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Penki vadai pašalinti iš politbiuro
VARŠUVA. — Komunstų valdomose šalyse vienas charakte

ringiausių bruožų yra buvusių, pašalintų valdžios vyrų negerbi
mas. Sovietų Sąjungoje buvo paniekintas anksčiau “saule, mo
kytoju” vadintas Stalinas. Nieko nebegirdėti apie Molotovą, Ma
lenkova, Bulganiną. Chruščiovo vardas neminimas, jis tapo “non- 
person”. 'Panašaus likimo susilaukia ir buvusieji satelitinių vals
tybių vadai. Naujausia komunistų “progreso” auka tapo Len
kijos Gomulka, buvęs vyriausias partijos vadas. Sekmadienį susi
rinkęs Lenkijos komunistų partijos centro komitetas pašalino 
Gomulką iš komiteto “už rimtas paskutiniųjų metų klaidas”. 
■Gomulka jau anksčiau, tuoj po darbininkų riaušių Gdanske ir 
štetine buvo išmestas iš politbiuro “dėl silpnos sveikatos”. Dabar 
paaiškėjo, kad ne sveikata, bet klaidos buvo kaltos.

Naujas partijos vadas Giere- 
kas paaiškino savo kalboje per 
Lenki još"televiziją,-jog Gomul- 
kos didžiausia klaida buvusi gal
vojimas, kad Lenkijoje vyksta 
kontra-revoliucija. Jis pasiuntė 
prieš demonstruojančius darbi
ninkus miliciją ir kariuomenę, 
tačiau tas visą konfliktą tik pa
didino.

Legaliai kalbant, Gomulka ne
buvo “išmestas”, tačiau buvo 
“suspenduotas”. Dėl ligos jis 
negalėjęs ginti savo veiksmų 
partijos centro posėdyje:’ Pasa
kytose kalbose Gomulkai priskir
tos ir kitos partijos klaidos: pa
sitikėjimo ryšio tarp partijos ir 
darbininkijos praradimas, Len
kijos ekonomikos susilpnėjimas 
ir Gomulkos autokratinis valdy
mas. _ ;

TUSCANIA. — žemės drebė
jimas sunaikino Tuscanijoje, se
name Italijos etruskų mieste, 
daug meno turtų, šimtas pasta
tų buvo sugriauti, o 400 gero
kai apardyti. Pastatų komerci
nė vertė — 4 mil. dol., tačiau me
no turtai, ypač visose sugriauto- i 
se bažnyčiose, yra neįkainuoja- 
mi Garsaus 15-to šimtmečio dai- • 
lininko Melozzo frescos nepatai
somai sugadintos. Mieste žuvo 
18 žmonių ir 120 buvo sužeisti.

Kambodija, kaip ir Izraelis, turi kariuomenėje nemažai motery, kurios treniruojamos naudoti gink
lus. Nuotraukoje matoma kamboJietė važiuoja užsilipusi ant tanko.

SAIGONO DALINIAI PUOLA LAOSE 
KOMUNISTU HO CHI MINHO KELIUS

SAIGON AS. — Pietų Vietnamo vyriausybė paskelbė, kad 
jos kariuomenė pradėjo žygį Laoso teritorijoje. Vietnamiečius 
1-emia Amerikos artilerija, stovinti P. Vietname ir Amerikos 
lėktuvai bei helikopteriai iš oro. Pabrėžiama, kad Laose nėra nė 
vieno amerikiečio kareivio. Du kareiviai tačiau jau žuvo Laose, 
kai jų helikopterį numušė stipri komunistų ugnis. Vietnamiečių 
puolimo tikslas yra Ho Chi Minho keliais, kuriais komunistai 
siunčia kariuomenę ir ginklus į Pietų Vietnamą ir Kambodiją. 
Šiuos kelius Amerikos aviacija daužo jau šešeri metai. Sakoma, 
kad čia numesta daugiau bombų, negu Europoje per II-jį Pasau
linį karą. i ,

Naujos politikos 
pabėgėliams atvejis

New London. — Amerikos lie
tuvių sukeltas triukšmas dėl jū
reivio Simo Kudirkos atidavimo 
rusams, matyt, turėjo Įtakos ki
tam jūreiviui, jugoslavui Sili 
Slatko, kurio gan painią isto
riją pasakoja New York Times.

šeštadienio, rytą apie 31 me
tų jugoslavas jūreivis New Lon
don, Conn., atėjo į taverną 
“Brass Rail” ir, nemokėdamas nė 
žodžio angliškai, ėmė aiškinti ta
vernos savininkui, kaip šis su-

be, kad su Gomulka iš centro ko
miteto buvo pašalinti ir Gomul
kos draugai, buvę net 12 asme
nų polįtbiure: Kliszko ir Jasczuk. 
Pagalintas ir buvęs štetino par
tijos komiteto pirmininkas An
toni Walaszek.

Nauji atpirkimo'ožiai buvo ir 
Gdansko partijos vadas Stanis
law Kociolok bei darbo unijų.ta
rybos pirih. Loga-Sowinski. Jie
du pašalinti iš politbiuro. Kaip 
žinoma, Gdanske ir štetine įvy
ko didžiausios darbininkų riau
šės, palietosios ir daugiau mies
tų. 'Todėl atsakingi už tuos mies
tus partijos vadai ir nubausti.

KJiszkos apkaltinime sakoma, 
kad smarkiai jis pakenkė parti
jai neatsakingai pasielgdamas 
riaušių metų. Jo elgesys prisidė
jęs prie Gdansko apylinkių ne
ramumų padidinimo. Kliszko 
įsakęs milicijai šaudyti į darbi
ninkus.

Gierekas,' pranešdamas apie 
pakeitimus partijos vadovybėje, 
kartu paskelbė, kad darbininkų 
neramumuose -žuvo 45 asmenys 
ir 1,165 i>uvo sužeisti. Lenkijos 
gjyentojai, ypač iš štetino ir 
Gdansko, sako, kad prie valdžios 
skelbiamų skaičių reikia prira
šyti po nulį.

PHNOM PENHAS. — Kam- 
bodijos premjeras paskelbė, kad 
per 11 kovų prieš komunistus 
mėnesių jau žuvo 3,888 Kambo- 
dijos kareiviai ir 7,895 buvo 
sužeisti. Dar 6,000 yra dingę. 
Per tą patį laiką komunistai n e- 
tekę 70,000 kareivių, šiuo me
tu Kambodžoje esą apie 50,000 
komunistų kareivių.

VIENA. — žibalą eksportuo
jančios valstybės davė dvi savai
tes laiko bendrovėms apsispręs
ti ar jos mokės padidintas kai
nas ar ne. Po to žibalo pardavi
mas bus nutrauktas.

— žurnalas “Il Carabiniere”, 
Romoje, straipsny apie Ame
rikos folklorą paminėjo, šalia 
Brooklyno italų, New Yorko ru
sų ir Bostono lietuvius. (E)

HOUSTON. — šiandien anksti rytą Apolio 14 su astro- 
. nautais dar bus 54,961 mylią nuo žemės paviršiaus. Jie bus pa
žadinti iš poilsio 6:23 ryto ir stebės erdvėlaivio kursą. Jei reikės 
tą kursą pakreipti, paskutinė proga bus 11:49 ryto, kada erdvė
laivis atitinkamu raketų iššovimu bus nutaikytas įėjimui į žemės 

.atmosferą. Tas įėjimas turėtų įvykti 2:47 po pietų. Per 18 se- 
DUBLINAS. — Airijos prem- kundzių nebus radijo ryšio tarp erdvėlaivio ir Hbustono skridimų 

jeras Lynch žada pakeisti vals- j centro. Apollo parašiutai turi išsiskleisti 2:58 po pietų, o 3:04 
tybės santykius su katalikų baž- min.- erdvėlaivis turi nusileisti į Ramiojo vandenyno bangas, čia 
nyčia, nes dabartiniai ryšiai tru- erdvėlaivio laukia karo laivai. V
kdo Ainjm surasti kalbą su šiau
rinės Airijos protestantais^ Ai
rija neatsisako minties kada nors 
taikiomis priemonėmis susijun
gti su Ulsteriu, šiaurine Airija. 
Kai kurie Airijos įstatymai tam 
siisijungimui trukdo. Pirmiau
sią bus keičiamas konstitucijos 
straipsnis, kuris katalikų 'baž
nyčiai suteikia specialią, .privi
legijuotą padėtį.

WILMINGTON. — šiaurinė
je Karolinoje teko iškviesti Tau
tinę Gvardiją, nes negrų riau
šės pradėjo grėsti miesto tvar
kai. Du asmenys, vienas negras 
ir vienas baltas, jau nušauti, 
trys balti peršauti, apšaudyta 
daug automobilių. Juodieji jau
nuoliai nerimauja. nuo 1-------
Luther King gimtadienio.

erdvėlaivio laukia karo laivai.
. . p A. f t r - ■ .. . * 4
’ — Vakar vakare- turėjo įvykti 
pirma spaudos konferencija su 
skrendančiais astronautais. As
tronautas Shepard, erdvėlaivio 
korespondentas, sekmadienį pa
reiškė, televizijos kameroms 
stebint, kad visi trys astronau
tai trokšta, kad palankiai būtų 
išspręstas karo belaisvių klausi
mas. Astronautai norėtų prisi
dėti prie geresnio žmonių susi
pratimo ir taikos įgyvendinimo 
pasaulyje.

Šio erdvėlaivio sugrįžimas ski
riasi nuo kitų tuo, kad astronau
tai atsiveža daug daugiau mėnu
lio akmenų, kurie užima erdvė
laivyje vietą ir jį patį apsunki- 

Martin na- Houstono centras pareikala-
vo, kad astronautai parvežtų ir 
dviejų laivų sukabinimo mecha-

LONG BEACH. — Amerikos (nizmą, kuris sveria 98 svarus, 
žydų sionistų suvažiavime buvo Kelionėje sukabinimo dalys su- 
nutarta steigti Intelektualų ta- darė astronautams sunkumų ir 
rybą, kuri kovotų prieš žydų. inžinieriai norėtų ištirti, kas įvy- 
jaunimo įtraukimą į Naująją ko ir kurios dalys neveikė. Pa- 
Kairę. Ypatingas dėmesys bus prastai sujungimo aparatūra bū- 
kreipiamas į žydus studentus, davo paliekama mėnulyje, 
nes žydų jaunimas kairiųjų or
ganizacijose sudarąs socialinį 
ir religinį pavojų Amerikos žy- Į 
dų bendruomenei.

Nutarimas parvežti gan sun
kią erdvėlaivio dalį sukėlė Hous- 
tone ginčų. Janies McDivitt pa
reiškė baimę, kad sunki meta
linė aparatūra gali erdvėlaiviui 
atsimušant į vandenį prakirsti 
skylę sienoje, per kurią priei
tų vandens ir erdvėlaivį nuskan
dintų į vandenyno dugną.

Naujausias JAV senatorius yra sen. 
David Gambrell, demokratas is Geor
gijau. Jis buvo paskirtas užbaigti mt« 
rūsio sen. Richard Russel terminą.

NEW YORKAS. — Elektros 
srovės nuttaukimas nemažai 
New Yorko daliai sukėlė daug 
sunkumu. Sustojo elektriniai 
traukinėliai, užgeso televizijos 
ekranai. Gatvėse užgesus eis
mą reguliuojančioms šviesoms, 
policijai teko tvarkyti judėjimą.

New Yorke vienai jėgainei su
gedus, septynios televizijos sto
tys turėjo nutraukti programas. 
Vienoje jų dalyvavo pats miesto 
meras John Lindsay. Buvo su
vėlintas laikraščio Daily News 
spausdinimas.

*

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ šiandien valstybės sekr. 
Rogers atsakinės į paklausimus 
senate užsienio reikalų komite
te.-. Senatoriai žada klausinėti 
apie karo veiksmus Laose.

♦ Jungtinių Tautų sekreto
rius U Thant Laose prasidėjusius 
karo veiksmus vadina dar vienu 
epizodu tragiškoj Indokinijos is
torijoje. Naujasis Saigono ka
riuomenės puolimas galįs sunai
kinti Ženevos konvencijos nuta
rimus dėl Indokinijos.

♦ Sen. Mansfieldas pareiškė, 
kad įsivėlus į kovas Laose bus 
sunkiau išvežti Amerikos kariuo
menę iš Vietnamo.

♦ Buvęs Texas gubernatorius 
Connaly senate patvirtintas nau
ju iždo sekretoriumi.

♦ Belfaste, šiaurinėj Airijoj, 
šarvuotas britu kariuomenės 
sunkvežimis suvažinėjo 6 metų 
kataliku vaiką. Tas sukėlė dar 
didesnius neramumus.

♦ Brazilija praneša, kad iš
leisti politiniai kaliniai sugrįžta 
iš Alžiro ir vėl pradeda prieš val
džią veikti. Vienas toks teroris
tas policijos buvo nušautas.

♦ Britanijos princas Charles 
ir princesė Anne pradėjo Keni
joje dviejų savaičių vizitą.

GULF BREEZE. — Floridoje 
prie Meksikos įlankos uraganas 
padarė daug nuostolių Gulf 
Breeze miesteliui, tačiau neuž
mušė nė vieno, o sužeistų buvo 
250. Automobilių sunaikinta 55. 
Nuostoliai siekia 5 mil. dol.

