodžio -mėnesį privačiai laiky« 
tis Kinijoje. Pakvietimą jie yra gavę iš premjero Chou En-lal laike buvusio prezidento Nixonc 

vizito dar 1972 rru

FORDAS SUSITARĖ SU VAKARAIS 
DĖL FINANSŲ KONTROLĖS 

Pavyko išsiaiškinti ir susitašžLrsu- 
prancūzais veliutoms sunormuoti

PARYŽIUS, Prancūzija. — Vakarų Europos pramonės vals
tybės negavo tikros ekonominės paramos iš Amepikos, bet jiems 
pavyko susitarti su prezidentu Fordu finansiniams reikalams su
normuoti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

*> Pietų ir šiaurės Vietnamo

PASIENIO SARGŲ POSTAI
Indijos ambasada Washingtone sakosi 

nieko nežinanti apie įsiveržimą
DACCA, Bengalija. — Indijos karo jėgos, remiamos ginkluotų 

partizanų, vakar užpuolė tris Bengalijos pasienio postus. Ben
galų sargybos apsuptos, jos negali išeiti iš pasienio centrų.- Susi
šaudymai pasienyje prasidėjo praeito šeštadienio popietę, bet 
postus apsupo tiktai sekmadienio rytą. Pasienio sargybos ap
suptos, joks susisiekimas su postais neįmanomas, nes kraštan 
įsiveržusieji Indijos kariai nutraukė susisiekimą.

Pabėgo psichopatai
Penki daliniai psichopatai, pri

žiūrimi lama State ligoninėje, 
lapkričio 15 sugebėjo pabėgti 
ginklo pagalba, kuris, manoma, 
buvo jiems slaptai įteiktas. Vie
nas iš jų Bluffton vietovėje, su- 
rišo vieno namo gyventojus ir 
atėmęs automobilį bandė pa
bėgti, tačiau buvo policijos pa
gautas. Trys pabėgėliai dar te- 
bejieškomi.

Amerikiečiams jau nusibodo 
miestų gyvenimas, jame besiple
čiantis kriminalas. Jie pasiilgo 
švaraus oro gryno vandens, ra
mybės. Jie panoro turėti savo 
daržą ir prisiauginti savų dar
žovių, vaisių. Todėl ėmė keltis 
gyventi į provinciją, j kaimo už
kampius.

Be to, visur pravesti geri ke
liai suteikia galimumą miesto 
prašmatnumus, įjo patogumus, 
perkelti j tolimus užkampius.

Antra vertus, lengvosios pra
monės, universitetų, specialių 
technikos mokyklų, ligoninių at
siradimas provincijos miestu
kuose irgi prisideda prie mies
to gyventojų noro apsigyventi 
provincijoje.

Šie nauji provincijos gyven
tojai dalijami į dvi grupes: vie^ 
ni, kurie stengiasi ir kaime gy
venti kultūringai, prisitdikant 
technikos išradimus, kiti gi — 
priešingai. Tokie atžagareiviai, 
jei taip galima išsireikšti, ku
riuos sudaro Vietnamo karo 
prieštarautojai ir t. t., nenori 
naudotis jokiais technikos išra
dimais, civilizacija ir stengiasi 
galimai primityviau naudotis 
provincijos malonumais, jos ap
linka, nesugadinant pačios gam
tos.

Prezidentas Fordas atidžiai iš
klausė prancūzų nusiskundimų 
dėl Amerikos dolerio vertės svy
ravimų.

Paryžiuje aptarti klausimai, 
kurie padės vakarų valstybėms 
stabilizuoti savo valiutą.

Doleris tebėra 
prekybos priemonė

Prancūzai jau seniai pradėjo 
reikalauti nuvertinti dolerį, bet 
jiems nepavyko. Jie reikalavo 
aukso iš Amerikos iždo, bet tas 
reikalo nepagerino. Amerikos 
dolerio vertė nukrisdavo, bet ji 
gana dažnai ir vėl pakildavo, 
Amerikiečių gaminamos maši
nos ir farmerių auginami javai 
papildydavo iždą ir pakeldavo 
dolerio vertę. Tarptautinėje rin
koje javai atstojo auksą.

abiem valstybėm sujungti į vie
ną.

o Prezidentas Fordas skrido 
į Paryžių trims lėktuvais. Jį ly
dėjo būrys patarėjų ir 76 žurna
listai. Prezidento kelionė, lėk
tuvų aptarnavimas ir žurnalis
tų maitinimas-kainuos preziden
tui $100,000.

o Kairus juodžių propagan
distas ETgroge Cleaver, pabu
vęs Kuboje, A Hire ir Kinijoje, 
planuoja sugrįžti į Ameriką, kur

Biznierių kyšiai
Apie 20 US įvairių firmų bei 

didžiųjų bendrovių išleido užsie
nyje apie 306 mil. dol. įvairiems 
kyšiams bei “patepimams”, be
darant prekybines sutartis. Siū
loma įstatymo keliu tokį “papro
tį” uždrausti. Tokie veiksmai 
būtų kriminalinis nusikaltimas.

kontroliuoja žibalą
KATRAS, Egiptas. — Egipto 

kariuomenės dalinys vakar įmar- 
šavo į Ras Sudr miestelį ir iškė
lė Egipto vėliavą. Praeitą sa
vaitę Izraelio karo jėgos pasi
traukė iš šio miestelio, iš kurio 
kontroliuojamos žibalo versmės.

Izraelio generolas Magdoub, 
kuris pasirašė susitarimą su 
Egiptu Ženevoje, prižiūrėjo tvar
kingą Ras Sudr miestelio perda
vimą. Ženevoje žydai pasižadė
jo perduoti egiptiečiams nesu
gadintas žibalo versmes. Visoje 
srityje veikia aliejaus versmių 
patyrę specialistai, kurie jau 
prieš dvi savaites perėmė maši
nas ir versmes kontroliuojančius 
įrengimus.

Egiptas dar negavo Abu Ru- 
deis versmių, bet jos bus perduo
tos pagal susitarimą tik lapkri
čio 30 dieną.

Didžiosios firmos 
valdo rinka £

Institutas, kuris tyrinėja vis
pusiškai Amerikos gyvenimą ir 
ypač biznio reiškinius, paskel-ljam teks pirmiausia aiškintis 
bė, kad koks 500 prekybos ir ga- • ■ • - • • •
mybos firmų diriguoja ūkinį 
Amerikos gyvenimą. Esą, tur
tingųjų Amerikoje esą vos 1% 
visų amerikos gyventojų, tačiau 
jie turi 8 kartus daugiau paja
mų negu eilinė žemesnė klasė, 
kuri sudaranti 50% visų gyven
tojų. Toks reiškinys, kaip ty
rinėjimų institutas randa, nesi
keičia jau ištisus paskutinius 40 
metų. Tyrinėjimų institutas pri
eina

1) Federalinis biudžetas, vie
toje gerinti, gilina amerikiečių 
pagrindinį gyvenimo nepriteklių.

2) Laisvos prekybos bei gamy
bos Amerikoje nėra. Ją valdo 
500 didesnių prekybos-gamybos 
bendrovių.

3) 1963 m. keturios didžiosios 
Amerikos bendrovės savo ran
kose buvo suėmusios 99% au
to, 92% elektros lempučių, 96% 
aluminijaus ič 80% cigarečių 
biznio.

4) Mažiau kaip 2% iš suaugu
sių Amerikos gyventojų, turi 
80-ties Amerikos bendrovių šė-

tišvados:

šitokie tyrinėjimų rezultatai 
bei išvados buvo paskelbtos 50 
kongresmanų reikalaujant.

žydai prižiūrės, kad ir Abu 
Rudei s versmių įrengimai nebū
tų sugadinti. Atrodo, kad Izrae
lis rimtai siekia taikos su Egip
tu. Izraelis, neturėdamas savo 
žibalo, atidavė Egiptui versmes, 
kiekvieną dieną pagaminančias 
80,000 statinių žibalo.

valstybės gynėjui.
♦. Alžirijos prezidentas Bou

medienne nepatenkintas planais 
padalyti Ispanijos Sacharą tarp 
Mauritanijos ir Maroko. Alžiri- 
ja nori, kad Sachara liktų vie
tos gyventojų kontrolėje, jeigu 
ispanai jau sutinka atšaukti sa
vo karo jėgas iš tos srities.

Angolos nepriklausomybės 
šalininkai žygiuoja į Luanda, 
kad galėtų išmušti iš to svarbaus 
susisiekimo centro ten įsigalė
jusius komunistus, pasiskelbu
sius Angolos valdytojai. Aiš
kėja, kad į Luandą, žygiuoja sti
prus dalinys iš Lobito. Atrodo, 
kad ten yra didokas skaičius Por
tugalijos karių, nenorėjusių grįž
ti į Portugaliją, bet pasiryžusių 
padėtį vietos gyventojams iško
voti nepriklausomybę.

Jungtinių Tautų asamblėjoje 
priimta sionizmą smerkianti re
zoliucija yra tik pradžia, kaip 
diplomatai mano, kampanijos 
prieš Izraelio tautą ir jos vals
tybę.

Kaip pereitais metais Pietų 
Afrika buvo išmesta iš Jungti-: 
nių Tautų delegatų asamblėjos/ 
nusprendus, jog ji yra rasistinė 
ir nusikaltusi UN chartai, taip 
dabar ir su Izraelio valstybe pa
našiai norima pasielgti. Romoje' 
vykstančioje UN konferencijoje,' 
maisto ir žemės ūkio klausimais, 
Libija bandė pašalinti Izraelio 
delegatus, pasiremiant antisionis 
tine rezoliucija.

Manoma, kad arabai, trečia
sis Afrikos pasaulio ir sovietų 
blokas ateityje stengsis, vis dėl
to, kenkti izraelitams, jie ban
dys juos išmesti iš Jungtinių 
Tautų sąjungos.

Pasak JAV ambasadoriaus Da- 
nielio P. Moynihano, priimtoji 
J. Tautos antisionistinė rezoliu
cija yra pirmasis žingsnis prieš 
Izraelio “niekam tikusia tauta”. a

Suimta Calabrijos

tėvų 2.9

nupiatfta 
manoma,

1973 m. Romoje buvo pagrob
tas 16 metų milijonieriaus sū
nus Povilas Getty III, išreika
laujant iš pagrobtojo 
mil. dol.

Pagrobtajam buvo 
dešinioji ausis. Buvo
ka sūnus, Povilas Getty, buvo 
pats to pagrobimo autorius, bet 
dabar, suėmus 7 pietų Italijo
je Calabrijos mafijos narius, pa
aiškėjo, jog mafija buvo tikrai 
jį pagrobusi.

Norima keisti
mokesčių įstatymą
šįmet, kaip kasmet, kongre

so ginčijamasi dėl mokesčių įs
tatymo pakeitimo bei jo papildy
mo. Didžiausi ginčai bus dėl taip 
vadinamo nejudomojo turto 
“skylių”, kurių pagalba nejv- 
domo turto biznieriai gali pra
lysti dalinai arba ir visai nemo
kėdami mokesčių.

Jeigu tokia mokesčių “skylė” 
būtų užlopyta, į iždą įplauktų 
apie 872 milijonų dol. daugiau.

Mokesčių įstatyme bus pratęs- ’ neturi kur dėti turimo aliejaus, 
tas priedas, numatąs 1975 m. su-J Pakeltos kainos sumažino pa
mažinti mokesčius. klausą.

PADIDĖJO "CONCORDE" 
TRUKSMAS

Jau rimtai galvojama leisti 
“Concorde” džetui nuolatos 
skraidyti tarp Paryžiaus, Lon
dono ir New Yorko, Washingto- 
no. '

Nuosprendį greičiausiai nu
lėmė politiniai-ekonominės ap
linkybės, nežiūrint, kad lėktu
vo skraidymas padidins oro tar
šą ir odos vėžio ligos susirgimų 
skaičių. Triukšmas ir namų vi
bracija, esančių arti skrydžio, 
taipgi padidėsianti.

Saudi Arabijos ir Kuveito 
aliejaus gamintojai buvo privers
ti sustabdyti žibalo versmes, nes

Pasienio sargybos yra apsup
tos, o svetima kariuomenė, bet 
kada galėtų įsiveržti į Bengali
jos gilumą. Bengalijoje paskelb
tas karo stovis. Dabartinė Ben
galijos valdžia rengiasi naudoti 
tarptautines organizacijas, ku
rios galėtų priversti Indiją su
stabdyti karo veiksmus ir ’«iver
žimą į Bengalijos teritoriją. 
Tai yra vienintelė priemonė, ku
rią bengaliečiai naudotų, nes 
Bengalijos karo jėgos šiandien 
jokių būdu negalėtų pasipriešin
ti gerai organizuotai Indijos ka
riuomenei

Bengalijos vyriausybė mano, 
-kad-užpuolimas antpasienio sar
gybų yra gerai apgalvotas In
dijos valdžios žingsnis. Pasku
tiniu metu Indijos propagandos 
agentūros labai griežtai pasisa
ko prieš dabartinę r krašto vy
riausybę, esančią jaunesnių ka
riuomenės karininkų rankose. In
dija veda sabotažą ir jausmų pro
pagandą prieš jaunus Bengali
jos karius ir jaunesniųjų pada
rytą perversmą.

