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Mao našlėturėjo“gerUs laikus”. 
. HONG KONG. — Mito Cetūn-

k

milijonu vaikų.tarp 3 ii.l&ffietu 
-: amžiaus.. Dr/ Cooper pastebėjo, 
/ kad^ valdžia prieš.pradėdama 

skiepijimo programą, per ma-

V

kirvį!’, kalbėjo žmonėms “ata- 
kuotRĮH^tū‘,-xbeV:ginti’ jėga’’. Ji

įkrittilię, -ias į petį--ir vieną 
nuvežtas į ii-

' J tf ’ ♦. ♦♦

.' WASHINGTONAS. — Silpnosios vietos-Nato gynybos siste-

30 laiko pašlifuotam veiklos pra
nešimui parašyti. Turėjo rašy
ti kelionėse, žmonai vairuojant 
automobilį. Kada reikėjo pasku-

' rioji -yra cemente; o dešįniojf 
parišta. “- - ‘

Nuskendo 2 narūnai>' *• M •_ '-s?
south BELorr, m. — pu 

ir jauni čikagiečiai — Michael

•ihę revo- 
elbė šiau- 

rinės. gijgiM^ .ąn^iąkasių pa-'

Vaičių paaiškės, ąr valdžios $135 
milijonus kaštavusi -skiepijimo 
nuo “kiaulių 'ajogos” prpgtama: 
pasiseks ar ne. “Slogų semitas- 
JAV -prasideda nuo gruodžio

būdami dvi savaites Europoje, betyrinėdami Nato rr kitus klausi
mus.'"' ........

: v- * . - • •. / • .

pagalvoti, kuriuos faktus jis bu
vo pasiryžęs pranešiman sura
šyti. Pranešimą jis pradėjo 
.skaityti, o vėliau naudojosi pa
stabomis ir gyvu žodžiu aiškino
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PROGRAMA SKAITOMA PAVOJUJ
. Skiepu gamintojai prisibijo nuostolingų bylų

Washington Post praneša: Vjsa Amerikos programa skiepais
apsisaugoti nuo slogos Hgos epidemijos, vadovaujančių medicinos 
autoritetų nuomone, atsidūrusi labai rimtame pavojuje.

Nacionalinių Sveikatos Insti-j-^- . 7~ -. '■ :
tiltų mitinge patirta, kad dide- TRUMPAI 1$ VISUR 
lė dalis visuomenes ir industrijos 
neberodo entuziamo dėl ragini
mo' skiepytis. Skiepu- gaminto- . 24.5 > i -
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Pagaliau susidomėjo

j kžd galimasdaiktas, ;gali atsi- 
sakyti tuos skiepus gaminti, pa
reiškęs Ligų .Kontrolės Centro 
Alantoje viršininkas iri “kiaulių

ku-

- apatija” if nenoras žinoti; fcddl? ■
apsirgimai'ir mirimai tomis Ii- ATLANTA.,-“ Po^pofos sa-
gbmiš tebepasitaiko, - perspėja' 
Sveikatos, švietimo jr -Gerovės 
departamento direktorius.. Dr.
Theodore “Cooperz Jis pridūrė,;

?'kad- nuo' “kiaulių slogos” .
pijimų programa toli gražu ne- pradžios, o skiepams nuo kiaulių 
siėks. aria 200 mflijdhų akai- : slogos galioti trunka dvi savaites, 

Žiaūs, kaip manė federalinės Vai- skelbia Sveikatos "Centras Atląn- 
džios' pareigūnai, šiomis dieno- < toje. <‘Iki.' šiol ’įsiskiepijo .dar tik-

Tim Nierman,24 metų Amžiaus, 
sekmadienį su scuba narūnų gru
pe iš Chicagos išvyko prie Pearl 
ežero South Beloit, dalyvauti 
praktikoje nardymo klasės eg
zaminams. Nors Rossmann bu
vo tą klasę baigęs prieš keletą 

_ v mėnesių ir Nierman- buvo kva-

", tlkiin&nų “ “

čių -Reformai ''tikrinti * grupės, 
kuriais vadovauja Ralph Naderio 
organizacija, kritikuoja Pajamų 
Mokesčių Įstidgą(IRS),kmbe- 
paisant skandalų, pamok ėjimų 
ir kyšių -viduje ir užsieniuose, 
pavyzdžiui Lockheed, stambiųjų 
biznių patikrįnimą sumažinusi; a 
mažųjų, su mažiau kaip milijo
nas dolerių apyvartos,' tikrini
mą padidinusi, kas valdžiai kaš
tuosią milijonus. Pradedant nuo 
1972 metų, tais-metais didžiųjų 
firmų patikrintą 52,003, betper-

4C. Skftriavt bartas & 1 '*KLAIDt DOS UOSTE*

sibaigus abudu buvo rasti pri-

mų tikrinimas padaugėjęs iš 82,- 
888 iki 110,695.

Teks daugiau skobnį! fįį 
WASHINGTONAS. — įA# 

bankai, kaip-praneša Iždo < 
partamento; pareigūnai, 
skolinimus užsieniams pt|di4

švarą. Esą, ■ tikrovėje, puolan
čios rusų jėgos kelių valandų-laR 
kotarpyj e atsirastų Reino kran
tuose, visiškaisumurgdy  darni 
Vakarų Vokfetiją ir kitus Euro
pe j e esanČi u s Amerikos sąju ngi- 
ninkus, ..

grėsė prakištT įstatymą remian-Sl

WASHINGTON AB, — Tei- 
si n-zumo organai pagaliau visu, 
nmtumii susidomėjo piromanija, 
tai yra Padegioiimu, pasidariusiu 
vienu, iš sparčiausiai didėjančių 
kriminalu. - 'A.

Amerikos Nuo Ugnies Apsau
gos asociacijos per 10 metų — 
nuo 1933 iki 1973 metų surinkta 
statistika per praėj usi dešimt
meti -vienuolika nuošimčių- visų 
gaisrų jAV-bėše kilo iš pade
gimo. .

. Iš 141,100 padegimų per tą 
dešimtmetį nuo ugnies žuvo dau
giau kaip 1,000 žmonių ir muo-. 
stotių padaryta už $127 "bilijono.

ČiangCing bėdoje
TOKIO. — Pekino valdiškas 

radijo paskelbė, kad mirusiojo

ATVEJAIS LABAI GERAI PAVYKO
Pirmininko ir valdybos nariu pranešimai

< patvirtinti, pritarė dirbamiems darbams
CHICAGO, Illinois. — Praeitą šeštadienį, spalio 13 dieną, 

Chicagoje, Sheraton Tower salėse įvyko 36-tas metinis Amerikos 
Lietuvių atstovų suvažiavimas. Suvažiavimą laiku pradėjo Alto 
pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, o visi ji baigė Amerikos ir Lietuvos 
himnais. • . .'

’ --------- ~~~~7 Pradėjus suvažiavimą." pasky
KnnOrpfim»mnTIflfin-rus reikalingas komi3ij^ ir pra. 
n.yllglrbtttanlll Utldll. nešlLS apie atvykusios skyrių at

stovus,. tuojau pradėjo praneši
mus Alto valdybos mariai. Dr. 
Kazys Bobelis,- Alto pirminin
kas, pagrindiniu savo pranešimu 
Įdavė toną visai Alto konferen
cijai. Jis aiškiai, gyvai, vaiz
dingai pranešė apie jo Alto ves
tus darbus ir papasakojo kelis 
vaizdus iš savo asmeniškos in
tervened jos Baltuose Rūmuose 
ir Valstybės Departamente vyku-

nelemti 1976 metai
WASHINGTON AS. — “Devy

ni šimtai septynios.dešimtys šeš
tieji metai nebuvo mano metai 
Būsiu patenkintas, kad jie pra
eis”, pasakė Arizonos kongres- 
manas Morris K. Udall, demo
kratas, nesėkmingai kandida
tavęs nominacijoms į preziden
tus. Praėjusį sekmadienį pa
stebėjęs, kad jo namų stogas 
(Virginijojęjįyarva, lipo patik-

Nato gali panaudoti 
atomo bombas

-; Sįtį praėjusi mėnesį -ir.; ptięš 
Rotuos keli-juos pradėta skundų įr jkąltįni- 

mų kampanija. Per valdišką ra
dijo . smericiamas Gang Cing 
“palaidas gyyenimšs”, kaip- ji 
susikviesdavūsi į savo puošnius 
rūmus savo draugus žiūrėti -už- 
draustus svetimų šalių filmus ir 
vaišintis brangiais ' valgiais - ir ' 
gėrimais.

r.'7‘. ;

i. ROMA 
stančiai gyventojų žygiavo su 
plakatais Romos, gatvėmis, pro
testuodami prieš SS vokiečių ka- 
rimuko paleidhną iš kalėjimo.

- Antrojo pasaulinio karo metu

Romoje karo policijos viršinin- 
kux.Jis apkaltintas, kad 4944 m. 
kovo.24 įsakė sušaudyti 335 Jta- 
tįjos piliečius, bendradarbiaujan-

Dr. Bobelis yra labai užhn-

prezidentu Valstybės Departa
mento pareigūnais ir įtakinges
niais kongreso atstovais.

’ pi*: Bobelio pranešimas tiek 
paveikė klasytojus, kad buvo pa
lydėtas nepaprastai gyva ir ilga 
ovacija. Visi jam buvo dėkingi 
už atliktą darbą, praneštas žinias 
ir sugebėjimą taip gyvai ir vaiz
džiai, Širdį liečiančiai atpasako
ti Amerikos lietuvių organizaci
jų vedamą darbą gimtiniam kra
štui laisvinti ir pavergtos Lie
tuvos teisėms ginti.

Gyvu žodžiu "savo veiklą pa
pasakojo Dr. Jonas Genys, Alto 
atstovas Washingtbne, Alto se
kretorius-, iždininkas ir kiti pa
reigūnai. Pranešimus baigė iž
do globėjai, tikrinę atskaitomy
bę. Viskas rasta tvarkoje. Su
važiavimo pabaigoje aptarti ke
li kiti nauji sumanymai, kuriuos 
Alto vadovybė privalės vykdyti.

Suvažiavimą labai gyvai svei
kino visa .eilė’ organizacijų ir 
atstovi’, šiais metais sveikini
mų atplaukė žymiai daugiau, ne-

dos "atstovams, kad,atsižvelgiant 
į .-susilpnėjusį Nato jėgų ąpsi- 
ginklayimą, lyginant sų^Šovie- 
ti| <jėgOTpis». jti .vakarų Europa 
būtų. užuita. Maskvos, taį Na- 

-tq' kąfįęės jėgos2bųtų priverstos 
panaudoti, atominius ginklus ap- 
siginimo tikslais.'

žurnalistų paklaustas, kodėl 
taip gali būti, kodėl Nato leido
si apsiginklavimu pralenkti ru- 
sams',-generolas atsakė, jog taip 
atsitiko dėl sudarančių Nato or- 
ganižaciją "valstybių neapdairu
mo"■ ir "nenoro ginkluotis. Gene
rolo Yrianyrhu, pasivyti rusus ir 
juos pralenkti ginklavimosi sri
tyje, reikėtų turėti 10-ties metų 
taiku.' «■ ; ’ ’

ą;

*-

ijos bus svar
stomo* iai ateinančio
je kongreso sėąijoje. TuO tarpu 
Nątoątstov^ąąfvažiavęWiflams- 
kšlrj^,su amėrikie- 

"tarti susiderinsią,-----— -----.—
į ir vis didėjan-Į Krautuv^ėse ^skelbiama po 40 

centų svarui, o gatavi kepimui 
paruošta kalakutų mėsa 50 cen- 
tųr bet kai kur dar pigiau,: .■,

■- CHICAGA. Kalakutams 
Šiemet rekordiniai užderėjus, 
kalakutienos kainos, ..Padėkos 
Dienai artėjant,-žymiai a^jigo.

■ ž

? J Siūlo “įšaldyti” ginklavimą
WASHINGTONAS. — Grupėje apie 15 bilijonų dolerubį^SįlįstJlSBgal 

----- .- ... valdžioje.privačių krašto apsaugos eKs-į 
penų renumeuuuuja 
planą baigti -neatominių ginklų 
lenktynes . pradedant bendrus 
JAV-bių it* Sovietų visišku gink
lavimui išlaidų įšaldymu. Kitų 
tos pačios' grupės amerikiečių 
Jungtinių Tautų Asociacijos pla
nų siūloma abiem didžiosioms 
valstybėms —- JAV ir SSSR su
mažinti laivynų .ir bazių dau
ginimą Indijos okeane.

pertų rekomenduoja 18 punktų p^saulvie neina taipdįMtey 
kaip buvo tikimasi PaskdMKo^^ 
toms va|stybėms.praėjusiijfo && 
tais, nepaisant reikalavimu 
duje, padidėjo 18 nuošimčiu bet r-

NORt BCTI PERRINKTI"

TOKIJO. Buvęs mufiMerįs 
pirmimtikae Kakuei Tanaka 
kiti buvę ministerial, kaitintai 
fru priėmę iš Lockheed bendro
vės milijoninius kyšius, nori bū
ti Hrenkami į pariax6ėntą. Jta

tikiį^diskutuds kOmtl-
Italijos irPrtn^

jV

63, j sekmadienį 
Portu gali- 

general sekreto- 
R Jb proga smarkiai 

limtti^^p^bkalijoa wctaHstu 
valdžią “skatinant kapitdUistų 
etiprin^ 'Vedarfįa ipdŪtftą'T, ir 
tuo "pači if Jimto sialytfdtnaš *in>

' TOKIO. 94 Jungtinių Arabi-

itatėris Al Otaiba pranešė, kad 
tos valstybės bus priverstos vėl 
kelti, apie 10 naftos (alyvos kai-1 
pas h* tai įvyksią greičiausia tų 
valstybių (emįratų) ateinančio
je gruodžio mėn. konferencijoj.

r*

i
te 
B 
.s

e.Kji; ALY-VOS,KAINOS NEBUS 
cA*zr.’*r, ,Pa^e^t®s : •

į — Gruo- 
džio* mėnesyjerišyežančių žemės 
'alyvą šalių trusto oVeC šuva- 
žiavąvfltstovai gal būt ?ir nepa- 
tads'išvežamos alyvos kainą Pa
sak 'federalinės energijos admi-1 gu ankstyvesniais. Tie sveikini- 

------------- —^tnai bus paskelbti Altos infor
macinės tarnybos leidžiamuose 
biuleteniuose. ,

Visos pagrindinės organizaci
jos pasiuntė rinktos atstovus į 
Alto tarybą ir valdybą. Buvo pa
sklidę gandai, kad Alto veiklos 
priešai bandys pašalinti iš Alto 
tarybos kelis veiklesnius na
rius, bet jie nedriso to padaryti.