— Vilniaus spauda paskelbė: 
esperanto klube, veikiančiame 
Prof, sąjungų kultūros rūmuo
se, 1970 m. rudenį pradėjo veik
ti trijų mėnesių esperanto kal
bos kursai. Juos’lanko apie 50 
žmonių. Be to, apie 60 studen
tų lanko esperanto kalbos užsiė
mimus prie jaunimo esperanto 
kalbos klubo “Juneco”. (E)

Illinois senato
rezoliucija

SPRINGFIEIJDAS. — Illinois
valstijos senatas sausio 26 d. pri-' prato, kad jis nori pasilikti Ame- 
ėmė rezoliuciją, kurią pasiūlė rikoje. Airis, tavernos savinin- 
sen. Savickas, Kusibab, Kosins-(kas, negalėdamas suprasti, ko 
ki, Romano, Swinarski, Hall, Ni- ‘jūreivis nori, pasikvietė kitą kli- 
hill,- Knuppel, Horsley, Bid will, ‘ jentą, poną Jurcewitz, lenką, šis 
Neistein ir Soper. RezoHucija lin-' išaiškino, kad, jūreivis nori “Įmi
ki visiems Illinois lietuviams ge- Į gruoti” į Ameriką. Jo laivas, 
riausios kloties švenčiant oB-čią*.Liberijos tanklaivis “Philemon” 
Lietuvos nepriklausomybės at-; stovįs New London uoste.
kūrimo sukaktį, sveikina lietu- Iš tavernos buvo susisiekta su 

čia buvovius už jų drąsą kovojant dėl pakrančių Sargyba, 
laisvės ir reiškia viltį, kad Lie- patarta kreiptis į Imigracijos
tuva vėl bus laisva ir pati valdy-. įstaigą. Į taverną atvykęs imi-

gracijos valdininkas, nesusikal- 
I bedamas su jugoslavu, nuspren
dė, kad jis girtas ir nugabeno jį

SIS. ■ ’ ■.. ' : •
Rezoliucijos pradžioje nurodo

ma, kad Lietuva; nežiūrėdama. ________________ _____
istorijoje buvusių nepalankių j j0 laivą. Kiti tavernos svečiai, 
momentų, liko išdidžia tauta, ko- būdami įsitikinę, kad Slatko ho- 
vojančia už savo tautinio charak- r, pasilikti Amerikoje, ėmė veik- 
terio išlaikymą. Illinois lietu
viai pakartoja savo įsitikinimą, 
kad priespauda ir tironija nega
li laimėti prieš žmones, kurie ti
ki ir kovoja už laisvę.

Illinois senato rezoliucija sa
ko: “Mes esame laimingi turė
dami daug lietuvių kilmės' pilie
čių savo daugiausia vertinamų 
kaimynų ir draugų tarpe ir todėl 
mums labai tinka prisidėti prie 
jų, reiškiant viltį, kad jų- prote- Į “Philemon” 
vių krašto žmonės vėl bus išlais
vinti iš vergijos. Šią rezoliuciją 
senatas nutarė pasiųsti Čikagos atga] j miestą, kol bus tikrai 
Lietuvių tarybos pirm. kun. 
Adolfui Stašiui.

ti, išjudino telefonu kitas įstai
gas. Vienas sunkvežimio vai
ruoto j as paskambino, suradęs 
numerį telefono knygoje, miesto 
merui. Tas susirišo su sen. Ri- 
bicoff sekretoriumi Washingto
ne. Iš čia žinia nuėjo į valstybės 
departamentą. Imigracijos įstai
gą ir pasiekė Baltuosius Rūmus.

New London imigracijos val
dininkas turėjo vėl vykti į laivą 

ir pasiimti jūreivį
Slatko, kuris miegojo savo lai
vo kajutėje. Slatko buvo nuves-

Pietų Vietnamo prezidentas 
Thieu pareiškė savo kalboje, kad 
šio puolimo laikas yra ribotas ir 
uždaviniai riboti. Jis tačiau ne
nurodė, kaip ilgai Saigono ka
riuomenė valys komunistus La
oso žemėje.

Laoso vyriausybė paskelbė 
protestą^ - kuriame ' kaltinamas 
pirmiausiai šiaurės Vietnamas, 
kuris jau daug metų laužo Lao
so neutralumą ir suverenumą, 
siųsdamas per Laoso teritoriją 
savo kariuomenę. Tas tačiau ne
duoda teisės Pietų Vietnamu! įsi
kišti su savo kariuomene, sako 
Laoso vyriausybė. Visos sveti
mos kariuomenės prašomos sku
biai išsinešdinti iš Laoso. Visos 
valstybės, atsakingos už 1952 
metų Ženevos susitarimą, pra
šomos priversti kitus gerbti šią 
sutartį.

Amerikos kongrese tik vienas 
sen. Church (dem., Idaho) pa
vadino J-įaigono kariuomenės žy
gį trečiuoju 'Indokinijos karo 
frontu. Kiti senatoriai atsisakė 
šią žinią komentuoti. .Įvairios 
prokomunistinės; grupės vakar 
jau tarėsi kaip suorganizuoti 
“masines demonstracijas prieš 
Laoso puolimą”. • -

Ho Chi Minga keliai yra'ko
munistams labai -svarbūs, nes 
jais ateina visa karinė medžiaga, 
šiuos kelius saugo stiprūs ka
riuomenės. daliniai. Juos oku
puoti ir laikyti reikėtų iki-7 di
vizijų Saigono kariuomenės, to
dėl, buvo nutarta tuos kėlius tik 
retkarčiais puldinėti didesnėmis 
jėgomis ir taip neleisti komu
nistams ,sudaryti karo .sandėlių, 
be kurių jiems neįmanoma pra
dėti didesnių karo veiksmų Pie
tų Vietname.. . ;

Amerikiečių oro parama jau 
atnešė pietų vietnamiečiams 
nuostolių. Per klaidą amerikie
čiai puolė vietnamiečių dalihį..už- 
mušė 6 ir sužeidė 51 vietnamie-

Šveicarų moterys

ŽENEVA. — Šveicarija, kuri 
laikoma demokratijos tvirtove 
ir pavyzdžiu kitoms valstybėms, 
iki šiol neleisdavo moterims da
lyvauti rinkimuose. Politiniame 
gyvenime dalyvaudavo tik vyrai, 
tačiau sekmadienio referendu
mas šią padėtį pakeitė ir papil
dė Šveicarijos konstituciją, duo
damas moterims teisę rinkti ir 
būti renkamoms į federalinės 
valdžios vietas.

Referendumo rezultatai rodo, 
kad 323,596 balsai buvo paduoti 
prieš moterų balsavimo teisę. Tie 
balsai buvę daugiausia vokiškai 
kalbančiuose kantonuose. Vokie
čių kilmės šveicarai ir toliau gal
voja, kad moters vieta virtu
vėje, bažnyčioje ir su vaikais.

Šveicarijoje yra daugiau mo
terų negu vyrų. Spėjama, kad

išaiškinta, ko jis nori: grįžti į 
laivą, likti Amerikoje, ar va
žiuoti į Jugoslaviją.

Valstybės departamento parei
gūnai paaiškino korespondentui, 
kad nutarimas paimti Slatko iš 
laivo yra naujos JAV politikos 
pabėgėlių atžvilgiu rezultatas. 
Tai esanti nauja įstaigų budru
mo ir atsargumo politika, pradė
ta po prezidento Nixono direkty
vų, duotų po lietuvio jūrininko 
Kudirkos įvykio.

pakeitus moterų balsavimo įsta- 
tytfią šį rudenį apie 1.5 mil. mo
terų pirmą kartą balsuos federa
linio parlamento rinkimuose.

Šveicarijos moterų organiza- 
zijos, kovodamos dėl šio įstaty
mo ir balsavimo teisių, su pa
juoka nurodydavo, kad visame 
pasaulyje moterys balsuoti ne
gali tik Šveicarijoje, Saudi Ara
bijoje, Kuwaite, Jordane ir Je
mene, neskaitant mažojo Lich
tenšteino, kuris irgi žada pasek
ti šveicarų pavyzdžiu ir leisti 
moterims balsuoti.

Pakrančių kuteris 
“Simas Kudirka”.
ČIKAGA. — Laikraštis "Sun 

Times” pirmadienio vedamaja
me palankiai sutinka Atstovų 
Rūmuose pasiūlytą rezoliuciją, 
kuri siūlo pakeisti Pakrančių 
Sargybos kuterio “Vigilant” var
dą į “Simas Kudirka”. Šią re
zoliuciją įteikė Čikagos atstovas 
Roman Pucinski (dem., 111.) ir 
dar 14 kongreso narių.

“Sun Times” sako: “Mes ti
kimės, kad rezoliucija bus pri
imta. “Simas Kudirka”, plau
kiodamas bangose, būtų nuola
tinis priminimas kariuomenės 
vadam, kad šiai šaliai yra brangi 
vieno žmogaus laisvė, būtų prie

kaištas tiems, kurie buvo tai pa
miršę”.

LONDONAS. — Britanija pri
pažino naują karinę Ugandos 
valdžią.



TVIRTA SVHKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus- perteik*mas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

KIEKVIENAS NUTUKĖUS GALI SULIESĖTI
Pildyk gamtos nuostatus — būsi sveikas 

Gyvenimo tiesa

nutunkame, turime su savomis 
į nutukimą vedančiomis priežas
timis tvarkytis. Kitaip — joks 
mėginimas numesti svorį bus tik 
mažų vaikų žaidimas su mirtinu 
priešu.

Pasiskaityti. Metropolitan 
Life Insurance Co., New York; 
How to Control Your Weight

Visi renkimės pajėgumui išpil
dyti gamtos nuostatus — tada 
pajėgsime sveikesniais būti, įs
kaitant ir perdidelio svorio su
tvarkymą. Kiekvienas nutukė- 
lis- gali suliesėti, pildydamas že
miau paduodamus nurodymus sa
vo sveikatos pataisymui ir gro
žio pagausinimui. Nereikia eiti 
į kraštutinumus svorį metant: 
nereikia badauti, nereikia nuo
lat gimnastikuotis. Taip pat ne
reikia sukąsti dantis ir nuolat 
kalorijas skaityti, pasiryžus, 
būt, arba numesti svorį, arba to
liau sirgti. Dar ir daugiau be
verčių dalykų nereikia atlikti, 
norint numesti svorį. Perdaug 
save varginant, nusiteikiama, 

cikadmęv erta.pragara kančias ^en-1 
tėt ant žemės dėl svorio numeti
mo. Tada žmOgtis liaunasi svorį 
metęs ir gyyędaL toliau savuose, 
lašiniuose š*tVe pagreitintai baig-

\ kuriems žmonerAsyną daug sun
kiau negu .įgtįęms’ numesti per- 
didelį svorį.'dj-įgt yra ižmoniški, 
žingsniai —,,-Į^ūdąi "svariui nu
mesti, visai neatimant* iš gyve
nimo viso’ malonumo. "Šiai tie

■ f žinšgniai p.feišihgą' svorio nume-
-Ii?.’

esti įvairūs savu drūčiu ir for
ma: esti drūtakauliai ir laiba- 
kauliai, kiti yra trumpi — stam
būs, o kiti aukšti — laibi. Ge
riausias žmogaus svoris yra skir
tingas kiekvienam. Tai priklau
so nuo kiekvienam žmogui savi
to kūno sudėjimo, jo raume
nų išsivystymo ir ūgio. Tinka
mas žmogui svoris ir yra tas 
svoris, kurį turėdamas žmogus 
geriausiai jaučiasi ir gražiausiai i • 
atrodo.

Gydytojas padeda surasti 
persivalgymo priežastį

Antras žingsnis į teisingą svo-' 
rio numetimą yra pasitarimas su 
gydytoju-. Su daktaro pagalba 
žmogus pasistengia suprasti, ko
dėl jis persi valgo. Pasekime sa
vo valgio įpročius kokią savai-' 
ię. Gal mes persivalgome tada, 
.kai esame.susirūpinę, kai nerims-, 
tame dėl ką nors, kai nusimena- 
.me, ar kai kas mus sujaudina. 
Dar žiūrėkime, ar neužkan-

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PA SI NAUDOT t

Judėjimas ne tik nutukimui ma
žinti, bet ir širdžiai stiprini tinka

Klausimas. Prašau Gerb. Dak
tarą, paaiškinti, ar tinka numes
ti svorį judėjimo didinimu turint 
nesveiką širdį. Man pačiai ir 
mano daugeliui pažįstamų tas 
klausimas labai rūpi. Mes bijo
me judėti dėl savo širdžių — ta
da mes dar daugiau tunkame. 
Kaip mums išsiristi iš tos nege- 
ravės.

Atsakymas. Atlikta tyrimai 
su išimtomis žiurkių širdimis: 
vienos jų buvo tų žiurkių, kurios

buvo plukdomos, kitos buvo to
kių žiurkių, kurios ramiai sė
dėjo __ gulėjo savo narvuose.
Pasirodė, kad širdys tų žiurkių, 
kurios buvo aktyvios judesiuose, 
daug didesnę jėgą turėjo pum
puojamos bandomąjį skystą. To
kios širdys sėkmingiau reaga
vo į įtampą. Tokių širdžių žiur
kės buvo plukdomos kasdieną 
po 75 minutes, penkias dienas 
savaitėje, per du mėnesius. Tai
gi, darbas gerina Širdies jėgas. 
Tik jis turi būti mokoviškai at
liekamas turint silpną širdį po 
atakos ar dėl nutukimo jam su- 
silpus. čia gydytojas nurodys, 
kaip širdį treniruoti. Tai šir
džiai darbo dieta. Vienai ji to
kia, kitai kitokia. Tarkitės dėl 
svorio perdidelio ir dėl persilp- 
nos širdies su gydytoju, nors ir 
labai norėtumėte pačios vienos 
tvarkytis. Sėkmingiau bus su 
.sveikatos vadovu bendradarbiau
jant save nuo dviejų labai svar- 

’ bių negerovių gydyti: nutukimo 
ir širdies nusilpimo. Kiekvienu 
atveju vis bus kitoks receptas 
aktyvumui.

