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TRUMPAI B VISUR

nų gana sunku. Reikia jas gerai

Nuteisti jaunuolės

vykdoma su JAV sutartis aprū-

ikenčiančius už populiarias poli- rt§ies SovietŲ ^diU
tines idėjas.

roję moteris iš 50 JA V guberna
torių. i■- - .■: • :• '

nių idėjų nusikaltėliams.
Butų gera, kad nationalinė 

bažnyčių taryba atkreiptų dė
mesį į .anapus geležinės uždan- 

esančius politinius kalinius,

Bongkonce statyba eina visu smarkumu. Paveiksle matome pačios geriausios Ki
nijos virėjus, padariusius patį didžiausią sumuštinį *—« sendvičiu. Jie iškepė didelius 
duonos kepalus 5r padėjo dar didešnius'mėsos gabalus, šis sendvičius iš Viktorijos uos
ta velkamas Kowloon sritin, kad galėtu jį padėti naujai pastatytame restorane ir pavai
šinti naujai atėjusius smalsuolius.

.Sveikatos įstaiga
patariaskiepytis
Jungtintių- Valstybių Viešo-

f j e nužudyta, ir dar’priedo 15. 
metų- kalėjimo užy pavartojimą 
ginklo. N

N«uiai iirirrktis kraite prMidontas .
Jhnmy CarHr labai atidžai kl.u«yda- Isabel Peron nebebus teisiama 
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KYLLMUI PARUOŠTA RAKETA SPROGO
TEHERANAS. — Smarkus žemės drebėjimas Irane pasirei 

kė lapkričio 7 Irano šiaurės rytinėje dalyje, choras provincijoje, Į 
sugriaudamas tris miestelius ir užmušdamas 16 bei sužeisdamas , 
24 asmenis. Maždaug toje pačioje. provincijoje, 500 mylių į 1 
pietų rytus nuo Teherano, 1968 m. žemės drebėjimas sunaikino 
13,000 asmenų, o žemės drebėjimas buvęs 1962 m. sunaikino 12,- 
000 iraniečių.

Lapkričio 7 d. įvykęs žemės 
drebėjimas sugriovė 475 na
mus, bet žmonių nuostolis buvo 
nedidelis todėl, pasak Irano vy- 
rįąųsybės pranešimo; kad beveik 
visi Vandicko, Hajabado ir Cha- 
eno miestelių gyventojai žemei 
drebant buvo laukuose.. Pirmas 
žemės drebėjimo ^smūgis buvo 
užregistruotas pagal Richterio 
skalę 6.5 stiprumo taškų ir po ke
lių-valandų pasikartojęs žemės 
drebėjimas teturėjo pagal mi
nėtą. skalę.4.3 taškus stiprumo.

Mahomedas Reza Shah Pahle- 
yi tuoj pradėjo gelbėjimo, akci
ją, pasiųsdamas helikopterius, 
vaistų ir kitko. .y.U ?

Ankstyvą pirmadienio' rytą,

Atominės jėgainės 
nepavojingos?

WASHTNGT0NAS — Nau
jai išrinktolji Washington vals
tijos gubernatorė Miss Dixi Lee 
Ray, buvusi Atominės- Energi
jos Komisijos pirmininkė, per 
NBC televiziją praėjusį sekma
dienį pareiškė, kad atominės jė
gainės yra'tiek saugios, kad mir
tis nuo radiacijos galima'tik pro
porcijoje kaip vienas iš 5 bili
jonų.. 4 ‘Alano nuomonė, branduo
linės energijos stotys (atomi
nės jėgainės): turi aukščiausią 
saugumo rekordą”, pareiškė gū-

Sovietu valdžia slepia nelaimes ne tik nuo 
pačiy rusu, bet ir nuo užsieniečiu

LONDONAS, Anglija. — Praeitą savaitę mokslininkas Dr. 
korės Medvedevas paskelbė britų mokslo žurnale straipsni, ku
riame kalba apie dvi nepaprastai dideles sovietų nelaimes atomo 
skaldymo ir energijos naudojimo "metu. Sovietų valdžia iki šio 
meto atomo skaldymo metu įvykusias nelaimes slėpė ne tik nuo 
pačių rusų, bet ir nuo užsieniečių.

Pirmoji nelaimė įvyko, kai so
vietų valdžia, norėdama pigiau 
ir lengviau atsikratyti atomo 
skaldymo metu atsiradusias pa
vojingas liekanas, vežė į Kauka
zo kalnus ir vertė i prarają,

nuošė,’Mindanao saloje’-Nuosto
liai dar nežinomi. Lapkričio 8 
žemės drebėjimas buvo ir Grai
kijoje, Balkanų pusiasalyje, Ma
kedonijos uoste ir Salonico mies
to ’ raj one. Besiveržiant gyven
toj ams iš pastatų, buyo: sužeis
ta -300 . žmonių.. . - . , -

• . .....p z ’.vll •

. -’Žemės’ drebėjimas; buvo,100 
mylių atstume į šiaurę nuo Atė
nų- sostinės. Pasak pranešimų, 
6 valandų laikotarpyje žemės su
drebėjo10 kartų 3.5 taškų stip
rumo pagal Richtėrid-'škalę.' •

Rodezijoj numatoma 
panika

ŽENEVA. — Rodezijos užsie
nių reikalų ministeris Pieter van 
der Byl pasakė Britanijos dele
gacijos , pirmininkui Ženevoje 
Ivor Richardui, kad pagreitintas 
valdžios perdavimas . Rodezijos 
juodiesiems neprisilaikant 2 me
tų termino, gali iššaukti Rode- 
zijoje gyvenančių baltųjų pani
ką ir masinį bėgimą. Rodezijoje 
dabar yra likusių apie 275,000 
baltųjų gyventojų, kurie su bai
me žiūri į nežinomą ateitį.

Britanijos delegacjos puni- 
ninkas Richardas; stengiasi su
rasti kompromisą, kad neiširtų 
Ženevos derybos. Jis siūlo val
džią juodiesiems perduoti laike 
15 mėnesių, bet juodųjų delega
tai griežtai laikosi savo 12-kos 
mėnesių termino. Gi baltieji no
rėtų valdžiai perleisti 24 mėne
sius.

Pagerbtas filosofas
PARYŽIUS. — Prancūzų ra

šytojas ir filosofas 71 m. amžiaus 
Jean Paul Sartre per visą savo 
amžių nepriiminėjo jokių jo as
mens pagerbimj bei dovanų, įs- 

l kaitant ir skirtą 1964 m. Nobe
lio premiją, bet izraelitams vis- 
dėlto nusileido. Izraelio amba
sadoj* lapkričio.^ filosofas Sar
tre iškilmingai priėmė Hebrajų 
Unlvanitato Jeruzalėj* garbės 
daktaro titulą.

—fNEGEVO ATOMO DIRBTUVES
TEL AVIVAS, Izraelis. —: Trylikos JAV. senatorių delegaci

jai buvo uždrausta lankytis Izraelio Negev dykumose Įrengtose 
atominėse instaliacijose.

Izraelio laikraščio Ma’ariv sek
madienio pranešimu, JAV se
natoriai čia apsistojo vykdydami 
misiją susipažinti su atominės 
energijos programomis Izraelyje, 
Egipte ir Irane. Ragai dieno
tvarkę, Izraelyje -jie pasilieka 4

MILWAUKEE. — Amerikos 
apylinkės teisėjas nuteisė Cur
tis Griffin ir Cartis Crenshaw iki 
gyvos galvos kalėjimo bausmės 
už jaunuolės Theresa Lane pa
grobimą,-; kuri buvo, rasta čikago-

įdomios kultūros
liekanos

LAPAZ. — Bolivijos džiung- ..
lių aukštumose rasta įdomios atrodžiusią visai nepavo- 
ir iki šiol nežinomos kultūros jingą' Atsikratyti atomo lieka- 
liekanų, kuri, spėjama, buvo sa- nų sunku. Reikia jas gerai 
vo žydėjime prieš kokius 500 suleisti i indus’ nepraleidžian- 
metų. Archeologinės liekanos, radijo akty^-iųjų spindulių, 
manoma, priklauso buvusiai Ti- 
ahuanaco indėnų gentės tvirto
vei Iskanways.

Tiahuanaco gentis, gyvenusi 
45 mylias į šiaurę nuo Bolivijos 
sostinės -Lą Paz, yra išnykusi oz.'—____
prieš kokius -800 metų. .Įdomiau-! amerikiečiai tas pavojingai me- 
sia, jog minėtos indėnų gentės džiagas užkasa į gilias duobes, 
tvirtovės Iskanwaya statyba pj-Q kurias radioaktyvieji ele- 
vykdyta prisilaikant trapecijos mentai nepajėgia prasiveržti.

Pradžioje buvo naudojamas jū
ros gylis toms medžiagoms skan
dinti, bet pastaruoju metu atsi
sakyta šio metodo. Bijoma, kad 
sprogęs indas neužnuodytų van
dens ir nepakenktų žuvims bei 

. jūros kitokiems gyviams. Dabar «

UAW ir Chrysler susitarė
DETROITAS. —Automobilių 

darbininkų unija UĄW ir Chrys- 
ler korporacija susitarė dėl tri
jų .metų' kontmkto, kuriuo api
mamą 9,000 algomis apmokamų 
darbinįi&ų. Penktadienį "pasiek
tas. sušitarimąs apims 109,000 
darbininkų - ir' tarnautojų. ?
Bangladeš paleido 2,500 kalinių
. DACCA,, .Bangladeš. (buvusi 
Bengalija), praneša,, kad gen, 
maj. Žiąur Rahma. valdžio sa
vo vienėrių mėtų sukakties pro
ga praeitų sekmadienį lapkričio 
7 dieną paskelbė “tautinės re
voliucijos ir. soĖda'rumo” tetė
ną ir ta proga paleido iš kalėji
mų 2,500 kalinių. .
Lockheed ir milijoniniai kyšiai

MADRIDAS. — Ispanijos 
aukščiausias teismas paskelbė, 
kad Lockheed lėktuvų statybos 
korporacija išmokėjo 81.1 mili
joną komisijų Avionica kompa
nijai, kuri ją atstovauja Ispani
joje. Pateisindamas, kad Lock
heed komercinė veikla yra tvar
koje, teismas pabrėžė, kad Avi- 
onikos nereguliarumai ir legalūs 
prasižengimai tardomi.

Arkivyskupo erezija.
ROEN, Prancūzija. — Disi- 

tas arkivyskupas Marcei Lefev- 
bre viename ■ garaže atlaikė mi-l 
šias lotynų kalba ir įšventino 
“Rymo Katalikų Tradiciorialis- 
tų bažnyčią”. Ceremonijų mėtų 
įvyko susistumdymų tarp foto- 
brafų ir arkivyskupo kunsar- 
gių. Mišių klausyti buvo susi
rinkę apie 300 publikos. Popie
žius arkivyskupui Lafevbre yra 
uždraudęs eiti bet kokias ku
nigiškas pareigas.

dienas, egzaminuodami kaip 3103 Sveikatos Įstaigos paprašy- ^kdoma sT^V sutartis' apr£ Sec«W Administraci-
pinti branduolinės energijos sto- Ja ^fems- pensminkams prie 
timi. War’v pranešimu, Izrae- ^siuntinėje pra-
lio. pareigūnai atmetė pakarto-.1^1™* apie kiaulių slogą, patar- 
tinus Jungtiniu -V alstybių. jsta- 
tymdavių reikalavimus leisti ap
lankyti branduolinius įrengimus, 
kurie su prancūzų pagalba buvo 
tarp 1950-60 metų pastatyti prie 
Izraelio pietinio miesto Dimona.

Kitų šalių spaudos praneši
mais, Dimonos instaliacijos ap
rūpina Izraelį atoipinėms bom
boms gaminti medžiaga. “Mes 
norime patirti apie atomines pro
gramas šioje srityje ir studijuo
ti kaip yra vykdoma priežiūra 
ir kontrolė čia (Izraelyje) , Egip
te eir Irane, kad atominė ener
gija bus naudojama tik taikin
giems tikslams”, pareiškė dele
gacijos pirmininkas sen. Abra-' 
ham Ribicoff (D., Conn.). j

Senatorius ypač domina sutar
tis su Izraeliu, kad Jungtinės 
Valstybės aprūpins juos bran- 
daoliniu reaktorių. Tokį prie- 

Įžadą Izraeliui 1973 metais davė 
i prezidentas Niksonas, bet Kon- 
i gresas turi pirma patvirtinti at- 
' sargos priemones, kad branduo
linė medžiaga nebus panaudota 
atominiams ginklams gaminti.

dama įsiskiepyti, nes prisibijoma 
ateinančia žiema didesnės ta slo
ga (swine flu) epidemijos. Skie
pytis galima pas savo gydytoją 
arba valdžios sveikatos departa
mento klinikose nemokamai.

Į klausimą, ar kiaulių sloga 
vieniems yra pavojingesnė ne
gu kitiems, Sveikatos departa
mentas atsako: “Taip. Grupės 
žmonių, kuriems kiaulių sloga 
yra tikrai pavojinga, tai senesni 
kaip 65 metų amžiaus ir kurie 
sargalioja širdies, plaučių ligo
mis, diabetes (cukrine) ar kro- 
niška inkstų liga. .

Dėl kai kurių abejonių, ar tie 
skiepai yra saugūs, PHS atsa

lk© i skiepai yra pagaminti iš už-; 
muštų virusų ir apkrėsti sloga- 
negali. Vienam kitam gali pa- 
skaudėti ranka, o labai retais at
vejais gali pakilti temperatūra. 
Naujosios slogos (flu) virusas 
yra panašus į 1918 metais žalin
gą epidemiją sukėlusį virusą,, 
dėlto Viešosios Sveikatos Tar-r 
nyba pataria nuo jo apsisaugoti 

; įsiskiepijant.

Padidėjo bedarbių
Spalio mėnesyje bedarbių 

skaičius padidėjo-iki 7.9%. Rug
sėjo mėli, jų buvo 7.8%." Čika
gos rajone ir visoje Ulinojaus 
valstijoje bedarbių kiek suma
žėjo ir jų priskaitoma 7.4%. Bet 
toks Ulinojaus bedarbystės pa
gerėjimas, pasak darbo depar
tamento, yra tik laikinas ir to
dėl nereikšmingas. •

Visoje Amerikoje dirbančiųjų 
yra 87.8 milijonai ir tų, kurie 
neturi darbo 7.6 mil.