Alto suvažiavimas praėjo ne
paprastai gyvai. Atvykę atsto-

r‘ WASHINGTONAS.

nistrarijas, arab&i-yra-atsakingi 
pasaulinės Visuomenės nariai ir 
jieig^eičiausiai atsižvelgs j pa- 
SAufio ekoftominiųs reikalus ir 
nėpabranginsalyvą. 16-200.

J 
■3

I Egi

j „ GĘICAGA, — Kriminalo Ko
misijos direktoriaus Stephen A.

’’ SdtiUer pranešimų, 1975 metais 
miesto parkuose ir priemiesčių

u tnftkų maugonėse priskaičiuota 
glnkimku tteic fikrMntj^OOO .“vandalų”’’, baustinu^- . „

taigų. - Nusikaltimo vWUje,po-/vai^ išsiskirstė šu noru sustip- 
lictjos sugautųjų “v-aiKiajų'’am-^rintr IK visame krašte pagyventi

L

į

tevedėjusių Aoidviu prigėrė 3 L

ĮKRITO ^VPĘ BUSAS
RIODE JANEIRO..— Brazil-T 

joja keltu keliamas per upę Uru~

* 
r- -Vtene

finu iFviaaine krašte pagyventi 
aavb vėiklą. Pranešimai bua 
apąuedlnami Naujienom*.

■* •> į-
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TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Aaujavato meksto žinių populiarus perteikimai

. JONAS ADOMAVIČIUS, M- D.

ar abiejų kelių negerumas: M<

OMiKIAUSIO ARTRITO PIRMIEJI ŽENKLAI'
Pirmuosius ženklus pajutęs imkis gydytis nuo reu

matoidinio artrito — daug geresnių pasekmių susi
lauksi. Prof. George E. Ehrlich, AL Ui

Bet v ’ sąnario pakitimas va- į rėjos atsiradęs). 
dinamas 
(arthr 
riopos 
vien r' 
nieko 
diagno- 
sekti 
tis. T 
mas ** ’ 
keleri' -

apima ahi.j^nkaš. Tas alkūnės 
ar abiejų . .sustingimai
gali būti paseka raumens ir-jo

gerklės skausmais, galvos skau
dėjimu, užgulta nosimi ir karš
čiavimu. . Buvo galvojama, kad 
jrs susirgo paprasta sloga ar 
prastu gripu (fiu). Jam buvo pa-

-T

vienu žodžiu artritu 3. Podagrinis artritas (gout), 
i'), Kadangi esti kele- 4. Nežinomos kilmės ■—- sunr 

‘"mės sąnario pakitimų, klausias visų artritų yra vadi- 
'v’ras vardas artintis į namasis reumatoidinis (rheuma- 
’toojui nepasako dėl toid arthritis). Pastarasis yra 
i" gydymo. Reikia su— dažniausias, sunkiausias ir liūd

esio pakilimo priežas-< niausiai pasibaigiąs — žmogų 
tokio sąnario gydy-Į neretai suluošinąs, jei gydymas 
:i sėkmingesnis. Mat,-Į pradedamas pavėluotai.

sąnarių pakitimų Kiekvieno sąnario pakitimas 
' ’svitai esti tvarko- sekasi geriau tvarkyti kai anks- 

mos. T ’ė' žmogaus kalba — ti pradedamas atsakantis gydy- 
“Aš tr i \ Rrtritą„.” yra nepil- mas. Tas labai svarbu rėumatoi- 
nė. c 
žinoti ■ ’ 
žmo"' 
narių 
seks*

1.
kark.

2. T
sias jų

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

Važiavau į paskutinę sustojimo vietą Europoje.. Trau
kinys nešėsi link Vokietijos. Pravažiavau Kokią ir Reino 
upės tiltą. Iš abiejų pusių stūksojo dideli kalnai, apaugę 
miškais, ir kur-ne-kur kalnų viršūnėse stūksojo senovės 
kunigaikščių pilys. Jos matėsi važiuojant, lyg nusagsty-

?arom .ir po to vėl ateiti pas gy- 
, ytojųpasitikrinti. Bet kai jo 
dalinys pradėjo treniruotės žy- 
giūotę sekančią naktį, jis prisi
jungė. žygiuotėn. prie savo drau
gų. Žigiuotėje jis apalpo ir grei- ' 
tai buvo .vežamas ligoninėn, bet 
jos nepasiekė gyvas — mirė pa
kelyje.

Gydytojai nustebo, kad šiaip 
visai sveikas vyras, kuris jau
tėsi gana stipriu keltis iš savo 
ligos' patalo ir eiti žygiuotėn — 
staiga mirė nuo šiaip nemirti
nos ligos.

Ištyrus jo jau mirusio gerk
lės bakterijas buvo rastas nau
jos rūšies influėnzos virusas. Jis 
buvo skirtingas nuo trijų vis pa
sikartojančiai pasirodančių slo
gos virusų. Jis buvo panašus i 
virusą, kuris tik kiaulėse būda
vo pastebimas. Tas virusas taip 
pat buvo panašus į tą virusą, ku
ris buvo sukėlęs pasaulinę ka
tastrofą — išžudęs dvidešimt 
milijonų pasaulyje žmonių 1918 
ir 1919 metais.

Kiti sergą kareiviai toje vie
tovėje buvo tiriami ir tuzine jų. 
buvo rasta, kad jie serga pana
šiais i kiaulinės slogos užkreta-

Vietomis matėsi kaimai ir nedideli miesteliai, o Reino 
upe plaukiojo keleiviniai ir transporto laivai. . Vienoje 
Reino upės pusėje pravestas geležinkelis ir lygiagrečiai 
greitkelis automobiliams, čia jau turistai transportacija

akausraingi esti keliai, negu M- lenktame stovyje sustingimas 
pant aukštyn. Toks reiškinys (flexion contracture of the el- 
yra labai ankstybas reuraatokfi- bow). Tas susitraukimas *lkū- 
nio artrito ženklas. Tada dar jo-J nės sąnario dė! peties raumens 
kių kitokių to artrito ženklų nes-ppnyknno gali būti ir vienoj ran- 
ti. Ankstybi ženklai svarbufkoj, nors reumatoidinis artritas 
ankstybam pradėjimui ąydytis 
nuo sunkiausiojo, surtrftd ' U. 4 k i 

Net vaikas pažirk čartriin ne
galuojantįjį, kai apOfiiW sąna
rys bus sutinęs’fr Varščių de*. 
gąs. Toks jis gali būti dėl pil
nai išsivysčiusio reumatoidinio 
artrito.
to tokiais atvejais esti neabejo
tina, vienok pats gydymas esti 
labai sunkus, nes "pavėluotas. 
Gaila, kad tik tada žmonės 
kreipiasi pas gydytoją pavėluo
tu reikalu. Už tai dabar čia 
susipažinkime su pirmais to sun
kiausiojo artrito ženklais. Ta
da mes nedelsdami eisime gy
dytis nu j to artrito ir džiaugsi
mės geromis pasėkomis. *

Iki šiol pirmuosius reumatai- 
ainio artrito ženklus ne tik pa
tys sergantieji, bet ir juos gy
dantieji pražiūrėdavo. Todėl pa
vėluotai gydymas būdavo prade
damas. Todėl dabar gavosi nuo- 

- - • J ' -
monė, kad nuo artrito “ “nėra 

ha. jdm pi<ta>iucjud. mūri nciu-. , . ; t .
tai bus galima visai išvengti tos vaistų . ^Įat, pavėluotas Artri- 

uudu- ligos blogų pasėkų. Kad ir toks panašėja savo gydymo pa
gone- daugumai nesuprantamas kelio sekomis į gydymą pavėluoto vė

žio. Taip toliau būti negali. Pats 
žmogus turi sekti savo sveika- 

stoyį ir mokytis,, kaip--kuo 
sėkmingiausįair pačiam .;saįu-. pa- 

'dėti. -.1
Guzai, mazgai" ir'sutinimai ‘ — 

rmieji remųatoidinio drtrito
' ženklai s44 '--'z-;

f' - -

Niekas igi šiol dėl menko są
nario patinimo,-kuriš''-hėtrukus 
praeidavo, nesikreipdavo pas- 
gydytoją. Visai kitas- reikalas 
gausis, kai pacientas' ims kreip
ti -dėmesį į mazgus-guząs -ir men- 
įkus. patikimus ' — j, pirmuosius- 
reumatoidinio ■ artrito ženklus. 
.Tik reikia susipažinti ko ir kur 
ieškoti, į kokius pakitimus dėme
sį kreipti:’ Kai aukšlį diagnozė, 
bus nustatoma iri1reikiamas gy

dymas pradedamas — galima^ 
bt» . išvengti žmogaus suluošė- 
?ima .kaip reumatoufiiiio. artrito 

pasėkos. Ankstybų artrito žėn-, 
kių .reikia žiūrėti kiekviename 
sąnaryje nuo galvos pradedant 
ir kojofem baigiant. ■

ir stuburkaulyje 
reumAtoidiTtio

artrito ženklai F

Reurnatoidinio artrito šukei-: 
įti guzelfai (mazgai, pakilimai), 
Į angliškai vadinami nodules,' ga- 
r H rastis bet kurioje galvo odos 
.((skalpo) vietoje, įskaitant sniil- 

: i kimus ir ausų grybelius, čia jie 
galimi sumaišyti su podagros 
sukeltais gūželiais, tophi vadi
namais. Tokie gūželiai gali būti, 
laisvai judinami paodyje bėsi- 

. randantieji. Jie gali būti atsi-,

•S pagalba reikia su-|dinio artrito atveju. Mat, vėlai 
-’S rūšies artritas pračlėjus gydyti Šį sunkiausią 
■a.. Žymiausios są-(Visų artritų, pasėkos esti daug 

~akiti4w priežastys yra j menkesnės. Todėl labai svarbu
• Į- -;.' • ' susekti reumatoidinį artritą vos

O'tęca;iritaš (susihešioję tik jam prasidėjus. Tada nere-
susekti reumatoidinį artritą vos

, s? artritai (žymiau- 
V dlr tiiperio — t
X -- - ' - J- ■

■ Gaivoj, "kakle

Kilimas

Anvfhin^ Vss than x 20-poond turkey ▼oaM be an insult to 
your tnoUier s helidxy fea.*. Wfth two fawlte couples comfcac 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left- 

. enref UiA-cy Stove To«p chfckea flavor rtuflinc «tx forme a Tine 
mold aM creamy Wrkey > te king surrounds ft. Birds Kye i- 
mihute sweet <reen peas knd a bottle of chlDed wtoe are all you 

tor party.

. - TfTItKEr A LA KIXG WITH SVUFFING JUNG
1 errps diced eaoked tarker į
lean eondensod.

eream of mushroom soup y
2 taHeapoons phniento strips
2 tableopooni sherry trtne

flavor tiffing mix
IK eapfc writer 
t yacfcrąreg < M

p r -- -
jfatptre stuffing mix xx directed on packw, rrstng 1’4 cupt 

Gently press into-* jrmwd 4-rro rfne mo’<: keep varm. 
IftaWivl'inL. prepare paaa m directed on- packaae, ‘heep. «-»rra. 
Oodtbiae turkey, soup, pinuento. <rtne. and S rup of Lhr pea* in 
dWaaetfaui. Cook a&n tttr nrrtll mbrtnrt just comes to a boU, 
y*®1**^ afciiOwf «nto eervinr plate; spoon turkey mixture around 
■P* and into renter of ring, flat »a with remaining rtat. Makaa 
•Malaga. . --<■■■ a

hės sąnariuose pakitimų: nei 
skausmų, nei sutinimo. Todėl, 
jei nėra sužeidimo alkūnės1 .ar 
virš jos rankos —.minėtas per 
alkūnę rankos pritraukimas (su
stingimas — kontraktura) yra 
pats_ ryškiausias ankstyvos reu
matoidinio artrito ženklas..

Alkūnės srityje Reumatoidinio
- artrito sukelti pakitimai

Minėti mazgeliai gali gautis 
ant alkūnės sąnario išorinio pa
viršiaus. Kartais dar gaunas 
neskausmingas skysčio pilnas al
kūnės srityje esančio tepalinio 
maišelio uždegimas (bursitis). 
Tdje pat vietoje gali rastis ir 
podagros sukelti mazgai. To
dėl reikia ištirti žmogaus krau

toje j y alkūnės kauliukų (ten
uis elbow) — tada galima gal-

sausgyslių. Panašius negerumus 
-uteikia ir dažna gyvenimo per
mainos sulaukusių moterų 
iga toj vietoj (osteoarthritis).

trito a 
(cysta)

lūs. Jie visi pagijo. Tada imta 
nuodugniai tirt?’.' kitų kareivių

galį;gauti m

me.

Pravažiavau Wiesbadeną, kur buvo labai gražios apy
linkės, nes ten jau matėsi pavyzdingai, sutvarkytas, že
mės ūkis ir vynuogių plantacijos, kurios nuo slėnio kilo 
aukštų kalnų paviršium. Rodos, būtų, gera, kad ten nu
važiuotų ir gerai pasidairytų pasigrožėtų žemės ūkio ir 
girių specialistas prof. J. Kuprionis, kuris vis- paliečia 
Lietuvos miškus žurnalistų vakaronėse. 12 vai. pietų me
tu pasiekiau Frankfurto geležinkelio stotį.

didėlė stikliniu stogu- Žmonių keliauja marios, nes čia 
subėga labai daug traukinių iš įvairių valstybių ir net iš 
už geležinės uždangos.. . .

Man visur sekasi kelionėje, nes, būdamas Romoje, 
susipažinau su daugeliu lietuvių, ypač iš Vokietijos,' ra
dau net savo kaimynką p. Narbutaitę.— Dapkienę ir pa
nevėžietę dr. Birutę Schreifieldt, kuri gyvena su šeima 
prie Frankfurto. Buvo davusi savo adresų. 0 man skau
da kbja, negaliu paeiti, tai ir pasukau pas juos, kur jie 
manė nuoširdžiai priėmę ir gydė mane namuose. Atvy-

prisitvirtinę ar prie kaulo pa
viršiaus* priaugę.- ' 1

Kai randama ręumatoicįinftf 
j artrito mazgeliai, žiūrima tdjjūtt 
i į pakitimus žmogaus kūne suTrelf 
. tus dėl baltymų kūne pakitimų? 
! žiūrima V apsiblaususias, sau^ 
sas akis, į paratttosfus akių bal-, 

' tymus (konjungtyvas). žiūri-? 
mą'į priskretusias posiės angas’ 
ir į Sątisą liežuvį- Dantys tokiais 
atvejais estf sukiurę ar nesenai 
ištraukti. Plaukai,esti pluoštais' 
Iškritę. Parietjtaa' turį virš mi-t 
nėtiis negerumus skundžiasi bar-; 
nos skausmu ir difi to jie yra 

*\«rčiami iumlat įtūpti saldainius.

deoa jiems ai
lių tekėjimu

šutirilhias riešo mažojtr piršto 
pusėj e . Sutinimas gaunasi dėl 
uždegimo sausgyslių makšties 
“■'oje srityje (tenosynovitis). Ta
da paštorėja riešai ir plaštaka 
rierėiiia: be išlenkimo priešą-be 
normaliai esamo įlenkimo. į

Panašus sutinimas gaunasi-ir 
riešo nugarinėj dalyje ir viršu
jė plaštakos. . .'

