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ROMOS KUNIGAI N
Ryšium su Romos dvasininkų ekskursija, š. m. sausio mėn. 

lankiusia Sovietų Sąjungą, Elta gavo papildomų žinių. “Enlise j 
— Temoin”, Belgijoje leidžiamas biuletenis, 70-jį numerį ištisai. 
skyrė katalikų ekskursijoms į Čekoslovakiją, Vengriją ir Lenkiją, 
kraštus, kur katalikai neturi visiškos laisvės. Priede paskelbta 
keturių puslapių informacija, kurios antraštė: “Viena įdomi eks
kursija”. Biuletenį plačiai painformavo Romoje leidžiamo Eltos 
biuletenio, italų kalba, redakcija.

Paaiškėjo, kad ekskursiją 
rengė Romoje veikianti įstaiga 
“Opera Romana Pellegrinaggi”. 
Įstaigos pareigūnai paaiškino, 
kad ekskursija tikrai įvykusi š. 
m. gausi 19-26 dienomis, kad jo
je dalyvavo apie šimtą kunigų, 
visa eilė vyskupų ir keli kardi
nolai. Esą, Vatikano valstybės 
sekretoriatas sutiko, kad ekskur
sijoje dalyvautų kunigai, tačiau 
su rezervu pasisakyta dėl vys
kupų bei kardinolų vykimo Ru
sijon; Vienas Vatikano sekreto
riato narys pažymėjo nieko apie 
šią kelionę nežinąs. Dar vėliau, 
kaip Eltos atstovui Romoje te
ko patirti, minėtos turistinės įs
taigos atstovas pareiškęs, jog 
ekskursijoje “nedalyvausią vys
kupai ir kardinolai”. Tačiau ki
tas pareigūnas Eltai teigė, jog 
vyskupai bei kardinolai buvo 
“užsirašę ekskursijos dalyviais”, 
tačiau, “jie, savo išviršine iš
vaizda neišsiskyrę nuo kitų, tad 
jų niekas negalėjo pastebėti”.

Ekskursijos rengėjais buvo: 
prel. David Biančhi, jau tris kar
tus lankęsis Maskvoje ir Edvar
das Juozėnas, sovietų agentas, 
lietuvių kilmės, laikomas “Vą- 

-—tįkane- klausimų žinoyp’^.ir^-ofį- 
.. cialiaį. eįnąs Maskvos radijo ir 

televizijos korespondento parei- 
rfgaą Romoje,; ; . 1 •

Politinė ekskursija
/./.-G'-’ į

ĘĮta-Prpss,-savo informacijoje 
. atkreipė dėmesį ,į tai, kad pagal 
. sayo metu paskelbtą ekskursijos 

į Sovietų Sąjungą programą, 
, .esąs visiškai ryškus ne religinis, 
. bet labiau politinis jos pobūdis. 
. .4 Nurodyta, kad ekskursijos pa- 

skelbtoji programa įžeidžia Lie- 
. tu vos tikinčiųjų jausmus, be toį 

ne .vienoje vietoje pastebimi ir 
.. naivumo bruožai.

Čia kelios tos programos iš
traukos: Romos . ekskursantai 
Maskvoje turėjo lankyti Raudo
nąją aikštę, Kremlių, Spalio re
voliucijos aikštę, dvi dienas tu
rėjęi praleisti Maskvoje,ir trečią
ją — Zagorskė'. ‘

• Ketvirtoji, diena buvo skirta 
lanl<ytfVilniui; Deja,'pragramo- 

. j e visur aiški • lenkų - įtaka, nes 
rašoma — ne Vilnius, o Vilno, 

. .ne. Aušros Vartai, bet — Ostra 
( Brama. Nurodyta, kad ekskur
sija turėjo aplankyti šv. Stanis
lovo katedrą (iš tikrųjų bolše
vikmečio paverstą Paveikslų ga
lerija), šv. Onos bažnyčią ir, 
štai, kelios keistenybės: ekskur
santams buvo numatyta parody
ti šv. Martyno bažnyčią ir... ki
tą dieną, šv. Petro ir Povilo pilį 
(Elta, atkreipė svetimųjų dė
mesį, kad Vilniuje nėra jokios 
šv. Martyno bažnyčios, nėra 
ir šv. Petro pilies, bet yra. šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia). Pa
skutinę dieną Romos kunigai tu-

■ rėjo lankytis Leningrade ir ten 
apžiūrėti katedrą, bolševikų pa
verstą antireliginiu muziejum, 
Petro ir Povilo tvirtovę ir kt.

“Piligrimų išvyka”

Dar galima paminėti, kad Ro
mos kunigai už dalyvavimą eksr- 
kursijoje sumokėjo po 182,000 
italų lirų (kelionė į Sovietų Są
jungą ir atgal) ir jiems buvo pa
rūpintas Aeroflot lėktuvas.

VATIKANO ARKIVYSKUPAS MASKVOJE
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WASHINGTON AS.' — Vy
riausybė pasiūlė naują priedą 
prie savo šalpos programos pla
no. Numatoma išleisti 800 mil. 
dol. duodant šalpą gaunantiems 
piliečiams viešus darbus miestų 
ir apskričių ribose, šalpą gau
nantieji turėtų valyti gatves, 
parkus, dirbti ligoninėse, rinkti 
šiukšles ir pan. Tuo būdu jiems 
nebereiktų mokėti šalpos čekių.

ROMA. — Italijos kariuome
nė paskelbė statistiką, kuri ro
do, jog italai vyrai šiame šimt
metyje yra pusantro colio aukš
tesni, negu buvo 14-tame. Vidu- • 
tinis italo kareivio ūgis yra pen- į 
kios pėdos, šeši ir ketvirtadalis 
colis.

Vasario šešioliktosios minėjimo Detroite 1971. II. 14 d. vaizdas. Scenos gilumoje organizacijy atstovai su vė
liavomis, o už stalo stovi garbės prezidiumas. Iš kairės j dešinę: Bernardas Brizgys, Elzbieta Paurazienė, Mary 

V. Beck, Antanas Rudis ir gen. Jonas Černius. ’
> ’ Nuotrauka Kazio Sragausko

KOMUNISTAI SU TANKAIS UŽĖMĖ

SAIGONAS. — Komunistų daliniai, kuris, prieš tris dienas 
apsupo Pietų Vietnamo parašiutininkų bazę 
vakar iš visų pusių puldami, tankams vedant

4 “Kalną 31-mą” 
taką, užėmė kalno 

WASHINGTON A S. — Gyny- j viršūnę. Amerikos lėktuvai, 15 minučių po bizės kapituliavimo, 
_ i nylių nuo P. Viet-bos sekretorius Laird uždraudė puolė komunistus tame kalne, ši bazė yra 15

- _ i- _

kariuomenei versti į vandenyną namo sienos, Laoso teritorijoje ir tik kelios mylios nuo “Landing 
pasenusius ginklus, amuniciją į Ranger”, kurią komunistai užėmė praėjusią

darni pusę vietnamiečių šaulių bataliono. Pranešama, kad para
šiutininkams nuostolių padarė ir amerikiečių lėktuvai, užmuš
dami 9 ir sužeisdami 31. šis nesusipratimas įvy^o kovos įkarštyje.

Prie parašiutininkų bazės ko-

savaitę, šunaikin-
ar dujas.

Eltos atstovybė Romoje pa
žymėjo: niekas negali stebėtis,

Lėktuvų ir helikopterių pilo-

Maskvą, vyksta į Bolšoi teatrą' klai numušė Amerikos Phantom 
ar cirką. . Tačiau jau kitAs reika-f lėktuvą F 4. -Abu lakūnus vėliau 
las, kai numatoma lankyti ka- pavyko išgelbėti, 
tedraš, suniekintas bei pavers^-
tas. antireliginiais muziejais, tai praneša apie labai stiprią ko- 
Krikščionim, kovojautiem prieš 
komunizmo smūgius religijai, 
toks lankymasis teikia nepapras
tai blogą įspūdį ir tai galėtų 
reikšti, kad, iš dalies, pateisina
mi ateistinio režimo žygiai.

Lietuvius gi paliečia skaus
mingą staigmena^ kai svetimieji 
(sį kartą — italai) lietuvius su
plaka su rusais, kai kalbama 
apie “Lietuvos socialistinę res
publiką” ir kai programoje bu
vo pažymėti trys lankyti buvę 
numatyti “Rusijos miestai”: 
Maskva, Vilnius ir Leningradas.

Tokio pobūdžio ekskursija ne
teikia džiaugsmo Lietuvos gy
ventojams, ji atrodo keista ir 
lietuviams — išeiviams.
Vilnius ekskursijos neįsileido...

Nors Elta jau buvo skelbusi, 
jog ekskursija lankėsi Vilniuje 
(panašiai teigė iš Romos ir kitų 
miestų gauta spauda), tačiau, 
paskutinėmis Eltos žiniomis iš 
Romos, vietoje iš Maskvos vykę, 
š. m. sausio 23 d. rytą, į Vilnių, 
ekskursantai buvę nukreipti į 
Leningradą. Ekskursijos daly
viai Leningrade išlaukę 24 valan
das ir, pagaliau, rusai jiems pa
aiškinę: “Vilniaus vyskupas 
griežtai priešinasi”. Kitais žo
džiais, Vilnius nutaręs ekskur
santų neįleisti.

šiuo metu sunku pasakyti, ko
kios tikros Romos “piligrimų” 
neįsileidimo į okup. Lietuvą prie
žastys. Tai turės paaiškėti atei
ty.

Dar patirta, kad ekskursijos 
rengėjai reiškę didelį nepasiten
kinimą Elta-Press leidiniu bei 
jo redaktorium, prel. V. Mince
vičium. Ekskursantams vado
vavęs Edv. Juozėnas Mincevičių 
apskundęs Vatikano Valstybės 
sekretoriate. (E)

munistų ugnį. Lėktuvai nega
lėjo1 daug padėti apsuptiems 
vietnamiečiams.' Vienas heli
kopterio pilotas pareiškė, kad 
jo “Cobra” nėra pritaikyta ko
voti su tankais.

Plėiku mieste Vietnamo pre
zidentas Thieu pareiškė, kad 
yra tik laiko klausimas kol viet
namiečiai puls šiaurės Vietnamą. 
Prieš kelias dienas panašiai kal
bėjo P. Vietnamo vicepreziden-

Praėjusią savaitę kovose žu
vo 59 amerikiečiai, šalia 42-jų, 
kurie žuvo ne kovos lauke. Be 
to, buvo 217 sužeistų.

Prezidentas Nixonas, vakar 
kalbėdamas apie Amerikos už
sienio politiką, pareiškė, kad 
Hanojus ėmė plėsti savo puoli
mus Laose ir Kambodijoje, ir 
įspėjo, kad Amerikai ir jos są
jungininkams teks prieiti sunkių 
nutarimų, kaip elgtis naujų prie
šo puolimų atveju. Prezidentas 
pareiškė, kad didžiausias jo nu
sivylimas yra priešo atsisaky
mas derėtis Paryžiaus taikos de
rybose. Hanojaus reikalavimai 
lygūs reikalavimams atiduoti vi
są Pietų Vietnamą komunizmui.

Prezidento kalba pavadinta 
“taikos statyba”.

Ryšium su Belgijoje, Briuse
ly įvykusiu, vasario 23-25 die
nomis, Pasaulio žydų kongresu, 
sovietinių žinių agentūra Tass, 
šalia kitų protestų, paskelbė ir 
atvirą sovietų žydų, pasižymė
jusių literatūroje, spaudoje bei 
kariuomenėje, protestą Belgi
jos vyriausybei. UPI agentūra 
vasario 18 d. skelbė, kad tą pra

VĖLIAUSIAS ŽINIOS

-Komunistii užimtame kal- 
buvo 200 gynė

jų a—' P? Vietn o parašiutinin
ku. Ir 3komuniitų gamybos tan
kai.

+ Paryžiaus haikos derybose 
Hanojaus delet atas pasmerkė 
prezidento Nixoho kalbą užsie
nio politikos klausimais, saky
damas, kad Amerika karštligiš
kai rengiasi naujam puolimui 
prieš Š. Vietnamą.

♦ žydų konferencija baigėsi 
Belgijoje pasmerkdama Sovietų 
Sąjungą, kurios elgesys su žy
dų mažuma esąs nusikaltimas 
prieš žmoniškumą.
♦ Rytų Vokietijos valdžia pa

žadėjo atidaryti sieną Velykų 
proga vakarų berlyniečiams, jei 
derybos dėl Berlyno padarys pa
žangą.

O Vakarų Berlyne, Prancūzi
jos zonoje buvo rastas tunelis, 
390 ilgumo, juo 17 vokiečių ban
dė pabėgti į vakarus.
♦ Prie Floridos buvo sulaiky

ti trys Kubos žvejų laivai, kurie 
žuvavo Amerikos vandenyse.

+ Suomijos prezidentas vieši 
Maskvoje ir tariasi su sovietų 
vadais.

0 Egiptas pagrasino pradė
siąs karo veiksmus prieš Izraelį, 
jei šis neparodys pozityvaus no
ro derėtis dėl taikos.

+ Italijos šarvuočiai buvo pa
siųsti į Kalabrijos miestą Reg
gio tvarkyti neramumų.

