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OSIUS
WALTER SLENCH PAKENKĖ VISAI JO 

VADOVAUTAI GRUPEI LEBANON VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Tautiniy Kapinių direktoriais išrinkti 
Jakubonis, Mickevičius, Gerulis, Matelis

CHICAGO, Illinois. — Praeito sekmadienio popietė Dariaus 
Girėno salėje įvyko Lietuvių Tautinių kapinių sklypų savininkų 
susirinkimas. Susirinkiman suėjo apie 300 narių, bet balsuoti 
galėjo tiktai apie 260. Vieni neturėjo reikalingų dokumentų, kiti 
negavo. pakvietimų, o tretieji atėjo šiaip sau pasižiūrėti, kaip 
lietuviai tvarko tautinių kapinių reikalus. ■

šį kartą buvo renkami penki 
direktoriai. Direktoriai renkami 
rotacine tvarka. Iš viso yra 10 
direktorių. Kas trys metairen- 
kami penki. Jeigu .kuris miršta, 
nebaigęs-savo šešių metų termi
no, tai sekančiame metiniame 

. susirinkime išrenkamas naujas 
mirusio terminui baigti. ,Walter 
Slench, sudaręs grupelę, plana
vo pravesti visus penkis savo 
žmones, kad galėtų lietuvių įs- 

/ teigtas ir gražiai puoselėtas ka
pines valdyti, bet jam nepasi
sekė. Jis perlenkė lazdą. . Lafe- 
tuvių Tautines kapines steigė 
įvairių įsitikinimų žmonės ne 
vienos grupės. Kapinės reika-

> ji Mų^a; tolerancijaj^*«dk^imas 
kartu dirbti.
vo žmones sudėti ir kapines val
dyti, bet jam nepasisekė. Josu-' 
darytas sąrašas pralaimėjo.

Jis ir susirinkimui vesti nau
dojo svetimus, Amerikos gyte-' 
nime niekad nenaudotus meto
dus. Jis net direktoriams nelei
do tarti'žodžio. - Davė teise kal
bėti savo grupelės žmonėms, bet 
neleido žodžio tarti ilgus metus 
kapinių reikalais susidomėju
siems ir dirbantiems žmonėms. 
Rinkiminiuose sųsirinkimudse 
niekas propagandos neveda, tuo 
tarpu jis pradėjo pulti,.kapinių 
reikalais susidomėjusius žmo
nes, skundėsi šmeižtais, bet nei 
vieno šmeižto viešumon neiškėlė 
ir susirinkusiems nepaaiškino. 
Jis keliais atvejais laužė Robert 
Rules. . - .-.r'

Ją Dbaiye 
Beirut

'<► Londono priemiestyje, pri
valioje premjero Wilsono rezi
dencijoje, Islandijos premjeras 
Geir Heldgrimson tariasi su bri
tų vyriausybės atstovais dėl žve
jybos šiauršs Atlanteš tuo tar-1 
pu Islandijos pakraščių sargybi-1 . 
nis laivas traukė britų žvejų 
tinklus.

Toks pirmininko Slench elge
sys padarė įtakos ‘ susirinku
siems. Niekad iki šio meto su
sirinkimai nebuvo taip vedami. 
Susirinkusieji galėjo taip pirmi
ninkavusį . žmogų, pašalinti, kitą 
pirmininku paskirti, bet jie ta
rėjo kantrybės. Jiems rūpėjo 
pravesti rinkimus, kurių rezul
tatai vertins visą netaktiško elg
seną.

Buvo sudaryta balsams skai
čiuoti komisija, surašyti kan
didatai ir pravesti rinkimai. Bu
vo 10 kandidatų. Kandidatai į 
Tautinių Kapinių direktorius ga
vo tiek balsų: 1. Jonas Jokubonis 
— 153, 2- Eugenijus Gerulis — 
142, 3. Algirdas Mickevičius — 
141, 4. Walter Slench — 141, 5. 
Bruno Matelis -— 138, 6. Myko
las Pranevičius — 131, 7. Estelle 
Bogdean—115, 8. A. Yankelun-*- 
112, 9. ,J. Keller — 114 ir John 
Drewin — 107.

Direktoriai išrinkti: Jonas Jo
kubonis, Algirdas Mickevičius, 
Eugenijus Gerulis, Bruno Ma
telis ir Walter Slench. Slench 
buvo pasišovęs išluošti visus ki
tus, bet jis pats vos praėjo, o 
visi kiti jo grupės kandidatai 
nesurinko pakankamai balsų.

IŠ VISO PASAULIO

CLOVIS, N. M. .— Fotografas 
Scott Price, foto kamerą pritai
sęs prie teleskopo nufilmavo ke
letą rytinės New Mexico padan
gėse per tris naktis iš eilės skrai
džiusių “UFO” (nežinomų skrai
dančių objektų). Spalvotos nuo
traukos išėjo neaiškios, o juoda- 
balta nuotrauka rodo į cigarą 
panašų "objektą”. Ta nuotrau
ka buvo įdėta vietos laikraštyje 
“The Clovis News-Journal”.

NEW YORKAS. — Trijų mė
nesių amžiaus berniukas Ale-1 
xander Kelly gerai 'jaučiasi • po 
inkstų operacijos. Jis buvo -apr. 
sigimęs su - neveikiančiais inks-’- 
tąis, kurių-vieną;daktarai paša
lino ir jo vietoje berniukai pri- 
škiepijo du inkstus vos dviejų 
dienų amžiaus mergytės, kuri 
gimė be smegenų,ir jai mirus, 
jos tėvai-leido inkstus panau
doti Kelly berniukui, kurs- dabar 
turi tris inkstus.

NEW YORKAS. — Imant pa
vyzdžiu ; Pablo ' Picasso, komu
nistai Vakaruose neturi priežas
ties.- skųstis. Pagarsėjęs savo 
fantastiškomis skulptūromis, iš 
milžiniškų pajamų- jis ne" tik 
pats gyveno gėriau už bet kokį 
kapitalistą, bet ir savo palikuo
nims paliko turto grynais dole
riais apie milijoną ir šimtą tūks
tančių.

,LOS ANGELES. — Keturi 
jauni amerikiečiai, Meksikoje 
kaltinami narkotikų kontraban
da ir laikomi Mexico City kalė
jime apkaltino* Amerikos prezi
dentą Fordą/kad jis neeinąs sa
vo konstitucinių pareigų ir-ne
reikalaująs “paleisti amerikie
čius, neteisingai laikomus sve
timos valstybės galėjimo”, Skun
de teigiama, kad Meksikos val
džia Amerikos piliečius “kanki
na fiziniai ir protiniai, jėga ver
čia prisipažinti, kankina ir net 
žudo”. Skunde prisipažįstamą, 
kad Meksikos valdžia juos suėmė 
Amerikos kovos su narkotikais 
įstaigos nurodymais.
. BELFASTAS, Šiaurės Airija. 
— Praeitą sekmadienį Romos 
katalikų klube Lisburne, netoli 
Belfasto, sprogusi bomba užmu- 
šž du žmones. Policijos aiškini- 
piu, bombas sprogdina airių 
kraštutiniai ekstremistai, kovoją 
už šiaurės Airijos sujungimą- su 
Airių Respublika. Per 614 metų 
airių tarpusavio kovose žuvo 
1,428 žmonės, iŠ jų 31 žmogus 
žuvo nuo šių mėtų sausio 1 d.

LAGOS, Nigeria, Afrika. — 
Nigerijos karinė valdžia parei
kalavo, kad Jungtinės Valstybės 
uždarytų savo radijo stotį, kuri 
.jau 13 metų iš čia skelbia žinias 
į pasaulį. JAV ambasada pa
rai Škė, kad stotis bus uždaryta.
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Pilietinio karo metu nukentėjęs Libanas nutarė padėti ginklus ir 
ieškoti' būdu taikai Įgyvendinti. Sirijos apginkluoti palestiniečiai

- laimėjo. .Sirijos užsienio ministeris diktavo Libano atsistatydinu- 
siam pręmjęrūi taikos sąlygas. Premjero pareigu neinantis žmogus j

3,. pr.ivprstąs tąikyti "taikos" sąlygas. Palestiniečį^ jsiveržė į Libaną J
■ * Beka, stėnreir Ąkra pašia i terms. -Libano' kariuomenė apgynė kelias.' 

strategines pozieiĮas, bet prezidentas Franjieh buvo-, priverstas pri-
•' i -imti Sirijos diktuojamas sąlygas. -

KINIJA ERDVĖSE PASIVIJO SSSR
Savo satelitais kinai žvalgo sovietų 
slaptas kariuomenės ir ginklų bazes

Bochum observatorijos, Vakarų Vokietijoje, vadovaujantis 
erdvių klausimais autoritetas prof; Heinz Kaminski tvirtina, kad 
Kinija dabar jau gali į bet kurį miestą ar vietą žymiausiose ap
gyventose pasaulio vietose pasiųsti ir nukreipti savo gamybos 
atominius sprogdmenis.

Kaminskis tiku kad Kinijos 
satelitai dabar gali žvalgyti ka
rinius įrengimus visoje Sovietų 
Sąj ungoj e. Kaminskis pareiškė: 
“Kinų Liaudies Respublika jau 
yra padėtyje; kad ji gali takti
nius atominius ginklus nukreip
ti į bet kurią vietą tarp 70-tos 
šiaurinės ir 70-tos pietinės pa
raleliu”.

Kaminskis tokias išvadas pa
darė išstudijavęs Kinijos vėliau
sius sėmingus atsiekimus erdvė
se, kai kinai laimingai grąžino 
iš erdvių ketvirtąjį savo sa
telitą, išspręsdami satelitų iš
siuntimo ir grąžinimo problemas. 
Nuo šiol kinai gali siųsti į orbi
tas erdvėse erdvėlaivius su žmo
nių įgulomis kaip J. A. V-bės ir 
Sovietai daro. Reikšminga, kad 
kad kinai palaukė su savo ke
tvirtojo satelito grąžinimu kol 
prezidentas Fordas ir jo palyda-' 
buvo Pekine.

Po Kissingerio-Niksono vizito 
Kinų Liaudies Respublikoj, JAV. 
slaptai teikė Pekinui erdvėse pa
daromas foto nuotraukas apie 
Kinų-Sovietų pasienių ir Sovie
tų kariuomenės dispozicijas.

Prieš keletą savaičių Kinija 
pasiuntė į erdves penktą sateli
tą, painformuodama pasaulio 
žvalgų bendruomenę, kad dabar 
ji jau turi nuosavą erdvių žval
gybos mechanizmą. -

Reformos Ispanijoj
Siekiama sudemokratinti 

parlamentą

MADRIDAS. — Ispanijos mi- 
nisteris pirmininkas Carlos Arias 
Navarro planuoja šią vasarą pra
vesti tautos referendumą, peror
ganizuoti Ispanijos konservaty
vų parlamentą ir jį padaryti 
labiau reprezentatyviu.

Navarro per devynerius me
tus pirmą kartą turi galimybę, 
pateikdamas naujosios valdžios 
programą parlamentui reformuo
ti, atsiklausti tautos nuomonės 
balsavimų keliu. Parlamento, ku
rio atstovų 80 nuošimčių yra ne
rinkti, o skirti, pritarimo prem
jeras tikisi, bet ne be ilgų deba
tų.

Vyriausybė be to, manoma, 
kad paprašys reformuoti kon
stituciją. <ad parlamentui bū
tų suteikta daugiau galios kon
troliuoti valdžios egzekutyvią 
šaką. ligšiolinis Ispanijos par
lamentas. sušauktas po Ispanijos 
civilinio karo, nuo 1942 metų iki 
gen. Francisco Franko mirties, 
buvo ne daugiau kaip generalis
simo guminė antspauda.

♦ Irane buvo sušaudyti 9 te
roristai, nužudė 3 JAV aviacijos 
pulkininkus, instruktorius Ira
no lakūnus skraidyti moderniais 
lėktuvais.

■* Izraelio karo vadovybė nu
tarė atidaryti pietų Libano pasie
nį ir įleisti nuo mirties pavo
jaus prieglaudos ieškoti atbė
gusius Libano krikščionis. Ge
rai ginkluoti palestiniečiai siau
čia šiaurės Libano miesteliuose 

| žudydami krikščionis.
*• Ne tik pačiame Beirute, bet 

ir kitose vietose palestiniečiai 
traukiasi iš užimtų kovos pozici
jų- Libaniečiai bijo, kad pales
tiniečiai, pasitraukę ir persigru
pavę, vėl nepradėtų pulti ir žu
dyti beginklių libaniečių.

♦ Atstovų^ rūmų, komitetas,
tyrinėjęs ČIA veiklą ir išlaidas, 
planuoja įstatymą, skiriantį'di
deles bausmes pareigūnams ir 
net kongreso komitetų atsto
vams, kurie paskelbs spaudoje 
slaptas informacijas. Manoma, 
kad toks įstatymas apsaugos ne 
tik valstybės interesus, bet jis 
suvaldysĄir silpnavalius parei- 
gūnus. :

Kalffbrnijon atvykusių viet
namiečių Į vaikai daug greičiau 
supranta • matematikos taisykles 
ii* protingiau jas taiko, negu 
amerikiečių vaikai, pripažino mo
kytojas Paul Adkins.

♦ Britų spauda pradėjo skelb
ti sovietų agentų vardus ir jų 
atliekamus darbus. Iki šio meto 
Vakarų Europa skelbdavo tik
tai Amerikos ČIA agentų var
dus.

Fordo ir ponios 
Betty sveikata gera

WASHINGTON, D. C. — Pre
zidento Gerald Fordo ir jo žmo
nos ponios Betty sveikata buvo 
tikrinta Marylando Bethesda lai
vyno ligoninėje. Gydytojų ofi
cialus pranešimas sako, kad pre
zidentas Fordas yra sveikas, o 
ponia prezidentienė neturi jo
kių vėžio žymių.

