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ATOMINĖS' JĖGAINĖS YRA SAUGIOS, 
KITAIP TOKIU NESTAWtUMĖM”
Pareiškė žymus atominės energijos žinovas

CHICAGO. — Trijų inžinierių atsistatydinimas iš aukštų pa 
reigų atominės energijos industrijoje, pasiaiškinant, kad jie ne
siima atsakomybės dėl dabar statomųjų atominių jėgainių sau
gumo, sukėlė nemažą sąjūdį atominių mokatininkų šeimoje.

PAČIAME NEW YORKO CENTRE
Veikėjai klausėsi konsulo Simučio, prezidento 

Dargio ir red. M. Gudelio kalbų
NEW YORKAS, N; Y. — Praeitą sekmadienį, kovo 29 dieną, 

pačiame New Yorko centre, SLA name, esančiame 307 W. 30th St., 
netoli Madison Square Garden ir didžiausių geležinkelio stočių, 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje gražiai paminėjo iLietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį ir parodė puikią lietuvišką 
salę pačiame milijoniniame didmiestyje Praeitais metais name 
padarytas kapitalinis remontas ir įvesti keli nauji pagerinimai. 
Uždengtas namo stogas, atnaujintos visos namo sienos, sumoder
nintos durys, o viduryje įrengta švari, erdvi ir puiki salė. Tai 
pati gražiausioji lietuvių salė pačiame New Yorko centre.

Minėjiman buvo susirinkę pa
tys veikiausieji lietuviškų orga
nizacijų nariai. Minėjimą pra
dėjo Meiliūnienė, SLA centro se
kretorė, prižiūrėjusi visus na
mo pagerinimo darbus. Kapita
linis pagerinimas SLA kainavo 
virš 25,000 dol., bet kiekvienam 
buvo aišku, kad vertėjo šią su- 

, mą investuoti, nes tai bus nau
da ne tik didžiausiai lietuvių 
fraternalei organizacijai, bet ir 
visiems lietuviams, besilankan
tiems visuomeninio darbo reika
lais..

Susivienijimas’įnini

Povilas Dargis priminė susi
rinkusiems, kad šiais ihetais mes 
čia dabar minime dviejopą su
kaktį : minime 58-tą Lietuvos ne
priklausomybės pakelbimo su
kaktį, bet šiais metais minėsime 
ir SLA 90 metų sukaktį. Susi
vienijimas baigia spausdinti di
delę knygą, kurioje bus išdės
tyti pats svarbiausieji SLA lie- 
čiantieji duomenys. Bus straips
nių lietuvių ir anglų kalbomis.

Įdomiausią kalbą pasakė Lie
tuvos generalinis konsulas New 
Yorke Anicetas Simutis. Jis ne 
tik prisiminė tuos laikus, kai 
kartu su Povilu Dargiu, SLA 
prezidentu, ėjo mokytis nepri
klausomoje Lietuvoje, bet pri
minė SLA atliktus Lietuvai dar
bus dar prieš nepriklausomybės 
paskelbimą. Jis papasakojo, kaip 
SLA vadovybė jau 1916 metais 
kreipėsi į Valstybės Departa

mentą, ir tuometinį J. A. V. 
prezidentą, kad leistų lietuviams 
savarankiškai tvarkyti savo rei
kalus.,, .

Red. Gudelis plačiau palie
tęs Naujienas ir jų vedamą dar
bą lietuvių tautos’laisvės kovoje. 
Paminėjo glaudų bendradarbia
vimą sū SLA prieškariniais lai
kais, karo metu ir šiandien. Jis 
pareiškė, pavergti lietuviai nega
li pareikšti savo aspiracijų, bet 
laisvi JAV lietuviai galėtų laisvai _ 
ir viešai pasakyti, ko lietuviai 
nori ir kas reikia daryti, kad 
Lietuva būtų nepriklausoma ir 
lietuviai patys galėtų laisvai 
tvarkyti visus savo krašto gy
ventojų reikalus.
Dargis baigė nepriklausomybės 

minėjimą, o sekretorė Meiliūnie- 
nė paprašė visus pasivaišinti ska
niai paruošta užkanda.

Ispanijoje neramu
Mdridas. Naujuose Barcelono 

je prasidėjusiuose neramumuo
se ir susirėmim^osi’ąu streikuo 
jaučiais darbininkais ir studen-

Graso atisstatydinti
Fordo pareigūnai
VAŠINGTONAS. — Nors So

vietai pasirašytas sutartis vi
sada aiškina, savo naudai, o kai- 
kuriais atvejais jų ir visai nesi
laiko (pav. Lietuvos-Maskvos 
sutartys ir kitos), tačiau prez. 
Fordas ir ypač Kisingeris ru
sams žymiai nusileidžia, Jcad tik 
kaip nors būtų pasirašyta gink
lų apribojimo sutartis SALT H.

Vašingtoną, išeinąs . žurnalas 
Aviation Week rašo, kad Kisiii- 
geris, būdamas paskutinį kartą 
Maskvoje, pažadėjęs rusams žy
miai daugiau nuolaidų nekaip 
JAV saugumo taryba buvo suti
kusi. PaSlak to paties žurna

lo, keletas aukštų prez. Fordo, 
administracijos pareigūnų pa
grasino atsistayti, jei Kisinge
ris nepamatuotai nusileisiąs ru
sams kovo mėnesyje Maskvoje 
vykstančiose derybose, svarstant 
nusiginklavimo sutartį SALT II. 
,Rusai nori, kad amerikiečiai pa
sižadėtų sutartyje nevartoti po
vandeniniuose laivuose raketų 
skrendančių toliau kaip 373 my
lias ir lėktuvuose — netoliau 
kaip 932 mylias.

LONDONAS. — Kovo mėnuo 
pareidamas pranešė gerą ir pati
kėtiną žinią, kad alyva atpinga. 
Londono spaudos pranešimais, iš 
arabų kraštų grįžęs tarptautinis 
finansininkas pranešęs kad dar 
šiemet prasidės žymus skystojo 
kuro atpigimas, kurs ketverių 
metų bėgyje riukrisiąs iki $7 ar 
S8 už statinę, 'šiuo metu OPEC 
kaina yra $10.75 statinei.

Atpigimo priežastys aiškina
mos tokios, kad Europoj ir Ame
rikoje žmonės pradėjo alyvą tau
pyti, mažiau besuvartoja, ir ara
bų lauktas alyvos “badas” neįvy
ko. Arabų valstybės dabar aly
voje “skęsta, o pinigų trūksta ir 
pradeda su alyvos pirkėjais da
ryti individualius sandėrius. Net 
arabai pajuto tiekimo ir parei
kalavimo įstatymo galią.

tais policija pavartojo visus riau
šėms tramdyti turimus gink- 
lus-gumines kulkas, ašarines 
bombas ir vandeniu “šaudan
čias” patrankas. Aštuonias sa
vaites nusitęsęs darbininkų 
streikas didina įtampą ir sun
kina jauno karaliaus Juanp 
Carlos padėtį.

Du iš atsistatydinusių — 
inž. Dale Bridenbaugh ir inž. Ro
bert Pollard patarė Common
wealth Edison kompanijai savo 
branduolines jėgaines uždaryti, 
kadangi esančios nesaugios. Į 
tai atsiliepė branduolinių moks
lininkų, inžinierių ir edukatorių 
profesionalų organizacijos Ame
rican Nuclear Society Chicagos 
skyriaus pirmininkas Ą. David 
Rossin, 44, kurs yra Common
wealth Edison kompanijos Chi
cagoje branduolinės inžinerijos 
vedėjo asistentas. j v

Pasikalbėjime su Chicago Tri
bune dienraščio Aplinkos redak
torių Casey Bukro į jo paklau-j 
simą ar Commonwealth Edison 
jėgainės nėra saugios, inž. Ros
sin atsakė: “Mes patikrinome 
kiekvieną tų įtarimų liniją po 
linijos. Kiekvienu atveju daly
kas-aiškus if išspręstas ar stu- 
dijuojamaš? Jėgainių saugumas 
jokių būdu nekompromituotas.

Paklaustas, koks yra branduo
linės jėgos rizikas, inž. Rossin 
atsakė. “Jokia technologija nė-, 
ra visiškai be fiziko. Branduo
linės jėgainės yra taip suplanuo
tos, kad bet kokiu atveju, dėl 
žmoniškos klaidos ar mechaniz
mo sugedimo tokiam dalykui įvy
kus, radioaktyvi medžiaga iš sa
vo apsaugos., konstrukcijos iš
trūkti negali. Studijos parodė, 
kad akcidento atveju, kur dėl 
radioaktyvios medžiagos priežas
ties žūtų nors vienas žmogus, yra 
viena galimybė per 10,000 metų. 
Tai mes galime lyginti su rizika, 
kokį turime iš potvynių, perkū
nijos, žemės drebėjimų ir su pa
čių žmonių pasidarytomis rizi
komis”.

Paklaustas dėl tvirtinimų, kad 
radioaktyvei medžiagai ištrū
kus (bet kurioje vienoje jėgai
nėse) būtų padaryta iki $900 
milijonų medžiaginių nuostolių 
ir 10 ar 20 metų bėgyje vėžiu 
mirtų 5,000 žmonių, Rossin at
sakė : “Rasmussen reaktorių 
saugumo studija rodo, kad toks 
akcidentas gali įvykti vieną sy
kį per 10 milijonų metų.

“Mes tikime, kad (atominės) 
jėgainės yra saugios,' priešingu 
atveju mes jų neatstatytume”, 
užtikrino jis ilgame pasikalbė
jime.

Rusams nesiseka
VAŠINGTONAS. — Sovietai 

žūt būt nori pasigaminti erdvės 
satelitą, kuris galėtų naikinti 
jiems nepageidaujamus kitų val
stybių išleistus satelitus. Jie va
sario 16 d. paleido į erdvę sate
litą Cosmos 804, kuris turėjo 
sunaikinti jau erdvėje skraidantį 
satelitą Cosmos 803, bet neturė
jo pasisekimo: -Cosmos 804 ne
sunaikino Cosmosą 803.

Priešsatelitiniais satelitais So
vietai bandymus jau daro nuo 
1968 metų.

VAŠINGTONAS. — Gynybos 
• žinioje veikiančios slaptos tar

nybos buvęę direktorius gen. D. 
Graham pareiškė, kad visi tie, 
kurie paskelbia slaptus gynybos 
dokumentus ar slaptas žinias, 
kaip, pavyzdžiui, D. Ellsbergo 
paskelbti Peptagono slapti popie
riai 1971 mj yra grynas valsty
bės išdavimas, baudžiamas taip 
vadinamu ^įstatymu “Espionage 
Act” iki gyvos galvos kalėjimu 
arba, kaikųriais atvejais, net ir 
mirtimi. Jeigu Ellsbergas ir ki
ti panašūs nebuvo nubausti, tai 
tik dėl sušidoj ilsių aplinkybių.
į .

Gen. Graham pabrėžia, kad 
neatsakinga spauda ir murman-

štybės bei karinės paslaptys vie- 
šai. paskelbiamos, žinoma, prie
šingo lagerio plunksnagraužiai 
tvirtina, kad spauda turį lais
vę viską skelbti ir kad toji laisvė 
jai yra garantuota konstitucijo
je ir vyriausio teismo sprendi
mu, paskelbtu Pentagono po
pierių byloje. Taip nėra.

Meksikoje ardomas

MEXICO cm’. — Meksikonų 
laikraštis La Prensa rašo, kad 
Meksikoje veikia tamsios jėgos, 
kurios nori suardyti dabar ge
rai veikiančią auklėjimo sistemą. 
Esą, padugnių jėgos lenda į aukš
tąsias mokyklas, universitetus, 
technikumus ir bando organi
zuoti studentus, kurie visokiais, 
leistinais ir neleistinais veiks
mais ardytų nusistovėjusią 
mokslo įstaigose tvarką, trugdy- 
tų patį mokslo dėstymą.

Pasak laikraščio LaPrensa, 
padugnių oligarchija įsigalėjo 
ekonomijoje, politikoje, žinių 
tarnyboje ir paskutiniu laiku ji 
bando įsigalėti mokslo įstaigose, 
nori jas sugriauti.

‘IHmojaus biudžetas
SPRINGFIELD. — Šį trečia

dienį laukiama gubernatoriaus 
Dan Walkerio biudžetinės kal
bos, kurioje jis žūtbūtinėje ko
voje su valst. sekretorių Mičhael 
Howlettu dėl gubernatoriaus kė
dės planuoja gelbėtis sumažin
damas nepadidintą labdaros 
(welfare) $1.9 bilijonų sumą. 
Tokia suma labdarai įmanoma, 
jei šelpiamų šeimų skaičius ne
padaugėtų.’Iki šiol labdarai iš
leidžiamos sumos kasmet didėja 
po $150 milijonų.

Illinojaus biudžetas 1977 fis- 
liniams metams numatomas ma
žesnis kaip*$10.8 bilijonai, kaip 
kad Walkerią seniau reikalavo.

- '■ KiBffii

tei
Indijos premjerė Indira Gandhi 
šia wovą su kongreso partijos 
sininkais. Kongreso partijos daugu
ma parlamente ją palaiko, bet kon
greso nariai teisininkai prieš ją ko
voja teismuose.

Pagerintas išradimas 
plaučiams peršviesti

Chicago. Michael Reese ligo
ninėje, Chicagoje, Įrengta ir 
jau pradėjo veikti naujas me
chanizmas. 100 kartu jautres
nis kaip X spinduliai plau
čiams, smegenims ir visoms 
kūno dalims peršviesti. Svar
biausia, kad šis mechanizmas reigūnų. Rees savo “profesiją” 
visiškai nenaudoia radioaktv- sugebėjo tiek slapta išlaikyti, 
vių medžiagų, kaip kad naudo,kad jo paties sūnus nustebo tai 
ja rentgeno peršvietimas. (išgirdęs. Sūnus John NVarpon

Rees tikras, kad jo tėvas dėl ne
sveikatos pats nusižudė.Naujasis mechanizmas pa

vadintas ACTA (automated 
computerized transvers axial...) 
aiškiai peršviečia visokius kū
no minkštuosius audinius, to
kius kaip širdis, smegenys plau 
čiai, viduriai ir kt. ir su minia
tiūrinio kompiuterio pagalba 
per keletą namučių paršviečia- 
mos kūno dalies fotografinę 
nuotrauką spalvotą ar juodą- 
baltą atmuša televizijos ekra
ne

Nors ASTA prožektorius reiš 
kia didele pažangą radiologijo 
je, jis tačiau dar negali pada
ryti, ko medicina nori, pasa
kė Dr Perry Rudich, ligoninės 
diagnostinės radiologijos de
partamento pirmininkas ACTA. 
pavyzdžiui, negali ekrane pa
rodyti mažųjų kraujo indelių. 
“Tačiau belieka laiko klausi
mas. kol ir tie trūkumai bus 
nugalėti”, užtikrino Dr. Rudich.

WASHINGTONAS. — Nau
jas įstatymas, kurs reikalauja^ 
kad daktarai būtų Jnformuoti ir 
susipažinę su naujausia pažan
ga medicinoje, gali rezultate pa
daryti tai, kad daugiau kaip vie
nas nuošimtis daktarų neteks 
leidimo praktikuoti mediciną. 
New Mexico valstijos medikų 
egzaminacijos sekretorius Dr. 
Robert Derbyshire pareiškė, kad 
panašų įstatymą prieš 5 metus 
priėmus toje valstijoje buvo pa
šalinti nekoĮnpetitingi gydytojai.