Pakistane, policija gan griežtai tvarko demonstraciją ir riaušiy dalyvius ir niekas policijos ne- 
, . . . drįsta vadinti "kiaulėmis", kaip Amerikoje.

Lavinti net’ir savo apetitą reikia

Trečias žingsnis į teisingą svo
rio numetimą yra išlavinimas

Pirmas žingsnis į teisingą svo- 
i>rio’M‘nVmefnną" yra' ^avo* ’tiAica- 
-; mo. ^voiiD:^ojimas;;:ienteįšs. 
į pagal amžių, kūno, sudėjimą ir

Nuo
1914 metų

timo į darbą. Ramiai raštinėje 
dirbąs per savaitę žmogus nega
li leisti į beatodairišką sporta
vimą savaitgalyje, jei jis nenori 
persitempti ir sau tokiu būdu pa
kenkti. Jau vien kasdieninis 
varė į kapus; Nėra čia ko didžiuo- 
giojimo gali padėti svorio nu
metime: Nebūtinai turime ant 
dirbtinų priemonių bėgioti ar pa
gal TV taktą mankštintisrsienas 
drebinant — ne! Nereikia būti
nai rutulius kilnoti, ratus sukti. 
Galime lietuviškai savo kiemuo
se, daržuose, darželiuose ar apie 
namus, darbuotis ir tuomi darbu 
savo perdidelį < svorį tirpdyti. 
Imkime1 vaikšioti-. visada tada, 
kai nebūtina mums važiuoti. Pa-, 
meskime ;tą j ąu perdaug .vaikiš
ką didžiavimąsi.':mašinos turė
jimu, jos kiekvienu atveju — net 
nereikalingiąųsiu — jos naudo
jimu- vien pasididžiavimui, žiū
rėkit vįsi —j. jūs inane Lietuvo- g 
j e k.urpėmis; avint matėt, o da- ; 
bar aš. prezidentinėj kėdėj sė
dėdama judų...

Nejudrumas jau daugelį šio ■ 
krašto gyventoją peranksti nu
varė į kapus.? Nėra čia ko didžiuo 
tis važiavimu; kada čia visi jau
nuoliai mašinose trankosi Juk 
mašinos turėjimas rodo tik į ke
lių tūkstančių žaliukų jai ir jos 
išlaikymui išleidimą. Kitas — 
net dešimteriopai gausesnį žaliu
ku skaičių banke turėdamas ne- 
sididžiuoja. v"

Svorį meskime saugiai — 
visai be vaistų pagalbos

Septintas žingsnis į teisingą 
svorio numetimą yra vengimas 
visokiausių vaistų ir neprotin- 
giausių dietų bei aplenkimas vi- . 
šokiausių klubų svorib numeti
mui įsikūrusių, o tikrumoje žmo
nes tik mulkinančių. Nė vienas 
lietuvis neturėtų patekti į pink
les tų parkupčių, kurie siūlo, ne
va, stebuklingą maistą, prižadė
dami greitą svorio numetimą. 
Atsiminkime, kad nėra sveiko ir 
saugaus stebuklingo būdo bei to
kio pat maisto-— dietos perdide
lio svorio numetimui, vietoj tvar- r 
kingo ir gydytojo patariamo su
sitvarkymo su savu perdideliu 
lašinių kiekių.

Tik nemėgstą darbo, pastan-^. 
gų žmonės lengvai patiki apga
vikams. D yra tik vienas ir vie
nintelis kelias svorio sumažini
mui: tai trejopas mūsų elgesys 
— valgyk mažiau, valgyk liesiau 
ir judėk daugiau! Tikrai sveikas 
numetimas svorio įpareigoja 
žmogų pradėti nusiteikti, kad 
turime visam amžiui pakeisti - 
savo kai kuriuos valgio įpro
čius, ir visam laikui imti dau
giau darbuotis — judėti, ypač 
artimo naudai darbų nevengiant. 
Juk protingam žmogui svorio 
■numetimas yra nuolatinis susi- 
liesinimas kūno, o ne vis . pa
sikartoj ąs svyravimas tarp svo
rio padidėjimo ir jo sumažėjimo.

Kartą protingasis suklydęs — 
nutukęs, ryžtasi taisytis — be
sėti, reikiamai elgdamasis, savo 
darbo niekam, įskaitant piliules, 
nepavesdamas. Nepamirškime 
virš minėtos tiesos: valgio ir 
darban įpročių sutvarkymo vi
si tie, kurie nenorime, nutukti, 
ir tie, kurie jau numėtėme per- 
didelį svorį.

Išvada. Pergausus savo 
skrandžio.prikimšimas yra simp
tomas kokios nors mūsų turimos 
negerovės. Dažniausiai tai bus 
klaidingo — nesveiko įpročio 
pasekmė. Tokie įpročiai keroja 
ant jausmais pastipusios dirvos. I 
Tik retais atvejais prigimtos sa
vybės ar liaukos bus dėl nutuki
mo kaltos. Visi, nežiūrint dėl ko

Midland Savings aptar 
L nauja taupymo ir namų 

paskolų reikalus visos mū- 
I sų apylinkės. Dėkojame 

Jums už mums parodytą 
t pasitikėjimą. Mes norė- 
r tunu* būti Jums naudingi 
- ir ateityje^

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

^žiaųjame laike valgio pertrau- savo. apetito.. Reikia išmokti — 
sužiųpti, kuris maistas turi ma
žiau kalorijų, bet yra. vertingas 
savu maistingumu, reikalingų 

.. : maisto medžiagų gausumu. Mais-
.kokteilį,lenkiame stiklą, po stik-'^ mums te^ti daug/dau- 
lo... Svaigalai, yra. labai, turtingi vertybių ne vien tik ka- 
.tušcįomis kalonjorms.; mus lorį-^
tuliiną naųdps neatnešę. O S2^ Juos- mes. apturime iš įienp, mė- 
pats esi įpratęs prie ^^nš-^'sos^pau^štienos. žuvies^Kiau- 
;č»;ųžkandn^potoTV;žj^i-j§ffiia baitypio? sūrio, varškės, 
mo2 ? Supratus čia minėtus ir dar; žirnių... ‘ Žmoįui reikia

s .ir miheyalaiš gausaus
■ . ■ (< ■ iu.au.o<tv---ųat javainiau. \vcięaw/,
ir ka meą.valgorų, bus- leng-., virtos bėį žaiįos daržo-

;į^u suplanuoti sayOįV^gio pia-j vės.bei-.tokię pat vaisiai.Nume- 
^ydyt^ąaš-Čiąį: g^Ii. įi^įįui svpfj0. maiste visi' šitie 

f ,maisto gaminiai turi būti atsa-
■ ■ - ■ V i—i—(kaneiame kiekyje patiekiami ir

suvalgomi.. Kiek vienas kąsnis 
turi kalorijų, bet gausiausiai ka- 

, kurijų yra ^airiuose, riebaluose, 
pvz., riebi mėsa,. sviestas, mar- 

; garinąs, grietinėj aliejai. Nepar 
mirskim, kad ir aliejus reikia 

' normuoti. Taip pat daug kalo
rijų turi saldūs ir krakmoliniai 

žvalgiai — saldumynai, pyragai, 
įsai^.-;g^imai.-;;Už tai minėti 
.^riebalai -ir saldumynai yra^ visų 
J pirma numestini, norint numesti 
perdidėlį svorį. .Gali kiek padė
ti žmogui ir kaloringumo lente
lės. .Nusimanąs kiek apie jas 
žmogus galiais lentelės protin
gai pasirinkti dienos maisto’ da- 

Tfvinį iš mažiau, kaloringų, bet bal- 
; tymais, vitaminais ir minera-

kų. Sekime save,’ar mes nemirš
tame dėl saldumynų, bei riebaus 
— saldaus trečiojo. 0 gal mes 
su svaigalais bičįuliaująmės —

į ugi tik apytikriai riuhbkd tinka- ;kitiiš savo“iietvarkBigosmitybos , vitaminais ___
į mą žmėgahMš^rfil Neri?' to^ :^iįumusJ^.užinHųs kada, mmsto —,t3 javžnSįerSs)
< svorio, .kuris kiekvienam vieno-, f’ 
: dai geras > butų visiems' to : pat j 
į aūk^id,. amžiaus,- ’iriidėjfmo^ ir • keitimus

.5
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> YRA GERIAUSIA DOVANA , 
Vyresnieji Amerikos lietuviaiJuozą Adomaitį- Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaftė'jb straipsnius, knygas ir klausėsi;
jo paskaitų. Dabar jie-gali paskaityti gražiai surašytą Dė-j:

- dės šerno gyvenimą: Jiems bus Įdomu prisiminti senus lai-
- kus ir-pasiskaityti gražių istorijų.-- -Naujai atvykęs lietuvis

- Syta Vienišo- žmogaus- Gyvenimą - Dėdės šerne-gyveaiffio- 
bruožus.' Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojai .^naujiesiems’ - afeiviams/į’ jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji- 
njąs dttOS -’progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie- 
suo!iųįzsd.-enimu ir jų kieta, ideologine veiklai V

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio- šerno' gyvenimo bruožai. Išleido Ame- 
rikos Lietuvių Jstorijos Draugija, Chicago, '1962 m. 206 
kaina 2 dol.'. ' JX- r.-y?

ft^GAtfNAMA "“NAUJIENŲ^ ADMINISTRACIJOJ^ -
t**-' :r ^\+ I-'

ar

- J KNYGOS' VAIKAMS. IR JAUNIMUI "'
— Sek pasaką, mamyte, 

f; Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

• n •- ’ ’4 S. Petersonienė

Poezija aT pasakos yra vaiką mėgstami ne mažiau kaip žaidimai
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių periu ir- žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY- 
\ NU KĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius

truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol
2. Vanda F rank ienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 

mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
keviciaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUME OAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis^ JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psL, $1JXL

6. lt SpaHš> GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 
' senifnut. DaiE A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon-

das, 528'psl. Kaina 4 doL
7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 

vaikams, iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dali, Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.'

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl.. $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U J I E N 0 S.

1739 So. HAtSTED ST./CHICAGO: JTX- 60(>08.

pamirština, kad ir leistino nu- 
tukeliams maisto, reikia valgyti 

rsu saiku.

Visada valgykime Įvairų maistą

. -Ketvirtas- žingsnis į teisingą 
svorio numetimą yra valgymas 
Įvairaus maisto-. Kuo į mišresnį 
— įvairesnį maistą esi nuo ma
žens įpratęs, tuo lengviau to
kiam žmogui būs pakeisti gausų 
kalorijomis patiekalą į liesesnį 
tokį. Kai kurie mano, kad su
liesėjimui dieta yra tas pats, 
kas kralikams — triušiams mais
tas (rabbit food). Girdi, tai tik 
salotai ir morkos. Tikrumoje, vi
sai nėra taip. Kiekvienas nutu- 
kėlis gali valgyti 'daugelį daly
kų, tik kiek mažiau jų naudoti, 
•ir kiek kitaip pagamintais gar
džiuotis.

Judėk, krutėk, dirbk — 
ir svoris išjudės iŠ paties

šeštas žingsnis į teisingą svo
rio numetimą yra padidintas ju- 

1 drumas. Vidutiniai dirbant ar 
mankštinantis, padėdama kūnui 
greiiau sudeginti kūne esamus 
riebalus. Saugus ir sėkmingas 
riebalų numetimas darbo ar 
mankštos pagalba turi būti pla
nuojamas gydytojo priežiūroje. 
Kokį darbą ir kiek jo atlikti, ne
pakenkiant, savai sveikatai, pri
klausys nuo žmogaus amžiaus, 

’ jo sveikatos stovio ir nuo jo įpra-

CHICAGO. ILLINOIS

2 Years Savings 
Certificate > 

(Minimum/$5.000)

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

. 4040 ARCHER AVENUE

Passbook Savings? /čg 
All accounts com- 
pounded daily — 

paid quarterly

Frank ZogasJ’resident

o
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Today a single giri 
needs more than just a 
closet full of clothes 
to call her own.

security.

Int sffioe yet.

Wttt to get married, at least not right 
way, you know what we mean.

leu want to fire a Btrfe firrti Tou want

Martenu
But that’i theruK

you doe*t have to be making a fortune to 
•are them. You can get started with just 
a few doilan a payday when you join tW 
Ayrcfl Savings Plan -where you week.

And bow Bonds pay 5% vafterrst when 
Wd to maturity of 5 ye*rk> 10 months 

the first year; thereafter .5.20% to 
maturity). That's the highest rate ever.

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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ALFONSAS NAKAS

TREMTINĖS KELIAS NUO 
BAKČARO IKI HARTFORDO

(Tęsinys)
Vėlgi, kompozicijai pakenkta 

skyrių “Vasarvietės” pratęsus 
iki emigracinių rūpesčių ir iki 
atvykimo į Jungtines Valstijas. 
Tų vasarviečių aprašinėjimo ga
lėjo ir visai nebūti arba, jeigu 
autorei rūpėjo jas suminėti, tai 
tik prabėgomis, gal kelių pus
lapių viename poskyryje, kaip 
ir kitus susovietintos Lietuvos 
gyvenimo segmentus (kokį gi, 
pav., pirmumą vasarvietės turi 
prieš religinį gyvenimą, ar jau
nimo būklę, kuriems buvo po 
poskyrį teduota?)). Vienaip ar 
kitaip, bet su 489-tu puslapiu 
turėjo prasidėti naujas skyrius, 
pats, mano manymu, autorei 
svarbiausias ir jam galėjo tikti 
visos knygos pavadinimas — 
“Grįžimas į laisvę”. Aš asme
niškai negaliu suvirškinti nė pa
skutinių šešių puslapių epilogo, 
pavadinti “Tėvynės laisvės vi
zija”. Mano nuomone, jis čia vi
siškai nereikalingas. .