Prezidentas Fordas kiekvieną 
metą tikrina sveikatą. Ligoni
nės gydytojas William M. Lu- 
kąsh tvirtina, kad prezidentas 
sveikatos kaip ridikas. Jis 
lės lengvai eiti jam skirtas 
r eigas. z

Pereitą penktadienį taip
buvo tikrinama ponios Betty 
sveikata. Jai, kaip žinome, 1974 
m. spalio mėnesį buvo operuota 
viena krūtis, bet dabar nerasta 

SPBINGFIĘLD. — Illinois gu- jokių vėžio plitimo žymių. Po-
bernatorius Walker, kurs siekia'nios prezidentienės sveikatą ti- 
demokratų nominacijos į tas pa-'krina kas keturi mėnesiai. Pre- 
čias pareigas, gavo stiprią para-1____  _ __

KISINGERIS INFORMAVO PREZIDENTĄ 
APIE PASITARIMUS MASKVOJE

Prez'dentui Fordui-rūpi taika Artimuose 
Rytuose, džiauaiasi paliaubomis Libane

WASHINGTON, D. C. — l’rezi lentas Fordas, pusantros 
j valandos išsikalbėjęs su sugrįžusiu sekretorių Kisingeriu apie 
į pasitarimus Maskvoje, Briuselyje ir Madride, atkreipė sekre
toriaus dėmesį Į Artimuosius Rytus. Atrodo, kad Libano klau
simas bus pamažu sprendžiamas taikos kryptimi. Šiandien pa
lestiniečiai valdo didelius Libano plotus, bet ginkluoti jų daliniai 
traukiasi i sutartas stovyklas. Reikia manyti, kad jie klausys 
Sirijos štabo vadovybės Įsakymų.

Sirijos prezidentas užtikrino 
Libano prezidentą, kad Sirija ne
sikėsins Į Libano nepriklauso
mybę. Sirijos vadai Įtikino bu
vusį Libano premjerą Karami 
grįžti valdžios priešakiu ir va
dovauti Libano valstybės atsta
tymui. Prezidentas Fcr.J,’«. ap
svarstęs Artimuose Rytuose su
sidariusią būklę, balandžio mė
nesi rengiasi skristi i Artimuo
sius Rytus, kad galėtų konsoli-

Maištas SSSR laive?
HAMBURGAS. — Vakarų Vo

kietijos dienraštis “Bild” skel
bia, kad viename sovietų Balti
jos karinio laivyno laive kilo 
maištas ir įgula stengėsi nuš 
plaukti Į Švediją. Incidentas įvy
kęs praeitų metų lapkričio mė
nesį.

^ Laikraštis papildomai praneša. ^Joti dabartinė padėtL Valdės 
kad sovietų povandeniniai lai- 
vai ir helikopteriai spėjo tą ne- Į 
didelį laivą sulaikyti, kol dar ne
spėjusį išplaukti iš Sovietų Są
jungos teritorinių vandenų,- Lai
vas nuplukdytas į Latvijos uostą 
Rygoje. ■

“Bild” sakosi savo praneši
mus paremiąs žvejų ir turistų 
pranešimais ir sovietų karinių 
komunistų analize. Apie tą inci
dentą plačiai kalbama Rygoje. 
Laivo įgula sudarė 60 jūrinin
kų.

PRANCŪZAI GINKLUOJASI 
ATOMINIAIS NARLAIV1AIS

PARYŽIUS. — Krašto apsau
gos ministerija pareiškė, kad 
Prancūzija pradeda savo atomi
nius povandeninius įaivus aprū
pinti hidrogeniniais' (vandeni
lio užtaisais ir naujais^ sviedi
niais. Prancūzų apsaugos minis- 
teris Yvon Bourges šį savaitga
lį dalyvavo specialioje He Lon
gue ceremo nijoje Brittany pro
vincijoje, kur trys Prancūzijos 
atominiai povandeniniai laivai 
buvo aprūpinami H-bombų svie
diniais. Kiekvienas tų naujųjų 
sviedinių turi 2.480 mylių radiu
są; iki' šiol toliausiai nešantys 
prancūzų sviediniai siekė 1,860 
mylių.

Naujieji užtaisai turi po me
gatoną sprogstamosios jėgos, tai 
yra lygu milijonui tonų TNT.

6.4 bilijonų dolerių 
geležinkelių linijom 
WASHINGTONAS. — Atstovų 

Rūmų ir Senato konferencijų 
komitetas praeitą ketvirtadie
nį vienbalsiai patvirtino S6.4 bi
lijonų hilių parūpinti fondus 
septynių bankrotuojančių North
eastern geležinkelių linijoms per
organizuoti ir kitoms geležinke
lių kompanijoms pagelbėti.

Biliaus projektas persiųstas 
, v«.o ...... - — ------ ------ -- ------- , Atstovų Rūmams ir Senatui už-

čias pareigas, gavo stiprią para-’zidentas sveria 195 svarus. Kiek-Įgirti. Laukiama, kad Kongresas 
mą iš United Mine Workers of'vieną dieną jis pasimaudo basei-j priims ir naujas įstatymas jau 
Illinois unijos, kuri jį indorsavo ne, nepraleidžia progos pažais-; ateinantį trečiadienį bus ant 
pirminiams linkimams kovo 16 ti golfą ir pačiužinėti slidėmis, prezidento stalo. Neabejojama, 
dienį. AAf G jei pasitaiko, progi. kad prezidentas nevetuos.

ga- 
pa-

pat

Departamento pareigūnai pa
laiko ryšius su kiekvienos vals
tybės ministeriais, bet preziden
tais turi teisę sudėtingus klau
simus vietoji greičiau išspręsti. 
Prezidentas, ruošiasi .nuskristi į 
Izraelį, pabūti Jordanijoje, Egip
te, Saudi Arabijoje, gal Sirijoje 
ir net Libane.

Sekretorius Kisingeris kiek
vieną dieną informuodavo prezi
dentą anie pasitarimus, su sovie
tų valdžios atstovais. Tuo pa
čiu metu jis gaudavo instruk
cijas iš paties prezidento. Sovie
tų valdžios atstovai nori dar šį 
pavasari ^pasirašyti naują sutartį 
su Amerika. Kuriais sumetimais 
Brežnevui reikalinga minėta su
tartis. tuo tarpu dar neaišku. 
Pradžioje buvo manyta, kad ji 
reikalinga jo paties prestyžui pa
kelti partijos narių tarpe, bet 
dabar jau aišku, kad jis opozici
ją jau yra nustūmęs j sali ir 
savarankiškai tvarko valstybės 
ir partijos reikalus.

Antra prielaida yra tokia: 
Brežnevui reikalingas susitari
mas su Amerika, kai galėtų ge
riau pasipriešinti kiniečiams, pa- 
stojantiems kelią sovietų ekspan
sijai ne tik pačioje Azijoje, bet 
ir kitose Pacifiko ir Afrikose 
vietose. Susitarimas su JAV at- 
calaiduotų sovietų karo jėgos 
Europoje. Yra pagrindo ma
nyti, kad sovietų pramonę ir že
mės ūkis yra gerokai atsilikęs. 
Greitas konfliktas būtų naudin 
gas sovietų valdovams; bet jeigu 
tektų ilgiau kovoti, tai sovietų 
pramonė ir žemės ūkis nepakel
tų d'd? ės naštos. Sovietų pro
pagandos agentūros tęsia savo 
propagandą, bet aukštieji pa
reigūnai kalba apie detentę ir 
ieško priemonių jai primesti ją 
amerikiečiams. Kongreso atsto
vai labai abejoja visa detentės 
politika. Kongreso komitetai 
ruošiasi labai skrupulingai klau
sinėti iš Rusijos ir Ispanijos su
grįžusį sekretorių.

šalta.
Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:.\S.

—Pagerėjo prekyba nuo vie
no iki keturių butų namų parda- 
virtiits padidėjo 31.6%.



SUPIMO NESULAIKYMAS IR JO TVARKYMAS

šlapimo nesulaikymas Įvairuo

KOKUS

Chicago, III.- 60608

cersfcenrpūno ir dėl to sukels 
Šlapimo nestrfaikymą. žymus M- 
orinid Šlapimo tako (uretros - 
urethra) užsilenkimas (suseka-

want io use that money 
right away, there’s - 
a10-yoar extensioiV? 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds,. į

| I® I

kad ' liečia i
ir pnžiūrėū

h knygelę įsigyti 
užvažiuoti, tai gah

latakas nenusileidžia žemyn, ši
toks ligonio apžiūrėjimas sutei
kia gydytojui daug žinių, apie

savitai.
Harry C. Miller, Jr. M. D

ną. Išorinio šlapimo tako (ure
thra) X-Ray gali nurodyti su
siaurėjimą ir jo vietą.

Su specialiu prietaisu ..šlapimo 
pūslės tyrimas, (cystoscopija- 
cystoscopy) įgalina gydytoją su
sekti šlapimo pūslės sienelės pra- 
kiurimus (fistulas) į žarnas, į 
makštį. Tokie prakiurimai gali 
būti gydymo sukelti, ar atsira
dę pasėkoje vėžio, radijącijo's 

bei uždegimo.
Tiriami šlapimo- pūslės siene

lės raumenys pripiįdant pūslę 
palaipsniui skysčiais (eystomė- 
tric studies) . Tada susekamai, 
ar pacientas turi riervinį pūslės

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausiu mokslo žinią populiarus perteikimas 

______JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _________
mu, susektu 1974 n\) nurodo į 
šlapimo nesulaikymą dėl per
tam pos — įtampos (stress).
X-RAY šlapimo nesulaikymo 

atvejuje

Kaip minėta, praktikoje še
šios priežastys sukelia šlapimo 
nesulaikymą. Gydymas tų prie
žasčių yra gerokai skirtingas. 
Todėl reikia visų pirma pacien
tas mediciniškai išklausyti. Tik 
tada galima bus galvoti apie vie
ną iš šešių inkontinencijos prie- 
asčių. Minėti du urologai išdir- 
.o -e’rar.t’ būda susekimui mi-

Papfasti tyrimai gali suteįk- 
žinių apie šlapimo, nesulaiky

mo kilmę, šlapimą ištyrus ir 
suradus, kad šlapimo takų už
degimas- yra stiprus — galima 
manyti, kad pacientas turi nesu
laikomą veržimą' šlapintis (ur
gency) dėl chroniško ar staigaus 
šlapimo taku uždegimo. Išsky
rus po nusišlapinimd' užsilikusio 
šlapimo pūslėje šlapimo kieki ir 
radus jį gausu (po .kateteriza- 
vimo) galvojama1 apie šlapimo 
nesulaikymą dėl .pūslės persitem
pimo (overflow): Stos kilmės 
šlapimo nesulaikymo buvimą pa
tvirtins inkstų tyrimas (atlikus 
BUN ir PSP tyrimus). Rimta 
inkstų liga prisidės prie pūslės

Meskime iš galvos mediciniš
kai neteisingą galvojimą, būk 
vien tabletė gali sutvarkyti šla
pimo- nesulaikymą. Nelaikyki
me savo galvoje kitos medici
niškos neteisybės, būk užtenka 
gydytojui išgirsti paciento nu
siskundimą dėl šlapimo nesulai
kymo — ir gydytojas žino kas 
reikia daryti. Tai ne tiesa. To
dėl mes stenkimės sau padėti ei
dami tikru medicinos keliu.

Visų pirma, mes turime tal
kinti gydytojui minimas inkon
tinencijos priežastis susekant. 
Gydytojas mus klausinės kai ku
rių dalykų, besirišančių su šla
pimo nesulaikymo. Mes visi jau 
dabar mokykimės jam tinkamai 
atsakyti.

Nesusitariadėl 
naujo kabineto

ROMA, Italija. ?— Italijos 
premjeras Aldo buvo pąsiūlęs so
cialistams įeiti koalicinę vyriau
sybę, bet socialistai atsisakė,.'kol 
jierps nebus pažadėtos^ ekono
minės reformos. ' ,

Socialistai yra įsitikinę, kad 
kraštui reikalingų reformų vil
kinimas tiktai ugdo’ komunizmą 
Aldo Moro nenori kviesti komu
nistų vyriausybę, bet jis taip pat 
nenori nauju rinkimų, bet jis 
negali sudaryti vyriausybės ir 
valdybos krašto, jeigu neturiu so
cialistų balsų, parlamente. Atrb- 
dot kad jam bus labiau sunku 
pravesti ekonomines reformas, 
he's būtų paliesti turtingų žnib- 
niu. interesai. -.

Yra šešeriopos priežastys šlapimo nesulaikymo 
kiekviena jų tvarkoma

^tiiasya viskam.
katp žemę tręšti 
įvažiavusieji ga

rba, nenori _
c* mes knygele jam pasiusime

Knygele j t 
♦zauginff 
moja 

uhau gyvena' 
Money Orderi 

» fnkiu

Šla^mo nesulaikymas (inkon- 
tinen *i ja)' labai vargina ligonį 
ir jo aplinkinius. Iki dabar dau
gelis "igonių labai menkai su- 
pran* j tos negerovės esmę ir jos 
tvarkomą. Dažnas jų prašo vais
tų njc šlapimo nesulaikymo, vi
sai ncnujausdamas, kad ta nege
rovė turi šešeriopas šaknis ir 
kiekviena jų tvarkoma savaip. 
Pirm 2 reikia žinoti, kokios rū
šies ta negerovė kankina žmogų 
— tik tada bus galima sėkmin
gesnė ^agalba. Todėl visi, dabar 
dar sveiki būdami, įsikalkime 
galvosna šiandienines medicinos 
moks’o žinias minimu reikalu. 
Tas inias dabartinėj mediciniš
koj spaudos perduoda šlapimo 
tąkų žinovai gydytojai (urolo
gai) : arry C. Miller ir Hrant 
S. °rmerdjian. Santrauka tų 
žinių čia perduodama.

ja nuo kelių lašų išsisunkimo 
irnbgui kosint ar čiaudint iki 
nuolatinio šlapimo tekėjimo kol 
visas pūslėj esąs šlapimas pra
sišalina. Pacientui, paprastai, 
esti ne tiek svarbus nesulaiky
ti šlapimo kiekis, kiek pats ne
sulaikymas. Mat", bet koks nes- 
sūlaikyto šlapimo kiekis žmo
gui yra varginantis, nemalonu
mus teikiantis ir apsunkinantis 
dalykas. Nutekėję tie keli nesu
laikyto šlapimo lašai kosint gali 
žmogų tiek apt varginti, kaip ir 
visiškas šlapimo nesulaikymas, 
jei ta negerovė nesti sutvarkoma, 

keleriopas šlapimo nesulaikymas

Nebūtų tokio vargo su šlapi
mo nesulaikymu, jei jį galima bū
tų tabletėmis sutvarkyti. Toli 
gražu taip nėra, šlapimo sulai
kymo užtaisai žmogaus kūne yra 
labai sudėtingi. Todėl jų netvar
ka irgi esti keleriopa, štai tos 
šešeriopos priežastys dėl kurių 
neretai šlapimo pūslėj sutrinka 
šlapimo užlaikymas, žinokimę ir į 

’ medicįųiškus tų priežasčių pava-; 
dinimus. Tada galėsime žmoniš
kiau kalbėtis su gydytoju.