šiltesnis
Saulė teka 6:tl, leidfiari 4:87

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė JAV valdžia ieškosi tarp
tautinės talkos priversti Sovie- 

. tus liautis skleidus keistus pa
slaptingus radijo signalas, ke
liančius neapsiklausomą triukš
mą, panašų j kulkosvaidžių tarš
kėjimą. FCC (Federalinė Komu
nikacijų Komisija) nustatė, kad 
tie trukdymai yra suin&ami iš 
Baltijos jfhtm rytų pakps^a..

Streikai Izraelyje
TEL AVTV. —. Pirmą kartą 

žinieriai vienai dienai metė sa
vo darbus ir ligoninės nebepriė
mė ligonių ir prisibijoma, kad 
tos rūšies streikai gresia dau
gėti. Apie 16,000 inžinierių ir 
kitokių darbininkų dalyvavo 
vienos dienos streike, reikalau- 
jfcųt padidinti algas pagal dar- 
btejsikų profsrijas.

I Peronienė tebėra kalėjime

GUENOS AIRES. - Argen
tinos apeliacijų teismas nuspen
dė, kad nuverstoji prezidentė

dėsnių, bet keturkampių namų 
šonai tik. du buvo legiagrečiai.

Tvirtovės liekanos rastos An
au kalnų rytų šlaite. Pilis bei 
tvirtovė buvo apsupta kelių laip
tų terasos,'kuri, iš vienos, pusės 
buvo vartojama sodui gei dar-, 
žams, gi iš kitos — ji tuo pačiu 
rėmė tvirtovės sienas, r

Pasak archeologo Ponce San- 
jines, kurs veda tvirtovės kasi
nėjimus, tvirtovės sienų kons
trukcija paremta stebėtinai tiks
liais skaičiavimais. ’ Nežinia, ar 
toji statyba buvo paremta geo
metrijos dėsniais, ar tik klima
to bei žemės paviršiaus reikala
vimams prisikaitant.

Civilizacija, kurios prisilaikė 
Tiahuariaco gentės indėnai, pri
klauso Molio palikuonių kultū
rai, viešpatavusiai 130—1170 
metais. Gi Tiahuanacu kultūra 
išnyko 12 šimtmetyje.

Sovietų valdžia, nenorėdama 
leisti didesnių sumų tai medžia
gai suleisti į indus, radusi Ura
lu kalnuose, Blagoveščensko apy
linkėje plyšį, viską vertė gilu
mom manydama, kad jokio pa
vojaus nekils. Keli sovietų mok
slininkai, supratę pavojų, pata
rė sovietų valdžiai minėtų ra
di juo j ančių medžiagų neversti 
Uralu kalno papėdėn, bet sovie
tų valdžia patarimo neklausė. 
O vis dėlto paaiškėjo, kad pavo
jus buvo realus. 1958 metais to
je vietoje įvyko toks smarkus 
sprogimas, kad padarę nepapras
tai didelės žalos visos apylinkė* 
gyventojams.

Bet mokslininkas Medvedevas 
tvirtina, kad 1960 metai* įvy
ko dar pavojingesnis sprogimas. 
Sovietų mokslininkai buvo pa
ruošę raketą kilti į erdvę ir pa
siekti Mėnulį, bet jiem neišėjo. 
Raketa sprogo ant žemės ir nu
šlavė pačius geriausius sovietų 
atomo specialistus, susirinkusius 
stebėti pirmojo didelio kylimo j 
erdvę. Vėliau buvo nustatyta, 
kad sovietų atomo specialistai.

Bažnyčių taryba 
. remia pogrindi

Nationalinė bažnyčių taryba
'■ įsteigė fondą, kurios pinigais bus!---- ------

■' remiamos mažumų grupės ir vi-l™0®^™! raketą erdvėn, apstatė 
politiniai aktyvistai bei po-^14 įvairiomis kopėčiomis, kunos 

t grindininkai, kurie yra suimti] ?a^j° sutrukdyti kylimą. Rake- 
| ir kuriems paskirtas užstatas, tą keliančiai jėgai reikėjo kelti 
ypač tiems nepopuliarių politi-xne t K raketą, bet ir užsikabinu- 
nln idein nusikaltėliams. s'as kopėčias. Paleista rakė

bandė iškilti, bet nepajėgė ir 
sprogo vietoje. Sprogimo metu 
gyvybės neteko visa eilė sovietų 
mokslininkų, dirbusių prie tos

uždraudė sovietų spaudai, tele
vizijos ir radijo agentams bent 
vienu žodžiu prasitarti apie įvy
kusi sprogimą. Medvedevas tvir
tina, kad Cosmodrome įvykusi 
nelaimė užmigdė amžiams pa-
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Kai atsirado prieš vėjaraupius

SKIEPAI NUO KIAULINES SLOGOS

''' o] e esant. Mat, yra

i

Vandens malūnas Lietuvoje

That's how people took stock

(Bus daugiau)

labai sunki ligą, 
žmonės rizikuoja 
mai mirtina liga.

Kūne, proto ir pusmy darnos pagrindai 

Naająoeią »vb>k žiaių populiarus perteikimas į 

____JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

j ant buvo atlikti atsakantys

Ar gali skiepytis kiaušiniui 
jautrieji

Toks klausimas dabar dažnai

Neskiepyti: 
susirgti gali- 
Tokie asme-

Ligos pavojus yra daug didesnis negu pasiskiepijimas j tie asmenys, kurie yra jautrūs 
nuo jos net kiaušiniui jautriems žmonėms, nes skiepai (alergiški) kiaušinio ^baltymui

sirgimą 
riski e •' 
dažn? 
keli-'- ■ 
tiri '
kiekvienam skiepytis dabar gy
dyto-^' 
diduti

in Arffcnca back then, and you know how ti«c suxy 
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay 
, strong and self-sufficient. And they're helping them

selves to safe, dependable savings. By taking stock in
America with the Payroll Savings Han.

dabar yra labai gerai paruošti.
Prof. Peter B. Kamin, M. D.

•inos pažanga pada- i na, kąd jautriems kiaušiniui žmo- 
gaminimo srityje; nėms būtinai reikia skiepytis 

?,i gerai išvalyti ir į nuo dabar gresiančios kiaulinės

Vi?i r^bar suka galvas klaus
dami r- skiepytis nuo kiaulinės į 
slogas ne. Dažnas primena 
savo r’es, kitas rūpinasi sa

lt tos Iv 1 we bn. I to fight the British
for our frčedemn. But cn top of that, we had to fight 
the weather, coo.

Because winter forge meant snow, ice,
and freezing tcsnpcrjxures ;\11 scruous enemies to a 
ma’keshhr army wiflw.rr proper clothing, 
•not neark enough food, xnd <hort on

It was an army long on coin 
but short on money.

And the rnonev carr e.
Some S27.COOAV froni (be

Na™ E Bno3s par 6% inwvfwVW 
c/ 5 vearr (454% rKe ftr>< Lor. rtr
Bri'xfc csn be replncrd it tvccKth. rre prideri When

i alederal
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kad verta skiepytis visiems, įs-i kitokių sunkių komplikaciją.
kaitant ir tuos, kurie yra jautrūs
kiaušinio baltymui. Mat, tos slo-į skiepai (Vakcina) prof. Kamin, 
gos sukėlėjai — virusai yra tol-(kaip vaikų ligų žinovas — pedia- 
ginami ant apvaisinto vištos kiau 

. šinio baltymo ant neišperėto viš- 
■ eiuko baltyminės medžiagos 

: | (chick embrioš). Brošiūros, 
siunčiamos kartu, su vakcina nuo 
tos slogos, aiškiai perspėja gy-

■ dytojus, kad nebūtų skiepijami._ paruošiami. Pirm taip skiepi

tras norėjo visus savo pacientus 
— vaikus paskiepyti nuo tos li
gos, įskaitant įr tuos, kurie bu
vo alergiški kiaušiniui. Tie skie
pai (jų virusai) irgi ant apvaisin
to kiaušinio baltymo auginami

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
' KAZYS KARUŽA

yą šird in*, trečias prisimena su- statomas gydytojui. Tvirtinį- 
nereitais metais po pa-^as, Jcad negali skelbiamas.la
mo nuo slogos. Taip 

anleidžia kelią dėl ta
tai nė vienam lietu- 

■ rta klaidžioti: reikia

peliuose prieš skiepijimą valdžios 
atstovu išdalinamuose dabartinė
se skiepijimo- vietose. Profeso
rius, vaikų ligų žinovas, dirbąs 
Texas universitete, spalio mėn. 
mediciniškoje literatūroje tvirti-

Jie i 
net. I 
nėm- 
Čią'l ' 
kalu 
a b e] p' 
skife *'* 
pų'hc a .ojingumu

š’iiiui jautriems žmo-
. 2' pavojaus skiepytis.

'■’.’iriau žinių tuo rei-’ 
tf.ri-.sime, kad didžiausi 
si -.-greičiau įsitikintų'

. būtinumu ir skie-į skiepyti nuo jos visus amerikie- 
čius; Ta sloga yra tokia sunki,

slogos. Ir štai dėl ko tas profe
sorius taip mano.

Šio krašto sveikatos atstovai 
tikisi kiaulinės slogos epidemi
jos šią žiemą ir todėl pradėjo

Su savo šeima karo metu ten gyvenau 1944 m. ir toje 
apylinkėje gyveno pabėgusiųjų nuo raudonojo siaubo - 
apie 200 lietuvių, latvių ir estų. Todėl buvo įdomu ir vėl 
ten nuvykti ir prisiminti savo jaunystės ir praeities gy-7 
venimo vietą, netikrovės likimą, kur pergyventa tiek daug 
vargų, bet kartu praleistos ir jaunystės dienos." Taip pas
kambinau p. Bruszauskui, .kuris atsiliepė ir pranešė, kad 
4 vai. po pietų jis atvyksta su kaimynu Jasinevičiumi da
lyvauti lietuviams skirtose šv. Mišiose, kurios bus laiko
mos vokiečių vienuolių koplyčioje. Jis paprašė susitikti 
4 vai prie geležinkelio stoties aikštės. Sušikau su jo 
kvietimu apsistoti pas jį šeimoje, man yra patogiau, nes 
jis geriau pažįsta Bremeno miestą; aš jau daug.pamir
šęs, ir apskritai Bremeno vaizdas feeveik visiškai pasikei-

nys bus viruso platintojai savo 
aplinkoje. Iš kitos pusės, jei 
Žmogus susirgtų po skiepų (nuo 
skiepų gautų reakcija) — jis 
būtų gydomas prieš karštį vais
tais (antipyretica), prieš skaus
mą tabletėmis, prieš reakciją 
fantihistaminai) ir adrenalinu.

Skiepykimės visi
PROP. Karnin pataria visiems 

savo pacientams skiepytis nuo 
kiaulinės slogos, nežiūrint ar esi 
jautrus kiaušiniui, ar ne. Skie- 
pinkimės visi, kol valdžia skie
pija be jefldo atlyginimo. Tas 
profesorius saviems pacientams 
rataria priimti visų pirma tik 
pusę patariamo kiekio, o už dvie
jų savaičių — kitą pusę skie
pų dozės. Tokį skiepijimasį tas 
profesorius pataria tais atve
jais vartoti, jei pasirodytų kam 
pors sukelta dėl skiepijimo stip
ri reakcija. • Dabar tokios reak
cijos* niekas negavo, nors milijo
nai jau -pasiskiepijo. Keli mirė 
visai ne dėl paskiepijimo. Minė
tas per du kartu skiedijimasis 
patartinas visiems kiaušiniui 
alergiškiems žmonėms. Dar tu
zino metų nesulaukusieji vaikai 
gauna skiepų mažesnes dozes.

Vaikai virš dvylikos metų ir 
suaugusieji gauna ketvirtį ku
binio centimetro į raumenis skie- 
pų, pakartotinai kas , dvi savai
tės, kol pilna dozė suduodamą 
ir dar papildomas skiepi j imą
sis (booster) po dviejų ar trijų 
mėnesių ketvirtis kubinio centi
metro, jei sloga siaučia aplinko
je.

Sergantieji astma ir kitomis 
plaučiu ligomis (emphysema., 
chronišku bronchitu,..) ypač rei
kalingi apsaugos per skiepijima
sį nuo kiaulinės slogos.

Kadangi skiepijant dalinama 
brošiūra, perspėjanti dėl gali
mos alergijos, prof. Karnin'pa
taria visiems kiaušiniui alergi- 
kiems (egg-allergic patients)" 
priiminėti antihistamininio vais
to tabletes prieš skiepus ir ke
letą dienų, pasiskiepijus. Anti-į 
histamininiai vaistai netrukdo 
skiepams suteikti žmogui atspa
rumą prieš slogą. Dėl viso ko, 
gydytojas turi pane savęs adre
nalino skiedinio dėl galimos (bet 
nenumatomos) alerginės reakci
jos. Adrenalinas yra geriausias 
vaistas prieš Įvairias alerginės 
reakcijas —•' žmogaus alpimą po 
kokio vaistu paėmimo, kuriam 
tas žmogus esti alergiškas. Po 
skiepų gerai stebėti pacientą 
bent penkiolika minučių. Jei pa
sitaikytų tuojau po skiepų reak
cija, kad galėtum tuojau ją gy
dyti.

Kadangi brošiūra duodama su 
skiepijimu praneša, kas netu
ri būti skiepijamas, gydytojas 
turi prisilaikyti tos brošiūros 
nurodymų. Tai apsaugos gydy
toją nuo teisminių nemalonumų. 
Visų atsakomybę už skiepijimą 
ima-si pats gydytojas. Todėl jo. 
sprendimas, ką skiepyti, ką ne. 
_ yra galutinas.