Akyliau po knygą besiknai- 
siojant ir mažesnių nuodėmėlių 
beieškant, galiu ir dar keletą nu
rodyti. Pasakojimas, kaip par
tizanai — miško broliai — nu- 
plakė du valdžios inspektorius 
(380--83 pA- sukelia ^užuojautą 
nuplaktiesiems ir jokiu būdu eg 
zekucijos nepateisina. Didelis 
čia daiktas, kad linksmų-plaučių 
vyras pasišaipė iš ano parti
zano, ant kelmo sėdinčio. Kal
bėdama apie Lietuvos prieškari
nius komunistus autorė primena, 
kad jie raudonas vėliavas iškel
davo ir atsišaukimų primėtyda
vo tik “Gegužės pirmąją ar per 
Spalines...” (387 p.). Kad Ge
gužės Pirmąją, tai sutinku,-bet- 
niekada negirdėjau, jog nepri
klausomos Lietuvos komunistė
liai būtų ką darę per “Spalines”, 
nors tokių aktyvistų keletą pats 
gerai pažinau ir žinojau apie jų 
veiksmus. Kalbėdama apie pri-

PER ANNUMPER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thors. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

Loan Assn.
Mrs. PHIL PAKEL, President

TEL. GR 6-7575

PER ANNUMPER ANNUM ro PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings
— and Loan Association

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

gesusius Kalėdų žiburius auto
rė šūkteli, jog “Apie Ariogalą, 
Skuodą ir Rokiškį teisiami ir 
šaudomi mūsų broliai**. (445 
p.). Kada teisiami ir šaudomi? 
Kodėl tik šios trys vietovės ? Pa
prastas atsakymas dabar: kai 
autorė ruošė šiuos užrašus 
spaudai, jau po keliolikos me
tų po “nusikaltimų”, buvo šio
se vietovėse parodomieji, bar
bariški bolševikų teismai. Bet 
knyga gi ne laikraštis. Ją skai
tys po kelių dešimčių, po šimto 
metų ir skaitytojams bus nebe
aišku, ką cituotas sakinys reiš
kia.

Daugelį skaičių autorė išreiš
kia žodžiais. Toks jos stilius, 
taip jai patinka, tai skaitytojui 
irgi turi patikti. Bet ne šimtu 
nuošimčių visur. Pavyzdžiui, kai 
aprašomos skaryčių, kiaušinių ir 
medaus kainos ir žodžiais rašo
ma, “rublis šešiasdešimt kapei
kų”, vieton 1.60 rub., ar r. (ne
su tikras, kaip “rublį” trum 
pinti), tai skaitytojui yra per
daug. Taigi, poskyryje “Socia
linis ir ekonominis gyvenimas” 
(414-27 p. p.) reikėjo tikrai dau
giau skaičių, negu žodžių Įvesti.

Mums, lietuviams, visos nuo
traukos labai įdomios. Bet kny
gą išvertus į svetimas kalbas, 
tik viena kita iš jų tebūna palik
tos. Turiu galvoje tas, kurios 
darytos Sibire. Mums, kaip ir 
autorei, aišku, jog, lietuviai tik
rai “ir iš š ... moka virvę nu
vyti”, taigi visur gali sukombi
nuoti, kai tik ir mažiausią pro
gelė iniciatyvai parodyti randasi, 
bet svetimuosius tuo Įtikinti la
bai sunku. Savo amerikiečiams 
-draugams esu daug apie Sibirą 
pasakojęs, ypač po to, kai per
skaitydavau kurią naują £a te
ma knygą. Kaf “Grįžimą;” pa
rodžiau vienam studentui, tai 
jis, pavartęs, tuojau užkliuvo 
už nuotrauką. Žiūrėk, sako, kiek

Kalifornijoje, Sonoma apskrityje, yra vienintelė Amerikoje elektros jėgainė, varoma požeminio 
garo. Visame pasaulyje yra tik šešios tokios jėgainės. Technikai, atidarę ventilius, patikrina ga

ro spaudimą ir temperatūrą.

tu man primelavai. Jie visi taip 
gražiai iš veidu atrodo ir to
kius gerus rūbus dėvi. Taigi. Bet 
užteks apie tas “nuodėmes”, nes 
jos labai mažai knygos visumai 
tepakenkia.

Pats Dangus mums siuntė Ste
faniją Rūkienę. Geležinės va
lios, nemažos fizinės sveikatos, 
aštraus proto, vaiskios atmin
ties moterį, kuri, lyg per ste 
būklą, atėjo paliudyti bolševiz
mo moralinį bankrotą. Mes, ku
rie nuo jo bėgome, daugiau ar 
mažiau supratome bent nujau
tėme. Bet ateinančios mūsų kar
tos nesuprastų, jei nebūtų vei
kalu, kurie kalbės aiškia kalba. 
Tik traukiniui pajudėjus iš

Tomsko, ji jau žinojo, kur ir ko 
važiuoja, tapusi laisva:

“Paskutinį kartą pažvelgiu 
pro langą į bekraštes Sibiro pla
tumas. Dabar jau manęs nekan
kina mįslė, kur veža ir ką su ma
nimi darys. Jau viskas atlikta: 
sveikata sunaikinta, šeima iš
ardyta ir mano gyvenimas su
griautas. Grįžtu Į tėvynę var
gana ubagėle, o tūkstančius sa
vo draugų amžiams palieku šal
toje Sibiro žemėje. Kol plaks 
krūtinėje mano širdis, aš prisi
minsiu Jus ir laisvėje gyvenan
tiems broliams paseksiu mūsų 
vergijos kryžkelių pasaka (m. 
p., A. N.)”.

Ta pasaka išėjo ilga ir šiur
pi. Jos klausantis-nesinori mie
go, o norisi šaudyti. Tos pasa
kos moralas aiškūs: tik miręs 
komunistas yra geras komunis 
tas. Arba:: tik tuomet pasau
lis bus tikrai laisvas, kai bus 
laisvas nuo bolševizmo. Ta pa
saka bus sekama ateities Niurn
berge, kai su grandinėmis ant 
kaklų bus susodinti brežnevai, 
Chruščiovai, kosyginai, suslovai 
ir mūsų paleckiai su sniečkais. 
Tik atsiverskime 521 puslapį, ir 
skaitykime: Antanauskas Juo
zas, 50 m., mirė badu. Biveinis 
Vytautas, 6 mėnesių, nutroško 
vagone, čičelis Jonas, 20 m., 
vežant Sibiran bėgo ir sargybi
nių nušautas vietoje. Jesinskie- 
nė Teklė, 50 m., mirė badu, Kal
pokas Antanas, 30 m., mirė džio
va. Lukoševičiūtė Elena, 8 me
tų, mirė badu. Nežinoma lietu
vė, mirė ant Bakčaro ligoninės 
laiptų... Samas Jonas, 60 m., 
mirė darbo stovykloje (čia nuo 
savęs pridėsiu, ko sąraše nėra: 
Samas Petras, Jono brolis, apie 
50 metų, irgi mirė stovykloje; 
abiejų motina Samienė, apie 85 
m., kurios vardo neprisimenu, 
nutroško vagone, pakeliui į Si
birą). šalūga Kazys, 18 m., ve
žant Sibiran bėgo ir su peršau
tu pilvu baisiose kančiose mirė 
vagone, nes pagalbos negavo.

Gana. Parinkau keletą pavar
džių iš 131. Sąrašas pateiktas 
knygos gale dviejų liudininkų: 
pačios S. Rūkienės ir a. a. Be
nedikto Butkaus. Kankinių am
žius ir mirties priežastis kalba 
ir kaltina.

Aš siūlau S. Rūkienės knygas 
įvesti į lituanistinių mokyklų 
programą. Mokytojai galėtų at
rinkti būdingesnius poskyrius ir 
bendrai su mokiniais klasėje 
skaityti. Kiltų klausimų ir bū
tų apie ką paaiškinti. Gabes 
nieji galėtų apie skaitytus da
lykus rašyti rašto darbus. Jiems 
daug širdelėse iš mažens paliktų. 
Juk tai būtų mūsų savotiškas 
antimarksizmas.

O pačiai autorei reikia palin
kėti dar daug sveikatos ir ilgo 

amžiaus. Be abejo, su jos at
mintim, ji dar daug dyvinų da
lykų gali papasakoti, Dalykų, 
kurių šiandien dar nevalia' sa
kyti, nes gyvieji ir tena jos no
ri gyventi. Bet tuos dalykus ga
lima užrašyti ir dėti į seifą. 
Viskam laikas ateis.

Baigdamas negaliu nesistebė
ti, kad, kai “Vergijos kryžke- 
liuose” buvo išleista 1,500 eg
zempliorių, tai “Grįžimo į lais
vę” — tik 1,000. Kodėl taip, aš 
atsakymą žinau. Ir’koktu daro
si, kad bent jau tie 7-8 tūkstan
čiai aktyvistų, kurie'ateina už 
Bendruomenės tarybą pabalsuo
ti, neišgraibsto tokių knygų, 
kaip ši. Ką jūs'į tai, LB vado
vai ?

Draugai Sokratui atsiuntė, 
daug dovanų. Jis nepriėmė. Kai 
jo pikčiurna žmona -Ksaritipa: 
ėmė barti, Sokratas atsakė:

— Jei mes viską priimtume; 
ką mums duoda, tai mums ne
beduotų ir tada, kai patys pra-: 
šytume. ;

Raginkite savo apylinkę 
aug ti • taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

! § AI RAW imtfirinmi lbiavimui ivesti sP°rtc ^jungos ^**"1 X1KJ0 liulcll Hilui (atstovus Į visų laipsnių bendruo-
r šiaurės Amerikos Lietuvių Fi-į menių valdybas, 
zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun-*!
gos Atstovų suvažiavimo, įvyku
sio 1971 sausio mėn. 23-24 d. De
troite priimtos mintys ir nutari
mai.

Suvažiavimo pirmoje dalyje 
buvo simpoziumas dalyvaujant 
P. Liet. Bendruomenės pirm. p.
S. Barzdukui, P. L. švietimo Ta
rybos pirm. p. A. Rinkūnui, JAV 
vicepirm. p. J. Gailai, KLB Kraš
to Vald. pirm. Dr. S. Čepui, JAV 
švietimo Tarybos pirm. J. Ka
valiūnui ir ŠALFAS S-gos vi
cepirm. p. J. Gustainiui.

Simpoziume svarstyta tema 
I Fizinis Auklėjimas ir Sportas 
kaip auklėjimo programos dalis 
Bendruomenės švietimo ir ŠAL
FAS s-gos požiūriu, ši tema bu
vo suvesta į 4 pagrindinius punk
tus:

1. Sportas yra ne tik fizinių ir 
dvasinių galių ugdymas, bet ir 
puiki priemonė lietuvybės išlai
kymui. Jis atlieka panašų dar
bą kaip ir kitos jaunimo organi
zacijos.

2. Bendruomenės ir švietimo 
valdybos ateityje glaudžiai ben
dradarbiaus su ŠALFAS s-ga ir 
moraliniai bei materialiniai rems 
jos darbą.

3. Derinant Sporto sąjungos 
ir Bendruomenės veiklą, siekiant 
bendro tikslo, vietinėms sąly
goms leidžiant ir švietimo Val
dybai pritarus, stengtis įvesti 
Fizinį Auklėjimą į mūsų šešta
dienines mokyklas. Numatoma 
rengti platesnės apimties spor
to šventes mokyklinio amžiaus 
jaunimui. Kas kelinti metai ruoš
ti sporto olimpiadas atskirai ar 
jas derinant su kitais didesniais 
parengimais; Kultūros Kongre
su,. Bendruomenės Seimu, ar pa
našiai. Glaudesniam bendradar-

4. Lietuviška spauda yra at
vira visiems sporto klausimais 
straipsniams bei korespondenci
joms, tačiau trūkstant sporto 
spaudos darbuotojų, redakcijos 
bus prašomos padėti. Bendra
darbiaujant su redakcijomis, Są
junga stengsis aptarti sporti
nės spaudos klausimus.

ŠALFAS Sąjunga nuoširdžiai 
dėkoja visiems Lietuvių Bend
ruomenės ir švietimo atstovams 
už jų dėmesį ir dalyvavimą sim
poziume bei pažadėtą visokerio
pą pagalbą siekiant vieno ir to 
paties tikslo — lietuvybės išlai
kymo.

Antroje suvažiavimo dalyje 
priimtos rezoliucijos:

1. Pasiųsti telegramas JAV 
prezidentui Nixon ir Švedijos mi- 
nisteriui pirmininkui, Vytauto- 
Gražinos Simokaičių reikalu.

2. Š ALF AŠ Sąjunga simpoziu
mo iškeltas mintis, bendradar
biaujant su Lietuvių Bendruo
mene ir švietimo Taryba, steng
sis Įgyvendinti. Centro Valdyba

t .1 t 1 II I l

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ ’’NAUJIENAS"

~———-—■ ■ - ■— -

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
. Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

1 Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
. lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž

nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir. 314 veiklesnių žmonių biografi
jos.; Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų-organizacijų atlikti, darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji' šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money. 
... Orderį

įįt AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
> ' vardu ir pasiųsti: >

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 40608.
x -------- -------------- '------- . . ..