Washingtonas, D. C. — JAV 
turi žinių, kad Bengalijos ir In
dijos pasienyje įvyko susirėmi
mų tarp Bengalijos ir Indijos 
karo jėgų, bet tuo tarpu neži
noma tų susirėmimų skalė. Ben
galijos vyriausybė pranešimas 
sako, kad vyksta susirėmimai pa
sienyje, bet neturima žinių, ko
kios skalės tie susirėmimai. JAV 
turi pagrindo manyti, kad Indi
jos patarėjai veikia Bengalijos 
teritorijoje.

Buvo užklausta Indijos amba
sada Washingtone apie susirėmi
mus Bengalijos pasienyje, bet 
ambasados pareigūnai visai ne
buvo informuoti apie tuos susi
rėmimus. Neramumai pačioje 
Bengalijoje esąs krašto vidaus 
reikalas, Indija nemano kištis į 
krašto vidaus kovas.

Paskutinėm 6 savaitėm Ben
galijoje tris kartus buvo pakei
sta vyriausybė. Kiekvieną kartą 
būdavo pralietą daug kraujo. 
Jauni karininkai buvo išsiųsti į 
Tajų, bet krašte buvo padarytas 
parversmas ir išvežtieji vėl grą
žinti Į kariuomenės štabą. Ben
galijoje yra 80 milijonų gyven
tojų , o maisto nepakanka. Veik 
visi gyvena pusbadžiu, išsky
rus privilegijuotus valstybės 
tarnautojus.

* Sekmadienio ryte Belfaste 
sprogo bomba, užmušdama vie
ną policininką ir sužeisdama ke
turis civilius.

ORAS

šilta, debesuota.
Saulė teka 6:43, leidžiasi 4:28.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

PAGYVENUSIO SVAIGULYS
Galvos svaigimas pas pagyvenusįjį yra dažnas negerumas.

Mediciniška tiesa

Pagyvenusysis dažnai skun- 
d iasi galvos sukimu (dizziness). 
Amžiui didėjant, svaigulys daž
nėja. Net 47$ virš 67 metų 
amžiaus vyrų ir 61$ virš 62 
metų amžiaus moterų apturi 
galvos sukimąsi. Kitas tyrinė
tojas tvirtina, kad 90% vyres
niųjų skundžiasi galvosūkiu 
jiems keičiant kūno padėtį iš 
gulsčios į statmeną, ar atvirkš- 
kiai. Trys ryškiausios kūno ne
gerovės skaitomos kaltininkėmis 
galvos sukimosi pagyvenusiuo
se. 1. Segenų kraujagyslių 
arteriosklerozė. 2. širdies darbo 
nepakankamumas, 
nenormalumai.

Pagyvenusiems galvos suki
masis atsiranda jiems galvą pa
sukant. Tai tik laikinai atsiran
dantis galvos sukimasis — svai
gulys. Tai atvejais nejaučiama, 
kad daiktai sukasi ar jis jaats 
sukasi. Reikia judesio, ne vien 
pozicijos pakeitimo, kad gautum 
galvosūkį........Pakeičiant pozici
ją apturimas pagyvenusiųjų 
svaigimas gali būti metais besi-

o. Protiniai'

tęsiąs be pakaitų. Kartais žmo
gus gali parvirsti, kai jam su
sisuka galva ir tuo momentu jis 
netenka lygsvaros. Viso to pa
sėkoje, toks žmogus išmoksta 
judėti atsargiai. Taip turėtume 
visi elgtis.

čia reikia pažymėti, kad par
virtus dėl minėto galvos susisu
kimo kur nors viešoje vietoje 
negalima reikalauti atlyginimo 
už apturėtus nuostolius virstant, 
pvz., koją nusilaužus ar ranką 
išsisukus. Dabar daugelis senes
niųjų daro klaidas. Jie parvir
tą dėl savo ligos, o ne dėl netvar
kos, ant tako kokiame name, jie 
nieko nelaimės eidami su savu 
advokatu j teismą, reikalauda
mi atlyginimo. Tik išlaidų sau 
pasididins. Negaus atlyginimo 
todėl, kad atlyginimas skiriamas 
už netvarkingumą laiptų, tako 
ar kelio bei šaligatvio. O šiuo 
atveju, žmogus gali virsti ant ly
giausio kelio, nes bet kuriuo me
tu gali jam užeiti galvos su
kimasis dėl sklerozės smegenų 
kraujagyslėse ar dėl kitų virš

—

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
vele. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. Šeštoko knygelė, 
s-uri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
nurašyta viskas,- kad liečia pieveles. Aprašyra kaip 
kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 

f pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę. įsigyti už $1,25. Jeigu 
| Kas loliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeKj 
* arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 

<iusti tokiu adresu:

Knygelėje 
užauginti,

1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. fiOfiOX

=!I DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

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

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

ČiKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
d?tor?.b^vo vjJniuie' Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. S1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

°. Kuraitis MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos prrašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl Kaina S2.00.
o. V,'nC^S L,UBL,N0 UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.
84 psl. Kaina S1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1’39 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

atsilankant darbo valandomis arba uisakant paštu Ir pridedant 
ček| ar pinigine perlaida.

VRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as- 

tticniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabai 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 Ruko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji 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 šviesuoliu gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio ■ šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 
los Draugija. Chicago, 1962 m 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

tolinėti; ,Jii“i.(7į suke
liančių priežasčių.

Dideli smegenų pakitimai 
sukelia galvos sukimąsį

Tokių pagyvenusiųjų smege
nyse yra dideli pakitimai, kurie 
apturi galvos sukimąsi dėl pa
dėties pakeitimo. Tie smegenų 
pakitimai gaunasi dėl smegenų 
kraujagyslių sklerozės. Kita 
vertus, tie pagyvenusieji, kurie 
negauna galvos sukimosi — tu
ri daug mažesnę smegenų-skle
rozę. Kai keičiant padėtį paci
ento akis ar akys ima daryti 
staigius pasisukimus vienon 
krypfin — kartais toks akių ju
dėjimas eina kartu su galvos 
svaigimu.

Tas toks padėtį keičiant akių 
judėjimas vadinamas nistagmus 
(positional nystagmus). Toks 
akių judėjimas gali tęstis nevie
nodai ilgai. Tokius akių judėji
mus su galvos svaigimu suke
lia vietinis ar bendras smege
nų pakitimas. Tyrinėtojai tvir- 
tnia, kad pusė visų pagyvenusių
jų, kurie skundžiasi galvos su
kimu — svaigimu turi smegenų 
kraujagyslių negerumus. Vie
nos grupės tyrimais remiantis, 
20$ pagyvenusiųjų turėjo krau
jotakos sutrikimus — pastarie
ji buvo priežastis svaigulio ir 
virtimo į vieną šoną (vertigo). 
Iš 632 tirtų pacientų, išskyrus 
vieną tuziną jų, kiti buvo tarp 
40 ir 79 metų amžiaus.
Kitos galvos svaigimo priežastys

Kitos galvos sukimosi prie
žastys tiek pas pagyvenusius, 
tiek kitokio amžiaus žmones yra 
vienodos. Kai staiga pusamžis 
žmogus ima virsti vienon pu
sėn — dėl svarbios smegenis 
maitinančios krauju arterijos su
siaurėjimo tai atsitinka. Ta ar
terija, maitina lygsvaros organą 
ausyse. Be maisto tas organas 
neveikia reikiamai — tada žmo
gus ima virti vienon pusėn, lygs- 
ros netekęs. Toks staigus krau
jotakos į smegenis sutrikimas 
pasireiškia dar ir 'Litų nervų su
trikimu : žmogus ima blogąLma- 
tyti, jis nepajėgią--gerai nuryti, 
ima nevaldyti gerai kojų-rankų.

Kartais prie šonan virtimo, 
esti apkurtimas, nes paliečiama 
klausos nervas. Kai vien tik vir
timas į vieną pusę be kitų nege
rovių gaunas — tada toks virti
mas mažta po pusės ar pusantro 
mėnesio. Palieka tik galvos su
kimasis keičiant padėtį keliems 
mėnesiams. Kai klausos nervą 
maitinanti arterija susiaurėja ir 
tas nervas mažiau kraujo gau
na, žmogus" pamažu 
apkursta aukštiems 
jam ima ūžti ausyse 
Tais atvejais galvos
įvairuoja, bet jis visada esti kei
čiant padėtį.

Dar kita galvos svaigimo —. 
sukimosi priežastis yra širdies, 
liga. Menkai dirbdama širdis 
mažiau kraujo pristato smege
nims, Tada gaunasi galvos svai
gimas kartu su galvos lengvumu. 
Dar kita priežastis galvos suki
muisi yra žmogaus neramumas 
'— baimingumas.

Gydymas galvos sukimosi
Pagyvenusiems galvos suki

masis — svaigulys tvarkomas 
trejopai. 1. Gydoma esama šir
dies •* negerovė. 2. Palaikoma 
kraujotaka visame kūne, ypač 
galūnėse ir galvoje. 3. Palengvi
namas žmogaus turimas baimin- 

jgumas (anxiety). Laimei, pas
■ pagyvenusius galvos sukimas
■ dažniausiai nesti labai luošinan
tis.

Tiesa, galvos svaigimas gali 
sutrukdyti ir taip jau nepuikiau
si pagyvenusiojo judėjimą. Pa
prastai pagyvenusysis išmoksta 
keltis palengva iš lovos. Atsisė
dęs lovoje jis palaukia kurį lai
ką — duoda smegenims prisi
taikyti prie pakitusios padėties. 
Naudojimas vaistų, išplečiančių 
kraujagyslies, (nicotinic acid — 
cerebronicin, vasodilan...), pa
lengvinti — pagerinti kraujota
ką smegenyse. Naudojama vais- 

I tai prieš lygsvaros netvarką Pa-' 
ciento nuraminimas turi didelės 
svarbos. Tiems pacientams, ku
rie apturi laikiną

1-Ukui svaigulį, reikia 
gydyti sniegeną ir viso kūno 
sklerozę. Prieš krešėjimą krau
jo vaistai naudotini ialia visų 
priemonių, kurios bent kiek tal
kina kovoje su didžiausiu žmo
gaus priešu — kraujagyslių pri- 
skretimu (skleroze).
Dažniausiai kartojamos klaidos 

kovoje su skleroze
Jau .pakartotinai čia buvo mi

nėta priemonės kovoje su sklero
ze. žmonės pį neprisimena, ne
kreipia į jas dąpr.esio tol, kol vie
na koja medicinėj dėžėj atsidu
ria. Tada jau dažnai esti pavė
luotas laikas tkt kokiai pagal
bai kovojant su skleroze. Tad 
kartą ant visados visi įsidėmė
kime, kad mes nieko gyvenime 
neapturėsime, -ko neužsidirbsi
me. Be atsakančių pastangų nė 
vienas žmogus neapturi geros 
sveikatos. Be reikiamų pastan
gų nė vienas neatitolina sklero
zės. Tik pažiūrėkime, kaip da
bar mes save metame į sklerozės 
giltinės glėbį.

žino medicina ir žmonėms 
skelbia, kad ym tam tikros li
gos, kurios artina — greitina 
ir sunkina mūris kraujagyslių 
priskretimą, — sklerozę. Štai 
cukrinė liga —■. ji greitina krau
jagyslių priskretimą. Reikia 
visam amžiui ruoštis su cukrali
ge kovoti nepėrsivalgant ir sal
dumynų bei krakmolinių valgių 
saikiai vartojant. Bet kur tau 
klausys mūsų žmogus: jis val
go saldžiai cukraligę turėdamas 
ir sako, kad cukrų valgo ne vie
ną, bet bulkutėje patalpintą. 
Taip ir esti nesukontroliuojama 
cukraligė.

Žinokime, kac galime sukon
troliuoti ši liga. Tai pareina nuo 
mūsų pačių pastangų. Jei mes 
nenusiteikaime kontroliavimui, 
bet pasiduosime savam gomu
riui — mes ankstybos sklero
zės netruksime susilaukti. Ta
da, žinoma, gydytis stengsimės, 
pas gydytojus dažnai lankysi- 
mės^bet viskas gali būti labai 
nesėkminga. ' .

Kitas žmogus gretina sau 
sklerozę reikiamai netvarkyda
mas savo pakeltą kraujospūdį. 
Jis, turėdamas aukštą jį, gydy
tojo patartas laikosi dietos ir 
ima vaistus tik trumpą laiką. Po 
to jis grįžta į senas — nesvei
kas savo gyvenimo vėžes. Jo 
buvęs aptvarkytas pakilęs krau
jospūdis vėl pakyla kaip anks
čiau buvęs. Tas pakilimas neša 
su savimi pavojų sparčiai žen
giančios sklerozės. Vėl. iš nau
jo gydytojas tokį prikalba lai
kytis nustatyto gydymo. Pats 
pacientas niekada neturėtų nu
traukti vaistų, išskyrus retus 
atvejus, kada vaistai esti nepa
keliami. Bet ir tais atvejais rei
kia pasitarti, bent telefonu su 
gydytoju susisiekti.

Trečias vėl savitai sau skle
rozę gretina. Jis įsakytas gydy
tojo nevartoti valgomosios drus
kos — klauso tik'mėhesį — kitą. 
Po to jis ima po senovei su drus
ka draugautis ir taip savo širdį 
ir savo pakeltą kraujospūdį blo
gina. O tos dvi negerovės ma
žina smegenų aprūpinimą krau
ju. Iš čia svaigulys, iš Čia virti
mas vienon pusj-sn, iš čia trum
pam laikui nesiorientavimas, už
simiršimas ir kitokios smegenų 
kraujagyslių sklerozės negero 
vės.