Išvada. Visi skiepyjdtnės 
gydytojo žinioje būdami. Nebijo
kime skiepų, nors praeityje pc 
skiepų sirgome. Dabartiniai 
skiepai savo išvalymu skiriasi 
nuo pirmesniųjų — prieš metus 
gautųjų. Gal ir nebus kiaulinės 
slogos epidemijos. Bet jei ji bus. 
— ji bus daugeliui mirtina, jei 
kas iš jų bus nėsiskiepijęs. Tad 
kol dar yra laiko — visi skiepy- 
kimės savo aplinkoje valdžios 
skiepijimo vietoje. Dabar val
džia skiepija žmogų nuo kiauli-; 
nės kiogos tik vieną kartą. Taip 
ir reikia -— karto užtenka. Taip 
sako paskutiniai tyrimų davi
niai. Tik ypatingai kiaušiniui 
jautriems žmonėms, skiepai ga
li būti dalinami mažomis dali
mis iki pilna dozė atsiekiama.

Pasiskaityti. Consultant, Oc
tober 1976.

. Dvidešimt du vaikai labai 
jautrūs kiaušinio baltymui — 
turį pozityvią odos reakciją 
kiaušiniui ir praeityje turėję 
sunkią alerginę reakciją po pri
silietimo savo oda prie kiaušinio, 
vištos ar viščiukų plunksnų bu- 
.vo paskiepyti pilna doze vėja
raupių skiepų (measles vaccine) r 
Tie vaikai negavo nieko blogo, 
ko negavo kiaušiniui nejautrūs 
vaikai po tokių skiepų. Nebuvi
mas liguistos reakcijos po pas
kiepijimo ant. viščiuko baltymo 
išaugintais skiepais .nuo vėja
raupių visiems 22 vaikams, ku
rie buvo- jautrūs kiaušinio bal
tymui — buvo išaiškinta tų skie
pų švarumu —„geru išvalymu 
nuo jautrų žmogų kiaušiniui 
įjautrinančių medžiagų. Tas 
faktas apie dabartinių skiepų 
švarumą ir jų galimumą duoti 
jautriems kiaušinio baltymui 
žmonėms buvo aprašyta medi
ciniškoje literatūroje (AMA 
žurnale dviem atvejais).

Taigi, dabar visi žinokime, 
kad vėjaraupių skiepai yra taip 
gerai išvalyti nuo kiaušinio prie
maišų, _kad skiepai ’ negali su
kelti įsijautrinimo, net, kiauši
niui jautriems asmenims. Prof. 
Kamin tvirtina, kad-ir dabarti- 
niai nuo kiaulinės slogos skie
pai yra panašiai gerai išvalyti 
nuo kiaušinio priemaišų. Todėl 
visi, gydytojo žinioje būdami, 
skiepinkimės nuo kiaulinės 
slogos, nes kai ji pradės siausti 
— nė vienam nebus jokios veiks
mingesnės pagalbos. Tada apsi
leidėliai, visokie abejotojai kris 
no kiaulinės slogd's Iltinės dal
giu nė nepasišokinėdšmi. Tokios 
gėdos nė vienam lietuviai never
ta susilaukti. Ryžkimės ir nu-: 
galėkime visokį savos asmeny
bės apsileidimą — visi skiepin
kimės. - ■ ta*

Kiaulinės slogos skiepai
Pagerinti nuo slogos skiepai 

(flu vaccine) galėjo būti gauti 
dėl to,' kad daugelį dalykų moks
lininkai sužinojo — kaip virusas 
auginti ir juos sudoroti labora
torijose. Gaminant skiepus kiau
linės slogos išvengti, tie virusai 
esti į apvaisinto kiauširiio gemalą • 
suleidžiami ir ten auginami. Kai 
užaugintus virusus susėmiama, 
jie užmušami formaldehydu. 
Tada skiepai esti tirštinami ir 
pakartotinai valomi. Naudojami 
specialūs cheminiai metodai to
kiam valymui, kad skiepai būtų 
labiausiai saugūs ir mažiausiai 
sukeltų negeistinų reakcijų, .Ga
lutinai paruošti dabartįniai skie
pai yra daug grynesnį, palygi
nus su skiepais gamintais nau
dojant senesnius būdus — tada 
jie sukeldavo reakcijas tiems 
asmenims, kurie buvo jautrūs 
(alergiški) kiaušiniams.
Kokia galimybė gauti, reakciją 

po paskiepijimo-
Išvalyti skiepai prieš virusi

nes slogas — auginti virusai ap
vaisintame kiaušinyje (viščiuko- 
embrijone) yra taip sėkmingi,- 
kad jie nesukelia mirtinų reakci
jų bei jokių kitokių reakcijų dėl 
jauthimo paskiepyto, asmens i 

kiaušiniui. Dabar daugehs aler
gijos žinovų ir Užkrečiamų Li
gų Centre (Alabamoje), dirbau-, 
čiųjų gydytojų yra nuomonės, 
kad perspėjimas apie skiepų pa
jėgumą sukelti reakcijas kiau
šiniui alergiškiems pacientams 
turi būti atšauktas.

Kiekvienas gydytojas prieš ką 
nors skiepydamas stato sau klaw-- | 
rimą*. v g

— Ar tikrai ta kiaulinė sloga i 
vra tokia haiti. k«d verta riti-, 
kuoti ir skiepytis?

Jei kiartinė riogn pasirodys 
tokia baisi, kaip d-abar mediciniš- ’ 
ka spauda apie ją rašo — ji bus

ar kiaušiniui.
Kas yra tas kiaušiniui jautrumas

Kiaušiniui jautrūs (alergiški) 
žmonės turi pozityvią reakciją 
savo odoje viščiuko plunksnoms, 
viščiukams, vištos kiaušiniams 
arba jie gauna kliniškas nege
rumus prisilietę savo oda prie 
minėtų medžiagų (ūntigens). 
Yra galimybė, kad tokie asme- 
nys gali -įsijautrinti (reaguoti) 
kiaušiniui ar viščiukui medžia
gai esamai,slogos skiepuose.

čia reikia visiems lietuviams 
prisiminti sekančią medicinšką 
tiesą: minėtos reakcijos kiauši- 

i niamš jautriems žmonėms pa
sitaikydavo prieš keletą metų 
skiepytiems, pirm negu skiepai 
galėjo būti labai gerai išvalyti, 
kaip jie yra šiandien, šitą, skir
tumą visi lietuviai turėkime gal
voje ir šiandien negalvokime pe
reitų lėtų sąvokomis — patirti
mis. šiandien nuo slogos skie
pai yra labai išvalyti, todėl sau- 

1 gūs. Net kiaušiniui jautriems 
'menėms prof. Karnin patarimu 
naudotini. Kaip pavyzdį prof, 
Karnin paduoda skiepų gerumą 
nuo vėjaraupių (measles).

Nuo vėjaraupių skiepų 
saugumas

Vėjaraupius (measles) suke
lia kitos rūšies virusas. Vėjarau
piai dažnai vaikų liga. Kartais 
nuo jos vaikai labai sunkiai su-: 
serga — jie gaun.a vėjaraupinį 
smegenų uždegimą (measles 
encephalitis). Skiepai prieš vė
jaraupius apsaugo' vaikus nuo 
minėtos smegenų - uždegimo ir

the cold.

24?-O si Lie same
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Taip slankinėjau po geležinkelio stotį, bet staiga pa
jutau, kad pradėjo skaudėti galvą; Aš susirūpinau,-nes 
per visą kelionę neskaudėjo galvos, O suskaudėjo, paval
gius bufeto valgykloje- Tuomet einu į bufetą ir prašau 
gražią bufetininkę stiklinės vandens. Ji klausia, ką aš 
pirksiu? Aš atsakau kad nieko, o noriu tik stiklinę van
dens. Ji žvilgtelėjo į mane ir sakoJeigu nieko nepirksi 
tamsta, tai ir negausi stiklinės vandens.

Aš nustebau, kad negalima gauti veltui stiklinės-van
dens. Reiškia, reikia ką nors pirkti, tai tik tuomet gausi. 
Aš nenusileidžiu ir reikalauju būtinai stiklinės vandens. 
Ji mauna toliau už bufeto. Aš slenku .paskui antroje pu
sėje bufeto ir griežtai reikalauju vandens,: ištraukiu-; iš ki
šenės nuo galvos skausmo tabletes, ir parodau, kad man 
skauda galvą. Tuomet susiraukusi eina ir piktai paduoda 
stiklinę vandens. Padėkoju vokietei, bet ji nesimpatiškai 
nusisuka. Pasirodė labai nemandagi, bet tokių ’ dalykų 
ir daugiau turėjau kelionėje, norėjau išgerti vandens Vo
kietijoje, taip pat nelengva keisti pinigus, pasidėti laga
minus į spinteles stotyje. Kai prireikia smulkių, o jų ne-

Jau 4 vai. po pietų, vaikštinėjau perone. Ateina, iš 
stoties p. Bruszauskas su vienu draugu. Jį geraf pažinojau, 
nes buvome susitikę Romoje- Jie abudu važiuoja Šv.Mi- 
šioms ir kviečia mane kartu, o po to] parveš mane pas sa
ve. Einame dr jrie sako, kad atvyks laikyti šventų -Mišių 
kun. šarka, nes taip parašyta lietuviškame laikraštyje, 
kurį jis leidžia. Aš net nu^juokiau ir sakau : — .Šarka iš
važiavo prieš dvi dienas Hamburgo į Romą, kuris ten'no
ri susitikti 9 kunigus iš okupuotos Lietuvos.. Dabar- p. 
Bruszauskas ištraukią kunigo Šarkos laikraštuką, kuria
me parašyta, kad jis atvyksta. 1975 m. liepos 20 d. sėkpia 
dieni ir laikys šv. Mišias 4 vaĮ po pietų. Su mano-paaiš
kinimu* sutiko. Bet sako, kad visvien važiuojame į koply
čią, kur sutiksime daugiau lietuvių^ o gal ir mano pažįs
tamą muitininką Praną Šleiterį, su kuriuo buvau pažįs
tamas Klaipėdoje. Važiuojame tramvajumi gatvėmis,per 
didelį Bremeno miestą skersai, kuriame per JT pąsąnlinį 
karą daug kartų vaikščiojau su žmona Jadvyga, feet tucn 

■ met miestas buvo sugriautas amerikiečių bombonešių, 
kur viskas buvo paversta pelenais, o šiandien negalima 
pažinti ir išsivaizduoti, kad po karo griuvėsių atsistatė 

: miestas ir dar gražesnis negu. buvo prieš karą, ant tų 
griuvėsių išaugo nauji namai, dangoraižiai. Taip visas 
sumodernintas pagal šių dienų techniką ir naują moder
nia architektūra. ■■ J • "

A*

Su persėdimu drožiame toliau, kur pasukame į prie
miesčių ir rezidencijų apylinkes, kurios gražiai apsup
tos medžių alėjomis ir puikiomis tiesiomis gatvėmis.

Išlipame, einame du gerus blokus ir sukame-į aikš
telę, už kurios yra koplyčia, vienuolynas- žiūriu, stovi 
prie dviračių du vyrai, kurių vienas yra man matytas iš 
senų laikų. Pasirodo, neapsirikau, tai p. Jocius, kuris gy
veno Wehneno stovykloje prie Oidenburgo. Buvo įdomu 
susitikti ir pasikalbėti. Jis liko gyventi Vokietijoje, nes 
emigracijos laiku sirgo ir dėl to negalėjo emigruoti. Bet 
dabar yra gerai įsikūręs, gauna socialinį aprūpinimą iš 
valdžios. Taip einame į vienuolyną, kur jauna vokietaitė 
vienuolė įleido mus į laukiamą kambarį. Ponas Bruszaus
kas parodė man koplyčią, kuri buvo'nedidelė ir panaši į 
mažą saliukę, ir pasakė, kad kun. šarką neatvyko laikyti 
šv. Mišių, visi išsiskirstėme. Mes trys grįžome į geležin
kelio stotį ir važiavome traukiniu pas p. Jasinevičių, ku
ris mus pavaišino Dortmundo alučiu. Ponas Jasinevičius 
darbuojasi prie geležinkelių, kaip specialistas.

Jis linksmas ir atviras vyras, žinoma kiek senstelė
jęs. Pasipasakojo savo šeimos ir savo gyvenimo nepasise
kimus. Netrukus atvažiavo su Volkswagenu sūnus inž. 
(Jurgis) Bruszauskas; kuris parvežė mus namo. Aš ka
daise vargo dienomis ten važinėjau į Bremeną ir atgal♦ į 
Durvefdeno kaimą, kuris rymojo ant šiaurės pusės Vėže- / 
rio krarito.



NEPAVYKĘS SDIP0ZIUAL4S
(Tęsinys)

Antrasis pranešėjas D. Ado bus, bet dalinai jos yra tik eti 
maitis kalbėjo be užrašų nes kete, kuri, žinoma, irgi yra rei 
dėl laiko stokos nespėjęs pa- kalinga. Paminėjo, kad nema- 
ruošti, bet šiaip drožė'iš peties žus darbus atlieka ir kitos lie 
Į savo oponento iškeltus L. B- tuviškos Organizacijos* tik ma 
nės nepaprastai didelius dar- žiau reklamuojasi. Labai gai- 
bus ir tariamus bei užtarnau- la, kad B_nės priešakyje sto
tus nuopelnus. Naudugniai iš- vintieji žmonės riešai panei- 
vardijo tuos neva “nuopelnus gia ALTos niveliavimą o užku 
— darbus” paminėdamas, kad liuose vėliau prisipažįsta, kad 
R. Lietuvių B-nė įsisteigė tik jų atliktieji veiksmai ncsideri- 
todėl, jog pamatė kokiu klai- na su normalia tarporganizaci 
dingu keliu vairuojamas visuo ne santykiavimo forma kaip 
menės, vežimas ir .kdainania paaiškėjo 1971 metais, Tauti- 
visuoinenė okupanto dideliam nės s-gos metu. Gi D. Adomai- 
džiaugsmui. Nesugriaunamais čip pasisakymas, kad antroji 
argumentais nurodė blogos va- b-nė daugelyje valstijų užsrre- 
lios darbelius, būtent: sukti gistravusi nėra esminis fakto- 
rinkimai, pritarimas vaikus rius, kuriėo reikėtų didžiuo- 
vežti į pionierių stovyklą, ska 
tinimas vykti į \31niaus univer 
sitetą lietuvių kalbos “moky
tis”, noras sunaikinti ALTą, 
Vliką ir Balfą* propagandinių 
vadovėlių toleravimas, kesini-

. masks Į Vasario 16 aukas ir ei
lė kitų negerovių. Baigė, žino
ma, Įprastais žodžiais: reikia 
rienybėsį Nusitarti, susijungti 
ir dirbti-vieningai Lietuvos la
bui, bet, deja, “recepto” nenu
rodė... j

Pranešėjų laikui užsibaigus, 
nes jiems buvo leista kalbėti 
tik 15 minučių, Įsijungė Į deba 
tus ir simpoziumo dalyviai, au 
ditorija. Pirmas užklausė dr. 
VL Dargis paaiškinimo, koks 
skirtumas tarp Stalino konsti-. tiskumą. žodžiu, veikimas tu- 

rios yra gražiai surašytos, bet koks jis ten tebūtų.
nevisai,gražiai vykdomos? A.I . /-

tis
O žodis pasakytas “mes”; tai 

dar nereiškia, kad visi yra su 
mumis. Suprantama, kad mes 
lietuviai visi esame iš esmės 
demokratai, tik tą demokratj- 

vieni supranta vienaip, ki- 
kitaip.ti

Kaip ten bebūtų, kai LTS- 
gos vadovaujantis asmuo vie
šai pasisako, kad jis irgi 100% 
demokratas, tai kilo mintis ar 
nereikėtų S-gą pakeisti kitu 
pavadinimu-: Lietuvių Tautinė

Ateinanti sekmadienį, lapkr. 14 d.z Maria High mokykloje, Pirmyn choras statys Franz Leharo 
"Grafą Liuksemburgą". Bilietus galima gauti Marginiuose.. Iš kairės į dešinę sėdi solistė Eleonora Za- 
polis, ilgy metu choro direktorius A. A. Charles Stephens, ir solistė Christine Mileriūrė Lindquist. 
Antroje eilėje stovi: solistas Albertas Snarskis, operos dainininkas Algirdas Brazis, solistas Valentinas 
Liorentas, dainininkai J. Pankus ir A. Kovera.