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indiliol 
Apdrausti Iki $20,000.
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“Komunizmą” bruks per mokyklas
Okupantas įvairiausiais būdais bando primesti lie

tuviams sovietinį komunizmą, bet jam nesiseka. Per dvi
dešimt penkis metus okupantas bandė įtikinti lietuvius, 
kad “sovietinis gyvenimas” yra daug geresnis, negu gy
venimas nepriklausomoje Lietuvoje, bet lietuvių daugu
ma propagandistais nebetiki. Visi žino, kad nepriklauso
moje Lietuvoje jie geriau gyveno, o jaunimas pasitiki 
daugiau vyresniaisiais, negu rusams parsidavusiais 
propagandistais.

Okupantas kreipė ypatingą dėmesį į lietuvius mo
kytojus. Didelę mokytojų daugumą rusai išgaudė ir iš
vežė įvairiems prievartos darbams. Išvežtas buvo kiek
vienas, kuris veikė bet kurioje politinėje partijoje. Ne
išvežtus mokytojus jie pirmon eilėn bandė indoktrinuoti 
“komunistinėms” idėjoms ir reikalavo, kad mokytojai, 
prisilaikydami okupanto instrukcijų, bandytų paveikti 
jaunuolius ir padaryti juos komunistais. Dalis mokytojų 
klausė instrukcijų ir auklėjo pagal įsakymus, bet oku
pantas vis vien nesulaukė pageidaujamų rezultatų. Oku
pantas priėjo įsitikinimo, kad likę nepriklausomos Lietu
vos mokytojai negeri. Mokytojas turi būti komunistas. 
Jeigu jis nėra partijos narys, jeigu jis neklauso partijos 
įsakymų, jeigu jis tų įsakymų gerai nesupranta, tai nie
ko gero negalima laukti iš tokio mokytojo.

Sausio mėnesio pabaigoje Lietuvos komunistų par
tijos centro komitetas, labai susirūpinęs jaunimo auklė
jimu, Klaipėdoje sušaukė partijos sekretorių ir švieti
mo darbuotojų seminarą. Klaipėdon buvo nuvažiavęs 
centro komiteto sekretorius A. Barkauskas. Kartu su 
juo ten nuvyko visa eilė atsakomingų švietimo ministeri
jos tarnautojų ir jaunimo auklėjimu susirūpinusių-komu- 
nistų. Sukviestiems partijos nariams A. Barkauskas 
pasigyrė, kad šiandien Lietuvos mokytojų tarpe jau yra 
daugiau, negu pusaštunto tūkstančio mokytojų — komu
nistų partijos narių. Pasakęs šį skaičių, jis pats pasi
džiaugė, jog tai esanti didelė jėga.

Aiškus daiktas, kad toks didelis komunistų mokyto
jų skaičius yra stipri jėga. Nepriklausomos Lietuvos lai
kais visame krašte komunistai niekad neturėjo tokio di
delio skaičiaus partijos narių, o ką jau bekalbėti apie in
teligentus. Mokytojų tarpe nebuvo nė vieno komunisto. 
Bet šio klausimo yra ir antroji pusė. Nespėjo Barkaus-

trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams  $20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Užsieniuose:
metams $21.00
pusei metų _____________ $11.00
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išrinriant 
sekmadienius. T didiną Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

VASARIO 16
Prieš 53 metus Lietuvos tary

ba visam pasauliui iškilmingai 
paskelbė šią deklaraciją:

Lietuvos Taryba, kaip vienin
telė lietuvių tautos atstovybė, 
remdamosi pripažintąja tautų 
apsisprendimo teise ir lietuvių 
Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 m. 
skelbia atstatanti nepriklauso
mą demokratiniais pagrindais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
valstybėmis.

Drauge Lietuvos Taryba pa

reiškia, kad Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su ki
tomis valstybėmis privalo galu
tinai nustatyti kiek galima grei
čiau sušauktas Steigiamasis Sei
mas, demokratiniu būdu visų jos 
gyventojų išrinktas.

Du sakiniai, 20 parašų ir be
galinė svarba. Minint nepriklau
somos Lietuvos valstybės atsta
tymo sukaktis, ši deklaracija iš
klausoma atsistojus, taip, kaip 
bažnyčioje stovint klausomasi 
šv. Rašto žodžių. Iš tikro, kas 
krikščioniui yra Biblija, tas lie
tuviui Vasario 16 Aktas, šv. 
Rašte nustatyti moraliniai žmo-

kas pasidžiaugti dideliu mokytojų — komunistų skaičiu
mi, jis rado reikalo pridėti tokią pastabą:

“Respublikos mokyklose vis dar nepastovus 
moksleivių kontingentas. Pernelyg daug aukštes
niųjų klasių mokinių nustoja mokytis. Viena iš prie
žasčių yra nepažangumas moksle. Vadinasi, peda
goginiame darbe dar pasitaiko broko, kurį dažniau
siai pagimdo nepakankama mokytojo kvalifikacija. 
Todėl partinių organizacijų uždavinys — skatinti 
kiekvieną pedagogą nuolat kelti savo profesinį pasi
ruošimą, sudaryti geras sąlygas dirbti ir mokytis, 
kontroliuoti tą mokymąsi”. (Tiesa, 1971 m. sausio 30 
d., 2psl.).
Pedagoginiame darbe visuomet atsiras broko, bet 

tas brokas yra daug didesnis, kai skubama, kai lietuvių 
tautai svetimas idėjas bando primesti jėga. Gerus mo
kytojus reikia išmokyti, išauginti ir mokymo darbui pa
ruošti. Gero mokytojo neturėsi, jeigu pačiam mokyto
jui neduosi tinkamų žinių, jeigu jo neišmokysi būti geru 
mokytoju. Žmogus gali būti geras ir paklusnus komu
nistas, bet jis gali būti labai blogas mokytojas. Okupan
tas galėjo mokytojų titulus suteikti keliems šimtams išti
kimų partijos narių, bet tai nereiškia, kad mokytojų titu
lus gavusieji komunistai bus geri mokytojai Ant greitų
jų iškepti partiniai mokytojai gamins tiktai broką, o ne. 
pavyzdingus -mokinius ir pareigingus inteligentus.

Okupantas pastebėjo, kad dabartinės lietuviškos mo
kyklos komunistų vis dėlto mažai tepagamina. Iš mokyk
los išeina geri technikai, geri mechanikai, neblogi gydy
tojai, bet gerų komunistų nėra. Gerais komunistais yra 
tiktai mokyklų nebaigę vyrai ir nesusitupėjusios moterys. 
Užtat dabar okupantas yra pasiryžęs mokyklas pertvar
kyti. Į tą patį seminarą atvažiavęs sovietinės Lietuvos 
švietimo ministro pavaduotojas A. Kavaliauskas pareiš
kė, kad iki 1976 metų visos mokyklos bus iš pagrindų per
tvarkytos. Jis neaiškino mokyklų pertvarkymo plano, 
bet jis sukviestiems partijos sekretoriams jau dabar pa
tarė rūpintis pastatais, kur pradžios mokyklos vaikus 
būtų galima apgyvendinti toliau nuo namų. Partija, ma
tyt, panoro vaikus izoliuoti nuo tėvu. Atskyrus vaikus 
nuo tėvų, ji tikisi juos paveikti pageidaujama kryptimi.
Komunistai įsitikino, kad vaikus reikia palaužti pradžios 
mokykloje, kai jie savarankiškai galvoti dar negali. Jeigu 
nepalaužia jų pradžios mokykloje, tai vėliau tikrais par
tijos nariais niekas jų jau nepadarys. .

Prie suaugusių lietuvių “komunizmas” nelimpa, už- 
; tat okupantas bando jauniems vaikams brukte jį įbrukti.

jgaus gyvenimo dėsniai, Vasario 
I16 Aktas nustatė teisinius mūsų 
valstybės pagrindus.

Sunku įsivaizduoti, kad dviem 
sakiniais būtų galima tiek daug 
pasakyti. Juose sukaupta mū
sų valstybės tragedija praeity
je ir ateities vizija. Kiekvienas 
žodis čia turi gilią prasmę.

Pirmiausia pabrėžiama, kad 
Lietuvos taryba čia kalba, kaip 
vienintelė lietuvių tautos atsto
vybė, turinti teisę kalbėti visos 
tautos vardu. Ji buvo išrinkta 
Vilniaus konferencijos, įvyku
sios 1917 rugsėjo 18-23, kurioje, 
kiek ano meto sąlygos leido, bu
vo atstovaujamos visos tuome
tinės partijos, visi socialiniai 
sluoksniai. Viešų rinkimų į Stei
giamąjį seimą okupacinėmis są
lygomis nebuvo galima įvykdyti.

Taryba, skelbdama šį begali
nės svarbos Aktą, rėmėsi ne tik 
lietuvių tautos valia, išreikšta 
Vilniaus konferencijoje, bet ir 
pripažintąja tautų apsisprendi
mo teise, ši teisė buvo JAV-bių 
prezidento Wilsono paskelbta 
pirmajam pasauliniam karui bai
giantis. Ja skubėjo pasinaudoti 
visos per karą ir anksčiau savo 
nepriklausomybes praradusios 
tautos, kaip Lenkija, Čekoslova
kija, Suomija ir kitos. Taigi vi
sos lietuvių tautos vardu Tary
ba paskelbė atstatanti nepriklau
somų Lietuvos valstybę. Nebu
vo kuriama nauja, o tik atstato
ma senoji, prieš 120 su viršum 
metų buvusi Lietuvos didž. ku
nigaikščių valstybė. Didž. Lie
tuvos kunigaikštija buvo tvar
koma feodaliniais pagrindais. 
Ją valdė kilmingieji. Liaudis tu
rėjo tik pareigas ir jokių teisių. 
Lietuvos taryba paskelbė atsta
tanti demokratiniais pagrindais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę, 
vadinasi, neapsunkinta jokia so
cialine nė kitokia praeities hi
poteka. Nors antrame sakiny ir 
tariama, kad Lietuvos valstybės 
pamatus turės dar nustatyti de
mokratiniu būdu visų jos gyven
tojų išrinktas Steigiamasis sei
mas, tačiau Taryba jau dabar 
drįso pareikšti, kad tie pamatai 
negalės būti kitokie, kaip demo
kratiniai. Apie grįžimą į feo
dalinius laikus ar pan, santvar
ką negali būti jokios kalbos.

Vasario 16 Aktu visam pasau
liui paskelbta, kad Lietuvos sos
tinė yra Vilnius, šis dėsnis vė
liau buvo įrašytas į Lietuvos 
valstybės konstituciją. Nors ne
trukus Vilnius buvo lenkų oku
puotas, bet visos per 22 nepri
klausomo mūsų valstybės gy
venimo metus buvusios vyriau
sybės jo tvirtai laikėsi. Sosti
nės Vilniaus neatsisakė netgi 
okupuotosios Lietuvos vyriausy
bė.

Nuo Liublino unijos laikų Lie- 
tuva buvo susirišusi valstybi-

Algirdas Kasulaitis kalbės minint 
nepriklausomybės dienąLietuvos

Amerikos Liet. Tarybos Los 
Angeles skyriaus rengiamas Va
sario šešioliktosios minėjimas 
bus vasario 14 ir vasario 20 die
nomis.

Vasario 14 d., 12 vai. 30 min., 
Marshall mokyklos salėje bus 
iškilmingas minėjimas su pra
kalbomis ir menine programa. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakviestas 
iš Cleveland, Ohio, Algirdas Ka
sulaitis. Jis yra krikščionių de
mokratų veikėjas. Gimęs 1928 
metais, Lietuvoje. Aukštuosius 
ekonomijos mokslus yra baigęs 
Amerikoje. A. Kasulaitis įdomi 
asmenybė ir tuo, kad pasiliko iš
tikimas senajai krikščionių de
mokratų partijai ir joje veikia, 
kai tuo tarpu daug jo vienme
čių katalikų perėjo į vadinamuo
sius frontininkus.

Marshall mokyklos salė los- 

niais ryšiais su Lenkija. Paskui 
per 120 metų abi kartu nešė Ru
sijos okupaciją. Ir skelbiant Va
sario 16 Aktą, Lietuva tebebuvo 
vokiečių, okupuota. Taryba pa
reiškė atskirianti atstatomą Lie
tuvą nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis vals
tybėmis. Tai reikia suprasti, kad 
nei carinė ar sovietinė Rusija, 
nei Lenkija, nei Vokietija nega
li iš praeity buvusių santykių 
(ir net esamų, t. y. okupacijos 
fakto) su Lietuva turėti jokių 
teisių. Antru sakiniu Taryba 
paskelbė, kad Lietuvos valsty
bės santykius su kitomis valsty
bėmis privalo galutinai nusta
tyti... Steigiamasis seimas, de
mokratiniu būdu visų jos gy
ventojų išrinktas, taigi suvere- 
nės tautos valios reiškėjas, va
dovaudamasis tautos gerovės su
metimais, o ne kokia praeities 
hipoteka ar okupanto spaudžia
mas.

Kad Vasario 16 Aktas išreiškė 
lietuvių tautos valią, parodė ne
tolima ateitis. Už paskelbtų dės
nių įgyvendinimą pasisakė visa 
tauta. Netgi Lietuvoje gyvenę 
svetimtaučiai, kaip gudai ir žy
dai, buvo už nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atkūrimą. O 
tikrieji lietuviai už Aktu pas
kelbtą nepriklausomybės bei 
laisvės idėją buvo pasiryžę ir 
gyvybę paaukoti. Savo ryžtą jie 
įrodė gausiai stodami savano
riais į Lietuvos kariuomenę ir 
narsiai kovodami su bolševikais, 
bermontininkais bei lenkais, ban
džiusiais sutrukdyti nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atstaty
mą. Jų auka ir pasišventimu Va
sario 16 Aktas tapo kūnu.

Vokietijos L. B. Informacijos 

angeliečiams labai gerai žinoma, 
nes joje yra buvę daug paren
gimų, o kas naujai į Los Ange
les atvykęs, tam taip pat nesun
ku bus surasti, nes toji mokyk
la yra kitoje pusėje gatvės nuo 
lietuvių šv. Kazimiero parapijos 
sodybos.