1. Įtampos (persitempimo) su
keltas šlapimo nesulaikymas 
(stress incontinence). 2. Dėl šla
pimo pūslės persipildymo šlapi
mu. gaunasi nuolatinis jo tekė
jimas lauk (ox-flow inconti
nence) . 3. Staigiai atsiradęs ne
sulaikomai stiprus veržimas šla
pintis ištuština šlapimo pūslę bet 
kur žmogui esant (urgency in
continence). 4. Dėl tikrai nervi
nio nepakankamumo — dėl šla
pimo takų uždarymo neveiklu
mo šlapimo nesulaikymo (true 
neurologic incontinence). 5. Dėl 
kūno organų sužalojimo (orga
niška priežastis) atsiradęs šla
pimo nutekėjimas ne laiku (or
ganic incontinence). 6. Dėl ne
vietoje atsiradusių šlapimo takų 
gautas šlapimo nesulaikymas 
(Bypass incontinence).

Išmokime gydytojui talkinti 
nustatant inkontinencijos kilmę

nėtų šešių viena nuo kitos skir- šlapimo nesulaikymo priežastį, 
tingų šlapimo nesulaikymo prie- ‘ Pats pacientas gali čia minėtus 
žasčių: . ■ j

Mediciniška išpažintis j
Pirmas žingsnis’- ; atskyrimą [ 

vienos inkontinencijos rūšies Į 
nuo kitos vra mediciniškos isto- ' 
rijos surašymas, pacientui tą į 
gydytojo darbą Įtartais vadina 'įj 
išpažintimi. Nešionentuojąs me- į 
diciniškos istorijos - sūrašynfo Į 
svarbume, tūlas pacientas pro
testuoja ir šakok jei jis norės 
išpažinties — jis eis pas kunigą. 
Tai ne šių dienų pacientas To
kiam ir Dangus negali talkinti; 
nes jis pats atsisako sau padėti. 
Tokie galvoja senoviškai. Tada 
gydytojas,' pagal juos; viską ži
nojo. Tiesa, tada ir' žinoti daug 
gydytojas negalėjo: Jam nuo
dugniai paciento klausinėti ne
reikėjo. šiandiėffiš viso: nerei
kia eiti pas tokį gydytoją, ku
ris nuodugniai ■ heišklausinėja 
paciento. , ■

Taigi, inkontinencijos atveju, 
'šitokia' buš'mėdičirf^ką išpa^n-; 
tis. Jai kiekvienas-pasiruoški- 
me.. Iš anksto išmokime atsa
kymus į sekančius penkis uro
logo užklausimus.

1. Ar pacientas yra susičlapi- 
nęs visą laiką, ar tikėtam tikro
mis aplinkybėmis. 2; Ar paci
ento šlapimas išsiveržia tik ko
sint, o gal būt jis pajunta staigų 
nesulaikomą norą šlįhntis'— ir 
nusišlapina, nežiūrint kad tai 
jam sudaro didelį nemalonumą. 
3. Ar žmogus pajėgia normaliai 
šlapintis tarp šlapimo nesulaiky
mo momentų. Gal šlapimo nesu
laikymas prasidėjo nuo ypatingo 
įvykio ar apystovų. '5. .Gal pa
cientas nepajėgia šlapimo sulai
kyti per visą savo gyvenimą. / t

Gydytojas gavęs atsakymus į 
tuos penkis klausimus dažnai pa
jėgia nustatyti, kuriai rūšiai 
priklauso paciento šlapimo' ne
sulaikymas. Tada, žinoma, jis 
gali tvarkyti paciento negerovę 
pagal dabartinį medicinos pajė
gumą.

Prieš du šimtu mėty britu menininkas John Singleton Copley pavaizdavo, kaip Kubos vandeny
se 14 metu berniukas ryklio buvo sučiuptas, sužalotas ir prarytas. Epizodas sukelia didelį pasi
piktinimą ir parodė žmonių bejėgiškumą. Menininko darbas prastovėjo Bostono muziejuje 200 
metu; neatkreipdamas į save jokio dėmesio. Bet dabar, kai išgarsėjo filmas "Ryklys", teisingiau 

"Ryklio žiotys", tai žmonės eina į muziejų šio paveikslo pasižiūrėti.

pieveles \prašyta kaip 
Naujienos šią. knygelę 

už SI 25. Jeigu 
atsiusi i $1:50 ČeKi 

Pinigus prašome

Gydytojas apžiūri šlapimo 
nesulaikantį pacientą • •

Kreipiamas dėmesys, ar paci
ento lyties organai'- apsidengę 
skretenomis dėl odos suskilimo 
šlapimui veikiant, žiūrima, ar 
šlapimo tako išorinė ajlga yra 
drėgna, ar sausa. Moteris ap
žiūrint žiūrima, ar yra išskirų 
makštyje, o gal šlapimas eina iš 
makšties. Apžiūrima, ar. paci
ento šlapimo pūslė nėra ištemp
ta. Ištiriama ir išeinamoji an
ga: žiūrima, ar išeinamosios-an
gos žiedas (sfinkteris)) yra nor
maliai stangrus, o gal jis yra ne
normaliai liuosas. Tas nenor
malumas gali rodyti; kad paci- 
netas serga nervine liga -— tada 
ir šlapimo takų užsidarymas ga
li būti per laisvas. Tiriama,-ar 
paciento šakumos sujaudinimas 
nesukelia šlapimo išskyrimą. Ta
riama. ar kosulys nesukelia šla
pimo tekėjimo, žiūrima,- ar pa- 
sisylinūs nesišlapinamfc- ar sia-

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years ,x 
to mature. Take another 
look. The old green Bond mature at just the right 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

fiat’s one reason 
Bonds are so popular 
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

Šlapimo nesulaikymas — 
Įvairiopa negerovė

Šlapimo nesulaikymas — įvai
riopų priežasčių negerovė. Tai la
bai nemalonus dalykas. Nesulai
kymas medicinoje vadinamas in- 
kontinencija (incontinence). Tas 
vardas duodamas nesulaikymui 
šlapimo ir išmatų. Trumpumo 
dėliai šlapimo nesulaikymą šią 
kartais tiesiog pavadinsime in- 
kontinencija (incontinence). Ta 
negerovė dar labiau žmogų var
gina dėl‘įvairių priežasčių atsi
radusi ir reikalaujanti įvairiopo 
gydymo, čia aptarsime gydytojo 
praktikoj dažniausiai pasitaikan
čias šlapimo nesulaikymo prie
žastis ir kaip sėkmingai tas prie
žastis įvertinti, atcažinti ir tvar-

LIETUVOS VARDO KUME i
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, c^. 

mažai kas šį-klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir. lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten rnihimąs..įr Lietu
vos vardas. „ ___/ ;.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis , nurodė 
kiekvienų Aodž-ib metrikaciją: ir surašė Lietuvos -praeiti diečiaii- 
čįas- knygas. Jis-perskaitė šimtus knygų.ir.paFašė.52.pšl7-'knyge- 
lę, pavadintą ,LIETUVOS' VARDO- KILMĖ; < Minkšti, ^ viršeliai, 
kairia $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: '

NAUJIENOS, 1739 So. Halstęd :^i<4gQ^Ul. 60608. | .

teku nėra g/azesniu apie namus- kaip ^rižiai žaliuojanti pie- 
Kiekvienas ’ietims didžiuojasi savo pievele Amerikoje ne 

4a h ma gražias sodybą pieveles ršaugiRti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra įsėprę: nedidele puslapiu agronomo A Šeštoko knygelė. 
M*, i . admrfS*'*'

tyrimus išbandyti ir pasėkas ste
bėti — vėliau savo patirtį gy
dytojui papasakoti.

Atliktini tyrimai šlapimą 
nesulaikant "

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 bolševiku 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 beisi- 
ktiriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ihu- 

r uotą 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIĖTėS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus'aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė 95 psL $1,50. Yra taip pat 
išversta i afigfų kalbą

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota toto nuotraukomis. 331 psl $3 00 

t

D. Kuraitis, KELfONt I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastzbirmą neapgauna Inturisio ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos paradytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2 00

Vincai Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M ptL Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTEO ST., CHICAGO, ILU 60601

Herbo valandomis arba uŽiakarf Ir rrldariant
iekl ar pinigine perlaida

A'

Išvada, švieskimės šlapi
mo nesulaikymo srityje vadovau
damiesi šių dienų medicinos 
mokslo atsiekimais. Tada mes 
pajėgsime talkinti gydytojui 
kuogeriausiai mums padėti labai 
nemaloniame negerume. - .

Pasiskaityti. Medical Opinion,Po intraveninės pyelogramos 
galima kartais susekti dvigubus'VoL 3. No. 6 June 1974 
šlapimo takus. Tada vienas iŠ jų 
išskiria šlapimą šalia uždaromo
jo žiedo (sfinkterio).’ Tuo žtvfr- 
įu gaunasi nuolatinis šlapimo te
kėjimas. Padariųsšlapiųiopūs- 
4ės X-Ray galima susekti liguis
tus šlapimo kelius — einančius

PGIKT KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE i.
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagdj'e 1966 metais paties, autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
•ikio švietimas Lietuvoje.

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

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

Knygos 3UU puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

N A U J I E N 0 S
So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

— NAUJIENOS, CHICAGO », IUI------TUESDAY, JANUARY 27. 1276



Persekiojamieji pavergtoje tėvynėje
Lietuvių Rašytojų Draugija 

skaudžiai išgyvena mokslo bei 
meno žmonių žiaurius persekio
jimus Lietuvoje. Mums visiems 
Žinoma, kokia tenai kūrybos lais- 
vjė. Baisu klausytis, kad atvi- 
riąu pasipriešinusieji varomi į 
psichatrines ligonines kankini
mams. Tokio likimų paskutiniu 
metu susilaukė talentingas mok
slininkas ii* poetas Mindaugas 
Tomonis. Už protestą, pareikš
tą dėl tautos priespaudos, tasai 
jaunas rašytojas buvo tampo
mas po psichatrines institucijas, 
nuodijamas, ignoruojamas, kol 
pagaliau paskelbta, kad lapkri
čio 5 d. jisai žuvęs po traukiniu. 
Tokios ir panašios mirty! yrą 
komunistinės klastos liudininkės. 
Tos klastos aukomis kiek anks
čiau yra tapę dail. Arūnas Ta- 
rabįlda ir kalbininkas dr. J. Kaz
lauskas. \

• Dabar panašus likimas grū
moja kitam jaunam ir iškiliam 
poetui — Tomui Venclovai. Jis 
nenuėjo savo tėvo pėdom ir to
dėl įpuolė pavergėjų nemalonėn. 
Pasijutęs iš kūrybinio darbo iš
skirtas, Tomas Venclova papra^ 
še leidimo emigruoti į užsienį,: 
pareikšdamas, jog komunistinė 

' ideologija yra klaidinga, jam 
svetima ir tautai nešanti daug 
nelaimių. Toks atviras pasiprie-

' Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su viri nurodytu '

• prenumeratos 
mokesčiu.

šinimas šį poetą pastatė į pavo
jų susilaukti Mindaugo Tomonio 
dalies.

Tai matydama, Lietuvių Ra
šytojų Draugijos valdyba laišku i 
su paaiškinimo lydraščiais krei- j 
pėsi į Tarptautinės Rašytojų 
Draugijos (PEN) visų tautybių' 
oirmininkus, maldaudama pagal
bos Tomui Venclovai. Į visas pa
saulio šalis išsiųsta šimtas laiš- 

rkų. Daryta žygių ir dėl žuvu
sio poeto Mindaugo Tomonio. 
Esame tikri, kad mūsų šauks
mas žadina įtakingų žmonių są
žines ir atskleidžia vkonpinizmo 
žiaurybes Lietuvoje. Netylėsi
me.' <

Bendri, draugijos reikalai

Šiuo metu mūsų draugija tu
ri 85 narius. Didžiausioji dalis 
jų atliepia į valdybos balsą, at
siunčia nario mokęstį (5 doLme- 
tams) ir domisi draugijos rei
kalais. Kasoje turime 500 dol. 
Tai narių mokesčio lobis. Nie
kas mūsų finansiškai neremia, 
išskyrus Lietuvių Fondą, kas
met teikiantį-1,000 dol. premiją 
už draugijos vardu atžymėtą 
knygą. •

Valdyba praėjusių metų dar
bais, kalnų nenuvertė; Atlikome 
taC kas mūsų aplinkybės imano- 
ma. Įvairiais klausimais, infor-

mavome saviškius ir kitataučius, 
ypatingai prašančius medžiagos 
apie mūsų literatūrą bei rašyto
jus. Laiškais' klabinome duris 
senatorių, įtakingų kitataučių 
rašytojų ir aukštųjų dvasinin
kų, LRD vardu maldaudami pa
galbos tautai bei persekioja
miems jos sūnums. Kiek pajė
gėme, atstovavome draugijai žy
mesniuose lietuvių susitelkimuo
se. Džiaugėmės mūsų buities 
skaidresnėmis prošvaistėmis ir 
būdome dėl nepriteklių, ypatin
gai skaudžių visuomeninių su- 
sikaldymų, -^praėjusiais metais 
tur būt pasiekusių pačią, viršū
nę. Taip, bevargstant, 'praėjo 
net antrasis valdybos trimetis, 
šiais metais turi "įvykti naujos 
valdybos rinkimas. Dabartinė 
valdyba rūpinsis perduoti vado
vystę kitai rašytojų grupei. Tai 
nebus lengvas žygs, kai daug kas 
nėra linkęs įsipareigoti ir imtis 
sunkesnės atsakomybės. Valdy
ba iš anksto prašo kolegas ra
šytojus bei rašytojas nesibaidy
ti vadovavimo naštos, nes ji bū
tina Be valdybos nebus nė drau
gijos. Jau dabar viltingai žvel
giame 4-didesnius rašytojų^ tel
kinius kai kuriuose miestuose, 
kur būtų įmanoma suorganizuoti 
naują valdybą. Naujos valdy
bos atžvilgiu labai laukiamos vi
sų narių sugestijos.

- * '

Jubiliejiniame ženkle

' šiais metais sueiną trisdešimt
metis, kai tremty atkurta Liet. 
Rašytojų Draugija. Tai atsiti
ko 1946-tais sūšgaūktame suva
žiavime Augsburgo mieste Vo
kietijoje. Pirmininku ten buvo 
išrinktas Stasys Santvaras. Po 
metų ‘suvažiavimas Tuebingene 
patvirtino įstatus, kuriais su la
bai menkom pataisom iki šiol 
tebesitvarkome. Anuomet Jonas 
Aistis buvo atgaivinęs šiaurės 
Amerikoje veikusią. Liet. Rašy
tojų Draugiją. Atbangavus į šį 
kontinentą žymiausiai.tremtinių 
daugumai, abi draugijos sponta
niškai susijungė, ir nuo 1950 m. 
mes turime tik vieną Lietuvių 
Rašytojų Draugiją.