Demokratinė Sąjunga, Chica- -Ą-- D A UGIMA S y

Nauja knyga apie Lietuvą anglu kalba

anglu kalbą vartojantiems mū vd kia 60-je 
lauPečiams ypač jaunimui.

Be jos platinimo per turima 
. mūsų knygų pardavimu tink

lu ji numatoma skleisti, pasiun 
riant jų parlamentarams, krikš 
čionių demokratų vadovams

r Europoje ir kitur, o taip 
JAV, Kanados, Eurtrpos ir 
tu kontinentu universitetu

. Uolektims ir pan. 
i
( Kai kam gal kils klausimas, 
.kodėl ši knyga, atsieitu studija 
apie 
šiuo 
simų 
mis,

j Per eile metų tremtyje mes pa 
lys (vieni sąmoningai, kiti ne) 
neretai bandėme čia sukurtas, 
ar atsineštas kai kurias musų 
institucijas o taip gi mūsų po
litines partijas, kurios iš tik
rųjų atkūrė Lietuvos valstybe 
ir jos nepriklausomų gyvenimą 
vairavo, nuvertinti, kartais juo 
dinti ar net suniekinti, o ypač 
mūsų jaunimą nuo ją atgrąsin 
ti. Kažin ar tokie mūsų praei
ties nuvertinimai nėra šakos 
kirtimas nuo mūsų valstvbinio 
medžio, kuriuo su pagrindu 
dar vis tebesididžiuojamės? 
LKDS čia tremtyje, kaip ir ki

etos Lietuvos politines partijos, 
t dėl savo anuometinių darbų 
nerausta, bet jais didžiuojasi.

pili 
ki- 
bib

k rikšciunis denio k ratus, 
metu leidžiama? į šį klau 
bandysiu keliomis eilutė- 
bent iš dalies, atsakvtL

valstvbiu. Cdwu «- *■
i J (ir atskirų valstybių) leidžia

mus biuletenius ir kitus leidi
nius gauna ir LKDS! iQ?nir<> 
Komitetas. Tad šios knygos ^pa
siuntimas jiems bus netik atsi
lyginimas už jų leidinius, bet 
ir Lietuvos reikalo garsinimas 
ir priminimas. Kasmet (daž- 
niuusi:J Europoje) CI)\Vf ar 

' ios šaukia su važia-
\:; i g—konfer enci j as, k u riose
aktyviai dalyvauja ir mūsų. 
LKDS atstovai, turėdami pro
gos Lietuvos bylų bei dabar
tinę padėtį pavergtoj tėvynėj 
kelti tarptaoutiniame forume. 
LKDS tokiuose suvažiavimuo
se dažniusiai atstovaudavo ar 
tebeatstovauja Europoje gy

venantieji lietuviai krikščio
nis demokratai: a. a. Dr. P. 
Karvelis a. a. Ad. Turauskas, 
Dr. J. Norkaitis, Prof. J. Ere
tas, Inž. Ad. Venskus, Prel. V. 
Mincevičius ir kili, «

Eile metu ir LKDS CK čia

brendimą, LKD vaidmenį Lie- Tad ir LKDS, išleisdama savo 
jtuvos valstybės atkūrime bei veiklos ir darbų apžvalgą, jau 
įjos gyvenime, tačiau čia atsis- čiasi visai patogiai, kad ji ne- 
pindi visu ano meto Lietuvos tik saviesiems, bet ir plates-* 

, politinių, socialinių, švietimo, niam pasauliui turi šį tą iš sa-1 
kultūrinių bei ūkinio gyveni- vo darbų parodyti, šia prasme 

, mo politinių jėgų ir partijų įna 
šas. Todėl ji turėtų būti įdomi 

l netik besidomintiems krikščio 
-...- . -- Lietuvos Žemėla- niškaja demokratija, bet aps-

lino konstituciją, tai tuo paro- kGnas paminėjo, kad L. B-nes DEMOCRACY, šio rašinio tiksipiu, galima sakyti, yra Lietu- kritai ir visiems lietuviams, o 
dė savo rūšies piktą pmlmną,'auk§tj pareigūnai Gečas ir Va-Jas — ne pačios knygos Įverti- vos valstybės kūrimo, jos ne- ypač tiems anglų kalbą varto- 
todėl nemato reikalo ne tik at- lukas’ vienos Vasario 16 die- nimas, tai gal atliks mūsų isto- priklausomo gyvavimo bei vė- jautiems 
sakvti hęf ir kalbėti su juomi. nos Pr0Sa’ Pasirašė ant rašyto rikai, politikai, kritikai. Mano liau tautos kančių istorinė iš- Lietuvos savo akimis nematė 
I tai dr Dargis replikavo kad senatoriui Percy rašto, kuria- tikslas tik stambmenomis šią karpa. Nors knygoje plačiau arba tik trumpai ten gyveno, 
panašiai atsako ir politrukai, me Prisakyta ALTos nenau- knygą pristatyti, suglaustai pa kalbama apie Lietuvos Krikš- bet norėtų savo tėvų kraštą 
kai neturi Į paklausimą rimtų dai‘ Kaip minėta “paslaptį” minėti apie ką joje rašoma, čionių Demokratų idėjas jų arčiau pažinti, šią knygą turė- 
argumentų. Mano suprantimu 
šį pranešėjo netaktišką atša

gos skyrius. Tai būtų madinga, 
tikrai demokratiška ir nieks 
negalėtų primesti ura patrio-

...r,....., t _____ . šiomis dienomis knygų rin- kam jr'skiriama bei paryškin-
tucijos ir Lietuviu chartos ku-,r^ :^ūti pagal madą, nežiūrint koJe pasirodė augių kalba mū ti jos išleidimo motyvus, 
rios yra- gražiai surašytos’, bet k°ks jis ten tebūtų. informacijai ir Lietuvos by-[ f * T ’
nevisai gražiai -vykdomos? A.| < lai naudinga ^girdo J. Kasu- knyga, pailiustruota . _
Juodvalkiui nepatiko, kad klau! Dar viena staigmena, nors laičio knyga apie Lietuvą — LKD veikėjų nuotraukomis bei 
sėjas ne vietoje paminėjo Sta- taj vieša Paslaptis, >ai' J. Jur-LITHUANIAN ^CHIRISTIAN i Europos' - "

. .. . IriiTifac nfUTnnpiA Trarl T. T-LjhAq TYI^ATOf''T£ A P/V mei-nin h"Lc! m’n
lino konstituciją, tai tuo paro-, 
dė savo rūšies piktą Įžūlumą, _ . . .. __ . . . .. -

Ši A.J. Kasulaičio, 268 psl. 
žvmiu •f

tautiečiams, kurie
sakyti, bet ir kalbėti su juomi.

daug kas žinojo, bet simpoziu 
mo dalyviams buvo lyg atomo 2 
?pros®“-. D*?®™?? dalgių - 

Beržienės, laikydamas ,3™'nustojo net žado,, o pats mode- 
rankoje valeles, privalėjo im_ ratorms m pranešėja net susi- 

;__________________;_i_-'guzė vietoje nežinodami ką ir
besakyti. Po to, kokie debatai 
nustojo reikšmės bendruome
nės reikalu,- žodžiu* sugriuvo 
visas simpoziumas. Moderato
rius padėčiai išgelbėti, paskeL_ 
bė, kad simpoziumas uždaro
mas, nes jau laikas pasibaigė.-1

tis priemonių padėtį išlyginti 
simpoziumo kultūringos for
mos išlaikymui.

Buvo visa eilė norinčių pa
sisakyti vienu kitu klausimu, 
bet laikas neleido, jis buvo ri
botas, todėl ne visi galėjo trum 
ipai suformuluoti ir pareikšti 
savo mintis. Daugiausiai buvo 
taikomi paklausimai A. Juod
valkiui, kuris tiesiog buvo už
verstas žodinės atakos. Apie 
užmynimą ant “mazolio” ir kal.ri ir opi. Matomai jis buvo ant 
bos nebebuvo, galėjo būti ir 
blogiau, kai Įsisiūbuoja audi
torija.

Gal daugiau tiesos ir naujų 
dalykų pasakė inž. J. Jurkū
nas, paminėdamas, kad ne vien 
L. B-nė atlieka didelius dar-

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 
T1T2 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690,
Canada

riaujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

CReguliari prenumerata — S10.00)

mas, nes jau laikas pasibaigė.

Bendra išvada, simpoziumas 
visais atžvilgiais nepasisekė, 
nes jam tinkamai nebuvo pasi 
ruošta, o tema nepaprastai ašt-

greitųjų sugalvotas tik s-gos re 
klamai. Gaila sugaišto laiko ir 
kas svarbiausia nieko gero ne 
išsprendė, o tik daugiau įnešė 
į visuomenės tarpą bereikalin
go erzelio. J. Tijūnai

(Pabaiga)

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUATŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos Į krašto politiką. 102 psl. Kaina J1.50.

• .?*’ _ - * - - _ A

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

NAUJI E N O S, ,
1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

Jra kurte laikas atspausdintu ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferose knyga aprašanti paskutinių 90 (18R9-1959) metų ( 

Chieagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 1 
110. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šia knyga įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti: v

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

. Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynų istorijų. 
211 pst Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidų. - '

1739 South Halsted Street, Chicago, DI. 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. R. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi tuiyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntuiiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173h So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

turėtu būti sveikintini ir kitu 
mūsų politinių partijų pana-1 
šus užsimojimai. Tad ši A. Ka-i 
sulaičio studija turėtų prisi
dėti prie objektyvesnio Lietu
vos valstybinio gyvenimo ir kū
rusių jį jėgų — politinių par
tijų vertinimo. •

šiandien mūsų veiklai svar
bu pasiekti Įvairias laisvojo 
pasaulio institucijas, per ku->

lų perskaityti ir mūsų akade- rias mes galėtume Lietuvos by- 
' minis jaunimas, iš kurios jis lą kelti. Tokios progos čia 
galėtu papildyti Nepriklauso- tremtyje turi Lietuvių Krikš- 
mos Lietuvos vaizdą apskri- čionių-Demokratų Sąjunga. Ji. 
tai, o kai kas specifiniais stu- yra pilnateisiu Chiristian De- 
dijų klausimais rastu medžią- mocratic World Union Cdwu 
gos ir jos šaltinių. nariu, kurios aktyvių narių

Apskritai-ši knyga skiriama skaičius, Įskaitant jaunimo,' 
informacijai (ir propagandai) studijinius ir kitus sąjūdžius, 
laisvam pasaulyj r lengviau siekia virš 5 milijonų narių ir

Taupykite dabar 
pas mus

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos nei*

Taupykite dabar. ri.j
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-‘ 

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos* 
dienos. * . ■

Išduodami Certifikatai, kurie neša Dd

važiavimuose dalyvauti ir net 
pranešimus daryti Lietuvos 
klausimu. Deja, tokiais pakvie 
timais del lėšų stokos iki šiol 
nebuvo psinaudota. Argi ne 
būtų svarbi propagandinė nau 
da Lietuvos bylai, jei sugebė
tume į tokį suvažiavimą pasiųs 
ti iš JAV 2-3 asmenų delegaci
ją, o ar kad ir vieną reprezen
tantą, kurie turėtų progos tarp 
tautiniame krikšėGonių demo
kratų forume Lietuvos reikalą 
kelti. Mano supratimu čia tu
rėtų būti visų tremties lietu
vių, o ypač vadų (ir veiksnių) 

, pareiga šią galimybę pilnai iš- 
I naudoti. Jeigu mes veržiamės 
(ir turime veržtis) proružra- 
kintas duris, tai kodėl* neiti 
pro atvertas? O jeigu "yra ir 
kitų panašių galimybių - (pav. 
social.- dėmi internacionalas), 
tai kodėl nebandyti ten su Lie
tuvos byla eiti? Draugu-iLietu- 
vos bylai mums reikia ieškoti 
visur ir visais būdais., Į r

Krikščioniu Demokratu in
ternacionalo suvažiavimuose 
mūsų atstovai, kaip ir kitų tau 
tų? ant delegacijoms rezervuo
tų stalų stengiasi turėti (ypač 
svetimomis kalbomis) leidi- 

. nius-knygas apie Lietuvą. Tad. 
ir ši A. Kasulaičio knyga tą ko

(Nukelta į 5 psi.