+ Pirmadienį naujas JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tauto
se Bush pradės eiti pareigas. Jis 
anksčiau buvo Atstovų Rūmuo
se, bet pralaimėjo kandidatuo
damas iš Texas į senatą.

testą pasirašė šalia rašytojo 
Heinrich Hoffmann, pulk. gen. 
Dovydo Dragunskio, žydų žur
nalo Sovietuose redaktoriaus 
Arono Vergelis, ir poetė Violeta 
Palčinskaitė. (E)

MASKVA. — Arkivyskupas Agostino Casaroli, Vatikano už
sienio reikalų ministeris, oficialiai vadinamas Viešųjų Reikalų Ta
rybos sekretoriumi, atvyko sovietų keleiviniu Aeroflot lėktuvu 
į Maskvos šeremetjevo aerodromą, kur jį sutiko būrys sovietų 
užsienio reikalų ministerijos pareigūnų su Medvedevskiu, Itali
jos reikalų specialistu, priekyje. Arkivyskupas atvyko pasirašyti 
atominių ginklų platinimą draudžiančios sutarties, tačiau aero
drome jis pareiškė, kad jis norėtų svarstyti klausimą, kaip pa
gerinti katalikų Sovietų Sąjungoje religinio gyvenimo sąlygas.

i Arkivyskupas Casaroli yra 
laikomas Vatikano komunistinių 
klausimų specialistu. Jis derė
josi su Vengrijos valdžia, lankė
si pas Jugoslavijos prezidentą 
Tito, kur pasimatė ir su komu
nistinės Kinijos diplomatu.

Pasaulio spaudoje ši kelionė 
laikoma dar vienu žingsniu į 
Vatikano-Maskvos glaudesnius 
ryšius Popiežius Jonas XXIII- 
sis 1963 m. priėmė Vatikane Ni
kitos , Chruščiovo žentą Alekse
jų Adžubejų, vėliau jo įpėdinis 
popiežius Paulius 1966 m. pri
ėmė sovietų užsienio reikalų mi
nister} Gromyką ir 1967 m. so
vietų “prezidentą” Podgorną. Ar
kivyskupas yra aukščiausias Va
tikano pareigūnas bet kada apsi
lankęs bedieviškoje Sovietų Są
jungoje. Kai kurie katalikų ku
nigai Romoje galvoja, kad Ca
saroli slaptai jau yra buvęs Mas
kvoje keletą kartų. Jis slaptai 
yra vedęs derybas ir su Lenki
jos bei Čekoslovakijos režimais. 
' r šios kelionės proga pasaulio 
spaudoje vėl minimas Lietuvos 

. vardas. NYT rąšp, kad Sovietų 
Sąjungoje yra apie 3.5 milijo
nai katalikų, daugiausia Lietu
voje. Pontifikalinis Metraštis 
sako, kad Sovietijoje yra apie'12 
diocezijų, kai kurios • jų- nebe- 
veiklios. Jų daugiausia Lietu
voje ir vakarinėje Baltigūdijoje 
bei Ukrainoje,' buvusios Lenki
jos srityse. Kai kurie Lietuvos 
vyskupai Vatikano esą nepripa
žįstami, nes jie paskirti su so
vietų valdžios pritarimu. Lie
tuvoje esą 500 bažnyčių. Apie 
100 bažnyčių esą Latvijoje, ke
lios bažnyčios yra Lvove ir po 
vieną Leningrade, Odesoje ir 
Tiflise. Maskvoje yra tik vie
na katalikų bažnyčia, neskaitant 
užsienio diplomatų koplyčios 
Amerikos ambasadoje.

Įspėja nepulti 
Šiaurės Vietnamo
ROMA. — Viet Congo atstovė 

Paryžiaus taikos derybose Thi 
Binh Italijoje pareiškė, kad 
Amerika ir Pietų Vietnamas ren
gia naują invaziją, šį kartą į 
Šiaurės Vietnamo teritoriją. Ji 
Įspėjo, kad toks puolimas gali į 
konfliktą įvelti komunistinę Ki
niją, kuri nestovėsianti rankas 
susidėjus ir nežiūrėsianti, kaip 
agresoriai puola brolišką, soęia-

š. Vietnamą.
šiaurės Vietnamo gynybos mi-

KIEK VIETNAME KARIŲ?
SAIGONAS. Amerikos ka

riuomenės P. Vietname skaičius listinę respubliką. Binh įspėjo 
vėl sumažėjo ir dabar yra že- * prezidentą Nixona, kad Ameri- 
miausias nuo 1966 metų rude-'ka susilauks dar didesnių pra- 
nio. Vasario 18 d. Vietname bu- laimėjimų, jei ji bandys pulti 

No 330,600 amerikiečiai kariai.
Pietų Vietname, yra 248,800,

armijos kareiviai, 16,200 karo nisteris generolas Giap sovietų 
laivyno, 24,200 marinų, 41,300 kariuomenės dienos proga pa
karo aviacijos ir 100 Pakrančių1 sakė kalbą sovietų ambasadoje 
Sargybos kariai. Be to jūrose Hanojuje. Jis pasidžiaugė komu- 
prie Vietnamo yra 18,500 jūrei- nistų pergalėmis Laose. Tos per- 
vių ir 500 (Pakrančių Sargybos1 galės yra įspėjimas Amerikai, 
įvairiuose karo laivuose. kad ji nebandytų liesti šiaurės

Pentagonas paskelbė, kad lie- Vietnamo. Bet kokie nuotykių 
pos mėnesį į karinę tarnybą bus ieškojimai agresoriams bran- 
pašauktas 1,531 gydytojas, 77 giai kainuosią, 
kaulų specialistai ir 536 dantis
tai. Jie turės tarnauti armijoje, kad Kinija nusiuntė į Laosą š. 
karo laivyne ar aviacijoje dve- Vietnamo kariuomenei dar 2,000 
jis metus, šių rekrutų šauki-, karinių patarėjų, tačiau atsisa- 
mas tapo reikalingas staiga su- kė siųsti “savanorių” kariuome- 
mažėjus šių specialybių savano- nę, kaip Korėjos kare 1950 m. 
rių skaičiui. Medicinos mokyk- šiaurės Vietname jau anksčiau 
las baidantieji buvo raginami 
savanoriškai stoti į karinę tar
nybą, tačiau savanorių nepakan
ka ir juos tenka prievarta šauk
ti. . n

kad ji nebandytų liesti šiaurės

Hong Kongo spauda praneša,

buvo apie 4,000 kinų patarėjų. 
Dabar jų skaičius sieksiąs 6,000. 
Jie kovose nedalyvauja.

Peikia Britaniją dėl 
ginklų Afrikai

LONDONAS. — Kaip ir rei
kėjo tikėtis, Britanijos nutari-

Žydų konferencijoj
BRIUSELIS. — Tarptautinės 

žydų konferencijos dalyviai ame-, 
rikiečiai prof. Hans Morgenthau,' mas parduoti Pietų Afrikai sep-
filmų direktorius Otto Premin-. tynis helikopterius sukėlė triukš- 
ger bei rašytojas Paddy Cha-Imą juodųjų valstybių tarpe. Nu- 
yewsky pasmerkė konferencijos i tarimą jau kritikavo Jungtinių 
vadovus už New Yorko rabino,Tautų sekretorius U Thant, pri- 
Kahanes išmetimą iš konferen
cijos. Nors dauguma žydų ne
pritaria Kahanes taktikai smur
tų persekioti sovietų diploma
tus Amerikoje, tačiau konferen
cija galėjo išklausyti rabino Ka
hanes pasiūlymų, sako kritikai.

Kaip jau rašyta, Kahane bu
vo išmestas iš konferencijos sa
lės, jam nedavus žodžio ir belgų 
policija jį ištrėmė iš Belgijos, 
kad neįvyktų provokacijų prieš 
sovietus.

Konferencijoje Žydų Gynybos 
Lygos pasiūlymus perdavė Ka
li anės padėjėjas Bertram Zwei- 
bon. Lyga siūlo “padaryti sovie
tų diplomatų gyvenimą Vaka
ruose nepakenčiamu”. Reikia su
stabdyti bet kurį kultūrinį ben
dradarbiavimą” tarp Vakarų ir 
Sovietų Sąjungos, žydai turį pa
skelbti ekonominį boikotą sovie
tų prekėms, žydai turi sustab
dyti visas kalbas, grasinant de
monstracijomis ir vieša akcija, 
apie Vakarų-Rytų eusitarimą. 
Lygos kalbėtojui pritarė vienas 
žydas iš Sovietų Sąjungos, ku
ris pareiškė, kad kovojant prieš

mindamas dvi Saugumo Tarybos 
rezoliucijas, priimtas 1963 ir 
1964 metais. Rezoliucijos ragi
na visas JT nares neparduoti P. 
Afrikai ginklų, amunicijos ir 
kitos karinės medžiagos.

JT specialus komitetas apar- 
teidui pareiškė Britanijai ofi
cialų protestą. Nigerija paskel
bė, kad ji pasitraukia iš britų 
bendruomenės valstybių sudary
to komiteto Indijos vandenyno 
saugumo reikalams svarstyti. 
Manoma, kad iš komiteto išeis 
Indija, Malaizija ir Kenija. Gha
na jau atšaukė iš Londono sa
vo Aukštąjį Komisarą, kaip va
dinami britų bendruomenės na
rių ambasadoriai. Galimas daik
tas, kad juodosios valstybės pa
grasins išstoti iš bendruomenės 
— komenvelto narių.

Britanijai ypač pavojinga su
pykinti Nigeriją, kurios žibalą 
Britanija perka. Bet kokios eko
nominės sankcijos Britanijai su
darytų daug sunkumų.

genocidą, visos priemonės yra 
geros.

Turkija kovos 
prieš teroristus

TurkijosISTANBULAS.
vyriausybė pasiūlė du įstatymus, 
kurie skirti kovai prieš studentų 
ir kairiųjų grupių terorizmą. 
Praėjusį savaitgalį 20 žmonių 
buvo sužeisti kovose tarp poli
cijos ir studentų. Vis dažniau 
įvyksta išsišokimų prieš ameri
kiečius Turkijoje, dažnėja bom
bų sprogdinimas, pagrobimai ir 
bankų plėšimai.

Įstatymai numato griežtesnes 
bausmes už viešų pastatų oku
pavimą, už pasipriešinimą polici
jai. Už demonstracijas be leidi
mo numatomos bausmės iki 9 
metų kalėjimo.

Turkijos premjeras pagrasi
no, kad neramumams nesiliau
jant jam teks kviesti kariuome
nę tvarkai palaikyti.

KAMPALA. — Ugandos ka
riuomenė pareiškė, kad gen. Idi 
Amin turėtų pabūti Ugandos 
valdžioje mažiausiai penkerius 
metus. Karininkai prašo Ami
ną, kad jis pasidarytų prezi
dentu.



I

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

_____ JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. _

GYVENSI BE RIEBALŲ - GYVENSI BE VARGŲ
Lietuviška galva — geriausias vairuotojas sveikatom

Gyvenimo tiesa

Dviejų tūkstančių kalorijų 
maistas ’vienam gali padidinti 
svorį, kitam — visai ne, nors jie
du bus maždaug tokio pat sudė
jimo ir užsiėmimo. Nesukime 
sau galvos, kiek mums reikia su
valgyti, kad nenutuktumėme. 
Nesunku orientuotis valgio tin
kamume. Vidutinėse sąlygose 
gyvendamas, normalaus svorio 
asmuo tegul tik tiek valgo, kad 
savo svorį maždaug pastovų pa
laikytų. Maži svyravimai šen 
ir ten esti nereikšmingi. Jei ima 
svoris kilti, reikia sumažinti 
kramtymą kaloringo maisto: 
riebalų ir angliavandžių (milti- 
nių-krakmolinių) prisieis suma
žinti. čia ir slepiasi svorio pa
stovumo išlaikymo sunkumas 
bei lengvumas, žmonės žino, dėl 
ko jie tunka. Tik ne visi pajėgia 
savo burnos varstymą reguliuoti.

Daugelis dalykų išveda 
mus iš kelio

Persivalgymas yra daugprie- 
žastinis dalykas. Daugumas 
mūsiškių šiandien nepersidirba. 
Bet įprotis persivalgyti dar pa
siliko iš sunkaus darbo dienų. 
Tada lašinių ir dešrų prisikirti- 
mas buvo būtinybė. Dabar toks 
persivalgymas mums yra tiek 
reikalingas, kaip šuniui penkta 
koja. ■ ■
,: Liaukas kaltinamutukime dau- 

■ gelis persivalgančiųjų. Tai tik 
savęs ir kitų apgaudinėjimas. 
Dabai retai — tik apie 3% visų 
nutukusių liaukos nutekina. O 
jei ir taip pasitaikytų, tai-vis- 
vien tinkama dieta esti tokio ne
gerumo vienas iš pagrindinių 
gydymosi būdų.. Bet vienas da
lykas yra žinoti tiesk, kitos tą 
žinojimą paversti savo 'gyveni
mo rodikliu. : i
Liaukimės kvailioję su dietomis 
į Pradėjęs prisilaikyti suliesėji- 

' mo dietos, žmogus neturi pradėt 
Vaikiškai elgtis; pradėt labai 
svorį kaitalioti. Geriausia lai
kytis pagal -savo- amžių,.- ūgi, ly
tį,, sudėjimą ir aukštį numatyto

rm@n tr |o sūnus Lowis mokjna katinu 
orkestru i

Kili forai į os dirigentas • kom poxi tor i u i -Id 
di

net su tūlo MD globa

svorį. Tikrumoje jos talkina žmo
gui nusiraminti ir palengvina su-! 
mažinti persivalgymą. Gi kiek
vienas turi žinoti, kad svorio nu- į 
metimas visam laikui, o ne tik 
kelioms savaitėms yra vertin-1 
gas. Visoks kitoks svorio nu
metimas yra mediciniški prie- j 
tarai. Gana mes turime įvairiau
sių prietarų — ypač religinių:
jų mums įpiršėjai kaip inkstai Pasiskaityti. The Medicine 
taukuose gyvena. Taip nutinka Show, By The Editors of Gonsu- 
ir su mediciniškų prietarų — mer Reports.
įvairiausių laikinų suliesėjimui 7 ____ _________ _
priemonių mums įsiūlytojais.1 STENKIMĖS TEISINGU 
Jie turėta o riebusis suliesėti U- tT5AKYMU PASINAUDOTI 
gesmam laikui nepajėgia. Ge
riau, kad toks visai nebūtų pra
sidėjęs su visokio plauko apga
vikais. Tikras suliesėjime pasi
sekimas glūdi tik trijuose daly
kuose: 1. mediciniško asmens 
priežiūroje dietos prisilaikymas.
2. užsiėmimas — netinginiavi- 
mas. 3. dvasinė — psichologinė 
pagalba teikiama ilgesnį laiką — 
mėnesiais, čia ir prieiname svar
biausią kliūtį suliesėjimui: žmo
gaus emocinio nepastovumo bu
vimas nutukėlyje, kaip ano ne
suverpiamo Eglės kuodelio vi
duryje mitologinio šliužo įsiran- 
gymas. Nesuverpė pasakos Eglė 
:savo kuodelio tol, kol burtus nu
galėjo. Taip ir mes nu takėliai 
nesuliesėsime tol, kol savus jaus
mus nuo prietarų neišlavinsime :- 
kol asmenybe, savomis'emocijo
mis netapsime sau žmonėmis, o 
ne vėjo botagėliais toliau per gy
venimą, eisime.