žinoma, gali sakyti': tu esi se
nas, tai ko dar čia stengiasi at
jaunėti. Taip su Svetimomis ran
komis žarsto žarijas širdies ne
turįs profesionalas. Su šitokiais 
žmonėmis mums nepakeliu. 
Kiekvienas žmogus nori ilgiau ir 
laimingiau gyventi. Kiekvieno 
mūsų pareiga yra padėti kitam 
tapti laimingesnįu. Tik per svei
katą ir gaunama patenkinamas 
gyvenimas ant šios žemės. Tad 
visi nuo šiandien liaukimės pai
kai besielgę. Visi prisitaikyki-, 
me sau šiandieninį medicinišką 
patyrimą kovoje su skleroze. Ir 
taip elkimės ne .vieną diėną, nė 
mėnesį, bet per visą savo gyve
nimą. C

Kovos su skleroze “Tėve mūsų’

Kaip maldą Tėve mūsų visi
— trumpam mokame, taip visi išmokime ir

z2V4ii.'j gyvenime vykdykime 
medicinišką “Tėve mūsų”, ko
vojant su skleroze, štai ta me
diciniška, mintinai išmoktina 
malda. Norėdamas sulėtinti to
liausiai nustumti nuo savęs skle
rozę vykdyk per visą savo gy
venimą sekančius nuostatus.

1. Kova su skleroze turi tęs
tis nuo šiandien iki kol akis am
žiams užmerksime. 2. Tvarkytis 
reikia visapusiškai, tvarkytis 
gydytojo (ne šarlatano visoke
riopo) talkinami ir nuo s-enų
— nesveikų įpročių išbrendant, 
į tikron medicinon vedamą ke
lią. 3. Gydytojo žinioje tikrin- 
kimės sveikatą, kad ir visai ge
rai jaučiamės. Kai pajusime ką 
nors — gali būti jau gerokai pa
vėluota pagalba. 4. Visas nege
roves skatinančias sklerozę tvar- 
kykimės dar šiandien: pirmiau
sia susitvarkytina su perdideliu 
svoriu, tokiu kraujo spaudimą, 
nervinimusi, rūkymu, girtavi
mu, cholesterolinio maisto ėmi
mu, tingėjimu — užsidėjimu bei 
paskalose skendimu. 6. Vaikus 
savu pavyzdžiu auklėkime apsei- 
ti be sklerozę skatinančių daly
kų: nejudrumo, cholesterolio pil
nų dešrelių, kiaušinio trynio tu
rinčių kepsnių, kepenų, dešrų... 
vartojimo. Vaikas turi būti tė
vų — suaugusiųjų, mokytojų, 
dvasiškių nuteikiamas į svei
ką valgymą, galvojimą ir juti
mą. Uždarykime visas bažny
čias, jei jose vaikas išmoksta 
gambliaūti — Bingo vietoj pa
mokslą nuo kalno pamilti r Jei 
bažnyčia nepasisako — nevei
kia prieš tavernose lietuvių sken
dimą dėl to, kad pastarosios sa
vo trigrašiu bažnyčias paremia
— dar šiandien jas jaunimo na
mais paverskime. Bent papik
tinimo nesulauks mūsų prie
auglis tada. 7. Savą aplinką 
švarinkime visokeriopai: toliau 
mes negalime iš bažnyčios vyk
ti “koplyčion” — tavernon ir 
ten užmiršti visas savas parei
gas. Tokių “koplyčių” palaiky
tojai nevaduoja Lietuvos, ne
saugo savo- šeimos, jie žudo sa-

ve ir teikia žudymosi nusitei
kimus jaunajai kartai. 8., Vais
tais gydymasis jau kartotinai 
čia buvo minimas. Išsityrus 
kraujo rūgštumą, riebumą, sal
dumą, gydytojo žinioje būdami, 
visomis jėgomis stokime prieš 
sklerozę ir tą kovą visą savo gy
venimą tęskime. Sėkmės!

Išvada. Gana mums dejuo
ti, pūzdrais jaunose dienose virs
ti, nieko teigiamo neatliekant 
senatviškumui perankstyban nuo 
savęs atitokinti. Kol dar laikas, 
stokime visi j mums medicinos 
rodomą kelią ir juo eikime iki 
sėkmingos-pergalės, visų pirma 
nesveikų įpročių atsikratę.

Pasiskaityti. The Medical Cli
nics of North America, Vol. 44.-, 
No. 1. July, 1960.

iKAitYK IVIK PARAGIŲ 
KITUS \RAITYT1
[JAU T S' N A *■

UžsikiŠkrfe tarnas

ingtone adv. Fred Graham, pro- 
fesonalų žurnalistų sąjungos 
Sigma Delta Chi suvažiavime, 
pareiškė, jog paskutiniais lai
kais puolama spauda ir ypatin
gai elektroninė žinių tarnyba, 
įsakant užsikišti burnas. Pasku
tinių 3 metų bėgyje tokių įsa
kymų buvę per 150.

Kaipo pavyzdį, jis nurodė Ly- 
nettes A. Fromme teismą, ku- 
riuoe atveju teismas uždraudęs 
rytų Kalifornijos teismuose ro
dyti filmą “Manson”, kadangi 
Frome parodoma su ginklu ran
koje, išreiškiant nuomonę apie 
žmogžudystę. Pasak advokato, 
pakanka, jei teisėjas būtų pa
klausęs prisiekusiųjų ar jie yra 
matę filmą arba bent apie ją 
skaitę.

PIRKITE JmV TAUPYMO BONUS

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagųn atvažiavęs lietuvis, pirmom 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistiruų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. . - —. • n : -

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monej t 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS i .
vardu ir pasiųsti: ’ J i '

1739 So. Halsted St., Chicago, 11L 60608 ?

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 1226 puslapiai, į 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose : 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygai* gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

vis labiau 
tonams ir 
(tinnitus)., 
sukimasis

.. * ' ’ ą •“ V..'’ x?.’.5 'j

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 6Q608 '

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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A lot of people don t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason

nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

want to use that money 
right away, there’s 
a 10-year extension > 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you.

rt.
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(Tęsinys)-
3. Draugijos dalyvavimas 

Pabaltijos teisininkų bendravime
čia lieka paminėti du faktus, 

liečiančius bendravimą su Esti
jos ir Latvijos teisininkais. Pir
mas faktas liečia įsteigimą bend
ro biuro Pabaltijos trijų valsty
bių įstatymams suvienodyti. Ta 
idėja iškilo 1931 metais. Kadan
gi visi iškiliausi Lietuvos teisi- 
nirikai priklausė Teisininkų 
Draugijai, o vykstančiame Kau
ne pirmame trijų valstybių tei
sininkų suvažiavime pirminin
kavo Vyriausiojo Tribunolo Pir
mininkas A. Krikščiukaitis, ku
ris kartu buvo ir Teisininkų 
Draugijos Pirmininkas, tai ga
lima tvirtinti, kad Teisininkų 
Draugijos nariai tuose, darbuo
se reiškėsi aktingai. Tame su
važiavime be Teisininkų Draugi- 
jos atstovi} dalyvavo Seimo, teis
mų, Universiteto atstovai, o taip 

, pat ir pats Teisingumo Ministe- 
I ris A. Žilinskas.

Tame pirmame suvažiavime 
Kaune buvo įsteigtas nuolatinis

| Todėl Vyriausiojo Tribunolo tei
sėjų bendrame posėdy, nes Lat
vijos Teisėjų Draugijos kvieti
mas buvo atsiųstas Vyriausio-1 
jo Tribunolo pirmininkui, Tei
sėjai nutarė, kad vykstančiajai 
teisėjų delegacijai vadovaus vy
riausiasis savo stažu Tribunolo 
vykstantis teisėjas, juo pasišo
vė būti vicepirmininkas Juozas

I Brazaitis, ir kartu su juo Teisi-1 
ninku Kraupi jos pirmininkas 
Vyriausiojo

Tvirtinama, kad Massachusetts 
mokratas Michael J. 'Harrington 
skleidė žinias, liečiančias CIĄ veik
lą Čilėje, kurios neturėjo patekti 
spaudon. Pirmininkas reikalauja pa
siaiškinti, kuriais sumetimais jis su

laužė taisykles ir pasižadėjimą.

uesmeji Jioiio atiiKn darbai.
Paskutinis žodį tarė Stanley 

J. Molis. Jis nuoširdžiai visiems 
padėkojo, o vėliau perskaitė Con- 
greso Rekorduose atspausdintą 
atstovo Russo kalbą.

Minėjime dalyvavo Alto pir
mininkas Dr. Kazys Bobelis, vė
liau atvykęs kongreso atstovas 
Russo, Illinois seimo narys Wal
ter “Babe” McAvoy, Bruno 
Klemka, Bruno Shotas, Motie
jus Pranevičius, Christina Aus
tin su motina Jozefina Kriščiū- 
niene, teisėjas Coman, John G. 
Evans, John Drevin, Bruno Gra- 
mont, George Jonikas, Al. Kums- 
kis, Euphrosine Mikuži ūtė, Pre
kybos rūmų pirmininkas Juozas 
Bacevičius ir daugelis kitų lie
tuvių; visuomenės veikėjų.

Kaip Molienė, taip ir pats Mo
lis visiems dalyviams nuošir
džiai dėkojo. Korespondentas

šeštadienio vakarą Susivienijimo j wis ir kitose radijo programose. 
Lietuvių Amerikoje 228-oji vy-1 Savo laiku jis savarankiškai va
rų kuopa gražiai pagerbė tos dovavo “The Daily Lithuanian 

Sunrise Hour”.
Antrojo Pasaulio karo metu 

jis tarnavo JAV kariuomenėje, 
sanitariniame korpuse. Daly
vavo Filipinų salose vykusiose 
kovose, o po karo kartu su kitais 
įsteigė Amerikos Legiono Don 
Varnas Postą, kurio komandie- 
rium jis yra buvęs.

Minėjime dalyvavo, nors ir at
vyko kiek suvėluotai, kongreso 
atstovas Martin A. Russo. Jis 
rado reikalo pranešti kongresui 
apie Stanley J. Molio darbuotę 
ir įdėjo į kongreso rekordą žy
mesnius Molio gyvenimo faktus.

Algirdas Brazis ir Whitey 
Evans įteikė Moliui graviruotą 
plokštę, kurioje suminėti svar-

Pabaltijos teisininkų biuras. Ja
me Lietuvą atstovavo, kaip de- Į 
legacijos pirmininkas, A. Kriš- 
čiukaitis, o vėliau Liudas Cipli
jauskas, vadinasi, Vyriausiojo 
Tribunolo pirmininkai. Dar biu
re buvo nuo Lietuvos K. žalkaus- 
kas, J. Danauskas ir K. Račkaus
kas.

Vienas iš biuro posėdžių buvo Česlovas Butkys. Bet pirm. Bra- 
Kaune lapkričio mėnesio 14-16, j zajtjs ^ėl politinės komplikaci- 
1935 m. Delegacijų pirmininkai, jos _ Sovietu ultiniatum0 su nu. 
su ekspertais rinkdavosi daž- matomu ju kariuomenės įsibr0. 
iaU\.TaS darbas buV° imano™as Į vimu, nevažiavo, o jį pavadavo 

Vyr. Trib. teisėjas Vaitonis.
Nors iš Lietuvos ir nedaug 

žmonių važiavo, bet suvažiavo 
daug teismų darbuotojų iš Es
tijos ir gausiai dalyvavo Latvi
jos šeimininkai.

Iškilmingoje pirmoje vakarie
nėje Daugpily Lietuvos vardu 
pirmas prabilo teisėjas Vaito
nis, bet apsišarvavęs kalbos ne
baigė, nes tuo metu Sovietų ka
riuomenė buvo peržengusi Lie
tuvos šieną. Tad turėjo pa
imti žodį Teisininkų Draugijos 
pirmininkas Č. Butkys, kuris ir 
toliau per visą suvažiavimą va
dovavo lietuviams teisininkams. 
Jis savo kalboje kvietė visus Pa
baltijos intelektualus, jų tarpe 
ir teisininkus, jaustis vienos šei
mos nariais ir kartu rūpintis tų 
trijų kraštų vienodu likimu.

4. Draugijos leidiniai

A. Teisės mokslų ir praktikos 
laikraštis “Teisė”

tik ligi 1940 metų sovietų oku
pacijos.

Antras faktas įvyko bolševi
kų kariuomenės įžygiavimo me
tu į Pabalti jos kraštus. Prieš 
pat įsibrovimą sovietų kariuo
menės 1940 m. birželio mėn. Lat
vijos Teisėjų Draugija suruo
šė bendrą trijų kraštų, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, teismų 
darbuotojų suvažiavimą. Lietu
va atskiros teisėjų organizacijos 
neturėjo, daugumas teisėjų, pro
kurorų, tardytojų, notarų bei 
jaunesnių teismų darbuotojų 
priklausė Teisininkų Draugijai.

. : - ■ .. . ; r - ■ .

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!7722 Gecrge St.

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada (Reguliari prenumerata — $10.00)

rribunoJo teisėjas

de-
pa-

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČLAUS knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

šit’e čekį'afEa'Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

; s POEZIJOS VEIKALAI
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 vaizdu 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. Augustaltyti - ValčlOnląni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato,; 128 psl. Kaina ?1.—.
_ 2. Jurgis BaltrusalHs, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
<. :3. Butky-Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.

. 4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 
psL Naina S3.00.