-

KARO IR POLICIJOS VADAI
PASAKĘ KALBAS KONGRESUI

Be policijos ir karo jėgų komunistai 
nepajėgtu išsilaikyti valdžioje

MASKVA. — Iš disidentų sluoksnių praeitą seknjadienį pa
tirta, kad daugiau kaip 80 politinių kalinių paskelbė bado streiką 
visam laikui, kad tęsis Sovietų komunistų partijos kongresas. 
Bado streiko priežastis politinių kankinių protestas prieš ne
žmonišką kalinių traktavimą, pusbadį maistą ir represiją psichi
atrinėse.

Užmuštas ar nusižudė 
SSSR ir JAV šnipas
SOUTHBURR Y, Conn. — Sek

madienio rytą rastas nušautas 
ar nusišovęs buvęs Mobil Oil 
Corp, inžinierius Norman John 
Reed, 69 metų amžiaus, kurs 
pradžioje buvo slaptas Sovietų 
šnipas, pardavęs sovietams svar
bias informacijas apie aliejaus 
produktų gamybą, vėliau pasi
darė dvipusis agentas, nuo 1971 
iki 1975 metų tarnaudamas JAV 
Federaliniam Investigacijų Biu
rui ir pasilikdamas “patikimu” 
šnipu sovietų žvalgybai.

Reed sovietams atrodė tiek 
svarbiu,-kad Kremlius jį apdo
vanojo -savo medaliu. -~ . ......

Sekmadienio Dalias Times laik 
raštyje įdėtame pasikalbėjime 
Reed pasisakė, kad 1971 metais 
FBI sučiuptas perėjo į JAV slap
tą tarnybą, ir FBI instrukcijo
mis iki 1975 metų palaikydamas 
kontaktus su sovietų agentais 
stebėjo ir identifikavo visą eilę 
Sovietų Sąjungos žvalgybos pa-

Nelegalių ateivių 
milijono Čikagoje 

Sun-Times serijoje sraipsnių 
apie slaptą nelegalu imigran
tų, didžiausia dauguma meksi 
konų nepaliaujamą plūdimą 
tvirtina, kad šiuo metu tokiu 
nelegalių gyventojų Jungtinė
se Valstybėse yra tarp 6 ir 9 
milijonų i r iš jų pusė milijono 
vien Chicagoje

Kongresas jau penkti metai 
kaip swarsto įvairius įstatymų 
sumanymus uždrausti nelega
lius imigrantus samdyti, bet at 
si žvelgdamas į įvairių 
niu teisiu ir religiniu 
bei kai kuriu darbo 
triukšmingą opoziciją iki šiol 
to nenormalumo teisiškai ne
sutvarkė

civili- 
grupių 
unijų

Be to, Dr. Derbyshire pasisakė 
prieš daktarams leidimų davimą 
visam amžiui, nes nesą jokios 
garantijos, kad visą amžių išsi
laikys savo profesijos aukštu
moje.

ROMA. — Italijos lira rodo 
gyvybės ženklus. Praėjusi tre
čiadienį Europos pinigų keitimo 
biržose lira svyravusi nuo 777 
iki 795 lirų už dolerį dienos ga
le pakilo iki 781.50 ir 797.50.

Taip pat patirta, kad kaliniai 
persiuntė savo skundus Vakaru 
spaudos korespondentams po to, 
kai jiems nebuvo leista savo nu
siskundimus įteikti kompartijos 
25-jam kongresui.

Kompartijos 5,000 delegatų 
po ištisos savaitės kalbu ir ora
torijų, sekmadienį padar* peiė- 
trauką. Savigarbos toną ir sa
vęs sveikinimus gerokai prislo? 
pino Italijos ir Prancūzijos ko
munistų ątsišiakymas klausy- 
ir paskelbimas nepriklausomy
bės nuo Kremliaus linijos.

Antrojoje Maskvos kongreso 
savaitėje didesnių siurprizų ne
laukiamą. šį kongresą dominuo
ja ministerio pirmininko Alekse
jaus Kosygino surinktos ir par- 
_tijps atstovams. įduotos ekono- 
minės žinios. Kosyginas pir- 
mon eilėn nusiskundžia, kad pa
skutinis penkmečio planas ne
davė reikalingų ir lauktų rezul
tatų. Jis neaiškino priežasčių, 
bet pastebėjo, kad nebuvo paga
minta pakankamai žemės ūkio 
mašinų, kad pagamintos nepri
žiūrimos ir be jokios atodairos 
laužomos. Bet pats pagrindinis 
dalykas — nepagaminta pakan
kamai trąšų žemės ūkiui. Be 
trąšų ir geros žemės priežiū
ros nėra ir duonos. Komunistai 
paruošė labai gerus planus kraš
to pramonei, bet duonos rusams 
reikia pirkti pas kapitalistus.

Suvažiavusieji partijos atsto
vai laukia krašto apsaugos mi
nisterio maršalo Andrei Grečkos 
pranešimo. Jis yra pasiryžęs rei
kalauti dar daugiau pinigų kraš
to apsaugai, nes jis visą laiką 
įžiūri Sovietų Sąjungos priešų 
ne tik Vakaruose, bet ir Azijo
je.

Suvažiavusiems partijos atsto
vams kalbą pirmadienį pasakys 
ir Juri Andropovas, čekas vyriau
sias viršininkas. Pačioje Rusi
joje, o dalimi ir užsieniuose. An
dropovas turi nepaprastai dide
lę galią. Jo bijo ne tik paprasti 
Rusijos gyventojai, bet ir patys 
komunistai. Dabartiniu metu 
Andropovo nebijo partijos cen
tro komiteto nariai, jeigu jie ne
prasilenkia su pagrindine parti
jos linija. Bet jeigu kuris par
tijos narys drįsta savarankiškai 
galvoti ir nori įnešti naujų min
čių, tai atsakingi Andropovo 
agentai tokį pirmiausia pasišau
kia ir duoda elgsenos instrukci
jas. Jeigu ir tokia pastaba ne- 
pagelbsti, tai tada Andropovo 
atstovai imasi kitų priemonių.

Lis ar snigs 

teka — 6:26 deidž.

*



Naajausią mokslo žinių populiarus perteikimasTvirta sveikata - pastovi laimė
Kūno, proto it jausmu darnos pagrindai 

JONAS ADOMAVlčlt’Š, AL D. 

TVARKINGAS ŠLAPIMO TAKŲ TVARKYMAS
Mokykimės šlapimo takų negerovių tvarkymo pa

grindų _ lengviau bus gydytojui mums talkinti taip 
svarbiame ir dažniame reikale.

Mediciniškas raginimas
I. Vien tik šlapinimosi dažnumas 
pagausėjo. 2. Prie dažnumo pri
sideda dar ir nesulaikomas noras 
šlapintis. 3. Prie dažnumo, nesu
laikomo noro šlapintis dar prisi
deda skausmingas šlapinimasis 
(disuria). 4. Sunkumas šlapin
tis — užsitęsia šlapinimosi pra
džia, reikia stengtis ir naktinis 
šlapinimosi padažnėja (noctu
ria). 5. Nesulaikymas šlapimo 
— įtampos (stress), padidėjusio 
(urge), keistas šlapinimasis — 
lašais (paradoxical).

Trys pirmieji žingsniai padeda 
gydytojui nustatyti pačioje pra-

Nustatyta, kad vienas iš sep
tynių pas gydytoją pirmą kartą 
atsilankančių pacientų skundžia
si šlavimo takų negerumais, ar
ba tokie negerumai pas jį suran
dami. Nepamirškime, kad de
šimt nuošimčių į ligonines atsi
gula n-’ i ų žmonių ten randasi dėl 
šlavimo takų negerumų (urolo
gic ’isease). Ūž tai svarbu, kad 
ne ti < gydytojas tvarkingai — 
organizuotai spręstų žmogaus 
minėtus negerumus, bet ir paci
entas talkintų gydytojui kuo ge
riausiai pravesti tos negerovės 
tyrimą ir gydymą. Gydytojas 
im$ tvarkyti — nustatyti šlapi
mo' t?
mšs į paciento nusiskundimus. 
Visų tokiomis negerovėmis pa
cientų nusiskundimus galima su- 
■skirstyti į keturias pagrindines 
grupes:

1. Sutrikmas šlapnimosi tvar
kos: 2. Pakitimas šlapimo spal
vos — permatomumo (drumstas 
ar kruvinas); 3. Skausmai; 4. 
Atsiradimas guzo — sukietėji
mo.

Prisiminkime, kad pastebėję 
vieną iš tų keturių negerovių tu
rime nedelsdami kreiptis Į gydy
toją. Pirmiausiai eikime pas sa
vą gyc-.ytoją. Jis nukreips ligonį 
reikiarnon vieton.
■ Ta'nąi pasitaiko ne pavieniai 
minėri keturi nusiskundimai, bet 

.jų mišinys ~ kombinacija. Daž
nai tie nūsiskuhdimai ešti lydi
mi skausmų ir tų skausmų atsi
davimu Į tam tikras vietas.
šlapimrhosi tvarkos sutrikimas
- S'.apinimosi tvarkos sutriki
mas gali pasireikšti penkeriopai.

- -  ------- --------1-- - džioje šlapinimo taku netvarkos 
takų negeroves atsižvelgda-1 priežastį. 1. šlapinimosi vienas 

iš penkių pakitimų. 2. Paciento 
mediciniška istorija. 3. Pacien
to šeimos mediciniška istorija. 
Todėl kiekvienas prieš eidamas 
pas gydytoją pergalvokime apie 
savo negalavimų pobūdį, apie sa
vo turėtus negalavimus (medi
ciniška istorija) ir apie savo šei
mos mediciiįškas negeroves 
(šeimos mediciniška istorija). 
Nesigėdinkime pasakyti gydyto
jui praeities turėtus sveikatos 
silpnumus. Nelaikykime tų ži
nių nesvarbiomis. Gana medi
ciniškų niekų kiekvienam lietu
viui : nelaikykime mediciniškos 
istorijos “išpažintimi’ tik kuni- 
gui pasakytina. Gana gydytoją i 
laikyti viską žinančiu ir vien tik 
tabletes prirašančiu, be jokio 
mūsų pačių talkinimo. Tai di
delė nelaimė, kad žmonės iki šiol 
taip neteisingai- galvoja apie gy
dytoją ir jam tinkamai netalki
na — savo mediciniškos istorijos 
nepasako. Daugiau taip. nesvei- 
iar nė vienas nesielkime; Pagal

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelfs ffori patirti, iš kur yra kilęs Lietu voš vardas, 

mažai kas ši klausima studijavo. Apie lietuviu tauta ir lietuvių 
įkalba yra parašyta daug knygų ir brošiūrų.( Lietuviai minimi 
fenuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu- 

vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū 
įėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jiš nurodė 
?Juekvieno žodžio metrikacija ir surašė Lietuvos praeitį liečia’n 
Žčias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 įjsL knyge 
ję, pavadintų LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
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vio ir šalčio. Kai keli vejai su
siduria, taijĮj tarpę galėjai ras 
ti tokią vietą, kurioje jokio vė-, 
jo nebūdavo.-Tai buvo Ušuaja.

Visa tai inan pasakojo orni
tologas Kijoši Hasegava atvy
kęs j Ugnies Žemę iš Japoni
jos, Aiči miesto; ichtiologas 
Morio Kantata iš Tokijo; geo
logas Tecu Kavamura taip iš 
Tokijo ir Josi Macunioto iš Iši- 
kavoS, ir senųjų kalbų filolo
gas Tošijaki Vači iš Japonijos 
sostinės. Vieni pasakojo apie 
senovės Ugnies Žemės gyven
tojų kalbą, kili aiškino apie ba 
zaltą, tretieji pasakojo apie 
žemę, žuvis. Kuris ką sakė, man 
būtų sunitu Atskirti, nes jie tiek 
daug apie viską žino ir ne tik 
jų žinios, btet ir jie patys vie
nas kitą labai panašūs. Eet aš 
atsimenu, kad jie daugiau ži- 
nojo, negu aš ir negu jūs. Mes 
apie Ušuaja nieko nežinioj tone, 

io jie žinias^ dėstė tarytiifii iš 
japoniškos knygos viską ’būtų 
skaitę.

O tą stulpą, prieš ,Q2,4Uętu 
pastatė Argentinos vald^iąj Nįjo 
to stulpo ąrgentiniečiai .viską 
matuoja. Ten prasideda Argen 
tinos žemė. Nuo to stulpo pra
deda matuoti mylias ir kilo
metrus. Jis stovi ant tokio kie
to ir stipraus Ugnies žemės 
granito, kad ir žemes drebėji-' 
mas jo nesukrečia.

(Bus daugiau)

Vladas Rasčiauskas Rio Grande aerodrome stovi tarp Meksikos mokslininko ir jo sū
naus architekto. Visi jie kartu iš Rio Grande aerodromo važiavo j Ušuajos miestą, 
l’ghtos žemės Sostinę. ■ , '.

vokim? mtcū’.r'fHau apie Javo 1 
Šlapimo takų negerovių tinkamą 
tvarkymą — mažiau kančių su
silauksime. Kol dar ne vėlu — 
stenkimės mediciniškai tikrai 
savo negeroves tvarkyti. Nedel
siame minėtas negeroves turėda- ‘ 
mi kreiptis pas gydytoją. Nu
stokime sakyti; — “Palauksiu, 
gal praeis kraujavimas su šlapi
mu...”. žinoma, kad tam tikram 
laikui gali kraujavimas liautis 
iš šlapimo takų, bet tas kraują- 
vimo liovimasis nereiškia, kad 
vėžys prasidėjęs šlapimo pūslėje 
liaunasi augęs. Laiku pradėjus 
jį tvarkyti, gali reikšti gyveni-, 
mą ar. mirtį. Tai tik pavyzdys. 
Galvojančiam žmogui tokio pa
vyzdžio gana, kad jis prisivers
tų anksti tvarkyti savo negero
ves, o ne tada, kai joks gydymas 
negali jam bepadėti. Tad, gana 
apsileidimo sveikatos reikalų 
tvarkyme!'
Kaip mediciniška istorija gali 

gydytojui talkinti
Kaip svarbi gydytojui paci

ento šeimos mediciniška istori
ja nurodo šis pavyzdys. Kai šla
pimo takais besiskundžiantis li
gonis pasisako, kad jo šeimoje— 
giminėje yra buvę ar yrą cuk
raus liga (diabetes mellitus) ser
gančių — tuoj gydytojas įtaria 
cukrinę ligą šiam ligoniui. Juo 
labiau, kad cukrinė liga gali su
kelti blogą šlapimo pūslės išsi
tuštinimą dėl cukrinės ligos su
keltų nervų pakenkimų (neuro
genic bladder). Kartu su šlapi
mo pūslės neišsituštinimu ir 
kraujo padidėjusiu saldumu 
daug dažniau gaunasi šlapimo 
takų uždegimas (infection). 
Matom, tas pats nusiskun
dimas dėl sutrikusio šlapinimo
si gali turėti toli nuo šlapimo 
takų esančias priežastis. Tik tas 

i priežastis prašalinus, galima pa
lengvinti žmogui šlapinimosi ne
tvarkos reikale.