UNIVERSAL
SAVINGS * LOAN ASSOCIATION

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

Įrieigta 1923 metabu TEL. 421-3070
ĮMaigo« pietnoM kiemai automobiliams pastatyti.
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Kodėl Amerikos Lietuvių 
Tarybos nesugriovė?
\

Keli politikuojantieji mokslinčiai, gavę leidimus sau
valiauti dar Lietuvoje, o vėliau ir tremtinių stovyklose 
Vakarų Europoje, buvo įsitikinę, kad jie galės įsakinėti 
ir Amerikos lietuviams. Amerikoje jie rado senas parapi-

šventę, o vis dėlto prašė Baltuosius Rūmus, kad juos pa-1 
kviestų teikiamoms informacijoms gauti. Jie mano, kadi 
Amerikos politikai neturi jokios nuovokos ir nežino, kas 
jų lietuviškai buvo pasakyta apie aukštus valstybės pa
reigūnus ir jų vedamą darbą. Kongreso ir vyriausybės 
sluoksniai labai gerai pažįsta Amerikos Lietuvių Tary-I 
bos atstovus, su jais jau trys dešimtnečiai bendradar
biauja, ir negali suprasti, kuriais sumetimais nauji “am
basadoriai” beldžia į duris pasakoti ir netikslioms ži
nioms skleisti Jie reikalavo, kad būtų paleistas jų atsto
vas, kada tas atstovas visai nebuvo suimtas.

Nauji politikai būtų galėję pakenkti Amerikos Lie
tuvių Tarybai, jeigu jie pirma būtų suorganizavę visus 
Amerikos lietuvius apimančią organizaciją. Bet tokios 
draugijos jie nepajėgė sudaryti. Dar nesudarę organi
zacijos, jie pradėjo ją skaldyti ir griauti. Šiandien jie yra 
priversti daugiau laiko praleisti savo suskaldyttai orga- ' 
nizacijai stiprinti; negu naudingą darbą dirbti. J

Nepajėgę lietuvių suorganizuoti į vieną didelę, kad 
ir labai jau palaidą organizaciją, jie pradėjo ieškoti ke
lių pakenkti ALTUI ekonomiškai. Jie grobė, kur jiems 
pavykdavo, Amerikos Lietuvių Tarybai skiriamas au
kas. Jiė' aiškino, kad ir jie turi teisę į laisvinimo darbui 
skiriamas aukas, nors patys prie Amerikos'lietuvių ve- noriu priminti, kad ne visi nu-

Ateinantį šeštadienį Povilas P. Darais, SLA prezidentas, bps Chicagoje ir dalyvaus Ameri
kos Lietuviu Tarybos konferencijoj, Sekmadienį j is dalyvaus keliose kitose konferencijoje, o va
kare SLA organizatorių pasitarėme. Pirmadienį Chicagoje įvyks Pildomosios Tarybos posėdis, 
šių metų vasaros pradžioje Chicagoje vyko Susivienijimo Lietuvių Amerikoje seimas. Pa
veiksle matome minėto seimo garbės stalą, prie kurio iš kairės į dešinę sėdi SLA iždo globėjos ’ 

i Josephine Mileriūtė ir Christina Austin, SLA sekretorė i Genovaitė Meiliūnienė, josios vyras 
Vincas Meiliūnas, SLA iždininkė Euphrizinė Mikužiūtė, kun. Adolfas Stasys, Gertrūda Dar
gienė, SLA prezidentas Povilas Dargis, ir banketo programos vedėjas Stanley Molis.

Nuotrauka Vaclovo Noreikos

AR JO VERGAS?
J. KREIVĖNAS, Sibiro tremtinys

- j- v (Tęsinys) -
Kad ir nesu teisininkąs, bet, lykus apie Bražinskus ir mūsų 

.v K?*?*'* ’Ll įūį aktyviuosius asmenis. •
damos kovos nieku neprisidėjo. Susirinktas aukas jie iš- žudymai įstatymais yra baudžia- šiandien mums iškilo naujas

aktyviuosius asmenis.

konstitucijos. Tai bus. pirmas

tų. Pagal naująją konstiteciją 
Alžyras bus vienos partijos — 
socialistų partijos valstybė AL 
žyras nuo 1965 metų buvo be 
konstitucijos. ,

leisdavo pasivažinėjimams, jaunimo kongresams ir lie-|mi ir nevisi,nužudymai laikomi 
tuvių skaldymui kitose valstybėse, bet nei cento neduo
davo Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, nors 
keliais atvejais buvo pasižadęję surinktas aukas atiduoti, 

jas ir dar senesnius klebonus; jie rado praeito šimtine- ^VLIKUI. Jie net reikalavo, kad Amerikos Lietuvių Ta- 
čio pabaigoje įsteigtas fraternales organizacijas ir labailry^a leistų kiekvienam lietuviui skirti aukas tiems, ku- 
jau “nuobodžią spaudą”. Jie tyčiojosi iš Amerikoje lei-Iriems jie nori, tarytum ALTAs ar kuri kita organizaci- 
džiamos spaudos ir kvatodavo iš tų laikraščių kalbos. , ja galėtų uždrausti duoti aukasx jaunimo pasivažinėjimui 
Jie buvo įsitikinę, kad jie viską geriau padarys, geriau į ar nereikšmingoms konferencijoms sušaukti, Amerika 
suorganizuos ir dar geriau viską parašys.

Katalikiškoji spauda kažkokiu magišku pateko į 
naujai atvykusių smarkuolių rankas. Tą spaudą jie nau- ‘ 
doja savo tikslams siekti, tiktai saviems žmonėms gar
sinti ir jų pačių užmojams,,aprašinėti. Jie bandė koją 
įkelti ir į kitų srovių Amerikoje leidžiamą spaudą, „bet 
iki šio meto jiems nepavyko. Kada įsitikino, kad visos 
Amerikos lietuvių spaudos jie negalės kontroliuoti, tai 
ryžosi jų kontrolėn nenorinčią patekti spaudą naikinti 
Jie bandė prieiti prie redaktorių, prie senų laikraščių 
direktorių, pagaliau jie bandė prieiti net ir prie darbi- 
nininkų, kad galėtų surasti budus jai pakenkti. Bet ir 
šioje srityje jiems nepasisekė- . y

Didžiausia naujų politikų rakštimi buvo Amerikos 
Lietuvių Taryba. Jeigu ne ALTAs, tai naujai atsiradu- 
sieji jauni politikai būtų galėję ne tik kalbėti Amerikos 
lietuvių vardu, bet ir įsakinėti lietuviams, ką je turi da
ryti ir ko neturi daryti. Anglų kalbos nepramokę, jie no
rėjo važinėti į Wasmingtoną ir kalbėti lietuvių vardu 
Amerikos politinių veiksnių nepažinę ir nesupratę, jie 
ryžosi varstyti Washington© duris ir pasakoti Amerikos 
politikams, ką jie privalo daryti. Jie net savo “ambasa
dorių” paskyrė prie federalinės valdžios, kurio tikslas 
informuoti įstatymų leidėjus, tarytum jie neturėtų tiks
lesnių žinių apie visus svarbesnius tarpautinės politikos 
įvykius,

Valstybės sekretorių Henry Kisingeri jie prilygino 
carų Rusijos Rasputinui, Helsinkio aktų klausimu paė
mė gryniausią Brežnevo interpretaciją, pikietavo ponią kos Lietuvių Tarybos vedamą darbą, todėl naujai ? atsi- 
Betty Fordienę, atvykusią į Lietuvių Tautinių šokių radusieji politikai ir nepajėgė ALTOs išgriauti. j

yra laisvų žmonių šalis, kiekvienas tūri teisę skirti savo 
uždirbtus pinigus toms organizacijoms ar tiems asme
nims, kuriems jis nori.

Bet pastangos pakludyti ALTĄ ekonomiškai nedavė 
lauktų rezultatų. ALTO rėmėjai, .’pamatę naujų politikų 
piktus tikslus ir tiginumą suorganizuoti savo*-įdraugiją 
ir pasirinkti aukų, stipriau prirėmė savo petį prie ALTO 
ir davė daugiau aukų, negu ankstyvesniais metais.

Amerikos Lietuvių Taryba nesikiša j kitų organiza
cijų vedamą darbą ir nenori pakenkti tų organizacijų 
tikslams. ALTAs nekenkia ir naujai atsiradusių politi
kų vedamam darbui. Bet ALTAS negali leisti naujiems 
politikams kenkti Amerikos Lietuvių Tarybos vedamam 
darbui. Visos didžiosios Amerikos lietuvių organizaci
jos sutarė vieningai dirbti; Jos nekreipiau dėmesio f- ma
žos grupelės žmonių ardomąjį darbą- Jos žino, kad rim
tam darbui dirbti reikia rimtų žmonių. Didelės Ameri
kos lietuvių dauguma priklauso toms organizacijoms. 
Jos siunčia i Amerikos Lietuvių Tarybą didelį patyrimą 
turinčius žmones. Jie žino, kad ALTAs nekreipia dėme
sio Į tuščias konferencijas ir neleidžia pinigų pasivažinė
jimams/Jie žino, kad šiais metais ALTAs įtikino kong
reso atstovus pravesti rezoliucijas, nepripažįstančias 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimo prie Sovietų Są
jungos. Jos žino, kad sovietų karo jėgų pavergtos tautos 
privalės būti išlaisvintos, nes tiktai laisvi žmonės gali 
dirbti kūrybingą ir naudingą darbą.

Didelė Amerikos lietuvių dauguma remia AiheriH

ir febai svarbus Bražinskų rei
kalo klausimas. Maskva, be per
traukos “bombarduoja” savo 
griežtomis notomis Baltuosius 
Ramūs; kad išduotų Bražinskus 
Maskvai, nes ji ištroškusi lietu
viško kraujo ir naujų aukų.

Tad broliai ir sesės lietuviai, i 
susikaupkime visi kaip vienas 
ir gelbėkime mūsųdidvyrius 
Bražinskus, kaip vieningai sa
vų laiku gelbėjome Š. Kudirką.

momis ir kuo kas galim rašykiih 
ir skubiai siųskime į Baltuosius 
Rūmus, prezidentui, Sekretoriui 
Kisingeriui, kongresmąhams ir 
senatoriams, kad ląstų Bražins
kams gyventi ir darbą dirbti 
JA V, nes eina gandai,, kad Ame
rikos komunistų partija ir jos 
talkininkai, mūsų išeivijos at
plaišos, renka parašus, kad Bra
žinskai butų išduoti Maskvai.

Tad parodykime dar kartą s‘a- 
:vo . vieningūnia ir aktyvumą,

.. . . .. . - . .

ir . laiškų, kad nebūtų išduoti 
ar parduoti Maskvai mūšų akty
vūs kovotojai )iz tautos laišvę.

. Mums biitųdidėfe gėdš it skriau- 
mūsų tautos ^davikai bet ir da, jdgu komunistai it jų agen- 
mūsų Tėvynės Lietuvos duobka- mums už
šiai. Toki asmenys šiandien no- g-hėš Mirąufette Parko apy- 
ri ne tik Bražinskus, atiduoti ri> Brazins.
sams, bet jie, jei galėtų, tai ir kujau yfa surinkę pa 
mus išeivius rusams atiduotų! g telegramų dau-

Mieli lietuviai, nebūkime pa- ’ giau, kaip 300. Visa medžiaga 
syvus savo tautos ir nepriklau- ‘ perduoti Altui. Tad šukruski- 
somos Lietuvos reikale, tęskime,nie visi, kaip vienas ir pasiro: 
tą garbingą mūsų tautos kovą dykimfe, kad esame verta garbin- 
už tautos laisvę, ūž pavergtos go lietuvio vardo! 
mūšų? tartos žmonišką veidą ir 
nepriklausomą tėvynę Lietuvą. 
Neklausykime, ką Maskvos ageir-

žmogžudyste. Būtent; kas nu
žudė asmenį gindamas savo gy
vybę; kas nužudė kitą asmenį 
dėl neatsargumo ir nenumatytų 
aplinkybių, moteris ar mergina 
apgindama savo garbę ir dorą 
nužudė prievartautoją — nėra 
baudžiama.

- Dar yra ir kitokių aplinkybių, 
šalinančių bausmę.‘Toki asme-i 
nyš nėra vadinami žmogžudžiais J • . . . v.AJ v , * j. Savo protesto laiškais telegra-Žmogzu'dys jTa t as, kuris nužudė 
asmėnį iš keršto, fikstu pagrob
ti j" o turtą. Panašūs nužudymai 
yra laikomi žmogžudyste ir vi- 

tši baūdžiattii didelėm bausmėm. 
KolaMš sūmėtiihžtfš mes turime 
teisę vadinti Bražihsktis zmog- ■ 
žudžiaiš. Jie nieko neapiplėšė. 

■kad pasisavintųjų turtą ar pi
nigus, o tik norėjo pabėgti į lais
vę, nenorėdami nieko nužudyti. 
Bėgimo metu-buvo aukų, bet mes 
nežinome aplinkybių, ar tai įvy
ko per neatsargumą,? ar ginant ’š^^^ daugik 
savo asmens gyvybę. Tas aplm-' .
kybes ištyrė Turkijos teismai, o 
jie nepaliko okupanto agentams 
spręsti. . Toki-asmenys ne tik

mūsų Tėvynės Lietuvos duobka- '

jdtnie mis 
ambasadoriumi'

ATĖNAI. — Dienraštis At- 
hens Daily Acropolis rašo, kad 
Jackeline Kennedy Onasos -gali
mas daiktas būš paskirta almba=- 
sadoriumi į Graikiją.

Washingtono, žurnalistas sako.
kad Jaekie pareiškė noro būti' 
ambasadoriumi Londone, Pary
žiuje arba Atėnuose.

Spėjama, ■_ naujasis preziden
tas Carteris greičiausiai Jackię' 
pasiūlys pasiuntinio vietą Atė
nuose, norėdamas atsilyginti už 
duotą rinkiminės kampam j os 
metu pagalbą..