5.-KI»op« Jurgelionis, GLŪDI - 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 

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

"Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL S1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, S3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagstąs, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
- Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00. 

Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. S2.50. 
Alfonsas Tyruolis. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 
$1.00.

18. Adomas Jasai, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį

Ligi 1940 metų birželio mė
nesio buvo išleisti 52 numeriai. 
Ilgus mertus, ligi 1933 metų, 
laikraštį redagavo Draugijos 
pirmininkas prof. A. Krikščio- 
kaitis, kuris ir taisydavo straips
nių kalbą. Nereikia užmiršti, 
kad iš pradžių tik nedidelis 
skaičius teisininkų mokėjo tai
syklingai rašyti lietuviškai, be 
to, tais laikais nebuvo dar iš
dirbtos teisinės terminologijos 
lietuviškai. Todėl bendradar
bių skaičius buvo gerokai apri
botas ir “Teisė” išeidavo tik du 
syk per metus. Aplinkybė, kad 
pats Vyriausiojo Tribunolo pir
mininkas redagavo laikraštį la
bai varžydavo jaunus teisinin
kus, kurie bijojo jo kritikos ir 
dėl kalbos ir dėl savo teisinių 
žinių.

Vėliau Jurgiui Bylai perėmus 
redagavimą bendradarbių, ypač 
jaunų teisininkų skaičius pradė
jo smarkiai augti, ir jau 1939 
metais jų buvo nemažiau kaip 
penkiasdešimt. Dažniausia straip 
snių kalbą sutvarkydavo advo
katas Jokūbas Abramavičius.

riodinius leidinius. Todėl be re
daktoriaus Jurgio Bylos dar bu
vo ant viršelio minima Redakci
nė komisija.

Valdybos nario Stravinsko pa
siūlymu buvo parinkti sekantie
ji asmenys: prof. Mykolas Re
meris, prof. Kazys ’Šalkauskis, 
prof. Vladimiras Stankevičius, 
Vyr. Tribunolo teisėjas Česlovas 
Butkys, advokatas Jokūbas Ro
binzonas. šie asmenys buvo lai
komi atskirų teisės šakų žino
vai specialistai ir domėjusi “Tei
sės” leidimu; nemaža jų straips
nių buvo spausdinama žurnale.

Dar buvo duodami nemokami 
priedai, paskutinis “Č. Butkys. 
Vyriausiojo Tribunolo Teisėjas. 
Suvalkijos Civiliniai Įstatymai. 
Kaunas 1935”.

ls.
14.
15.
18.
17.

55 psl.

X, XX «7 A AU X , v KJ,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Be to, “Teisės” priedu buvo 
spausdinami vyriausiojo Tribu
nolo principiniai sprendimai ci
vilinėse ir baudžiamose bylose, 
o taip pat ir Visuotinio Susirin
kimo aiškinamieji nutarimai.

Teisėjui č. Butkiui perėmus 
Draugijos vadovavimą ir jo pa^- 
siūlymu buvo nutarta “Teisę” 
leisti keturius kartus per metus, 
kad paruošti jo leidimą kas ant
rą mėnesį. Tik bolševikų oku
pacija sutrukdė šį sumanymą. 
Atvirkščiai, jo leidimas turėjo 
būti nutrauktas, nes sustojo pa
čios Draugijos veikla.

Taip pat pasikeitė ir pasku
tiniųjų numerių viršelis. Norė
ta, kad leidinys įgautų didesnį 
svorį ir būtų panašūs į kitų eu- 
ropejiškų kraštų mokslinius pe

B. Teisininkų Kalendorius
Kalendorius teisininkams bu

vo leidžiamas nuo 1926 metų. 
Jo nuolatinis redaktorius buvo 
Zigmas Toliušis. Tik paskuti
niame 1944 m. Kalendoriuje pa
žymėta, kad redagavo Z. To
liušis ir J. Byla. Jei neklystu, 
tais metais Z. Toliušis jau turėjo 
prasišalinti iš Kauno ir slaps
tytis provincijoje.

Teisininkų Kalendorius ypač 
buvo naudingas advokatams. Ja
me buvo dienų kalendorius, pas
kui nemaža -puslapių kasdieni
niams užrašams, o toliau ži
nios apie Teisingumo Valdybą, 
teismus, advokatūrą, juriskon
sultus, apskričių ir miestų gy
dytojų sąrašą, notarus, namus 
suimtiesiems, vietovardžių są
rašas, policijos įstaigos ir t. t.

Paskutiniuose 1943 ir 1944 ka
lendoriuose, vokiečių okupacijos 
metu, buvo dar įdėti visi potvar
kiai, liečiantieji veikiančiąją 
Lietuvoje teisę ir teismų dar
bą, daugiausia Rytų Krašto Rei
cho komisariato, be to, teisin
gumo Generalinio Tarėjo aplink
raščiai.

Taip pat Draugijos Valdybos 
nutarimu buvo įdėti visi bau
džiamųjų ir civilinių įstatymų 
papildymai ir pakeitimai, kurie 
pasirodė po knygų išleidimo, 
kaip antai, Č. Butkio, 1938 m. 
civilinės teisenos įstatymas, ir S. 
Vieliackino ir Kavolio Baudžia
mojo Statuto ir Baudžiamojo 
proceso įstatymai, šį vertingą 
neįkainojamą darbą atliko veikli 
Draugijos narė, poros visuotinių 
susirinkimų sekretorė, teisinin
kė Elena Stankaitė (Stankevi
čiūtė) .

kuopos veiklų narį ir Chicagos 
lietuviams gerai žinomą demo
kratų politiką Stanley J. Molį.

Archer Avenue gatvėje esan
čioje Personality Lodge salėje 
susirinko virš pusantro šimto 
žmonių, kurie pasiklausė kalbų 
apie Molio dirbtą ir dirbamą vi
suomeninį darbą, skaniai už
kando, pašoko ir kartu su pa
gerbtuoju turėjo progos pasi
kalbėti.

Buvo sudarytas komitetas, 
kuriam pirmininkavo John Whi
tey Evans Jr. Jam padėjo ban
ketą suruošti Vyto Uznys.

Minėjime dalyvavo visa eilė 
Stanley J. Molio draugų, ben
dradarbių ir visuomenės veikėjų. 
Minžjimą pradėjo Whitey Evans, 
o ceremonijas pravedė solistas 
Algirdas Brazis.

Pradžioje buvo sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai, vėliau 
atvykusieji buvo sočiai pamai
tinti, o visi turėjo progos pasi
klausyti apie Molio vestą dar
bą biznyje, jaunimo organizavi
me ir politikoje. Pradžioje mal
dos žodžius ištarė kun. A. Sta
sys, o iškilmes baigė kun. An- 
sas Trakis.

Solistas Brazis, supažindinęs 
su Įtakingesniais'svečiais, trum
pai papasakojo, kad Molis jam 
buvo ir yra labai gerai pažįsta
mas, nes savo laiku viename 

biznyj e buvo įsteigę “Mobra” ar
batinę.

Jaunatvėje Molis buvo vie
nas geriausių tango šokėjų. Jis 
nusinešė vieno konkurso metu 
geriausio tango šokėjo prizą. Vė
liau jis buvo įsteigęs šokių mo
kyklą, kurioje mokėsi apie tūks
tantis jaunuolių tango ir kitų 
šokių. Moliui rūpėjo sutraukti 
jaunimą, kad jis 'negestų ta
vernose ir nesugadintų savo gy
venimo.

Molis buvo šaltimiero valan
dos “šurum burum” narys,, kal
bėjo lietuviškose Goldbergo, Le-

ja be knygų turėjo įsigijusi spin
tą knygoms sudėti. Spinta sto
vėjo Vyriausiojo Tribunolo pa
talpoje. .

'(Pabaiga)

c. Atskiri leidiniai

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Anaamblial chorai grupė*, uiaakiuaio* 10 ar daugiai egaempHorių, 

nemoka palto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arfJa pasiuniiant čekį ar Money or-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Be periodinių leidinių Drau
gija dar išleido keletą knygų. 
1. Prof. M. Romeris. Lietuvos 
Valstybės Konstitucijos refor
ma. 2. D. Gečas. Skolininkų ne- 
išsigalėjimas ir bankrotas. 3. 
Jokūbas Abramavičius. čekiai. 
4. A. Esmei r.. Konstitucinės Tei
sės principai (vertimas). 5. Ha
gos Tribunolo sprendimas Klai
pėdos byloje.

5. Draugijos turtai
Draugija nekilnojamojo 

to nįebuvo įsigijusi. Kaip
buvo minėta, ji laikė savo su
taupąs, 18,000 litų, banke eina
moje sąskaitoje.

Iš kilnojamojo turto Draugi-

tur- 
jau

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių 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 istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

1739 South Halsted Street, Chicago, HI. 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiy knygy,. kurios papuos bet 

knygy spintą ar lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl.... _...........
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta 
tais viršeliais ______________ 1___

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

šeliais_____ ________________________________
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. __ .__ _
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. ...... ..................... .........................................
Janina Narūne, TRYS IR “VIENA, ’jaunystės atsiminimai

170 psl. ________ .....J..™____ ___
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai __ _________ ,
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

$3,00. minkš-

kokią

$6.00
$6.00
Gra- 

$5.00

$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, Hl. 60608. — TeL HA 1-6100

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Chicago, I1L 60608 
ATSARGAS.

1800 So. Halsted St
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES

bteirta 1*23 mrtafa. TeL 421-307*

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-

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

I — NAUJIINOS, CHICAGO 1, ILL, — TUESDAY, NOVEMBER IS, 1975

mite FSLIC
& Lo«> lwtr*T»C9>



4 _ NAUJIENOS, CHICAGO &, IU____TUESDAY. NOVEMBER

MIKUŽIUTĖS ŽGDIS VAITKAUS MINĖJIME

_ $26.00
_ $14.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, nue
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro šeštadieniais — iki 12 v<L

$7.50
$2.50

$30.00
$16.00

$8.50
$3.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metamu _______ 
pusei metu__________

' trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui .....

Kitose JAV vietose: 
metams ___________ .
pusei metu___________

Subscription Ratas:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
lix month. $8.50 per 3 months. In 
other USA lacalitles $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Excapt Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc. 
173* So. Halstad Straat, Chicago, III. 6060$ Telephone HA 14100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ________________  $30.00
pusei metu - _______ $16.00
vienam mėnesiui ........ $3.00

Užsieniuose:
Metams________________ _ $31.00
pusei metu _____________ $18.00
vienam mėnesiui _______  $4.0C

Naujienos eina kasdien, Uskiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St^ Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Šių metų lapkričio 16 dieną 
Chicagoj suruoštame lakūno Fe
likso Vaitkaus 40 metų skridimo 
sukakties minėjime Euphrosine 
Mikužiutė, SLA iždininkė, pasa
kė tokią kalbą:

Gerb. Naujienų redaktoriau 
Martynas Gudelis, gerb. Anta
nas Vaivada, Vaitkaus skridimo

komiteto sekretorius, gerbiami 
Naujienų darbuotojai, visuome
nininkai, viešnios ir svečiai.

Kas galėjo išsivaizduoti 1935 
metais, kad Antanas Vaivada 
ir aš čia susitiksime po Nau
jienų sparnu ir po 40 metų pa
sidalinsime šiais atsiminimais 
nors aš prie Vaitkaus skridimą

Didele Gečio ir Gailos klaida
Praeitais metais Juozas Gaila, vykdydamas visuo

meninius reikalus tvarkančio Algimanto Gečio įsakymus, 
atvyko į Chicagą, pasišvaistė jos priemiesčiuose ir su
skaldė pirma JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero apy
linkę, o vėliau tą patį padarė ir su Marquette Parko apy
linke. Vietoj sukviesti, išklausyti ir išsikalbėti su ilgus 
metus Bendruomenės apylinkę organizavusiais žmonė
mis, Gaila jau atvyko su aiškiu įsakymu ir pasiryžimu 
visuomeninius klausimus seržantiškai spręsti. Jis nesi
kalbėjo, neišklausė, nepasvarstė už ir prieš argumentų, 
bet pasakė apylinkės pirmininkui, kad jis jau nebepir- 
mininkas. Tai buvo pasakyta 24 valandoms prieš oficialų 
rinkto pareigūno nušalinimą ir neleidimą jam baigti sa
vo mandato.

Jei Gečys ir Gaila būtų žinoję, į kokias klampynes 
tas nutarimas nuves visą jų vadovaujamą Bendruomenę, 
tai jie ne tiktai vieną pusę būtų išklausę, bet jie būtų 
kreipę daugiau dėmesio į dėstomas mintis ir aiškinamus 
argumentus. Jie niekad nemanė, kad Cicero apylinkės 
suskaldymas nuves prie visos jų valdomos Bendruome
nės suskaldymų. Jie būtų parodę daugiau išminties, jei
gu jie būtų vienoje apylinkėje visą reikalą išaiškinę, o 
dabar jiems teks aiškintis keliose vietose, jeigu kas dar 
norės jų klausyti.