Išmintis ir šviesa 
mūsų kelius telydi

Už tai dabar jau meskime 
galvos netiesą, būk sąv.o. sv.ei7 
katą galima išganyti vięp tik pi
liule ar .kadulgių bei. petrų|kų ari 
bata. Ne. Tokios galvosenos mėš 
visi dar šiandien atsisakykime. 
Kaip dvasiškiai įžiūri velnius ir 
velniškus darbus nežmoniškame 
žmoguje ir jo tokioje veikloje — 
taip mes šalinkimės nuo Įvairių 
mediciniškų prietarų, taip ilgai 
mumyse buvusių ir mums labai 
kenkusių. Dvasiškiai dabar at
sisako velnių pekliškose knygo
se aprašytų. Taip ir mes mes
kim šalin, nors kadaise- mums 
buvusius melus, bet dabartiniais 
laikais mums labai nenaudingus 
įsitikinimu ' sveikatos srityje, 
būk vieno apsilankymo pas gy
dytoją pakanka visoms savo šla
pimo takų negerovėms sutvarky
ti per savo apsileidimą užleidusį 
medicinos pagalbą; ■

Kaip tiek Dievui, tiek žmogui 
bus tuo didesnė nauda, kai kuo 
greičiau dvasiškiai pradės žmo
niškai religiją praktikuoti, visų 
— kad ir pelningų — prietarų 
atsisakę, taip tas pats nutiks ir 
medicinos srityje, mums .visiems 
išsinėrus iš nemedicįniško gydy
mosi nuo mirtinos negerovės. 
Kas iš to. kad gydytojas nusta
tys kauluose iš šlapimo takų iš- 
siplėtusį vėžį, kada jokia pagal
ba nebegalima. Įteikia visiems 
savo galvoseną ir elgseną keisti 
teisingesne, mediciniškesne, dva- ___ _____ ______
siškesne. Net geriausias žmo- skirtingas gydymas, 
gus gyvenime neišvėngš bereika
lingos nelaimės, jei jis nesilai
kys gyvenimo dėshių.

Todėl kol dar laikas — nebū
kime paiki; visose srityse vado
vaukimės išmintimi ir šviesa. Tų 
dviejų gerybių siekime kiekvie
nas visur, visomis keturiomis ir 
visada.
Mediciniškos istorijos svarbai 

nėra galo
tai jauna moteris ima skųstis 

j šlapimo takų negerove. Jos me
diciniška istorija rodo jos regulų 
stovį. Jei regulų sustojimas nu
rodo į pastojimą, ir jei toks sto
vis medicinišku apžiūrėjimu pa
tvirtinamas nedaroma per pir- 
m-’s tris mėnesius jokio rentge-■ 
nologiško tyrimo (kad spindu- tant ir šlapimo takų negeroves, j

liais besivystančiam-' įsčiose kū
dikiui), nors ir būtį rastas šla
pimo takų''uždegimas.

: Pilna mediciniška:-istorija ir 
pakankamas mediciniškas ligo-r 
nio ištyrimas gali susekti žmo
gų turint nepakankamą širdies 
veiklos (congestive heart disea
se) ir dėl to gauti šlapimo takų 
negerovę. Tas patsų su ligonio 
ųervų ištyrimu — iš to galima 
Susekti nervini šlapimo pūslės 
sutrikimą.

Šlapimo. tyrintas dėl 
' Galimo uždegimo

šviėskimės šlapimo takų 
gerovės- srityje. Išmokime

2L z
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RAŠO VLADAS RASČIAUSKAS

KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ
Japnohai man aiškino, kad 

vandenyje buvo dar didesni 
prasiveržimai, iš tų ugniakal-

(Tęsinys)
Kitas japonas profesorius 

man aiškino, kad 1884 metais . v . . . v „,v.
ant stulpo, tai reiškia, kad ė-ivera“1 1 vl™į d.dz.aust 
liečiai,,ilgus metus vedę karą ūmų .ir ■nos naL lel°" 

■ '■ .. . v . , .. „ mis tas veržimasis buvo tokssu argentimečiais, buvo atcme; ,v
*" Z"! z rTzzi 11 o Trrkzl z t f z z x »z z'o 11

ant stulpo, tai reiškia, kad č-i

iš Argentinos visą Pietinį Ar
gentinos galą. Argentina ėjo, 
ėjo į Pietus, o kai norėjo dar 
toliau eiti, tai jau negalėjo, nes 
ten Čilės kareiviai jų neleido. 

nė_! Čilės valdovai buvo protih- 
kai1 gėšm, jie karo tarnybon ėmė

didelis, kad jis išvertė i viršų 
visą Žemės dugną.

Kai pralaužė dugną, tai iš 
Paeifiko pradėjo ceržtis van- 
dūo 4 Atlantą. Prieš tūkstan
čius. 'metų f as vanduo buvo 
toks smarkus, kad niekas ten

kai kuriuos būtinus mediciniškus j vielos gyvento jūs indėlius, į praplaukti negalėjo. Jeigu kas
išsireiškimus anglų kalboje varč ,o paštorieji geriau pažino1 jū- ‘iš Atlaųto bandė pasiekti Pa- 
tojamus. Pranokime kai kurių ros pakraščius ir kalnus. Jie cifiką, tai patekdavo j tokį sū- 

tMki-nančių ligoniui mokėjo geriau atsispirti vasa- turį,' kad negalėdavo pabėgti

t

Vių
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KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikg ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozai KipaČinškas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
v ra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliū- 
^tuota Ž00 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGlĖtiŠ (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
Raibas girdėja ir ką Jati žmonės pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išvetsta i anglų kalbą

D. Kuėaifii, MAGIŠKUOJU KILIMU į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

D. Kuraitis, KELIONė I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
džriiaskavfmai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas žemaftrt, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00

Vincas žemaitis, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.
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gydytojui 
būtinų elgesių-.

štai, kaip galima;< gydytojui 
talkinti jam stengiantis susekti 
šlapimo takuose, esanti uždegi
mą ^Kiekvienų atvejų norint su
sekti uždegimą (infekciją) suke
liančius gyvius, reikia bakteri- 

’ jų turimą medžiągą .jfšiųo atve
ju šlapimą) )■ padėti 'artt Specia
lios medžiagos, kurioje’bakteri
jos ima veistis — padaryti taip 
vadinamą kultūrą. Taip šlapi
mą ant tokių medžiagų padėjus, 
susilaukiama bakterijų grupių 
Kolonijų išsivystymo.-' Jų turi 
būti ne mažiau kaip šimtas tūks
tančių, kad gautum , teigiamą 
bakterijų kultūrą. ’_?> x

Tas toks' tyrimas, vadinamas 
šlapimo kultūra (urine culture). 
Tokiam tyrimui šlapimas suren
kamas Į švarų indą, šlapimas to
kiam tyrimui imamaą ^vidurinės 
srovės. Tai yra pradžioj paci
entas šlapinasi šalin — tuoj po 
to šlapinasi į tyrimui skirtą in
dą, po to šlapintis baigią irgi 
šalin. 51'.į

Pas vyrus Įtariant Šlapimo ta
kų uždegimą, tyrimlii imamas 
šlapimas, gautas po' prostatos 
masažo. Pas vyrus gafi būti dve
jopas prostatos (tai vyriška ly
ties liauka) sunegalavimas: dėl 
bakterinio uždegimo (prostati
tis) ir dėl prostatos skysčio su
silaikymo stasio (prostatosis). 
Abiejų negalavimų atveju nusi
skundimai yrįa panašūs, todėl 
prostatos skysčio bakterinė kul
tūra įgalina nustatyti, kurios rū
šies prostatos sunegalavimas tu
ri kalbamas ligonis. Prie prosta- 
tosis bakterijų nėra, todėl-yra

Pas mažus vaikus šlapimo kul
tūra paimama tam tikra žarnele 
(catheter). Taip pat su tos žar
nelės pagalba imamas' šlapimas 
kultūrai pas tuos asmenis, kurie 
turi lyties organu uždegimą — 
moterys makštyse (vaginitis), 
vyrai, varpoje. Tik rejais atve
jais priseina šlapimo kultūrai 
imti iš šlapimo pūslės pradu- 
riant pilvo sieną virš ^ėdikaulio. 
Šlapime gali būti bakterijų — irŠlapime gali būti bakterijų 
nebūti pūlių. Toks stovis kar
tais gaunasi sunkiose inkstų li
gose, nors tais atvejai! dažniau 
esti abi negerovės: ir bakterijos 
ir pūliai.

j š v a d a. Jau praėjo tie lai
kai. kai ’mės nėpa fegėm^^kmlh-kai. kai mės rrepajegėim 
«rai gydyti įvairias ligas. fikži-

ros karščiams ir 
čiains. Galą žemės keliais at
vejais bandė pasiekti Argenti
nos kareiviai, bet čiliečiai juos 
išmušdavo, dažniausiai po vie
ną.

Kai Argentina 1884 metais- 
pasirašė taikos sutartį su Čile 
iratidavė čilėi yisžfs žemės ga
le esančias salas, tai geraširdė 
Čilės valdžia nutiesė liniją ir 
atidavė Argentinai rytinę Ug
nies Žemės dalį. Toje dalyje 
buvo ir Ušuajos miestelis.

Tais laikais Ušuajoje buvo 
7 vietos gyventojų palapinės, 
ir gyveno 3 senos šeimos ir ke
turios jaunos. Tais laikais mies 
telis vadinosi ’ Ušaš, o Žemė 
aplinkui miestelį vadinosi Ušjua 
aja. Tai senas babiloniškas žo
dis, reiškusis Aušrą, brėkš
tančią dieną.

Kiti šaltiniai sakė, kad seno
vės vietinių, gyventojų kalbo
je Ušas reiškę užuovėją nuo 
degančios žemės. Tais nepa
menamais laikais visa Ugnies 
žemė buvo paskendusi lieps
nose’. Vienas ugriiėkalnis išblės 
da’vo, tai kitas prasiverždavo. 
Ugnis, dūmai ir peleliai eida- 
kildavo iš kelių vietų. Ughia- 
kalniai dar ir šiandien Ugnies 
Žemėje tebestovi, bet jie ap
lieti didžiausiais bazalto sluo
ksniais.

Vištomis jis kietas,.kaip plie 
nas, joks instrumentas jo ne
perkerta ir niekas ant jo ne
auga, bet vietomis jau prasika
lė miškai ir ištiesia į dangų 
aukščiausius medžius, linguos 
jaučius, kaip paežerės nen
drės. Medžiai neturi tokios me
dienos, kaip mūsų pušis ar guo 
ba, bet turi virvės pluoštą. Ku
riuo užlaikomas medžiui rei- 
kalirtgas vanduo.

Ėesiveržiantieji u g n iakal- 
niai padarė didelę daugybę 
įvairiausių salų, kurių vienos 
priklauso Argentinai, o kitos 
priklauso Čilei.

žiemos šal- ir dingdavo, o jeigu kas plauk
davo iš Ramiojo vandenyno, 
tai palėkdavo į tokius didelius 
slenksčius, kad negalėdavo at
sistoti. Bekrisdami žemyn, jie 
žūdavo.

Jūrininkas Magelanas buvo 
pirmas^ kuris perplaukė tuos
vandenis, todėl jo vardu ir pa-| 
vadintas tas sąsiauris. O Ušua-I 
ja,- tai buvo ta užuovėja^ kurio
je vietos gyventojai galėdavo 
apsisaugoti stipraus vėjo,- karš

romu būti sveika

CHICAGO. — Ketvirtadienį 
Northsaidės pasveikimo namuo
se (Convalescent Home) mirė 
šimtmetis “bomas’ Joseph Weil, 
savo laiku (visoje Chicagoje ir 
plačiau -garsėjęs prievardžiu 
“Yellow Kid”, didelis sukčius, 
apgavikas, savo nedorais ‘ gabu
mais labai vertintas gengsterių ' 
“sfefdąe”, bet jau 1940 metais 
“pasitraukęs į pensiją”. Nese
niai reporterio paklaustas, kaip 
sekasi, liūdnai barzdą kramty
damas ątsąkė,: “Nekaip. Laimė 
prastojo..,’^ ' ą . .. ?

ŠkAITYTI "NALLT-lENAS’t
SKAITYK :tR KITAM PATARKSKAITYTI DEMOKRATINĮ

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferose knyga aprašanti paskutinių. 90 (1869-1959) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon, atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios,. Įsteigti laikraščiai, kūnų viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai if 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, z socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų Organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 

. Kai ir kt. -
Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 

Orderį ' -

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. Halsted St., Chicago, 11L 60608
- C • X' f * *

•
- ■ - - ■ - 0 -

i a - Z* • ji, r. -r ■ V

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje \

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA ’
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pasian-A 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 pšl. Kaind $1^0..

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

N A U J I E N OS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608

*
šiandien mėdicifta pajėgia daug 
geriau padėti žtrrogui. - Tik mo
kykimės pajėgti tąja pagalba pa
sinaudoti. Daugiau apie tai kitą 
kartą.

Pasiskaityti. Hospital Medi
cine, Vol. 12, No. 2 February 
1976.

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasrftinas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu" 

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poem'os “Metai" poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant te laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriia 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šią knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas fr - 
kitas knygas ganma įsigyti atsilankkts į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pttiigint perlaida. ’

va tt t t r Ir n c ' f -

1739 South Halsted Street, Chicago, ĮĮJ, 60608
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CHICAGOS LIETUVIŲ SPAUDOS KLUBO PUSLAPIS

Adresas : Lithuanian Press Club, 6648 So. Albany Avew

išeivijos lietuviu suinoiiktjiiiių 
sava dvasia, savo tautinės bei 
valstybinės sąmones aptemimu 
bei tautinio jausmo a [ši pimu, 
savo nejautrumu savos tautos 
tragedijai, kas kitus patriotiš
kai nusiteikusius lietuvius la-

“Draugo** i» Jo redaktoriaus 
K\iklio <lziū.ųa\ imu, kad vie
kas taip paprasta ir taip daug 
vietos kkisojimams bei krinti 
naiui .. Ar tokia tvarka ir to
kia Bendruomenė gali paten
kinti dnukuma? Kokia paga-

Smurtininkai, traukitės iš Vašingtono! o™-
7 ° ’Miliais. Savo straipsnyje ji>

Pirmoji ir pagrindinė ALTo jau 36 metai, t. y., nuo 1910 ginčijo JAV LB steigėjų susi- 
ir Bendruomenės nesusiprati-j metu iki šiol. įtarimą su ALTU, kad jų ! kep
inu ir JAV. LB susiskaldymo Kų gi reiškia tas JAV LB va- druonienė dirbs tik kultūrinį 
priežastis yra JAV LB Valdy-i dovvbcs smurtinis užlindimas darbų, palikdama ALTui poli- 
bos savavališkas įsibrovimas į ALTui už akiu ir pasiėmimas I tinį darbų, ypač gi Amerikos

Chicago, III. 60629. Tel. 436-7796 
Redagavo P. STRAVINSKAS

1975 M. N R. 16

PRAGARAS MŪSŲ BENDRUOMENĖJE

bai nuteikia prieš juos, dėl ko 
gi ir kyla tarp mūsų tarpusa
vio kovos, dargi tokios kietos, 
kad mes, tikrųjų, pasidarėme 
vieni kitiems nesutaikomi prie 
Šai. Bet užteks. Jau iš to, kas 
čia pasakyta, aišku, kad mūsų

liau, tokių balsavimų pras
mė?! v. x.