Net:dr minėtos,; ant trijų pa? girtis ritė savais darbais prįėš 
stovų besirandąs tiktas nuliesė- 
jimah kelias kartais nepadeda. 
Mat; nutukimas dažnai atsiran
da dėl minėtų jausminių bei as
meninių negerovių. Pastarosios 
rišasi su persivalgymu, su į val
gį įvairiopų įpratimu. O įpra
timą keisti ne kiekvienas pajėr’ 
gia.- - . -i

Išvada. Jokio paslaptingo 
patarimo niekada neklausykime, 
norėdami svorį numesti. Jokios 
keistos dietos niekam ilgesniam

Draugas iš burnos radijuoja 
bakterijas visiems

Klausimas. Malonėkit, dakta
re, paaiškinti, kas darosi su ma
no draugu. Jis skundžiasi kas
dien vis kitokiomis ligomis, O 
dabar tai visai blogai su juo. Jis 
ėmė skųstis, kad jis iš burnos 
radijuoja bakterijas ir visus ga
li užkrėsti. Ar yra tokiems ko
kia pagalba. Kaip tokiu? gali- 
ma; pagydytu Labai. dėkoj u iš 
anksto už atsakymą. Manau ir 
kiti.tokių-draųgų tori — ir jiems 
bus naudinga sužinoti teisybę 
šitokios ligos sulaukus.

Atsakymas, žmogus trejopai 
sųnegalėti gali; kūnų, protu ir 
jauanąisjį^- emocijomis; : Pasta
rosiomis sunegalavęs, žmogus 
turi dar sąryšį su realybe: ; jis 
pyksta ant žmonių, kaltina ki
tus dėl esamų negerovių, nori

— hypochondrikai. Jie berei
kalingai rūpinas apie neturimas 
ligas. Dar to blogio negana. 
Svarbiausias tokio žmogaus trū
kumas, tai jo pametimas sąry
šio su pačiu savimi kaip visu as
meniu, ir vietoj viso savęs ėmi
mas už pakaitalą vieną kurį sa
vo organą. Toks ima skųstis sa
vu “prakeiktu skrandžiu”, tarsi 
tas skrandis būtų jo biaurus kai
mynas. Nesidomaudamas apie 
aplinkinius^ jis rūpinasi vieno 
kurio savo organo likimu, kurį 
jis įtaria netikusiu esant. Hypo- 
chondriako svarbiausias nege
rovių nešėjas esti viduriai, žar- 
nos. Įdomu, kad tokie nelabai 
bijo vėžio. -

kitus, pavydi, apkalba artimą, 
savyje rąsto' nematydamas, p 
kito akyje dėl krislo visą apy
linkę sukeldamas. Tai emociniai 
ligoniai. ; ,

Kūnu sunegalavimus visi jau 
gerokai . atpažįstame. Vargas 
esti su psichiniai susirgusiais, o 
kūliu besiskuhdžiančiais žmo
nėmis. .Nepatyręs gydytoj as to
kiems išrašo daug tyrimų atlik-

tokiu visai ^kratosi.
XAJLX0. XL 1A.LA I 1 ICArVJf LrV __ . ° =- - * ~~ ’ ***

.'Svorio, gal 'kiek dar mažesnio, daikui nepadėjo, lies jos nesire- s Kaip- iš karto galima pažinti 
- - psichiškai negaluojantįjį, štai

keletas pavyzdžių. Jei pacientas 
skundžiasi keistais negerumai: 
kaimynas radijo spinduliais jam 
galvą skaudina. \ Arba vėl į— jam 
atrodo, kad jo kraujas į krešu
lius virstąs, kad jo burna spin
duliuoja bakterijas ir visus už
krėsti jis galįs. Kiti ima ne
galuoti — bijoti, kad juos žmo
na maistu iinanuodyti, kad juos 
kitos valstybės saugumo. orga
nai persekioja.. Tokie ir panašūs 
žmonės turi deluzi j as (tai ne
teisingas įsitikinimas, kurio ne
galima prašalinti protavimu) 
apie kūno susirgimus.

Tokie pacientai ne visi būti
nai turi eiti pas psichiatrą. Pa
žindamas gerai pacientą, jo gy
venimą, šeimą ir bendradarbius, 
gydytoj uas gali sėkmingai to
kiam padėti tvarkydamas jo 
jausmus, naudodamas kaip prie- 
dinį.gydymą vaistus (phenothi- 
azinęs) vitaminus ir kitos jam 
žinomas priemones.

Kita' rūšis psichiniai nega
luojančiųjų yra “ligų maišeliai”

iTie, kurie esti 15% virš savo 
normalaus svorio, geriau tegul 

-.tokiais ir palieka, negu kad mė
tosi savo svoryje perdaug. Eiti 
-ir vėl neiti, . 'geriau ant vietos 
rastis. Ryškus pakartotinas 
svorio kaitaliojimas yra nes vei
kesnis dalykas už lengvą bei vi
dutinį sūri ebėj imą.

Svorį numesi tada, 
kai nusiraminsi

žinoma, kad kai kurios
monės padeda laikinai numesti

prie-

mia sveikais pamatais. Tvarky- 
khnės savais jausmais, net spe
cialistų talkinami. Laikykimės 
mums gydytojo paskirto maisto. 
Ir darbštūs išlikime. Tik tuo ke
liu eidami, mes pajėgsime džiu
ginančių laimėjimų pasiekti, ši
tos tiesos visi labai atkakliai pri
silaikyme, nors ir geriausias mū
sų draugas mėgintų mus kitaip 
nuteikti. Priešingai, mes, būda
mi ant tiesaus kelio, visu savu 
pajėgumu tempkime iš medici
niško klystkelio kiekvieną mū-

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

laikus, 
ir laumės 
laukus...

S. -Petersonienė

Poezija <r pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

ai

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apy&akaitės vaikams. DaiL V. Siman 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didėlio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kama 4 doL

7. Juozas Šveistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Scdeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaiti*, 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
tą vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO. TT>L. 60603.

dinėj psichoterapijoj išsimoks
linęs, galės labai gerai hypochon- 
drikui talkinti.

Neurotikai daugumoje ne spe
cifiniu simptomu skundžiasi, 
bet daugiau savo baimingumą 
išreiškia, sakydami; “AŠ hi jau 
sklerozės. Aš drebu, kad netu
rėčiau smegenyse vėžio”, arba 
“Aš žinau, tai mano širdis, dak
tare”.

Tikras hypochotfdrikas savu1 
dvasiniu stoviu esti arti psicho
zės. Jis netenka realybės paju
timo. Todėl tokį gydydamas gy
dytojas turi pakęsti^ jo keistu-, 
mus, įskaitant jo polinkį su chi- 
ropraktikais turėt reikalų, ar 
siekimą taip vadinamų “Natu
ral methods”. Tokie gali būti 
labai nedėkingi, tuoj gydytoją 
užgauną, visai nė dėl gydytojo 
kaltės. PvzJ, toks ima skųstis, 
kad jo žmona sunkiai serga ir 
jis jau pervargę namuose ją lai
kyti, vietos gydytojo nurodymus 
pildydamas. < Jei patarsi 7tokiam 
vežti žmoną Akoninėn, jis ims 
skustis, kadi jam -daug kainuos 
nuvežimas.- Jei tada , tokiam pa
siūlysi vežti i Oook Apskrities li
goninėn (jon įganius veža poli
cija be mokesnio); hypochondri- 
kas kone sudraskys tave: tu, gir
di, norįs jį ir jo^moną pražudyti, 
Tenka visokiir nemalonumų gy
dytojui pakeki ,neužtarnautai iš 
kiekvieno hypochondriko. Bet 
jei kentėsi — leisi j am 'save, ap- 
spiaudyti, —- hypochohdrikas il
gai lankysis pas tave.

Su tokiais .gydytojas elgiasi 
kombinuotai- j ūba tvarkydamas. 
Minėtai empiriškai j uos tvarky
damas, ima reguliuoti tokių žmo
nių dietą, miegą, darbą ir tuš- 
tinimąsi. Prieš depresiją vais
tus kartais priseina pavartoti, 
jei esti ryškūs jos simptomai. 
Psichoterapifkai reikia toks pa
cientas nuteikti, kad jis nėra 
vien skrandis, o visas žmogus su 
daug didesniais reikalavimais, 
negu jis įsivaizduoja.

Pasąmoniniai jausminiai ne
gerumai kartais nuteikia paci
entą taip, kad jo Vienas kuris or
ganas ar jų grupė neatlieka sa
vų darbų — nors nuodugnus iš
tyrimas randa tuos, organus 
sveikus. £ia hypochondrikas ski
riasi nuo tikrąi psichosomatinę 
negerovę turinčiojo žmogaus. 
Dėl psichinių Įtampų gavęs kū
no negerumus tikrai jis juos tu
ri, tokiems skrandyje žaizdos at
siveria, ar žarnose uždegimas— 
colitis gaunas.

Hypochondrikai ima skųstis 
įvairiomis psichofiziologinėmis

reakcijomis. Tai jiems skrandis 
su žarnomis negaluoja, tai galva 
skauda, tai prieš mėnesines ar 
joms sustojus negerumai ateina. 
Dar priedui tokie skundžiasi ly
tiniu nepajėgumu, šaltumu, al
pimu bei galvos sukimusi. Daž
nai tokie hypochondrikai pripa
žįsta savo negerumus atsiradus 
dėl emocijų netvarkos. Nors jie 
prisipažįsta prie savo emocinės 
negerovės, niekada jų gydymas 
nesti lengvas.

.Negalima hypochondrikui pri
rašyti trankvilaizerių ir, nura
minus, kad jis neturi kūno ne
gerovės, paleisti į namus. Tas 
nieko jam nepadės. Tik taip va
dinama vidinė psichoterapija 
čia padėti gali. Nepasiruošęs to
kiam gydymui tiek gydytojas, 
tiek dvasiškis gėriau tegul ne
kiša rankų. Psichiatras čia bus 
vietoj. Ir ne psichiatras, bet pa
mėgęs psichinius ligonius gy
dyti gydytojas, pakankamai vi-

Jau čia aptarėme tris rūšis 
neurotikų: 1. vieni jų fantazuo
ja apie organų suirimą, apie ta
riamą vėžį galvoja, apie nesamą 
širdies ligą. Tokie esti inteli- 
gentiškesni už sekančias dvi virš 
minėtas neurotikų grupes. 2. 
Kūno negerovių įsikalbėtojai ne
atkalbami protavimu: jie tiki, 
kad jų akys traukiasi, kad kai
mynas spinduliais jo smegenis 
ardo, kad žaltys skrandyje vai
kus peri... tai somatic delu
sions. 3. Visiems girdėti hypo
chondrikai, — jie esti tikri at
siskyrėliai nuo likusio juos su
pančio pasaulio.

Negalima nė mėginti tokius 
gydyti pakartotinu- visokių ty
rimų atlikimu, ir nustatymu, kad 
jie neturi vėžio skrandyje, 'guzo 
galvoje. Tas toks gydytojo el
gesys niekada nepadeda neuro
tikui. Net tokiam pacientui ne
padeda atlikti tyrimai, kurių gy
dytojo maldauja: Prašau man 
dar kartą pasakyti, kad aš ne
turiu smegenyse guzo”.

Gydytojas neurotikus tik ta
da getai gydo, kai jis lieka tvir
tas savo nusistatyme nekartoti 
tyrimų, pataiįmująnt pacientui 
neurotikui. Antra, gydyrtojas ne- 
prirašo jokių vaistų, kuriuos,ipa-l |

etatas galėtų palaikyti gydy
mu tat Hfos, kurią jis tikisi tu
rfs. Toks, sakysim, neurotikui 
toniko priraŠymte gali ji nu
teikti j turėjimą širdies negeru
mo — taip bus jame tik ugdo
ma tolimesnė baimė.