Cicero mieste padarytas netaktas ir visiškas nesi
skaitymas su bet kokio organizuoto lietuvių gyvenimo 
pagrindais nuvedė prie lapkričio 16 dieną įvykusios Re
organizacinės Lietuvių Bendruomenės konferencijos, 
turinčios skyrius net 16 valstijų, veik kiekvienoje dides
nėje lietuvių kolonijoje. Chicagoje sušauktoje konferen
cijoje dalyvavo 90 astovų, suvažiavusių ne tik iš pačios 
Chicagos bei jos priemiesčių, bet ir iš kitų artimesnių ir 
tolimesnių valstijų. Suvažiavusieji atstovai išklausė val
dybos pareigūnų pranešimus ir naujai įsteigtų skyrių 
pranešimus. Konferencijos nariai išgirdo, kad jau įsteig
tas skyrius Kalifornijoje, kur buvo gana aktyvūs fronti
ninkai. 
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Konferencijos metu paaiškėjo, kad nuo Gailos pradė
tos darbuotės Cicero apylinkėje, organizacinis darbas pa
darė didelę pažangą. Išaiškinta, kad JAV Lietuvių Ben
druomenė nebuvo tvarkingai užsiregistravusi. Visoje ei

lėje valstijų Bendruomenės apylinkės visai nebuvo re
gistruotos tų valstijų sekretorių įstaigoje. Ciceriečiai 
pradėjo nuo pradžios. Jie užsiregistravo ne tik Illinois 
valstijoje, bet pasistengė atlikti reikalingus formalumus 
ir kitose vietose.

Konferencijon suvažiavusieji atstovai patyrė, kad jie 
yra legalūs Bendruomenės atstovai ir gali veikti savaran
kiškai.

Jeigu Gaila, vietoj tuščios puikybės, būtų parodęs 
bent truputį išminties, tai jis būtų ne vieną, bet kelias va
landas praleidęs su ciceriečiais ir išsiaiškinęs nuomonių 
skirtumus. Dabar jam teks aiškintis su Bendruomenės 
skyriais kiekvienoje didesnėje lietuvių kolonijoje. Jeigu 
Gečys, išaiškinęs, kad viename Bendruomenės skyriuje, 
pradėjo kilti dūmai, jo, kaip visuomeninių santykių tvar
kytojo, pareiga buvo pačiam nuvykti į vietą ir viską iš
aiškinti. Jis privalėjo įtikinti abejojančius, kad lietu
viams geriau tarp savęs nesusipratimus aiškinti, negu 
kelti juos kitų tarpe.

Jeigu jau jiedu nenorėjo tiek nusižeminti ir vykti į* 
priemiesčio apylinkę aiškintis su “svarbesnius dalykus ne
suprantančiais tautiečiais, tai reikėjo panaudoti spaudą, 
radiją tiems “nesuprantamiems dalykams aiškinti”, kelti 
rimtus argumentus ir nuslopinti kylantį gaisrą. Bet nei 
šie du vyrai, nei visa barzdukinės JAV LB vadovybė ne
siteikė klausimo aiškinti.

Ne tik Gaila, bet ir Gečys nesupranta Amerikos lie
tuvio, nekreipia rimtesnio dėmesio į savo narius. Jiems į 
galvą neateina mintis, kad ne tik vyresnio amžiaus mūsų 
tautiečiai, anksčiau šį kraštą pasiekusieji, moka savaran
kiškai galvoti ir sugeba gana sudėtingas problemas spręs
ti. Anksčiau atvykusieji, aptarę ne tik svarbesnius rei
kalus, bet ir smulkmenas, sugebėjo sudaryti dideles lie
tuvių organizacijas, kurios rūpinosi ir šiandien tebesirū
pina lietuvių kultūriniais, teisiniais ir ekonominiais reika
lais. Jiedu užmiršo kad ir naujai atvykusieji, pagyvenę 
dešimtmetį ar daugiau Amerikoje, taip pat susipažino su 
pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir nori, kaci ne įsakymus 
jiems seržantiškai šaudytų, bet tartųsi ir bandytų susi
tarti. Įsakymais didelės ir stiprios organizacijos jiedu 
nesudarys. Jiedu, nenorėdami tartis, bendruomenę su
skaldė. Jiedu praskelto plyšio nemokėjo suglausti. Jie
du atsiliko ir nesugebėjo atlikti didelės organizacijos jiems 
paskirtų pareigų.

Chicagoje sušaukta konferencija parodė, kad lietu
viai panorėjusieji reorganizuoti buvusią Bendruomenę, 
pradėjo nuo pirmo žingsnio, — Įstatų ir statuto sutvar
kymo. Chicagos konferencijon suvažiavusieji, atstovai yra 
pasiryžę taip visus organizacijos reikalus tvarkyti, kad 
nebūtų pakartotos mažos grupelės politikų padarytos -klai
dos. Jie nešalina kitaip galvojančių žmonių iš Bendruo
menės, bet planuoja visus sutraukti bendram kultūriniam 
darbui

Konferenciją sveikino abu Lietuvos generaliniai kon
sulai. Sveikino suvažiavusius atstovus ir Naujienos. 1

cik iU dvigrašiu, bū
tent išleistuvių banketo suren
gimu.

Skridimas j Lietuvę buvo su
galvotas Dr. Pijaus Grigaičio ir 
Antano Vaivados ir vykdytas 

per Naujienas su laikraščio pa
rama. Jų dviejų įnašas į šį įvy
kį buvo neapsakomai turtingas 
darbu ir laiko pasiaukavimu.

Prie jų gausiai prisidėjo lie
tuviai biznieriai, ypatingai Jus
tinas Mackevičius, Dan Kurai
tis, S. Balzekas, A. Rypkevičius 
ir daugelis kitų profesionalų ir 
visuomenininkų.

Buvo sunku sukelti lėšų, nes 
depresija jau baigė apsupti visą 
pasaulį. Tai buvo laikai, kada 
išlavinti žmonės nebuvo kviečia
mi užimti darbus savo profesi
joj. Žmogus, turintis šiokį tokį 
darbą, galėjo tik pragyventi ir 
tai gal per WPA.
Tai buvo laikai, kada Lietuvos 

ūkininkas mokesčius mokėjo 
vištomis, o miestiečiai ir valdi
ninkai jas ėmė vieton litų.

Vienok Vaitkaus skridimo ko
mitetas išjudino lietuvišką vi
suomenę per visą Ameriką, prie 
šio darbo. Visi lietuviai pareiš
kė lietuvybės jausmus, remda
mi skridimą į gimtąją tėvynę, 
tuomet dar laisvąją Lietuvą. 
Stropiai ir intensyviai susirišo 
visos lietuvių organizacijos ir 
klubai. Į šį darbą prisidėjo virš 
350 Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje kuopų. SLA gausiai rėmė 
Vaitkaus skridimą, — darbu ir 
finansų sutelkimu.

Čia man ateina Į mintį veikė
jai iš keletos apylinkių — Ry
tuose prisidėjo Michelsonai, V. 
Anesta, Dr. M. J. Vinikas, Spū
džiai, adv. I. J. Bagočius ir adv. 
St. Bredes. Pittsburghe — Dar
giai, Bakanas, Mažujkna. Chi- 
cagoje — Mačiukai, čižauskai, 
Rypkevičiai, Augustinavičiai, 
Buchinskienė, Katkevičienė, Mil- 
leriai, Baronai, Jagiellienė, Šat
kauskai, Laurutanas, Kuchins- 
kai, Kemėžai (Aftukienė), če- 
pukai, šileikiai, Dr. A. Montvi- 
das, Dr. J. Zalatoris, Ascilla, 
Kumskiai, Gugiai, Krikščiūnai, 
Šmotelis ir daugelis kitų. Visų 
negaliu atsiminti, o surašyti im
tu keletą puslapių. Ir žinote ką? 
— visi suminėti ar tai buvo ar 
yra SLA nariai.

SLA 313 kuopa, tais laikais 
jaunuolių kuopa, užsiangažavo 
surengti Vaitkaus skridimui ban
ketą. Tai buvo antras. Prie šio 
banketo buvo prijungti adv. I. J. 
Bagočius iš Bostono. Tai buvo 
jo pagerbimas, nes jis ką tik 
išrinktas SLA prezidentu ir ad
vokato Rapolo Skipičio sutiki
mas Chicagoje. Tas didžiulis 
banketas įvyko Congress vieš
butyje — Gold Room. Į banketą 
atvyko Illinois valst. gubernato
rius Dwight Green. Muzikos da
lį išpildė Valerija čepukaitė. j 
Apie ją plačiai rašė Amerikos

Ką kiti rašo
Jiems nėra jokios detentės

Kanadoje nesenai pradėtas 
leisti politinio ir ekonominio 
realizmo mėnesinis laikraštis 
Speak Up (Box 272, Eta. B. To
ronto, Ont. M5T 2W2, Canada).

spauda. Išsivaizduokite banke
to bilietas kainavo tie $1.50.

Adv. Skipitis ištiesė rankas, 
kviesdamas F. Vaitkų į laisvąją 
Lietuvą. Adv. Bagočius pasa
kė ugningą kalbą, paskatinda
mas Vaitkų greitai ir saugiai 
pasiekti Lietuvą. Tai metais ir 
išskrido Vaitkus.

Po Vaitkaus sugrįžimo į Ame
riką, teko man toliau su juo pa
sikalbėti. Paklausiau kas atsi
tiko lėktuve skrendant į Lietuvą, 
tai įvykis, kurio jis niekados ne
užmirš. Pagalvojęs jis atsakė:

— Tas momentas buvo, kada 
aš sugavau karštos kavos bon- 
ką, kuri krito nuo lentynos. Jei
gu ta bonka būtų nukritus, tai 
būtų sudužusios visos vairavimo 
rodykles.

Ir čia galėčia kalbą baigti, bet 
turiu norą pasireikšti ir apie 
Naujienų, mūsų dienraščio veik
lą. Vaitkaus skridimas nebuvo 
pirmas ir nebuvo paskutinis 
Naujienų užsimojimas ir sėkmin
gos veiklos pravedimas. Per pa
skutinius 40 metų jų buvo daug 
atsiekta. Demokratiškai nusi- 
steikusios Naujienos gina žmo
gaus prigimtas teises — lais
vą protavimą ir išsireiškimą vi
sose srityse ir klausimuose, ypa
tingai Lietuvos išlaisvinimo 
darbe. Naujienos yra atdaros 
visiems lietuviams pasireikšti. 
Ne stebėtina, kad jos turi tiek 
daug rėmėjų ir pasekėjų, šian
dien Naujienos tęsia užimtą li
niją svarbiuose klausimuose.

Prie Naujienų biznio reikalų 
sėkmingai darbuojasi Christine 
Austin.' Mes džiaugiamės, kad 
ji yra SLA auklėtinė ir turi
me garbę ja priskaityti prie SLA 
vadovybės, kaip iždo globėja. 
Turime priminti ir poną Prons- 
kų, kuris yra patyręs žurnalis
tas ir, kaip žemaičiai sako, rašo 
lengva plunksna.

Šiomis dienomis, kada visas 
pasaulis yra susimaišęs ir žmo
nės ieško lengviausios išeities, 
ar ne laikas lietuviams pagalbo- 
ti stropiai susimąstyti Lietuvos 
likimu. Tas likimas guli ant vi
sų gyvųjų lietuvių pečių.

Naujienos siekia, pageidauja 
organizuoto vieningumo, skati
na minią ir vadus susijungti ir 
siekti vieningai Lietuvos lais
vei ir lietuvybės išlaikymo. Ne
laukime, kol stikle esanti karš
ta kava krisdama sutruškintų 
mūsų lietuvių kelrodį ir viltis. 
Remkime Naujienų apgalvotą 
nusistatymą ir teisingą kelią, 
ypatingai organizacinėj veikloj.

Senatorius Frank Church pirminin
kauja komitetui, kuris tyrinėja ČIA 
veiklą. Jam ,labai nepatiko, kad jis 
patyrė apie prezidento Fordo nuta
rimą pašalinti James Schlesingerį ir 

ČIA direktorių Colby.

Jame yra skiriama- daug vie
tos skaitytojų laiškams, šio laik
raščio 3-me nr. John Kurnosy 
iš Toronto tarp kita ko taip ra
šo:

Aš taip pat turiu siųsti pa- 
gelbos siuntinėlius savo arti
miesiems Ukrainoje jau dauge
lį metų. Ten aš turiu- savo se
nus tėvus. Jie gauna po 20 rub
lių senatvės pensijos per mėne
sį. Tai yra didžiausia pensija se
no amžiaus žmonėms. 40 rublių, 
kuriuos jie gauna abu per mė
nesį yra daug žemiau, negu: bū
tina minimaliam vegętavimui. 
Todėl aš turiu jiems padėti.

— Kiekvienais metais aš iš
siunčiu siuntiniais daiktų, ku
rių vertė yra apie $1,000. • Už 
tuos daiktus, siunčiamus jiems 
siuntiniuose,, tūriu sumokėti 
muito virš $1,000. Aš turiu vi
sai n enorėdamas palaikyti rusų 
režimą. Turiu dar daugiau Uk
rainoje giminių, kuriems reikia 
pagelbos. Retkarčiais aš ir 
jiems siunčiu pagelbai siuntinių.

— Muitai pagelbos siunti
niams yra niekas kitas tik plė
šikavimas. Civilizuota. valstybė 
niekuomet neleistų tokių plėšika
vimų. . " ' '

žinoma, kad autorius tai ra
šo Kanados valdžiai ir žmonėms. 
Tas pat tinka ir Amerikos lietu
viams bei gitiems pavergtų 
kraštų kilmės amerikiečiams. 
Rusai vis siekia “prielankios 
tautos” statuso prekyboje, ko
mercijoje, net diplomatiniuose 
santykiuose, bet savo piliečiams 
bei jų giminėms jokio prielan
kumo nerodo. Tai kokia čia de
tente? Tai koks čia gali būti 
prielankumas ?