Trisdešimt metų žmogaus gy
venime — ilgas laikas. Mums 
jis taipgi buvo ir skausmingas. 
Tautos išsivadavimo pastangos 
vis sunkėjo. Tėvynėje prispaus
tųjų vargai nemažėjo. Rašyto
jų prievartavimas ten skaudino 
mūsų širdį... Bet galime pasi-

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
7T22. George St. ■ tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)
- La Šalie, PG., Montreal 690,- 

Canada.

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

KNYGA— GERIAUSIA DOVANA
. Nauilcnėše galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet koki< 

‘spintą alentyną. • f
ųy K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psL $&h0 

• K' Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta. 464 psL _______  $5.00
i' Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas? Gra-

'V* • V —■ A. W W a A. e • W A. m A A

$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

' Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ 
t, ■ . ■ ■ . ’ .

Alekso Aferose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
' Chičagoš lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl.. Kaina 
f $10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Dėtuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 

- pasaulietiški’chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
. jos.': Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
■ Intų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
\kai;ir;i^L; ' .7•’M*!* į*'

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
. .Ordęrį •
OŽ: -jAMĖRIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

a vardu ir pasiųsti: s
Halsted St, Chicago, HL 60608

Prof. V«el. Biržiško, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, irišta — $3,00, minkštais vir- 

---: Sėliais — S2.00; n dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkS- 
. tais viršeliais ____________________ ____________

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

‘ Sėliais. —_ _________ _ _ —2____________ ___
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250 psL ________ _______ ’
P. LRMžiuvieno, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ'LIŪDŽIU, 

i 88 psL' -----------f
Janina Narūno, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
.. psl. ~~~ ■ —..—.
M. Gudelis,’ POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

..puslapiai —_______________ __________________
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių; 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Cicanopy miestelio moterys gali užsimesti gaisri n inky drabužius ir vykti nelaimės vieton, jeigu 
dienos metir miestelyje kyla gaisras. Jos gali ne tik apsirėdyti, bet nuvykti į nelaimės vietą, 
prijungti vandens žarnas ir paleisti vandenį gaisro centran. Kol tikri gaisrininkai — vyrai is 

dirbtuvėliy suvažiuoja į gaisro vietą,tai jos dažnai jau būna pabaigusios darbą.

Reportažas iš stirnų ir ežerų krašto
Kenosha, Wise. Nors pro Toiiou šios šventės metu lietu- 

langus matosi ir sniegas, bet viai turėjo ir maisto išparda- 
Kenosha ir Racine bei apylin- vimą: lakiojo cepelinai, vaikš- 
kės lietuviai nesnaudžia, dar
buojasi, prakaitą lieja, atei
čiai plautis tiesia. Rodos, dar 
ne taip seniai buvo užbaigtas 
Balfo vajus, Racine moterys 
dalyvavo su kitomis tautybėmis 
maisto išpardavime ir turėjo 
labai gerą pasisekimą. Toliau 
vyko: Folk Fair Milavaukėje. 
Čia įvairios tautybės šoko, strė
nas miklino, kitaip sakant, 
šokio meną demonstravo. Da
lyvavo virš dvidešimt šokėjų 
grupių. Tautiniai rūbai tik mir 
ga, marga: O šokėją veidai vie
nas už kitą gražesni.

'Taigi prisirinko jaunimo, kad 
ant kojų ir rankų pirštų tikrai 
nesuskaitysi. Sako, kad vien 
tik tam Folk Fair pasiruošimui 
talkininkavo apie 3 ar keturi 
tūkstančjai savanorių iš įvairių 
tautybių grupių, šokių progra
ma vyko arenoje, kuri sutal
pina virš„9.000 žiūrovų," o šo- 

čiojo napoleonas, nuo medžių 
krito beržo šakos. Maisto išpar
davime talkininkavo ir š.v. Pet- 

_ro parapija Kenosha, Wise.

Kitoje salės pusėje vyko pre
kyba — Word market. Kiek
viena tauta pardavinėjo tai 
tautai charakteringus išdirbi
nius. Kadangi Lietuva yra 
okupuota, taigi iš tenai impor
tuoti nieko nebuvo galima. 
Teko visa ką čia pagaminti. 
Prekyba sekėsi labai gerai. 
Nors už vietą reikėjo mokėti, 
bet dar liko ir pelno., šitame 
skyriuje taip pat dalyvavo ir 
šv. Petro lietuvių parapija, Ke
nosha, Wise. Kitame salės ga
le buvo tautų parodos. Lietu
viams parodą suruošė šv. Pet
ro parapija. Buvo bandoma 
atvaizduoti Jūratės ir Kastyčio 
scena su tinklų gaminimu. Tam 
darbui vadovavo asmuo, stu
dijavęs meną net 8 valstybėse. 
Nors lietuviai parodoje premi
jos ir nelaimėjo, bet buvo ne
toli. Reikia tikėtis, kad lietu
viai kada nors laimės premiją 
ir-šioje;srityje;r - \ : f-

būtu didesnis interesas “Pabst 
Blue.Ribbon’’ alaus bravaras 
skiria premijas už geriausiai 
pašoktus šešis šokius.

Taigi varžybos nors lengvos, 
nes dalyvauja virš dvidešimt 
grupių.. Pačiis premijos dydis 
500 dol Visos grupės gražiai 
šoko, visos norėjo premiją lai- 
mėti. - TarpJtų šešių- tautų bu
vo ir lietuviai, šokių grupė “Bi
jūnas” sudaryta iš. Kenoshos, 
Racine ir ‘Waukegano šokėjų, 
kuriai vadovauja St- Milašius. 
Jaunimas pusę laimėtos pre
mijos paskyrė Balfui ir kitą 
pusę Milwaukee International 
Institutui. Taigi Balfas gavo 
iš jaunimo 250 dol. šalpos rei
kalingas lietuvis, gavęs iš Bal
fo pagalbą, ilgai prisimins jau
nimą. Reikia pasakyti, stirnų 
ir ežerų krašto jaunimas per 10 
metų laikotarpį laimėjo net 
penkias premijas. Tai yra la
bai geri rezultatai. Kai kurios 
tautos dalyvauja toje šventėje 
jau prieš dvidešimt metų, bet 
dar premijos nelaimėjo, šiais 
metais lietuviai šoko malūną.

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Taupykite
pas mus

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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.
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džiaugti bent tuo, kad per tuos 
trisdešimt metų literatūrinė kū
ryba tremty išsilaikė gyva, po- 
lėkinga, laisva ir tinkamame ly
gyje. Susilaukėme net prieaug
lio, kuris mūsų sąlygose atrodo 
savotiškas stebuklas. Pagaliau 
galime džiaugtis ir tuo, kad per 
tą trisdešimtmetį mūsų draugi 
ja nesuskilo. Iš rašytojų galė
tų pasimokyti vienybės ir ki
tos mūsų organizacijos.

Tą reikšmingą sukaktį dabar
tinė valdyba nori atžymėti lei
dinėliu. Tikimės, kad ir spauda 
nepamirš mūsų paminėti.

I FIGHT DISEASE

us Lia aik^'io<|antus ii savo sielą atgaivinti dvasiniu 
penu.

Kenosha ALTo skyrius Šv. 
vadovaujama p. Petrausko su 
Petro parapijos salėje š. ui. 
vasario mėn. 15 d. ruošia Va
sario 16 d. minėjimą. Minėji
mas prasidės 3 vai. po pietų. 
Pagrindinę paskaitą skaitys dr. 
Z. Danilevičius, toliau p. Krei
vėnas papUsakos apie birželio 
mėn. 1911 m. ištrėmimus ir gy 
venimą Sibire, darbo stovyklo
se. Jis pats visa tai ant savo 
kailio pernešė ir patyrė. Gal 
būt Tamstoms galės papasako
ti apie giminių, draugų ir pa
žįstamų likimą bei vargus. Me
ninę programą sutiko išpildyti 
p. šalnienė, nepraleiskite pro
gos atsilankyti.

Įvairios organizacijos jau ap
tarė ir apie pavergtų tautų 
dieną, kuri įvyks rugpjūčio 
mėn. 1 d. šv. Teresės parapijos 
darže. Paukšteliui negalint 
pirmininkauti, išrinktas pirmi 
ninku p. J. Milišauskas.

’ Kiek yra žinoma, Balio sky
rius yra numatęs gegužinę — 
pikniką š. m. birželio mėn.-6 
dieną. -V.

besivaišindamas įvairiais keps
niais ištrūksta. Troškulį malši
na “Pubsl Blue Ribbon ** alutis 
auditorijos patalpose. Šaltas 
alutis atgaivina žmogų, atsi
randa vėl energijos. Senesnie
ji užtraukia dainą, o jaunieji 
trenkia koja į grindis. Orkest
rai viena po kito griežia. Iš 
jaunuolių veidų veržiasi pra
kaitas. Kada ir jaunimas pri
vargsta, įvairios tautinės gru
pės su šokiais ateina palinks
minti. čia irgi skiriamos še
šios premijos po 500 dol. ge
riausiai pasirodantiems. Taip 
šitos programos tęsiasi tris 
dienas šiais metais praėjo virš 
7O.(XX) žmonių. Taigi daugiau 
žmonių negu per Nemakščių 
didžiuosius arklių jomarkus.

Balio skyrius sklandžiai vei
kęs praeitais metais, šiais me
tais sausio mėn. 25 d. vėl Bal- 
fo naudai turi vakarą, kuris bus 
Racine šv. Kazimiero parapijos 
patalpose. Prasidės 3 vai. po 
pietų. Atvažiuoja Vytauto Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
šaulių Rinktinės meno grupė 
vaidinimu, “Prakeiktas raster 
lis”. Šitas vaidinimas turėjo 
labai didelį pasisekimą Čika
goje ir Ciecero, kur sutraukė 
pulkus žmonių. Kviečiami iš 
visli apylinkių atsilankyti ir

“NAUJIENOS' KIEKVIENO

LIETUVIO 

DRAU -S IK BIČIULIS.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA -j 
Jt 

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan-£ 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.5

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

- te

■ N A U J I E N O S, |
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608 Į

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, į 
Abu tomai minkštuose viršeHuose^parduodami už $4.00/o kietuose * 

;$6.00» 7r.- • * i
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

tRSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS. J

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070 .

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti



(Bus daugįaų)

$30.00
$16.00

$3.00

$26.00
$14.00

grindo skųstis, negalima kitų šmeižti ir negalima laužy
ti pačių pagrindinių susirinkimui vesti taisyklių. Jeigu 
kuo skundiesi, tai turi konkrečiai nurodyti skundo pagrin-

pašalinti.
6) Nesiiimti VLIKo pertvar

kymui daryti tą, kas nesiderin
tų su jo’ kaip tautos atstovy.- 
bės teisiniais pagrindais ir 
struktūra, su jo teisine prigim.-

nei žiema, nei ruduo.

DIENRAŠTI “NAUJIENAS
TEISYBE

JOS VLSAD RAŠO

auš nesirūpinti -valstybės ųstel- 
gimo kląųsįmų?, nes tokia idėr 
ja esanti neįvykdoma. Tąį, esąj 
utopinis klausimas.

Vatikanas, pasak praneši? 
mo, nuolat graudenęs nacius ir 
prašęs nepersekioti tydų-Pcė-

ką jie gali geriau padaryti, negu organizuoti lietuviai iki 
šio meto darė.

“Naujų idėjų” vedina politikų grupelė bandė pagrob
ti Amerikos Lietuvių Tarybą. Pradėjo įtakingesnių vadų 
šmeižtais, o baigė* pasikėsinimu į ALTo finansus. Pasku
tiniu metu jie bando įsibrauti į ALTo skyrius, kad šito
kiu būdu galėtų šią didelę organizaciją pavergti, bet nie
ko iš to neišeis. Susipratusios Amerkos lietuvių politinės 
grupės net ir šitokiu būdu neleis ardyti šios stiprios 
Amerikos lietuvių organizacijos ir kliudyti josios darbui

Panašios pastangos buvo daromos ir Lietuvių Tauti
nių kapinių vadovybei paimti. Jeiguj šiai organizacijai 
nebūtų padėti geri, stiprūs ir teisingi pagrindai, jeigu jo
sios steigėjas adv. Bračiulis nebūtų susipažinęs su Ame
rikoje veikiančiais įstatymais ir nebūtų pagrindų taip su
tvarkęs, kad maža grupelė negalėtų primesti savo valios 
daugumai, tai šių kapinių vadovybė, vietoj stipraus eko
nominio pagrindo ir lietuviškam gyvenimui reikalingos 
tolerancijos seniai būtų buvusi rienos . mažos grupęlės: 
kontrolėje su tuščiu iždu ir aplūžusiomis tvoromis. Kai 
sklypų savininkai apsnūsdavo, tai pasikėsintojams veik 
pavykdavo prie savo tikslo prieiti, bet kai sukrusdavo, ir 
ryždavosi savo reikalus patys tvarkyti, tai keliems me
tams vėl apsaugodavo kapines nuo galimo pavojaus.

Mažų grupelių patys “išmintingiausieji” vadai gali 
organizacijas perimti tiktai tuo atveju, jeigu organiza
cijos nariai nesirūpina savo reikalais ir nepuoselėja orga
nizacijų- Kai susidarydavo didesnis pavojus ir į susirin
kimus ateidavo didesnis sklypų savininkų skaičius, tai jis 
visuomet mažai grupelei parodydavo savo vietą ir apsau
godavo organizaciją nuo pavojų. Juo daugiau žmonių 
ateina į susirinkimą, tuo didesnis pavojus mažai grupelei 
paimti organizacijos vadovybę. Lietuvių Tautinių kapi
nių sklypų savininkų susirinkimai keliais atvejais tai pa
rodė. Praeitą sekmadieni vykęs Lietuvių Tautinių kapi
nių sklypų savininkų susirinkimas “užkariautojams^ pa
rodė, kad negalima vartoti nepriimtų metodų ir kultūrin
goje Amerikoje nustatytų bendro .darbo normų. Negali-

Lietuviams negalima primesti savo valios
Laisvą ir nepriklausomą Lietuvą gali pavergti ga

lingesnis kaimynas, jis gali laikinai išnaudoti pavergto 
krašto gyventojus, bet ir galingiausias tautų laisvės prie
šas negali lietuvių tarpe nuslopinti lietuvių noro kovoti už 
savo krašto laisvę. Už krašto nepriklausomybę kovojo 
lietuviai caro laikais, jie veda kovą ir sovietinės okupa
cijos sąlygose. Iš pavergto krašto įvairiais keliais atei
nančios žinios sako, kad lietuviai visomis turimomis 
priemonėmis priešinasi rusifikacijai, žiauriam išnaudo
jimui ir sovietų “mokslininkų” pastangomis išnaikinti 
lietuvių tautos praeitį.