Tas sutinimas apima plašta
kos artimesnį trečdalį ir jo.toli- 
mesnis kraštas esti nelygus. Su
tinimas didžiausias ėsti mažojo 
piršto. pusėj plaštakos srityje. 
Sutinimas gaunasi dS uždegimo 
sausgyslių makščių minėtose sri
tyse (tenosynovitis). Panašus 
sausgyslių makščių uždegimas 
gali gautis ir triperiu užsikrė
tus. Tokie sausgyslių pakitimai 
gali atsirasti pimi pasireiškiant 
skausmingam sąnarių uždegi
mui. -

Gali sutinti ir vidurinė plaš
takos sritis. Tas sutinimas ga-^ 
’i išsiplėsti riešo įžak ir truk-a

didesnį sei
sms pacien

tams esti mediciniško tirimai 
cėl reumatoidinio artrito stipriaii 
teigiami (rheumatoid factor.it 
LE cell preparation). A

Labai anksti, .dar X-RAY Įo 
kių pakitinjų netodant kauluose, 
reumatoidinis aftritis verčia 
žmogų laikyti šovė galvą išttes- 

, tą pirmyn. Tada, jo kaklas per
daug išsitiesia. Tada jo gaKa,

4 p •* < ^|
4-^ ,

j_ i J Tai buvo pirmas įrodymas, 
gj kad kiauline sloga gali užsikrės-

- ta asmuo nuo asmens. -.Praeitų 
laikų patirtis pamokė, kad kai 
susekama nauja virusų rūšis, 
labai sunki tokios slogos epide
mija pasirodo sekančiais metais. 
Taip nutikdavo vasaros. pabai
goj ar rudens pradžioje, k:ad vai
kai pradėdavo mokslą.

Niekas negali pasakyti, kad 
tikrai bus tokia epidemija šią 
,'iemą, jei nebus pagamintaskie-

tyn ir žemyn. 0" kai chroniškas ■ 
uždegimas gaunasi, tada katilai; 
’’ma netekti kalkių ir ima trum
pėti plaštaka ir ji pakrypsta ma
žojo piršto pusėn.

' I š va d a. Suseknne sunkiau
sio artrito ankstyuuoaus prana
šus. Tada kreipkimės -į gydyto
ją. Daug lengviau jis pajėgs 
mums padėti ir mes sulauksime 
daug lengvesnės ligos su daug 
mažesnių mums teikiamų nege
ra mu.- Daugiau apie ankstyvuo
sius Jitokįo artrito rmškinius-ki-, 
tuose .sąnariuose sekantį karta. T 
... Jiasiąkąjtyti: Consultant, Au
gust 1976.

STENKIMĖS tElSlNGU 
ATSAKYMU PASINAUDOT!

Kaip kiautinės slogos reikalai 
prasidėjo

WffjrirtWM; ■—- Piešom tams-

na, kad yrą pakankamai davinių, 
veržiančių 'žmones įsigyti atspa
rumą kiaulinei slogai pasiskie
pijant. Juo labiau, kad tie skie
pai žmogui nieko nekainuoja ir 
niekam nieko blogo nesuteikia, 
išskyrus laikiną nepatogumą 
dėl skaudamos rankos. Visi ne- 
casiskiepijusieji rizikuoja labai 
sunkiu, net mirtinu susirgimu.

Kiaulinė sloga yra dar tuo bai
si, kad 1918-19 m. ji marino mi
lijonus atspariausių žmonių — 
tarp 20 ir 40 mestų amžiaus su
laukusiųjų^ Kitos rūšies viru
sai marina silpnesniųjų didesni 
skaičių.

Nei penicilinas, nei kiti an
tibiotikai nenaikina kiaulinės 
slogos virusų. Antibiotikai var
tojami kai kurioms slogos kom
plikacijoms šalinti: bronchitams 
ir kai kurie plaučių uždegi- ’ 
mams.

Nauji skiepai yra labai išva
lyti ir labai daug žmonių padaro 
atspariais kiaulinei slogai. Tik 
vieno vientrntėlio nuo tos slogos 
naškiepijimo pakanka apsaugos 
Įsigijimui. Niekas negali ta slo
ga sumirgti po paskiepįjimo, nes 
virusai yrą tikrai užmušti. Ne
leiskime gandų šiuo reikalu. Tik 
vienas nuošimtis paskiepytųjų 
gauna karštį didesnį negu 100‘ 
laipsrfių F. Penktadalis gauna 
bendrą negeramą, galvos skaus
me keliams dienoms. Iki 40*5 • 
-įskiepytųjų gauna skiepo vie
toj patinimą, paraudimą, skaus
mą kelioms dienoms. Tai ir visus' 
blogis. Už dviejų savaičių įgi- 
jamas atsparumas tai virusų rū
šiai, kuriai skiepai skirti buvo. 
Nuo paprastą slogą sukeliančiu 
virusų už poros savaičių reiki*!

t^. daktare, paaiiy«Bti, *š ,-k'ur < ” 7,’:
tis krarirnėe dogos ywpwti* Dklžiaesiu talurko mėgę-

/'•Jlo* Gal vi«ai be reikalo tiek ju vra pripažintas vokiečių fel 
H

atsiliepė ir prašė palaukti geležinkelio stotyje, kol ji šu 
savo vyru Valteriu atvyks automobiliu paimti mane. Su
sitariau laukti stoties pinigų mainymo kambaryje. Jie 
atvyko, bet neberado manęs, nes tuo metu-buvau nuėjęs 
išgerti kavos į bufetą. Tuomėt jie grįžo namo. Aš vėl pas- 
kambinau, atsiliepė dukra, bet nebuvo grįžę tėvai. Tuo
met aš paėmiau taksį ir nuvažiavau pas juos apie 50. ki
lometrų. Pasitiko mane Dr. Birutė. Ji apgailestavo, kad 
manęs nerado stotyje ir kad aš turėjau važiuoti -taksi. 
Ši kelionė kainavo 20 dolerių. '

Po kiek laiko grįžo vyras Valteris, su kuriuo dakta
rė supažindino, mane, o su 17 m. amžiaus dukra ražuole 
susipažinau Romoje- - - -

' Ponas Valteris buvo vokiečių armijoje ir patekv į ne
laisvę Rusijoje. Vėliau, kaip cinkografijos specialistas 
jis buvo atsiųstas į Lietuvą. Nelaisvėje, rodos, kentėjo. 
16 metų. Dirbo cinkografijos įmonėje ir gerai pramoko 
lietuviškai. ' z ■ (

Vėliau susipažino jis su-dr. Birute Sargūnaite, pa
nevėžiete, kuri dirbo kaip drurgė Kauno moterų klini
koje- Padraugavę — apsivedė. Vėliau susilaukė dviejų 
dukrelių. Jis, būdamas vokiečių laimės, stengėsi emigruo
ti į Vokietiją. Daug metų “pešėsi” su lietuviais ir rusais

sijpje'.Jų dvi dukrelės lanko 16-tos Vasario gimnaziją. 
Viena šiais metais baigs, o antra -sekančiais-

Jie papasakojo savo emigracijos kryžiaus kelius. Pra
ėjo keli metai, o bolševikai buvo net pašalinę dr. Birutę 
iš darbo, teko daug vargo patirti, bet vienas vilkaviškie
tis dr. P. Jasinskas pagalboje ir davė jai laikinai darbo 
moderniškiausioje ligoninėje Kaune, kuris ten .buvo di
rektorium. Ji liks visuomet jam dėkinga. Jie neseniai, at
vyko iš okupuotos Lietuvos. Dabar turi pasistatę gražią 
rezidenciją. Yra labai laimingi ir dėkingi Dievui, jog nie
kas* jų daugiau nebepersekios-kaip buvo Lietuvoje, nes 
dabar gyvena laisvoje demokratinėje Vokietijoje.

Pavakary jie mane nuvežė pas Valterio sesutę ir Švb- 
gerį — p. Tendzegolską, kuris irgi buvo išvežtas į Sibi
rą, vėliau grįžo, praradęs sveikatą, į Lietuvą. Įdomiai ir 
detališkai apšvietė apie sovietinį pragarą ir bolševikmetį 
Lietuvoje. Jie emigravo iš Lietuvos pagal Valterio ir se
sutės kilmę, kaip vokiečiai. Dabar jie visi džiaugiasi, gy
vendami laisvoje Vokietijoje. Jie gražiai mane priėmė 
ir įdomiai pasikalbėjome apie praeitį ir okupuotą Lietuvą.

Daktarė Birutė, prieš einant gulti, iš vakaro antrą
syk padarė kojos masažą, ir skausmų atsikėlęs rytą ne- 
bejutau. Visa laimė, kad pas juos užsukau ir prabuvau 
dvi dienas, jie mane priėmė kaip giminę. Tai Jabai mie-

nes.
Vasario 16-tosios Gimnazija. Anksti sukflorhe, pa

valgėme pusryčius ir nutarėme aplankyti gimnaziją, bet 
skiepyti? Stepais. flar užtrukome namuose, nes Valteris parodė gražią pi

nigų kolekciją. Aš susidomėjau kaip filatelistas ir nu- 
mizmatikos- kflekcijartieritis^ ZTai yru brangi ir. vartin- « a • « • * j . a ) W w 4. s • • 1 • X *

argo dabar Vai Hrf dR <im»ršaias Johan von W-erthldziuotis. Tokių senienų nesu matęs nei tremties metais, 
jj&y O***16S2)< <ho pačio laiku rū- 'gyvendamas Vokietijoje.

• <Bue xra mens ’’uirtTehkfifimo — JFisąe mka- kęs pypkę, čiulpęs 1
muscle atrophy). Tai ankstybas las apie kiaulinę slogą atsirado uoslęs tabako dulkes.
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LIUDVIKAS G. M. RĖZA
šiais metais sueina 200 metų, Karaliaučiaus universitetas 

kai sausio mėn. 9 d. Karaičinose buvo įsteigtas 1-544 dl ir Lietu- 
Neringoje,’ v Mažoje Lietuvoje, vių kalbos seminaras ten vęįkė 
gimė garsusis lietuvių tautoty- nuo 1547 m.'Tuo tarpu Vilniaus 
rinmkas Liudas Martynas Rė- universitetas buvo įsteigtas 1579:

m., o lietuvių kalba ten buvo.dė* 
stolna tik nuo 1832 m. -

Didžioje Lietuvoje Rėzos lai- i 
kajs buvo rašoma beveik tik lo- 1

Jo tėvas Jonas Rėžė turėjo 
gausią šeimą, valdė užeigos na
mus ir buvo pajūrio sargas.

Tėvams mirus,’ šešių metų tynų ir lęnkų kalbomis. Tuo bū- Į 
amžiaus našlaitį IJudvlką pri- du Rėza pąsidara visos. Europos r 
glaudė giminės. Deyniolikos lituanistikos autoritetu.
metų amžiaus Liudvikas jau Sunkūs laikaiTiuvo Rėzos lie-, 
mokėjo lietuvių, kuršių, vokie- tuvių tautotyros veikloje, nes j 
čių. lotynų ir graikų' kalbas. tada Prūsijoje buvo taip vadi-1 

Rėza, susipažinęs su orien- namoji “Sturm und Drang |x-- 
talistiškos. istorijos ir fįlesofi*. r ode” ir tenališki jauni vokie- 
jos mokslais, tapo Karaliau- čių rašytojai nepritaikė prie es-
čiaus. universiteto studentu.-kur lėtinių ir kiasik nių principų, i 
savo autobiografijoje pareiškė, Napoleonas ir vokiečių la:s-į 
kad yra.kilęs iš lietuvškos'gimi vės karai (1812 — 1815) sntrugį 
nės, kuriai priklausė h- 17 am- dė Rėzos veiklą. Tautotyros vei . 
žiaus lietuvių raštijos darbuo- kia buvo neatidėtina,, nes lietu- 
tojas Jonas Rėza. vių gentys aęnprūsiai (Bruthe-

Liudvikas Rėza 1810 metais 
skiriamas Karaliaučiaus univer
siteto teologijos profesoriuihi 
ir vėliau pasidaro minėto uni
versiteto lietuvių kalbos semi
naro direktorius.

Išlaikęs specialius egzaminus 
ir parašęs bei apgynęs dvi djser 
tacijas,' Rėza įgyjo filosofijos ir 
teologijos daktaro laipsnius. Jis 
profesoriauja ten apie 30 me
tų, kur eina fakulteto dekano 
ir prodekano pareigas.

Rėza yra ir kariuomenės ku
nigu Karaliaučiuje bei lankosi 
Lietuvoje ir daug kituose kraš-

savo autobiografijoje pareiškė, 
kad yra.kilęs iš lietuvškos' ginti

Rugiapiūtė
norum genies) kavoje dėl ląis-

nu nuo 1220 iki*1283 metu bu- ’«■> istorijoje Rėza prašė, kad
**” ' ■ • ■■ T V • • * •

vėes su Vokiečiu Riterių Oreli-

vo pavergti.

Laimėtojai, pasivadinę “Preu- 
szen” paskatino jų išnykimą, 
baudžiavą senųjų prūsų žemėje 
įvedė. Vokiečių. Ordinas 1273 
m., kurią kantriai, nešė ir prū
sų "lietuviai, o germanizacija ten 
prasidėjo nuo 1638. m. Berods 
Vokiečių Ordinas Magistrui Al
brechtui 1525 m. perėjus į pro- 
testntų tikėjimą ir pasiskelbus 
Prūsijos kunigaikščiu, , ] 
kunigai ir rašytojai galėjo dau-

valdžia susirūpintų lietuvių kai 
ba mokykloj, nes Lietuvoj Tau 
tos lavinimas ir dvasinis kilnu
mas gali būti įgyvendinti tik 
gimtąja kalba, nes jr yra tar-}

Rėzos dainos praplito ir Di- patriotu, pasisakė prieš bau
džiavą ir vokietinimą. Rėza išdžiojer Lietuvoje, Jos rusų pris-

paustiems lietuviams buvo ir Iriso sukūrė ar surinko 234 be
yra jų sielų ir jausmų atgaivi
nimas.