Apie iki šiol toleruojamą da
lyką — dolerio keitimą į rub
lius ne pagal tarptautinę biržą, 
o pagal Kremliaus įsakus, tegul 
sprendžia vyrai. S. Pašilytė
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Išlipęs apsidairė, kur jam pirmiausia 
reikėtų užeiti, ir. pastebėjęs užrašą Lithu
anian Auditorium ir dar viename lange 
užrašą “Restoranas” į jį ir įėjo. Restorano 
patalpa buvo maža, nes toje pačioje žemu
tinėje pastato dalyje buvo ir smuklė, kir
pykla su už jų esančiomis salėmis, žmo
nių restorane jau buvo, ir jis atsisėdęs prie 
stalo, turėjo valandėlę palaukti, kol pri
ėjo padavėja. Ji buvo jauna, graži, grakš
ti ir į ją pasižiūrėjęs seklys šypsodamasis 
mirktelėjo akimi. Kiek nustebus ji pasi
žiūrėjo į jį, ir taip pat nusišypsojo. Su
prato, kad ir jai jo išvaizda nebuvo atstu
mianti. Be to žinojo, kad padavėjos yra 
pripratusios prie tų mirkčiojimų ir per 
daug nekeripia dėmesio. Iš karto papra
šė kavos,, bet paskui dar sulaikė, prašy
damas, kad iškeptų kiaušinienės svieste. 
Valgė iš lėto, norėdamas pasiklausyti, ką 
kalba žmonės, bet jie kalbėjosi daugu
moje jam nesuprantama kalba. Vėliau 
užėjo ir į čia esančią smuklę: žmonių bu
vo daug, bet labai mažai kalbančių angliš
kai, ir tie nieko nekalbėjo apie vaikščio
jantį Dievą. Pavaikščiojo dar po kelis 
blokus viena ir kita Halsted gatvės puse. 
Visur tas pats: žmonių smuklėse matė 
daug. Jie gėrė, kalbėjosi, bet jų kalbos

sukosi apie jų pačių reikalus , moteris ir 
nieko niekas neužsiminė apie kokius nors 
stebuklus.

Pražingsniavęs dar keletą blokų į prie
kį pietų link, užėjo dar į vieną smuklę. 
Čia buvo tuščia ir tebuvo tik vienui viena 
apysenė moteris, sėdėjo prie tuščių stiklų 
ir atrodė pusgirtė Smuklininkas, tur būt, 
nemiegojęs šeštadienio naktį, snūduriavo. 
Paprašė stiklą alaus ir liepė ko nors ir tai 
moteriškei. Ji pažiūrėjo į seklį dėkingomis 
akimis ir paprašė smuklininką įpilti deg
tinės ir stiklą alaus. Jam dingtelėjo min
tis, ar nevertėtų su ta moteriške pasikalbė
ti. Girti užkalbinti neretai išsikalba, ko 
blaivūs būdami visai nepasakytų. Dar į 
ją pasižiūrėjęs, apsisprendė ją užkalbinti.

— Ar negalėtumėm mudu stiklą beger
dami pasikalbėti.

— Žinoma, vaikine, galima. Mane čia 
vienas toks senbernis atsivežė, bet kaip iš
ėjo, tai ir negrįžta. Taip ir palikau , kaip 
koks pamestas daiktas.

Prislinkęs arčiau, seklys pastebėjo ją 
esant jau visai nusigėrusią. Svarstė, ar 
verta su ja bekalbėti apie rūpimus reika
lus, bet ir pasitraukti tuoj pat buvo kaž
kaip ir prieš smuklininką nepatogu. Atsi
liepdamas į jos nusiskundimą, jis kalbėjo.

— Visaip pasitaiko. Manau — sugrįš, 
o kol kas ir mudu galiva išsigerti, pakal
bėti, ir paprašė papildyti stiklus.

— Aš suprantu vyrus... Tas pasileidė

lis tikriausiai nebegrįš. Galime pakalbė
ti, galėtumėm ir į mano namus pavažiuo
ti. dukrelė išėjus — namai tušti. Bus tik
rai malonu laiką praleisti, nors, žinoma, 
už tą malonumą man turėsi kokią dešim
kę primokėti.

Seklys kiek sumišo, bet greit susigrie
bė.

— Mielai, kitą kartą. Gal duosite savo 
adresą, šiandien aš labai užimtas. Norė
jau tik pasiklausti ar negirdėjai, nematei 
tokio aukšto, juodai apsirengusio vyro, ku
ris save vadina Dievu.'4

— Tai dabar smuklėje kalba apie Die
vą ir dar toks jaunas vyras. Nesu ir aš to
kia sena, kaip Valerija, kuri dejuoja ir 
kalba apie stebuklus. Mėgstu ne tik išgerti, 
bet ir su vyrais padūkti.

Valeriją ir stebuklus‘paminėjus, seklys 
susidomėjo ir paklausėt?

— O kas toji Valerijh, ar ji kur nors 
pas jus 'gyvena?

— Ne, bet aš ją pažįstu. Jau visai per- 
senus: nežino pati, ką kalba, vis apie gė
les, kalakutieną ir steikus. Neverta nė 
prasidėti su ja.

Smuklininkas, kuris girdėjo tą pokal- 
Irį. pasisakė taip pat pasisakė Valeriją pa
žįstąs ir žinąs, kur ji gyvenanti. Davė ir 
adresą, kurį seklys tuoj savo knygutėje 
užsirašė. Tuo pat laiku, seklio laimei su
grįžo ir tas senbernis prie Lilijos motinos 
ir nepatenkintas atsisėdo kitoje pusėje.

Dar paprašęs visiems trims išsigerti, sek
lys paskubomis išlenkė savo alaus stiklą ir 
atsiprašęs išėjo iš smuklės. Perskaitė gau
tąjį adresą ir nusiskubino pas tą Valeriją, 
bet jos nerado namuose.

Vienur kitur dar pasimaišęs ir nieko 
daugiau rūpimu klausimu nepatyręs, sau
lėlydžiu vėl tais pačiais keliais išsiskubino 
namo. Tik spėjo nusimesti švarką, šeimi
ninkė pasibeldė į duris, atnešdama jam 
kavos, sausainių ir ledų. Visa iš padėklo 
išdėjus. pasisakė turinti svačių, atsipra
šė ir išėjo. Išgėręs kavą su sausainiais, su
valgė ledus, bet buvo susierzinęs ir piktas 
savo dienos nesėkme. Neskambino nė savo 
viršininkui, nes nebuvo ko pranešti apie 
savo ieškojimo rezultatus. Visas šis reika
las pradėjo jam rodytis, kaip kokia miste
rija. Tokia kelionė atrodė, kaip kad me
džiotojas eitų į mišką medžioti vilko, ku
rio niekas nėra matęs ir nežinia, ar jis ten 
bent kada užklysta. Viršininkas jį tikino 
pietinėje miesto dalyje visus žmones kal
bant tik apie vaikščiojantį Dievą ir ten da
romus stebuklus, o kai čia atvykęs apėjo 
smukles, restoranus, negirdėjo nė vieno, 
kas apie tai kalbėtų. Nebuvo kaip pradėti 
ir surasti bent kokį pėdsaką. Paprastai 
kiekvienu nusikaltimo atveju jau bent kiek 
žinai apie tą asmenį, kur jis dabar, ar 
anksčiau gyveno. Dažnu atveju identifi
kacijos skyriuje galima rasti jo atvaizdą, 
rekordą, ką ir kur yra padaręs. Gali suži
noti jo veido bruožus ir net atsitiktinai jį
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sutikęs suimti, patikrinti. Net jei tų visų 
duomenų nėra, tai yra bent įvykdyto nu
sikaltimo vieta. Iš čia gali pradėti ieškoji
mą. Neretu atveju kas nors tuo laiku nu
sikaltėlį yra matęs, liekasi kokie pėdsakai. 
Sužinai ką nors apie įtartinus asmenis, o 
dabar nieko, o nieko nėra, kas galėtų pa
drąsinti tą ieškojimo viltį. Gal tik toji Va
lerija, kuri sako irgi esanti suvaikėjusi, 
galės ką nors pasakyti, nurodyti. Surūkęs 
vieną po kitos dvi cigaretes, seklys Mai
tos nusirengęs atsigulė ir, spaudžiamas 
nuovargio, greit užmigo.

Anksti atsigulęs jis atbudo dar prieš 
aušrą. Buvo sušilęs, naktį oras nedaug 
tebuvo atvėsęs. Čikagoje vasarą neretai ir 
naktį temperatūra yra aukščiau aštuonias
dešimties laipsnių. Kietas miegas jo nervus 
atgaivino, bet miegoti visai nesinorėjo. 
Pasivartęs lovoje, surūkęs cigaretę, sek
lys atsikėlė ir lovos ir išėjo į balkoną, čia 
oras buvo daug vėsesnis, gaivinantis.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
D i

Jos visad rašo
TEISYBĘ



TELEF. PR g-3225

Ml ANNA BALIONAS
ADŲ, AUSŲ, NOSIES 
IB GERKLES LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6U9 So. Peltski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 

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

ML C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TeteL 695-0533

Fex Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS .

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL, 
antrai. penktadienį nuo 1—5. tree. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd, Westchester, HL
VAT.ANDOS- 3—9 darbo dienomis ir 

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

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

-■ ~'J= • " " 1 '' '

.... TEL. —r BE 3-5893 . .

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS 
Tel.: 561-4605 ir 4894441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
O F I S A I :

1002 N. WESTERN AVE.- 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofise tek: 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 vaL popiet. 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

. .. KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tek 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. _______

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
,x ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
Mr dažai. Speciali pagalba kojoms 

A (Arch Supports) ir 11
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 Weet *3rd St, Chicago, III. 60629

Telef.: PRocpect 6-5084

Mūsų spaudoje
Tikrai gana

Draugo 260 nr. K. Galiūnas 
savo laiške “Gana maldavimų” 
įtaigoja, kad pavergtų tautų pa
bėgusioji masė susiburtų efek
tingiems veiksmas. Vėliau, pa
klaidžiojęs Helsinkio aktų sukel
toje isterikoje ir sovietinės kil
mės bei versijos komentaruose, 
taip rašo:

— Užtenka švelnumo ir tūp- 
čiojimo jų koridoriuose. Laikas 
jau mums parodė, kad dabar 
reikia pakelti balsą. Taip pat jau 
senai buvo laikas iš turimos me
džiagos sudaryti nukraujavusios 
tautos parodą, su ja apvažinėti 
laisvuosius kraštus ir įrodyti,

GRAD1NSKAS
« .. . - ... . . - - . .- .- . - ,

NAUJOSIOS 
TELEVIZIJOS 

BE LEMPUČIŲ 
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

-- J

GĖLININKAS 
(PUTKAMENTAS)

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 L I N Y Č I A

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

------------ ■- - ■ -------------

' PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tek: FRontier 6-1882

^7 ~   .ILL IL,^. UH ■ .'IUIL '!■ J ■ l.JĮ , - -LSUj

•• T
SOPHIE BARČUS

L 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Oar tree* *od foeesa 
peorHe yoar family vith miay 

happf boars of recresdoa. 
Th«i ■why it’s important to protect 

tbem from forest fires by 
fodow-ing Smokey’s ABCs: 

Always boU matdies till coU. 
Be mce to drown all campfires. 

Stir the ashes, and drow* 
them again. Crash all 

atnokes dead one. 

Pleaael Only yon ca» 
pcevent forest fires

kad po komunizmo skraiste glū
di rusiškasis imperializmas ir 
kad mūsų senai tautai turi būti 
vieta kaip ir visoms tautoms.

Tikra tiesa. LB vadovai ir 
Philadelphijos pasišovę politi
kuoti visuomenininkai visai be 
reikalo ruošė tą pikniką kongre
so koridoriuose. Jis nieko neat
siekė, tik sukėlė tarpusavyje 
tritį ir gaižų juoką.

Taip pat dabar reikia pakelti 
balsą ir rašyti laiškus Alto nu
rodytiems JAV kongreso komi
teto nariams, kad jie balsuotų už 
atst. Edward J. Dervinski’o re
zoliuciją 401 dėl Lietuvos oku
pacijos nepripažinimo.

Tenka papildyti K. Galiūno 
mintį dėl mūsų tautos patirtų 
nuoskaudų ir dėl tų pasibaisė
tinų nuoskaudų kėlimo pasauly
je. Amerikos Lietuvių Taryboj, 
2606 W. 63 St, Chicago, HL 
60629, yra kilnojama Genocido 
paroda. Tikrai reikia, kad tuos 
transporto dėžėse esančius vaiz
dus, duomenis ir dokumentus 
pamatytų kuo daugiau žmonių 
įvairiose Amerikos bei Kana- 

! dos vietovėse. K. Petrokaitis

TUCSON, AR1Z.
Mirė Antanas Endreikis, 

žmona atiduota prieglaudon. 
Kai aš dirbau Ciceroje vaisti
ninku, mano ypatingą dėme
sį atkreipė vienas mūsų vaisti
nės lankytojas. Jis valgė tik tai 
dienai pagamintą valgį, gėrė 
ožkos pieną, vartodavo tik 
šviežias daržoves ir vaisius, 
dažnai važiuodavo į paežerį 
(prie Michigan ežero krantų) 
net dideliam speigui siaučiant. 
Jis buvo silpnos sveikatos, 
linkęs į džiovą, todėl taip stro
piai rinkdavosi savo mitybą ir 
tyrą orą. Tai buvo Antanas 
Endreikis, ilgus metus gyve
nęs Ciceroje ir dirbęs Western 
Electric dirbtuvėse. Buvo ve
dęs ir užaugino vieną dukrą. 
Jo žmona taipgi dirbo. Vieną 
rytą, kaip paprastai išėjo į dar 
bą ir lauke Puvo Cicero ’gatvėj. 
Vienas girtas vairuotojas atlė
kė ir visu smarkumu trenkė i 
būrį žmonių, laukiančių buso. 
Endreikienė buvo sunkiai su
žeista. Jos kelio kaulas buvo 
sutriuškintas į gabalėlius. Nuo 
to sužeidimo Endreikienė liko 
invalidė visam amžiui, tik su 
lazdele begalėjo pavaikščioti.