Dar sunkiau mažai grupelei žmonių primesti savo 
valią laisviems lietuviams. Amerikoje ilgus metus gyve
nantieji lietuviai yra sudarę savo ideologines organiza
cijas, turi priimtus nuostatus, įsigalėjusias tradicijas, 
kurias gana sunku sulaužyti. Negalima į jas nekreipti 
dėmesio. Jeigu kas bando, lietuviams nurodinėti, kaip 
jie privalo savo reikalus tvarkyti, ko jie privalo klau
syti ir ką daryti, tai jie pirmiausia paklausia, o ką jis 
sako? Jeigu pataria naudingą ir protingą patarimą, tai 
noriai paklauso, bet jeigu patarimas yra priešingas svei
kam lietuvio protui, tai jie protestuoja ir kelia savo 
balsą. - <

Amerikoje atsiradę įvairūs pranašai bandė plates- 
niems lietuvių sluoksniams primesti savo galią, bet re
zultatai ne koki. Didelių “revoliucijų” ir plačių užsimo
jimų agitatoriai savo laiku suskaldė socialistus ir bandė 
primesti lietuviams Rusijoje įsigalėjusias “lygybės, bro
lybės” idėjas, bet netrukus lietuviai įsitikino,' kad tos 
idėjos gerbūvio neneša ir lygybės idėjos naudojamos 
tiktai naujoms privilegijoms mažai grupelei suteikti, o 
visus kitus sulyginti su pačiais neturtingaisiais. Socia
listai pirmieji stojo kovon prieš tokias “lygybės” idėjas ir 
kovojo prieš jokio gerbūvio nenešančius planus.

Visi atsimename, kaip keliais atvejais dideli “pat
riotai” kėsinosi į Susivienijimo Lietuvių Amerikoje iždą 
ir organizacijos vadovybę. Atsirado ir tokių, kurie rei
kalavo atiduoti jiems milijoną dolerių, kad jie galėtų 
visiems parodyti, kaip reikia “laisvinti Lietuvą”. Orga
nizuoti SLA lietuviai patarė tiems gudragalviams pra
mokti užsidirbti, susitaupyti milijoną, o vėliau parodyti,

tiems pareikšti savo nuomonę. Kas šitų pagrindinių tai
syklių nežino, ar bijo rimto argumento, tai tas > ilgai ne- 
vądovaus. Kai į metinį susirinkimą atėjo daugiau skly
pų savininkų, jie priminė “viską žinantiems”, kad reikią 
skaitytis su kitų sklypų savininkų daugumos nuomonė
mis, kad didelės lietuvių organizacijos negalima pagrobti 
ir mažumos valios jai primesti.

Prieš Amerikos lietuvius naują frontą atidariusiems 
frontininkams taip pat nesiseka. Jie sugalvojo Amerikon 
atvežti “savo Bendruomenę” ir primesti ją visiems lais
viems lietuviams, bet nepavyko, JAV LB jau suskilo. Da
bar yra dvi Bendruomenės, frontininkų apetitams užpil
tas šalto vandens kibiras. Jie pagrobė Katalikų federa
cijos vadovybę, bet tai yra laikinas dalykas. Kai gausūs 
Federacijos-nariai pajus pavojų, tai jie. dalyvaus susirin
kimuose ir atstatys kvarką. Mažos grųepiės politikai pri
valo įsikalti į gaivą, kad didelei lietuvių organizacijai sa
vo valios jie neprimes. Lietuviai save teises gynė ir mo- 
kės ginti. .

Aiškėjo, kad tą žiemą dar reikės praleisti Mažu
čiuose, kai nauja veikla, nauji darbai, prasideda vėl tik 
su saule—pavasarį. Keitėsi visa aplinka: iš Pilviškių 
vis dažniau lankydavosi žy.daį ūkyje $ų įvairiais preky? 
bos reikalais, o kartais tik pasikalbėti, daugiau-sužino
ti apie mano gyvenimą Mažučiuose. >

Lankydavau nedidelės Alksnėnų parapijos (gtskirt 
tos nuo Vilkaviškio) kleboną kun. Citaririų, dzūką, 
labai mandagų, ilgus metus vikaravusį Alvite ir pra
tusi bendrauti su Alvito parapijos lenkais — dvarinin
kais, Gavronskiaįs, turėjusiais ten keletą dvarą, kle
bonui padėdavau surašyti metrikas, nes jis sunkiai val
dė dešiniosios rankos pirštus; Vilkaviškyje, žiburio 
gimnazijos direktorių, jauną filosofijos d-rą Antaną 
Jušką, baigusį matematikos astronomijos mokslus Ber
lyne, mano laikajs ir tik pp Jbąjgįmo paskintą gimnazi
jos direktorių^; jis dalyvavo visuomeninėje veikloj^, 
domgosi ppMtiką, priklausė krikšč - demokratam*. 
Senas Vilkaviškio klebonas prelatas Motiejus Dabrita, 
m*po tolnąąs ^ąainė pasemisių pažiūrų. lenkiško auk
lėjimo, didelis Voldemaro gerbėjas (kai būdavo Kau-
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Roma. Nadų padaryti dar
bai vis dar tebėra pęmatoąi 
rakštis kajp ir pavieniams tajp 
organjzarijojns — eiviJjnėĮns 
ir religinėm?. Vatikanas irgi 
yra skaudžiai Ino klausimu 
kartais baramas, jam priekajš 
Uujant. Gal todėl šiomU .die
nomis yra yięšąį pąsekJktąs fė 
Z ui tų ordino istoriko paruoštas 
pranešimas, paremiant Vati
kano archyvais. Pranešimas 
pateisjua karo meto Vatikano 
elgesį nacių atžvilgi*! įr tuomet 
Vatikano užimtą padėtį, Įie- 
čiaąčią persekiojamu* žydus.

Pranešimas sako, kad 1943 
m. tarptautinio raudonojo kry
žiaus pareigūnai įspėjo Vati
kaną nebarti viešai nacių ir nė- 
kyaršinti Hitlerio, kai jie pra
dėjo žudyti žydus. Vienkart 
prąnęšąmę kajtipąipa 
nės Britanijos ir JAV yy?jd»" 
sybės, kad jos griežai ir vyku
siai nebandė sustabdyti masinį 
žydų žudymą.

Esą, antrojo pąsąjujįnip kąro 
ų*ętų Yatikąno .ąppriųffiS TgrŠi- 
jpję Angelo Rppcąlji tąpęs po-

važiavęs į Kann 
riamas ir raginamas.

dar likusią partijų, ypač kad 
to* jų išnykusios partijos buvo 
dangau ar mažiau giminingos 
tai ar kitai likusiai dar gyvai 
partijai-

(i) Dąr toliau, turime VLIKe 
neprikl. Lietuvoje veikusią 
LTS (tąutjninkų) partiją, irgi 
netekusia egzilyje savą narių. 
Amerikoje jos nariai įsijungę 
į čia gražiai savo veikla besi
reiškiančią ALTS (Amerikos 
tautininkų sąjunga), kuri VLI
Ke nedalyvauja. LTS “atstovau
ja” VLĮKę, kaip matome? li
kęs, rodos, tiktai vienas jos “va- 
das’’ Dr. Br. Nemickas. Bet ar 
gali jis tą irgi faktiškai nevei
kiančią, jokių savo organų ne
turinčią neva partiją atstovau
ti, reikšti jos, taip sakant, mi-' 
rųsįos valią.

3) Susidarius tokiai padė
čiai, kylą klausimas: tai įąs; 
gį kalba ir tautos yąlią yęiškia 
VįJKe? Ąr vįrlĘąs? esant ta
kioms faktiškai neegzistuojan
čioms jo partijoms, kufi.U iš. 
vis niekas ir negali atstovauti 
(nors jąs taiįamąį atstovauja 
jos likęs yfębas kitas vadas), 
gali būti laikomas tautos atsto
vybe? Ar VLffio pirmininko' 
ir jo vicepirmininko visokie vie
ši valios pareiškimai ir veiks
mai, kaip pvz., VLIKo suėji
mas į savo rūšies simbiozę su 
LB, gali būti laikomi viso VLI
Ko ir visų jo partijų valiok pa-- 
reiškimais ir veiksmais? Ne, 
jo negali būti.
įl. — Kas daryti, kad VLIKas 

tikrai būtų tautas valias 
reiškėjas ir vykdytojas? --

•1) L. Krikščionių Darbinin
kų Sąjungą, kaip visai nebu
vusią ir dabar realybėje neeg
zistuojančią partiją, reikią iš 
VLIKo partijų sudėties išbrauk-

dėl jis per savo organus — per 
sųvo seimą, Tarybą, net ir per 
Valdybą, km* partijos (išski-

I. — Kas kalba tautos vardu?
1) Tautos vardu turėtų kal

bėti ir jos valią reikšti mūsų 
VLIKas, sudarytas mūsų poli
tinių grupių, kaip jos (tautos) 
politinės .minties • reiškėjų ir 
vykdytojų (tas pasakyta ir 
VLIKo 1944, II.'I6 d. deklaraci
joje)*. Bet VLIKas, kaip toks, 
negalį visas kalbėti,, daryti va-

yo Atstovus. Bet ir tai, dau
giausia , VLIKo, .o kartu ir jo 
partijų vardu kalba VLIKo pir
mininkas ar jį pavaduojąs as
muo, vicepirmninkas, pvz., sa
kydami Seime savo kalbas,' 
skelbdami jas spaudoje, ki
tiems VLIKo organų žmonėms? 
ar partijų atstovams- tyjiint ir 
tacitu consensu (tyliu sutikimu) 
.tiems VLIKo yadams, jų kai-: 
boms įr veiksmams, lyg ir pri-į 
tariant

2) Bet tai klaidinąs vaizdas. 
Tų mūsų partijų d.alyvayimas 
VLIKo veikloje yrą iabąį pasy
vus, b kąikųrių jų dąĮyvąyimo 
risai nėra,

a) Pirmiaiųsią Lietuvių Krikš 
čįomų Darbininkų Sąjungoj 
realybėje visai n<ėfa. Tai kb.U 
Vytauto Vaitiekūno s*Kigalvp-į 
ta įr į -VLĮKą c<įsiyęs(a” vįsgį 
fįk^yį pąrtiją, kųrįai “ąjsįo?. 
vaują” tas pats V. V., vaidin
damas VLIKe komediją, kurią; 
yieną kartą yisąm laikui r^kįą 
baigti. Tą padaryti turėtų pats 
jos “vadas”, kųrįam jį tikrai 
garbės nedaro. ‘

b) Toliau VLIKe esama dar
kelių tegul ir ne fiktyvių anks- 
čiau buvusių gyvų, turėjusių 
daugiau ar mažiau savo narių) 
partijų, bet dabar nusilpusių 
(netekusių savo narių, netu
rinčių nei savo organų, kurie 
galėtų reikšti partijos valią). 
Liko tiktai jų" kąikųrię vadai, 
kurie ir snaudžią VLIKe, būda
mi, atrodo, nesuinteresuoti jo 
veikla ar tąųtos atstovavimu. 
T.okips yra, kaip man atrodo, 
visų pirma, trys VLIKo parti
jos! LR§j atstovaujama koL 
Bieliuko, LLKS ir LYS, kurių 
rodos, nieks nei nežino. Įr kaip 
tokie, galima sakyt išnykusių 
partijų likę vadai gali reikšti 
jų vaįįą?! Todėl, ųiąno, nųp* 
mpnę, jtię yądai turėtų savo 
bųyuąias, dąbar^ pry_
žuvusias, išnykusį ąs partijas iš
braukti įš VLIKo partijų .sąra
šo, o patys prįsiįųgti prįe kitų,

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekma dieniu.s, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai
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dą tautininkų partijos teismui. Tuomet dar buvau tau
tininkų partijos narys, nors Centro komiteto sekreto.- 
riaus pareigų buvau atsisakęs po pasikalbėjimo su 
Smetona.

Teismą sudarė: Antanas Daniliauskas, švietimo 
ministerijos generalinis sekretorius, prieš tai ilgame
tis Marijampolės Rygiškių Jono, gimnazijos direkto
rius— pirmininkas; teisininkas Dargis, vyriausias no
taras ir med. dr.‘ Dumbrjs, teismo nariai. (Daniliaus
ko jau nebėra gyvųjų tarpe, Dargis su Dumbriu — egzi- 
lyje , Dumbrys — Amerikoje). -

Kaltinau tik dvejais punktais: a) už nepamatuotą 
įžeidimą — pavadinęs mane “nepadoriu žmogumi”, 
tame pasikalbėjime su juo aš nedaviau tam pagrindo 
ir b) mano jam rašytą privatų laišką, siekiant tuom 
sudaryti pagrindo likviduoti incidentą, jis paskelbė 
inž. J. Jankevičiui, ūkininkų partijos nariui, esančiam 
opozincijoje. Kaltinimą Čiurlionis visiškai nepaneigė, 
teisinosi, kad laiškas buvęs parašytas kaltinamoje jį 
formoje ir kad ne visą ištisai laišką perskaitęs Janke
vičiui. bet tik jo dalį (buvo pristatytas teismui laiško 
nuorašas).

Teisinas tęsėsi gana ilgai, viešuose posėdžiuose 
išklausyta šalių kalbos, pasiūlyta taikintis ir ilgokai 
posėdžiauta be šalių. Ir tik vasaros pabaigoje, rude
nop, buvo paskelbtas nutarimas: Čiurlionis pripažin
tas kaltu už paskelbimą dalies mano privalaus laiško 
opozicinės partijos asmeniui ir už bę pagrindo įžeidi
mą, pavadinant “nepadoriu žmogumi”. Čiurlionis, ri
botam laikui, buvo pašalintas iš partijos.

Paaiškėjo tikrasis konflikto kaltininkas, nors kai 
kieno, prieš tai, buvo ir kitaip galvojama. Bet tuomi 
nesibaigė. Voldemaras išsikvietęs teismo pirmininką. 