Donetitius Jahreszeiten” api
turn vartai, pro kuriuos visos di ma kunigo Kristijono Donelai-
džiosioš ir vaisingos idėjos pasie čio epą “Metai”, kuris buvo iš-

tuvių liaudies dainas. Jam da
bartinės Lietuvos patriotai pa
statė statulą, kur žvelgia j jo 
smėlyje praskendusį Karvaičių 
gimtąjį kaimą, į draugiškos gi-

BALFO VAJUI BAIGIANTIS
kti, be jų nebūtų kas ištiesia 
pagalbos ranką j nelaimę pa
tekusiam lietuviui Lenkijos vai 
džioje, už geležiniu uždangos 
ar laisvajame pasaulyje gyrve- 

pra vedimo 
darbo ir rūjresčių našta krinta 
ant skyrių valdybų pečių. Sky
rių valdybos nusprendžia va

Lengviau yra duoti, negu pra 
syti ir laukti,' kad kas. duotų. 
Tačiau ir'prašymas gali būti 

' dvejopas? prašymas sau ir pra- 
( šymas kitam parieti. Balto or- 
1 ganizacija kas metai prašo pa- nanėiam. Vajaus 
ramus ne tam, kad organizaci
ja veiktų ir išsilaikytų, bet kad 
galėtų kitiems paihti, kad ga
lėtų padėti į nelaimę pateku- jaus pravedimo būrius ir susi- 

siam lietuviui. , -randa reikiamus talkininkus.
Kas metai spalio mėnesyje'Tai atsaki^’ Rimkus ir svar 

skelbiamas finansinis Balfo va * ^us (kirb.is.
jus tam, kad būtų papildytai Praėjusiais metais Balfui lė- 
Balfo kasa ir, kad Balfo tie
siama ranka į nelaimę pateku
siam lietuviui nebūtų tuščia.

-Kai 1944 m. balandyje buvo 
steigiamas Bendrasis Amerikos 
Lietuvių šalpos fondas, steigė
jai, turbūt, net negalvojo, kad 
praėjus trisdešimts dviem'me
tams, jų sukurtos organizaci
jos veikla ne tik nenustos rei
kšmės, bet turės siekti plates
niu apimties ir organizacinio 
stiprėjimo. Anuo laiku Euro
poje gyvenančius lietuvius Bal 
fo pastangomis pasiekė apran
gos ir maisto siuntiniai, vaistai 
ir stipendijos studijuojantiems. 
Neskaitant šalpos, anuo metu 
•Balfas atliko nepaprastai dide

kia tautos sielą. Tautos charak leistas lietuvių ir vokiečių kai- raitės lopšinę ir j Baltiją. Statu- j uždavinį, sudarydamas do- 
” buvo išleisti la, tartum pats poetas Rėza ma- kumentus tūkstančiams. lietu- 

tai yra 38 m. stydamas apie savo tautos lais- .rių, kad galėti} atvykti ir įsi-

šoms telkti vajus buvo sėkmių 
gas. Tikimės, kad ir šiais me
tais lėšoms telkti vajus bus sėk 
mingas, o gal ir dar sėkmin
gesnis nei praėjusiais. Praėju
sių metu lėšų telkimo vajaus 
sėkmingumas rodo, kad mūsų 
tautiečiai Balfą remia, sūpran 
ta ir teigiamai vertina vykdo
mus uždavinius.

Balfas yra JAV šalpos orga
nizacijų tarpe, tačiau lėšas šal 
pai turi sutelkti savomis pas
tangomis, kaip ir kitos JAV 
veikiančios šalpos organizaci
jos. Todėl vajaus metu sutelk' 
tos aukos yra esminės Balfo 
pajamos, be kurių Balfas nega 
lėtų egzistuoti ir tuo pačiu į 
vargą patekusius lietuvius rem 

. ti. Vajaus pravedimo ir rūpes
čių našta krinta ant skyrių vai 
dybų pečių. Skyrių valdybos 
nusprendžia vajaus pravedimo 
būdus.ir susiranda reikiamus 

: talkininkus, _

Chicago j e ir apylinkėse Bal
fo vajus pravedamas visos Chi 
cagos apskrities mastu. Chica- 
.goję‘ veikiantieji skyriai pasi
rinkopati sunkiausią aukų rin 
kimo būdą, bet tuo pačiu patį 

' sėkmingiausią. Skyrių valdy
bų'sukvies ti savanoriai aukų 
rinkėjai eina iš namo į namą, 
kur tiklietuviai gyvena. Nuos- 
tabu, kad po daugelio metų at 
siriainda pakankamai pasišven 
tusių asmenų, kurie telkia lė
šas Balfui. kad galėtų padėti 
į nelaimę patekusiam savo .tau
tiečiui. šie asmenys yra verti di 
dėlės pagarbos ir įvertinimo. Jų 
pasišventimo dėka Balfui esu- 
telkiamos esminės p a j amos.

teris yra jos riesulažoma nuo-. bomis. “Metai”
savybė. • Rėzos 1818 m-, tai yra <x> ju.. siyuamus .

Rėza pamėgo lietuvių tauto- po Donelaičio mirties. Dohėlai- vę mintija:
saką. Jo 1825 m. išleistas Lie- čio rankraščius surado Rėza pas j MEifc ir Tu su grandinių 

žvangėjimu, prispaustas, paže
mintas verge, Tavęs nepakels 
jokio engėjo prievarta čia, iš 
saldaus miego. Nuo tyronų pyk 
čio ir riksmų aš Tave užliuliu- 
siu”.

Tebūnie Liudvikas Gedimi
nas Rėza — mūsų Tautos lais
vės simbolis — gyvas per am- 

K. Kikutis..

-J. -----— . --------- ----- .
lietuvių i (uvjįkų Dainų Rinkinys padarė kitas šeimas, juos aptvarkė ir

gerą lietuvių liaudies poezijos baronui voųHumsold patariant,
■ ■■- pra_ “Metus” išleido, praplatino ir/ .J g 4 , , . giau veikt dėl baudžiauninkų cUpibimn __ _ tvrinėiimotuose, kur pramoksta daugiau _ .. . . , . suėmimo tyrinėjimo r...------ ___—, r._r------- _

kalbų. Jis iš meilės Lietuvos ku Prus^ Dėtumų, kurie nuo 1/01 džią. - Rėzos “DAINOS oder Li- panaudojo mokykloms. Veika- 
nigaikštijai pasivadina Gedimi- . 
nu. Rėza palaiko gerus ryšius 1

m. buvo vadinami “mažlietu- 
viais

:tu" tauische Volkslieder” susidėjo 
_ __ ___ ___ _______ iš 90 dainų ir buvo jo šverstos

su Prūsijos švietimo ir kulto. Liudvikas Rėza dalyvavo į vokiečių kalbą.-Vėliau jas išsi; 
ministeriu baronu von V..Hum- evangelikų-tikybos rašto darbuo! vertė lenkai, čekai ir rusai, 
bold, filosofu J- Kantu ir su ra- se, kuriuose rado daug slaviz- Vokiečių poetai Lessing, Her-
šytoju Goethe. Jis pasidaro Prū mo. Jis tikrino Švento Rašto 
sijos Evangelikų Bažnyčios Kon vertimą iš. hebrajų ir graikų 
sistorijos garbės -nariu. Rėza kalbų į lietuvių kalbą, nes ank- 
būria apdovanojamas dvejais styvesni vertimai buvo imti iš 
medaliais iri ordiriu. Karaliau- vokiečų kalbos. Prie jo išėjo 
čiaus universiteto studentų ben trečias" (1816 m.) ir ketvirtas 
drebutis pavadinamas jo garbei (1824-m.) švento Rašto leidi- 
“Rhėsianum”. ..mai.-
: Liudvikas Gediminas Rėza Vokiečių kalba jis išleido sa- 
mirė 1840 m. rugpiūčio 30 d. vo pastabas dėl vertimo kal- 
ir buvo palaidotas Karaliau- bos (Philologisch — kritische 
čiaus katedros kapuose, .kur jo Arimerkungen zur litauischen

der ir.Goėthe susidomėjo lietu
vių dainomis. Lessing jau 1745 
m- buvo atspausdinęs 3 lietuvių 
dainų vertimus. Herder savo 
‘Stimmen der Voelker Liedern’ 
buvo įdėjęs 8 lietuvių dainų ver 
timus... Goethe sayo vaidinime. 
“Die Fischerin” .buvo panaudo
jęs “Dorotchen” rolėje “Aš at
sisakau savo močiutės” verti
mą. Jis savo recenzijoj apie “Dai 
nos oder lithauische Volkslie-

las “Metai” vaizduoja šešiapė- 
dėmis eilėmis prūsų lietuvio, bū 
ro gyvenimą, jo laimę ir nelai
mę, ir yra vienas žymesnių vi
suotinės literatūros kūrinių. Po 
antro pasaulinio karo, lietuviai
pastatė Vilniuje Donelaičiui j>a- žiusl.

Aukščiau minėta 10 min- pas-

kurti Jungtinėse Amerikos Vai 
stybėse. 4 ‘ """ ;

Keičiantis laikui, gali kilti 
klausimas, ar Balfas reikalin
gas? Atsakymą lengvai galime 
rasti Balfo raštinėje. Peržiūrė
jus šalpos prašymus, perskai
čius pluoštus gaunamų laiškų 
su padėka už paramos suteiki 
mą, pamačius šimtus supakuo 
tų siuntinių, skirtų Lenkijoj 
gyvenantiems lietuviams, ne
kyla abejonė, kad Balfas yra 
labai reikalingas. Neįmanomaminkla. .. . -r>» AUKsciau minsią iu mm- pas- -------- -----------<=>— —-----------

SasVO,lTBys,sJausmuS “y kaitėlė buvo autoriaus skaity- įvardinti vis^ Balfo. atlieka-
za išreiškė ■ Jpoezijos rinkinyje 
“PRUTENĄ oder preusische ta Amerikos Liet. Tautinės S-

EnitenS7X2 T/’
■ 22. Pavasario šventėje Fisher

■ ’ * t ' j •, •' • i . svetainėje, Belleville, Illinois,m. Prutenps I dalyje surinkta
eilėraštis. —--------

mų pagalbos artimui darbų, 
bet reikia pasidžiaugti, kad to
— - ’ *4 “ — V- - •• f. *. • *kia lietuvni organizacija■■ yra,, 
kad yra beveik kiekvienoje, lie 
tuvių kolonijoje asmenų, noriu 
čių padėti artimui.

Esminės pajamos
bičiuliai jo paminkle įamžino Bibel) 1816 ir 1824 m. ir šven-1 der,_ herausgegeben von L. J,
įrašą: “ Tai esti wissas szwen- . tojo Rašto vertimų.istorija (Ge
tas rasztas ir dairios, Donawi- sčhichte der litauischen Bibel) 
this, Jahreszeiten, Prutena”. 1816 m. Šventojo Rašto verti-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intvnriu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. - .

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijom 
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 istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gadina įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. . 1 ,

Rhesa”, Koeriigsberg 1725 iš- 
spauzdintoje jo veikalų 5 tome, 
psl. 615 (1855 m.) pamini: šiuo 
rinkiniu vėl išsipildė vienas ma 
no pageidavimas . . . Vertimas, 
kaip ir pridėtos pastabos yra 
vertingos...

šias dainas rrika laikyti tau
tos pasiryžimu, kurios yra arti
mesnės gamtai ir poezijai negu 
išlavintam pasauliui.”

išėjo 1809 m. .ir H dalis —1825

liaudies dainų ir 61
Poemoj “Baigos Griuvėsiai” po- pirmieji Latvijos pašto žen 
etas Rėza šankia grobikus į Die buv0 atspausdinti 1920 m. ’. pajamos
vo teismą, nes jie, verždamiesi infliacinės Ostmarkės ban.. Balfo vajaus metu sutelktos 
į rytus, tai panaudojo kaip eks- kurių viena, pusė buvo lėšos yra esminės Balfo paja- 
pansiją. Prutėha.ll dalyje ran- joiju-įrajn„jr. be paveikslų, mos. Be ju Balfas negalėtų vėi
dame eiliavimą apie Kęstutj-ir ' 
Mylinę, šokį apie Liepą, Mergi
nų prie šaltinio, Piemuo Pra
puolenis ir kitką. .

Rėza yra vienas pirmųjų poe
tų, kurie pasireiškė lietuvių tau 
tosakos istorijoje, legendoje ir 
romantikoje. Jis būdamas bu- w 
manistu, idealistu, estetikų ir į 

į *

Į TaupyKite d ab ar

(Nukelta j 5 psL

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

- f • _________

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina 81.50.

/

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

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

II

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«u|l«n<rM galima gauti puikiu knygų, kurloa papuot bat kokią 

knygų «nlnta ar lentyna.
Aleksandras Pakalnilkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai Ir iwkiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniais. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykiu prisimlni- 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalią. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
fiais viršeliais. 836 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. BlrfBki, SENŲJŲ LIETUVIIKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3.00. minkštais vir
šeliais — $2.00; D dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkš
tais viripliais _____________ ____ < --—.

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

P. KosiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu- Kaina $3.

Janina Narūno, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ
170 psl.--------------------------------------- ----------------------------- $3J»

M. Gudolis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 235 
puslapiai --------------------— -----------------——---------

Knygas užsakant reikia pridėti 29 et pašto Išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chloųro, DL 60608. — TeL HA 1-6100
-**«*-*.

Jau kuria laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CIUCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinhl 00 (1860-1959) metu 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 p«L Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai kuriu viso buvo 121. 41 teatro dnugila. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistlntų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai įsteigtos mokyklos, akaityklos^ban- 
kai ir kt

Norintieji Hą knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halstod St, Chicago, DL 60608

f

Ilgamečlo BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IS BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai |4.00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas trendies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

17311 So. Hateted Street, Chicago, nHnob 60608

pas mus

W00

1

Gra- 
$5.00

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metate. ' TEL. 421-3070
letalgoa ptetaoM ktemaa aatomobiBama pastatyti.
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navo įvesti Trojos arklį į ALTO vadovybę, kad galėtų 
paraližuoti iki šio meto Amerikos lietuvių vedamą dar
bą, bet jiems nepavyko. Didelė lietuvių katalikų daugu
ma buvo priešinga Amerikon atneštiems naujiems meto
dams. Jie visą laiką buvo ir yra priešingi klastai ir ap
gaulei. Didelė katalikų dauguma yra garbingi, geri ir 
teisingi žmonės. Jie vienas kitu pasitikėjo ir jiems min
tis nekilo vienam kitą apgaudinėti. Jie. nieko neapgau- 
dinėjo visą savo gyvenimą, jie negalėjo suprasti, kaip 
šiandien naujai atsiradusieji politikai galėtų katalikus 
apagudineti. Didžiosios katalikų organizacijos ryžosi 
atsimbežiųoti nuo suktų politikų. Jos buvo pasiryžusios 
išeiti iš federacijos. Jie būtų federacijoje likę su maža 

ateitininkų grupele, kurios vadovybė suplanavo ši-

istorijos daktaro Tokarevo re- 
f daguotą veikalą “F.taiaeskte ta 
'rritorii į etniceskie gnaky* 
I (Etninės teritorijos ir etninės 
’sienos), šitoje knygoje Kurje
ris įrodo, kad Maž. Lietuva, da

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus aekmadyntoa, hm

Sustiprino ALTO veiklą

“užkariavimą”.. Tiktai padėjus akistaton šiuos faktus, 
jie tuo tarpu nesiryžo kojos įkelti į Amerikos Lietuvių 
Tarybos vadovybę- Bet jie gali tokių prięinonių imtis bet 
kuriuo metu. ' ■

Reikia pasakyti, kad jiems kelią pastoti buvo pasi
ryžusi didelė Amerikos lietuvių dauguma. Jeigu jie bū
tų ir toliau Amerikos katalikų organizacijas prievarta
vę, tai kiti organizuoti lietuviai būtų Trojos arkliui ne
leidę įžengti į Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybę. 
Paruošti planai, klasta ir apgaule, vartoti ALTAI pa
kenkti, privertė lietuvius ne tik gintis, bet imtis apsau- Į 
gos. priemonių.