Laiškais ir žodžiu
K. Tilk ii Chicagos, savo II 

15 d. laiške labai apgailestau
ja JAV Lli susiskaldymų ir

JAV centrinės valdžios įstai
gas \Vašingtone su. savo “įga- 
.jojimais” atstovauti Amerikos 
lietuvius (laisvinimo klausi
mais), kuriuos ten atstovauja 
ALTas, kaip Amerikos lietu
vių organizacijų federacija.

Jei mes visi turėtume Lietu-1 bal tinės Lietuvos — 
vių Cha r tos dorybes, tai mylė- 
tumės, kaip broliai, kaip tos pa
čios tautos vaikai; ypač gi su 
nieile ir užuojauta prisimintu
me savo brolius tėvynėje, oku
panto pavergtus ir prispaustus;] per keliadešimt metų susiklo- 
splidariai 4r su pasiaukojimu j jusias tradicijas Vasario 16- 
dirbtume Lietuvos laisvinimo sios progomis aukot laisvinimo 
darbą; tą solidarumo ir pasi-l darbui lėšų i vieną 
aukojimo dvasią ugdytume taip 
gi mūsų vaikuose, nuo pat jų 
kūdikystės iki subrendimo; su 
pagarba ir pasiilgimu prisimin
tume Lietuvos nepriklausomy
bės laikus; gerbtume mūsų tau
tos dvasines vertybes, kurios 
sieja mus į mūsų tautinę bend 
ruomenę ir visi jaudintumies 
bėi keltume balsą dėl jų nieki
nimo, dėl jų mindžiojimo, ką 
daro okupantas - prispaudėjas 
mūsų brangioje tėvynėje.

O ar mes esame tokie? Ar vi
si turime Lietuvių Char to j e 
surašytas tas mūsų tautines 
dorybes? Oi, ne, ir dar kartą 
ne! Tai ko mums trūksta?

Mums trūksta, visų pirma, 
oroliškos meilės, net ir sąmo
nės bei pajautos, kad esame lie 
tuviai, vienos tautos vaikai. Gi 
mūsų tarpe esama jau ir tokių, 
kurie tegul ir žino esą lietu
viai, bet tokiais save nelaiko, 
lietuviais neprisipažįsta. Tokių 
turime apščiai mūsų jaunoje 
kartoje.
‘ Tokie yra nutraukę visus 

dvasinius ryšius ir su savo bro 
liais tėvynėje, kenčenčiais oku 
panto priespaudą. Jų tarpe esą 
nia ir tokių, kurie mezga su 
okupantu ar jo pataikūnais- 
padlaižiais; su mūsų raudonai 
siais “kvislingais” gražaus su
gyvenimą’, “kūltūrihio^* bend- 
dradarbiavimo ryšius; tokie 
bendradarbiauja arba duoda 
savo- žurnalistinius pasikalbė
jimus'okupanto propagandos 
spiųidoje, nuvykę į Lietuvą 

. Daugis mūsų, nuvykę į okup. 
Lietuvą, mato ten “grąžų gy
venimą”, nors laisvės neteku
sį tauta,, velka sunkų raudono
sios. vergijos jungą ir jos lais
ves kovotojai kankinami be 
teismo ar po parodinių teismų 
okupanto kalėjimuose, daugis 
jų-ilgiems metams nuteisti lė
ta mirtimi baigti ten savo gy- 
venimą..

“ 6 kiek jų kenčia Sibiro trem 
tyje, dargi visai be vilties iš ten 
išsilaisvinti?!

Kam gi mūsų gyvenimas 
bkup. Lietuvoje yra “geras ir 
gražus”, tam ir kova dėl Lietu
vos išlaisvinimo nesvarbi, be
prasmiška. Tam ir aukos lais
vinimo darbui — “tai pinigai, 
metami kaip į balą”, kaip tą ra 
šė net ir Tėvų Marijonų pasi
kviestas bendradarbis — “ben- 
dradarbiautojas’’ Br. Raila jų 
“brauge”.

Kam Lietuvos valstybes ne
priklausomybės nebūtinai reik 
ar jos visai nereik, kam da-

gyveni- 
mas “gražus ir geras” be jos, 
tam nei Vasario 16-sios progo
mis jos prisiminti nereik. To
kių savo tarpe turime irgi aps
čiai; Tokie lengvai laužo jau

visiems 
į bendrą fondą, per vieną tas 
Į aukas surenkančią ir Tautos 
Fondą remenčią JAV lietuvių 
atstovybę, šio krašto lietuvių 
organizacijų federaciją ALTą. 
Tokie anos gražios tradicijos 
laužytojai skelbia savo “tvar
ką”: aukoti, kiek kas nori ir 
kam tik nori, net ir pačiam 
sau į kišenę, kas ir būna, kai 
tokie “aukotojai”, vietoje au
koję laisvinimo fondui, neša 
aukas tik pačių savo organiza
cijai.

O kaip mokome savo vaikus 
remti Lietuvos laisvinimo dar
bą? Kaip supažindiname juos 
su pačiu aukos reikalu? Vasa
rio 16-sios progomįs lituanisti
nių mokyklų mokytojai, vieto
je paėmę ir į Tautos Fondą 
pagal tradicinę tvarką įmokėję 
mūsų vaikučių mažas, aukeles, 
iš jų pinigėlių, Vasario 16-sios 
šventės dieną suriktus iš jų 
centelius atiduoda ne Lietuvos 
laisvinimo fondui, o Lietuvių 
Fondui, kuriam gi galima iš 
vaikučių ir iš jų tėvelių aukas 
rinkti kitomis progomis, išti
sais metais

Kur tad mūsų vaikučių tau
tinis ir valstybinis auklėjimas, 
kuo labai rūpinasi kitos, bet 
ir laisvos tautos? Kur jiems 
tautinio solidarumo jausmo die 
girnas jų sielosna?!

O kaip mūsų vad neregistruo 
toji Bendruomenė ir vaikų tė
vai saugoja vaikučių sielas nuo 
okupanto apnuodijimo jų pro
pagandiniais nuodais?

Kiek mūsų okupanto propa
gandos apsvaigintų jaunų lie
tuvių vyksta į vad. “lietuvių 
kalbos kursus” Vilniaus Uni
versitete, kur dėstoma jiems ir 
Lenino “filosofiją”?! Ko tyli 
dėl to mūsų neregistruota Rend 
ruomenė, jos valai?!

Kaip ta mūsų neregistruota 
JAV LB auklėja lituanistinių 
mokyklų vaikučius, įvesdama 
į tas mokyklas ir pakišdama 
jiems skaitinių knygeles, ap
nuodytas okupanto propagan
da, kur išniekintas Lietuvos 
nepriklausomybės meto gyve
nimas tekstu ir vaizdais? Prieš 
kelis metus įvesta į tas mo
kyklas , skaitinių knygelė

“Tėvų nameliai brangūs”, 
JAV LB šventino Tarybos iki- 
šiol neišimama iš naudojimo, 
nors to 
dėlė šio 
tų dalis

Būtu
ko čia rašyti ir parodyti mūsų Į

griežtai reikalauja di- 
krašto lietuvių patrio-

dar daug, labai daug

tarpusavio santykiai yra tokie 
priešiški, jog neaglinie išsiteki 
ti net vienoje savo Bendruome
nėje. Vyksta mūsų kietos ko-

• vos ir dėl Bendruomenės vado 
vaujamųjų postų. Dėl to gi ir ruomenės veikėjais, kurie varo 
rinkinūn. s propagandos kovo- savo agitaciją prieš Dr. V. Bal
se viena visiems žinoma gru- čiūno vadovaujamo Komiteto 
pė panaudojo prieš kitų gru- š/ni. balandžio bėn. 25 d., Chi- 
pių kandidatus į JAV LB Ta- cagoje rengiamą JAV nepri- 
rybą pikčiausią propagandą, klausomybės 200 metų sukak- 
su jokia teise ir morale nesude- ties minėjimą. Jis kelia mintį 
rinamus metodus, o pačiuose tuos agitatorius skelbti spau- 
rinkimuose — klastą, sukčia- doje jų vardais ir atkreipti ata 
viinus, balsų padirbinėjimus, tinkamų. JAV valdžios įstaigų 
žodžiu sakant, . kriminalinius dėmesį į tą jų “veiklą”, nes tai 
nusikaltimus, tikrąją šio žodžio yra antiamerikinė ir nusikals- 
prasme. Tas galutinai suskal- tama veikla.
dė JAV Lietuvių Bendruomenę Registuotos JAV LB Mar- 
į du tarp savęs kovojančius ir ąuette Parko Apylinkės Valdy- 
prieš vienas antrą tolesnei ko- ba protestuoja prieš neregis- 
vąi išsidėsčiusius frontus, kur truotos JAV LB Marquette Par 
jau nebėra tarp tų kovojančių ko Apylinkės Valdybos naudo- 
jokios broliškosios meilės, tik jimą spaudoje jos vardo, šau- 
vieni kitiems neapykanta.

Ir taip iš mūsų Bendruome
nės išeivijoje, iš tikrų vienai tau 
tai priklausančių brolių, nete
kus brolybės jausmo vieni ki
tiems, mūsų dabartinėje Ben
druomenėje, kurioje, rodos, ga 
įėjo būti dangus žemėje, pasi
darė pragaras. Sekantieji šio 
mūsų Lietuvių Spaudos Klubo 
puslapio straipsniai ir faktų 
konstatavimai parodys esamą 
padėtį dar aiškesnėje šviesoje.

P. Stravinskas
Rinkimai ar kriminalas
“Draugo” “išmintingas” veda

joje, kurie, kaipnesutarimus
atrodą, tiek toli nuėję, jog mū
sų visų bendruomenė laika jau 
nebepasiekiama. Jis ypač pik
tinasi tais neregistruotos Ben-

kiant per spaudą savo apylin
kės narių susirinkimus. Tokį 
savo protestą ji pareiškė ir 
1976. II. 10 d. raštu, išdalintu 
visuomenei prie Marquette Par 
ko bažnyčios, kurios salėje bu
vo šaukiamas anos neregistruo 
tos LB Apylinkės narh] susi
rinkimas. Ar tai buvo gerai ar 
ne, to čia nesiimame spręsti, 
tik manome ir siūlome tai nau
jai LB, iki šiol besivadinusiai 
“reorganizacine” JAV LB, to
liau visur vadintis registruota 
JAV LB, gi seną LB vadinti 
neregistruota JAV LB, kad žino 
nės nemaišytų jų vardų. Tą mes 

mųjų rašytojas Bronius Kvikįdarome jau ir dabar šiame LS 
lys (b. kv) 1976 m. vasario 23 Klubo puslapyje. Tą darysime 
rašo: “reikia pasidžiaugti, kad ir visur toliau.
LB naujos tarybos rikimo bū
das yra labai paprastas, nesu-'kreipia dėmesį į neregistruotos 
dėtingas iii mėta perdaug for-J JAV LB Valdybos pirm. J. Gai 
malus. Balsuoti gali kiekvienas los straipsnį, paskelbtą pask. 
lietuvis, formaliai dalyvaująs “Pasaulio Lietuvio ” Nr. (24 
LB veikloje ar nedalyvaująs.’pus].), kur Gaila aiškina, kad 
Į balsuotojų sąrašus jis gali 
būti įrašytas anksčiau, o taip 
pat paties balsavimo metu. 
Balsavimo teisė teikiama ir ne
sumokėjusiam solidarumo mo 
kesčio..

Buvo aiškiai nustatyta, kad Svilonio nuomone, užtrenksiąs 
pereituose rinkimuose, naudo- neregistruotai JAV LB Ameri- 
jantis ta “paprasta” Kviklio kos valdžios įstaigų duris ir 
aprašoma tvarka dviejose vie-'pa(jaro negalimą J„ Gailos va
tose Ghicagoje buvo paruošta dovaujamai JAV LB Vadovy- 
daugiau kaip 800 laiškų ir jie vej toliau atstovauti Amerikos 
buvo Džiugo vadovaujamos rin lietuvius Wasingtone.
kimų komisijos priimti ir bal-Į 
savimai buvo suklastoti. Ta 
klasta vieno iš dalyvių, kurio 
sąžinė buvo jautri, buvo pra
nešta telefonu iš vakaro Dr. 
K. Bobeliui. Daugiau kaip 800 
balsų vienoje apylinkėje buvo 
įmesta į balsavimo urną ir nie
kam buvo neleista patikrinti, 
kas tie 800 ir kodėl jie negalė
jo ateiti balsuoti asmeniškai.

Esame įpratę, kad spauda 
jieško tiesos; esame pratę ma
tyti laikraščių vedamuosius, 
nurodančius tiesingą ir teisė
tą visuomeninio gyvenimo li
niją. Reikia betgi stebėtis iš

A, Sužionis, iš Chicagos, at-

Amerikos vyriausybės politika 
esanti nemorali, dėl jos ne
galį remti nei šio krašto lietu
viai. Toks Gailos aiškinimas 
ir kurstvmas Amerikos lietuviu 
prieš šio krašto vyriausybę, A.

labai, gal net ir perdaug išgar 
bintu’Simu Kudirka, kuris per 
didelį savo plepumą ir liežiu- 
vio nevaldymą pastaruoju me
tu pradėjo nušnekėti nei šį nei 
tą. Los Angeles frontininkų, 
(tų “gerų katalikų”) studijose 
jo pasisakymas, kad popiežius 
Paulius VI-sis esąs “niekšas”, 
nes jis, kaip aiškino marijonų 
“Draugo” red. Br. Kviklys, esąs 
pardavęs lietuvą Sovietams už 
“Judo sidarbriniu”. ir kiti pa
našūs Simo Kudirkos vieši lauš 
kalai rodą, kad jis turi vis dėl
to persiaurą akiratį ir per leng
vą žinių bagažą. Kad galėtų 
spręsti painias teisės ir kitas 
probleainas, mes irgi jam pa
tartume praplėsti protą ir sut
rumpinti liežuvį. Dėl jo post
ringavimų ir “ekspertinių” nuo 
monių, liečiančių mūsų spau
dą ir mūsų “bereikalingą pjo- 
vimasi” joje,, tai, mūsų nuomo
ne, gerai ir taikliai jam atsa
kyta. “Naujienų” 1976. II. 26 
vedamajame.

K. P., iš Chicagos atsiuntė 
mums “Gimtojo Krašto ”1975, 
XI. 15 d. laidą su Chicagos 
’’Draugo” ir kitos mūsų kata
likiškos spaudos bendradarbio 
J. Kauno pasikalbėjimu, duotu 
to “G K” red. Baltrėnui, Tai 
begėdiškas ir išdavikiškas to 
mūsų “gero kataliko” pliurpa
las bolševikinės propagandos 
laikrašti ^palaikyje, dėl kurio 
tas mūsų kat. spaudos bendra
darbis turėtų kuogreičiausia iš 
vykti iš Chicagos ir, susipaka
vęs savo lagaminus, ilgai ne
laukęs, vyktų pas bolševikus, į 
tū “gražų gyvenimą”, kurį taip 
išgyrė savo pasikalbėjime su 
bolševikiniu spaudos propa
gandistu. Tokiam subjaktui ge 
resnio patarimo nėra.

vykdyti jo funkcijų-tų JAV lie 
tuvių atstovavimų? (ii reiškia 
tai, kad JAV LB vadovybė nei
gia ALTą, kaip Amerikos lie
tuvių atstovybę, laiko jį visai 
jau nebeveikiančiu, teisiškai 
susilikvidavusiu, dėl to ir ne
vykdančiu savo funkcijos, nes 
gi vykdymo tų pačių Amerikos 
lietuvių dvigubo, t. y., lygegre- 
taus atstovavimo ne tik pagal 
teissę, bet ir pagal elementa
riausių logikų negali būti. JAV 
lietuvių atstovavimą gali vyk
dyti ALTas ar Bendruomenė. 
Trecios galimybės nėra ir pa
gal sveikų protų jos negali būt!