I išbarė, kad teismas neturėjęs kompetencijos svarstyti

tarnybinę reikalą. Jis puikiai prieš tai žinojo, mano 
skundo eigą prieš Čiurlionį partijos teisme, bet jis (Vol- 
demarąs) tuomet neginčijo, kai teismas nėra kompe- 
tetingas tą skundą spręsti? 1 Tačiau voldęmąrininkų 
bei tautininkų spaudžiamas, Voldemaras Čiurlionį iš 
Susisiekimo ministerio pareigų atleido dar prieš’mano 
teismo proceso -sprendimą 1928, X 2 d., perėmęs lai
kinai pals Susisiekimo ministeriją. ,1928. XI. 29 pasky
rė Susisiekimo ministerijos valdytoju voldemarininką 
ats. pulk. lt. Joną Variakojį, kuris išbuvo pareigose iki 
1929 .IX. 29 d. ( Voldemaro vyriausybės galo).

Laimėjęs su čiurliopiu procesą, nuėjau pas Varia- 
kojį paprašyti Geležinkelių Valdyboje darbo. Varia- 
kojis skirti nesutiko, bijodamas Voldemaro, p kai ge
ri mano pažįstami tą jam prikišo, jis teisinosi negalė
jęs skirfį* *ies Augustaitis lankęsis pas prezidentą, kas, 
jo nuomone, nebuvo leistina — priešinga disciplinai?!,.. 
Jam nebuvo svarbu, kad pats Smetona pakvietė. G kai 
procesą laimėjęs užėjau pas Voldemarą, tai jis map-pa
sakė. .kad negalįs skirti atgal į Geięžipkeįių Valdybą,: 
keistai atrodysiu, kai per vienas dūri* įščj° burboms, 
o per kitas įeisiu aš...

Tai fticko tuo reikalu nelaimėjęs, nutariau dar 
kiek palaukti ir vėl išvažiavau į Mažučius... !

' Vėl mažučiuose

Bųvp įąu vėlybas ruduo, galėjo būti spalio mėn. 
pus*'. Luobuose darbai pasibaigė, viskas ištuštėjo, tik 
kai kur dar vyko arimas, ateinančio pavasario sėja; 
vien varnų ir juodvarnių pulkai apgulę tik ką suartus 
dirvonas, beieškodami maisto, įvdirįno gamtą; me
džiai bė lapų — stagarą vo; dįenos spiarkiaį trumpėjo, 
artinosi šlapias, nykus lapkričio mėnuo ir Visų šven
tų šventė

2) Buvusių yėįkiančių, 
dabar nusilpusių VLIKO par
tijų, kąip pvz., LRS, LLKS ir 
LVS likusiems vadams ’ reikią 
duoti laiko savo partijas atgai
vinti, kad jos turėtų bent sayo- 
prganus, o jei to jie nepadarys, 
jų partijas, kaip faktiška? ne
veikiančias, irgi reikia iš VLL- 
Ko partijų sąrašo išbraukti.

3) LTS Iikusiąm VLIKe “xą.-
dųi” Dr. Br. Nęmįęknį sųgesti- 
jųoti atgaivinti sąyp partiją,, 
pritraukiant į ją narių iš ALTS, 
kad jo dabar faktiškai nevei
kianti partija irgi turėtų bent 
savo organus. / \

4) Kitoms VLIKo partijoms, 
faktiškai egzistuojančioms, su 
gėstijuoti būti VLIKe aktyves- timi.

Lygiai taip pat. tik atvirkščiai, darydavo Lietuvos 
— Lenkijos unijos išdavoje dar iki pirmojo pasaulinio 
karo, lenkuojantieji klebonai ar lenkai vargonininkai, 
kurie, surašinėdami gimimo metrikus, pridėdavo prie 
lietuviškų pavardžių — virins, ar ski (Klimavičius, 
Klimaševskis. vietoj Klimas, Stankevičius — vietoj 
Stonkus).

Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą mano gimimo 
metrikuose, surašytuose rusų kalba, mano vardas 
Jonas, vietoj rusiško vertime — Ivan, buvo įrašytas 
rusiškomis raidėmis — Jan (lenkiškai). Tai padarė 
lenkas vargonininkas, kuris rašydavo gimimo metrikus.

Prieš I-jį P. karą Vilkaviškyje susipratęs vika
ras. kun. T. Žilinskas (vėliau Žilius) jau po 1905 m. 
revoliucijos įsakė klebono lekajui, nuimti nuo šven
toriaus vartų, prie įėjimo į bažnyčią didžiausią iška
bą. su parašu — daicie panų częsc — (duokit ponui 
(Dievui) garbę), kai klebonas Motiejus Dabrila (vėliau 
prelatas) buvo išvykęs į Palestiną. Dėlei to kun. Žilins
kas turėjo apleisti Vilkaviškį, išvykti Amerikon. Ne
priklausomybės laikais buvo sugrįžęs, privačiai gyve
no Aleksote, prie Kauno, savo namelyje; 1930 m. vėl 
išvyko į Ameriką ir ten mirė.
7. SKTNDAS PRIEŠ MINISTER^ STASį ČIURLIONĮ

Atsigavęs kiek Mažučiuose, po kelių savaičių nu- 
draugų ir gerų pažįstamų pataria- 

padaviau prieš Čiurlionį skun-

Naųįuoeius metus pradedant (10)

SUGESTIJOS MŪSŲ PARTLI0MS 
R STRAVINSKAS

kad riesi graudenirųai nežu
dyti žydų, galėj o nacius paska- 
tinti- priešingai. Jis 1942 -m. 
Kalėdų pamoksle išsirriške, 
kad bintai lųkstaAeių žinonių 
žudoma ir kartais daugiau dėl 
jų tautybės ar rasės. .

nėmis, ypač gr kontroliuoti 
VLIKo vadus; k;ąd jįe neskęlb- 
Įų riešai įr nedarytų nį^o, 
kas nesiderina su jų tikrąją va- 
lia; ypač persvarstyti iš pągrin 
dų VLIKo nuvedimą klaidžiais 
keliais; susijungiant jį “glau
džiais ryšiais” su LB ir tuo prat 
randant jam’, kaip tautos at
stovybei būtiną savarankunią.'

.5) Jei paaiškėtų, kad A'LIKo
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

Brighton Parkas

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą-

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954)533

Fox Velley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELOlN, ILLINOIS

DR. PETER' BRAZIS ; 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET ' 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reiklu 388-2x33
, OFISO VALANDOS: 

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Lietuvių Namų Savininkų 
Draugijos susirinkimas

Sekmadieni, sausio 18 d. Vy
čių salėje įvyko Brighton Parko 
Liet. Namų Sąvininkų Draugi
jos metinis -susirinkimas, kurį 
atidarė pirmininkas Leikus ir 
perskaitęs dienotvarkę pakvietė 
pirmininkauti Paliulį, prieš kelis 
metus buvusį dr-jos valdybos na
rį. Reikia pastebėti, kad tam dar 
bui jis buvo visiškai .tinkama,s, 
kaip teisingumo tarnautojas: lai
kėsi tvarkos ir niekam neleido 
**išėiti į lankas’ kaip kad įvyko 
panašiame susirinkime Mar
quette Parke.

Protokolas buvo priimtas su 
plojimais. Prie valdybos prane
šimų p. Rumšą iškėlė, kad rei
kia T, Fondui aukoti $100. Ka- 
sininkas-A. Jankauskas pranešė, 
kad pereitais metais įnešta $100 
ir kad iš viso jau įnešta 1,000 
dolerių. Nutarta, kad iš tokios

n -

DR. PAUL V. DAKGiS > 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 

Westchester ’Community klinikos Į 
Medicinos direktorius. “ ' | 

1938 S. Manheim Rd.r Westchester, lt!. 
VALANDOS: 3^-9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai. j
TeL: 562-2727 arba 562-2728

tGRADINSKAS
GARANTUOTI

- RADIJAI 
NUO $8.50 '

2512 W. 47 ST.. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—3.
Sekm. ir tree, uždaryta. .

REZ.: G1 8-0873
DR. W. EISIN - EiSiNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
- GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 _ ____

.Valandos pagal, susitarimą. Jei neat-1 gražiausios gėlės ir vainikai antka- 
siliepia, skambinti MI 3-0001.

: A

TEL. — BE 3-5893

DR. A. Be GUVECKAS 15

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem-Avė. -A* 586-1220

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103 rd .Street 

Valandos pagal susitarimą.

Į GĖLĖS VISOMS PROGOMS

V Beverly Hills

DR. K. JUČAS
Tek: *£M605^r 489-4441 

OFISĄ I: '
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE. - 

Valandos? pagal susitarimą. _ '

Ofiso te L: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS T R CHIRURGAS

V1DAUŠ LIGŲ’ SPECIALISTAS. ", 
” 2454 WEST 71 st STREET - 

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

Trečiadieniais uždaryta.'

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS '' 

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

- “contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WfeST 63rd STREET 

Vai.: amjacL nuo 1—4 po pietų- 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. Vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas re*, telef.: 448-5545

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

; 2443 WEST 53rd STREET
Tetefona'i:. PR 8-0833 ir PR 8-0834

? PERKRAUSTYMAI

M 0 V 1 N G
Leidimai — Pilna apdrąuda 

s ŽEMA KAINA
R. Š Ė R Ė N A S- 

TeL WA 5-8063 =

Apdraustas perkraustymas 
iš įvąirip atstumy. 

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place- 

TeL: F Rentier 6-1882

mąžee draugijos duoklė jau pil
nai išpildyta.

Pirmininkaujantiskvietė, kad 
iš senosios valdybos pasimoky
tų naujoji ir mažiau klaidų da
rytų, kaip kad vienai mirusiai 
draugijos narei pirktas vaini
kas už $100, kuomet draugijos 
įstatuose yra nustatyta: sergan
čius narius aplankius ligoninėje 
užuojautos kortelė ir simbolinė 
$5 anka; mirusiam nariui vai
nikas kainos iki $30.

Pagaliau eita prie susirinki
mo pagrindinio tikslo — valdy
bos rinkimo. Ligšioliniam pir
mininkui atsisakius toliau pasi
likti, buvo statomi kandidatai ir 
balsų dauguma išrinkta tokia 
naujoji valdyba:

Pirmininkas P. Paliulis, viėe- 
pirm. čia gimusi p-lė Barkutė; 
kasininkas liko A. Jankauskas; 
sekretorius liko A. Brokėvičius; 
valdybos nariais liko N. Jan
čiauskas ir p. Kernagis. Revi
zijos komisija p. Patlaba.

Ligoninėje aplankyti nariai A. 
Kasparaitis, G. Rutkauskas ir 
dabar Central Community Hos
pital po sunkios operacijos esąs 
buv. Revizijos kom. Petras Bu- 
bušįs. Tuo susirinkimas ir baig-

Prie vaišių — senajam pir
mininkui ir naujajai valdybai 
buvo sugiedota Ilgiausių metų.

Linkime naujajai valdybai 
sėkmingo darbo.

Dalyvavęs Narys

Aplankius Jonašulca
Praėjusį [ketvirtadienį nuvy

kęs į šv. Kryžiaus ligoninę, kur 
kambaryje 557-2 sveiksta Jonas 
Šulcą, radau Šulco'giminaiti, ku
ris skilto Jonui b®trzd?ri'LArikyr 
mo valandos rodo ntro!2 iki 4 va^ 
landos dieną ir vakare nuo 6-tos 
iki 8:valandos. Lankytojai, ku
riems laikas--leidžia, gali Šulcą 
aplankyti. Jis’ bus labai gerada
riams dėkingas. Ligonis atro
do gerai tik šlaunis, kur krisda
mas iš lovos5susižeidė/yra'skau
di. Daktarai* nepasakė ar ddrgs 
operaciją ar nereikės. •
. Jonas, šūlča tuėy manęs pa
klausė, ar organizacijos ir klu
bai,'kur jis priklauso, jau turė
jo metinius susirinkimus' ir ka
da susirinkimai įvyks? šūlca 
kaip, sveikas buvo, neapleisda- 
vo nei vier.o susirinkimo ir sirg
damas stengėsi suširinkimus 
lankyti ir organizacijose veikti. 
Lankydavo sergančius' ir atjauš- 
davd nėladnnngus, stengdavosi 
vykti i'ląidotuves palaidoti aria
mus žmones.; Linkiu Jonui Šul
cai sveikatą atgatitr ir dar ilgai 
gyventi? U R. Š.

M fafoAl LIETUVIAI f VIENYBį! 

Su atvira’ ir pHna meilės lietuviška širdimi šaukiame 
Jusį vieningą da rbq lietuviškos kultūros ir lietuvybės 

išlaikymo srityse . . .
Lietuvių bendruomenės darbo barai yra platūs: tik nuošir-

imo veiksnius, sudarydami' įiems stiprų ir pa- 
etuvybės išlaikymas tremtyje yra aukščiausiasstovų užiy

musų uždaviny/ ir pirmoji pareiga. Tarpusavis sugyvenimas 

 

ir vienybė yra pagrindinė garantija mūsų darbų pasisekimui.

Darbo pMtdalinimas sritimis: Tėvų Krašto vadavimas — 
Altas ir Vilkas, vargstančių sesių ir brolių šalpa — Balfas, gi 
kultūros ir švietimo puoselėjimas, lietuvybės išlaikymas JAV — 
Lietuvių Bendruomenė. Bendruomenėje — bendradarbiavimas 
vienų su kita hbėt ne konkurencija sugrąžins mums vienybę ir 
darbų naš

Nežiūri

kas Ką sakytų, nežiūrint kas kaip mus teistų, mes 
einame ir eisime tikru ir teisingu keliu. Mes nepripažįstame ir 
kritikuojame bet kokį bendradarbiavimą su okupantu, o klystan
čius įspėsime' ęf nurodysime jų klaidas.

R.eorganizScih|s Lietuvių Bendruomenės konferencijos pri
imtas federaciniais pagrindais sudarytas naujasis JAV LB sta
tutas užkerta kelią atskiros grupės įsigalėjimui Bendruomenės 
vadovybėje, iškelia reikšmę paskirų organizacijų, sudaro palan
kias’ sąlygas veikimui seniūnijose ir sudaro tinkamas sąlygas 
bendro darbo derinimui. . ' a

į. / Tad kviečiame visas lietuviškas organizacijas ir kiekvieną 
pavienį lietuvį jungtis į atstatytos Lietuvių Bendruomenės 
derintą ir vieningą darbą!