Dr. Kazys Bobelis, prieš kurį buvo nukreipti patys 
sunkiausieji artilerijos šūviai, gavo didžiausią pritari
mą. Jis praeitais ir šiais metais parodė, kad moka pajė-. 
gia ir nori ginti pavergtos Lietuvos teises visomis turi
momis priemonėmis. Jis pajėgia palaikyti kontaktus su 
atsakingais pareigūnais,, gali išdėstyti jiems ne tik savo., ■ • • -

visais atžvilgiais priklauso 
vien lietuviams.

Keli Chieagos lietuviai, ku
rie bendrauja su V. Žemaičių, 
išvertė Kusnerio veikalą į lie
tuvių kalbą ir rengiasi jį ats
pausdinti.

Kušneris, berašydamas minė 
tą knygą, nenaudojo jokių nau

) Šimtmetinė sukaktis
Artėja 1979 metaLTai Maž.

Lietuvos kultūriniame vysty- jų šaltinių. Etniškam Maž. Lie- 
mosi svarbi, šimtmetinė data, tuvos lietuviškumui įrjodyti, jis 
nes 1879 m. spalio 14 d. Tilžė- paėmė daugumą įrodymų iš 
je buvo įsteigta “Latauische Li senesnės prieškarinės vokiečių 
terarische Gesellschaft” (Lie. literatūros ir iš V. Vileišio 
tuvių Literatūros Draugiją), knygos “Tautiniai santykiai 
kurios po visą Europą paskli- Maž. Lietuvoje...” Ta proga 
dę nariai akademikai labai pa- Kušneris anuos autorius įkan-

M. GELŽINIS. . ' r - -

MAŽOJI LIETUVA - KETVIRTOJI
PABALTIJO VALSTYBĖ?

(Tęsinys)
“The Government of this or-!000 Prūsų Sąjungos preziden- 

ganization is vested in a Na-’tų, mūsų žingeidumas yra išju 
tional Council, composed of din tas ir mums tebe tenka lauk 
the National Officers, and dė-;ti, kuomet Rytprūsiai (t y. Ma
legates from each each of a sec žoji Lietuva bus paskelbta ket- 
tion... The National Officers virta Pabaltijo valstybei 
are designated as follows: 1st 
National President, National 
Vice President, National Se
cond Vice President, National 
Third Vice President, Natio
nal Master of Ceremonies, Na
tional Secretary-Tręasurer, Na 
tional Auditor, National Ser
geant at Arms, National First 
Guard, National Second Guard, 
National Third Guard”.

Penktasis straipsnis kalba'dėjo iškelti lietuvių kalbą į aka tižiai kritikavo ir “buržuazi- 
apie tos organizacijos legalu- deminę platformą. ' .niais mokslininkais”, išvadino.

Šios svarbios datos atžymėji Maž. Lietuvos lietuviškumui 
mui baigiama ruošti plati, tri- įrodyti Kušnerio knyga nėra 
jų dalių studija. Pirmosios da- reikalinga. Mes galime jei no- 
lies tema yra pati draugija (su retume, tuos pačius jo panau- 
savo šakomis), antroji dalis dotus pavyzdžius tiesiog iš anų 
pavaizduos draugijos motorą autorių paimti. Tani mums ne 
— profesorių Aleksandrą Kur- reikia nei Kušnerio, nei jo bol 
šaitį, b trečioji dalis aptars ševjkiško tarpininkavimo. Tad 
abiejų Kuršaičių Pridrikio ir kyla klausimas, ar reikia 
ir Aleksandro — žodynų kultu mūsų pinigais leisti 1) bolše-. 
rinę ir politinę reikšmę. i viko parašytą, 2) bolševiko re- 
7) Naujas lietuviikas Jules ir?) aukščiausios bol

' "Verne? jSevikų mokslų įstaigos išleistą
’ veikalą? Juk to bolševikai kaip 

Inžinierius Mantas R. Aukš- tik ir laukia — kąd męs pradė- 
tuolis būdamas Nepriklauso- tumėm, perspausdinti jų raš- 
mybės Taikais ilgai Klaipėdos tus. Ar tai tik nebūtų ‘įiuikiau- 
paštų viršininku, dažnai (tiks siąs” bolševikų pageidautas 
liau pasakius — visuomet) pa bendradarbiavimas?
rodydavo savo ypatingą prie- Tačiau, yra aplinkybių, ku- 
lankumą Mažosios Lietuvos rios pateisina tokio veikalo 
žmonėms. Jo tokios laikysenos .pęrspaįisdimą. Mat, jnuo 1953

mą: — “What is the legal Sta
tus of U. P. C.”

Įzation as any other organiza- 
>tion like the Masion’s or Elk’s

poratę charter from the Secre
tary of State and as a corpora
te body is entitled to all the 
rights and privileges pertai
ning to and enjoyed by similar 
organizations political or non” 
political, or governments in 
exile.” 5 '■

Nors pirmame šios brošiū
ros straipsnyje aiškiai pasaky
ta, kad šita organizacija yra 
“secret”, penktasis aptariamos 
brošiūros straipsnis gi pasako, 
kad ji turi “corporate charter” 
(suprausk iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių)1 sekretoriaus, 

si atsisakyti nuo gerai apmokamos praktikos, skriausti €
savo šeimos narius ir naudoti savo santaupas kontak- byloja “What are the purposes 
tams palaikyti, kelionėms ir kitoms išlaidoms. Dr. Bebe-į and objects of the U. P. G. or- 
lis dažnai nuskriaudžia savo šeimos narius, bet jis nepra- ’'ganization?' 
leido .nei vienos progos, kuri būtų galėjusi būtį panaudp- 
ta pavergtos Lietuvos pagalbai. ' - . ? e i - "

Konferencija suprato jo įdedamą darbą ir energiją. 
Ji ryžosi imtis priemonių, kad jam padėtų. Grupių ats
tovai pasižadėjo siųsti gabesnius ir visuomeniniam dar
bui tinkamesnius žmones, kurie galėtų sumažinti bent 
dalį sunkaus darbo naštos. Be to, pati ALTO vadovybė 
jau pramoko geriau pasidalyti darbais. Kiekvienas va
dovybės narys turi įsipareigojimus, kuriuos -privalo at
likti- ■ ''

Suvažiaviman atvykusieji nariai patyrė apie ALTO 
vedamus darbus, sužinojo apie lietuvių tautos priešų da
romus kliudymus ir apie pasiryžimą neleisti kliudyti 
Amerikos lietuviams vesti laisvinimo darbo. Jie -išsiskirs
tė su dar didesne energija ir pasiryžimu tęsti iki šio me
to vestą ir dar nebaigtą darbą.

Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų metinę konfe
renciją, praeitą šeštadienį vykusi Chicagoje, Sharaton 
Toper viešbutyje, sustiprino tarybos narių tarpe pasi
tikėjimą ir ryžtą šiais metais dar stipriau veikti. Šių me
tų konferencija buvo žymiai gausesnė, negu praeitais 
metais. Kalbos buvo turiningesnės, instrukcijos ALTO 
tarybai ir valdybai aiškesnės, o įpareigojimai nei vienai 
minutei nenuleisti rankų, bet stovėti lietuvių tarybos tei
sių sargyboje tapo dar prasmingesni.-

Žinome, kad suvažiavimas, iškasęs;tarybbs parei- ir didelės Amerikos lietuvių.daugumos, rūpesčius, 
gunų pranešimus, pilniausiai, pritarė: valdybos- vedamam j m°ka lonnuluoti lietuvių pageidavimus, žino veikiau-, 
dariiui ir įpareigojo atsakingus pareigūnus tęsti prade- čius nutarimus ir turi nuovaką, ką kongreso atstovai ga- 
tus darbus, palaikyti ryšius su įtakingesniais asmenimis 
ir panaudoti kiekvieną progą pavergtos lietuvių tautos 
teisėms ginti. ALTĄ .sudarančių organizacijų vadovy
bės, aptarusias vędamųš: darbus įf paruoštus planus atei
čiai vienbalsiai patarė .-tęsti vedamą darbą, o kaikųripse. 
srityse jį dar pagilinti-

Anksčiau jau esame minėję, kad jnūsų tarpe atsira
do veiklių jaunų politikų grupelė, kuri pradžioje norėjo- 
įeiti į ALTo sąstatą ir įdirbti kartu su kitų didesnių or
ganizacijų atstovais. ’Jiems buvo duotos tos pačios sąly
gos, kuriomis tenkinasi pačios didžiausios Amerikos lie
tuvių organizacijos ar jų sambūriai, bet jie nesutiko. Jie 
norėjo išsiderėti specialias privilegijas. Jie -norėjo, kad 
visos kitos Amerikos lietuvių organizacijos juos pripa
žintų viršžmogiais, toliau matančius, daugiau žinančiais 
ir dar daugiau galinčiais, negu viri Amerikos lietuviai 
kartu sudėjus. Viena kita lietuvių grupelė buvo sutikusi 
duoti jiems prašomas privilegijas ir pažiūrėti, ką jie ga
lės padaryti, bet didelė lietuvių dauguma pasisakė prieš. 
Neužtenka, kad jie įsivaizduoja dideliais “kovotojais”, 
reikia, kad jie parodytų, ką jie yra padarę. Neužtenka 
pasiklasyti jų pagyrų, bet reikia pamatyti jų darbs. 
Jiems reikia įkalti į galvą; kad daug geriau, kai kiti pa
giria, o ne patys pasigiria.

Konferencijos metu paaiškėjo, kad jie buvo pasiry
žę pakenkti ALTUI Amerikos Lietuvių Katalikų Fede
racijos pagalba. Jie pravedė klastingus “rinkimus”, kad 
galėtų sudaryti savo vadovybę ir paskirti į ALTĄ žmo
nes, kurie yra priešingi ALTo vedamam darbui. Jie pla-

Ii padaryti pavergtos mūsų tėvynės naudai.,.
Amerikos lietuvių tarpe yra daug lietuvių, galinčių 

pakalbėti ir išdėstyti pavergtos Lietuvos kančias, bet 
labai mažai, kurie ryžtųsi pasiaukoti,/duoti savo laiką ir 
pinigus laisvinimo.'darbui. Mažai yra tokių, kurie ryštų-

Septintasis — “Does thė U. 
P. C. hold national meetings 
or conventions?

Aštuntasis — “What arę the 
social advantages of menber- 
ship in the U. P. C? Ir, taip se
ka straipsnis po straipsnio, kol 
po paskutinio, penkiolikto, yra 
toks parašas: Manfred Gustav 
Kaireit :
? 1st President of the Ų. P. C.

, United Prussian Counicil”, 
.Perskaičius tokią prieštara

vimų pilną, ubagiško turinio ir 
vargingos išvaizdos brošiūrė- 
Įę, kylą įtarimas, ar mūsų Jo
nas Stįklprius tik neužhėgo ąpt 
kokio politinio “optimisto”. 
Bet, turint omenyje, kad šitas 
pasitarimas buvo surengtas 

’ aukšto Lietuvių Bendruomenės 
į pareigūno, kuris turėtų galėtį

nai tepaaiškėja — nes jis yra dėjo tvirtinti, kad Kaliningra- 
to paties krašto sūnus. Kad K- do sritis, reiškia, Maž. Lietuva, 
kimas jo protėvius ypatingai esanti amžina Pabaltijo slavu 
kietai lięlė; atrodo, jų ainį žeme. Kartu Kušnerio veikalas 
Mantą tenulydė ypatingai kie- dingo iš apyvartos. Dabar, jį 
tu lydiniu. perspausdinus, būtu galima

Jo atominė tėviškės oriu’?®’ SM® 
plūsta lyg iš kokio milžiniško *aiSąJanaudo*; 
generatoriaus i naujų veikalų' m.e us’. .
puslapius ir ten -parodo, kad ° &
Aųkstuolįs yra bękuriąs naują 
mūsų literatūros šaką. Savo ,'ai 
prastais metais išleistoje 308 
puslapių apimties knygoje 
“Mūsų Senolių žodžiai iŠ Ana
pus” jis mus vedžioja plačiais

veikalas išeitų ne lietuvių, bet 
anglų kalba.

(Pabaiga)

Kvebeko separatizmas
MONTREALIS. — Kvebeko

Maz. Lietuvos ir Palangos sau-l valdančioji liberalų partija jau- 
lėje spindinčiais baltais pąjū-' čiaši rimtai iššaukta opozicinės 
riais. Iš ten Birutės, Kęstučio, ■ separatistų partijos Parti Que- 
Knvo Krivaičio ir kitų atomai .becois, siekiančios Kvebeko pran- 
švytruoja į mūsų laikus. ciškos provincijos atskyrimo

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties mėty 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Pasisekimą turėjo ir jo dramos, šioje komandi
ruotėje jis gavo karališką $1000 savaitinį atlyginimą iš 
“Colliers” žurnalo. Jis mėgdavo kiekvienai progai ati
tinkamai apsirengti.

šiam spaudos milžinui visi kolegos žurnalistai reiš
kė didelę pagarbą, lygiai kaip ir Londonas, bet jis pats 
laikėsi savo stiliaus, nešiodamasis fotografijos apara
tą, vieton lazdelės, ir apsirengęs kone darbiniais dra
bužiais. Atvykęs į Tokyo, Londonas rado ten dar dau
giau viso pasaulio kraštų reporterių, negalinčių išvyk
ti iš salų į kovų vietas. Tačiau karas dar nebuvo pas
kelbtas, nors pilni karių traukiniai dundėjo Japoni
jos jūros uostų link. Japonijos karinė valdžia vis dar 
neleido korespondentams naudotis transporto prie
monėmis. Kai kurie laikraštininkai siuntinėjo kovų

visi Lietuviai biznieriau
G A R S I N K I T E S NA U J I E N 0 S

nuo Amerikoje gyvenančių 80,-

švytruoja į mūsų laikus.
8) Ar rašoma bereikalinga ~~ nuo angliškai kalbančios Kana- 
knyga apie Mažąją Uetuvą? dos*. Iš milijonų Kvebeko gy-

1951 metais bolševikų Moks-' balsuoti ir iš tų balsuotojų 80 
lų Akademija Maskvoje išleido nuošimčių kalba prancūziškai, 
bolševiko profesoriaus Kušne- Vakar, pirmadienio, balsavimai 
rio parašytą ir kito bolševiko, parodys tikrąją padėtį.

dos. Iš 62 milijonų Kvebeko gy
ventojų 4 milijonai turi teisę

damas laivo išvykimo, jis nesislėpdamas fotografavo frouf0j todėl Londonas ėmė ieškoti pirkti arklį. V ar- vano teiseg ir apkūlus vieną iš jajonu tarnų už paša- 
Moji gatvių gyvenimą.ir pastatus. Slaptieji agentai ji __ , ... . ! . r. ....... * v *"
areštavo, nes Moji buvo karinis punktas.