Jei taip, tai kas tada daryt? 
Kas turi iš Wasingtono su sa
vo įgaliojimais ar “įgaliojimais 
(Amerikbs lietuviams atsto
vauti) pasitraukti? Negi tų tu
ri padaryti ALTas, 36-ti metai 
pagal teisę, tradiciją ir pagal 
susitarimą su JAV LB steigė
jais, vykdąs Amerikos lietuvių 
atstovavimą Wasingtone? * Ne
gi jis turi tiems smurtininkams 
nusilenkti, ypač kada jie taip 
“gerai” atstovauja mus Wa
singtone (niekindami JAV pre
zidentą ir pan.), kad vieną gra 
žią dieną JAV Centrinės val
džios įstaigos gali jiems ir 
mums visiems pasakyti: get 
out! Ir kas tada?

Todėl, JAV LB smurtinin
kai, traukitės patys sava valia 
iš Wasingtono su savo “įgalio
jimais”, kol dar iš JAV centri
nių įstaigų nesate pagrįstai ir 
su gėda mums visiems išvary
ti. Kol to nepadarysite, joks 
ALTo ir registruotos JAV LB 
susitarimas su Jumis neįmano 
mas. Jūsų pasitraukimas iš 
Wasšingtono-tai Conditio sine 
qua non. K. Strėva

V. Kutkaus “muilo 
burbulas”...

1975, VIII. 20 d. ’“Drauge” 
V. Kutkus kaltino ALTa, kad 
jis prieštarauja pvz Liet, Ben
druomenės vadams pretenduo 
jan tiems atstovauti Amerikos 
lietuvius JAV centrinėse vai-

lietuvių atstovavimą Wasing
tone laisvinimo klausimais. J

Pajuokdamas ALTų, V. Kūt 
kus tada “Drauge” rašė taip: 
“Tikras muilo burkuotas, kad 
Bendruomenė su kažkuo susi
tarė, kad dirbs kultūrinį dar
bų“... Taigi, pagal V. Kutkaus 
anuometinį, rašymą, išeina, kad 
ALTas meluoja, tuom tarpu 
kai iš ALTO Sekretoriaus Dr. 
VI. Šimaičio paskaitos, skai
tytos Lietuvių Spaudos Klubo 
susirinkime, p a s kelbtos ir 
“Naujienose”, aiškiai matyti, 
jog toks JAV LB steigėjų susi
tarimas su ALTU tikrai buvo, 
netgi ir raštu. Taigi pasirodė, 
kad pats V. Kutkus skelbia 
netiesę, ne ALTAS, ne jo vei
kėjai.

Taip negražiai atsiliepęs apie 
ALTA ir jo veikėjus, išvadinęs 
juos melagiais, “tikrų muilo 
burbuolų “pulejais”, tas pats 
V. Kutkus tame pačiame “Drau 
ge” (jo šių metų vasario 26, d. 
laidoje) jau verkšlena, kad mes 
nemoka tarp savęs susikalbėti 
ir siūlo į naują JAV LB Tary
bų rinkti tokius kandidatus, 
“kurie nebijos tartis su kitaip 
galvojančiais”_

Patarimas, žinoma, geras, 
tik jis, tinka ir pačiam patarė
jui, kurise pirmo tuos “kitaip 
galvojančius” spaudoje išjuo
kia, melagiais, (“tikrų muilo 
burbulų” pūtėjais) išvadina, ‘o 
po to siūlo kitiems su jais tar
tais ir “mokėti” su jais “susi
kalbėt?’. ..

Mokytojau, pirma pats išmok 
to, ko kitus mokai, tai ir tavo 
mokiniukai tave gal kiek ge
riau paklausys. A. PL

‘ i f ”

Naujas Vengrijos arkivyskupas
BUDAPEŠTAS. — Vengrijos 

primatu ir mirusio kardinolo Jo
sef Mindszenty įpėdiniu paskir
tas vyskupas Laszlo Lekai. Vys
kupas Lekai, 65 metų amžiaus, 
buvo popiežiaus Pauliaus VI pa
keltas Į arkivsykupus po to, kai 
Vengrijos komunistu valdžia su
tiko jį priimti.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiąnt Čekį ar Money 
derj tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

i Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių,
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Jonas kavaliauskas, mūsų 
Klubo narys, iš Chicagos, pa- 

IU reiškė mums šias savo nuomo
nes ir sugestijas:

Savo 1976. II. 14 d. laiške 
jis piktinasi jau plačiai lietu
vių tarpe pagarsėjusio savo pa
taikavimais okupantui kun. Bal 
čio dažnais ir sunkiai besupran 

- Į tarnų tikslų lankymais okup. 
Lietuvos ir ten davinėjimais 
žurnalistinių pasikalbėjimų bal 
ševikij “Gimtajame Krašte”. 
Jis stebisi, kodėl dėl to tyli mū 
sų vienuolių leidžiama spauda 
ir kodėl nereguoja prieš tą ku
nigo balševikinę propagandą 
mūsų augštoji dvasiškija. T. K. 
Siūlo mūsų Bendruomenei im
tis dėl to iniciatyvos.

2) Toliau, telefonu perduo
tu savo žodžiu J. K. prašo at
kreipti Chicagos lietuvių dė
mesį į mūsų radio valandėlių 
vedėjų ir — pranešėjų tenden
cingai perduodamas žinias, “va 
rant savo propagandinį politi
ką”. Jis nurodo ir tų pranešė
jų vardus bei konkrečius fak
tus, bet tą čia išleidžiame, ne
norėdami tuo padaryti nema
lonumų žmonėms, darantiems 
klaidas gal gi be piktos valios. 
Tikimės kad jie ateityje savo 
pranešimais bus objaktyvesni.

J. S., ii Chicagos, reiškia 
savo apstvylimą vn’Ūsų tąif? jau

Taupykite
pas mus

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

R S A

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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-

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

įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu
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trims mėnesiams ________ $7.50
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Kanadoje:
metams .... ..... $30.00
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Prūsų Lietuvoje organizuotai (Metinių jaunimo sąskrydžių me- 
pradėta sportuoti lietuvių atgi- • tu Rambyne ar Juodkrantėje 
mimo laikais. Senosios “S.anta- lenktyniaudavo jau organizuotos
ros’ ir Vydūno “Beržai”, “Vaini
kas” draugijos sutelkdavo jauni
mą lenktynėms nuosavu dvira
čiu, prasidėjo ir kamuolio žaidi
mai, lengv. atletikos pratimai.

draugijų komandos, čia iškilo 
“Šarūnas”, įsteigtas 1922 m. su
pirmininku Jurgiu Sauga.

Šarūno nariai davė pradžią 
sportinei pažangai Klaipėdos

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

Užsieniuose:

metams _____ __ _______ $30.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
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Dideliam darbui reikia organizuotu jėgų
Darbą dirba individai, bet didesnio darbo jie nepajėk 

gia padaryti. Vieno žmogaus jėgos, kad ir labai didelės, 
kalnų negali nuversti. Didesniam darbui reikalinga tal
ka, organizuota jėga. Ypač Amerikoje ta jėga pastebi
ma. Kraštas yra didelis ir dirva veiklai plati. Laisvę šia
me krašte dar didesnė, bet jau šimtmečio pradžioje ta 
laisvė mažai tereiškė, jeigu tos laisvės vaisiais bandė nau
dotis paskirti individai.

Amerikos lietuviai jau šimtmečio pradžioje pradėjo 
organizuotis į politines ir pasaulėžiūrines grupes. Kiek 
vienas dėjosi prie tos organizacijos, kuri jam buvo ar
čiau prie širdies, kuri tenkino jo dvasinius reikalavimus. 
Amerikoje sudarytos organizacijos teikė pagalbą Lietu
voje likusiems broliams ir seserims. Vieni siuntė dole
rius kaime ar mieste likusiems giminėms, kiti organizuo
tai teikė paramą savo partinėms grupėms, tebeveikian
čiomis caro pavergtoje Lietuvoje. Vėliau, kai Lietuva ta
po nepriklausoma, tai ta pagalba buvo teikiama naujai 
besiorganizuojančiai valstybei. Kai buvo padėti valsty- 
biai pagrindai, tai buvo padedama paskiroms mokykloms, 
mokinių grupėms, kad jie nepriklusomoje Lietuvoje ga
lėtų šviestis.

Kada Lietuvą ištiko pati didžiausioji nelaimė, galin
gas, bet labai nekultūringas josios kaimynas panoro ne- 
priklaunsomą kraštą pagrobti, tai Amerikoje esančios 
lietuvių organizacijos pradėjo jungti savo jėgas dide
liems darbams. Pats didžiausias darbas buvo — atgauti 
Litruvos nepriklausomybę. Amerikos lietuviai ryžosi 
padėti pavergtiems lietuviams siekti teisės laisvai ir ne
priklausomai tvarkyti savo krašto reikalus. Amerikos 
lietuviai žinojo, kad jie gali padėti, bet, jie, pažindami šio 
krašto varomas jėgas, taip žinojo, kad paskiros grupe
lės, kad ir pačios gausiausios, nepajėgs efektyviai padė
ti. Amerikos lietuviams buvo reikalingas visų lietuvių 
junginys, siekiąs tų pačių tikslų, kad galėtų efektyviai 
padėti nelaimėn patekusiam gimtiniam kraštui. Ameri
kos lietuviai iš visų buvusių didesnių organizacijų suda
rė jungini — Amerikos Lietuvių Tarybą. Kiekvieną me
tą ar kas du metu jie siųsdavo geriausius savo atstovus Į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, kad ji galėtų dirbti didžiuo 
sius darbus.

Amerikos lietuviai tų darbų atliko gana daug. Jie 
padarė žymiai daugiau negu bet kuri kita etninė Ameri
kos grupė. Amerikos lietuviams pavydėjo lenkai, ukrai

niečiai, gudai ir net latviai. Jie negalėjo suprasti, kaip 
keli lietuviai politikai galėjo prieiti ne tik prie pačių įta
kingiausių abiejų didžiausių partijų vadų ir Įtikinti juos, 
kad pavergtai Lietuvai reikalinga pagalba.

Mintis sudaryti komitetą Lietuvos pavergimo bylai 
sudaryti kilo vieno lietuvio, teisininko, Amerikoje gimu
sio advokato Stepono Briedžio galvoje. Bet jis vienas ne
galėjo nieko padaryti, Kai jis išdėstė savo mintis Ameri
kos Lietuvių Tarybai, o ši ėmėsi organizuoto žygio tam 
sumanymui realizuoti, tai buvo sudarytas kongreso ko
mitetas, kuris atliko nepaprastai didelį darbą. Kersteno 
komiteto surinktais duomenimis naudojosi kiekvienos 
valstybės diplomatai.

Amerikoje buvusios abiejų partijų administracijos 
ir kongreso vadai su lietuviais skaitėsi, nes jie žinojo 
vieningą Amerikos lietuvių jėgą. Jiems buvo aiškūs lie
tuvių siekimai, jie suprato didesnių organizacijų užsi
brėžtą darbą ir labai atidžiai išklausydavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos priešakyje stovinčių- žmonių Reikalai 
taip susidėstė, kad patys kongreso atstovai, norėdami 
kurį klausimą nuodugniau ištirti, kviesdavo ALTo va
dus į Washingtona, kad" galėtų pasitarti svarbesniais tarp 
tautinės politikos klausimais.

Labai gaila, kad Amerikoje atsirado dideles ambi
cijas turinčių jaunesnių lietuvių politiku grupelė, kurie 
taip pat panoro prisidėti prie Lietuvos išlaisvinimo dar
bo, tiktai jie pradėjo ne iš to galo. Vietoj susiorganizuoti, 
jie pareikalavo, kad iš anksto, be jokios organizacijos ir 
be jokių susitarimų būtų leista ir jiems vadovauti tiems 
dideliems darbams. Kai jiems buvo pasakyta,- kad jie 
pirmiausia privalo susiorganizuoti, sudaryti savo narių 
sąrašus, tai jie nutarė šitokiais mažais darbais neužsi
imti. Jie paskelbė, kad visi lietuviai yra jų organizacijos 
nariai ir kad jie yra tos didelės organizacijos atstovai. 
Nei tie “visi lietuviai” jų organizacijai priklauso, nei jie 
moka organizacines duokles, nei neina i jų susirinkimus, 
bet jie ir toliau tebetvirtina, kad jie yra tos nesamos or
ganizacijos atstovai ir kad reikia leisti jiems vadovauti 
Amerikos lietuvių laisvinimo kovai.

To dar negana. Tie neorganizuoti, veikė jai tarp sa
vęs nesusikalbėjo. Jie suskilo ir pradėjo-peštis. Vieni 
nuėjo organizuotų lietuvių grupių keliais. Jie padėjo pa
grindus savo organizacijai, paruošė nuostatus ir išsirin
ko vadovybę, o kiti ir toliau tiktai tuščiažodžiauja, bet 
reikalauja didelių veiklos privilegijų. Kad bent vienas ju 
būtų Įrodęs, ką jis padarė, paaiškinęs, kodėl jis privalo 
būti vadas, bet ir tokių vadų neturi. Jeigu jie ką ir imasi, 
tai nesugeba reikalo nuvesti iki pabaigos. Vienas patep
tas vadas pasiryžo padėti nelaimėn patekusiems dviem 
mūsų tautiečiams. Jis pirma pasigyrė, kad darbą jau at
liko. Jis net nemanė, kad tas anksyvas pasigyrimas dar 
labiau tiems tautiečiams pakenks.

Į didelį darbą gli Įsijungti tiktai organizuoti lietuviai. 
Bet tos organizacijos privalo būti tikros, su tikrų .narių 
sąrašais. Jeigu to nebus, tai generolams be batalijonų 
bus labai sunku dirbti bendrą darbą.

krašte. Po 1922 m. Klaipėdos 
mieste Uet. karių įgula pradėjo 
sudaryti savo sportininkų rate
lį. Tada ypatingai populiarus bu
vo futbolo sportas, kuriame vy
ravo vokiškos sporto organizaci
jos, kurios tam tikru tikslu vi
sais būdais stengdavosi įjungti 
į savo eiles geriausias viso kraš
to sporto jėgas, koncentruojant 
jas Klaipėdos mieste ir tuo su
darydamos tikras rinktines.

Jų tokia rinktinė buvo “Spiel- 
vereiningung”, kurios futbolis- 
tai dar dalyvaudavo Vokietijo
je Rytprūsių futbolo pirmenybių 
rungtynėse. Tuomet Lietuvoje 
lygaus pajėgumo priešo dar ne
turėjo. Abu Klaipėdos lietuviški 
vienetai, pavieniai negalėdavo 
tinkamai pasirodyti, nors savo 
eilėse ir turėjo paskyrų jau spė
jusių pasižymėti sportininkų.