Valio viena ir vieninga — JAV Lietuvių Bendruomenė!
Valio mūsų'sąjungininkė ir mūsų svetinga Amerika!

• Valio 'kovojanti ir busimoji Nepriklausoma Lietuva!

SU-

r

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
^Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės savo 

meiles, kuria jfo mm mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi. Jono 3:14-16. z

Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne
galima pasiekti jos aukštumą ir .gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa.

Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvaukime su Kristumi 
jo garbėje’ ir šlovėje.

Kas antrą antradienf Sophie Barčus radijas skelbia švento Raito tyrinė
toju aiiklnimus,

' t Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rūšie j i? f tą klausimą atsako knygutė “Viltis po mirties“, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

; f . ŽV. RAITO TYRINĖTOJAI
WWWWVWVWWeWWVWVWVWWAVAWAWWWAWAMA

1

Jusū JAV Lietuviu Bendruomenės Centro Valdyba:
- -- L.

Dr. Vytautas P. Dargis 
Dr. Vladas Šimaitis 
Kazimieras Pocius 
Mykolas“ Pranevičius 
Petras šernas
Ponia Aldona, Kačinskienė 
Augustinas Orentas 
Antanas Balčytis 
Jonas Švitra 
Jonas Vaičiūnas
Panelė Daina Danilevičiūtė 
Ignas Serapinas
•Jonas- 'čirdžiūnas ;
Jonas Rutkauskas 
Petras 'šilas

Vicepirmininkai

- Protokolų sekretorė .. 
Sekretorius’ . .......

Iždininkas .—....------
Finansų sekretorius ...

. Infofmicija;r’........ .....
Jaunimo. reikalams =.. 
švietimp^vidovas;
bariai -•......I- 4

Madride nieks jo. nemušė laz- lio ministerio pirmininko Yitza- 
domis, bet pilvo reikalavimai pri- ko (Ičako) Rabino vizitą Wash- 
vertė. jį su 35 kišenėje esančiais irigtone šią savaitę visai šiai kon- 
braziliškais centais" ireiptis Į is-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAJIS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

ADt-CONDHTONED KOPLYČIOS

tikroji “nelaimės”:; policija jį 
suėmė ir, padedant -Brazilijos 
pasiuntinybei, buvo atskraidin
tas atgal į Rio de Janeiro.

Brazilijos valdžia atidavė j j Į 
jaunuolių priežiūros - įstaigos 
rankas,-o ši — į mokyklą. Tokiu 
būdu,.kaip berniukas nori, gal 
ir taps artistu. Lietuviškas gi 
priežodis sako-: “nėra to blogo, 
kas neišeitų į

troversijai teikia padidintas di- 
mensijas.-

Dėlios reveliacijos penktądie^ 
nį Washingtone sklido trys te
orijos— viena, kad administra
cija tyčia tas sumas įdėjo į .biu
džetą, norėdama “užvažiuoti” 
Rabinui,- antra teorija, kad šal
pos reikalo iškėlimu viešai prieš 
pat Izraelio premjero vizitą no
rėta sudaryti “ambarasą” ad
ministracijai pasitikint, kad šal
pos’ Izraeliui sumažinimas bus 
atstatytas, įr trečia —-..kad visa 
tai buvo “big imstake”.

EUDEIKISGAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeLr YArds 7-1741 -1742

Mažina militarine €
pašalpą Izraeliui

WASHINGTON.-^. — Sun- 
Timėš" biuro' pranešimu, Fordo 
administracija pėniktadiehĮ pa
tvirtino; k'ūd ji plaiiūOja žymiai 
sumažinti karinę pašalpą" Izrae
liui, tik' pareigūnai prisipažįsta

- — ^Į nėtirtj stipratimo, kaip tas da-
Antonio de CaryHho, .turėdama^gkfel'biattias prezidento For

do biudžete. Fordo pasiūlytu 
planu, paTama' Izraeliui tkrp 1976

CHICAGO, ILL. 60629

2850 Wut 63rd St., CMc*go III. 60629 
Telef.: PRospeet 6-5084

Telef.: HEmlock 4-2413
7159'S©. MAPLEWOOD AVE.

P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai; Meti. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

DR. vm TAURAS M
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VĄL: pirnu antradM treciad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai: po piefu ir kitu laiku 

pagal1 susitarimą. * -v ’

V. Tumasoms/M D., Š. C 
C H £ R U R G A $ : 

2454 WEST 71st STREET . 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. teleE: Glbson B-6T9$ 

Priima ligonius
valandos skambinti telef. HE 4^2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gf 8^195.

; RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
.Visos programos iš WOPA,

1490 kil. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 y. popiet. — šeštadieni ir 

T ' seknfadieni’nuo 8:30 iki 9:3X) vaL 
rytoji . -r £

PLEASE! į

FOREST FIRES

Iran ui amunicijos
4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas: LAfayette 3-0440

Madridas parlėkti 
renį^iau„.

Rio d£ jANĖnto' , L Viė- 
nas metų brazilietis, Pedro

vės" 35 centus/kišeneje Brazili
jos pinigais, viena dieną atsira-
db Ispanijoje, Madrido gatvėse. m liepOs t d ir ]977 m spa]io 
Berniukas pasakoja: “Lengviau 
lėktuvu pasiekti Madridas', ne
kaip busti senąją Brazilijos sos
tinę Rio dėvJftifeiro*’..% '

Buvo taip: bėrai ūkas, norėda
mas gyvenime atsiekti. ko nors 
geresnio, kaip jis sakosi — bū- 
'ti artistu, pasislėpęs buse kelia
vo j senąją Brazilijos sostinę. Bet 
nelaimė: pastebėjęs buso vai
ruotojas apkūlė jį-lazda ir išme
tė iš buso. 4

j d. būsianti sumažinta $900 mi
lijonais.

Pašalpos sumažinimas, be abe- 
jd, sukelsiąs dideli “furorą” ir 
tas paskelbirrias-prieš pat Izrae-

Jaheirb mieste if susiradęs aero
dromą, sugebėjo slaptai jsikrauš- 
tyti į lėktuvą, skrendant} į Ispa
niją. Lėktuvui ..pradėjuš skristi, 
atsisėdo keleivių sėdynėn ir Čia 
jį besišypsančios mergaitės vai
šino kaip ir visus kitus kelei
vius, nors jis- buvo tik papras
tas, lėktuvo “zuikis”.

Ispanijoje sugebėjo su mažais 
nuotykiais išzmisileidusiojėktų-

I Vo atsirasti Madrido gatvėse, čia 
i dienomis žioplinėjo, naktimis 
naįkvodamas požemio t ran vajų 
stotyse, ir vis galvojo apie atei- 
tj. ir vis suko galvą, kaip*jis tu
ri pradėti gyventi. t

WASHI^GTONA^ — Krašfo 
apsaugos departamentas painfor
mavo kongresą? kad žada Tranui 
parduoti amunicijds dar už 33 
milijonus dolerių; tuo būdu nuo 
praeitų mėtų birželio Tranui bus 
parduota kariškų dalykų už $735 
milijonus.

Pentagonas spėja, kad iki'šių 
fiskalinių' metų pabaigos birže
lio 1 d. Trinas bus iš Amerikos 
pirkęs ginklų už $3.5 bilijonus, 
visu bilijonu daugiau kaip per
nai.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

• TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

(fcAZlMlERA) KAZLAUSKIS 
' Gyv. Chicagcr* Illinoiš

m. sausio mėti. 25 dieną. 6.T5 vai. vak., sulaukusi 82

KATIE

Mirė" 1976 m. saušid mėti. 25 dieną. 6.T5 vai. vak., sulaukusi 82 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
'Amerikojė išgyveno daag metų.

- Paliko* nuliūdę:’ 3 dukterys — Edna'Muzffc? jjulią BarWSh, El
vira Wilson,, jos vyras James, gyv. Kingston. Tenhes^ee, 7 anūkai, 
I proanūkas, daug dukterėčių ir sūnėnų bei* kiti giminės, draugai ir 
pafistami. i- ' ■ . - -

, * Velionė buvo hpona mirusio Juliaus" ir uošvtoViė mirusiį- Arthur 
Muzik ir George Bartosh.

JČvnas' bus pašarvotas antradiėnį, 3:00 vai popiet Modeli koply- 
č>qje..5725 So. Pulaski Road.

Ketvirtadieni, sausio 29 dteng 10:30 vai. ryto bus lydima iš ko- 
piyčids i St. TVinbldį parapijos bažnyčią, o pd gedulingų pamaldų bus 
Uudoiama Sv. Kaatąiwą Lietuvių' kapfn&ė. - • *

Viši a. a. Katie Kar.ta'uskis giminės, draugai ir pažistafni nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuflūdę lieka:’
Duktėryš, anūkai, pToanūkaš, gnhinės.

Laidotuvių T' rektoriai F. A. Modelski and Sons. Tel. PO 74730.
saiuuu.,*uujtw!MMmv«H35

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympič 2-1003
■: T' « ' < =■ T- x.- į^-- . <- ^--.T

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
X354 S<r. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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JAV LB VISUOTINUMO ILIUZIJOS

778-2233

REAL ESTATE FOR SALE 
■' Namai, Žemė — Pardavimui

Besiartinant rinkimams j 
JAV LB Tarybą, Draugo dien
raščio puslapiuose pasirodė 
eilė straipsniu JAV Lietuvių 
Bendruomenės reikalais. Pa
čiais s'troĮ.-iausiais JAV LB rei
kalų svarsty tojais pasireiškė, 
berods, JAV LB Centro Valdy
bos narvs Balys Bangas ir buv. 
JAV LB Centro V-bos pirminin-

ž'- J5 U 1 Ų IN U U JI n VIM AC 
’’ ’NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 

NOTARIATAS -r- VERTIMAI.

JhtfM __ __ '-'r -
hEVP WAITED MAlČ-FEJriALČ

RUM* ir Oarblrtinkiv,

Bostono kelionių agentūra' ieško lie- 
tuviškai kalbančiu moterų ir vyru pa
dėti organizuoti Chicagos apylinkėje 
keleivius mūsų numatytoms ekskur
sijoms į Lietuvą. Dirbti piktą arba 
dali laiko.. Sėkmingi kandidatai gaus 
atlyginimą sulig atliktu darbu (com
mission}; apmokymą, ir kelionių pri
vilegijas. Informacijoms rašyti:

* ALGIS MtTKUS
8 WHITE OAK RD. 

NEWTON. MASS. 02168.
Skambinti collect. TeL 617 - 237-5502. 
To JS val. yak.-tel. .617 — 968-1130.

' PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Cermak Road. Chicago, III. Virginia 7-7747

ta yra nežinomas dokumentas.
Nežiūrint to, .Balys Raugas 

kalba apie JAV EB visuotinu
mą. Jis sako, kad vistiek praei
tims rinkimuos j JAV LB Ta
rybą dalyvavo per dešimtį 
tūkstančių balsuotojų ir kad 
tai buvo daugiau kaip SLA rin
kimuose į žios organizacijos 
valdomuosius organus.

Toliau Balys Raugas rašo, 
J kad tie rinkimai yra mūsų pres-Balys Raudas savo rašiny 

“Lietuvių Bendruomenės Or
ganizacinis Rūpeslis” (Drau
gas, 1975. XII. 9.) kelia ta jau 
mums daug kartų girdėtų bend
ruomenės visuotinumo proble
ma. l iesą jis sako, kad ten 
kur nėra naujųjų ateivių, Lie
tuvių Charta, pašaukusi į gy
venimų. Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomene, nėra žinoma. Labai 
gaila, kad taip atsistiko, bet 
man atrodo, kad būtu tiksliau 
sakyti, jog nežiūrint ar kur 
yra tų naujųjų ateivių ar jų 
nėra, beveik visiems senie
siems ateiviams. Lietuviu Char

tižo reikalas prieš šio krašto 
tautines mažumas”, o kai ku
riais atžvilgiais ir prieš JAV 
vyriausybe”.

ioje vietoje taip ir norisi su
stoti ir pagalvoti, kiek mes ga
lime pasigirti prieš JAV vy
riausybę”, JAV LB-nei suteik
to mandato visuotinumu, kuo
met jos vyriausiu valdomųjų 
organų rinkimuos dalyvavo 
tik per dešimtį tūkstančių 
Amerikos lietuvių, kai kiekvie
nas lietuvis turėjo balsavimo 
teise.

Atrodo^ kad šios JAV LB

GEROS DOVANOS ' —
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jq priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik . —

Minkštais viršeliais tik _________________ _______
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arb£ 
money orderi.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060b

$3.00
$2.00

$2.00
Į

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.-„ -

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

=
MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS

.JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į 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 — $16.00 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

prelenzijos bus 
benę svarbiausios joss visų bėdų 

J&agkaip atsiliko, 
-.UetuxMJ. CharJta lapo 

surašyta tokia pompastiška kai 
ba, kad kaip kas nori, taip ją 
gali aiškinti.

Charakteringas dalykas, kad; 
nei Amerikos Lietuvių Tarybos, 
nei BALFo, nei pagaliau VLI 
Ko veikloj, šios visuotinumo pre
tenzijos nesudare jokios pro
blemos. Nej kai VLlKas kurį 
laiką' neapjungė vis'ų lietuvių 
politinių grupių, jis vistiek ne 
nustojo buvęs, vyriausiuoju Lie 
tuvos laisvinimo .veiksniu už 
Lietuvos-valstybės ribų. r

šis Amerikos lietuvių . veik
loj visuotinumo principas iški
lo po keletos metų JAV LB veik 
los kuomet buvo pradėta aiš^ 
kinti, kokiais tikra? demokra
tiniais visuotinais rinkimais 
sudaromi JAV LB organai ir 
kad tokiais' rinkimais JAV 
LB Tarybai suteiktais man
datas yra absoliutus atstovau
ti visiems JAV lietuviams, ypa
čiai, jei tuose rinkimuose da
lyvauja daugiau . balsuotojų, 
kaip SLA rinkimuose, kaip Ba
lys Raugas sako, nežiūrint, kad 
ir senieji Amerikos lietuviai atei
viai arba jų vaikai ir nieko neži
no apie tą Lietuvių Bendruome
nę.

Reikalai pradėjo blogėti, kai 
dėl tokių- visuotinumo preten
zijų įvyko JAV LB skilimas. 

: Suskilo ne tik atskiros LB apy
linkės, bet suskilo ir pati gau
siausia lilietuvių apgyventa 
apygarda ir atsirado centriniai 
naujos vad. reorganizacinės 
JAV LB organai.