Vasario 20 d., šeštadienį, 11 
vai. prie Los Angeles miesto ro
tušės bus iškelta Lietuvos vėlia
va. Kaip ir paprastai tokiose iš
kilmėse žada dalyvauti miesto 
meras Yorty.

Los Angeles ir apylinkių lie
tuviai kviečiami Lietuvos šven
tės programoje dalyvauti.

Dr. V. Sruogienės paskaita
Vasario pabaigoje į Los An

geles iš Chicagos atvyks pavie
šėti istorijos daktarė Vanda 
Sruogienė. Čia ji žada gal visą 
mėnesį pasisvečiuoti, sustoda
ma Valės ir Kazio Barmų šeimo
je.

Vasario 28 d., 12:30 v. šv. Ka
zimiero parapijos salėje ji skai
tys istorinę paskaitą apie ku
nigaikščius Radvilus. Bus ir me
ninė programa.

Dr. Sruogienės paskaitą ren
gia losangeliečiai protestantai. 
Radvilų šeima buvo garsi, jos 
nariai buvo nevienos tikybos. 
Šiais tikybų bendradarbiavimo 
laikais bus įdomu išgirsti isto
rikės žodį, ką gero, ką naudingo 
Lietuvai Radvilai yra padarę.

Rengėjai visus kviečia į pa
skaitą atvykti.

• Vasario 16 gimnazijos ben
drabučio statybai aukas rinku- 
sis kun. A. Bernatonis viešėjo 
Los Angelėj. Aukų surinkęs 3,- 
033.30 dolerių.

• Komunistinio “Gimtojo 
krašto” vyr. redaktoriaus pava
duotojas Jonas Lukoševičius mi
nėtame laikraštyje rašo, jog vie
šint Los Angeles mieste jam su 
mielu nuoširdumu pagelbėjo (ve
žiojo po miestą) “senas inteli
gentas, literatas Juozas Tininis”. 
Partiečiu! patarnavusis literatas 
yra “Lietuvių Dienų” žurnalo li
teratūros redaktorius, žurnalą 
leidžia Antanas Skirius.

a Užgavėnių parengimai bus 
vasario 20 d. parapijos salėje, 
rengia Jaunimo Ansamblis. Va
sario 21 d. blynų pramogą ren
gia šauliai, Liet. Tautiniuose na
muose.

• Skautai Lietuvos nepriklau
somybės šventę minės kartu su 
visa visuomene, vasario 14 ir 20 
dienomis. Be to, jie turės spe
cialią skautišką programą vasa
rio 21 d. parapijos salėje.

J. Klauseikis

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

1931 METŲ DIENORAŠTIS 
6

Mieste susitikau Stanislovą Bernotą. 
Virš dešimties metų jo nebuvau matęs. 
1919-tais metais buvo jis pas mus už vaiki, 
ir išėjo tuokart savanoriu. į Lietuvos ka
riuomenę. Dabar jau policininkas, besto
vįs sargyboje prie Lietuvos Banko. Su juo 
pasišnekėjus šviesiau man pasidarė, ne
aiški viltis atsirado.

Šiandien yra jau penktadienis. Galvo
ju tik pirmadienio vakarą iš Kauno beišva
žiuoti. Ryt, kai gausiu baltinius iš skal
byklos ir kailinius, atsiskaitysiu su kuopa. 
Kailinius turi atsiųsti paštu iš namų. Tele
gramą išsiunčiau, kad atsiųstų. Jeigu ry
toj kailinių dar negausiu, eisiu pas Berno
tą kokios nors sermėgos pasiskolinti.

Tad gal jau paskutinę naktį kuopoje 
benakvosiu. O gal dar ir rytoj vakare — 
ką gali žinoti. Tik nežinau, kaip reikėtų 
gulėti, kai jau nieko nebeturėsiu. Sekma
dienio vakarą gal pernakvosiu pas Ber
notą.

Pirmadienį eisiu pas Kauno policijos 
vadą pasisiūlyti j policiją. Didelis būtų 
man laimėjimas, jei priimtų. Jei nepri
ims — tiek to. Važiuosiu tuokart namo. 
Vietos man namuose visuomet bus. Ne
bent dar pasisiūlyčiau i Telšių apskrities 
policiją

Tik ką skambinau į penktą pulką Be
niui, bet jis ar dainose esąs. Liepė pa
skambinti 15 minučių po dešimtos. Pasisa

kysiu jam, kuomet išvažiuoju, pasišnekė- 
siva.

Eliozis dar nežino, kad aš jau nebe ka
reivis. Buvau eilinis, o paliksiu vėl nau
jokas. Kad dabar šitaip atsargon važiuo
čiau, kitas būtų reikalas. Na bet: kas bus, 
tas bus o žemaitis nepražus.

Sudiev Radijo kuopai, sudiev kariuo
menei.

BALANDŽIO 21 D.
Atsisveikinau su kariuomene ir su Kau

nu. Gal negreit beteks tą miestą matyti. 
Važiuoju dabar traukiniu tokiais tyrais 
Latvijos pasienyje, drožiu Kretingos ir 
Klaipėdos link.

Kai gavau iš Kėkštų kailinius ir jais ap
sivilkau, ir savo naujais kaliošais ir kepu
re apsimoviau, Kornikui nepatikau. Jis 
pasakė, kad neįeisiąs mane šitaip į Klai
pėdą važiuoti. Davė man savo poniškus 
drabužius apsirengti. Tad dabar ir va
žiuoju kaip tikras ponas.

Komikas su Tuziku tikrai draugiškai 
mane išleido, su manim atsisveikino.

Eliozis dar nežino, kad aš atvažiuoju. 
Tikrai nustebs pamatęs. Jeigu jau Kretin
goje 8 valandą ryto bus, išeina, kad bus 
jis jau banke, kai ten nuvažiuosiu.

Mėginau vakar, buvau nuėjęs į Kauno 
policijos vado įstaigą prašymo įteikti. Pa
sakė, kad vadas nepriiminėja interesantų. 
Kitas jau nuo penktadienio tuo reikalu 
Kaune gyvenąs ir vis negalįs prie vado 
prieiti. Aš negalėjau Kaune gyventi. Jau 
ir taip vieną naktį viešbutyje pernakvojau.

Tiesa, gal ir nebūčiau nakvojęs, jei-

gu nebūčiau pavėlavęs į stoti. Skubėjova 
mudu šu Tuziku, bėgova, bet veltui. De
šimt minučių pasivėlinom. Raminau aš 
save šitaip: paskutini kartą Kaime reikia 
ilgiau pabūti, nereikia taip greit išbėgti.

Bet ir prisibuvau jau, net nusibodo. 
Gal ir dėl to nusibodo, kad vakar labai 
biauri, lietinga diena buvo.

Buvom su Tuziku į “Kapitol” kiną nu
ėję. Filmas buvo “Orlaivių didvyriai”. 
Gražus filmas, tik visa bėda, kad labai 
arti atsisėdusiu buvova, sunkiai begalėjo 
me matyti.

Jau penktadienio vakarą būčiau galė
jęs iš Kauno išvažiuoti. Ilgai pagyvenau 
kuopoje civiliais drabužiais apsirengęs.

Ką dabar reikės pradėti? Juoda neži
nia prieš akis. Sutarsim su broliu viską. 
Greičiausiai, lur būt, reikės grįžti į Kėkš
tus pas tėvą ir gyventi ten, kaip pirmiau 
gyvenau.

BALANDŽIO 26 D.

Greitai bus savaitė kaip gyvenu Klaipė
doje. Atvažiavau antradienio rytą, o kuo
met išvažiuosiu — dar nežinau. Išvažiuoti 
jau seniai noriu, bet nėra kaip. Matyt, 
blogas yra kelias į Plungę, kad nė vienas 
automobilis iš jos neatvažiuoja. Reikės 
eiti pėsčiam. Antradienį nueisiu į Kretin
gą, o iš ten jau kaip nors parsigabensiu Į 
Plungę. Gal payeš žmonės iš turgaus va
žiuodami. Bagažą vėliau kaip nors parsi- 
veždinsiu.

Jau šiandien norėjau Plungėje būti, 
sekmadienio proga po miestą pavaikščioti. 
Juk įdomu bus susitikti pažįstamus.

j Įdomu taip pat, kaip priims mane Pa- 
f pūnis? Kokie bus tolimesni mano santy- 
| kiai su juo? Kaip bus su manim, kad ne

begalėsiu sunkiai dirbti? Norisi greičiau
I tą viską sužinoti.

Ieškos Eliozis čia Klaipėdoje man tar
nybos, o aš ieškosiu Plungėje. Jau teira
vosi jis pas tokį Stripeikį iš Maisto fabriko, 
bet vietos tame fabrike nesą.

Gyvenu dabar kaip kokiame kurorte 
sveikatą taisydamas. Valgau, o nieko ne
dirbu. Darbu neskaitau, kad turėdamas 
laiko pradėjau mokytis. Antrą valandą 
einame valgyti pietų. Pietums gauname 
viską, ką skanesnio žmogus gauti begali. 
Tik visa bėda, kad ponai ten stalą apsėda, 
mandriai šneka ir vikriai valgo, o man ne
drąsu yra, ir gėda, kad poniškai valgyti 
su šakute nemoku, ir prakaitas išpila, ir 
visuomet mažai valgęs palieku. Po pietų 
einam į mišką. Taip ir bėga laikas.

I Seniai jau esu pasiruošęs išvažiuoti, 
daiktai yra supakuoti, bet vis neišvažiuo
ju. Kiekvieną dieną iki pietų pralakstau 
po miestą kokio nors vežimo ieškodamas, 
bet vis veltui. Gal taip ir neskubėčiau, jei
gu ne tie Komiko batai. Liepė juos tuojau 
nunešti žmonai, kai tik į Klaipėdą atva
žiuosiu, o aš jau visą savaitę juos nešiojau. 
Ir Elioziui nenoriu įsipriklyti savo ilgu 
buvimu. Vieni tik pietūs kiek jam kaš
tuos! Be to, laukia manęs ir namiškiai. 
Gali pamanyti, kad nesu pasiilgęs namų, 
kad neparvažiuoju.

GEGUŽĖS 4 D.
Iš Klaipėdos parėjau pėsčias praeitą 

antradienį. Niekas nepavėžino iš turgaus 
važiuodamas, visą kelią pėsčias ėjau. Ryt
metį anksti išėjau, o vakare jau brėkštant 
buvau Plungėje. Arbatinėje užsikandau, 
pailsėjau. Truikiuose užėjau į buvusią Ža
limo sodybą, kur dabar Šiaulys gyvena. 
Savo kailinius pas jį pasidėjau, kad leng
viau būtų eiti tuos likusius penkis kilomet
rus.

Vakar jau buvau Į Plungę nuėjęs. Už
ėjau į šaulių būrį. Mokė šautuvo dalis. Vi
są būrį išdalijo į mažas grupeles, ir vieną 
grupelę pavedė man mokyti. Stasis paskui 
sakė, kad aš geriausiai mokiau, trumpai 
ir aiškiai. O mokyti buvo lengva, nes vi
sas šautuvo dalis puikiausiai žinau.

Prastomis dienomis darbuojuosi apie 
namus. Baisi netvarka yra visur. Norėjau 
sutvarkyti pastogę užklėtyje, bet Papūnis 
pradėjo pykti. Pasakė, kad laiką gaištu 
be reikalo, kad turiu prie tikro darbo eiti.

Bekraunant užnomyje velėnas, atva
žiavo dėdė iš Lazdenių. Nustebo mane be
sidarbuojant pamatęs. Jam pasakoję žmo
nės, kad kariuomenėje man kairiąją ran
ką nupiovė,

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“N A U J I E N A r

Jns visad rašo
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DR. ANNA BAULINAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef^ PRospect 8-3229 

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. nedaryta

Rez. tek 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
Treciad. ir sekmad. ofisas Uždarytas

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. PITER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant* Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDIAUnD L C1ARA 
Z/uV W. ii st STREET 

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, i—a, antrad., penkt. 10—4. ir 

šeštai 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISifl - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WĄ 5-2670

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: Ų

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta. • ■' 

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. teief.: GArden 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. ' 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki' 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880

KAZIMIERINIŲ SKLYPŲ SAVININKAI 
SAVO KAPINIŲ NEVALDO

Šių metų sausio 31 dienų Ga 
ge Parko Field House salėje 
įvyko Lietuvių Švento Kazi
miero Kapinių Sklypų Savi
ninkų Draugijos metinis su
sirinkimas. Lietuvių Tautinių 
Kapinių Sklypų savininkai 
yra kapinių šeimininkai, o 
kazimierinių kapinių sklypų 
savininkai savo teises nejučio
mis prarado. Kazimierinių ka
pinių sklypų savininkai jau 
kelintas metas rūpinasi kokiu 
būdu jie galėtų savo teises at
gauti, bet darbas sunkus ir lė
tas.

Paskutinį sausio sekmadienį 
diena pasitaikė labai šalta, bet 
nurodytu laiku vis dėlto į su-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
VASARIO 15 D. 
BAIGIASI

! IŠPARDAVIMAS
I . - ... -

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

- ------------------ &

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Plac* 
Tel.: F Rentier 6-1882

rPERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠE RENAS. .