Kai Antanas sulaukė pensi
jos amžiaus, sveikatos sumeti
mais, jie su savo žmona išsi
kėlė gyventi į Denverio miestą, 
Colorado. Jų duktė Irena iš
tekėjo ir apsigyveno Kalifor
nijoje. Prieš keletą metų En- 
dreikiai persikėlė į Arizoną. 
Pirko tenai namą ir gyveno 
2910 East Lee Street, Tucson, 
Ariz. 85716. Žiemos švenčių 
proga mes pasikeisdavome svei
kinimo atvirutėmis.

Dabar aš gavau iš Endrei- 
kių dukters liūdną žinią. Ra
sok. kad spalio 2 dieną mirė jos 
tėvelis, Antanas Endreikis, 84 
metii. Jam buvusi padaryta 
prostate liaukos operacija, bet, 
matyt, nesėkminga ar pavė
luota, kad sulaikytu inkstus 
nuo uždegimo, nes po dviejų 
savaičių jis persiskyrė su šiuo 
pasauliu. Antano kūnas buvo 
išgabentas į Kaliforniją ir spa 
lio 10 d. palaidotas Green Hills 
Memorial Park kapinėse, 27501 
South Western Avenue, San 
Pedro, California.

Duktė taipgi parsigabeno sa
vo motiną į Kaliforniją ir ją 
padėjo į prieglaudą, kad turė-I 
jus motiną arčiau prie savęs. 
Gydytojai pripažino, kad En
dreikienė turi kaulo vėžį., virš 
kelio kairiosios kojos, kuri bu
vo sužalota lo greito vairuoto
jo Ciceroje. Gydytojai mėgino 
gydyti N-ray, kuris sulaikė to
je vietoje, bet pradėjo lipti 
aūgštyn kojoje ir pasiekė šon
kaulius. Dabar ji nebegali ne 
tik vaikščioti, tik pasėdėti vie
noje vietoje ilgesnį laiką.

Jai galima rašyti šiuo ad
resu :

Petronėlė Endreikis 
(Room 113 A.) 
Volunter of America 
Convolescent Center 
3620 Lomita Blvd. 
Torrance, Calif. 90505

Leonas Apolis

CLEVELAND. OHIO
Ruo^a paskaitą ir koncertą
Kad. A. Juozapavičiaus šaulių 

kuopa š. m. gruodžio 6 d. 7 vai. 
Lietuvių Namuose, 877 E. 185 
St. ruošia savo 5 metų šaulių 
kuopos sukakties minėjimą. Bus 
Vyt. Didž. rinktinės vado V. Iš- 
ganaičio paskaita ir pianisto 
Antano Smetonos koncertas.

Muzikas atliks Scarlatti, 
Beethoveno, M. Čiurlionio, Ra
vel Chopino, garsių kompozito
rių kūrinius. Gruodžio 7 d. Šv. 
Jurgio bažnyčioje bus atlaiky
tos pamaldos už mirusius ir 
žuvusius šaulius. Įėjimas į mi
nėjimą-koncertą 3 dol., pensinin
kams ir moksleiviams 2 dol. A. 
Smetoną baigęs muziką meis
terio laipsniu Amerikoje, suruo
šė daugelį koncertų, kurie pra
ėjo su geru pasisekimu. Po kon
certo veiks baras ir bufetas.

Kp.

CICERO
Iš Altos Cicero skyriaus veiklos

Skyrius buvo atgaivintas 1973 
metų pavasarį. Į jį įsijungė 5 
organizacijos': Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga, Lietuvių 
Respublikonų Partija, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis, Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje ir šven
to Vardo Vardo Draugija. Nors 
Ciceroje veikia dvi moterų ka
talikių kuopos ir Katalikų Susi
vienijimas, kurių centrai įeina 
į Altos centrą, bet jos savo at
stovų į Altos- Cicero skyrių iki 
šiol nėra paskyrusios.

Skyrius kasmet.surengia Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimą, kurio pelnas tuoj per
siunčiamas centrui, šiemet per

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AfR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KAZIMIERUI VYGANTUI 
mirus,

jo žmonai Hertai, sūnums daktarams Vy
tautui ir Mindaugui su šeimomis gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Saulius Šimoliūnas ir
r Jadvyga Juknevičienė

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių4^

Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS nt LAURYNAS LABANAUSKAS

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

-- ------------------------....................  ..  - ..................... ...... ”" ■ _'į

A. t A.
i ! ALICE UZEMACK

Pagal tėvus Ancevich.
Gyv. Skokie, III. Anksčiau gyv. Brighton Parke

Mirė 1975 m. lapkričio xnėn. 17 d., 2:00 vai. ryto, sulaukusi 80 
metų amžiais. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metu.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Edward, jo Žmona Patricia, ir Antho

ny, jo žmona Helen, 4 anūkai — Noel, jo žmona Mary, Edward, jo 
žmona Sally. A. J., jo žmona Marilyn, ir Bomrte Christiansen, jos vy
ras Douglas, proanūkė Heather, švogerka Paula Ancevich ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

Velione buvo žmona mirusio Anthony ir sesuo mirusio Frank 
Ancevich.

Priklausė S. L. A. 134-tai Moterų kuopai.
Antradienį, 6:00 vai. vak kūnas bus pašarvotas Eudeikis, Gaidas- 

Daimid koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Ketvirtadienį, lapkričio 20 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš 

koplyčios i Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčia, o po gedaUngų pamaldų 
bus laidojama Kazimiero Lietuviu kapinė^***'

Visi a a. Alice Uzemack giminės, drangai Ir taftstaati nuollr- 
džiai kviec.ami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, anūkai, piminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir Gertldas Daimid. TeL 
LA 3XM4O.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills. Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Mūsų gerbiamam Klaipėdos futbolo klu
bo “KSS” buvusiam pirmininkui

Kapitonui
KAZIMIERUI VYGANTUI

mirus,
liūdintiems — žmonai Hertai, sūnums su šei
momis ir kitiems giminėms reiškiame giliau- 

, šią užuojautų
Marta ir Vilius Trumpjonai

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

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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

JAV iždo sekretorius William Simon 
turėty teisę patvarkyti kai kuriuos 
New Yorko finansinius reikalus, jeigu 
viskas eis pagal naujai paruoštą pla

ną New Yorko finansams gelbėti.

iitiiiiiniimmtm ■.■■■■■■■■■■■■■■k’’
Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI 
"Vležpati ė|o pirm |y, rodydamas jiems kelią dieną debesies lule, 

o nakt( ugnies jule“. •— 2 Mozė 13:21.

Kaip Viešpats darė dieną po dienos vesdamas prigimtąjį Izraelį, taip 
jis panašiai daro ir dvasiškajam Izraeliui. Visi, kurie bus pripažinti išti
kimais, tikrais dvasiškais izraelitais, kuomet jie kas rytas pradeda būties 
kovą turi išmokti ateiti pas savo Išganymo Vadą nes tik su jo pagalba jie 
galės nugalėti šėtoną ir jo talkininkus ir padėjėjus. Pabaigęs dieną nei vie
nas dvasinis izraelitas negalės likti neatsiminęs Viešpaties geradarysčių ir 
jam suteiktų malonių, bet norės dėkoti ir prašyti jo nuolatinės apsaugos nuo 
visų nakties pavojų. Tokie atsimena Dovido žodžius: “Kuo aš atsilyginsiu 
Viešpačiui už visa, ką jis padarė man gera?”

Km antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia Švento Rašto tyri ne
to j ę aiškinimus.

Visi kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

žiauriojo birželio minėjimą pa
rašyta ir pasiųsta virš 300 laiš
kų, kad Helsinkio konferencijoje 
nebūtų pripažinta Sovietų S-gai 
Baltijos kraštų okupacija.

Skyrius artimai bendradar
biauja ir visą laiką naudojasi Ci- į 
cero jūrų šaulių kuopos Klaipė
da parama, kurios pirmininku 
yra Kaįrolis Milkovaitis. '

Į lapkričio mėn. 22 d. Altos su
važiavimą iš Cicero atstovais iš
rinkti: Jonas švedas, Pranas 

Kašiuba, Viktoras Motušis, Ka
zys Žilėnas, Stasys Pranskevi- 
čius, Julius Norkus, Stasys Juo
zaitis, Jonas Šiaučiūnas, Kazys

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

__ ____ = =----
Deveikis, Alfonsas Kizlaitis, Ste
pas Paulauskas ir Jurgis Breivė.

S. P.

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

'X
— Marquette Parko Lietuviy Namy 

Savininkę organizacijos nariu susi
rinkimas Įvyks lapkričio mėn. 21 d. 
7:30 vai. vak. parapijos salėje. 6820 
So. Washtenaw Ave. Susidarė daug 
svarbiu reikalų aptartu Prašome na
rius ir svečius skaitlingai dalyvauti.

Stasys Patlaba, sekretorius

— žemaičiu Kultūros klubo narių 
susirinkimas Įvyks . trečiadienį, lap
kričio 19 dienąv,l vai.'Gintaro salėje, 
esančioje 2548 West 69 St. Prašome 
gausiai dalyvauti. Po‘ susirinkimo 
bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, sekr.

DAIMID



Tėvų išlaikymas
Nauji mokes iu taisyklėse 

sprendimai bei parėdymai sutei
kia galimybę vaikams, išlaikan
tiems tėvus, išleistas tėvų iš
laikymui pinigų kaikurias su
mas atsiskaityti nuo mokesčių. 
Būtent:

1) Mokesčių teismas tik ką 
yra paskelbęs, kad Madicare 
draudimo sumos (gautos iš Ma
dicare) neimamos dėmesin, kai 
skaičiuojama tėvų išlaikymo iš
laidos. Vaikai, išlaiką tėvus, 
gali atsiskaityti nuo mokesčių
750 dolerių kartu su 30 dolerių ' senato prezidentas Cecil A. Par- 
teikiamu kreditu šiais metais. į tee gąsdina, kad jei nebus ve

to “užšaldyti”’ 115 milijonų pa
skirta mokykloms, tai reikėsią 
žymiai pakelti nuosavybės mo-

2) Jūs negalite medicinos iš
laidas mokėti 1974 m. gruodžio 
mėnesyje ir jas vėliau nurašyti 
nuo mokesčių sekančiais 1975 
metais. Tačiau, naujomis tai
syklėmis remiantis, jei esate 
priverstas sumokėti iš anksto 
visą sumą, sakysime senelių na
mams, už medicinos priežiūrą 
iki gyvos tėvų galvos, tuomet 
jūs galite tuos sumokėtus do
lerius nurašyti nuo mokesčių, 
net ir tuo atveju, jei tėvai se

rww ir —amu —

GEROS DOVANOS * .
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ................._ $3.00
Minkštais viršeliais tik ...........................  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ------—___ $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbs 
money orderį.

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

r. . > . . _■ t .... ■ -i. j . ~j_jl 1..

SIUNTINIAI I LIETUVĄ “’
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 * Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
■ ---------------- ■ . _________ z

r , l|_|Į_ |J. 1 mjjn E JIU^LI lL " j '.J, ■■ -I. 1 -J M...T1R "-Į ■■■■■JLJŲl^MĮINII Į ■■■ -S

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia rišu 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.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NARTIENOMS šiemet suėio 60^ metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stori ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik 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 metų — 516.00, 

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.

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

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

i neliu namuose nebus reikalingi — salio sen. Partee, — jei gu- 
I mediciniškos priežiūros. Kadan- bern. Walker išeikvotų valstį- 
gi, pasak valdžios organų, jūs jos ižde esančius pinigus viena 
esate priverstas mokėti iš anks- akimi žiūrėdamas j White Hou- 
to ir priešingu atveju, nesumo- są — baltuosius rūmus, tuomet 
kėjus reikalaujamos sumos, tė-jtik gautųsi biudžete skylė, 
vai nebus priimti j senelių na-
nius.

Mokesčiai bus keliami, 
jei . . .

{Ilinojaus mokykloms skirti 
milijonai ir gubernatoriaus Wal
ker vetuoti, vis dar tebėra poli- 

itinių ginčų objektas. {Ilinojaus

kesčius. Tuomet visi nekentėsią: 
ir savininkai, ir nuomininkai.

Jei gubernatoriaus veto būtų 
panaikintas ir mokykloms būtų 

j skirta nors 95 milijonai, kuri su- 
' ma dabar ir yra reikalinga, tai 
tas sudarytų vos 1% valstijos 
biudžeto ir mokesčių klausimas 
atkristų, nes valstijos ižde pi
nigų yra pakankamai. Žinoma,

i

Rado Leopoldo bylos 
dokumentus

1924 metų gegužės mėnesį du' 
labai turtingų Cbicagos biznie
rių vaikai — studentai Nathan 
Leopold ir Richard Loeb — nu
žudė 14 metų berniuką Bobby 
Franks. Jiedu manė, kad -pavy
ko atlikti “tikrą nusikaltimą”, 
kurio jokia policija neišaiškins^ 
nes. berniukas buvo nužudytas 
ir gerai paslėptas.