Atsiradęs policijos būstinėje, Londonas buvo "ap
kaltintas šnipinėjimu rusams. Po astuonių valandų tar
dymo, jis buvo nusiųstas į japonų policijos vyriausią
ją būstinę Kokoura mieste ir čia vėl ilgai tardomas., 
įsitikinę jo nekaltumu tiktai teisme, japonai nubaudė 
jį 5 jenų pabauda, bet konfiskavo jo fotografijos apa-j 
rat^ . ....... Ijaponų pajėgas. Londono aprašymai sukėlė kolegų

Tuo melu .mentaąu buvo Įsitikinę, jog dldbo- Jie j užsjenio reika]
ji Rusijos valstybe sutnuskins mažos salos gyventojus t š dami ir jiems lejsti būli fronto_ ,
japonus pee vten, sava.tę ir karas bus gre.t pabaig-!vaI(Uia wdo pCrsilĮelti į SeOuląi tačiau slapt^ 
tas. Todėl ir Dmdonas narnate perdaug skaitytis su ja- Učija vd areMavo Londo -in0 „ a ;

damas j.au laive pamėgtąjį kolegą, susisiekė su JAV t 
ministeriu Japonijai Lloyd Griscom. Tik dėka Gris- Kelias dienas laikytas Seoulo kariniame kalėjime, 
com sugebėjimo, Londono fotografijos aparatas buvo Londonas buvo paleistas, bet jam liepta laikytis kar- - 
jam sugrąžintas. Jis pajuto savo naujojo draugo Da- tu su kitais korespondentais. Nieko kito nebeliko, kaip 
vis įtakingumą. .’girtuokliauti Martino bare. Tik gegužės pradžioje ja-

! [>onai leido laikraštininkams persikelti per Yalą upę, 
bet ir čia visi buvo izoliuoti ir niekur neleista važinėti, i

Londonas buvo įtikintas japonų karių kovingumu1

gaiš negalais gavęs gerą arklį, pasisamdęs vertėją ir ro vogimą. Tarnai pasiskundė karinei vyresnybei, nes 
“mapu” (tarna), vardu Manyongi, 4 arklius krovL baltojo kumščiu būti apmuštam laikoma didelę jiegar- 
niams nešti ir dar du vyrukus jiems prižiūrėti, Lon- be. Trečią kartą Londonas buvo areštuotas įr atiduo- 
donas leidosi Mandžiūrijos pasienio link.

Pirmasis jo pranešimas Amerikos spaudai buvo pa- nui, pranešdamas tiesiai JAV Prezidentui Teodorui 
siųstas iš Pyongyang miesto apie japonų kavalerijos Rooseveltul Šis buvo tuo metu Londono kūrybos 
fronto pralaužimą. Rusų kazokų žvalgai prasiveržė ! gerbėjas, todėl jo intervencija japonų generolas Fuji, 

l apie 200 mylių Korėjos gilumon, norėdami patirti apie pagaliau, liepė paleisti nusikaltėlį, bet su sąlyga, kad 
I iQTkrM-»ii noiorfnc T nnrlnTin n-n-rocxrmoi c? n Ir Al A Tr/^l zi rm T1 Žtljl J KorAj

Kova namie
Pasipiktinęs japonų elgesiu, Londonas nė nepaban

dė rašyti knygos apie savo išgyvenimus kare, išskyrus

tas karo lauko teismui. Dar kartą Davis padėjo Londo-

ponais, is egr avo ui avis, o sis, ge: e- pyongyangą, kur jis sužinojo esąs jau japonų belaisvis. Įminėtą “The Star Rover”, kuri lietė tik nuotykine 
plaukiant laivu Knrejoii. Jis tik paraše straipsių 
Yellow Peril,” kuriame perspėjo, jog geltonoji rasė 
gali nutraukti Vakarų dominavimą. Londonas taip 
pat skaitė paskaitą Oaklando socialistų partijoje te 

| pačia tema. Kai kurie klausytojai prieštaravo tokiai 
1 jo rasistinei pažiūrai. Tada Londonas trenku kfltof- 
i čiu į stalą ir pareiškęs:

— Po velnių! Pirmiausią aš esu baltasųk ę tik P?

vis įtakingumą.
Karas su japonų valdžia

Pagaliau Londonui pavyko pasiekti Pusan uostą
Korėjoje mažu laivriiu. Visur kliudė karinė valdžia.’ir jų puikiais ryšiais tarp fronto linijų ir užnugario,/
Jis pats, valdydamas mažą žvejų laivelį, su trimis viską eentruojant vyriausiojoj karinėje būstinėje. Jis, to sociatistari

monėmis. Kai kurie laikraštininkai siuntinėje kovų korėjiečiais per audras pasiekė Kunsan vietovę. Kitą į ne tik viską žymėjosi, bet ir daug fotografavę. Nue-| T_ menka* U in huv» ooriuKdofi U RonitK 
parašymus, jų nematę,r parašydami juos Imperial vieš— .rytą leidosi 6 dieaų kelionei jūra. Dešimtį metų, vė- traukos pasiekė spaudą ir buvo pirmosios iš įveltų į . nes Jis viZTda^buvo Fabian iZdivį
»u^ • • liau paraiė roman, H>. Star Rover", akdamas kac, tail*. T^u ji. iarMavj ėmė pelyti per-

Nenorėdamas apgaudinėti visuomenės ir rašyti ba- šios kelionės žiaurias gamtos sąlygas. jkettį jį į kitą fronto pašę į Rusįją. - / . fna9-t>ait,to,iiąuriefin rasę. Kartais j© tingins ivri
te. Londonas nntarė nesiskaityti su japonų potvarkiais. Londonas pasiekė Chemulpė miestą, radęs ten tik Hearstui dat nespėjus apsispręsti ką daryti su Lon- . .. 1*.. ,______.___ j_

Niekam nesisakydamas, jis ’nuvyko traukiniu į Kobe, du anglų reporterins, išvykusius Korėjon dar prieš ja- don© prašymu, japonų karinė valdžia pašalino jį iš 
paskui į Nagasaki, vis negalėdamas gauti laivo į Ko- ponų draudimą keliauti. Savo ištverme jis buvo labai esamo posto ir atėmė svečio privilegijas. Viskas įvyko 
rėją. Tik Moji uoste jis užpirko bilietą kelionei. Lauk- patenkintas. Anglai patąrė jam vykti raitam arčiau dėl jo karite būdo, užstojau t ginti savo mažojo kara-

NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL.NwktA* .

Londonas pasiekė Chemulpo miestą, radęs ten tik H“raUi da* nespėjus spMsprpU k, d«yfi n Ltm- piMtu j #
vo, ypač jeigu buvo geros nuotaikos.

(Bu© daugiau)



DR. ANNA BALIUN AS
. JUCIU. AUSŲ, NOSIES, 

IR GAULĖS LIGOS
2858 W. 63rd Strwt

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS 
AKUĖERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

lei neatsiliepia, skambinti 374-8U04.

Balfo vajui...
(Atkelta iš 3 psi.)

Taip pat vertą pasidžiaugti ir 
tuo gausiu aukotojų skaičiumi, 
kurie kas metai be priekaištų 
ir pykčio Balfui auką skiria.

' INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef* 695-0533
* Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Balto organizacijoje sutelpa 
visi, kam rūpi j vargą pateku
sius tautiečius šelpti. Čia ran
dame šimtmečio pradžioje į 
JAV atvykusius veikėjus vetera 
nūs, iš tos kartos gimusius ir 
subrendusius veikėjus ir po ant

Sojos pupelių pirkliai

kad po tos dienos nereikta au
koti Balfui. Balfui aukos "yra 
reikalingos ir kas dar nepaau-1 
ko jo, gali paaukoti dabar ir. 
kiekvieną metų dieną.

Jonas Jasaitis

tų iš krašte 300 veikiančių ir- 
abortus darančių klinikų, ku-j 
rie susirinkę Bamada O’Hare, 
Inu viešbutyje svarstė su abor 
tais susijusius klausimus.

Kinija neprašo JAV ginklų
Vashingtonas. Pasitraukęs

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIU
"Kalnai bu* pajudinti ir kauburiai dreba*, bet mano gailestingu

mas neatstos nuo tavgs Ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, **ko 
tavy* paeipsIHntis Vieipats". — lxa. 54:10.

savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko

PHYSICIAN ANO SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 

, Ofisas: HEmlock 4-5849 
Rezid. 388-2233 

OFISO VALANDOS: ■ 
Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 
antrai, penktaienį nuo 1—5. 

ir šeštai turtai susitarus.

vykusius. Prie jų atvykimo ir 
Balfo organizacija daugiausia 
prisidėjo. Todėl pagrįstai kar
tais priekaištaujama, kad pas
tarųjų per mažas skaičius akty
viai į Balfo veiklą jungiasi, o 
yra ir paaukoti užmirštančių.

Veteranus visus išminėti bū
tų sunku, bet miniu tuos, ku
riuos dar nuolatos Balfo veiklo

vai.
tree.

DtL EAUL V. DANGIS 
GYDYTOJAS IR CmiKUkūmS 

Wesrcnester tommun.ry kuhikos 
meotCinos otrcKiorius.

1938 S^vvanneiin is^nesTcocdivr, hi.

VALAiN^ob; 3—& oarpo cLlūiivillis u

lej.; Sox-x/z/ area

, REZu GI 84)873
DR. W .hiL5ii\ -E1SUN— - - \ -
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LiGvo 
-GINEKOLOGINĖ CHIHURui-m

6132 So. Kedzie Ave., WA. 5-2o/v 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-
sitaopia skambinti Ml 3-0Wi.

Telef. BE 3-5C93

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

; 3907- Westl03rd Street
VcįaBdbš pagal susitarimą

DiL K. A. Vj JUČAS
- 4OV-4441 561-46U5 _
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

ivu2 N. WESTERN AVL 
5214 N, WESTERN AVĖ.

Telefonas atsakoma* 12 vai.

DR. FRANK PUCKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2658 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Titrura akis Pritaiko akinius.ir

‘contact leases L ’ > - 
pagal susitarimu Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VftL; an^ad. nuo 1—4 po pietų- 
ketvirtad. nuo o—7 vai. vak. 

Ofiso tolofu 77642880 
Naujas roz. telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GTWYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeU PR 8-1223
OF1ŠO VAL.; pirnu antrad. trečiad. 
ir penki, z-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie-

štai jie:. Emilija Morkūnienė, 
Elzbieta Samienė, Vincas Mau
kus, Petras Cibulskis, Antanas 
Stankus, Kazys Genis ir rockfor 
diškis Bacevičius. Jų veiklos pa 
vyzdys patraukė tos kartos išau 
gusius jaunuosius. Šių metų Chi 
cagos apskrities vajaus globėju 
yra Frank Zogas (jau ne pirmą 
kartą),-keletą metų iš eilės bu
vo vajaus globėja Philomena 
PakeI, buvo Algirdas Brazis, 
John Evans it Juozas Grybaus
kas. Kun. Antanas Zakarauskas: 
yra Balfo direktorius ir centro 
valdybosnaryš. Nuoširdžiai Bal 
fui talkininkauja prelatas Da
mazas' Mozeris ir kun. Jonas 

„Stankevičius. Aldona Daukienė 
vadovauja teritorijos neturin
čiam skyriui ir radio bangomis 
nuolatos garsina Balfo reikalus. 
Ji yra centro vald. narė ir di
rektorė. Jos dukra Sofia irgi 
ųuolatos ragina, per radio, au
koti Balfui. Tai šviesūs 'savd 
tautiečių meilės, pavyzdžiai.

Marija Rudienė Balfo cen 
tro valdybos pirmininkė. Tai 
didelės energijos, ryžto ir pa
sišventimo moteris. Gimusi ir 
augusi Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, turėdama sąlygas 
reikštis aukštojoje amerikiečių 
visuomenėje, nenutolo nuo sa
vo tautos'ir savo tautai meilę 
išreiškia konkrečia veikla. An
tanas Rudis yra jos artimiau
sias talkininkas veikioje ir pa- 
gelbininkas sunkiuose momen
tuose. O Balfo veikloje tokių 
momentų buvo nemažai Apie 
jų veiklą ir jų veiklos įnašą 
JAV lietuvių tautiniam gyveni
mui reikėtų rašyti eilę straips
nių. Balfo organizacijos nariai, 
vertai gali didžiuotis turėdami 
Mariją Rudienę organizacijos 
pirmininke.

Oficialiai Balfo vajus Chi- 
cagos apskrityje baigsis lapkri

Sojos pupelių prekybos bend
rovė skundžiasi, kad jos apyvar
ta ir pelnas šiemet gerokai su
mažėjęs. Pereitais metais ji tu
rėjusi pajamų 10 mil. dot, o šie
met tik 7 mil. dol.

Didžiausias sopos pupelių var- ' kraštą, Pietv^Afrikoje yra tris kartos 
totojas yra Japonija, kuriai so
jos pupelių priaugindavo Ame
rika ir Korėja. Paskutiniu lai
ku jas pradėjo auginti beveik 
visas pasaulis, kur tik jos auga. 
Didelius sopos pupelių kiekius 
užaugina Brazilija.

Sojos pupelės yra labai nau
dingas augalas: jos proteinais 
beveik viršija mėsų, turi nema
žai riebalų ir baltymų. Jos tin
ka pramonei.

Pietv Afrikos valdytojas John Vor- 
stor, Jis turi stipriu kariuomenę ir 
policiją, bet ir bus sunku suval
dyti juodžius, jeigu jie reikalaus tei- 

Įsės dalyvauti rinkimuose ir valdyti
T - — 1^.* - e . . • A 

‘daugiau juttiživ, negu baltgiv arba 
i maišytu, Jis labai atidžiai seka Rode- 
rijos įvykius* kur vyriausybei tenka 
vesti kovą su Mozambiko ginkluotais 
partizanais,

niau 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku čio mėn. 28 <L Tai Bereiškia,
pagal eusitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
URTHOPEDAS-PROTEZISTASJtę Aparatai - Protezai. Med. Ban 

aazaL Speciali pagalba kojenų
(Arch Sopports) ir t. t

1

— _ — _ ---------- ---  .
SOPHIE CAUCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS |

Visos programos iš W0PA, 

1490 k»L A. M.