Svarbiausią darbą gydytojas 
atlieka neurotiką gydydamas — 
įeidamas jam laisvai kalbėti 
apie savo gyvenimą. Po kurio 
laiko dažnai neurotikas pasisa
ko, kad jis savo ligą laiko prasi
dėjusią nuo jo draugo susirgimo 
ta liga. Toks sau ligos prisiskai- 
tymas nebus dažniausiai taip pa
prastas, kaip medicinos studen
to, susergančio profesoriaus pa
skaitoje aptarta liga. Neurotikas 
gali būti labai artimas asmuo 
tam, kurio negalia jis įsivaizduo
ja pats turįs. Kartais neuroti
kas savo pažįstamame asmeny
je įžiūri simbolį kokio savam gy
venime dalyko. Visa tai gydy
tojas iškelia paviršiun, atsar
giai ištiria, tada pacientas ima 
pajėgti liautis bijojęs, kad kuris 
jo kūno organas ims jį ir išduos 
— numarins.

žodžiu, kantrus ir pajėgus 
gydytojas gali padėti susitvar
kyti daugeliui pacientų, ken
čiančių dėl kūninių deluzijų — 
klaidingų įsikalbėjimų, taip pat 
galima padėti ir hypochondri- 
kams bei organines neurozes tu
rintiesiems, įskaitant ir fantas
tus apie savo organų suirimą.

.(Nukelta į 5 psL)
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to cough up $18.75

You wouldn’t like it, o£ course.
You see, cme of the nice 

things about buying tLS. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages bf Savings 
Bonds.

Imt of all, if you think 
they’re a get-rfch-quick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
hauL For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck.

They do pay off, however. 
Handsomely, as a matter of fact

r . Z.-T?. . TZj

A little over 4 dollars far

There’s one other very m- * 
portant reason why Americas^ 
already own over $52 btUkrn

It’s called pride.
R just so happens that most

this is the best piece of real 
estate going.

If you happen to be one of

of ours, why not buy-into it - 
Sign up for die Payroll Sav-

Or go to your bank.
And eou^h up that $18.75.

Take stock in America
Buy LLS. Savings Bonds & Freedom Shares

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, ILL 60608
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Kolba buvo pasakyta Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime Detroit, Mich., vasario mėn. 14 dienų

šiemet vasario mėn. 16 d. su
kanka 53 metai nuo mūsų tėvų 
žemės — Lietuvos valstybės at
kūrimo. Tą dieną daugiau kaip 
šimtą metų pavergta caristinės 
Rusijos Lietuva, Lietuvos Ta
rybos nutarimu, Vilniuje pasisa
kė visam pasauliui, kad nori bū
ti laisva ir nepriklausoma res
publika su sostine Vilniuje. Ji 
buvo pripažinta de iure Jungti
nių Amerikos Valstybių, Sovie
tų Sąjungos ir kitų pasaulio ga
lybių kaip laisva, nepriklausoma 
respublika pasaulio tautų šeimo
je ir turėjo pilnas diplomatines 
atstovybes.

1940 m. birželio 15 d. laisvai 
ir kūrybingai besitvarkanti Lie
tuva buvo Sovietų Sąjungos, su
laužius nepuolimo ir savitarpi
nės pagalbos sutartis, okupuo
ta karinėmis pajėgomis ir iki 
šios dienos laikoma bolševikinėse 
replėse.

Mūsų šalies vyriausybė Lie
tuvos okupacijos nepripažįsta ir 
dėl to mes amerikiečiai lietuviai 
turime būtų dėkingi savo vyriau
sybei ir mūsų pareiga jai ryškin
ti okupanto nusikaltimus lietu

vių tautai ir reikalauti Lietuvai i 
laisvės.

Alan yra labai maloni garbė i 
šiandien jus pasveikinti ir iš vi- į 
sos lietuviškos širdies palinkėti į 
našaus ir vaisingo darbo užsi- | 
brėžtuose tiksluose, išlaikyti nie- j 
kad nemirtingą mūsų tautos dva- ; 
šią ir didelę lietuvišką stipry-1 
bę išeivijoje, toli nuo tėvynės. • 
Tegu visos mūsų pastangos, mū- j 
sų darbai, mintys ir sumanymai, i 
mūsų troškimai ir mūsų širdys 
šiandien tebūna skirta Lietuvos 
laisvei ir jos garbei.

Tvirtai tikiu, kad mes visi ly
giai vienodai mylime Lietuvą 
ir visi jai trokštame tiktai lai
mės. Bet aš taip pat myliu ir 
šitą šalį.
kurioje gimiau. Tikiu tikrai, 
kad mes visi ją mylime, nes toji 
šalis — Jungtinės Amerikos 
Valstybės — ne vienai mūsų 
išeivijos kartai suteikė nuošir
džią, svetingą prieglaudą ir lais
vę. Ir paskutinioji mūsų atei
vių banga čia rado visuotinę 
laisvę ir prieglobstį nuo politinių 
persekiojimų.

Lietuviai visais laikais JKb 
laisvę įvertino visa savo š»P

Mercy kolegijos, McAuley auditorijos scenos vaizdas, Detroito lietuviams 1971 m. vasario 14 d. Vasario Še- 
lioliktąįą minint. Priekyje pranešėja Karele Veselka tė. Kairėj, prie pianino, dirig. Stasys Sližys. Jaunimo 

choras pasiruo'ęs dainuoti.
Nuotrauka Kazio Sragausko

ektas

Išvakarėse Vasario 16 minėjimo Detroite. Inž. Antano ir Marijos Rudžių 
pagerbimo vakarienėj garbės stalas. Stovi iš kairės į dešinę: Saulius šimo- 
liūnas, dr. Arūnas Udrys, Antanas Sukauskas. Sėdi — Elzbieta Paųrazienė, 
Bernardas Brizgys ir svečiai, mūsų mylimi ir gerbiami inž. Antanas ir Ma

rija Rudžiai. * 1
Nuotr. K. Ražausko

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vadovo Biržiškos “Senųjų Lietuvišku Knygų Istorija” yra # 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygij kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minksL $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J* B. Konaaus knyga 

ATSIMINIMAI 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 Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

— ................. i ■ i ............ ....

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

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

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

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

Dr. A. J. Gusaen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 78 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. Vaičiūniani, 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.

NAUJIENOS,
17S9 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. SOWS

I * * J

mi. Tie, kurie anuose metuose 
į šią šalį atkeliavo nuo rusų ca
ro persekiojimų ar nenorėdami 
tarnauti caro kariuomenėje, Pir
mojo 'Pasaulinio karo metu ne
dvejodami stojo į amerikiečių 
armiją ir drąsiai išėjo kautis už 
laisvę. Mamos ir kitų baisiųjų 
mūšių laukuose Europoje ilsisi 
tūkstančių tūkstančiai Ameri
kos lietuviu kareiviu kaulai. Vi
si jie mirė už laisvę.

Ir taip pat po Antrojo Pasau
linio karo tūkstančiai lietuvių 
nebegrįžo į šią šalį nuo Atlan
to pylimo, nuo Reino, iš 
ko salynų ir iš vandenynų gel
mių. Jie paaukojo savo jaunas 
gyvybes už visos žmonijos lais
vę ir laimę. Jie mirė už laisvę, 
nors vergijos pančiai ir ne visur 
pasaulyje dar tapo sutraukyti. 
Vergijoje šiandien merdi ir jų 
tėvų žemė — Lietuva.

Visa šioji didžioji laisvės ša
lis yra nusėta lietuviškais Karo 
Veteranų postais. Tas tik rodo, 
jog lietuvis laisvę myli, noriai už 
ją kariauja, moka ją . ginti ir

■ mirti už ją ir jos niekada neišsi
žadės.'

Mano senelis mirė prieš 30 me
tų sulaukęs garbingo 90 metų

■ amžiaus? Jis'visada mėgo pasa
koti, kaip per jų kaimą jodavo 
rusų kazokai, kuriuos žmonės 
vadindavo laisvės priešais arba 
“nevalninkais” ir sakydavo: ‘Tu j pasitaikys atveji kai per neat- 
ruski, judošiau, atėmei mums 
laisvę, gaudai mus į rekrūtus ir 
nori mus pražudyti, bet tu mūsų 
lietuviškos dvasios ir mūsų dū
šių nenužudysi...” Taip Lietu
va ir lietuviškoji dvasia savo 
stiprybėje išliko gyva ir nepa
žeista šiaudinėse Lietuvos kai
mo bakūžėse, nors ir supančiota 
vergijos lenciūgais. Ir lietuviš
kas rastas ir drukas tada jai bu
vo uždraustas. Lietuviai kietai 
išsilaikė, ir tautiniai ir dvasi
niai, ir nepasidavė kitų įtakai.

šiandieninis, paskutinis Lie
tuvos pavergimas yra pats pik
čiausias ir nuožmiausias. Rusai 
komunistai be gailesčio naiki
na pavergtą Lietuvą visomis 
žiauriausiomis priemonėmis: ko
lonializmu, rusinimu, plėšimais, 
tikėjimo persekiojimu, spaudos 
sunaikinimu, Lietuvos žmonių 
turto pagrobimu, gyventojų ka
linimu, žudymu, trėmimais į Si
birą ir visų žmogiškųjų laisvių 
atėmimu ir sunaikinimu.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių nepripažinimo faktas yra do
kumentuotas ir patvirtintas vie
šais pareiškimais atsakingų šio 
krašto vyriausybės asmenų. 
Kiekvienais metais per Vasario 
šešioliktosios minėjimus Senate 
ir Kongrese šis nepripažinimo 
faktas yra aiškiai pakartojamas. 
Tą dieną pasakytos senatorių ir 
kongreso narių kalbos yra užre- 
korduojamos, kur įsakmiai yra 
pabrėžiamas Lietuvos aneksijos 
nepripažinimas.

Amerikos Lietuvių Taryba jau i 
30 metų kovojo ir dabar tebe
kovoja už šią didžios reikšmės 
principą: Kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės nepripažintų so
vietinės Lietuvos okupacijos, lis 
kraštas yra beveik vienmtėlfs,

BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Komunija į rankas

Vatikanas pranešė, kad kata
likų kunigams dešimtyje kraštų 
leista dalinant žmonėms komu
niją nebedėti ant liežuvio, o duo
ti j rankas. Tie kraštai yra: Ka
nada, Prancūzija, Vakarų Vokie
tija, Pietų Afrika, Austrija, Bel
gija, Japonija, Jugoslavija, Olan
dija ir Prancūzų Somalija. Ko- 
munikantams tuose kraštuose 
leidžiama paimti šventąją duo-

š Pacifi I iš kunigo rankų ir patiems
įsidėti į burną,į pranešė Frederi- 
co Aleksandrui, Tikėjimo Dok
trinų kongregacijos, seniau va
dintos “šventos inkvizicijos” at
stovas.

Svarbiausias
mui Vatikano argumentas esąs 
išreiškiamas posakiu: “Kai bu
vau vaikas mane penėjo, dabar 
kai esu suaugęs asmuo galiu 
pats valgyti”. I

Romos katalikų senovės užra
šai rodo, kad Ankstybieji krikš
čionys tą sakramentą priimdavo 
pasilenkę stovėdami ir komu
niją gaudami | ištiestą ranką. 
Tik šeštame 
taus popiežius lAgapetus įvedė, 
kad komuniją kunigas pats pa
deda ant liežuvio.

Kai kurie kons ervatyvūs baž
nytininkai reiška baimę, kad

tokiam pakeiti-

žiuje po Kris-

komuniją su
triuškins, kitam ant žemės nu
kris ir bus daug zargo kiekvie
nam trupunėliui surankioti.

La Crosse vyskupo vargai 
su Necedah, 'stebuklu"
The New Work skelbia RNS 

informaciją iš La Crosse, Wis., 
kad speciali katalkų tyrinėjimų 
komisija rekomendavo dar kartą 
pasmerkti “Marijos kultą” va
dinamoje Necedcs šventovėje 
(Necedah shrine, Wis.) paskelb
ti jog tariamieji apsireiškimai 
yra nelas ir esamąją Necedos 
koplyčią pašalinti.- j

Tą komisiją La Crosse vysku
pas Frederick Freking sudarė 
dar 1969 metų rugsėjo mėnesį 
iš trijų kunigų ir dviejų pasau
liečių tikslu ištirti pasakojimus, 
kad tenai tebepraktikuojamas 
Palaimintos Mergelės kultas, ne
paisant kad pirmesnis vyskupas 
John Treacy dar 1955 metų bir
želio 17 dieną buvo uždraudęs.

Tariamo apsireiškimo vietoje 
prie Necedah, Wis., nuo 1950 
metų yra pastatyta vad. švento 
Ražančiaus Karalienės Taikos 
Užtarytojos” koplyčia, kur nuo 
tol laikomos viešos pamaldos 
kalbant rąžančius.

Naujai paskirtoji komisija sa
vo pranešime vyskupui Freking 
patvirtino dar 1950—1955 me
tais pravestus diecezijos tyri
mus, kurias buvo nustatyta, kad 
tariamieji apsireiškimai ir “re
voliucijos” bei "apreiškimai” tū
lai Mrs. Mary Ann Van Hoff yra 
melagingi (false). Dabartinė 
komisija rekomendavo, kad vys

sargumą kitasis

kuris nepripažino Lietuvos oku
pacijos ir pasižadėjo ir toliau 
nepripažinti. (b. d.)

kupo John Treacy 1955 metais 
paskelbtas to kulto pasmerki
mas būtų aiškiai pakartotas ir 
kad visiems asmenims, kurie tos 
koplyčios kultą skatina ir pro
paguoja, būtų aiškiai pasakyta, 
jog tas kultas ir to koplyčia yra 
bažnyčios oficialiai pasmerkti, 
taip pat kad panašios koplyčios 
būtų uždraustos statyti ateityje, 
o to kulto išpažintojams uždraus
ta dangstytis Katalikų vardu.