Bet vienas žudikas paliko 
savo akinius nusikaltimo vieto
je. Policija pagal akinius išaiš
kino, kam jie priklausė ir ber
niuką nužudė.

Prokuroras reikalavo mirties 
bausmės abiem žudikam, nes 
nusikaltimas buvo labai žiau
rus. Nusikaltusius ėmėsi ginti 
tuo metu Amerikoje jau garsus 
advokatas Clarence Darrow. 
Byla susidomėjo visas kraštas, 
apie ją labai plačiai rašė spauda.

Geras advokatas išgelbėjo stu
dentus nuo mirties, bet nuo am
žino kalėjimo jie nebuvo išgel
bėti. Loeb kalėjime kitų kali
nių buvo užpultas ir nužudy
tas, o Leopold buvo išleistas 
užsienin tik 1971 metais.

Cook apskrities teismas pasi
gedo Leopoldo bylos. Teismo 
archyvuose buvo rasti bylos 
aplankai, bet pačioje byloje ne
buvo nei vieno dokumento. Vėl 
visas kraštas susidomėjo, kas 
galėjo iš teismo archyvų pavog
ti Leopoldo ir Loeb bylos doku
mentus. Ėjo įvairios kalbos, 
vesti tardymai ir tyrinėjimai, 
bet atsakingi teismo tarnauto
jai negalėjo pasakyti, kur šios 
bylos dokumentai būtų pra
puolę.

Praeitą penktadienį buvo va
lomas vienas teismo archyvų 
kambarys. Išneštos visos nede
gamos spintos, o už "vienos spin
tos pasienyje rastas pageltusių 
dokumentų puloštas. Pasirodo, 
jog tai būta Leopoldo bylos 
svarbiausieji dokumentai.
Dabar teismo tarnautojai spė

lioja, kaip tie dokumentai galė
jo ten patekti.

Atvažiavo į banketą
Praeitą penktadienį į Chicagą 

atvyko Dr. Saulius šimoliūnas 
dalyvauti Naujienų suruoštame 
bankete. Jis buvo užėjęs į Nau
jienų redakciją ir pasiteiravo 
kai kuriais Amerikos lietuvius 
liečiančiais klausimais.

Dr. šimoliūnas sekmadienio 
ryte žadėjo užeiti j reorganizuo
tos Lietuvių Bendruomenės 
konferenciją ir pasiteirauti, ar 
jie eina visiems lietuviams pri
imtinais keliais.

Chicagon buvo užvažiavęs 
Naujienų korespondentas Vladas 
Bakūnas. Jis buvo nuskridęs į 
New Yorką, o Chicagoje buvo 
sustojęs tiktai vienai dienai, 
pasiinformuoti apie Alvudo ve
dama darba.

Neves daktarų j 
kalėjimą 

X

Septyniems Chicagos gydyto
jams teisėjas buvo paskyręs ka
lėjimo bausmes už tai, kad jie, 
nepaklausė teisėjo įsakymo, 
nebegrįžo į darbą, bet tęsė ir ki
tiems patarė tęsti gydytojų strei
ką. Jie padavė prašymą aukš
tesniam teismui, kuris laikinai 
atleido juos nuo kalėjimo baus
mės, nes konfliktas tapo Cook 
County’ sveikatos reikalų admi
nistracijos ir gydytojų jau baig
tas.

Amerikos teismų sprendimai 
visiems privalomi — gydytojams 
ir paprastiems žmonėms.

W. Borchers klastojo 
dokumentus

Springfieldo seimelio atstovas 
Webber Borchers pripažintas 
kaltu dokumentų klastojimu.

Jis paruošė klajotus šokumen- 
tus, kad jo Žinona galėtų gauti 
pinigų iš Illino s iždo.

Seimo atstovams, kad ir res
publikonams, negalima klastoti 
dokumentų ir apgaudinėti val
džios. *'

John Jonikas gavo 
širdies: priepuolį

Kontraktorius ir visuomenės 
veikėjas John Jonikas penkta
dienio vakarą gavo širdies prie
puolį, iš kurio jis pradeda atsi
gauti. .

Jam suskaudo krūtinę, kai 
jis atvyko į Našlių ir Našliukių 
klubo valdybos posėdį. Nespė
jo jis atsisėsti ir įsitraukti į po
sėdžio eigą, jani suskaudo krū
tinę, o galva nulinko į užpa
kalį.

Rožė Didžgalvienė, pastebė
jusi geltonuojantį veidą, tuojau 
jam atsegiojo jkaklą ir nuėmė 
kaklaraištį.

Buvo pakviesta ambulansija 
ir sunegalavęsįJonikąs buvo iš
vežtas ,į ligoninę, kur jam 
buvo duota deguonies ir kitos 
tokiais atvejais reikalingos prie
monės. . . ;. ■ ;

Jonikas jau pradeda atsigau
ti. Ilgiausiai ;prie tėvo lovos, 
buvo sūnus 'George Jonikas ir 
duktė Simonaitienė. Kai gydy
tojai užtikrino, kad tėvas jau ąt-' 
sigaus, tai jiedu nuėjo poilsiui..

Registruota 
Bendruomenė 
posėdžiauja

Dr. Zenono Danilevičiaus ir 
Andriaus Juškevičiaus vadovau
jamos Registruotos JAV Lietu
vių Bendruomenės atstoVai po
sėdžiauja Midway kotelyje.

Susirinkusieji atstovai patvir
tins jau gerokai aptartą statu
tą ir tęs Bendruomenės organi
zavimo darbą. Suvažiavime bu-, 
vo aptarti organizaciniai ir vi-' 
suomeniniai reikalai. Pasitarta 
dėl priemonių, kurių lietuviams 
teks imtis diktatūrinei tvarkai 
iš Bendruomenės'‘Šalinti ir su
daryti sąlygas visiems vieningai 
dirbti. '

ELENAI JUCIŪTEI 
3,000 DOLERIŲ

Simo Kudirkos šaulių kuopos, 
išleistos knygos Pėdos Mirties“ 
Zonoje, parašytos • šaulės Elenos“ 
Juciūtės, pristatymas ir jai*už 
tą knygą iš Kiprd hįėliriio' fon-.“ 
do 3,000! dol. premijos -įteikimas • 
įvyks gruodžio mėn. .6' d. 7 vaL

Per akademiją kalbės laurea
tė, Sibiro kankinė, Elena" Juciū- 
tė ir prof. Mečys Mackevičius.

Meninę programos dalį išpil
dys kompozitorius Darius La
pinskas, Stasė Kielaitė, Laima 
Rastenytė ir Jonas Kelečius.

Premijai skirti komisijos pir
mininku buvo Juozas Skorups- 
kis. S. P.

— Albinas Trečiokas iš New 
Jersey valstijos, ‘ SLA garbės 
narys ir tautinių organizacijų 
veikėjas, išvyko į St. Petersburg 
Beach, Fla. Jis taip pat buvo 
sėkmingas verslininkas, turėjo 
kelionių biurą. Real Estate ir 
apdraudų agentūrą, kurią per
leido savo brolitrij

— Vincas Mašalsitis mirė An
glijoje spalio 24 d. sulaukęs 83 
m. amžiaus. Likd liūdėti žmo
na Bronė, sūnus Pritinąs su šei
ma, brolis Petris. Buvo Mi
nistrų tarybos Geri, sekr., Miko 
narys, liudijo KerstenO' komi
tete, priklausė patriotinėms or
ganizacijoms.

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

ŠVIESA-

HELP WANTED FEMALE
Darbininklv reikia

COMPANION, light house work. for 
golden age Udy. Room, board and 

salary provided..
Tel. 509-3725.

— Bronius Wasarskas, Salt 
Lake City, Utah, nusipelnęs ka
ro veteranas, dekoruotas Para- 
schute Wings, Purple Heart, 
Silver ir Bronze Star taip pat 
dar daugeliu medalių, tapo da
bar madoje esančio biznio — 
senienų ekspertu, yra kviečia
mas paskaitoms ir TV progra
moms.

• ' „ 1 *

— Kazys šimulis iš Lemonto 
apylinkės žiemos metui išvyko 
į Juno Beach, Floridoje. Ten 
jis turi namą.

— Sol. Vida Vaitkutė iš Vak. 
Berlyno ir balerina Violeta Karo 
saite išpildė programą Margu
čio pobūvyje praeitą šeštadienį 
Jaunimo centre.

— Mokyt. Pranas Karalius, 
Cleveland, Ohio, žinomas visuo
menininkas ir skautų organiza
cijos veikėjas, pakviestas reda
guoti pedagogikos žurnalą “švie
timo Gairės”.

— Dr. Saulius šimoliūnas' iš 
Detroito šį savaitgalį buvo at
vykęs į Chicagą dalyvauti LB su
važiavime taip pat Felikso Vait
kaus minėjime.

— Amerikos Lietuvių Tary
ba, 2606 W. 63 St., Chicago, Ill. 
60629, ir Alto skyriai padeda 
išsiųsti laiškus JAV kongreso 
užsienio komiteto nariams pra
šant priimti ątst. E. J. Derwins- 
kio rezoliuciją 401 dėl Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo. Ga
lima teirautis telefonu 778-6900.

— L. V. Liaudininkų S-gos 
Chicagos kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 23 
dieną 12 vai. “Gintaro“ svetai
nės didžiojoje salėje, 2548 W. 
69th St. Darbotvarkėje, be eina
mųjų reikalų, numatyta prof. M. 
Mackevičiaus paskaita Helsinkio 
konferencijos tęma. Nariai ir 
prijaučiantieji kviečiami da
lyvautu

i “ — Dr. Mindaugas Vygantas, 
Illinois universiteto medicinos 
profesorius ir jo (žmona Dr. 
Austė Vyganiienė, Northwes
tern universiteto chemijos pro
fesorė, laimingai grįžo iš studi
jinės-kelionės po Irlandiją ir 
Angliją. (

— Antanas Ivas-Ivaškevičius, 
didėlis Amerikos lietuvių patrio
tas, Klaipėdos krašto sukilimo 
dalyvis, mirė š. m. lapkričio 3 
dieną Bostone, sulaukęs 89 me
tų amžiaus. Gimė Tryškiuose, 
Amerikon atvyko 1905 m. Čia 
baigė viduriniuosius ir aukš
tuosius mokslus, buvo nekilno
jamo turto pirkimo - pardavimo 
tarpininku ir Baltic State banko 
pirmininku. Dalyvavo lietuvių 
politinėj ir visuomeninėj veik
loj. Klaipėdos krašto sukilė
liams teikė ne tik moralinę, bet 
ir materialinę paramą, pats da
lyvaudamas Klaipėdos gelbėji
mo komitete ir sukilėlių štabe, 
tuo tikslu grįžęs Lietuvon.

■* Primename mūsų klien
tams, kad dabar yra laikas siųs
ti kalėdinius oro pašto siuntinė
lius į Lietuvą. Taip pat praneša
me, kad dabar vėl yra galimy
bė siųsti labai naudingus ir ne
aukšta kaina maisto siuntinius 
iš Europos sandėlių. Gifts Par
cels to Lithuania, M. Noreikie- 
nė — V. Žukauskas, 2608 W. 
69 St, Chicago, HI. 60629. Tel. 
WA 5-2787. (Pr).

* Padėkos Dienos, Kalėdų, 
šeimos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos yra 
geriausia dovana, išreiškianti 
daug norinčius sakyti jausmus. 
Jų neišreikš atvirutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylimą asmenį ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, R1- .60608 arba skam
binti telefonu 421-6100. (Pr).

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė —■ Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —
NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

778-22336455 So. Kedzie Ave
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 
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

— Kompoz. Julius Gaidelis 
laimėjo 1-mą premiją už kūrinį 
fortepionui “Lietuviška rapso
dija”. 2-ji premija teko muz. 
Vytautui Kerbeliui, o trečioji 
— sės. M. Bernardai. Konkur
so premijas skyrė _dr. Jonas 
Lenktaitis Čiurlionio Metų pro
ga. Teisėjų komisiją sudarė 
Vargonininkų ir Muzikų S-ga iš 
Aldonos Kepalaitės, Julijos Ra- 
jauskaitės, Andriaus Kuprevi
čiaus ir Algirdo Kačanausko.

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).

TERRA
Brin^anybėi, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 43rd ST., CHICAGO 

TeleL 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ava 
Chicago, III. 60632, Tai. YA 7-5980

■ __ - ILL........... ,

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pfi.s vieninteli
lietuvį kailininką 7^

Chicagoje ------

NORMANĄ

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

ei. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MUMS GERAI KARTU
6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 

MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba; 
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29,900.

2 BUTU MEDINIS. 2 auto garažas. 
Reikia specialisto ranku 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 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismontė su patogumais. Pušu. me
džio porčius. $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. - Air 
cond. Karpe tai. 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 mūsą. 
$71.700.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

Real Estate. Notary Public, 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S, Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatai! menus rišu tusių 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

OME INSURAN

- ------- -—t---------------------- —

D Ė M E S I O
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai 564 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

—___
A. T V E R A S 

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBts 
Pardavimas ir Taisymas 

2M4 WEST 69th STREET 
Talafu RE public 7-1941

-------- -- ------------- -

give...
' -•—- — —
HEART
FUND
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