Todėl kilo mintis įkurti vieną 
bendrą ir pajėgią sporto organi
zaciją. Toks sujungimas ir įvyko 
1926 m. vasario 26 d., Ypatingai 
didelėmis pastangomis Jurgio 
Saugos ir Įeit. Vygando (Lett. 
Vygandas aktyviai dalyvavo 
1923 m. Klaipėdos sukilime). 
Nauja sąjunga pasidavino “Klai
pėdos sporto Sąjunga”, sutrum
pintai “KSŠ”. Iš “Šarūno” įė
jo geras skaičius pasižymėjusių 
klaipėdiečių sportininkų, tarp jų 
broliai Bruzdeilinai, Tendys, V. 
Trumjonas, Jurgis Sauga, A. 
Lekšas, V. Bajoras, J. Gunga, 
M. E. Nauburas ir kiti.
Sujungimas davė geriausius 

vaisius. Futbolistai jau pirmais 
metais išsikovojo Klaipėdos kraš
te futbolo meisterio vardą ir 
rungtynes dėl visos Lietuvos 
futbolo meisterio vardą pralošė 
prieš Kauno atstovą tik 3-4 re
zultatu. Toliau sporte pradėjo 
pasižymėti. 1928 m. laimėjo vi
sos Lietuvos futbolo meisterio 
titulą ir išlaikė tą titulą iš eilės 
dar sekančius 3 metus, su 5 me
tų pertrauka.

1937 m. vėl išsikovojo Lietu
vos futbolo meisterio vardą. Tuo 
pačiu pasidarydami jau 5 kartus 
Lietuvos futbolo meisteriu. Be 
to futbolistai 1938 m. iškovojo 
auksinį olimpinį medalį, pasida
rydami “Pasaulio Lietuvių Spor
to Olimpiados” futbolo nugalė
tojais. Tuo būdu tapo 6 kartus 
Lietuvos futbolo meisteriu. Tai 
buvo rekordas Lietuvos futbolo 
gyvenime. Vien pirmuosius TO 
metų KSS futbolininkai sužai
dė 294 rungtynes. KSS — fut
bolistai jau nuo 1930 m. nuolat 
nugalėdavo^ Klaipėdos vokiečių 
“Oberlygos” komandas. KSS fut
bolistai pasižymėjo, ypač, tuo 
kad jie pasiekdavo aukštus re-' 
zultatus, įmušdami aukštus re
zultatus savo priešams po 10, 
12, 13, 15 ir net 20 vartų. O 
prieš atsilankiusį Klaipėdoje ru~, 
sų karo laivyno futbolo koman
dą 15-0. Lošdami prieš vok. 
“Vorwaerts” — Šilutė pirmeny
bių runktynėse laimėjo rekor
diniu rezultatu 20-0.

KSS futbolistai lošė su įvairio-

mis užsienio komandomis vokie- ypatingai paplitęs Vokietijoje,
čių, latvių, estų, suomių, švedų, 
olandų, prancūzų, argentiniečių, 
čekų, austrų, vengrų, rumunų, 
rusų anglų ir kitų. Jau nuo 1927 
m. KSS žymiausi futbolininkai 
buvo kviečiami dalyvauti Klai
pėdos miesto, bet Klaipėdos kraš
te rinktinėse — komandose ar
ba atstovauti Lietuvą Lietuvos 
valstybinėje komandoje, Įvairio
se rungtynes prieš kitų valsty
bių reprezentacines valstybines 
arba profesionalines futbolo ko
mandas Lietuvoje, ir užsienyje, 
kaip tai austrų “Hakoah” — 
Vien, “Hertha” —Wien, Ven
grų “Ujpost” — Budapest, čekų 
“Moravska Slava”, “Nachod”, 
“Teplitz”, “Zidinisi”, prancūzų 
meisterį “Club Francais” — Pa
ris, ispanų meisterį “Europa” — 
Barcelona ir kitas.

Iki 1938 m. KSS davė 14 fut
bolo žaidėjų, kurie .žaidė už Lie
tuvą 85 kartus. Nemažas skai
čius futbolistų, perėję KSS fut
bolo “mokyklą” persikėlė kitur. 
Jie ekitur buvo laukiami ir mie
lai priimami.

Lengvoje atletikoje KSS turi 
irgi nemažai nuopelnų, čia ypa
tingai pasižymėjo klaipėdiečiai 
broliai Bruzdelinai ir Tendys. 
Jie nepaprastai kantriai užsiim
davo su jaunais dar neprityru
siais bėgikais ir iš jų padarė net 
rekordininkus, pav. šimaną. 
Bruzdeilinas I pastatė naują Lie
tuvos rekordą 10,00 bėgime ir 
išlaikė šį rekordą iki 1935 m., 
kai Tendys ŠĮ rekordą dar pa
gerino 1929 m. bėgimuose per 
Klaipėdos miestą KSS išėjo lai
mėtoju. t193O m. lengvaatletai 
visose srityse iškovojo pirmas 
vietas, taip buvo ir 1931 m., 1932 
m., ir 1933 m.

1934 m. buvo pastatyti dar ke
li .Lietuvos rekordai: Komaras 
šuoly į aukštį ir trišokyje, abu 
tuos rekordus sekančiais 1935 
m. dar pagerino junioras Virkie- 
tis, pastatė, naują rekordą 1,000 
m. bėgime ir Hagenaitė disko ir 
ieties metime. • j

1934 m. Klaipėdos krašto, 
lengv. atletikos pirmenybėse KSS 
komanda užėmė pirmą vietą. 
1935 m. vėl nauji Lietuvos re
kordai, išviso 9. Hagenaitė* — 
rutulio, disko ir ieties njetime, 
švarplaitis — 20 m. bėgime, ko
manda iš Virkiečio, Greičiaus, 
čemobroviko ir Tendžio. — 4x 
1,500 m. bėgime estafete,- -Ko
maras —110 m. barjero bėgi
me, šuolyje į aukštį, -trišakyje 
ir Tendys 10,000 m. bėgime, kaip 
jau aukščiau minėta. Tik per.pir- - 
muosius 10 veikimo metus KSS 
lengvaatletai pastatė iš viso 29 
naujus rekordus.

Krepšinio sportas Klaipėdos 
krašte tik paskutiniaisiais me
tais prigijo. 1937 m. KSS krep
šinio komanda buvo Klaipėdos 
krašto meisteris. Iš jų žaidėjų 
paminėtini Paberžis, Cenfeldas 
ir .broliai Saunoriai.

Kumščiasvydžio sportas, gry
nai klaipėdiškių mėgiamas ir

KSS komanda iš eilės 6 metus, 
nuo 1928 iki 1933 m. išsikovojo 
Klaipėdos krašto meisterio var
dą. Buvo numatyta šią koman
dą siųsti į Vokietiją gastrolėms, 
tačiau dėl finansinių^ sunkumų 
teko atsisakyti. Jų žymiausieji 
žaidėjai buvo V. Bajoras, Gon
gą, Meižys, Nauburas ir Klim- 
kaitis.

Teniso sportas buvo kultivuo
jamas net nuosavose teniso aikš
tėse. Tenesininkų žymiausios jė
gos buvo: Volkovas, Varnas ir 
Milerytė.

Stalo tenisas, lede hokey, šau
dymas, vandens sportas — plau
kimas ir buriavimas jelėmis, tai 
sekcijos, kurios turėjo savo tar
pe gabių'sportininkų. KSS tu
rėjo net nuosavas jeles. Ir šitose 
srityse KSS turi garbingų per-, 
galių eilę.

Visi KSS pasisekimai, ypač pir
muose metuose, klaipėdiečių 
jaunimą skatino sportuoti. KSS 
su laiku pasidarė didžiausia Klai
pėdos krašto ir visos Lietuvos 
sporto organizacija. Klaipėdie
čiai sportininkai atliko savo kraš
tui ir visos Lietuvos garbei di
delius darbus. Mažas skaičius 
pasiryžėlių pasiekė žymius lai
mėjimus ir išgarsino visų lietu
vių vardą. KSS nuveiktais dar
bais ir pasisektais laimėjimais, 
tikrai lietuviai gali didžiuotis.

KSS buvo priversta likviduo
tis 1939 m. kovo 22 d., kai na
ciai užėmė Klaipėdos kraštą -ir 
prijungė prie Vokietijos. Gra
žių ir brangių KSS lakštų . pri
zų — likimas nežinomas.

Bemaž visi klaipėdiečiai lietu
viai KSS. sportininkai vienaip 
ar kitaip nukentėjo nuo naciško 
keršto — buvo pašalinti .iš tar
nybų, turtai .buvo jiems atimti, 
kiti buvo sugrūsti į kalėjimus, 
ištremti iš Klaipėdos krašto .ar 
palikti be jokių teisių.

Vilius Trumjonas

SEKSOPATIJA ŠVEDIJOJ
STOCKHOlAlAS. — Speciali 

valdžios komisija savo tyrinėji
mų rezultate pasiūlė leisti lyti
nius santykius nuo J.4 metų am
žiaus, santykius tarp giminių 

v (incest) skaityti normaliais ir 
homoseksualų neišskirti. Draus
mę ir. bausmę kpmisįja rekomen
duoja palikti ųž lytinį smurtą, 
už' .vaikams .kenksmingus veiks
mus ir už prostitučių .finansinį 
išnaudojimą.

APKALTINTAS z
FOX LAKE MERAS...... ... r - - -. t.

Buvęs Fox Lake meras J., Ar- 
mando yra kaltinamas neteisėtai 
pasipelnęs parduodamas žemę 
vienai statybos bendrovei.

Meras pirma savavališkai pa
keitęs 500 akrų ploto zonos i laip
snį ir po to ją pardavęs,.gauda
mas 98,000 dol. pelao.

Be io, jis suklastojo mokes
čių pareiškimą ir melavo ^prisie
kusių j ųteisme.

Algimantas Mackus

1.
Turite progos paskaityti “neornamen

tuotos kalbos generacijos” poeto Algiman
to Mackaus dar niekur nespausdintą raši
nį. Poeto palikimą tvarkantieji žmonės 
leido “Naujienoms jį spausdinti. “Slėptu
vė” yra raktas į visą “neornamentuotos 
kalbos generacijos”, o ypač į “B Chapel” 
eilėraščių grupės filosofiją. .V. Redakcija

Berlynas, 1914 metų velyas ruduo
Slėptuvė. Niūrūs rūsys. Drėgnas, nejau

kus kaip ir pats laikas, kuriame skleisis 
mūsų komedija.

Nuo nelygių lubų į grindis nuleisti bal
kiai. Tarp dviejų vidurinių balkių pastaty
tas apgriuvęs medinis suolas. Kairėje pusė
je durys ir keli cemento laiptai. Lubų cent
re spinksi metalinių tinkelclių aptraukta 
elektros lemputė. Ant durt] aiškus fosfori
nių raidžių užrašas: “Luftschutzraum fur 
Auslaender”. Tyla, d rėmė ir maža šviesa, 
neryškiai krintanti ant grindų.

Sugirgžda veriamos rūsio durys. Pasi
rodo truputi kupron susimetusio žmogaus 
figūra. Rūsio drėgmė ji verčia nusikosėti. 
Žmogus vienoje rankoje nešasi nedidelę

sudedamą kėdutę ir aptrešusį lagamineluį 
arba portfelį.

Seniem žmonėm būdingu pedantišku
mu jis atsargiai praveria kėdę ir ją pasta
to ant grindų. Jo kėdės vieta nėra atsitik
tinai parinkta. Ji turi savo vietą, žmogus 
galimai patogiau įsitaiso kėdėje ir dar kar 
tą nusikosi. Iš liemenės kišenėlės ištraukia 
laikrodį, pakelia jį spinksinčios lemputės 
šviesos plotan, ir užmeta savo senas akis 
į laikrodžio rodykles.
Karevičius

Dar dešimts minučių.
Narevičius rūpestingai įkiša laikrodį, 

užkabintą ant ilgos senoviškos grandinė
lės, liemenės kišenėn. Dabar jis pasikelia 
nuo žemės lagaminėlį ir, pasidėjęs jį ant 
kelių, atidaro. Iš lagaminėlio išsitraukia 
pieštuką ir krūvą popierių. Tada, užda
ręs savo “sandoros skrynią”, lagaminėlį 
vėl pastato ant žemės, šalia kėdutės.
Narevičius

(Skaįto) “Lucko suvažiavimas svar
besnių problemų išspręsti nepajėgė. Ta
čiau jis yra pažymėtinas tuo, kad jame im
peratorius Zigmantas iškėlė Vytauto ka
rūnacijos klausimą. Savo mintį impera
torius Zigmantas, manoma jau iš anksto 
susitaręs su Vytautu, atidengė Lenkijos 
karaliui Jogailai”.

Įeina pro duris moteris. Ji nebėra jau
na. Jos rankoje-kėdutė. Jinai jokio laga
mino neturi, tik po pažastimi pasikišusį 
piniginę. Moteris jau kiek pražilusi. Jos 
įėjimas tuojau pat pagauna 'Narevičiaus 
dėmesį ir atsuka jo galvą įteinančios pu
sėn.
T at ja

(Linksniai ir laisvai. Jos visa kalba 
bus laisva ir nevaržyta) Jūs ankstyvas, pro 
fesoriau. Paprastai aš ankščiau ateidavau 
už jus. (Pastebėjus profesoriumi pavadin
to popierius) Jūs vis rašoteAš neįsivaiz
duoju kaip galima dirbti (akimis apžvel
gdama rūsį) tokiose sūlygose.

Tatja pastato kėdelę netoli Narevi
čiaus. Tatja atsisėda.

Narevičius
Šiąnakt jie turbūt vėluosis, panelė 

Tatja.
Tatja C

Nėsivehios, profesoriau. Vyrai vėluoja
si dienomis, naktimis-ne.
Narevičius

Daugiau aš nebegaliu rašyti.
T^tja

Ar jau artėjate prie Vytauto karąnaci- 
jos? C
Narevičius

Dar paliko keli puslapiai Lucko suva

žiavimui, o tada...
Tatja

Jūs labai prietaringas, profesoriau.
Narevičius

Panelė Tatja, aš nerašau istorijos, aš 
gyvenu ja. Vytauto karūnacijos 'nepasise
kimas buvo tragedija. Ji baigėsi mirtimi. 
Nejau jūs manote, kad aš, aš, galiu rizi
kuoti? O jeigu, jeigu mano nujautimas 
išsipildys, kas tada??

Tatja \
Mirsi t,-ir daugiau nieko.

Narevičius
Vot, va t, čia ir yra...

Tatja
Dėl to valstybinės tragedijos nebus, 

profesoriau.
Karevičius

Ir ko jie vėluojąs? Man nepatinka .to
kia netvarka.
Tatja

Gal šiąnstkt jie užklups mus netikėtai. 
Be sirenų.
Narevičius

Jau antrą savaitę jie atskrenda vis tuo 
pačiu laiku. Tatja iš savo piniginės iškra
pšto bonkutę. Atidaro ją ir nugeria gurki- 
niuką. Siūlydama Narevičiui.

Tatja ■
.Išgerk, profesoriau, mirtis bus šiltesnė,

cha, cha... Už scenos pradeda kaukti oro 
pavojaus sirenos. Rėžiantis jų kaukimas 
minutei .pripildo visą sceną.

Narevičius
(Atstumdamas Tatjosjanką su.bonka) 

Visgi. (Jis pakelia savo lagaminą nuo 
grindų, atidaro jį ir atgal įkloja ^avo po
pierius).