2047 W. 67fh PI. WAIbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

1 '

i Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

I ryto-

Tel.: HEmlock 4-2413
■ 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUV Ą 
IR Iš LIETUVOS

Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefj HEmlock 4-2123 
Rezid. tek/f.: Gibson 8-6195

Priima ligon/us pagal susitarimą. Dėl 
valandos skimbinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

sirinkimą atvyko nepaprastai 
daug žmonių; Matyt, kad ka
pinių reikalai jiems labai rūpi, 
jeigu vyresnio amžiaus žmo
nės, nekreipdami dėmesio į 
vėjų ir šaltį, važiuodavo į 
draugijos šaukiamų susirin
kimų.

Susirinkimų pradėjo drau
gijos pirmininkė Lottie Gied
raitienė. Tuojau buvo padary
ta metinė trumpa draugijos 
veiklos apžvalga. Draugija 
buvo suruošus! iškilmingų va
karienę, kurios metu buvo pa
sakytos kelios svarbios kalbos 
ir prižadėta svarstyti nuskriaus 
tų savininkų teisės. Vasaros 
metu buvo suruoštas gražus 
piknikas, o draugijos valdyba 
kelis kartus posėdžiavo, svars
tydama bėgamuosius draugi
jos reikalus. Buvo gražiai pa
minėta Vėlinių Diena, o Kapų 
Puošimo dienų buvo suruoštos 
puikios iškilmės pačiose kapi-
nėse ir pravesta turininga pro
grama prie naujai pastatyto 
paminklo, kaip sklypų savinin
kų draugijos pirmininkė, taip ir 
kiti valdybos nariai glaudžiai 
bendradarbiavo su JAV LB 
Chicagos Apygardos sudarytu 
Pasauliečių Teisėms Apginti 
Komitetu, kuriam vykusiai 
pirmininkauja Algis Regis.

Pirmininkė Giedraitienė, pra 
dėjusi susirinkimų ir padariu
si metinę ataskaitą, pakvietė 
LB Chicagos Apygardos pir
mininkų Jonų Jasaitį, susirin
kimui pravesti. Pastarasis pir
miausia sklypų savininkus pa
sveikino visos Chicagos Lietu
viu Bendruomenės apygardos 
vardu. Pirmininkas pabrėžė 
gilių šio viso sąjūdžio prasmę 
ir vedamos, kovos reikšmę. 
Bendruomenė yra pasiryžusi 
padėti sklypų savininkams ap
ginti savo teises. Vieni sklypų 
savininkai šios krovos nebūtų 
galėję laimėti,1 kova gali būti 
vedama tiktai bendruomenės 
rėmuose. Nesvarbu, kad kova 
dar nelaimėta, bet ji bus; ve
dama iki pergalės. Jeigu patys 
savininkai nepavargs, Chica
gos Apygarda yra*. pasiryžusi 
vesti tolyn taip vykusiai, pra
dėtų-ir iki šio meto vestą kovą.

Vėliau buvo pakviesta revi
zijos komisija padaryti prane
šimą. Vytenis šilas papasako
jo susirinkusiems apie draugi
jos iždo reikalus. Jis pareiškė^ 
kad sklypų savininkų draugi
ja yra po Chicagos Bendruo
menės sparnu, todėl josios 
reikalai negali būti blogi. Chi
cagos Bendruomenės Apygar
dos revizijos komisija patikri
no iždų ir rado viskų tvarkoje.

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasciauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

The Iron Curtain 
ism sounenroet.

Lichrnai taipgi peria r perimi 
r progas crnno t Idai per 

naujienas

She can’t coma to you for the 
truth, but you can reach har. 
Radio Free Europa doai get tha 
Vuth through.
Kyi to Radio free Eorooe
1M1968, M. Vvooa. «-T.

n a eubCc aanrica * 
amaaratięa with TM Adynmiaf

kalba, iki siu ausiu seiuia ne
galėdavo užrašų pasirinkti

3. Grąžintas lietuvių vardas 
kapinėms. Dabar kiekvienas 
žino, kad šios kapinės prik
lauso lietuviams. Lietuvių var 
do grąžinimas sugriovė biznie
riškus integracijos kėslus.

4. Dalinai išsikovota teisė 
papuošti savo kapus, nors ši
tas dalykas dar negalutinas.

5. Pastatytas lietuviškas pa 
minklas, išryškinantis šių ka
pinių charakterį.

Visi džiaugėsi Regio pakar
totais laimėjimais, bet jis 
tuojau susirinkusius įspėjo, 
kad komitetas neatsiekė pačių 
svarbiausių tikslų. Komitetui 
nepavyko atsiekti bažnyčios 
paskelbtos ekumeninės dvasios 
su Chicagos arkidiocezija, ku
ri nori lietuvių reikalus tvar
kyti ne pagal Vatikano nutari
mus ir jų dvasią, bet pagal Vi
duramžių patirtį, nuo kurios 
Chicagos Arkidiocezija nenori 
atsisakyti. To arkidiocezijos 
užsispyrimo dėka, lietuviai, 
pristatę tiek daug bažnyčių, li
goninių, prieglaudų ir nupir
kę šias kapines, neturi teisės 
žodžio tarti šių įstaigų tvarky
mo reikaluose.

idJ&Lįjviv PREKYBOS 
RŪMŲ SUSIRINKIMAS 

Paminės Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį

Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkimas įvyks vasario 10 
d. Dariaus-Girėno legiono sa
lėje, 4416 S. Western Ave. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

Susirinkime bus paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 53 
metų paskelbimo sukaktis. Ta 
proga bus pristatytas Konstan
tinas Petrauskas, kuris papa
sakos apie savanorius, kurie 
1919 - 1920 metais apgynė Lie- 
tuvų ir iškovojo jai nepriklau
somybę.

K. Petrauskas buvo vienas iš 
pirmųjų Lietuvos laisvės ko
votojų. Jis savanoriškai stojo 
savo krašto ginti. Jo ir jo drau 
gų pasiaukojimu Lietuva tada 
įstengė atsiginti nuo priešų.

Po susirinkimo nariai bus 
pavaišinti. Valdyba

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires I

REMXITF TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

— Tokio įžeidimo lietuvių 
tautai tikintieji negali priimti, 
— baigė savo pranešimą Algis
Regis. Reporteris

Skalbimo milteliai 
nebeturės fosfatų

Nuo šio vasario 1 dienos įsi
galėjus Chicagos miesto pot
varkiui dėl skalbimo miltelių, 
visi su dideliu nuošimčiu fos
fatų milteliai iš krautuvių len
tynų pašalinti. Įstatymas drau 
džia bet kokius miltelius, tu
rinčius daugiau kaip 8.7’ nuo
šimčius fosfatų.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLINYČIA

G£L_ES V1>.AES 
2443 WEST 63rd STREET

T.I.fonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
l— - J

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

PETKUS
TĖVAS ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-234M

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

TRYS MODERNIŠKCS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Kasininkė yra Paulina Šukytė. 
Pas jų viskas buvo tiksliai ir 
teisingai surašyta.

Buvo pakviestas Bendruo
menės Komiteto Pasauliečių 
Teisėms ^Apginti Ipirmininkas 
Algis Regis pranešti susirinku
siems apie praeitais metais nu
veiktus darbus ir pasiektus lai
mėjimus. Jo pranešimas buvo 
turiningas ir įdomus.

— Nežiūrint į visas kliūtis ir 
didelį Chicagos Arkidiocezijos 
nenorų atsižvelgti į lietuvių ka 
talikų teises ir jiems padarytų 
skriaudų kapinėse ir bažnyčio
se, šis sąjūdis vis dėlto labai 
daug atsiekė, — pranešimo 
pradžioje pareiškė pirminin
kas Regis. — štai svarbesnieji 
laimėjimai:

t. Atkovotas pagarbus krik
ščionio ipalaMojimas šv. Ka
zimiero Lietuvių Kapinėse, ta
čiau industrinio troko su kab
liais dar nepavyko išmesti. Di
delę žalą čia daro tie, kurie 
vis dar nori savo šeimos narius 
matyti pakabintus po kabliais. 
Yra dar žmonių. neturinčiu 
savigarbos šitokiu būdu lydėti 
artimuosius šeimos narius į 
Amžinojo Poilsio vietų.

2. Jau yra atgauta teisė ant 
paminklų padaryti šeimos pa
geidaujamus užrašus lietuvių

Marcinkus išgelbėjo 
Popiežiaus gyvybę

“France . Dimanche“ savo 
vėliausioje laidoje pranešė, 
kad popiežiaus Pauliaus VI 
gyvybę, Filipinų sostinės Mani
jos aerodrome išgelbėjo ne
peršaunama1 ir neperduriama 
liemenė, kai vienas fanatikas 
dailininkas, kunigo rūbais 
persirengęs ir prisiartinęs 
dukart smogė peilių popiežiui 
į pakaklę.

Popiežius savo kūnsargio 
vyski Pauliaus Marcinkaus 
primygtinai‘{įprašytas, tą die
ną po savo balto šilko sutana 
dėvėjęs iš. Amerikos parūpintą 
ią.tam tikro, audeklo padarytą 
liemenę, kuri, nepraleidžia nei 
kulkos, nei durklo.

Popiežiui jau esant laikos 
kelionėje, monsinjoras Mar
cinkus išgirdęs apie Filipinuo
se vvkstančius neramumus, 
skubiai iš Vatikano išreikala
vęs tą liemenę^ kuri jau prieš 
keletą mėnesių buvo iš Ameri
kos atvežta, bet nė sykio ne
naudota. Tokią gyvybei sau
goti liemenę dėvįs ir Amerikos 
prezidentas. Ta liemenė yra 
Amerikos armijos dovana po
piežiui. Monsinjoras Marcin
kus, Stambus ir stiprus vyras, 
kurs be savo naujųjų pareigų 
kaip Vatikano finansų minis- 
teris, yra artimiausias popie
žiaus kūnsargis jo kelionėse. 
Vatikane vadinamas “popie
žiaus gorila’.’

Po atentato, liemenėje prie 
apikaklės išlikę du įbrėžimai, 
kur pasikėsintojo peilis du 
kart nuslydo.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų - žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali-, 
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius: .. < .:

Antanas.Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis?’, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių. šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 doL Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui. ;' - f* ■ -

Anatolijaus Kairio trys knygose ;
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul* šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar* 
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET,

CHICAGO, ILL. 60608

°NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimu ir naren’rifi'ų

P R \ N E š l M A I

— Utenos Apskrities klubo mėnesi
nis narių susirinkimas įvyks antradie
nį. vasario 9 dieną 7:30 vai. vak. Tal- 
man svetainėj, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti. Yra daug 
visokių reikalų aptarti. Po susirinki
mo turėsim vaišes.

V. Juška, nut rast

— Ponia Rudaitienė padeda 
Alto raštinėje tvarkyti kores
pondenciją.

VLADAS (WALTER) LAPAS
Gyv. 1410 So* 49 Ave., Cicero, Ill.

Mirė 1971 m. vasario mėn. 7 dieną, 12:05 vai. popiet, sulaukęs se
natvės. Gimęs Latvijoje, Liepojaus mieste.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Elena (Bartkutė), duktė Stasė Semėnienė, 

2 sūnūs — Edvardas, marti Vilhelmina ir Dislovas, marti Gražina, 
5 anūkai, 3 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 50 Ave., 
Cicero, Illinois.

Trečiadienį, vasario 10 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Šv. Antano Parapijos bažnyčia, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Vlado (Walter) Lapo giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kxiedami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, duktė, sunūs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7JJ600.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i ; • • / ' ‘

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: į

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel: Y Ards 7-1741 -1742
X ** * ‘ ‘ . - ry ■ ■ r- W *

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

-i. ..-z- z .. x I

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
’Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

MSI r-wr
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Atsikratykime šovinizmo
Žurnalistas Pranys Alšėnas, 

bekalbėdavus “padrikai” savo 
straipsnyje Naujienose, suabe
joja, ar Dr. Renano.s Ben - Gu-

tingų tikėjimų žydė, 
likt- .ir protestantė. .. ”,

Čia dar kitas pavyzdy: Jei i 
žurnalistas Alšėnas būtų žydui 
tikėjimo, tai jis pilnai būtų]

galėtų būti kvalifikuotas vykti Izraeliu iri 
kaip kad buvę ten Įsigyti to krašto “Nationa-j 

anglų lity’’, nes, kaip žinoma

lęs iš Lietuvos, 
“Lithuanian”, 
parašyta kanadiškeje

Nepagristas abejojimas. Ir 
štai kodėl: angliškas “natio
nality” dar reiškia ir piliety- 
lię, gi Amerikoje (o taipgi ir 
Kanadoje) anglų kalboje“Jew” 
yra suprantama ir kaip tikyba, 
kaip pav., “Catholic”.

Savo laiku Lietuvoje buvo 
Įprasta protestantus laikyti vo 
kiečiais (arba “prūsais”), bet 
gi -protestantas, lygiai kaip ir 
katalikas, gali būti ir lietuvis. 
Tad ar ne tas pat turėtų būti 
pritaikoma ir žydui?

Kažkada žurnalistas Aiže
nas yra gėrėjęsis Ann Landers 
šeimų problemų skiltimi. Tad 
čia noriu pastebėti, kad ji (Ann 
lenders), kartą aprašydama 
vieną savo kelionių po užsie
nius, yra 'išsireiškusi taip: 
“__sėdėjome (kartu važiavo

fA. B.) trys moterys, visos skir-

kaip ir, pav., Vatikanas.
Labai jau yra išaiškėję, 

yra sugriuvęs senas mitas 
žydai valdo Sovietiją.
džiaugtis belieka, kad žydai 
daug prisideda, išgarsindami i 
laisvajam pasauliui rusiškojo 
komunizmo žiaurybes. Todėl, 
takto nepametant, reikėtų ne j 
“abejoti”, bet džiaugtis, kati ’ 
iš Lietuvos kilęs iškilus žydas: 
neužsigina esąs “Lithuanian”.