BALTUOSE RŪMUOSE

Vašingtonas — Naujai. išfihk- 
to prezidento Cartėrio adVpka- 
las Jack Watsbn lankėsi Bai
tuose Rūmuose tikslu sūsipaŽiit 
ti šū Vadovybės perėmimo nuo 
statais bei sąlygomis. Jį pfiėįiiė-'

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto mėty gimimo ir šešiasdešimties mėty 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Aišku, aukščiausias jo politinis idealas buvo Ka
rolis Marksas. Londonas rasdavo atsakymų ir Markso 
pasekėjų raštuose, kaip pvz. amerikiečių socialisto ir 
darbininkijos vado E. Debs, anarchisto intelektualo 
James, taip pat Tucker. Goldman ir Berkmano raštuo
se. Tačiau bene svarbiausias šaltinis, iš kurio Londo
nas gerte gėrė pagrindinę savo raštų filosofiją, buvo 
Nietzsche's pasimizmas. Iš šio filosofo Londonas išmo
ko laikyti save viršžmogiu, juoba, kad ir socializmas 
mokė ginti silpnesniuosius ir tamsesniuosius.

• ‘ įsitikinimai

Paties Londono įsitikinimai buvo pagrįsti Nietzs
che's pasisakymu prieš krikščionybę:

“Krikščionybę aš vadinu didžiuoju prakeikimu, di
džiausiu ir giliausiu mumyse iškrypimu, didžiu kerš
to instinktu, kuriam jokios priemonės nėra per nuo
dingos, per slaptos, per klastingos ir per menkos. Aš 
tai vadinu nemirtinga žmonijos yda.'’

Alžyro nauja konstitucija
ALŽYR AS. — Prezidento Bou- 

tai ir mūsų tautos atplaišos kai-! medienne valdžia paskelbė, kad 
ba ir kužda mums i &ušį visokius! šio Japkričio 19 d. įvyks hacio- 
mėlagirigus ir pramanytus da- nak referendumas dėl naujos

f.i.n. i 1 i.................—ta. ~ fa

' mūs ir supažindindamas 
mą pareigūnais.

NIKSONAS PATARIA 
SEN. DOLE

Vašingtonas-. — Pasibaigus 
rinkiminei' kampanijai - Įj>.;
prez. Fordui prakišus, ekspre^ r 
zidentas telefonu patarė sen^. 
Dole bent dvi savaites neskai
tyti laikraščiu ir neimti į galvą 
kaltinimų, kuriuos laikraščiai ... 
išsigalvoja, kad Dole esąs kal
tas dėl pralaimėjimo.

Pasak Chicago Tribune^ pats 
prež- Fordas yrš pasipiktinęs to 
kiomis laikraščių nesąmonė
mis, kurios apkaltina sen, Dole 
pralaimėj imu.

esąs Kristus, antrasis Linkolnas. Tuo būdu, Londonas < klimatas ir gyvenimo sąlygos pakirto jo sveikatą ir tai skaityti. Laikraščiai įdėdavo tiktai trumpus
v-at-L v, o p T* T’irln t — n liia c 'rnmnc l-*r_ • •- _ '____1. t . t t • • a i • __ _ ... 1___ r v* • • • t . ■» '

Įsitikinimą apie virsamtiškumą Londonas nuves- žinojo kaip šie atsiminimai gali dirbti jo naudai.
davo į du žodžius, identifikuodamas pats save kaip 
“materialistini monista”. Kitu atveju jis sakė, jog 
stebisi tik dviem žmonėmis pasaulyje. Vienas iš jų

buvo ateistas, vertinąs-Kristų, ir socialitas, žemės ly
gintojas, bet sykiu iškeliąs viršžmogį, turintį dominuo
ti kvailajai miniai.

Jaunąjį rašytoją žavėjo Dawsono klestėjimas, loši
mo namų prabanga ir amžinas judėjimas gatvėse. Nie
kas nenorėjo grįžti namo tuščiomis, bet ir negalėjo 
rasti būdų praturtėti... Londonas leido dienas šneku
čiuodamas su žmonėmis, klausydamasis istorijų ir 
nuotykių, fiksuodamas pirmųjų aukso ieškotojų paty
rimus į savo literatūrinį bagažą, šiam tikslui geriau
sia vieta buvo tiktai užeigų barai.

Jau po mėnesio atvykus | Dawsong Londonas su
sirgo skordutu dėl vitaminų stokos. Jie atsidūrė vie
nintelėje miesto ligoninėje, jėzuito kunigo William. 
Judge vedamoje, ir per porą savaičių atgavęs jėgas, 
nutarė grįžti aplinkiniu, bet patogesniu keliu atgal, 
šioje kelionėje jis rašė dienoraštį, nes ruošėsi rašyti 
žurnalams ir laikraščiams. Tie užrašai, keliems laik
raščiam atmetus, 1899 m. birželio 4 d. buvo atspaus
dinti Buffalo “Express” laikraštyje antrašte “From 
Dawson to the Sea.”

Kelionėje atgal St Michael miestelyje Londonas, Londonas ieškodavo darbo, kartais gaudamas nupfau- 
pasisamdė garlaivio krosniakuriu ligi Vancouverio, o Į ti žolę ar išdaužyti kilimus, o naktimis stengėsi para- 
čia nusipirko kelionę kitu laivu ligi Seattle. Be cento ‘ šyti bet ką, kas galėtų atnešti honorarą. Klondike-iš- 
kišenėje jis vargo. įsikabindamas į prekinius trauki- gyvenimų nuotraupas jis siūlė San Francisco “Exami 
nius iki pat San Francisco. Londonas buvo vienas iš nėr’’ ir “Chronicle” redakcijoms, bet jps atsisakė jo 
tūkstančių aukso karštligės atmestųjų, sugrįžusių na- rašinius spęusdinti, 'teisindamesios,.kad neturi vištos 
mo tik su išgyvenimų atsiminimais. Tačiau Londonas beletristikai. ; i ’ L A- < i................ -................... - ------ - • i ‘7^'r?'

1 • ' NeįD^rtintujf karyba ~ |
Vėl atsakomybės ... ... '’-D .. 7’f’ g “Tačiau Londonas nenopejo tikėtų kad aukso karst- kūrybirų džiaugsmą.

Viešumoje Londonas keiksnodavo Alaską, kurios ligei Alaskoje dar tebesitęsiant žmonės nenorėtų apie (Bus daugiau)
NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— Tuesday, 9. m ~ • Į \ ' -

išsėmė skolintus pinigus, negalint parodyti nė gabale- pondentų pranešimus apie naujai atrastus aukso upe
lio aukso'įrodymui, kad jis tikrai buvo pasiekęs Daw- liūs, atsitiktinius stambius' radinius arba apie triuke 
šoną. Jis rado motina vėl našlaujančią, nes John Lon- mingą gyvenimą Skagway ar Dawsono miestuose;
don per tą fšiką mirė. Aišku, Londonas jo liūdėjo,} 
kaip gerok žmogaus. '

Flora, prisiėmė į savo namus podukros Idos sūnelį 
Johnny Miller, kuris, atrodė, buvo jos neteisėtas sū-’ 
nūs, bet Londonas juo rūpinosi kaip’ savo šeimos na
riu. Tačiau darbą rasti jam nesisekė, nors depresija 
buvo laikoma jau praėjusia.

Tuo pat metu jis kratėsi nuo paskutiniųjų skorbu- 
to likučių, kramtydamas žalias bulves. Poseserė Eliza 
sudarė su juo sutartį, kad ji finansuos jo apatiniosios 
protezos įsigijimą, jeigu jis mes tabako kramtymą dar 
likusiais savo dantimis. Rezultate'jis gavo netinkamai 
pagamintą protezą, kuri netrukus lūžo, tačiau Londo
nas metė savo įprotį.

Užstatydamas lombarde daiktą po daikto, Londo
nas stengčši išlaikyti šeimą o jo motina sugebėdavo

1 prasimaitinti visą savaitę už kelis, dolerius. Dienomis

Per septynias naktis parašęs žurnalui ‘Youth’s 
Companion” serijinę apysaką, kuri buvo taip pat at
mesta, Londonas atvėrėsi rašyti noveles. Vėliau jis 
pats rašė, negalįs paaiškinti kas skatino jį tada rašyti, 
nepaisant nuolatinės nesėkmės. Greičiausia jame glū
dėjo įgimta rašytojo ugnis kurti vis ką nors naujo.

Londonas galvojo, jog rašo tik dėl uždarbio, ir tai 
yra tikra tiesa, bet giliai jame tūnojo traukimas išsi
sakyti. Tai būva tąsa proceso, prasidėjusio dar Daw- 
sono baruose, tada dar jam to nesuvokiant Siekdamas 
išlaikyti šeimą, jis rašė nerasdama?veikti ką nors nau
dingesnio. Tačiau jis visada būdavo pasiruošęs už pn- a 
sę dolerio aplygirtti pievelę ar atlikti kokį kitą apmo
kamą patarnavimą.

Vėliau jis rašė, kad 1898-99 metų žiemos kovą už 
egzistenciją jis būtų galėjęs sutrumpinti, jėign būtų 
žinojęs būdus ir priėjimus kaip įsiūlyti savo rankraš
čius. Jis neturėjo rašytojų tarpe drangų galėjusių )am 
nurodyti jo klaidas ar netobulumus. Jo buvę profe
soriai neturėjo praktiškų patarimų, nes jeigu jie ži
notų, taį seniai patys nebeprofesoriautų... Iš nteigią- 
mų redakcijų atsakymų Londonas taip pat negauda
vo nurodymų kur kitur jis galėtų kreiptis arba kaip 
padaryti,-kad jo novelės būtų priimamos. ■

a 'Amho laika Londone' vienintelis tikslas buvo ne 
į literatūros viršūnių siekimas, bet iš savo kūryboš tdž- 
I darbio išspaudimas. Tačiau rašydamas jis btt^d radęs v
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Telef. BE 3-5893

MODERNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

šeštadieni

W4 HALSTED STREET

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

GYDYTOJAS IR CHIRukw^s 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGva 

3907 West 103rd Street 
Vcįsešos pa^al susitarimą

Clncagos
Lietuvi?
laidotu viu

-x **• *•» ' *

’Jirektoriy
Asaociacijos

AKIU, AUSŲ, NOSIES, 
IR GkfUCLĖS LIGOS 

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

•7 vaL.
treč

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

M 0 V I « G 
Apdraustas perkrevtfymx 

ii įvairi v atsfuftiy. 
\NTANAS VILIMAS 

>23 West 34 Place 
<•14 FRorrtier 6-1882

r«4efonas: |>Afavette 34)440

TeU YĄrds 7-1741-1742

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠER1JRA IR MOTERŲ LIGOS 
x GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

kūrinius, skirtus specialiai 
šiam minėjimui, būtent: Nuo
takos Dainą ir “Vieversėliui”

kšo lūpomis ištrauka iš Rėzos 
versto šv. Rašto, II laidos, 1824 
metų. Matysime spalvotų skaid 
rių-vaizdų iš Rėzos gimtinės 
Neringos. O Tėviškės parapi
jos choras, vadovaujamas Jur
gio Lampsačio, pirmą kartą

L LEONAS SEiBUTiS
INKSTŲ, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

d.; amzad. nuo 1—4 po pietą, 
te tvirtai nuo 5—7 vai. vak.

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

Žymaus lietuvių liaudies d ai1 j® &i™tinės sūnaus Gustavo Le 
nų leidėjo ir tyrinėtojo, poeto, 
Donelaičio Metų ir šv. Rašto 
vertėjo į>rbf. dr. Liudviko G. 
Rėzos 200 mėtų gimimo sukak 
tis jau buvo pamenėta Los An
geles, St Louis, Bostone, Vilnių 
je ir kitose lietuvių bendruome 
nėse. .
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betikite tuos Biznierius.
KLRIE GARSINASI 

J -?GA U J'liJidXS JT .

nėję dalyje išgirsime pynę iš 
Rėzos kūrinių, kurią patieks 
Ped. Lituanistikos Instituto 
studentai, vadovaujant lektorei 
Petersonienei.

GAIDAS
.SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Kiuno sporto stadijoje 1937 metais lietuviai sporti 
aiflkW rungtyn tavo su estais sportininkais. Paveiksle ma
tome abi aportininky grupes, išsirikiavusias prieš rungty 
nes- Foto 1. Isbachaitės

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 74213
2314 WEST 23rd PLACE Virinis 7-**72
1WZ8 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills. <«. 1-4410

ANTANAS M. PHILLIPS
JljMAb IK LAURYNAS LABA N AUDRAS 

Sįff? So. UTUANKA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

ir dalyvių sąrašas. Lietuva 
(prancūzų kalba) taip atžy-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
VRTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Ąh Aparatai - Protezai, Meet Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

11 (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
£850 Watt 63rd St., Chicago- III. 6062$

Telefu PRoipect 8-507,4

ARTĖJA LIUDVIKO 
GEDIMINO RĖZOS 

^hnėjimas

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo" pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1 *00 vai nnnpt.
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4;2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

(Atkelta iš 3 psL)
lekciją papildys. Kaip visi ža- •Donx> Krivicke kalba apie tarp Maciūnas, žinomas literatūros

DR. VYT. TAURAS 
OYŪYTOJAS IR CHtRUKOAS 

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

TaU PR 8-1223
OFISU VAL.: pirm., antrad^ treciad- 
ir peukt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šestadie 
otaii 2-4 vaL po piety ir kitu teik?

"Aš šviesa, atėjau į pasauli, kiekvienas^ kuris tiki } mane, ne- 
pasilikty tamsybėje*. — Jono 12:46.
Pats Viešpats Jėzus ir šventoji dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veiki

mu mes esame vedami į Tiesą. Apaštalas Petras sako, kad mes Whne 
juo labiau patikėtina pranašų žodį, ir jūs gerai darote kreipdami i ji dė
mesį, lyg į kokį žiburį šviečiantį tamsioje vietoje. (Ziūr. 2 Petro^l:19). 
Dar mes tebegyvenau-? pasaulyje, tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū
rėti pranašų parašytąjį žodį kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be
siartinant”. Dievo pranašas sako: *Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui”. 4iTavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa”. — 
Psalmė 119:105; Pat 6:23.

Viri žino, k*d mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygute "ViHis po mirties4*, kurią gausite 
nemokamai* Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629
ŠV< RAŠTO TYRINĖTOJAI

REZ.: Oi 8-08/3
1>1C. VV .raoiiN-iiiiSL'Q AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

Gi N EKOLOGINĘ
6132 So. Kedzie Ayev i

Valandos pagal susitarimą, jei neat
siliepia, Mf i.