Eretiškos nuotaikos 
popiežiaus seminarijose
Vatikano šaltiniai skelbia, kad 

“Vatikano švietimo ministeriš” 
prancūzų kilmės kardinolas Ga
briel Garrone, šventosios Kata
likiško Auklėjimo Kongregacijos

vėjo slaptą konfe- 
14 popiežiaus univer- 

tų ir 27 dvasinių seminarijų 
toriais, kurioje buvo aptar- 

I ti vis labiau didėjantieji studen
tų neramumai tose mokslinėse 
ištaigose, iš kurių išeina būsi- I •
mieji kunigai ir aukščiausieji 
Bažnyčios hierarchijos nariai.

Popiežiaus patarimu, visi ku
rie dalyvavo tuose pasitarimuo
se. perspėti ir prisaikdinti ty
lėti.

Kardinolas Garrone, kurs pats 
yra laikomas liberalu ir 1966 me
tais tas pareigas perimdamas bu
vo įvedęs “liberališkų metodų 
būsimų kunigų auklėjimo meto
duose, dabar esąs labai susirū
pinęs tos Tiberalizacijos” pasek
mėmis, kadangi "dvasinių” stu
dentu ir klieriku reikalavimai 
pradeda per toli siekti, o kai jų 
nepaklauso tai net griebiasi pro
testo metodu. Viso to rezultate 
stojančių į minėtas mokslo įstai
gas skaičiai “baisiai” sumažė
ję, o popiežiaus universitetų stu
dentai pareikalavę net tokių sau 
laisvių, kaip teisės visą naktį 
praleisti už universitetų ribų 
įvairiuose naktiniuose Romos

rei 
sit<

numiniru 
studentai pradeda su savo kriti
komis kištis j mokymo metodus 
ir net kvestijonuoti tikėjimo tie
sas. Tokios nuotaikos jaučiamos 
ir Romos Amerikiečių Kolegijo
je, kur ir kanadiečiai paruošia
mi ne tik kunigų luomą, bet ir į 
Amerikos bei Kanados hierar
chijos pareigūnus. Svarbiausias 
studentų neramumų židinys, da
rantis įtaką į kitas mokslo įstai
gas, esąs “prestižinis” paties po
piežiaus Gregorianos universite
tas, dar XIII amžiuje popiežiaus 
Gregorijaus XIII įsteigtas. Šia
me universitete išsiauklėjo to
kie Bažnyčios stulpai, kaip kar
dinolas Garrcne ir jėzuitų gene
rolas ispanas Pedro Arrupe.

Dabar gi. tame “prestižinia
me” universitete Bažnyčios pres
tižą rausia ne tik studentai. Vė
liausiai net trys Gregorianos 
universiteto profesoriai viešai 
pasisakė už Italijos parlamento 
įstatymą dėl divorsų, prieš ku
riuos popiežius visu atkaklumu 
kovoja.

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”,— TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

---------------------------------------------------- —-------- S

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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 katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, bau* 
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

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 

čekj ar Money orderi tokiu adresu:

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

UNIVERSAL
SAVINGS* LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metais TeL 421*3070
Įstaigo* pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Subscription Rates:
m Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
dx month, $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

$5.00
$1.75

Dienraščio kainos: 
thicagoje ir priemiesčiuose 

metams____________
pusei metų __________
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pusei metų ___________

$20.00
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$6.00
$2.00

$18.00
$10.00
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Kanadoje:
metams _____
pusei metų __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metam* _________  . $21.00
pusei metų ......... ——, $11.00
vienam mėnesiui ■■ $250

Naujienos eina kasdien, ifaki riant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$11.00
$2.00

NAUJIENŲ ofisas atdarai kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Bendradarbiauto jų perauklėjimas
Rusijoje valdžią pagrobusių komunistų grupei ben- 

dradarbiautojų niekad netrūko. Vieni sutiko bendradar
biauti ideologiniais sumetimais. Komunistų skelbiamos 
idėjos jiems nebuvo svetimos. Kiti nuėjo bendradarbiauti 
tautiniais sumetimais. Komunistų valdžiai jie nepritarė, 
bet vis dėlto komunistinė valdžia buvo visos Rusijos val
džia, ir jų, kaip patriotų, pareiga buvusi bendradar
biauti su krašto valdžia. Ypatingai tas bendradarbiavi
mas sustiprėjo Antrojo Pasaulinio Karo metu ir tuojau 
po karo. Tas “bendradarbiavimas”, nuėjo taip toli, kad 
šiandien užsienyje nebeliko nei vienos didesnės rusų 
emigrantų organizacijos, jokios įstaigos ir jokio rusų 
emigrantų laikraščio. Bendradarbiautojai padėjo komu
nistams tas organizacijas išnaikinti.

Lietuvių tremtinių tarpe bendradarbiautojų beveik 
nėra. Jie turėjo progos komunistus arčiau pažinti, žino
jo jų metodus ir jiems buvo labai aiškūs komunistų tiks
lai. Su tremtinių vaikais jau kitas reikalas. Apie sovie
tų karo jėgų įsiveržimą į Lietuvą jie mažai težinojo, so
vietų policijos metodų ant savo kailio jie nepatyrė, o tė 
vų pasakojimais jie nebetiki. Mokslus baigusių tremtinių 
vaikų tarpe yra susižavėjusių “kutūriniu bendradarbia
vimu”. Komunistų valdymo metodų studijuoti jie nenori, 
“neturi laiko”, jiems kažkas pasakė, kad šiandien komu
nistai jau ne toki, koki prieš 30 metų buvo, todėl su jais 
ne tik galima, bet ir reikia rasti “bendrą kalbą”.

Jeigu daktarų laipsniais apsikarstę, ir aukštesnėse, 
mokyklose buvę lietuvių tremtinių vaikai pasiteirautų, 
koks buvo bendradarbiauti su komunistais pasiryžusių 
rusų likimas; kaip komunistų vadai padėkojo caro gene
rolams ir karo vadams, padėjusięms komunistams išsilai
kyti valdžioje; kaip jie elgėsi su komunistams tarnauti 
nuėjusiais inžinieriais, architektais ir kitais specialistais, 
tai taip atkakliai jie nesiveržtų į komunistų nutiestą ben
dradarbiavimo tinklą ir neplanuotų kitų įtraukti.

Trumpai galima priminti, kad Stalinas ne vieną kar
tą buvo suruošęs tokias savo bendradarbių skerdynes, 
kad šiandien dar patys rusai bijo apie jas prisiminti. Jie 
“reabilitavo” vieną kitą maršalą ir generolą, bet išžudytos 
komunistų bendradarbių masės net sąrašų nedrįsta su
daryti. Nužudytų tarpe yra didokas ir lietuvių bendra
darbių skaičius. Dar didesnis Stalino bendradarbių skai
čius buvo pasiųstas į įvairios rūšies “perauklėjimo mo
kyklas”. Tos “mokyklos” Sovietų Sąjungoje niekad ne
buvo uždarytos. Chruščiovas šiek tiek sumažino “perauk- 
lėjamųjų” skaičių, bet pačių “mokyklų” nepanaikino.

▲ v rvi A a w w AI ko® IT Simokaič^ bj fote 1
JAUNIME, TU KALTAS! O GAL IR NE? -u™ 

r “ aiškinti senesnių-Į tais jaunimas pasitikėjo vyres
niaisiais, o vyresnieji pasitikę-Li.. * • •• • • ,, . . . Šluostes vyresniesiems,jo jaunimu. Bendras pasipne- c u *•..._  . . - . gi tai nuostabu! bakvciau,šinimas prieš okupantus, ben- <t< * J. i ~ • j • . . . i ai visai natūralu,dra kova pogrindyje taip visus 
buvo surišę, kad neliko nei 
senosios kartos, nei jaunosios. 
Buvo tik vienas žodis: lietuvis 
kovotojas. Tuo laiku jaunimui 
visai neatėjo į galvą, kad jis 
turėtų vadovauti lietuviškajai 
veiklai. Jis, jaunimas, visai 
pasitikėjo vyresniųjų nurody
mams, ėjo kartu su jais. Po
grindžio organizacijoms prieš 
okupantą vadovavo jau patyrę 
lietuviai patriotai

šių dienų sąlygos laisvuose 
kraštuose kitokios. Ir senimas 
ir jaunimas niekuo nesuvaržy
ti. Jaunimas turi visą teisę 
reikšti savo mintis ir jas vyk
dyti. Valio, jaunimui už stip-

Iš esmės 
jų su jaunaisiais santykių ne
siimu. Jie ir taip aiškūs, nes 
visur ir visuomet jaunimas 
mėgdavo “senius” pakritikuo
ti, galvodamas, kad jis, jau
nimas, gyvena šių dienų gyve
nimu, tuo tarpu, kad “seniai” 
atsilikę, nesuskumba su gyve
nimu eiti. Ir šių eilučių rašėjas 
tą pergyveno, ir tą pergyveno
me visi. Nes mes, “seniai”, ir
gi esame buvę jaunais.

Ta jaunystė mums buvo kar 
ti ir nedėkinga. Pora paskuti
nių nepriklausomos Lietuvos 
metų, toliau pirmoji bolševi
kinė okupacija, vėliau vokie
čių okupacija. Tų laikų jauni
mo polėkiai buvo prislopinti. 
Ir tas prislopinimas, gal būt, 
stipriai suvienijo jaunimą su 
senesniaisiais. Okupacijų me-

Atrodo, kad ne tik pačioje Rusijoje, bet ir okupuoto
je Lietuvoje ruošiamos naujos bendradarbiautojų me
džioklės. Kad dalis nepatenkintų bendradarbiautojų lai
ku susiprastų, ne tik rusų spaudoje, bet ir lietuviškoje 
pasirodė straipsniai apie bendradarbiautojų “perauklė
jimą” Kinijoje. Pasirodo, kad į “perauklėjimo” mokyk
las nuo užpraeitų metų gegužės 7 dienos, kaip buvo pa
skelbtas “kultūrinės revoliucijos” dekretas, pateko 90,000 
kiniečių, komunistų ir Mao Cetungo bendradarbių. Ten 
suvaryti visi kiniečių karo vadai, padėję Mao Cetungui 
pravesti “valstiečių” revoliuciją, sunaikinti Čian Kaišeko 
kariuomenę ir vyriausybę. Tose mokyklose kiniečių yra 
ne tiktai “kultūriniai bendradarbiai”, bet ir buvę komu
nistų partijos centro komiteto nariai, įvairūs^ pirmi ir ki- 
toki sekretoriai, dirbtuvių direktoriai ir daugybė moky
tojų, kuriems “perauklėjimas” “labiausiai reikalingas”. 
Žinia apie “bendradarbių perauklėjim|” šitaip skamba:

“Kokios “mokykloje” darbo sąlygos, galima 
spręsti iš tokio laikraščio paminėto epizodo. Mokyk
los klausytojų tarpe yra senas revomcionierius, ko
vos prieš Čan Kaišeką dalyvis. Jis tavo apkaltintas 
“revizionizmu” už tai, kad reikalavę pagerinti dar
bininkų gyvenimo sąlygas. Dabar jis “stropiai per
tvarko.savo pasaulėžiūrą”. “Nors iš serga sunkia,, 
nepagydoma liga, vakarais jis studijioja Mao veika
lus, o dieną dirba fizinį darbą, — rašų Guanmin žibao. 
— Spaudžiant baisiam šalčiui, jis d rba drėkinimo 
kanaluose, perpildytuose šalto kaipledas vandens, o 
karštą vasarą vienas su dviem jaučiais dirba laukus, 
labiau rūpindamasis jaučiais, negu pats Savimi. Laik
raštis su pasitenkinimu pareiškia, lad “jis pats tapo 
darbiniu jaučiu”. (Tiesa, 197.1 m. vasariot19 d., 3 psl.).
Komunistai išnaudoja kiekvieną pasisiūliusį bendra

darbį. Išnaudojo juos Rusijoje, išnaudoja juos Kinijoje, 
išnaudos kiekvieną tremties “gudragalvį”, kuris tikisi pa
veikti komunistus. O kai iš bendradaroio nieko daugiau 
komunistai jau nebegalės išspausti,tai-pasiųs juos į “per
auklėjimo” mokyklas, kuriose kiekvienam. “mokiniui” 
tenka vadovautis šiuo obalsiu: “Jei išsitorliosimę. pupve, 
širdis pasidarys raudona”. ■ • ............

Kiekvienas, kuris rengiasi su komunistais bendradar
biauti, turės išsiterlioti purve. Kol jis pats neisšitėrlios, 
kol neapterlios savo artimųjų, savo drątgų ir savo tautos, 
tai į komunistų eiles nebus priimtas.

pasirodė stipriai kovo- 
Į jautis savo veržlumu ir organi- 
| zuotumu ne kartą nosis nu- 

Bet ar
ne. 

nes jauni
mas savo energija visuomet 
buvo ir bus pranašesnis už se
nesniuosius. Tačiau pagrindi
nis reiškinys, vis dėlto yra pa
silikęs. Tai bendra kova prieš 
Lietuvos okupantą. Tik tąsyk 
ta kova buvo pogrindyje, o da 
bar laisva ir atvira.