Vyr. teismas nekeičia

daktarų padėjėją, kuris dabar 
vartojamas Vermonto univer
sitete. Į kompiuterį-padėjėją 
daktaras, įmetęs reikiamus da
vinius apie ligonį, gali gauti vi 
sus daktarui reikiamus atsaky
mus: ligonio ligos stovį, kaip 
jį gydyti ir kokius vaistus pri
rašyti. Svarbiausia, kad dakta 
ro žinioje pasilieka visi kom
piuterio užregistruoti medici
nos daviniai, kuriuos jis gali

2*50 West 63rd-St., Chicago- Iii. 60629 
Teleto PRospect 6-5084

Uakmumo arba liūdesio valandom 
£rtXiau«i£9 tSia k ouiAįi zzUu 

pin papuošimui ir sezoninės 
lapamf gėlės

ĖOY R »»€TRO ieWT**Y2 . A5;

DAUBARU SUNŪS ''

552$ »® i». - 58S-1226

i 
l
Listoviy kalba: kasdien nuo pir- 

> madienio iki penktadienio 1230 
į — 1:00 vai. popet — šeštadieni 

ir sekmadieni nuo 8:30 Hri 9:30 
vaL ryto. •

Talef.: HEmlock 4-24)3 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

i

fĖĖKRaUffTYMA)

MOVING
Leidimai — Piku apdrsuda 

&K39A KAINA

Tel Wl 5-8063

CITE TUOS BiZNTERIUS 
kurie garsinasi

Apdrausta* perkrausfyma® 
H j va iriu iMumy. 

\NTANAS VILIMAS 
123 West 34 Place 

feL: Frontier 4-1 M2

iš pareigų JAV Senato dau- ’5s ... . .. ,r . j . -r„ -- ,. jiems reikią. Jis davė jiems visokią gerybių ir, kolei buvo paklusnus, visi
gumos lyderis Mike Mansfield tarnavo ją gerovei. B tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų
(D., Montana) pasakė, kad neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais maHamsisk ir didžiau- 
Jungtinės Valstybės turėtų Ki- siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek- 
nijai parduoti ginklų, jei Peki- rienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin- 

nas prašytų pirkti, tačiau Ma-- 
nsfieldo žiniomis, kinai ginklų 
iš JAV neprašė ir nemanoma, 
kad prašys.

(D

JT reikalauja Idant 
turkai apleistų Kiprų

NEW YORKAS. Jungtinių

gas. E tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.
Visi lino, kad mirtis yra fiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi

rusieji? j tą klausimą atsake knygutė "Viltis po mirties“, kurią gausite 
nešnekamai. Rašykite

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RATTO TYRINĖTOJAI

f

priėmė rezoliuciją reikalaujant 
kad Turkija atšauktų savo ka
riuomenę iš Kipro salos ir sve
timos valstybes nesikištų į tos 
salos reikalus, priešingu atve-' 
ju JT Saugumo Taryba “grieb 
sis reikalingų žygių priversti 
kad ta rezoliucija būtų įvykdy-. 
ta

TĖVAS IR ŠONUS
MARQUETTE FUN]

2533 W. 71st Street
Telef.; GRovebill 6-2S4M

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

Vyriausio Amerikos teismo
teisėjas W. H. Rehnquist at-1 panaudoti teisme, besiginda- 
metė 4 žvejų , laivų kapitonų mas ligonio -prieš daktarą iškel 
prašymą laikinai sustabdyti žertoje byloje, 
mesniojo teismo sprendimą, 
draudžiantį gaudyti tūnos žu
vis kartu su- delfinais. .

Abortų sąjunga
Lapkričio 12 pradėta oficia-

JAV kvota, gaudant tūnos liai organizuoti abortus gi- 
žuvį kartu su dėlfinais, nužu- nančią sąjungą. Svarbiausias 
dvti 78.000 delfinu 1976 m. tokios sąjungos organizatorius 
yra jau išsibaigusi/ 1 Lyra Merle ffeffhčnanienė. Jos

Mfr

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TDTOMOBILIAMS PASTATYT)

’I4

p 
i . 1
i Į
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Žemaičiu Kultūros Klubo priešine 
tinis narių susiiinkmas įvyks trečia
dienį, lapkričio 17 d. 1:00 vai. po pie
tų Gintaro salėje, 2548 West 69 St 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbų reikalų aptarti ir bus 
valdybos rinkimas 1977 metams. Po 
susirinkimo bus vaišės. .

Rožė Didžgalvis, rast1 
4------------------------------------ .------- -------- j.

— Utenos Apskrities klubo susi-

LlQDtSlO VALANDOJ

.... v namuose, 2417 W. 43 St lapkri-
Delfinąi kažkokiais sumeti- iniciatyva sušauktas suvažia- čio 16 d. 7 vai. vak. Yra daug viso

kių reikalų aptarti. Bus ir vaišių.
Klubo valdybamąis plaukioja kartu su tūnos vimas sutraukė per 400 dęlega 

žuvimi, kurias gaudant, pakliu 
vę delfinai į tinklus daugumo-:^ 
je žūsta.

Prakišo teisėjas Power ;
Cook apskrities-taikos teisė-’ 

jas J.' A. Power, artimas Čika
gos mero Daley draugas, pra-- 
kišo rinkimus. Jis paskutiniuos 
rinkimuose į teisėjus gavo ma
žiau 30.000 balsų. Teisėjas, ne
surinkęs pilnų '60% balsavusių 
balsų skaičiaus, negali būti tei
sėju. ' ' • ,

Teisėjas Power gavo 690.228 
balsus, pasisakiusius “taip” ir. 
480.514 — “ne”. Tuo būdu jis 
tesurinko 59,96%.

Nauja schizma
Schizma arba Bažnyčios ski

limas pasireiškia ir pas liute- 
ronis, ne vien tik pas katali
kus. Liuteronų bažnyuių bei pa' 
rapijų delegatai, nepatenkin
ti arba,, tikriau tariant,' atskalų 
naj bei schizmininkai atskilę 
nuo liuteronų bažnyuių Misūri 
sinodo, susirinkę lapkriuio 12 
Arlington Heigtas, mano suor
ganizuoti naują liuteronų baž
nyuių sinodą. Delegatai, mano, 
kad naujai suorganizuotas sino1 
das įneš vienybę liuteronų tar 
P6-

Pasak Chicago Sun-Times,1 
bent 145 parapijos atsiskyrė 
nuo Misūri liuteronų sinodo.
Arlington Heights susirinku

sių 500 delegatų tarpe yra ir 
Anglijos bažnyčios liuteroniš
kų atstovų, kurie atstovauja 
75 Anglijos bažnyčias čia'Ame- 
.rikoje ir kurių 68 yra jau atsis 
kyrusios nuo Misūri siriodo. Jie 
galvoja steigti atskirą Anglijos 
bažnyčios sinodą.

Blogai Amerikos pašte
Amerikos paštas nekaip ap

tarnaudamas Amerikos visuo
menę juo toliau, juo labiau 
lenda { nuostolius. Amerikos 
pašto nuostoliai, atrodo, dar 
labiau padidėgs pradėjus pla
čiai veikli elektroninės siste
mos patarnavimams. Tai pra
nešė Amerikos paštų tarnyba.

Kompiuteris — daktarų 
padėjėjais

Megadata kompiaterius ga
minanti bendrovė New Yorke 
sukonslruktavo kompiuterį —

MAŽEIKA* EVANS 
~ ~ LAIDOTtfVKJ DIREKTORIAI

W45 So. Western Ave. Air Conditiwed Chapel and

REpubfic 7-8600 8601 ParkIDS FaciUtte&
TiKD». Mrte kopija Ąaffi ww

Dit AJNTANO J.NUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALI MA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

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

metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rūpinhhą. L______ ____ __ —------ -- -—__ —----- ------- ------ -

A,’J. Gussen^ DANTYS, prk=2JUrb. SYeiKaUt H gfvZJ> 
į. Kietais viršeliais, vietoje S4JX) dabar tik ___

Minkštais viršeliais tik ------------------------------------------
A. £ Gussen —AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS ŽMONES 

Kelionės ^po Europa įspūdžiai Ibthar tik ___ _
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

r nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

SUSI- 
ss.oo

O-

4739 5o. HALSTED ST\, CHICAGO, ILL. 6C3Cd

$3.00
$2.00

V2.0O

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais apraše Pamarį senus įe 
gyventojus ir gamtą. 1,21)0 lietuvišku vretovarcSiy sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui pastų reikia pridėti dar 50 centų.

1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L

“NEPRIKLAUSOMA LIETI’V ,
7722 G*woe S’ 

Salle, PQ., Montell 690, 
Canada

biuram iu<

ifk \r) S.A.trf) mctnni*’

s|4j4W

Prašome įSKirpli ir pnsiusti 

iu virš nurodytu 

pren^rre^io* 

(i(jKes<iu

4Tikslii>

ĮM IKI KMGA. PAKASYTA SI1 MEILE

lieiuvai ir žemdirbiams
Dr Juozas Dovparos. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS Studija Ulei* 

v# Chicagoje inelai> patie* autoriam lėtomis dvieju da
ūkio švietimo prohlemo jkifunkii Krastt- U dalis žemes 

nldo Švietimas Lietuvoje
A m tort U5 Rudyje nr\o "Jei tmdnab hetww tautom Tikimas

lebuty suirtikdęa Ueiuvob nepnklauMrmybes gyvenwno Ir oebfttu Mb 
griovęs gražiai išaugusių ir suklejjtcjusiu Lietuvos polAimų. 
arą kuMurmią laimėjimų, siaftdima. dnpnai galima «rtcyti tieiuvni 
tauta galėtų didžiuotis, ir džiūgauti savo žemes -ūkio kultūros vaisia* 
»r prilygti iškiliosioms Europos tautams”.

Knygos apie Sėmės ūkį atrodo trk žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti betunų tautos dauguma (88.12%, buvo ūkrankai ir po m 
šaulį išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buv^ ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikaL reiškia, kad Si knyga bus brangi abso
liučiai H e tuvių daugumai, ypač kadangi knyga Su tokia meile Laetuvoa 
famei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Kny^a 
autoriaus akinimą Lietuvai Skils todtmis. **Dekmga> sonus * myli
mai Tėvynei Lietuvai”

Knygos 300 poslapiu m daug vstždehu ir lentelių karna tik So 00 
Gaunama Nau^eiMe.

Čeki afb* Money Orden siusti *dkw adrena f t

>739 So HA IRSTEI) STREET. CHICAGO. HLL1NOTS

Gavą ptnlgua. tuojau knygą pasiųann*

1

EUDEIKISGAIDAS - DAIMIDj
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJQ1O ĮSTAIGA

4BO5-O7 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741-1742

i:W0-34 So. CALIFORNIA AVE.M E
Telefonas: LAfaverte 34)440

MODERNIŠKUS AlK-CONOIT10NE1) KOPLYČIOS

c?

NARIAI:
Chicago?
Lietuvių
Laid<Mxj viu 

hrekioriu

AHs<»ciaci jo>

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So- L1TUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave_ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4X4* So. CAUFUKMA AVĖ. Bhonc: LAfa.vetie 3-3572

GEORGE F. RUDM1NAS
WIN So. LITUAMCA AVĖ. Tel.: Y Arde 7-113X-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAUTCZ)

2424 'VEST 69lh STREET KEpnhlir 7-1213
ž.314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6R72

SOUTHWEST HIGHWAY Palos HilU, IIL 974-4410

P. J. RIDIKAS "
3354 HALSTED STREET VArrH

TW* 5 — NAUJIENOS, CHICAGO • H.I------ Tuesday, Novambar 16, 1976
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BESTJHINCSINUFEį

REAL ESTATE FOR SALE 
' Namai, Žemė — Pardavimui

OUT OF TOWN 

— kitur __

valgyli”. Konkurse daly- 
virš 3.000 mokinių, o pre 
buvo skirta tik šešios.

OFRS SNO “CONTRACTOR* 
’ Kimy Statyto Ir Remontas

REAL ESTATE —

Nuosavybės

išrinktas Midway Kiwanis klu
bo 1-ju vicepirmininku. Jis yra 

Į buvęs to klubo pirmininku.

MICHIANA SHORES (1 hour from 
Chicago loop) 6 room beautiful 
house, furnished, air/cond., fireplace.

2 block from Lake Michigan.
2 lots included with sale of home.

Area code 219/844-5400.
Mr. Berey.

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

1% AUEŠTO mūr. 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.

Raimondas Anderžūnas

6000 dienos metu ir 423-9738 
vakarais arba betkuriuo metu į 
Aleksandrą Zujų tel. 927-9154.

Valdyba

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

Peštynės Georgia 
kalėjme • ■

RĖIDVILIJE: ■— Georgijų ka
lėjime iškilo ginčai tarp juodų-

> jų ir baltųjų^ kalinių,..kurie vė
liau išvirto Hhitoinis peštynė- 

Ponia Betty Ford, patyrusi savo mis- TrYs juodukai buvo SUba-

Didžiausios kbiliy 
pasirinkimas 

. pas vienintelį 
lietuvį kaiHnfnlcą 

Chicago  js 

NOmANĄ
UBURŠTEINA

TeL 263-5826 
(įstaiga*) ir 
677-8489 
i (buto)

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI ■ 

;Turiu ,Chicagos nue£to leidi m ą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS . 
4358 So/ "Washtenaw Ave. 

TeL: 927-3559

buvrxl inJornf?.
(LiHcs liauno, leis x n PERRY P|^AXA MOTEL |

lahy^tąr^o^jišsivystė iĮfcj/pe 1007 Par|{ Av.; ’
Savūuakai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi-Į 
mo aikštelė. Galima rezervuoti t»l.i 
501^2X9814. -----

drovės nuskendęs laivas vežė 
medžius iš Alaskoe. Nuskendu
sio laivo pusė jūrininkų buvo 

į Kinijos tautiečiai, kita, gi pusė
— Buriuos.

Ponia Anna L. Doėhes, 
Melrose Park, Ill., po ilgesnės 
pertraukos vėl lapo Naujienų 
skaitytoja, užsisakydama jas- 
vieneriems metams. Turėdama 
gerą išsilavinimą ir ryšius su' 
lietuviais, ji pakviesta ryšinin-1 
ke Illinois valstijoje atstovauti 
gerai žinomą Floridos Mackle 
Bros, statybos bendrovę bei 
nauju vietovių planuotoją, iš
planavusią lietuviams žinomą 
Deltonos miestą. Dabar ta ben 
drovė išplanavo gyvenvietei 
naujus Floridos plolus-Sunny 
Hills, kuriuose lietuviams pa
siūlė įsteigti savo koloniją. 
Apie tai ponia Doches teikia 
informacijas Deltona Corp, raš 
tineje: 7231 W. North Ave., El: 
n i wood Park, Il 60635. Tel. 
(312) 771.8200. Susidarius su in 
teresuotų grupei, p. Doches at 
vyksta su informacijomis ir 
skaidrėmis sutartu laiku numa 
t y ton vieton.