Tų JAV LB pašlijusii] reik ah] 
tvarkyti pasišovė buv. jos Cen
tro Valdybos pirmininkas Vy
tautas Volertas. Jis savo šmaikš 
čia literato plunksna bandė 
eilėj rašinių “Draugo” dienraš
ty nudailinti. visus tuos reika
lus, kol pagaliau priėjo prie 
dalyko esinės. Savo straips
ny “Neišspręstas Klausimai’ 
(Draugas, 19761 I. 15) Vytau
tas Volertas maždaug taip aiš
kina, kad tų JAV LB rinkimų’ 
visuotinumas esąs tik farsas, 
sukeliantis tik erzelį, atseit, iš 
tų rinkimų išėjusi JAV LB Ta
ryba vis tik neturėtų būti koks; 
visų Amerikos lietuvių seimas^- 
kuris? lurėtų “visą ^-valdžią’’1 
perimti į savo rankąs. Visas LB' 
darbas vykstąs jos apylinkėse 
ir iš tų apj’linkųi pirmininkų į 
arba bent jų dalies ir.reikėtų su-' 
daryti JAV LB Tarybą.

Labai sveikintinas dalykas, 
kad buvęs JAV LB aukštas pa- 
rpiffūnas. ^rakščiai svarstąs 
LB organizacinius reikalu.s 
nriėįo tokios sveikos nuomo
nės. Kitiems JAV lietuviu vi
suomeninio ąvvenimo stebėto- 
iamsbuvo visa laika aišku, kad 
ta visa platu ir sudėtingą JAV 
lietuviu visuomeninio gyveni
mo našta ant savo nėščių neša 
ivairiu klubu, kuomi, skvriu 
ir kitokiu organizaciniu padali
niu nirnrininkai ir kad iokios 
LB visuotinumo pretenziios bei 
darini dublikavrmas tu pirmi
ninku iš jų veiklos vėžių neiš- 
sfums.

Anne L. Armsfrong yra JAV: amba
sadorė Didžiojoje Britanijoje. Tai pir
moji JAV ambasadorė moteris, pa
skirta; .prie Anglijos karaftenėi;.3Mo-J 
teru amba'sadoriy Londone • buvo- -ir. 
daugiau; Savo laiku Artgfijoje .mote-’ 
rys atstovavo;-Kuki,- Maroko ir - net

je ir socialus Metūgių draugijose 
bei privačiuose santykiuose, pra
tęsdamas prenumeratą, kartų su 
gerais linkėjimais tusiems, skai
tytoj ams, atsiuntė Naujienų pa
ramai 9 dol.' D0mi iiž auką taip 
-pat už Naujienų\platimmą. / f 
mr.tr ms'‘ > -* Jw—

—. Onutė č ir Antanas Willis, 
Tampa, Fla,, prie savo prenu
meratos pridėjo penkinę Nau
jienoms, o visiems skaitytojams 
palinkėjo; laimingų nauju .mėtų 
ir geros; sveikatos,. Ačiū jienis 
už nuolatinį bendradarbiavimą: 
ir už '-paramą, . •, ,,,

darančio keli ą į Gandindą sritį.
Angoliecial- vykusiai buvo pa- ■ 

stoję kelią sovietą tankams, beti 
nieko’ nepajėgęs padažyti sovie
tų kanuolėtus; kurios’ iš apks-. 
to išgriovę visus parūdštus pri-; 
mityVius apkasus. Kubiečiai yra-, 
tiktai pusantro šiihto mylių atė-į 
stumoje niro Humbos,'laisvų "an- . 
goliečių: paskelbta naūjąj a An-. 
golds sostine. Kubiečiams xaė- 
mus NovoRbdondo, susidaro-pa- 
voj us Lobito udstiii ■ ir Bėiįguela ■ 
miesteliui, kfiriarne yrą didžiau-' 
sias Angolos geležinkelio -maz
gas. .......n’’”" '

Jonas Kavaliauskas iš Mar
quette'Parko u apylinkės' Įtefltė 
10. ’dok'Naujienų 'paramai ' per 
redakt'M. Gudeli. ’ J; Kapačins- 
kaš,; apmokėdamas sąskaitas bei 
prenumeratą-' .paliko' Naujienų- 
paramai Iž dol. .

UžNUOi)YTASr QRAS-.č - į

CHIGAGCLr-^- Fedėraįinė Ap-. 
linkos Apsaugos Įstaiga (EPĄ) 
praneša, Chicagos miesto 
centrąs--dabar-^^Uą--yUĮdegio ■ 
(carbon ; mqndj&iė)d yrą daugiau: 
negu buvoĮ ’pn£»- pėbkėrius^ rne-į- 
tus. ĘPA^škaiaartmai 'rbdo; kad ’ 
anglies vfendėžąo ’ iš * Į^it-dalieš f 
milijone, d^itr orb' įsii 
pakikr iki- jjl' aalių^i’975^mėfąią.| ’12.'jyąL^■" 

- Daugiau -: khip -9t^^rs-• < minetbi S 
viendėgio -;; mSijdne;
skaitoma; kenJSmija^švHl^M.'VBa^ęĮč^. 
Didžiausioji ahglies;--v ieridSj^cP' ;^izysį-/Dį 
teršalo ^ėršm^’f^ą';aų^iiibl^ai' 
ir David Kee, -’sHtijf^;ĖP^^tą-ynąsS 
bo pareigū’no'^reiškS^ui“cąi^Oij/ 

’ m©poxį‘dę- du j įg yr8į*nęJik JŪųsų ■ ^njįšis z 
orek bet-ir mu^^kriwiije’I'S.-';

ir atokiau stovinčiam 
ahieiu bendruomenių 
višfik peršasi išvada.

REAL ESTATE
REAL ESTATE CQK SALE 

Namai, Žema — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Į Visų rūšių draudimo agentūrai

J. BACEVIČIUS BELL REALTY v 
. ) . ; . INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave.
3-BUTŲ PO 4-KAMBARIUS mū

rinis. . 2 auto - garažas. Gazo pečiais 
šildymas.' Brighton Parke.

.? BUTA^ IR KRAUTUVEI - PA- 
TALPA. <Jfedinis, gerai apžiūrėtas 
narnai Brighton Parko centre.

Insurance. Income Tax ' ■

2951 W. 63rd St Tel. 43^7878

’J — Stepas Ingaunis išrinktas 
LB Hot Springs apylinkės pir
mininku, Liucija Gudelienė —- 
vicepirm., Stasys Ramas.— ižd., 
Irena Sirutienė sekr., Juzė 
Raririenė: — parengimams, Vi
lius Mozuraitis -— socialiniams 
reikalams, P. Balčiūnas, A. Ber
tulis ir K. Rūkas ■— kontrolei.

— R Kempin. iš , Brighton 
Parko.apylinkės savo gerus lin
kėjimus parėmė 5. dol. dovana- 
^Nąuįiėnomš. Zigmas y Duseika 
atsiuntė 4 tclbl.: Tos apylinkės 
tautietė ' užsisakė’ Naujienas £> 
mėn., -bet pavardės prašė nemi
nėti. Dekni visoms ir visiems.
. L’--’ : r’.. ' ; -%. ■ %
v-- -r William Mustaikis iš Scott- 
ville;persikėlė į Montague, Mich.,; 
tą- proga Siųsdamas linkėjimus 
ir iš anksto, pratęsdamas prenu
meratą, kad. nereikėtų siųsti ra- 
gmimoė . Ponia- Rosalia Gregė- 
ris po ilgesnių atostogų vėl grįžo 
į-Centrąlia, BL ■ ; ■ ' ;

JOSŲ LAIMEI
LIUKSUS.' NAUJA REZIDENCIJA, 

8 kambariai, tinka ir'pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000.

DIDELIS MŪRO NAMAS, 6 kam
bariai, puiki vieta Marquette Parke, 
graži vonia, naujas gazo šildymas. 
$21,000. .j :

MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

2 BUTU modemus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto''mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent. air cond. Arti Maria High. — 
$45,500.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai 
$15.000 metiniu pajamų. Arti" mūsų. 
$71.700. -7

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

lioąipį yądavajsinicr Chicagos 
aukšt. lituanistinės mokyklos 
mokiniai -dalyvaus žuvukių dJŽ 

:Lž_ętųv<»~’t£u.sy^; pagęį-birpe. prie 
Žnyųsįųj ų;>■ pamigRl© jaunimo.

«T'T'
'■3.

įJaįiąū&kienė- Tr^yteu^s
i'.-r

. dri ukaiti <.Da-
■■ įsėkr.ų

NUOMOS KILS DAR 10% j; . 

4**Vr - •*--■*_ ‘2” "

• Chicagos apartmentų ; gyven
tojai ateinanti pavasarį -turės - 
už savo samdomus būtus-nuo
mos mokėti nuq 3 iki-lO^nuosim-. 
čių daugiau. Q. .kai kuriose vie
tose, kaip Gold Coast- ir Lake- 
Shore, nuomos -^ali.-kiltL net-iki 
27 nuošimčių^-.- kaip -praneša 
apartmentinių’/jrtamų - adfhįnis-' 
tracija

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

F] Siunčiu__ _______ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

Nors 
Tino fu 
rvukalu 
kad ta La siūlo vad. reorgani
zacinės LB vadai, būtent peror 
<zanizuoti JAV LB federatvvi- 
niais pagrindais vra sveikas 
nasiūlvmas, kuris išvestu JAV 
LB iš tų paikii visuotinumo 
iliuzijų.

— Ponia/^ha. ^hwager, 
Brookfield, Ilk, Naujienų skaity
toja ir rėmėia.ftuo pąt jų pasi- 
rodvmo prieš 63 Blefus, ’ labai 
gražia « rašysefia atsiuntė, tokį 
laiškutį: Paštui pakėlus kai
nas, nelaukiu Jlįjų raginimo,'su
mažindama Juffii žįarbą-įaptąu-

ą Certtų/Sriin- 
r _^ ėtinėi -T>renu- 

Likutį skiriu Nžuji

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

Angolos gilumam
HTTMBO. Ancrola. — Sovietu 

tankais ir kulkosvaidžiais gink
luoti kubiečiai veržiasi artyn 
prie Humbo. laisvos ir nepriklau
somos Angolos sostinės. Kubie
čiams teko dvi dienas kovoti dėl 
Queve upės strateginio tilto, ati-

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL.— TUESDAY, JANUARY 27, 1976

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

(Pr).

BUD’S REAL ESTATE-' ’ ’ • ■ ■ - ; - -■ .. -
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

TeL 257-5861 ~ ’

t-t

; The Lithuanian American 
: v ^męiųhity of the United 

^Statės, Incorporated

JAV LB
»t

M. A. ŠIMKUS- '
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE'
4259 S; Maplewood. ■. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai; giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

.Atidarą nuo 7;00 iki 9:00 vai. v a k. 
kasdien' (nuo pirmadienio iki penk-

- jt. čt; a tadienio).,

2951WJ63rdST., CHICAGO,
’“• ILL. 60629.:.Tel. 436-7878

4aš;SirbIia, — 'kontrojei;Sk.yriūs 
apima Chicagos priemiesčius.

— Dail. A Tamošaitis yra ži- 
nomas-neėfik'kaip-rjtąlentingas 
menimnkašė lietir ^sftMlietuvių 
faūtodaiTės puoselėto jas* * taip 
pat-meno dalykų-pedagogas bei 
jaunimo, .draugas, r Dail. Tamo
šaičių. dėka . yra’ plačiai zinomfe' 
ir. paskleisfaš liettwTu tautinis 
menas. .^Dail. Tamošaičio 70 
m. sukakties proga Toronte-yra 
sudarytas komitetas, kuris rup- 
.šias tinkanaai. ’atžymėti sukaktį. 
Kovo 13 d. Toronto Lietuvių 
namuose yra ruošiama Tamo
šaičių kūrybos paroda-ir vaišės.

; — Regina'Armohąitė žaidžia 
Kanados moterų tinklinio rink
tinėje. Ji priklauso lietuvių 
sporto Organizacijom s,

—- Jono ir Vaclovos Bagdana- 
vičių namuose - buvo susirinkę 
Hot Springs organizacijų atsto
vai, pasitarti dėl Vasario 16 mi- 
nėiimo. .Nutarta ^-Lietuvos.- - Bėr 
priklausomybės šventę minėti 
vasario 15 d.' šv. Jono-parapijos 
bažnyčioje ir salėje. ‘

Bring«nyMf, Ulkrocffiil, Dovanot 
vlsomi progom j.

1237 WIST, ttrd 5T„ CHICAGO 
į TeleL 434-4S60

Siuntiniai į Lietuvą 
ir lotus kraštus 

P.'NEDZINSKAS, 4665 Archer Av« 
ėhfogo, IU?60632. T«1. YA 7-5980

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Stafyba Ir Remontu

’ X HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir, užmiesty naujus-Ir 
perstatau menus visu rūšiq namo ap
šildymo pečiu*?, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

> DOMAS ŽUKAUSKAS Y
4444 Sc. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60609. TeL VI-7-3447

HOME INSUkAV t
Call Frank Zapolis 
32081/2 w. 95th St.

GA 4-8654

dėmesio; 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

;—Tiktai S70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.
* Kreiptis:

A. L A U R A I T I S 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

pydama nors ke 
čiu 20 dol. pui 
merą tai. Likutį Skiriunaujie
nų palaikymui,. Imkėdamąį kad 
jos ne tik ėitu,tljrf Ir aųgtij bei 
tobulėtų, gaudamos fU iffluįų 
skaitytojų ir tokiu pat gerų 
bendradarbiu. Linkiu visiems 
gero pasisekimd lA9*! darbuo
se“. Dėkui ui pratęsimą - 
prenumeratos H ankšto ir' už 
auką.

— Zigmas StMkVB, Ham-; muituose jokių, pasjkdtimų bei 
mond, Ind., visuomenė- .pakėlimų nėra. (Pr). ‘

*• Gifts Parcels to' Lithuania 
— Siuntiniu persiuntimo b-vė, 

(2608 W, 69-St. Chicago]e, ne-
> pa jėgdama 'atsakyti laiškais ir 
telefonais visiems suinteresuo-

► tiems ktijentams praneša, kad 
| siuntiniu į Lietuvą priėmime ir

A

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

pas vieninteli ? _
Uetavj kailininką 7^ Ką

Chicago je — Jlftniiif

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5326
(įstaigo*) ir
677-8459

185 North Wahaah Arenu* 
2nd Floor Chicąffo, Ill. 60601

Help Keep 
. 4 ..-L . . ‘ '

Our Economy 

Strong

BUY; U.^j SAVINGS BONDS

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Talafj REpublIe 7-1941