Tad, jeigu vyksta ta pati ko 
va, ar nevertėtų, kaip ir oku
pacijų metais Lietuvoje, už
miršti tarpe mūsų skirtumus, 
ypač amžiaus atžvilgiu. Visi 
esame lietuviai, visi dedame 
pastangas, kad nenutautėtu- 
me ir kad pavergtos Lietuvos 
byla būtų kiek galima daugiau 
paskleista laisvajame pasauly
je.

Bet kokios kovos derinimas 
privalo būti. Jeigu derinimo 
nebus, taps lyg partizaninė 
veikla, kur atskiri daliniai tai
kosi (prie vietos sąlygų. O 
mums partizaninė veikla ne
reikalinga. Jeigu kiekviena 
grupė ar organizacija atskirai 
tvarkytume lietuviškuosius rei 
falus, nebūtų tikros vienybės. 
Savaime suprantama, okupan
tas ir. nori, ir deda pastangas, 
kad tos vienybės nebūtų.

Štai, tas ir būtų pagrindinis 
ryšys, vienijąs visus. Vienybė. 
Ar septyniolikmetis jaunuolis, 
ar aštuoniasdešimtametis sene 
lis — visi vieningi. Ir tas sene
lis, ir tas jaunuolis. Jie visi 
yra Lietuvių Bendruomenėje. 
O lietuviškosios bendruomenės 
politiniai reikalai patikėti Vil
kui, o čia, Amerikoje, Altui. 
Jie derina veiklą išeivijos lie
tuvių tarpe.
7 Vėl noriu grįžti prie jauni
mo. Jo ugningumas, jo polė
kis mus žavi. Bet jis, jauniu 
mas,. neturi ir negali turėti 
atskiros institucijos . politi
niams klausimams spręsti. Jei
gu, tokią, instituciją turę tų, , jau 
aūlų bendro, darbo skaldymas, 
nes neseniai minėjau, kad šiuo 
metu neprivalo būti jokių kar
tų, susiskaldymo. Kaipgi atro
dytų, kada senesnieji .eitų vie? 
nu.keliu, o jaunieji kitu?-Pra
šau, tik pasvarstyti.

Prie progos norėčiau paaiš
kinti Lietuvių Bendruomenės 
vaidmenį Lietuvos laisvininio 
darbe. JAV LB-įstatuose sako 
ma, kad«Lietuvių Bendruome
nė kovoja už Lietuvos laisvę. 
Kitaip būti ir negali, nes Lie
tuvių Bendruomenė yra visų 
lietuvių apimtis, j ei ne iš - tik
rų jų, tai bent popieryje, o kiek 
vienas i lietuvis Už laisvę priva
lo kovoti. Dėl to kiekvienas 
lie tu vis. turėtų stovėti .už Lietu-

ŽIEMA LIETUVOJ
(Iš 16 rubHų per mėnesį 

gaunančio pensininko laiško)
... Linkiu tamstai sveikatos, 

nes sveikata yra laimė. Džiau-

vos Laisvinimo Veiksnių pe
čių, jiems padėti.

Jaunimui taikytina lygiai 
tas pat.

Lietuvių Bendruomenė nėra 
kompetetinga nustatyti politi
nių gairių. Tas gaires nustato 
Laisvinimo Veiksniai.

Visa bėda su jaunimų, būtų 
ta, kad kai kurie vadovai mė
gina nustatyti tą brangų jauni
mą Laisvinimo Veiksniams ne
palankia prasme. O kada va
dovų paklūstama, dalis jauni
mo tampa suklaidinta. Iš- es
mės, galiu tvirtinti, mūsasis 
jaunimas puikus ir geras.

Kad jaunimas paklusta savo 
vadovybėms, tą galiu įrodyti. 
Neolituanų valdybos sprendi-1 
mas ir viešas spaudoje pareiš
kimas, kad nedalyvaus Jauni 
mo Kongrese, jeigu bus kvies
ta iš pavergtos Lietuvos parti
jos atstovai, parodo, kad jau
nieji eina tuo keliu, kuriuos 
vadovybė nurodo. Dabar lauk 
tina panašių-viešų ar tik priva 
čių. nusistatymų, pareiškimų ir 
kitų jaunimo organizacijų va
dovų. Tikrai, jaunimas, pri
klausąs tai ar kitai organizaci
jai, paklus vadovybės nusista-

Jaunimas nėra nepaklusnus. 
Jis pasitiki savų organizacijų: 
vadovais, tik, žinoma, jis no
ri būti savarankiškas. Ir mes 
taip galvojom kada buvome

giuos ir aS savo sveikata ir lai
me,- kąd šiemet tokia šilta žie
ma, kokia jau seniai bėra bu
vusi. Tai ir mane net kosulys 

, nevarginą, gerai jaučiuos. Kai 
šią žiemą ledas nestoras, tai ir 
pažuvauti mėginu. Praeitą 
šeštadienį pasigavau mažų žu- 
vikių. jas pasiūliau lydekoms 
ant trišakio, kabliuko ir suga
vau net dvi lydekas po pusę 
kilogramo svorio. Moteris išvi 
rė tokią skanią žuvienę, dar 
po gabaliką pakepė. Tai buvo 
skanumėlis! Vakar vėl mėgi
nau, bet nė viena nebesusigun 
dė. Grįžau tuščias.

Nors vakar ir šiandien — 
vasario 16 ir 17 d. šiek tiek pa
šalo, sniego visai mažai tėra. 
Vasaris jau per pusę persisvė
rė, tad bandau pradėti tikėtis, 
kad bus ankstyvas pavasaris. 
Beje, šiemet Velykos bus ba
landžio 11 d., gal. jau bus šilta.

Męs Velykų {šventes, kada 
, sužinom tik kurie esam 

šventes išsirašę iš šimtmetinio 
kalendoriaus iki 2000 mętų tar- 
ba kada kunigas bažnyčioje 
pasako apie kilnojamas šven
tes. Šiaip tarybiniuose kalendo
riuose apie bažnytines šventes 
visai nieko nerašo ...

Per Užgavėnes eiti “žydąis” 
ta tradicija mūsų Žemaičiuose 
vis. dar nėra išnykusi. Kurie 
nori žydais eiti miestelyje, tu
ri iš milicijos įgaliotinio gauti 
leidimą, o kaimuose niekas jo
kio leidimo neima. Tad atei
nantį antradienį bus ų-ha?ha!

Stasys apie savaitę laiko (iš
gulėjo ligoninėje. Vakar grįžo. 
Buvo strėnas pasisukęs bekelda 
mas medinį elektrai stulpą, 
šiaip kiti esam sveiki...

kome, bet, kada subrendome, 
jau kitaip pradėjome protauti.

Brangus .lietuviškasis; jauni
me, kad tik tau. būtų skiepina- 
mos tikslios mintys! Mintys, 
atsiremiančios i Lietuvos. Lais
vinimo Veiksnių. . nustatytas 

►gaires,. ,
Už ką; kaltinti jaunimą?/ -Už 

nieką, mano atsakymas. Ga
lime kaltinti tik vadovybes; ne
retai vedančias tą jaunimą 
klaidingu-keliu. Jaunimo. Kon
greso organizatorius, yra. Pašau 
'lio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Ji turėtų, būti pirmo 
ji, einanti; Laisvinimo Veiks
nių.- keliu, stovėti užnugaryje. 
Turėtų neprileisti prie bet ko
kio jaunimo ibendradarhiavi- 
mo su okupantu. Ką padarys, 
dar nežinome, bet tikimės, 
kad bus Neolituanų minties, 
kartu ir Laisvinimo Veiksnių 
minties.

Ne, tikrai ne. Jaunimas neis 
mums nepalankiu keliu; jeigu 
jam nebus iš kaikurių vadovų 
duoti netikslūs įtaigojimai.

Išbraukiu savo antraštę: 
Jaunime, tu kaltas! Kaltas ne 
tu, bet tavo įtaigotojai, kai 
kada pykštelią. šūvį: pro šalį.

“Vąrgšelis”
Juodųjų panterų “apsaugos 

ministeris” Huey Newton “su
teikė” spaudai interview7, pa
aiškindamas dėl savo aparta
mento Oaklande, Kalifornijo
je, už kurį jis moką po;$700 
mėnesinės nuomos. Jis nusis- 
kundė, kad toks paskelbimas 
-turi tikslo sugriauti juomi pa
sitikėjimą tarpe jo partijos ko
legų ir- “angelų”,- kurie auko- 
ją į partijos fondą. Jis tik pa 
daręs pasiaukojimą’ pasidary
damas “kaliniu” liuksusinia
me apartmente, kad prie jo 
policija nelandytų

“Ministeris” tebelaukia nau 
jo teismo kaltinime dėl polici 
ninko nušovimo 1967 metais.

T
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VERTA PASIDAIRYTI 
PO AMERIKA

RAŠO DR. ANTANAS J. GUSĖNAS
7

Tuo tarpu sausažemyje teko kovoti su 
gana karinga janiasy indėnų gimine. Ja- 
masy indėnai gynė kiekvieną žemės pėdą. 
Kiekviena pėda teko aplaistyti žmonių 
krauju. Janiasy indėnai buvo laimėję ko
vą. Baltieji būtų neatsilaikę, bet diploma 
tai anglai viską pakreipė kita kryptimi. 
Anglams pavyko įtikinti čeroki indėnus, 
kad jie baigtų kovas. Pasitraukus čeroki 
kariams, jamasy indėnai buvo sumušti.

1773 metais pradėję traukti ūkininkai į 
South Carolina. Žemė jiems buvo labai pi
giai pardavinėjama. Už šimtą akrų reikė
jo mokėti tiktai dešimt dolerių, bet ir tuos 
galėjo gauti išmokėjimui.

ĮSIDĖMĖTINI DUOMENYS
1820 metais South Carolina valstijon 

privežė tiek daug juodukų, kad jų buvo 
daugiau negu baltų. Juodukų tais metais 
buvo 258, 475, o baltųjų žmonių tais me
tais buvo 237,440.

Pirmas arbatos krūmas atvežtas į S. Ca- 
roliną tiktai 1800 metais. Amerikon arba
ta buvo atvežta iš Anglijos, ne iš Kinijos 
ar kurios kitos vietos.

1866 metais S. Carolina valstijoje buvo f 
įsteigta pirma mokykla anglų kalbai mo- i 
kytis. Ją įsteigė juodukas Charles Hop
kins. Viso buvo 70 mokinių.

Greenville miesto apylinkėse yra 46 j 
audimo dirbtuvės. Jos turi 870.000 tūks
tančių verpimo mašinų ir 19.340 audimo 
staklių. Jos sunaudoja 154.000 ryšulių 
medvilnės ir 164 milijonus svarų sinteti
nių verpalų į metus. Jose dirba 180.000 
darbininkų. O rūbų pramonėje dirba 45. 
0000 darbininkų, daugiausia moterų, čia 
yra daugybė ir kitų pramonių.

1950 metais darbininkas vidutiniškai 
uždirbo į metus 2.300 dolerių. Dabar už
dirba 5.241 dolerį. Darbo jėga čia dar 
pigi, bet ir pragyvenimas daug pigesnis, 
negu didmiesčiuose.

Greenville yra Amerikos audimo cent
ras. čia pagamina 75% visų Amerikos au
dinių, spalvotų ir nespalvotų. Visi au
diniai išparduodami Amerikoje. 
Nūdien pietinėse valstijose nebėra juodų 
vergų. Juos iš vergijos paliuosavo prezi
dentas Abraomas Linkolnas, dėl to jis ir 
buvo nužudytas!

Važinėti po pietinės valstijas yra ma
lonu. Keliai yra labai geri ir platūs. Va
žiavimui numatyta norma 75 mylios per 
valandą.

Tiesiamas naujas kelias, kuris bus va
dinamas Parkway. Kelias eis per Virgi-

Augančiame Greenville miestelyje 18-ta me šimtmetyje prie Enoree upės 
buvo pastatytas paveiksle matomas malūnas. Šiandien įis jau nenaudojamas, 
bet jis ten tebestovų kad augantis jaunimas galėtu pamatyti, kaip Green- 
villė apylinkė buvo maitinama šiame malūne malty įavy duona. Malūnas 
dar ir šiandien prižiūrimas, kad jaunieji gaiety jį apžiūrėti. Buvo kiti, ma

lūnai, bet jie nugriautu

nia ir North Carolina mėlynųjų, kalnų, vir
šūnes ir Sniokj: mountains Tennessee vals
tijoj. Kelias bus vienas iš žingeidžiausių.' 

Kelio plotis bus nuo 200 iki 1000 pėdų^ 
o jo ilgis 400 mylių. Kalnų viršūnėse jau 

statomis koteliai, moteliai, valgyklos, krau
tuvės, ir įvairaus sporto aikštės. Tai bus 
vieni gražiausių., ir patogiausių rezortų) va
sarotojams, o turistams apsistojus — lais
vą laiką praleisti.

Kalnų viršūnės, siekia nuo: 4000 iki 6000 
pėdų aukščio, čia oras gražus, švarus ir 
šiltas. Vasarą ne per šiltas, o žiemą ne per 
šaltas. Kelias ir visa aplinka Federalinės 

•valtįžio^. prižiūrimi.
Parkway greitkelis ir rezortij statymo 

darbas bus pabaigtas 1972 mętąis. Aplan
kiau net 8-nias valstijas ir jose pamačiau 
labai, daug naujo, ir .žingeidaųs.,

Pabąiga

Jau, pasirodė knygų rinkoj® 
naujadsioV'Da.n KferėHio- knygĮ

' MAGIŠKUOJU KU JMU
Į VILNIŲ

■ 334-pulla»ial. — Kaina S&OO
Geriausioji dovana yra pati naujausioji,, 

gražiai, išleista, lengvai parašyta knyga apie ■ 
Liėtutą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knyga platin-

- tojai gauna nuolaidą.
Čekius arba Money orderius reikia siųsti 

tokiu adresu:
NAUJIENOS, 173?,So. HALSTED STREET,.