Tatia .
Tai ,iąnakt nerašysit? Jūsų Vytauto 

karūnacija dar ir šiąnakt neįvyks?
Narevičius

Ji negali įvykti.
Tatja

Žinot, profesoriau, ir aš galvoju... 
(Prieš silpnai šviečiančią elektros lempu
tę ji pakelia bonką, žiūrėdama ar ji te- 
bėraapypilnė). Kai aš ^tą bonką išgersiu, 
aš daugiau nebeturėsiu vyro. iMrsiu. Bū
siu sustingusi ir niekam nereikalinga, cha, 
cha. .. Ak, Tatja Tatja, dvidešimties me
tų Tatja, kur tu dabar? '

Sirenos trumpai, bet skardžiai nubėga 
per visą sceną ir salę.

Narevičius
šiąnakt kažkas bus, kažkas netaip... <.

(Bus daugiau)
■ —■ ■■ , I . ........................... .. I I _...  ■ I ■ fe

Skaitykite ir platinkite

4 _ NAUJIENOJ, CHICAGO 8, ILI-----TUESDAY, MARCH 2, 1976



I

8

RADINSKAS

Anglijos naujienos

ANTANAS TAMOŠAITIS

ne-

Laidotuvių Direktoriai

bil. doleriu

EUDEIKII

%,

I I ■ I

I

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

OR. C. K. BOBtUS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Metrical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SUKGfcvH 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2x33 
OFISO V ALANDOS:

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

ir šestad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAKG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. 8. GLEVECKAS
— GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pūgai susitarimą.

KEZ.: GI 8-0873

' DR. W. EISIN - EISIMAS 
akušerija ir MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Mi 3-0001.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i i■ «

SKAITYK IK KITA«: PATARK

DIENRAS1 : "NAIJTIENaSt

jų sekcija ir jai vadovauti pa
vesta parajrijos tarybai.

TRYS MODERXSKOS

TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS ■
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawtord

Medical Buildins). Tel. LU 5-6446 . 
Priima Ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. K. A. V. JUČAS
TeL: 561-4605 ir. 489-4441

O FJLS.A J:.. • 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teL: HE 4-T818
Rezidencijos: PR 6-98C1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

v

>•

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS ‘ 

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

“contact lenses”.
Vai. pagal Susitarimą. Uždaryta tree.

I
DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai: anirad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

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

H
I

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

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

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

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

Dėl

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko i amt 
(Arch Supports) ir t t

2850 Wert 63rd St., Chicago III. 60629 
Teftf.: PRospėrt 6-5084

SKAITYK PATS IR PARGINK

KITUS SKAITYTI

Šiemet nep riklausomybės 
šventė Londone buvo sujung
ta su M. K. Čiurlionio metų 
užbaigimu, šventė pradėta va
sario 15. d. pamaldomis Lon
dono lietuVių bažnyčioje, ku
rias užprašė nepriklausomos 
Lietuvos atstovas V. Balickas. 
Pasimelsti už Lietuvą prisirin 
ko pilna bažnyčia žmonių. Vi
sos maldos ir giesmės buvo lie
tuviškos ir patriotinio turinio.

Tos dienos vakare minėji
mas buvo tęsiamas Bishopsga- 
te Instituto koncertų salėje. 
Ruošė PLB D. Britanijos kraš
to valdyba. Atidarymas pradė
tas Malda už tėvynę. Nuoširdų 
sveikinimo žodį tarė nepri
klausomos Lietuvos atstovas 
V. Balickas. Apibudino nepri
klausomybės reikšmę ir daro
mus žygius dėl mūsų 'tėvynės 
išlaisvinimo. Priminė, kad Va
sario 16 aktas yra tikras visų 
lietuvių kelrodis bei įkvėpimo 
šaltinis. P'askaitą “M. K. Čiur
lionis už Lietuvos sienų’’ skai
tė skulpt. E Gaputytė. Primi
nė, kad M. K. Čiurlionis daug 
dirbo muzikos ir meno kūry
boje. Jis mylėjo Lietuvą, jai kū 
rė ir stengėsi, kad jo kūryba 
išliktų ilgiausius metus. Čiur
lionio kūryba didžiuojasi ne tik 
lietuviai, bet domisi ir kitų 
kraštų menininkai. Keletą M. 
K. Čiurlionio kūrybos preliu
dų paskambino pianistė Čarli 
na Cęrr.

Po pertraukos prasidėjo me
ninė dalis. Londono jaunimo 
tautinių šokių .grupė mikliai 
pašoko keturis tautinius šo
kius. Grupei vadovavo V. Ju
rienė ir P. Senkuvienė. Londo
no lietuvių choras, vadovauja- 
'mas — černio, skambiai ir su 
tartinai pad aitravo keturias 
tautinės dainas. Akomponavo 
V. O’Brien. Deklamavo V. šal- 
čįūnas. Pranešėjos pareigas lie 
tuvių ir anglų kalbomis sklan
džiai atliko Šekspyro teatro ir 
TV aktorė Živylė Šlėkyfė" — 
Roche.- Atsilankė anglų ir 
mums draugingų tautų atsto
vai. Bažnyčioje ir salėje minė
jimai baigti iškilmingai sugie- 
dant Tautos Himną.

Vasario 16 d. vakre buvo su
ruoštas tradicinis priėmimas 
Lietuvių Namuose. Dalyvavo 
anglų ir kitų tautų atstovai, 
Jie buvo supažindinti su da
bartine Lietuvos padėtimi ir 
aplaįinti atatinkama literatū
ra. .
_ Parapijos susirinkimas

Vasario 22 d. įvykp Londo
no lietuvių parapijos mėtinis 
narių susirinkimas. Kaip paaiš 
kėjo iš pranešimų, tai metų 
laikotarpyje Londono lietuvių 
bažnyčioje pakrikštytas 1 kū
dikis, susituokė’ 2 poros ir mi
rė 14 parapiečių. Aatidaryta 
bažnytinė svetainė ir suruoš
tas literatūros vakaras. Praves 
ta Derby loterija, išvyka j Lie 
tuvių Sodybą ir ruoštos įvai
rios pramogos. Parapija slankė 
4 svečiai kunigai ir iš kitų kraš 
tų atvykę pasauliečiai.

Gegužio 23 d. bus paminėta 
Bažnytinės Provincijos įsteigi
mo Lietuvio 50 m. sukaktis.

/ . X

Kartu bus minima ir Londono 
lietuvių parapijos įsikūrimo 
75 m. sukaktis. Į iškilmes yra 
pakviestas Europos lietuvių 
vyskupas A, Deksnys. Velyki
nes rekolekcijas pravesti Lon
done yra pakviestas kun. S. Ma 
tūlis. Planuojama sudaryti ak
cijos grupę, kuri rašytų įvai
rius prašymus ir peticijas S. 
Rusijos vyriausybei, kad pa
leistų iš kalėjimų žmones, ken 
čiančius už tikybos laisvę.

Parapijos komiteto pirmi
ninku perrinktas S. Kasparas, 
vicepirm. I. Dailidė, ižd. A. 
Knabikas. Tarybų# išrifikti: J. 
černis. A. černauškas, A. 
čiūnienė, J. Babilius ir J. že
mėta. Revizijos komisijofl: N. 
Žžvirblis. P. Mašalaitts it P. 
žvJtbbs. Įsteigta Liefftttų Ka- 

Italikų Religinės šalpos Rėmė-

Bemokslis genijus — 
garsui rtibkslinlnkas

Savo namuose 2714 Sheridan 
Rd., Chicagos šiauriniame prie
miestyje Evanstone sulaukęs 83 
mėty amžiaus, ifiirė Joseph G. 
Alther, nebaigęs net aštunto 
pradžios mokyklos skyriaus, bet 
patapęs žymiausiu visame pa
saulyje alyvos rfiokslininku. Jis 
1945 metais pasitraukė iŠ Uni
versal Oil Products Co., kur bu
vo kompanijos vice-prėzidentas 
ir direktorius tyrinėjimu reika
lams, | tą kompaniją Įstodamas 
1916 metais kaip raštininkas ste- 
nografas.

Per savo 20 metus Universal 
Oi! Products vadovybėje Mr. 
Alther išvystė tyrimų laborato
rijas ir išplėtė tyrinėtojų štabą 
tok j, kad jam pačiam pasitrau
kiant jame dirbo daugiau kaip 
600 asmenų, daugumas žymių 
chemikų ir savo srityje moksli
ninkų.

Jis turėjo daugiau kaip 50 pa
tentų, už išradimus kaip iš ne
valytos naftos padaryti gerą — 
geriausią gazoliną. Vienas jo pa
tentuotas išradimas buvo Uni
versal Equiflux Krosnis, paten
tuotas 1936 metais. Tas išradi
mas sumodernino visą aliejaus 
rafinerijos pramonę.

Joseph Alther gimęs Chicago- 
je, tebelankydamas St. Alphon- 
sus elementarinę mokyklą, su
laukęs 14 metų amžiaus išėjo 
uždarbiauti. Po poros metų darbo 
UOP (Universal Oil Products 
Co.) jis buvo pakeltas tos kor
poracijos sekretorium. Pasimo
kydamas iš i 
jis buvo paskirtas UOP vicepre
zidentu, vadovauti visoms tos 
korporacijos operacijoms, o 1940 
metais jis jau buvo vienas iš as
tuonių Amerikos manufakturis- 
tų asociacijom pagerbti atrinktų 
asmenų kaip Amerikos .industri
jos moderniųjų pionierių,’ vienin
telis iš visų astuonių neturin
tis kolegijos diplomo.

Bus silpna statyba 
Čikagoje 1976 m.

Čikaga. — Prėz. Fordo 
pasirašytas viešųjų darbų įsta
tymas, 1976 m. Čikagos .jegi- 
jonė susilpnins statybą. Kelių, 
tiltų, namų statyba bus žymiai 
1976 m. silpnesnė, lyginant su 
ankstyvesniais metais.

Toks pesimistinis praneši
mas buvo padarytas Čikagos 
statybų derinimo komiteto su
šauktame susirinkime, daly
vaujant JAV darbo departa
mento, valdžios ir vadovavimo 
atstovams. Komiteto direkto
rius Ron Van Hėlder sakė: 
“Tikro skaičiaus nežinoma, bet 
1975 m. Čikagos rėgi j one sta- 

n.xcvMxxum ooxxxxw-- tykai buvo išleista 1994,7 mil.
šalies, 1928 metais Idol., tuo tarpu 1974 m. — J,1

EDISON KOMPANIJOS 
PELNAS

L -
Edison'kompanija, kuri gami

na elektrą ir apšviečia visą Uli
ne jų, pereitais metais turėjo ge
rą pelną. Ji pakėlė disidentą nuo 
57.5 cento iki 60 centų, kuris bus 
išmokamas’ kompanijos Šerų sa
vininkams nuo s. m. gegužės 1 
d. Už kiekvieną turimą serą bus 
mokama 60 centų dividento už 
pirmąjį 1976 m. ketvirti.

Tapyba

PERKRAUSTYMA!

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairięr atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRonfier 6-1882

TAKŲ MAGNETOFONAS

TIK S39.95
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sekm. ir tree, uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

I ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Grįžkite l mane ir aš grįšiu Į |us, sako kareivi j y Viešpats".

Mat 3:7.
Atkartotinai. Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 

per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir.atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skalbia švento Rašto tyrinė
toju aiškinimus.

Visi žfoo, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi 
rusieJI? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai- Rašykite-

F. ZAVIST, 3715 WEST 6ėth STREET. 
CHICAGO, ILLINOIS 60629. 

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

TiVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JHR-COKMTIGNED KOPLYČIOS

"NAUJIENOS” BOLŠEVIKAMS

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

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

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ROŽE BUKŠNES 
Pagal tėvus Valantis

Gyveno Dofton, III. Anksčiau gyveno Roselande

Mirė 1976 m. vasario 28 dieną, 3:00 .vai. ryto, sulaukusi 79 metų 
amžiauh. Gimusi Lietuvoje, Raseinių apskr., Eržvilko vals.

Amerikoje išgyveno 64 mete.

Paliko nuliūdę: sūnus Kazimieras ir jo šeima, marti Stella Bukš- 
nes ir jos šeima, anūkai — Diennė, jos vyras dr. Dennis Jurczak. ir 
Donald Bukšnes su žmona Patricia, 6 proanūkai ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Kazimiero ir motina mirusio Albino.

Kūnas pašarvotas DeYoung-Vroegh koplyčioje, 649 E. 162 St., 
So. Holland, Illinois.

Antradieni, kovo 2 d., 8:45 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 
Apaštalų Karalienės parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Šv. Kąziimero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Rožės Bukšnes. giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

sūnus, marčios, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leonardas Bukauskas ir Sūnus. 
Telefonas CO 4-2228.

1739 Sė. HALSTED CHICAGO, ILL. 60608
WHU£ YOU BANK OR WORK—

PORKST JFTRKS HURT 
(XJX TDREST FRlENBf

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip grižiai žaliuojanti pie- 
relė. Kiekvienas lietuvis Adžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
risur galima gražias sėdybą pieveles išauginti Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kurį vadinasi A

SODYBŲ - PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už SI,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti >1.50 čeK| 
arba Money Orderį o mes knygelę* jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

Oar viMGše fe« ae defeat* 
xgxxaac tbe orele* «»e of 5r* 

!š> folio* Smokry'i ABC c

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių E
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

!R NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

J

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 74911
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kų italu gale nulemia žino- kui už dėmesį ir už |>:ir:im:t. 
, <> ne neteisingu keliu einą i

u po

Antanas Kadaitis iš Mar- 
qiiete Parko apylinkės, ilga
metis Naujienų skaitytojas ir 
rėmėjas, taip pat lietuviškos: 
veiklos 
ministracijoje ir visus nustebi
no savo pareiškimu* “Čia tu
riu $94.62 čekį, kurį atiduodu 
Naujienoms, pratęsdamas pre
numeratą 3 metains, o tas li
kutis lai būna jų paramai. Aš 
tikiu Naujienoms ir pasitikiu 
jų vadovybe bei direktoriais. 
Visa demokratiškoji lietuviui 
visuomenė turėtų remti Nau
jienas. Jų priešai skleidžia vi
sokius gandus, o Bendruome
nės platintojai jas jau senai 
numarino, neįrašydami į lietu
viškų laikraščių sąrašus. Jie 
turėtu žinoti ir suprasti, kad

— Regina Sniilgylė iš mūsų svarbią jnisiją. Narkotikų ne-! 
nedemokratiški veikėjai”. Nau kaimynystės yra. gal būt vie- lega I inj ęĮ pyę k v hoj e yra dauge 

liu atvejų išryškėję žiauri tik- 
T^^^dijimąsJ^iiąyųo ti 
kslu silpninti Ameriką ir Tei
tas laisyūS' šalis.

“Šių metų kovo mėn. h d. 21 
vai. po pietų šaukiamas pensi
ninkų susirinkimas, kuris įvyks 
Gage Parke, Field House, Gar
field ir Western • gatvių kam
pas. Visi pensininkai ir norį 
įstoti į organizaciją prašome 
dalyvauti. Nario mokestis prL 
imamas pusvalandžiu ąnkščiaų.

Valdyba''

jienų vadovybė dėkoja už pa
sitikėjimą, pareiškimą ir už 
auką. ...