1 o*.) ran condensed
chicken broth

1 ™afl bay leaf, crmnWcd 
V2 teaspoon "baail, crurtiblrd 
į4 tcawpoonaalt

teaspoon pepper 
1% tableapoom cornMarch 
Thin apafbetti

PER KRAUSTYMAI

M 0 VJ N G 
Lydimai - j— Pilna apdrav<l» 

' ŽEMA KAINA 
R. Lesina's

* - Tel. WA 5-8063

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

PETRAS BIELIŪNAS
A^ALlFQKNiA AVE. Phone: LAla>eUe 3-3572

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

dr. Paul v. DAKGiS 
GYDYTUJAS IR CrUKUKtoMS 

Wesrcnesrer uominunary kimiKOs 
meoiCtnos o<rekfOi tus,

<5^3 5u».dune.m rku.fvit»TCit«sier, hi.
V alaj\ .MUS: 3—Sf dar no theuoims u 

aas antrą sescaoienj. a—d vai. 
lei.: aroa<

Jurašų pranešimas apie uikas supažindins su Rėzos lie 
Lietuvos surusinimą ir simpo- j tuvių kalbos rūpesčiais. Meni. 
zijumas apie Vliko sąrangą. 

; Elta

DR. fRANK PLKKA5 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
ZfeU W. 71st St. — TeL 737-5149 
D trina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’^
v'ai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Gėlės ▼įsoms progoms 
BEVERLY* HILLS GĖLINYČIA 

W.M&1 Mrd SlRfcfcl
>.>.ton«l?pR 8-0833 Ir PR 8-0884 

Tjūp Jttujoji Aattoaros ir 
Gen* DH.dtiv kraotavė

T>|E -DAISY STORE 
9918 Soahw.it Hwy, O«*k Lawn, 

T«l. 4994318

GEORGE F. RUDM1NAS
So. LITUANk A AVĖ. TeL: YArds 7-1J38-1J39

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Režid. 338-2233 , 
Ofiso VALANDOS: 

pirmadieniais ir kemrtad. 1—' 
anirai. penktaienį nuo 1—5. 

ir šešiad. tiktai susitarus,

pat reprezentacija reikalinga no 
ir žmonių ir lėšų. , ,

LKDS tremtyje nėra nei gan 
si nei turtinga, šia .proga norė
tųsi lietuviškajai išeivijai, ypač 
tai, kuri aktyviai domisi Lie
tuvos bylos reikalais o ypač jau 
nai kartai priminti šios veik
los svarbą ir kviesti j on arčiau 
jungtis asmenišku dalyvavimų 
ir pinigine parama. j

Grumtynės del laisvo žmo
gaus ir pasaulio ir šiandien 
vyksta. Nuo to gal ir mūsų tė
vynės likimas daug priklausys. 
Mes norime ar ne, tame proce
se dalyvaujame. Krikščioniško
sios demokratijos, kaip ir ki
tų demokratių, idėjos neatgy
veno, jos plečiasi. Gal ne daug 
kam iš lietuvių žinoma, kad 
ir JAV yra KD branduolių: 
pąv, prieš dešimtmetį • Notye 
Dame universitete įsikūrė stu
dijinis krikščionių demokratų 
branduolys (Christian Demo- tininkas 'iš Philą^delfijos dr. V. ambasadorių 
cratįc Movement of United 
States). Pernai tas branduolys 
pasiuntė savo pirmininką Ri
chard Giloth į Romoje (lapkri 
čio 28-29 d.) vykusį CDWU 
suvažiavimą, kur jis tarp kit
ko susitiko ir su lietuvių ats
tovais (Adolfu Venskum ir 
kiti. R. Giloth, patyręs apie 
A. Kasulaičio ^engiamą spau
dai knygą, paprašė jos rank
raščio ir vėliau net gi parašė 
jai įžangą. Jeigu amerikiečiui 
akademikui ši knyga .padarė ge 
ro įspūdžio, tai ar ji nebūtų 
verta dėmesio lietuviui švie

siu šį tą iš 'dokumentų. Po ran 
ka turiu World Conference Of 

Parties 
28-29 'Noy ember, 

metų specialų lei- 
sovietų disidentai abejo- dinį, kuriame be pagrindinių 

ja dėl Helsinkio Jsonferencijos konferencijos punktų, praneši- 
rezultatų, pagrįstai būkštauda mu ir baigiamojo komunikato 
mi, kad valdžia konferenciją yra paduotas alfabetine tvarka 
tepanaudos savo galiai konso. 
liduoti”.

Per paskutinius du mėnesius,’mėta: "“Lithuanie-Adolf Vens 
pietams nuo Konferencijos bai-’ kus-Reprėzentant (UDCL) — 
giantis, ši disidentų grupė pa-1 Union dės 
darė penkis pareiškimus: 1

Dėmocrates-Chrė- 
fies Lithuaniens (en exil)).) 
Gi ofialiame CDDP adresy 
ne yra įdėtos ir KLDS CK 3-jų 
asmenų pavardės čia JAV, o 
Ad. Venskaus, kaip atstovo, 
Europoje. • <
. Atsitiktiniu supuolimu šį ru
denį Lietuvos valstybės kūri
mo ir gyvavimo klausimu pasi' 
rodė 2 knygos: V. Sruogienės 
Lietuvos Steigiamasis Seimas 
lietuviškai ir A. Kasulaičio Lit- * 
huanian Christian Democracy 
anglų kalba. Abi šios knygos 
bu& vertingos Lietuvos istorijai,! 
mūsų informacijai apskritai,! 
ypač jaunajai kartoi, o taip gi 
jos prisidės prie Lietuvos by
los pagrindimo. Tad jau vien 
šia prasme ir V. Sruogienės ir 
A. Kasulaičio darbai sveikinti-

Vlikas posėdžiaus 
Vashingtone |

Vyriausio Lietuvos'Išlaisvi
nimo Komiteto seimas šiemet 
įvyks gruodžio 4-5 d. d. Was
hingtone, DC. Programoje bus 
Vliko ir Tautos Fondo metinės 
veiklos apyskaitos, prof. dr.

DR. K. A. V. JUČAS 
431M441 * 56T-46U3

QDOS LIGOS — CHIRURGIJA 
iuV2 N. WESTERN AVfc, 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

INKSTŲ |R ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 
Teįet 695X1533 , <

Fox Valley Medical Canter " 
850 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

dil^'bauunas'J^±Ji±"tlnuomon6 apie IIelsinki 
Radio Liberty speciali analize Dėl Mustafa Džemilev’o (kovo- 

j Sovietų disidentai L, Alek- tol“' Kl^rmo tot°rių teises) 
sejeva, A. I

■ reuko, A. Korčak, AL Landa ir 
kt sudarė grupę, kuri seka

■ kaip Sovietų Sąjunga vykdo 
' Helsinkio susitarimus per .pir
muosius metus, t L nuo 1975
m. rugpiūčio 1 d. iki 1976 m.!
rugpiūčio 5 d., I

ši disidentų grupė - atidžiai 
sekė pagrindinių teisių įgyven 
dinimą So v. Sąjungoje ir priė
jo išvados, kad sovietinė vaL 
džia. nė neketina vykdyti savo 
tarptautinių įsipareigojimų žmo 
gaus teisių požiūriu. Niekas jnome’ kiekviena, veikla, 
per tuos metus nepasikeitė į 
geresnę pusę, 'dargi priešingai, 
žmogaus teisių varžymas pa
didėjo. O 1976 m. gegužės 12 
d., vos šiai grupei susidarius,’ 
Maskvos gatve einantį jos pir-^ 
mininkų Jurij Orlovą sulaikė 
KGB agentai.

1975 metais buvo teisiami 
Vladimir Osipov, Sergej Kova
lev, o Estijoj — keli Estijos de
mokratinio sąjūdžio nariai. Jie 
buvo suimti dar prieš Helsin
kio konferenciją, o nuteisti jau. 
po jos. Buvo dar daugiau tei
siamųjų už visokius nusikalti-' 

'mus. Grupė gavo žinių, kad ei
lė asmenų buvo nusiųsti į psi
chiatrinį institutą (Serbskij 
Institut) neva tyrinėjimams, o 
po to patalpinti psichiatrinėse 
ligoninėse.

Emigracijos srityje reikalai 
taip pat pablogėję. Tuoj po. 
konferencijos daug kas,'ypa
tingai žydai, pradėjo rūpintis 
išvažiuoti. Jiems buvo atsaky
ta, kad Helsinkio susitarimai 
neliečia emigracijos į Izraelį, 
nes Izraelis jų nepasirašė. Kai; 
žmonės, kurie nori susijungti! 
su savo šeimomis Vakaruose, 
prašo leidimo ' išemigruoti iš 
Spv. Sąjungos, jiems atasako- 
nia, kad. “valstybės interesus 
reikia statyti aukščiau- už žmo
gaus teises.”. > ' ,

Valdžia ypatingai kovoja 
prieš laisvą informacijų sklei
dimą. Tai labai apsunkina ko
vą dėl civilinių teisių. Pastovūs 
telefoniniai:ryšiai, ypač su už- šuoliui? 
sienių, labai kietai varžomi. Kad čia aprašyti Lietuvių 
Žmonių suėjimai, susirinki- Krikščionių Demokratų Sąjun- 
mai, politinių kalinių janky- gos ryšiai su Krikščionių De
niai dar labiau suvaržyti. Vi- mokratų internacionalu neatro 
sai nebebojama ir sunkiai ser- dytų. “paimti iš lubų”, patiek- 
gančių kalinių, kuriems nori'
n. ia iš šalies padėti.

Gana ilgo'pranešimo pabai-! Christian Democratic 
goję pareiškiama: “Remda-i (Rome, 
miesi savo paskutiniais patyri-j 1975) 

:mais.

dagoginis Lituanistikos Insti
tutas ir Mažosios-Lietuvos Lie 
tuvių draugija. Atvyks paskai niy

Dabar ir Čikaga jį iškilmių, 
gai paminės, lapkričio 14 die 
ną, sekmadienį 3 vai. Jaunimo Rėzos Liaudies Dainų rinki

nio. Pagerinkime savo dalyva
vimu šį didelį lietuvių tautos 

lėtojį, laisvės - kovotoją ir 
A. T.

The all-American frankfurter adapts easily .and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50< per serving 
for a famfly of five.

California Yipe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dii provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in-one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

• OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER 
(Mskes 4 to 5 servings)

IK eup« canned pitted
California ripe.olives

1 (14b.) package 1
* frankfurters

% cop <Iice3 green onions
2 biblegpeons cookin< oil
1 (1-IK) ean tomato vedies

Cut olnrtc in wedges, cut freaks ia Vinch diagonal alkas. 
Saute olive wedges, franką and ocion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, tsml, salt and pepper. 
Bring to boil, lower beat and ntnmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and code, tairnnf nurture thickana

GĖLI NINKAS
Lmxsmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiu k vWxmkal xriXs 

eiu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėLės.

ROY lt PETRO JAS)

DAUBARŲ SONUS .

4524 ■»<■> A**- —

I SWNT0 RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI ■

| ’ VUIKS ’kmga. parašyta su meilė
j LIETUVAI IR ŽEMDIRBĮAMSi DcJuozas bau paras. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 1 ,i£ Chicagoje LiMib.mėtau paties autoriaus lesomis. Knyga dviejų da 
( Uju. Genies, ulyp ^vietiniu problemas uKimnKu krašte. 41 dalis: Žemes j uKio.švietimas ’^Lietuvoje

1 Autorius savo žudyje rašo: “Jei liūdnas lietukų tautos likimu I ueĄūty ’suLrukdęsjLietuvob nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su* 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių^ ekpnęmL 
mų ir KidtūrimųdauHejinių, šiandieną, drąsiai ga.uiia sakyti, lietuvių 
tauta galėtų di džino Lis rr džiūgauti savo žemės ūkio kultūros4 vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti Metuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa* 
sąoh išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę .ūki
ninkai, arba ukmmkų vatkai, reiškia, kad ši knyga bus brangi a b sp
ūsčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Kny^a 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: /'Dėkingas sūnūs — myG- S| uiai iėvynei laetuyai”. ;

knygos 300 puslapiu su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
| Gaunama Naujienose... <1 Čeki arba Money Orderi siusti ‘dkiu adresu

1 s N A U J 1 E a\ U S
i 73H So. H AlSI ED STREET, CHICAGO. ILLINOIS

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiųsime.

Ginzburg, P. Grigo- P«r&ekiojinio; 2. Dėl žmonių 
.telefono ir pašto ryšių palaiky- 
■ mo su užsieniu trukdymo; 3. 
iDėl plitimų kalimų laikymo 
; sąlygų; 4. Dėl pastangų šei-t 
Į moms susijungti; 5. Dėl tikin- 
IČiųjų šeimų persekiojimo. 
I Elta

Soahw.it


Paminklas Katyno aukoms
kirti D. Britanijos vyriausy
bę”. ’ Elta

š. m. rugsėjo 18 d. Londone 
buvo iškilmingai atidengtas pa 
ii iukTas Katyno aukoms pager
bti. Sūsirinko apie 8.000 žmo- 

;l;j atidengė Katy- 
lenku karoininko

fctrNTIMG IN -GgNURAi.
Nuoma*

, IŠNUOMOJAJ1AS trijų kambarių 
butas su rakandais ir maistu. Tinka 
invalidui arba neseniai išėjusiam iš 
ligoninės. Skambinti 925-7126. REAL ESTATE

♦

MARQUETTE PARKE išnuomoja
mas 4 kambarių butas, 2 miegami, dir
bančiai porai be gyvulių.

TeL WA 5-4232.

REAL. ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

mosi dalykais gali teirautis tel. 
735-3000,' Ext. 222.