CHICAGO 8, ILLINOIS

. Skaitykite ir platinkite 
Dįenrąstj’“N a u j i ejn a s”

Jos visad rašo
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ML ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 

Ut GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

- 2*58 W. 63rd STREET 
Ofiso tolof.: PRospoct B-3229 

R*zid. t*i«U WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryto, 

auo 7 iki 9 vai, vak, Tree, uždaryta.
Ru. t«L 2394683

I DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modicol Building). Tai. LU 5 6446 
Priima ligomus pagal susit^rim^ 

Jei neatsiliepia, skambino 374-8012
Talafu PRospect 8-1717

I DR. S. BIEZ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKiai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas.

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

| DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtao. 1—7 vaL, 
antrad., penstadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai rus: tams.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUnD E. CIARA 
z/v* W. Oi St STREET 

Tol.: GR 6-2400 
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, i—o, antracL, penki, lu—4. ir 

. sestad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM -EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamomti ML 3-0001.

Dr. A. JEMK1NS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: 

j Kasdien nuo i—4 popiet ir 6—8 vai. 
r , Treč. ir šeštad. uždaryta.

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

; Ofiso tek: HE 44818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

I DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS •-

f . .., VIDAUS LIGŲ SPEC.. J.:,
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.

OEVELAND. OHIO
L.K.D. & Clevdande skyr. 

sasirndDiMM

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos Cleveland© sky
riaus metinis narių susirinkimas 

I šaukiamas 1971 m. vasario 28 <L, 
12 vai., tuoj po sumos pamaldų, 
šv. Jurgio lietuvių parapijos mo
kyklos salėje.

Darbotvarkėje: skyriaus val
dybos narių pranešimai iš meti
nės veiklos. Diskusijos dėl pra
nešimų Skyriaus naujos valdy
bos rinkimai- Klausimai ir su
manymai.

LKDS. Cleveland© skyriaus 
valdyba maloniai prašo skyriaus 
narius atsilankyti ir pateikti nau
jų sugestijų tolimesnei veiklai.

Valdyba

SLA APSKRITIES 
BANKETAS

SLA Antros Apskrities suva
žiavimas įvyks 1971 m. kovo 21 
d., Lietuvių Piliečių Klube, S. 
Boston, Mass., 11:00 valandą 
ryto. Visas antros apskrities ri 
bose esančias kuopas prašom 
siųsti kuo daugiausiai delega
tų. Prašom visų anksčiau atva 
žinoti, kad galėtumėm pabaig
ti SLA darbus.

po pivli^, Lub riaukė tub 
Viceprezidentui Aleksandrui 
Chaplikui pagerbti toje pačio
je vietoje, Lietuvių Piliečių 
Klube, S. Boston, trečiame 
aukšte. Prašom gausiai daly
vauti ir atsivežti daug svečių. 
Iki pasimatymo,

Antanina Atidiek, sekretorė

— Vliko Valdybos narys Ro
mas Kezys š. m. sausio 28 d.

Kalbėjo New Y or ko komervato-l 
rių partijos susirinkime. Palies
ti dalykai, spaudoje neiškelti Si
mo Kudirkos atveju, iškeltas su
gyvenimo su Sov. Sąjunga nelo
giškumas ir kt Po paskaitos vy
ko gyvos diskusijas. (E)

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

| BEVERLY HILLS GELINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

ĮT.tofon.1: PR L0Ė33 Ir PR

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

Po suvažiavimo, 2:00 vai.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

Sekmadienį, vasario 28 dieną, 11 valandą ryto, jėzuitų 
koplyčioje bus laikomos mišios už

Prelato MYKOLO KRUPAVIČIAUS

TUOS BIZNIERIUS 
rjRIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 5*^1229

TVIRTA SVEIKATA...

(Atkelta iš 2-ro psL)
Matom, kad gydymas neuroti- 

ko yra sunkus, ilgas ir kaštau- 
nas, ir ne taip lengvai kiekvie
name gydytojo ofise atsiekiamas. 
Už tai visi eikime rauti žmonių 
įvairiopą neurotizmą iš šaknų: 
pradėkime kurti savu darbu (ne 
pamokslais) tokias kūrybines 
sąlygas kiekvienam vaikui, kad 
jis savas galias (kūno, proto ir 
jausmų) vystytų netrukdomas į 
sveiką žmogų. Tada tokių įvai
riopų neurotikų turėsim kuo ma
žiausiai savo tarpe. Neurotikas 
ir yra reikiamo auklėjimo (dva
sinio — emocinio) negavęs kū
dikis, suaugęs į pražilusį kūdikį.

— Chkagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos eilinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, vasario 26 dieną 8 
vaL vak. Hollywood Inn svetainėj, 
2417 W. 43rd St. Po susirinkimo bus 
vaišės ir šokiai, grojant Jurgio Joni
ko orkestrui. Nariai prašomi skaitlin
gai atsilankyti.

Eugenija Strungys, nut rast.

— Vytauto Didžiojo šaulių kuopos 
visuotinis susirinkimas įvyks vasario 
28 d., 2 vaL p. p., Vyčių salėje. Vi
siems nariams dalyvavimas būtinas, 
nes bus aptariami svarbūs organizaci
niai reikalai ir renkama vadovybė.

— Lietuvių Žagariečiy klubo susi
rinkimas įvyks sekmadienį, vasario 
28 dieną 1 vaL popiet Hollywood sa
lėje, 4317 W. 43rd St. Visi nariai ir 
narės malonėkite dalyvauti. Taipat 
nepamirškite užsimokėti klubo nario 
mokesčius. J. Keturakis, rast

Dievo Karalystės 
Žinios

(Tęsinys)

Kviečiame visus lietuvius tose mišiose dalyvautu

ANNA MAGGENTI

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - ProtezaL Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
VOKIŠKAS

AMrFM, RADIJAS
!\ ‘ ' TIK $45.00

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

................. ........—
• ka * ■ t > i , . « * ' - a

PET
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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.

J)R. LEONAS ŠĖIBUTIS
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
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

,, iš įvairi v atstumu 
ANTANAS VILIMAS 
1 823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

"PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063—

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
_______ pagal susitarimą.________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef4 HEmlock 4-2123 
Rezid. tel’«f.: Glbson 8-6195

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

SOPHIE BARCUSi
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12* 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

I - 
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629 I------------------ -—-..—

Gyvename svarbiausiame lai
ke, kuriame pildosi pranašystės. 
Pasaulio žmonių karalystės pra
dėjo griūti nuo 1914 metų ir tas 
jų griuvimas tęsiasi. Tikrosios 
taikos neturėjome nuo 1918 me
tų. Kiekvienais metais švenčia
me Paliaubų Dieną, lapkričio 
11-tą, nors pasauliniai vargai 
prasidėjo nuo 1914 metų. Bet 
visgi jie nebuvo didžiausi, apie 
kuriuos Jėzus kalba, nes tada 
bus didis vargas, kokio dar ne
buvo nuo svieto pradžios iki 
šiolei, nei ateityje nebus. Ir jei 
nebūtų patrumpintos šios die
nos, tai nebūtų išgelbėtas nei 
vienas žmogus. Bet dėl išrink
tųjų bus patrumpintos tos die
nos. Mat. 24:21-22 ir Dan. 12:1-2.

Taigi, jau esame priėję prie 
išsipildymo šių tekstų. Seniau 
nebuvo taip aišku, kaip dabar, 
kuomet jau turime atomų ener
giją išrastą ir jos naikinamoji 
jėga visiems jau žinoma. Todėl 
nėra randamas išsigelbėjimas 
niekur kitur, kaip tik prie Ka
ralių Karaliaus ir prie Viešpa
čių Viešpaties. Galime tarti 
šiuos žodžius: “Dėkojame Tau, 
Viešpatie, visagalis Dieve, kurs 
buvai, esi ir būsi, kad ėmei sa
vo didžia galybe ir viešpatauji”.

Tautos yra susipykusios ir at
ėjo tavo rūstybė, ir numirusių 
laikas, kad jie būtų teisiami; ir 
kad Tu atiduotumei atlyginimą 
savo tarnams, pranašams, šven
tiesiems ir tiems, kurie Tavo 
vardo bijos, mažiems ir dide
liems, ir sunaikinti tuos, kurie 
žemę sugadino. Apr. 11:17-18.

Tikroji ir amžina taika tik 
tuomet bus įsteigta čia ant že
mės. kada Dievo Karalystė taps 
įvykdyta pilnoj žodžio prasmėje.

Temos pabaiga

Bartulytė
Gyv. 10611 So. Lombard Ave., Chicago Ridge, Ill.

Mirė 1971 m vasario 25 dieną, 4:00 vai. ryto, sulaukusi senatvės. 
Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Stella Cassidy, žentas Herbert, penki anū

kai — Ranee Daugherthy, jos vyras Ronald, Carol, Marileen, Thilas ir 
Robert Stern, jo žmona Barbara, 6 proanūkai ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

šeštadienį, vasario 27 dieną 1:30 vai. popiet bus lydima is ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visf a. a. Carolina Herman giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinnną.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

E3E EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

l-----------SXiimiiSDEH----------

NAUJIENAS 
———B TOTU SKUTO---------

Lietiniu taipgi peria r 
tr props mimo tktm per 

naujienas

MATTHEW KEZES
Gyv. 3758 W. 68 Place LA1DOTUV1U DIREKTORIAI

KELIONĖS l LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Kas domisi apie Tiesą, reika
laukite veltui Spaudos, šiuo 
adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., 
Spring Valley, Ill. 61362, U.S.A.

Daniel, marti 
šeima ir kiti

So. Western

Mirė 1971 m. vasario 25 dieną, 6:00 vai. ryto, sulaukęs senatvės, 
į Gimęs Lietuvoje, Raguvos valsčiuje.

Amerikoje išgyveno 67 metus.
< • Paliko nliliūdę; du sūnūs — Alexy marti Blanch ir 
Felicia, 3 anūkai, 2 proanūkai, sesuo Agota Snider su 
giminės, draugai bei pažįstami.

J Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845
| Avenue.
į Vietoje gėlių pageidaujama aukoti Vėžio fondui.
; šeštadieni, vasario 27 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į šv. P; Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa-
I maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Matthew Kezes giminės, draugai ir pažįstami nuošir- 
\ džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
I tarnavimą ir atsisveikinimą.
J Nuliūdę lieka:

Sūnūs, marčios, sesuo, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE ,7-8600.

JOSEPH JOKANTAS
Gyv. 4138 Archer Avė.

Mirė 1971 m. vasario 23 d., 5:45 vai. vakaro. Gimęs Lietuvoje, Meš- 
konių km., Skapiškio parap.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Tilly (Lukošiūtė), sūnus Joseph David, marti 

Sharon, anūkas Joseph David Jr., duktė Jean Janicki, žentas Walter, 
anūkės — Linda, Laura ir Karen, pusbrolis Kazimieras Čepukas, jo 
duktė Valeria Cherry, jos vyras Walter ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Anelė su šeima, Argentinoje — pusbrolis 
Maleta ir jo šeima.

Ketvirtadienį, 5 vai. vak. kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno koply
čioje, 4348 So. California Ave.

šeštadienį, vasario 27 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėsę.

Visi a. a. Joseph Jokanto giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAlfAID
4605-07

4330-34

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

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos^X-
Lietuvių >
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
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 ĄVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDAIINAS
321S So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds <-ll:i»-l 1.39

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

Vladas Rasčiauskas 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

Iš okupuoto krašto gauta liūdna žinia, kad š. m. 
vasario 6 dieną Pušalote mirė

ELENA JANUŠKIENĖ
Jos sūnų Vytautą Januškį ir jo visą šeimą gilaus 

skausmo ir liūdesio valandoje širdingai užjaučiame 
ir drauge liūdime

Juoze ir Jonas Daugėlai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

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

P. J. RIDIKAS
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

5 — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL— FRIDAY, FEBRUARY 26, 1971



Daug rūpesčiu sukėlęs lėktuvas "Tristar" pakyla Palmdale aerodrome, Kalifornijoj. Iki šiol pa
gaminti tik du tokie lėktuvai bandymams. Dėl jg daug nuostoliu turėjo Lockheed Aircraft kor
poracija ir bankrotą paskelbė lėktuvo motoru gamintoja — Britanijos Rolls - Royce bendrovė.

ŽMONIŲ SVEIKATAI 
DDT BŪTINAI 
REIKALINGAS

Geneva (dpa). Kovai su ken 
kėjais chemikalas DDT, kaip 
Jungtinių Tautų Pasaulio Svei 
katos Organizacija aiškina, 
yra būtinai reikalingas pirmo
je eilėje kovai prieš inalariją 
ir miego ligą.

Savo vasario 17 diena išleis-

ši pasaulinė 
organizacija 

kad uždrau-

tame biuletenyje 
sveikatos globos 
(WHO) skelbia, 
dus vartoti DDT įvyktų di
džiausia katastrofa įvairiose 
pasaulio dalyse. Su DDT pa
galba per praeitus 25 metus 
daugiau kaip bilijonas žmonių 
buvo apsaugota nuo maliarijos 
ligos, kurią išnešioja uodai. 
DDT priešų tvirtinimai, kad 
nuo šio chemikalo ivvksta žino

CHICAGOS LIETUVIU CHORAS

K ENGIA 
jQHA STRAUSS

3 VE i KSMIĮ.

II

AL. BRAZIS
•AL SNAŠsS<:$ 

fONlS
. SABONIS, ....