— Juozas Kinderis, nekilno- Į

nintelė lietuvaitė, tarnaujanti 
nąrkutikų, kjMitroįh RSiUgijp-. 
je. Tai elegantiškai lietuvai
tei dabar yra patikėtos svar-

jamo turto pirkinio — parda-Įbios pareigos. Ji Įeina į ameri- 
veteranas, lankėsi ad-lvilll° tarpininkas d r. V, Šimai-

cio įstaigoje, lankėsi Naujie
nose sumokėti prenumeratą ir 
pasimatyti su pažįstamais tar
nautojais bei redaktoriais. Dė
kui už vizitą ir už penkinę 
Naujienų paramai.

— Frank iBrbilas iš Brigh
ton Parko apylinkės, reikšda
mas Naujienoms ir jų bendra 
darbiams komplimentus už jų 
gerus bei naudingus 
nius 
įteikė dešimkę laikraščio pa
ramai. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas 6 mėn., bet 
pavardės prašė neminėti. Dė-

straips- 
ir informacines žinias,

AMERIKOS BICENTENNIAL MINĖJIMAS 
McCORMICK SALĖJE š. m. BALANDŽIO 25 D. 

2:30 VAL. PO PIETŲ

Minėjimą ruošia 27 lietuvių organizacijos. Bilietai jau pardavi
nėjami Marginiuose ir pas platintojus. Bilietų kainos 4, 3, ir 2 
dol. Savo gausingu atsilankymu mes parodysime USA savo dė
kingumą.

Po minėjimo bus didelis banketas. Tenai trenksim koją į 
grindis, kad net šeštam bloke būtų girdėti. Bilietų kainos banke- 
tan 12.50 dol. Taigi vienintelė proga, kuri jūsų gyvenime pasi
taiko. Nepraleiskite. Iki pasimatymo. Pelnas skiriamas Baltui.

Minėjimui ruošti Komitetas

j^================================================—s===^=:=s=:.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, UI. 60629 • Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiy prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
» — _ . L. , J ■ ... ...................................................................................................................................................................................    _~~

----------- ■ - ,-r -n-ir I" ........ HSnmgHI 11

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimu. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Hgu metą patyrimas.

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

<-------- ■ .............. i t

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. !

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

3333 So. Halsted et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT1NAS

:-----

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
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, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu 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 Kanadofe metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims men. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam men. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

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

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS ----------------------------------------------

□

ADRESAS

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— TUESDAY, MARCH 2, 1976

kiečių delegacijos sudėtį, kuri 
prieš apie 6 savaites išvyko Ko 
lumbijon tirti sąlygas bei su
daryti (danus ir susitarimus 
veikli bendrai prieš narkotinių 
medžiagų kontrabandą ir kont 
rabandininkus, kurie dažnai tu 
ri politinį atspalvį. Prieš ke
letą dienų ji buvo grįžus į sa
vo tėvo Arnoldo Smilgio laido-

Mūs jaimiino rezoliucijos 
ir karčios tiesos realybė

Mūs jaunimo rezoliucijos 
ir karčios tiesos realybė 

1 . g’’

Pasibaigė treciasis PL. Jau
nimo kongresas, suruoštas šį 
kartą jau Pietų Anierikoje. 
Jau paskelbtos ir jo rezoliuci
jos, viena už kitą vis gražes
nės ir daugiau žadančios.

Būsų labai gražu, kad ir mūs 
jaunimo realus gyvenimas bū
tų bent pusiau ar bent dešim
tadalį toks gražus, kokios gra
žios tos jo rezoliucijos, tegu' 
ir ne jo paties, o vyresniųjų re 
deguotos...

Tik, deja, karčios tiesos rea
lybė visai kitokia. Ją matome 
visi, tiek Amerikoje, tiek ki
tuose mūsų išaivijos 
urnose kraštuose; štai 
čios tiesos faktai: •

1) Mūs jaunimas nedaug te
sidomi mūsų tautinėmis šven
tėmis, netgi ir Vasario 16-ja. 
Tik meskite žvigsnĮ Į mūsų 
sales, kur tos šventės ruošia
mos — ir matysite ten, dau
giausia, tik mūsų senus žmo
nis, pensininkų amžiaus.

2) Tas pats ir su parengi
mais, kaip, pvz. . vaidinimais, 
koncertais, ypač su vyresnio
jo amžiaus artistais.

3) Kiek mūsų jaunimo daly
vauja mūs viešose demonstra
cijose, kad ir ;Chicagoje, šioje 
Amerikos lietuvių sostinėje.

4) Kiek mūs irgi jaunų žmo
nių (net aukštas tarnybas tu
rinčių ir geraituždirbąnčių). "au, 
koja Tautos fondui,riaisvitliino 
reikalams, Vasario H>-os iriinė- 
jimų ir kitoms progęmfe? Dau 
gi ausi a jie visai neaukoj-a. Ar 
tai toks jų tautinis sąmoningu
mas ir lietuviškas Spltdaru- 
mas?L ' • .

- k,-’: • r- Į

5) Kiek irgi mūsų jaunų žmo 
nių lanko Bendruomenės sųšj-' 
rinkimus jos apylinkėse, tiėk 
tos, sakysim, “barždukinėS”, 
tiek ir jai opozicinės? Gal vie
nas iš šimto, jei dar neinažįau.

6) Kiek to jaunimo yra aį>si- 
krėtusio vad. “bendradarbia-

PETRAS ALEKSA
- Skuuptūra

..

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žarna — Pardavimui

REAL ESTATE ^oc SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu?

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

■ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas T
2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747

WAXSy PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

gyveni- 
tie kar-

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

vimo” idėjomis? Kiek jo daly
vauja aktyviai Lietuvos laisvi
nimo darbe pvz., kad ir VLIK? 
Kiek turime jo, įsijungusio 'į 

5 mūsų politines grupes, -kurios 
. .gi-siekią .atstovauti mųsų; pa- =
vergtąjai tautai egzily>?i- Ą daro??Ne. JĖ.tyli, bent jau aiš- 

Taigi, kiek, kiek ir dar kafr ki.ąiĄf griežtai ji nepasisako 
tą kiek tas mūsų jaunimas~gy- Pri€s;Įair :
vas savo.Jietuvišką dvasia, ne ’ Todėl, ir kyla klausimas: ko 
pagal tas jam vyresniųjų sur^-į gi laukia ta mūsų Bendruome- 
daguotas-ir spaudoje, iškilmių- nė iš anų neva lietuvių kalbos 
gai paskelbtas PL. -Jaunimo kursų Vilniaus universitte? 
kongr^liueijas, o^paga
la,, koka jisa. atrodo^eąhame imti (labart.n Bendruomenės 
gyvenime-?! Liūdna daros, pa- x.„, . x ., ... , , . v . x Vadų pareigas ir postus, taiskaičius tegul ir žavios tos- jo . ■, , , tT j,. .. ■ . atrodo, kad mums Bendruomerezohudją,, ir po to ?vIlgspl .. ok ren_
metus į karčios tiesas realy-l-i. ... f ,.. 1 . -.r t i giamu mus jaunimui neva hebę. Jonas Kavaliauskas , . \ J. •* ‘ tuvių kalbos krssų, o is tikrųjų

Ką ruošia mums “lietuvių tai iš akupanto propagandinės 
kalbos kursai” Vilniaus mokvklos Vilniuje laukia sau 

- universitete? “gerų” įpėdinių, taigi būsimū-
TT. . - W ... [jų Bendruomenės Vadu ..Visi matome, kad tie neva ■

lietuvių kalybos kųrsąi Vilniaus j štaiš ką ruošia mums, tie 
universitetą., yra labai gudrios, vai. “lietuvių kalbos kursai” 
išoriškai;Jbjeyeik nei nepastebi- Vilniaus universitete!
mas oXiipanto propagandai A. Svilionis
skleisti įstaiga. . : j - - ■ .

Į juos, kaip žinome, ne visi _ Jau ofĮcialiai 
musų, jaunuoliai pramanu o L, DBtS metinis atstovu su
nk naivūs j, .agitprontininkų važiavimas įv,ks ko.

vo —’ 21 dienomis. Kartu įvyks 
^Ivas ąps^h arba joike.iiu- ir akc. lietuviu Namu” b-’vės 
siąurū^avi. įrkas palikes, kad metiniš-^^'fiariir^usirinkitnas. 
jįe. musų jaum liėtuviaiJ _ mirė J. Ba-
megebėją nuo pat savo kudi- kaitJs buvo žvmus re-
kystės iki kone jau subręstam ;liginio 5r tautfnio darį,o rčmė_ 
čios.jaųnystės. metų išmokti PaIaidotas . vasario 26 d 
lietuvių-.:kąlbos,.■savo tėvų: sei- ; _ Corby mir. Magdalen^ 
mQjecfc-dąr;mųamstĮnesę mo4M ikllevičienč. paiaidota vie- 
kykloęę .(P6iv.tr^.metų!},^:<^ftoS kapinės^ vašarid'27 d. 
bar ttis kalbos, jsinoks per--se- '; J. . - , , - . . . . . 
šias Vįvaitęįį 'yil^rs

valdybon. 'išrinkti: pirm. V. 
Grigelis, sekręt. kun. A. Gėry- 

Iba, ižd. K. Svinkūnas. Nutar
ta suruošti nepriklausomybės 
šventės^ minėjimą. —

— Londone,.mirė Magdalena 
Kuncaitienė, apie 95 m. am
žiaus. Tai buvo senosios kartos 
lietuvė, jaunystėje daug rėmu
si religinę ir tautinę veiklą. 
Palaidota kovo 2 d. šv. Patriko 
kapinėse, lietuviškų kapų sky
riuje.

I -— Škotijoj mirė Juozas Ja- 
nuškaitis, 95 m. amžiaus ir Juo 

[zas Samuolis, 67 m. amžiaus.
V. Vytenietis

si tėtę 4- tupsęJjėnis šųrcųgtud- 
se kursuose,' ;Ą’ur,;' skaitoftios 
dar ir aiškiąi .' propagandinės 
paskaitos apie Lenino “filozo- 
fiją” ir pan.'?? <■..

Rodos, turėtume, atidengti tą 
okupanto propagandinę klastą 
ir visi pasmerkti ją. Ypač gi tą 
turėtų padaryti mūsų Bendrūo 
menės vadovybė. Bet ar tą jį..

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
7722 George St 

La Salle, PQ., Montreal 690,
Canade

tik už S5.00 metalus!
(Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome ištirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus, adresas)

RIMTA KNYGA — GERIAUSIĄ DOVANA
N«uji«noM galim* gauti puikiu knygy, kurios |>apM^. 

knygy spintą *r lentyną.
K. SI.Iinl«, PENKTIEJI METAI, graži*! įriita, 592 paL-
K. Bislinls, DIENOJANT, gražiai Jrlžta,- 464 pM. —-------
Dr. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, 

žiais viršeliai*. 336 p*L Kaina $8.00.- Minkštai* virš.
Prof. V»el. Biržiška, SENŲJŲ LI1TUVIŽKŲ KNYGŲ ISTO 

RIJA, I dalis. 208 P*L, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; U dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais----------- ---------- -------- ----- ----------

Prof. S. K*lry», LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 418 psl.
Kipr** BltHnla, GANA TO JUNGO, 492 p*L. minkštai* vir- 

heliais. - ------------------------ --- ,. r .... —
Juozas LIOdilut, RAITAI, 250 ptl. ------ —,,, ............ —
P. LiOdžluvl*n4, ATIMINIMAI APIE JUOZĄ LIODŽ1Ų, 

88 psL ----------- ——------------------ -----------------
JanIn* N*r0n4, TRYS IR VIENA, jaunystė* atllminim*d

170 psl.------------------------------------------------—;—
M. Gudollt, POVILAf MILERIS.- biografijos bruožai 232 

puslapiaiz__—, .j----------- -------- -.... .......
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidotu.

NAUJIENOS,
60608. — Tat MA 1-6100

kokią

U-00 j
$6T» fl
Gra- A

$X00 
$550

$5.00

$3.00

SAVININKAS PARDUODA 10 kam
barių mūrinę rezidenciją su garažu, 
5555 So. Troy, pusė bloko nuo baž
nyčios ir mokyklos. Visi kambariai 
kilimuoti ir su užuolaidom. Pilnas 
beismontas. karšto vandens šildymas 
gazu.. žemi mokesčiai. Įkainuotas 
greitam pardavimui. Tel. 737-8916.

10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virs $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

r 1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

Chicago, III. 60629

BriH9*nyb«s, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progoms.

3237 WEST 63rd ST, CHICAGO 
Telef. 434-4660

IR GYVENKIME ČIA

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto muro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke; SS6.000. ,

2 butų puikus mūras, atskiri šildy
mai, 2 auto garažas, Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,000.

ARTI 73 — California 20 metų 
ouikus 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro Garažas. Labai patrauk- 
lūs gyventi $23.300.

SA VISTO vt AM pmfesionalui ar 
lopkvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 ankštu mūro ' narna Inksus 6 
kamb bnfac ir modernus biznis. Na- 

18 metn statvfas Beveik 
prieš Marquette Parką. $38,000.

9 kambariu kaip nauiag ranch. 2 
virfnrog 2 vonios, paini kametai. 
Art? Priahtnn Parko. Galite greit už
imti. $36.500.

2'BUTU TnndAmnę mūro namas su 
crqr^7n Atskiri šildomai. Pami graži 
<ratvė Marouete Parke. $36.600.

MODERNUS 4 BUTTT mūraę ir 2 
antn mūro garažas. Atskiri šUdvmai. 
^nt air cond. Arti Maria High. — 
*45.500.

VALDIS REAL ESTATE
269,5 Wost 71st St. Tel. RE 7-7200

PTTB’« REAT; ESTATE
PTRKSTT — PAPTtnOSTT — 

vrrmrncrr'
TV A TP TVS DRAUDIMAI

Valnnial inrnc Turtamaur

BĄT.Y9 BUDRAITIS
*369 ARCHPR 

Tol
T.FMnNrrn apvttvkrtr

135-TA TR APCPWR AVĖ 
Tel. 257-5861

a vr rrncAGo.TR 
254-5551

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai

— Svarbu Ciceriečiams. JAV 
LB (reg.) Cicero Apylinkės 
Valdyba š. m. kovo 7 dieną 
11x30 vaL ryto šaukia visuoti
na nariu susirinkimą šv. Anta
no parapijos salėje Ciceroje. š. 
m. vasario 22-29 d. nuo 8:30 v. 
ryto iki 1 vai. po pietų mažo
joj parapijos salėje naujų na
rių registracija ir solidarumo 
mokesčio priėmimas. Valdyba.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

P6-8 vienintelį
(r lietuvį kailininką 7^ FįA
/fv Chicagoje —

^MsUnormaną
®jGGkBURŠTEINĄ

263-5S26
(Įstaigos) ir 

JflSįfftyy 677-84S9 
(buto)

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR ' 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatai: menus yisų rūšių namo ap
šildymo _ pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters) 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. Tel. VI 7-3447

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zap© I is 
320814 W. 95th St.

GA 44654

Stare Farm L<e and CaM»:!y Compmv

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

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

__ DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

RANGE
(Pr).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas Ir Taisymai 

MM WEST 4Wl STREET 
R1 public 7-1 Ml

< ■■ —-.... - ........... .. . —............ -___
“NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIĄ

PASESKEIMĄ BUNYJK .......—... .

rrncAGo.TR