— Chicago Istorikų Draugija 
išleido savo veiklos 'bei kultūri-

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas^ vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel.: 
501-623-9814.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 ^7. Cermak Roae Chicago L Virginie 7-7747

! —Southwest kolegijos vaka-
Juodo akmens paminklas su rimuose suaugusiems kursuose 

jame iškalta data — 1910 . Ta bus dėstoma nekilnojamo turto 
data kaip tik ir buvo priežastį, pardavėjams ir tarpininkams 
ini, kad iškilmėse nedalyvavo pamokos kartą savaitėje. Kur
il. Britanijos valdžios atstovai, sai prasidės lapkričio 15 d. Su- 
Mat 1910 metais Karino te rito- interesuoti šia ir kitomis spe- 
rija buvo vovielti valdžioje ir ciatybėmis bei bendrojo lavini-., 
jie tuo metu buvo Hitlerio Vo
kietijos sąjungininkai. Tad ta 
data rodyte rodo, kad nusikal
timą papildė sovietai, nors pas
tarieji iki šios dienos stengiasi nių ir istorinę įvykių brošiūrą 
Įrodyti, kad juoda yra balta ir spalio — gruodžio mėnesiams, 
kad Karino žudynių kaltinin- Tas Įvykių kalendorius -gauna 
kai yra vokiečiai. Sovietų spau mas iš Chicagos Historical Sė
dimas Į D. Britanijos vyriausy- ciely, Clark St. at North Ave., 
be yra nepaprastai didelis, pri Chicago, IL. 60614. Pel. (42- 
rašyta daugybė memorandu- (4600.
mų. į — Latvijos Nepriklauso my-

Būdinga, kad net Nuernber-.^®3 sukaktis bus minima lapkri 
go Tribunolas vokiečių neap- “Į v^* Ma^er gimnazi-
kaltino Katyne papildytomis žup05 o835 No. Lincoln Avė. 
dynėmis, nors šis klausimas ir Ru°šia Latvių Sąjunga, 
buvo pateiktas ir vėliau pro jį;^mars ^er.gmanis- 
praeita rilomis. Tatai reiškia, “ Gamtos muziejuS is- 
kad Tribunolas, kurio nariu leido informacinį 8 psl. vadovą 
buvo ir sovietai, negalėjo rasti anglų ispanų m japonų kolbo- 
pakankamo pagrindo ŠĮ nusi. mis. Muziejaus vadovybe kvie- 
kaltima primesti vokiečiams. lCIa ank^ atremontuotą ir per

. Tarp skaitlingų prie paminki tvark;ta muzie^- 4 Penktadie-, kijoje šešeris metus, minėtą 
lo sudėtų vainikų buvo ir lie- inlais leJimas nemokamas. J dieną pasiuntė turkų vyriausy- 
tuvių delegacijos vainikas., 
(Mūsų žiniomis, Katyno žuvo 
ir lenkų kariuomenėje buvuS, 
siu lietuvių).

Komentuodama D.
jos vyriausybės atstovų neda
lyvavimą paminklo atidaryme, balienė parašė libretą muziki- 
britų spauda aiškino tai sovietam veikalui, pavadintam — 
tų spaudimu. Garsiojo Sir Wins, “Kūlgrinda”, pagal lietuvių tau-

irgi j tosaką bei padavimus. Muziką 
sukūrė Dainavos ansamblio va-

Marčiulionienė Reljefas

BRAŽINSKAI PASIUNTĖ TURKŲ 
VYRIAUSYBEI SVEIKINIMĄ

pirm. Dėkoja už draugingumą ir suteiktą globą pavojaus metu

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti $3,750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.
....71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow j 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau 
ji alum, langai, did. garažas,

AUKŠTO mūr. f Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman. /

PELNINGAS investavimas- — tri
jų apartm. med. ir biznio , patalpa. 
Žemi taksai, Brighton Parke.

Klausimas buvo svarstomas 
jose, bet 

Trabzono teisėjo sprendimas 
tas galiojančiai Tur

kai Bražinskų neatidavė sovie 
tų valdžiai, o kai atsirado pa
vojus jų gyvybei, kad koks 
Maskvos agentas ar agentai jų 
nepagrobtų, tai turkų vyriau
sybė davė jiems reikalingą glo 
bą. Bražinskams gavus leidi
mą įvažiuoti Į Pietų Ameriką, 
turkų vyriausybė leido jiems 
išvažiuoti. Dabartiniu metu 
Bražinskai gyvena JAV nori 
čia nuolat apsigyventi.

keliose teismo

Insurance. Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

4243 W. 63 Street 
Tel: 767-0600.

135-TA IR ARCHER AVĖ.
LEMONT.. ILL
Tel. 257-5861.

ELEKTROS ĮRENGIMAI.
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga 
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

’ SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
•$52,700.

I VTFNTNTRT.il! STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštu mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražas. Originali 25 m. statyba..

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa
jėgi, turi pigiai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras keliamas 
po Naujų Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

Chicaga, Illinois, šių metų Kovotojai už Lietuvos laisvę

i Prieš Bražinskus buvo pa
skleista Įvairiausių nepama
tuotų gandų, bet Turkų vyriau 
sybės atstovai teismai ir kraš
to gyventojai labai draugingai 
elgėsi su Bražinskais, pajėgu
siais ištrūkti iš Sovietų Sąjun
gos. 1970 metų spalio 29 dieną 

“Turkų respublikos Įsteigi- abu Bražinskai Trabzone buvo

spalio 29 dieną Turkija minė
jo savo 53 metų nepriklauso
mybės sukakti. Pranas ir Algir 
das Bražinskai, praleidę Tur-

■ — šiaurės Amerikos Lietuvių bei per Chicagoje esantį turkų 
Studentų S-gos suvažiavimas konsulatą tokią telegramą: 
bus lapkričio 25—28 d. Bosto-i 
ne. Toronto studentai atvyks 
ekskursiniu autobusu, dalyvius

SUSITARĖ PASIKEISTI
. KALINIAIS

Vašingtonas.’— JAV ir Mek
sikos vyriausybės sudarė sutar- 

mo 53 metų sukakties proga, pakviesti j vietos vzyriausybės.tį pasikeisti kaliniais7. Dabar 
Britam- registruoja Vytas Pacevičius. : mes, politiniai tremtiniai iš so-. ložę, kad galėtų sekti paradui Meksikos kalėjimuose sėdi apie

—Rašvt. Nijolė Jankutė-Užu- viet^ Paver^tos Lietuvos, tė-(' matuojančius k a r iuomenės 
vas Pranas Bražinskas ir sū- dalinius ir krašto nepriklauso-

600 amerikiečių, kurie, suda
rius sutartį, bus iškeisti i mek-

ton Churchill vaikaitis,
Winston Churchill, kalhėda-
mas pne paminklo, pasakė:' dovas ir dirigentas kompoz.Aloy 
“Nebuvo čia šiandien tiktai i zas Jurguts. Ansamblio ir soli- 
kaltininkų, ignorantu ir niek- stų repeticijoms talkina chor- 
šų — prie pastarųjų tenka pris meisteris Bronius Jančys.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
rūpinimą. ____ _____ L__________________________ .__ $8.00

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

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

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

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

JUBILIEJINIU METU
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

—- 4^.

NAUJIENOMS fiemet suėjo C0 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesi d ėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju ’bendru Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems larbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietu? os ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes«ra«u
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoj* matam* — 530.00, pus*’ m*tp — $18.00, 

trims mėn. — $830, vienam man. $3.00. Kitos* JAV vietos* metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vl*nam mėn, — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę namokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą

NAUJIENOS, 
T 39 So. Halsted St. 
Chicago, DI. 60608

□ Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubib'ejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

pavardė ir vardas

iDRESAS

nūs Algirdas Bražinskas visų1 mybę ir-laisvę pasiruošusius ĮsikieČius, sėdinčius JAV kalėji 
lietuvių vardu norime pasvei- ginti jaunus turkus ir turkes. 
kinti didžiąją turkų tautą ir, — 
pageidaujame jai viso geriau 
šio. Dėkojame jums už nuošir
dų turkišką draugingumą ir 
lietuvių tautos nelaimės supra
timą šešerių metų pas jus bu
vimo laikotarpiu. Laisvoji 
Lietuvą bus amžini draugai. 
Turkija ir laisvoji Lietuva bus 
amžinai draugai. Tegyvuoja 
laisvoji Turkija ir laisvoji Lie-, Brazjnskus 
tuva.

muose.

Amerikiečiai, liek ir meksikie
čiai nusikaltėliai nebus palei
džiami į laisvę, bet jie bus šalių 
teisės organų tardomi ir atitin
kamai baudžiami.

- -r ’ ■., '

Kalinių pasikeitimo sutartis 
greičiausiai turės būti patvirtin
ta senato'

; Trapizono (Trabzono) teisė
jas, išklausęs Bražinskų bylą 
ir prašymą leisti jiem pasilik
ti Turkijoje, pripažino jiems 
politinių tremtiniu teisę ir lei
do jiems apsigyventi Turkijo
je Sovietų vhldžia užsivedė 
Bražinskams želiąs bylas, rei
kalaudama panaikinti duotas 
tremtinių teises ir atiduoti į Amerikiečiai Meksikos 
------------- j sovietų policijai, jimuose sėdi daugiausiai 

'bet turkų teismas atsisakė ten kaltę nelegaliu narkotikų 
Tėvas Pranas Bražinskas ir kinti sovietų reikalavimus. niu....................

sūnus Algirdas Bražinskas,

Didžiausias kailių 
pasirinkimai

P6-2 vlerintelĮX f lietuvį kailininką
IChicagojs ~ 
IbMeLNORMAHA 
draKakBURŠTiiNĄ

JeL 263-5826 
§ (įtaigos) ir 

' 677-8489 
(buto)

185 North Wahaeh Avenue

kalė- 
nusi- 

biz-

BESOHIIW4 REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-3534

3UILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

— Ona ir Andrius Mironai 
atsiuntė gerus linkėjimus iš 
Hamiltono ir iš Toronto. Gerus 
Įspūdžius išsivežė iš Hamiltono 
lietuvių organizuotumo. A. Mi
rono “Klevų Alėjos” premjera 
buvo nukelta Į lapkričio 7 d. St. 
Lawrence teatro sceną Toron
te.. Stebisi Toronto lietuvių kul 
tūrinėmis pastangomis, ypatin
gai “Gyvataro” pasiryžimu ■vyk
ti Į Australiją.

— “Pirmyn” choras reiškia 
didelę padėką savo' mecena
tams: Barborai Smolelienei, pa
aukojusiai 150 dolerių ir Algir
dui Mickevičiui — 100 dolerių, 
“Grafo Liuksemburgo” opere-| 
tės pastatymui.

Qperete statoma pagerbiant 
muz. K. Steponavičių lapkričio 
mėn. 14 d. Marijos Aukštesnio
sios Mokyklos salėje. 3 vai. po 
pietų. (Pr.)

— Gražiabalsiai “Pirmyn” 
choro solistai ir choristai pa
gerbdami savo buvusį maestro 
muz. K. Steponavičių, dar kar
tą stato operetę “Grafas Liuk
semburgas”. Visuomenė kvie
čiama operetę pamatyti ir tuo 
prisidėti prie mirusio muz. K. 
Steponavičiaus pagerbimo. Ope
retei diriguos muz. D. Lapins
kas. Operetė statoma Marijos 
Aukštesniosios Mokyklos salėje, 
lapkričio mėn. 14 d. 3 vai. p. p. 
Bilietai gaunami Marginiuose.

> RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naufienos* galima gauti puikių knygy, kurioi papuoš bet koki$ - 

knygų spintą ar lentyną. v ? J 1
Aleksandras Pakalniškis, MES GRįŽTAME. Įdomūs jaunų dienų , 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- < 
manas. 367 psl. Kaina $5. i

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų'įvykių prisimini- < 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- j 
tyti į 12 daliu. 296 psL. kaina $5. .' \

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- j 
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- ;
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vir- ’
sėliais —- $2,00; II dalis, 225 psL, įrišta ?
tais viršeliais _________-_________________ — - $2.00

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narunė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psL------------ ----------------------- -----------------*3.00

M. Gudelis^POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 
puslapiai-------------------—------------------------------ 53-0®

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.
- NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SU Chicago, IIL 60608. — TeL HA 1-6190

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

$3,00. minkš- Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su lega lieko
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money z orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608.

SUSIRINKIMŲ

Našlių, nažliukp ir pavieniu klubo 
eilinis susirinkimas bus lapkričio 12 Į 
d. 7 vai. vakaro Vyčių salėje, 2455 ’ 
W. 47 SL Į susirinkimĄ yra kviečia
mi visi nariai ir nyrintieji lytoti 1! 
klubo narius. Po suririnkmio įvyks ■ 
vailėe ir šokiai Jurgio Joniko orka*- j 
trui crejanL 0*kr« V* I

FETTĮNG CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
77&Siet5

i —..... .......... .............

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AYE.

Chicago, m. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
tt-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkapn.

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVI, 
5234770

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. «7th St., Chloflo, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Merited *»„ Chicego, III. 6O6M. _ Tel. 254-3320 ___
y. V A L A N T I N A S

t --- -------------- ------------- .1 . I,.— ..... -I f

• Padėkos Dienai, Kalėdų, 
Naujųjų Metų, šeimos ar asme
niškų švenčių ir kitomis pro
gomis Naujienos yra geriausia 
dovana, išreiškianti daug no
rinčius sakyti jausmus. Jų taip 
neišreikš atvrutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylimą asmenį ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. 60608 arba skam
bint telefonu 421-6100. (Pr.)

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3t3
Pardavimas Ir Taisymas

U4* WEST Sr.h STREET 
Tel et j REpubllc 7-1 Ml

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi v*rHm*l, glmlnly 
iškvietimai, pildomi plhetybėt pr*- 

iymal ir kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, M 60629 • TeL WA 5-2787 
DiėkHt p*«4rinkfrn«t g«re« rūilM įvairių prekių. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
pigus Ir sąžiningas patarnavimai. Naujauri kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

i AL NAUJOKAITIS *
2022 W. 69 ST, CHICAGO, XLU 60636. TeL WA 5-9209

— Ieškome lietuvių Šeima, 
kuri, gyvendama prie Lietuvių 
Klubo pastatytame bute, galėtų 
eiti klubo prižiūrėtojų pareigas. 
Pageidautina, kad moteris ga
lėtų vadovauti virtuvei,, o vyras 
galėtų patarnauti bare. Atly
ginimo ir smulkesnių informa
cijų reikalu kreiptis j klubo pir
mininką A'. Karnių, 6900 — 10 
Ave.., North, St. Petersburg,- 
Fl., 33710. Telefonas (813)
345-2738. (Pr.) ‘ WY tt. k UVTNO5

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 404S A-rMr Ar* 
ChleaųA, IIL <0431 TeL Y A 7-5M0

I — NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL,— TiwMay, bUvemūr B, WW