•sif eleonorA žAfcbtfs, mOlCdvi ląšV* 'f' i: 
REŽlSORlLfSF IR'DlRtGErijTAS '

MUZ. K. STEPONAVIČIUS
OPERETES PASTATYMAS IVYKS

’ . MARIA SCHOOtzA^D.'
'_6?0QS. CALIFORNIA AVĖ -

BILIETAI GAUNAMI "MARGINIUOSE"

G'EDRAl- NE,.. J. L AL 
EKSiUNAS

M

- ’ x ■
’.J

ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS ;AND TEXTILE CO.
1721-23 W. Chicago Ąyeu, Chicago, DLL* TeL MO 6-3985

Yra vieta automobiliams pasistatyti.
Didmusias pasirinkimas anglišku medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir' įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntimų įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara Ir sekmadieniais.

šios knygos parduodamos dabar "Nau i ienose" su 
didelėmis nuolaidomis:.,

Dr. A. J. Gussen ■— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
. Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ’ _ ______ ;__

MinkStais viršeliais tik 
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar

$3.00
$2.00

$130
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 

money ordarį.

XA XX v X ±J X, VU,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

SIUNTINIAI I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, 111. 60608. — Tol. 254-3320

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhots, maistas, doleriniai Cartlfikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

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

| _ NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL.— FRIDAY, FEBRUARY 28, 1871

jyba reikalinga. Ji atrodo la
bai politiškas dalykas, ” pasa
kė jis. si taryba mėgindama 
pravesti mokyklų integracijų 
dar labiau padidino apylinkių 
segregaciją. Naujasis akler- 
manas sakė turįs viltį sudary
ti religinių vadų koaliciją, ku
rie eitų į miesto vidurio sritis 
(getus) ir ten mokytą žųiones 
kad patys savimi- pasirūpin-

----------- ■■ ■-. ■l-J.'-X.--------------------- --------------- 
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos

TAILOR SHOP 
with 2 steam presses. Suzy-Q, 
sewing machine, complete stock, 

retiring from service.
Asking $2,000.

8 E. 43r<l Street. LI 8-186.‘>.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

gaus genų pakitimai nieku ne
su įrodyti.

DDT apginti WHO skelbia, 
kad dar 1916 metais, kol nebu
vo išrastas DDT, Ceilone ma- 
larija apsirgo 2.8 milijonai 
žmonių, o pradėjus naudoti DDT, 
1961 melais beapsirgo viso tik 
110 žmonių, bet kai 1968 metais 
buvo nustota DDT vartoti, 1969 
metais vėl pustrečio milijono 
žmonių ta liga apsirgo. DDT 
esanti tikriausia apsauga nuo 
uodų, blusų ir utėlių, kurios 
visos išnešioja ir platina mala- 
riją, karštligę (tifusą) ir kt. už
krečiamas ligas.

Koks iš pono komunistas...
Kunigas vaikščioja kalėdo

damas. Pabeldžia Kovalskiui 
į* duris. , : •

— Žinote ką, kunige, man 
neparanku tamstą priimti...

— Komunistas?. ;
— Aha, komunistas.
— Automobili turi?

, A—Neturiu. ; .
Privačią vilą4uri?< .

— Ne, neturiu. . ■
— Banke depozitą turį?

■’ - ' . - J -7

— Tai koks iš tavęs komu- 
pistas. Esi., paprastas będie 
visi. . ...

- c - * r' A'.'
Statybininkų algos

Darbo departamento žinio- 
Įpis_,__stątybo,s: darbininkaLgau 

sekančiasalgas: septynių 
didžiųjų unijų statybos darbi
ninkai 'didesniuose kaip po 
iO^OOO-?*gy^etftdjU' 'miestuose 
gauna po $6.39 valandai t. y. 
nuo sausio 4 d. po 11 nuošim
čių daugiau negu pernai.;. elek 
trikai ir..< lydytojai gauna 
kiekvienas po. $7.20 valandai.

Kitų kategorijų statybos dar 
bininkai gauna sekančiai: mū
rininkai po $7. valandai arba 
14% daugiau; pusiau patyrę 
darbininkai v 6.64 iarba 11.1% 
daugiau; tinkuotojai $6.56 — 
11% daugiau; dažytojai — $6 
.11 — 10.1% daugiau; dailidės 
$4.91 —12.6% daugiau. Tačiau 
didžiuosiuose .miestuose kaip 
New Yorkąs ir Chicaga ir dai
lidės gauna $6.85 ir 6.65 valam, 
dai. I

Aldermano Lawloro 
pirmas pranešimas

Trimis prieš vieną laimėjęs 
15 wardo rinkimus, kun. Fran 
cis X. Lawlor savo rinkiminėj 
būstinėj, 7040 S. Western Ave., 
pareiškė, kad jo pirmas užda
vinys miesto valdyboje bus 
siekti miesto apylinkių stabiliza
cijos. Jis žadėjo pareikalauti 
padidintos porcijos, apsaugos 
savo 15 wardui ir didesnės bei 
geresnės nuosavybių pardavė 
mo kontrolės, kad nuosavybių 
pardavėjai nevartotų baugini
mo, spaudimo ir kitokios baus 
tinos taktikos verčiant baltuo
sius parduoti ir išsikraustyti ir 
jų vietas apgyvendinant gry
nai juodaisiais. Tokį Į apylin
kės gyventojus spaudimą jis 
pavadino smurtu 
mokyklose.

Lawlor viena 
pavadino miesto
rybą. “Tai didžiausias priešas, 
kokį mes turime. AA abejoju, 
ar mums bendrai švietimo ta-

gatvėse ir

kalčiausiųjų 
švietimo ta-

istatymų,' kurių žmonės priva
lo laikytis. • ■- ’ -į-

Kitas kunigas, George Cle
ment, Holly Angels katalikų 
bažnyčios klebonas negras pa
reiškė, kad dviejų metų bėgv- 
je 15 wardas didžiojoje daugu
moje bus juodas ir kad kun. 
Lawlor dėlto bus tik vieno ter 
mino aldermanas.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

>0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

Baigtas didžiausias 
atomų skaldytuvas

Jei nesutrukdys kokios tech
nikinės ar konstrukcinės kliū
tys, tai ateinantį liepos ar rug
pjūčio mėnesį per 40 mylių 
nuo Chieagos pradės veikti di
džiausia iki šiol atomu skal- 
dymo Įmonė — reaktorius prie 
Batavios, Fox River paupyje?

Tas Batavijos, reaktorius už
ima 6,800 akrų plotą; jam vė-s 
dinti vanduo atvestas iš Fox 
upės ir tam tikslui iškastas 
1,600 pėdų gilumo šulinys, drėl 
kurio pradeda susirūpinti Ba- į 
tavios, St. Charles ir Genevoš, 
Šiaurinės Auroros, Vakarų 
Chieagos ir Napersvillės mies
teliai prisibijodami, kad tas 
šulinys nutrauks jiems reika-; 
lingą vandenį. Visi šie mieste
liai tariasi dėl to šulinio kelti 
teisme bylą. . ;

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO — nuo balandžio I d. išnuo
mojamas 4 kambarių, 2 miegamų bu

tas priešais Sv. Antano bažnyčią.
4938 W. 15 St. Tel. 863-1636.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

PAIEŠKOMAS PRANCIŠKUS JO- 
NAŲSKAS arba jo brolis VACLOVAS, 
arba jų vaikai, kilimo iš Gelgaudiškio, 
seniau gyveno State of Maine. Paieš
ko jų brolis Antanas iš Lietuvos. Jei 
kas žino apie juos, prašau pranešti 
šiuo adresu:

V. MATUTIS, 
12210 MAPLE AVĖ, 

BLUE ISLAND. ILL. 60406

SISTER NAOMI
If you are Worried, Sick or in Trouble 
in Life, she will help you solve your 
problem. Reading private — confi

dential.
3524 So. ASHLAND AVE., 
from 8 A. M. to 8 P. M. — 

376-1808

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 1-7141

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTAR1ATAS — VERTIMAI 

i DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

- H I N S D A L E
BY OWNER

3 bedroom, ranch, large lot in beauti- 
full Golfview Hills, near lake. Atta
ched garage, jalousied sun rm., carp
eted living room, and hall, gas range.

$29,800 323-3871

DAŽAU NAMUS

Narkotikų agentų 
medžioklė

Federalinė ir vietinė polici
ja konfiskavo kelių milijonų 
dolerių vertės-r narkotikų ir 
suėmė 55 narkotikų agentus 
Chicagoje ir kituose miestuo
se. Be to Chicagoje rasta;už 
milijoną dolerių heroino, 10 
šautuvų ir $81,127 pinigų nar
kotikų užpirkimų kasoje

Chicagoje suimti 18 asmenų, 
kurių daugumas-priklauso gar
siajam kriminalo sindikatui, 
tokie kaip Fiorito, iCimmino, 
broliai Carioscia, Micele, Micelli 
ir kt Jiems užstatai nustaty
ti nuo $300,000' įki, $20,000. '

Suimtųjų tarpe'-yra du buvę 
Chieagos policininkai ir vienas 
Sanitarinio distrikto . valdinin-. 
kas. . / ■ ' ' .

— Okupacinė valdžia kelioms 
savaitėms išleido Dr. Joną Bak
šį. Landūs gydytojas yra apsi
stojęs pas savo gimines Chica
goje.

Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

— Kuprotas Oželis — S. Čiur
lionienės operetės trečias tęsi
nys perduodamas Alvudo Vai
ku Teatro suaugusiųjų padalinio 
101 radijo valandėlėj pirmadie
nį, kovo 1 d., 11 vai. ryto. So
phie Barčus Radijo šeimos va
landoj. Dir, akt. A, Brinką, pad. 
Ą. Sobieskienė. Dalyvauja pats 
režisierius, Aldona Ankienė ir 
Anelė Kirvaityje. (Pr).

J *— Jungtinių Tautu aukštasis 
pabėgėlių komisaras Genevoje, 
Šveicarijoje, praneša, kad, kol 
dar yTa pinigų, pašalpas iš liku
sio fondo galės gauti tik tie nuo 
nacinio režimo nukentėję asme
nys, kurią prašymai bus priimti. 
Platesnės informacijas tuo klau
simu’teikia ir formuliarus už
pildo. A. Čepulis, 3548 So. Eme
rald Avė., Chicago, Ill., telef. 
LA 3-1387. Ten pat išpildomi 
income taksų lakštai. (Pr).

— Vilniaus Krašto Lietuviu 
Sąjungos Chieagos skyriaus vi
suotinis ' nariu susirinkimas 
įvyks 1971 m. vasario mėn. 28 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet 
Jaunimo Centre, klasėje. (Pr).

— Č. Gedgaudas yra parašęs 
knygą “Mūsų Praeities Beieš
kant”. Knygoje aprašoma lietu
vių istorinė raida nuo 3.000 me
tų prieš Kristų-iki Mindaugo lai
kų. šis istorinis veikalas yra ati-

Petro Klimo, prof. K. Šalkausko duotas spausdinti. Knygos au- 
ir paskutiniame ateitininkų ap- torius gyvena St. Monica, Cali- 
linkraštyje keliamos mintys. dfornia. r ■

ŽMONES perka namus
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpe tai, vonios, naujas garažas. 
$31,200.

GRAŽUS 2 BUTŲ mūras, 2 po 6. 
Naujas šildymas gazu, Air conditioned. 
Didelis lotas, mūro garažas. $31,500.

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5 
metų. $22,000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marquette Parko. Su
mokėta kaina grįžta beveik per 7 me
tus.

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 virš $16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

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

f 'b H

TRUMPAI

— K. Milkovaitis, LAST Cen
tro Valdybos vicepirmininkas, 
š. m. kovo mėn. 3 d., per “Mar
gučio” radiją skaitys paskaitą 
apie šaulių Sąjungos įkūrėją 
Vladą Pūtyį, jo 42 metų mirties 
sukaktuvių proga. . ...

—.Rytoj pradėsime spausdinti 
atkarpoje Petro Beržinio straip
snį “Ateitininkai ir Internacio
nalas”. Straipsriyje liečiamos

MMdvIlU, vaiky yr« ivairiy frankly, kuria padeda val
ksme Hgy« bsžaldilanL ŠI 'ląris" aupasl ir kartu masažuoja p*, 

elentis kola*.

GERAI PILDOMI
INCOME TAX 
ŠIMKUS REAL ESTATE 
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
' ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
-
r—.........  "■ -...... >

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

2 PO 6 MŪRINIS, 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar- 
quette Parke. $32.000.

PUIKI 4 MIEGAMŲ, 2% vonios, 
1 metų usūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu, 2 blokai 
nuo Hickorv golfo laukų. $49,500.

5% KAMBARIU 8 metų mūras. Ra
diant šilinga, aluminijaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200

8 BUTU 6 METU MŪRAS. Karsto 
vandens šilima gazu. aluminijaus lan
gai. automobiliams pastatyti vieta, i 
vakarus nuo Pulaski Ave. $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtų 
plytų 20 metu mūras. Flexikbr kon
strukcija. Paiamu virš $29,000 me
tams. Tik $135,000.

4 BUTU MŪRAS. Nauja šilima ga
zu. 2 automobiliu mūro garažas. La
bai švari nuosavybė. $44,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namu, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

|imo sąlygos.
V I č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233
MII I Z

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai 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

A. TVERAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tai.: REpublic 7-1941 
------------------------------------------------------ /

Federal I niy ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, tinas 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, 

tu n a-u p s Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"