Atsisakykime šovinizmo ir 
nacizmu persunkto superpa- 
triotizmo. A. Balsys

kata '

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Garsaus Izraelio generolo, gynybos ministerio Dayano sūnus Assaf 
vieši Amerikoje su savo žmona Arona. Jaunasis Dayanas irgi gar

sus vyras. Jis yra Izraelio filmy aktorius.

Pilnas Mėnulio užtemimas
Adlerio planetariumo direk

torius Dr. Chamberlain pra
neša, kad ši vakarą ir ryt rytą 
bus galima matyti pilną Mėnu
lio užtemimą.

Užtemimas prasidės antra-

idienio vakarą, vasario 9 <1. nuo 
Į11:52 vai. vak. ir tęsis iki tre
čiadienio rvto 3:37 vai. Pilnas 
užtemimas tęsis nuo 1:03 iki 
2:26 vai. ryto, bet patariama 
Mėnuli susirasti danguje iš 
anksto, nes kai jis pateks i že
mės šešėlį bus nebelengva iš 
karto jį surasti. Dr. Chamber- 
lain primena, kad i Mėnuli 
žiūrėti galima be jokių aprū
kytų stiklų.

ūgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSLMINIMAI Iš 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 Vokietijų ir ki
tas tremties vietas. Knygų pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokių adresu:

' •. . - JN A UJiEW UB .
1739 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 60608

Kova su pavojingais 
vaistais

Nuo ateinančio sekmadie
nio,, vasario 14 d. iki ketvirta 
dienio Chicagoje įvyks dau
giau kaip 400 edukatoriių ir 
Įstatymų saugotojų konferen
cija aptarti priemones kaip ko 
voti su narkotikų ir kitokiu pa
vojingų vaistų daroma jauni
mui žala.

Turimomis žiniomis, New 
Yorke praeitais metais nuo tų 
“vaistų” mirė 1,151 žmonės, tai 
yra 121 daugiau kaip metais 
prieš tai. Pusė tų mirusių buvo 
jaunesni kaip 23 metų amžiaus 
ir jų. tarpe penki vos 14 metų.

pačius ginklus jie galėjo pirkti 
pas Sears & Roebuck, jei tik 
būtu pasisukę pavardes. Išski
riant jų santykius su Juodai
siais Panteromis, jie neturi jo
kių rimtų kriminalinių rekor
dų. Nemanau, kad visuome
nės interesas yra juos pasmerk 
ti”.

Kitas, kriminal. teismo teisė 
jas Robert Collins nuteisė 17 
-mėtį Wesley. Melton sąlyginai 
5 metams, kurs pernai riaušių 
metu Grant Parke padegė po
licijos automobilį, sumušė po
licininkų, mėtė į policijų ak
menis ir bonkas ir .bandė iš 
policininko atimti revolverį.

Trečias teisėjas nuteisė sulygi
nai 16-metį John Ross, kurs sau
sio 4 d. nušovė 17-metį kitos 
gaujos narį John Stewart.

REIKALINGA NAMŲ ŠEIMININKĖ 
Gyventi vietoje. Mokyklos amžiaus 
vaikai ir tėvas. Tarsimės dėl algos. 
Reikia rekomendacijos. Vakarų prie

miestis. 
963-9758 dienomis.

964-1566 vakarais arba savaitgaliais.

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings. Interesting 
work in hotel manager’s office. Able 
to meet public. Some shorthand nec

essary.
Phone YA 7-5580, ext. 283 

for interview.

HELP WANTED — MALE 
• Darbininkv Reikia

BEEF BREAKERS & BONERS 
•Steady work, good starting

■. ' ' •' salary.
JOHN R. MORREALE

' 216 N. PEORIA
- - - HA 1-3664

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
. f................... . ■ - , - , - -

Reikia Darbininky ir Darbininkių

COUPLE OR HOUSEKEEPER 
Complete charge of a shelter 
home. Nationality not import
ant. Live in or go. Good home 

for right person. 
626-1439 . ,

ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.
1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, DI. • Tel. MO 6-3985 

Yra vieta automobiliams pasistatyti.
Didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių; lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 

-už gerą kainą, nes siuntimu Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems-pa- 
, č'įlr —* tiems savininkams. Atdara ir. sekmadieniais.

f

I ”T,

v,

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St^ Chicago, DL 60629. • Tel. WA 5-2787
I ' Didelis pasirinkimas įvairią* prekių.

. AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIU N TIN I AIT LIE TU VA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORF,

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
v MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ■» ?.- 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted SU Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairiu prekių pasirinki-mas. motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Du plėšikai papuolė
Du Chicagos gatvių gaujos, 

besivadinančios “‘Black P Stone 
Nation”, nariai užpuolė gat
vėje Harry Mitchell, 35, atėmė 
iš jo 820 ir pareikalavo dau
giau. Mitchell pasisakė galįs 
gauti ’ pinigų iš savo draugo 
Adams, gyvenančio jo bute, 
bet nesakė, kad Adams yra 
policininkas. Banditai nuėjo 
su tMitchell . i jo butą, i kur 
Adams juos pažinęs pašovė 
abudu ir nugabeno i apskrities 
ligoninę. ■ rr-V

— Kongresmanas Roman Pu-; 
cinski tara žodį vasario 14 die
ną 2 vai. p. p. Marijos Aukštes
niosios mokyklos salėje minint 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo sukaktį. h - ‘

— Mirė Cicero gyvenęs geras 
lietuvis Vladas Lapas,/žurnalis
tės Stasės Semėnienės'- tėvas ir 
Jono Talalos žmonos Onos pus
brolis. Nepriklausomoje Lietu
voje jis ilgesni 'iųiką yra' tiūvęs 
Pagėgių gelžkelib stoties virši
ninku. i: ’ f ' '' •

RENTING IN GENERAL . 
j. Nuom.gaPf .

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS sfr vi
sais.. -patogumais geroje Bridgeporto 
apylinkėje vyrui pensininkui 1 asmens 

bungalow name. ’ Tėl.‘ 847-3230.

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

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymuL čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

Čikagi.tė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dembrlūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psL, bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jašiūnai, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičlūnleni, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR- 
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

j Geraširdžiai teisėjai
Federal distrikto teismo tei

sėjas Perry nuteisė trejiems 
metams sąlyginai tris “juoduo
sius panteras“, kurie patys pri 
sipažino kalti bandę pirkti 
savo orgįanizacijai kulkosvai
džius, rankines granatas ir 
pistalietus.

Prokurorui protestuojant, 
kad “Tai negali būti sulyginę 
probacija, nes paleisti sąlygi
niai jie jausis gavę teisę žudy
ti”, teisėjas atsakė: “Tai nėra 
smurtas. Kaltinimas yra kad 
bandė pirkti ginklus. Tuos

pa-Fotografai mėgsta savo aparatais 
gauti (vairias garsiy žmonip nuotaikas. 
Prezidentas Nixonas šioje nuotraukoje 
nemiega, tik šiaip užsimerkė spaudos 
konferencijoje, galvodamas, kaip atsa

kyti j klausimą.

ib

$$

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

— Teis. Juozas Stanaitis išvy
ko Į Florida atostogoms.1 Jis ža
da ten būti porų'savaičių. ’ —

— Sophie Barčus radijo:pro
gramos laikas iš WOPA,1490. 
kil. A. M. yra pakeistas. Dabar 
programos bus ^transliuojamos,^ 
kasdien nuo pirmadienio ik? 
penktadienio nuo 11 iki 12 va
landos ryto, šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto, Radijo programoms .va
dovauja Aldona ir Feliksas Dau- 
kai. Programos yra transliuo
jamos iš jų nuosavos studijos.

— Asmenybės ugdymas — 
geriausias ginklas prieš narko
maniją. — 315 Alvudo radio pa
skaita šį ketvirtadieni, vasario 
11 dieną 11 vai. ryto Sophie Bar- 
cus Radijo šeimos valandoj.

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
Woodhaven, N. Y., skyrius su
darė Lietuvos nepriklausomy
bės šventei ruošti komitetų, ku
riam vadovauti pakvietė visuo
menininką Aleksandra Vakselį. 
Minėjimas įvyks /vasario 14 d. 
3 vai. popiet F. K. Lane mokyk
los salėje. Pagrindiniu kalbėto
ju bus dr. Rimas Vaičaitis, Co- 
lumbijos universiteto mechani
nės inžinerijos profesorius. Jis 
yra atvykęs 1960 m. iš Lietuvos 
pas savo tėvus į Chicagų ir baigė 
Illinois u-tų magistro laipsniu, o 
Detroite gavo daktaratų. Būda
mas Chicagoje jis dalyvavo jau
nimo ir sporto lietuviškose orga
nizacijose. Minėjime dalyvaus 
New Yorko tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Jadvygos Ma
tulaitienės ir Operetės choras, 
va d. Mykolo Cibo.

— Valentina Minkus, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127 registruoja įvairaus am
žiaus talentus, kuriuos kvies pa
sirodyti kovo 14 d. rengiamame

Minkų radijo valandėlės 37 m 
sukakties minėjime, Lietuvos 
piliečių klubo salėje.

* — Pianisto Antano Smetonos 
koncertas vra ruošiamas vasa
rio 22 d. New Yorkė, Lincolno 
centre, Tully -salėje,- kurios ka
soje bilietai jau dabar yra gau- 
narni.

— Baltimorės' Lietuviu Tary
ba Tr ' Lietuvių'"Benffrūomėnė 
vasario 14 d., 1:30>yal^ Ląetuvių 
svetainė jeruošia^ Lietu vos- ’ne
priklausomybės minėjimą, į ku
rį yra pakviesta miesto ir valsti
jos aukščiausi ’ pareigūnai. Tų 
dienų 8;30 vai. ryto šv. Alfonso 
bažnyčioje bus iškilmingos pa
maldos.

— New Jersey Lietuvių Tary
ba ruošia Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo minėjimą va
sario 13 d. 6:30 vai. vak. Newar- 
ko lietuvių parapijos salėje, 207 
Adams St. Kalbės adv. dr. Ele
na Armanienė. Programų atliks 
Mamyčių ir dukryčių kvartetas. 
5 vai. vakare bus iškilmingos 
pamaldos parapijos bažnyčioje.

— Cicėrietiš Antanas Masiulis 
su žmona išvažiuoja žiemos ato
stogoms. Pittnisftisia jiedu su
stos Hot Springs, Ark., kad galė
tų pasimaudyti su senais pažįs
tamais. Vėliau kelioms savai
tėms jiedu gali pasukti į Kali
fornija. Ilgon kelionėn jiedu 
išsiveža ir mažytę savo kalaitę.

♦ Cicero Lietuvių Namų Savi
ninkų klubo metinis susirinki
mas dėl p. J. Kimbarko ligos 
atidedamas sekančiam mėne
siui, t. y. kovo - March 9 dienai, 
antradieniui. (Pr).

♦ Komp. Dariaus Lapinsko 
kūrinyje II Vigilante del Mare, 
muzika, daina, žodžiu, filmu, 
skaidrėmis ir kitomis priemo
nėmis vaizduojama Simono Ku
dirkos tragedija. Dalyvaukime 
vasario 27, 28 d. Margučio ren
giamame koncerte, Marijos 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje. Bilietai: Marginiuose ir 
Margutyje. (Pr).
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PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 2
INCOME TAX SERVICE ';

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.
-• LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs, automobiliu draudimai.

Brangenybės^ Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jirno sąlygos.
J. B A C E V1Č1 U S .

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

kurną! AGENT

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
- - Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET
j ‘ TeL: RĘpubĮiė 7-1941

Federalintp ir valstijos pajamų 
_ mokesčių;’apskaičiavimas 

1 N C O M E T A X 
Nekilnojamo turto pirkimas • 

pardavimas
RE A L E S T A T E

Parašę paliudijimas
HOTA R Y PUBLIC

Draudimo informacijos 
INSURANCE

Simaitis realty
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolls

GA 4-8654

ran fam

INI VIA NCI

State Farm Fire ^nd Casualty Company

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave. 

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 6O63L Tol. YA 7-5980

♦ Chicagos Lietuvių Medžio
tojų ir Meškeriotojų Klubas 
kviečia visus j KAUKIŲ BALIŲ 
vasario mėn. 20 d., 8 vai. vakaro 
Marquette salėje, 6908 So. Wes
tern. Ave. Įėjimas 1.50 dol.

(Pr).

ŽMONĖS PEBKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000. gal ir mažiau. ■ , ■■■

2 GERI MŪRINIAI NAMAI’Brigh
ton Parke. Duoda viri $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS.ir 3 auto 
muro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje: Kaina . .susi- 
tarsim,

PUIKUS. DIDELIS 2 po ’6 mūras. 
Gazu šildymas.'platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500;

2 BUTU. 14 metų, modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36 000. •

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas; Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600. _ : • ./. ■ •

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE .7-7200

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri , karsiu 
vandeniu šildymai eazu. Modernias 
virtuvės. 2 automobiliu garažas;1 Mar
quette Parke. $32.006. ' -

PUIKI 4 MIEGAMU, 2% r vfonioš; 
1 metų mūrinė rfezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfo lauku. t $49.500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. ' Ra: 
diant šilima, aluminijaus langai," 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24200 ___ -. ___ ________ _

8 BUTTT 6 METU MŪRAS. . Karšto 
vandene šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliamš nestatyti vieta. i 
vakarui Pulaski Ave? $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVE.. . Deefų 
nlvtu 20 metu mūras. 'Fleviknr . kon- 
strukciia. Paiamn virš $29,000 me
tams. Tik $l«5.000j

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ?a- 
7u. 2 automobiliu mūro garažas, La* 
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR ‘ 
Įrengiu naujus ir perstatai senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningą! Ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame/

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE’