— Antanas Dumčius iš Cice. 
ro apylinkės lankėsi Naujieno
se pratęsti prenumeratą. Dė
kui už vizitą, gerus linkėjimus 
taip pat už $20 auką Mašinų 
fondui ir $o už kalendorių.
— D. Renkauskas iš Toronto, 

Canadoje, .pratęsė iš anksto be 
raginimo prenumeratą, o lin
kėjimus Naujienoms parėmė 
$5 auka. Tos apylinkės tautie
tis užsisakė Naujienas pusei 
metų, bet pavardės prašė nemi 
nėti. Dėkui už auką ir už dė
mesį platinimo vajui bei Nau
jienoms.
— J. Bana$, "Martinkas, Venc- 

kauskas ir Žiupsnys, South
west News Herald sporto sky
riaus žiniomis, dominavo rung 
tynėse tarp St. Rita ir Quigley 
South aukšt mokyklų futbolo 
rinktinių.

— Tomas Kazūnas iš Palos 
Hills apylinkės, baigęs Bradley 
universitetą Peorijos mieste ir 
speciaiuls spaudinimo procedū 
ros kursus Harwardo universi 
tete, pakviestas vaikų literatū
ros žurnalo Cricket produkci
jos koordinatorium. Jo dėdės ir 
tetos gyvena Marquette Parko 
apylinkėje.

Kini. Kazimieras Parėr 
yra žinomos SI. Rita aukšt mo
kytojas ir radijo bei aviacijos 
klubo moderatorius. Jis paruo
šiu suinteresuotus mokinius 
gauti radijo mėgėjų leidimus 
taip pat išmoko valdyti lėktu
vu modelius radijo bangomis.

— Michelle Mikuty St. Rita 
i pradžios mokykloj mokinė, da 
iyvavo eiliuotų saugumo šūkių 
konkurse. Ji laimėjo Chicagos 
gaisrininku unijos $25 premiją 
už toki patarimą: “Kai eini 
trick or treat tikslu, patikrink 
gerai, ar dovanos yra tinka
mos 
vavo 
mijų

— Jaunimui Pagelbos biuras 
yra Įsteigtas 6254 So. Kedzie 
Avė. kovai su vandalizmu Chi
cagos pietvakariuose. 7 asme
nų vienete yra Kęstutis Palu
kaitis — įvykių bei skundij ty
rinėtojas, ir Bruno Trapikas — 
statistikos vedėjas. Biuras bęn 
dradarbiaus ne tik su vietos 
gyventojais bei auklėjimo insti 
tucijomis, bet ir su vietos po
licija.

—Zigmas Mikužis išrinktas 
Korp! Neo-Lithuania Chicagos 
skyriaus pirmininku, Kęstutis 
Kaveckas —' vicepirm., Algis 
Regis — sekr., Antanas Juod
valkis — ižd., Valentinas Ma
žeika — kultūros reikalams, Al 
gis Modestas — junjorų tėvūnu.

— Kanados Daugiakultūrinio 
teatro festivalio proga lietuviai 
pasirodė su dviem komedijom 
— A. Norimo “Klevų alėja” ir 

R. Spalio “Batais” lapkričio 7 
d. Toronto St Lawrence cent
ro teatre. Rež. Elena Dauguvie 
tytė — Kudalienė buvo apdo
vanota gėlėmis. Į sceną iškvies 
ta autorius A. Mironas-Nori- 
mas. Numatoma šias dvi kome 
dijas suvaidinti dar ir Hamil
tone lapkričio 28 d. Dramos 
sambūris “Aukuras” dalyvaus 
1977 m. lietuvių teatro fetiva- 
lyje.

REIKALINGAS KOREKTORIUS
Lengvas darbas, geras atlyginimas. Kalbos 

mokytoją apmokysime. Trumpos darbo valan
dos. Darbo valandomis kreiptis i

NAUJIENAS
1739 S. Halsted St.
HA 1-6100

JUBEIEJ1NIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.TUS

NAUJIENOMS Hemet suėjo 50 metų Minint tą snkaktį, gerbiant pirmoj 
Amerikos lietnvln dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmt 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skei 
biamai Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvu 
neldamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju Igalio 
tinials.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras Institc 
rijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Šiais pasimetimo, reto 
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Jaomios, naudingo? 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu prog* 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik lafkrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
cariškų reikalu renesMM.
KAINUOJA: Chleago|e Ir Kan«do|e — $30.00, pusti mtfų — S1S.00

trims men. — $830, vilnim mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mirų — $230. Užsieniu© 
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

NAUJIENOS, 
1'39 So. Halsted St, 
Chicago, HL 60608

Į Siunčiu  doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinic 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

priklausomas-7 sistemas: viena 
yra žmonių, vėžio celių kolekci
ja, - pavadinta rhabdomyosaere- 
uina; antroji — žaliųjų bezdžio 
nių celės. Bet D r- Goldfield ma 
no, kad tie virusai buvo •Legio
nierių ligos” sukėlėjai.

— Cosmos Parcels Express 
Corp., sav. V. .Valentinas, siūlo 
pasirinkti. maisto siutimus siun 
limui į Lietuvą iš Danijos arba 
sudarytus iš vietinių produktų. 
Kreiptis į Marquette Gift Par- 

I cels. Service, 2501 W. 69 St., 
" ^Chicago, IL. 60629, tel. WA 5- 

2737 arba į skyrių Bridgeporto 
apylinkėje, 3333 S. Halsted St-, 
Chicago, IL 60608, tel. 254-3320

j vyro nuomonę apie New Yorką, pa- dyti peiliais ir kitu 15" kalipių 
reiškė, kad josios nuomonė skiriasi, u. v • .
Ji atsimena, kiek daug josios vyras sužeista.
rūpinosi ekonominėm šio didmiesčio 4. ..
problemom, bet miesto gyventojai jo IvalėjiniO tvarka alstatė tlK 
darbo neįvertino. Ji tvirtina, kad pašauktas kariuomenės dali- 
miestas jai patinka. New Yorkas jai 
dar ir šiandien stovi geriausiu mies* nYs- ' ‘j į
tų eilėje, antroje vietoje. Ji nesibo- , / ——______
dėtu gyventi šiame Amerikos cžkU ; r . ? : V

_ _ _ _ _ Išgelbėta 14 jūrininkų
HONOLULU. —Siaučiant au

drai, kurios.vėjo, greitis lygus 
Ateinantį sekmadieni, š-m. lap- 57 mYlioms- Per valandą ir. ban- 

kričio 21 d., 12:30 v‘ po pietų, f08 fekia 3 aukščio, nus- 
Jaunimo Centre įvyks Čikagos kendo Prekybinis TaH
Lietuvių šacmatų ‘ Klubo plaukęs tarp Havajų ir
šiamo turnyro atioarymas, pra. blaškos. K-buvusių 33 jūrinin- 
eito turnyro pirmųjų tri- k?’Tikl 1Šgelbė‘
jų vietų laimėtojams ’ dovanų tL JaP°nii Mltsui 0SK ben 
įteikimas ir žaibo turnyras. No
rintieji dalyvauti žaibo turnyre 
prašomi atsinešti — jei turi — 
šachmatų laikrodžius.

Būtų malonu, jei šachmati-: 
ninku šeimų nariai bei draugai: - ~
taip pat atsilankytų ir ne tik: Maskvos- “nesveikas 0T3S 
vieni su kitais, o ir su mūsų1 MASKVA. JAV-bių vals-
veikla susipažintų. j tybės departamentas pavadino

Rimtasis — ne žaibo — tur- . Maskvą turint “nesveiką orą” 
nyrąs bus vykdomas šveicarų JAV ambasados tarnautojams, 
sistema. Iš viso 5 ratai: 3 ra- kurie nusiskundžia vidurių šu
tai šeštadieni, lapkričio 27 d., i gedimais, aiškinant kad Mas- 
2 ratai sekmadieni lapkričio kvos geriamasis vanduo yra 
28 d. (nesveikas, bet nutylėta apie nii

Laikas: 50 ėjimų per 90 mi- ko-radiaciją, kuri sovietų spe- 
nučių, vėliau 18 per 30 minu- cialiai taikoma į JAV ambasa
dų:. Dėl smulkesnių informaci- dą, ir nepaisant pakartotų rei- 
jų kreiptis Į klubo sekretorių kalarimų, sovietai tos radiaci- 
Algirdą Dargužį telefonu 847- jos nesustabdo.

ŠACHMATININKŲ 
DĖMESIUI!

— Gruodžio 4 d. Jaunimo 
Centre karinėje 7 vai. vakaro 
bus rodomas filmas: “” 
lageris prie Rygos”, “Lietuva— 
Europos Nugalėtoja”, Gen. Dir- 
mantas ir kt. Verta pamatyti,

REAL ESTATE
REAL ESTATE «« SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ZEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACuV. «RE2PKITES

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 
2212 VT-Cermak Roar Chieapr* E Virginie 7-7747

- — 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 į klubo pir
mininką A. Karnių, 6900 — 10 
Ave.., North, St. Petersburg^ 
FL, 33710. Telefonas (813) 
345-2738. (Pr.) -

Japonai grąžina rusams 
lėktuvą 25-se dėžėse

TOKIO--. -Sovietųkariškas 
MIG-25.lėktuvas, kuriuo vienas 
Sovietų. Sąjungos lakūnas- pa
bėgo Į laisvę rugsėjo dieną, 
j aponų ir . JA V ekspertų-b^vo 
išąrdytasi ištirtas ir sukrautas 
į 25 dideles dėžes nugabentas i 
Hitachi uostą sukrautas į Sovie 
tų transportini laivą Taigonos, 
ir kur pirmadienį išsiųstas at
gal į. So vi etų Rusi ją. , ,

Senatorius prašo 
sustabdyti ČIA veikla

VAŠINGTONAS.— Senato ty
rinę jįinų komiteto pirmininkas 
sen. Frank ChurčlL tyrinėjęs 
ČIA veikla^ sakoj .'kad' Amerikos 
slaptosios tarnybos ČIA slapta 
veikla užsieny turi būti panai
kinta, kadangi tuo ČIA prida
ranti Amerikai daugiau žalos 
nekaip gero. Pasak sen. Church. 
valstybės departamentas, vado
vaujamas sękr. Kisingerio, ga
li daugiau Amerikai atnešti

185. North Wabash Avenue
Bevaikės šeimos - <

VAŠINGTONAS. Du Kansas 
j universiteto psichologai pas
kelbė savo tvrinėjimu duome- 
nis, būtent kad apsivedusios po 

į . . Vį”-: . .ros, kurios nutarė neturėti vai-
yra nemažiau laimingos' naudos, nekaip ČIA slapti dar

bai

Vergu , , °' ku, vra i
kaip ir vaikų turinčios.

kaip žmonės kenčia šiomis die-
Z^k 1 z-\ 4 T z"X I ’VX z“\ Z^ A T i ) I z*\nomis Sovietų okupacijoj .Pelnas 

bus paskirtas lietuviškai radijo 
programai palaikyti. (Pr.)

RUDENS BALIUS CICEROJE.
JAV LB (R) Cicero Apylin 

kės valdyba, š. m. lapkričio 27j 
dieną 7 vai. vakare, Šv. Antano 
parap. salėje, 1500 So. 49th 
Court Cicero, ruošia RUDENS 
BALIŲ su įdomia menine pro-j 
prama, — skaniais lietuviškais' 
valgiais ir veiks turtingas lai-j 
mės Šulinys. Šokiams gros JO-; 
NIKO orkestras. Kvietimai gau
nami pas valdybos narius. Au
ka: $8.00. moksleiviams $5.00. 
Atvykę nesigailėsite! (Pr.)

Dėl “legiono flu” 
užsidarė viešbutis
PHILADELPHIA, Pa. Sulau

kęs 72 metų amžiaus, Bellevue 
Strattford viešbutis, kuriame 
liepos 21 — 29 dienomis iyyko 
Amerikos Legiono konvencija, 
šio lapkričio 18 dieną užsidarė 
ir likvidavosi. Priežastis ta kei
stoji liga, nuo kurios 29 konven 
cijos dalyviai mirė, o 151 apsir
go. Liga, pavadinta “Legionie- 
rų liga”, iki Šiol nesidavė išaiš
kinama, o viešbutis nuo to lai
ko yra tuščias.

New Jersey, sveikatos komi- 
sionierius Dr. Matrin Goldfield 
pranešė, kad Trentono moksli
ninkai vieno ta liga mirusio le
gionieriaus išmatuooe rado ir ižo 
lavo virusinių dalelyčių (virai

StatėjFgVjnn jLHė Cbnįpai^f j

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievelei”' Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi , -• ...

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį,’ o-mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: 1 ’

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted et, Chicago, III. 60608. — ToL 254-3320

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIA NOREIKIENIt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis patlrfnklmM gera* rOif«v Ivalrlg preldg.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžininga* patarnavimu. Naujausi kraustymo 

ĮrankiaL Ilgų metų patyrimas.

Call Frank Zapolte 1 
3208!6 W.95trh St.

GA 4-8654 INSUKANCf

AR JAU PASIDARSTE ■ 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų* administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

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

• 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. Halsltd St., 
Chicago, DI. 60608 arba skam
bint telefonu 421-6100. (Pr.)

SKAITYK IR KITJU PATARI 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI "NAUJIENAS

1 . J I .1 1

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. Kraujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.
.„71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

4243 W. 63 Street 
TeL: 767-0600.

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

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
S52.700. -

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. 829.750.

MŪRINIS' — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėiiii tikras radinys, 
Marquette Parke. $29.900. - ri-

17 M. DIDELTS 2 aukštu mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette ^arke. $38,000 f ;

1% .AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga- 
Original’ 25 m. statVha.

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa- 
iėsn. tur: Tv<riaf’parduoti. Marquette 
Parke.. $32.000 ; -

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambariu 
mūrai; jy mūro garažas Arti mokvk- 
1u. Marnuett<» Parke'. Vvra« keliamas 
oo Namu Metu kitur. Reikią, pirkėjo 
su $5.000 savo pinigu. '

PTATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
Neoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST tr STREET 

Tel 737-7200: arba 737-8534

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie A venues'• 

Naufi namai ir remonto darbai 
atliekam* sulig nžsakvmu.

JULIUS EFTriWTS. savininkas 
778-SieS

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AW- 

-IhfCTgo. Hl 60609 Teel. VI 7-3447

M M I O 
n-Hft M AJUHHAU* VAIOUOTOJAT 

TTktel $74 pusmečiui lufomoblllo 
Liability lodrat'fftrruię ©♦nrlnlnkimt 

RrMntitr .

4645 So. ASHLAND AVK. 
CTM77S

-AIKRODŽIAI IR ERANGENYBtS
Pardavimu Ir Taisymas 

1M WEST 6fth STREET 
Telefj RIpubllc 7-1941

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
likvletimal, pildomi pilietybe* pra

šymai ir kitokį blankai.

2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60638. TeL WA 5-1201
/ • - HAUJfiNOl, CHICAGO % ILL - Tw«-4ey, Nmmtar H MH




