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KAUNO ŽYDĖ ATVYKSTA I AMERIKA'
Pasakoja apie antisemitizmą Lietuvoje

BRIUSELIS. — Tarptautinėje- žydų konferencijoje Belgijoje 
praėjusią savaitę dalyvavo ir penki žydai atvykę iš Izraelio, ku
rie anksčiau gyveno Sovietų Sąjungoje. Jų tarpe buvo jauna, 22 
metų žydė Ella Tamchi, kuri dabar atvyksta dviem mėnesiam į 
Ameriką, norėdama papasakoti jauniems Amerikos žydams apie 
žydų gyvenimą Sovietų Sąjungoje. “Chicago Daily News” kores
pondentas Milt Freudenheim turėjo pasikalbėjimą su Ella Tamachi 
Briuselyje ir papasakojo vakar skaitytojams apie jos gyvenimą.

Ellos tėvai buvo Lietuvos žy
dai. Nacių laikais žuvo jų šei
mos, jos tėvo pirmoji žmona, jos 
motinos pirmasis vyras. Jie ve
dė jau po karo antrą sykį. Ellos 
tėvas buvo tekstilės įmonės di
rektorius ir turėjo įtakingų 
draugų, kurie jai padėjo įstoti į 
Vilniaus universitetą. Prieš tai 
Ella 11 metų mokėsi Kaune.

Ella Tamchi pasakoja kores
pondentui, kaip ji mokykloje tų- 
rėjo'kęsti nuo mokytojų ir mo
kinių. Jie visada jai priminda
vę, kad ji žydė. Klasėje, norė
dama ką pasakyti, ji išgirdavu- 
si iš mokinių: “Ką tu sakai, žy
de. Tu turėjai būti užmušta. Ne
gana žydų dar buvo nužudyta”. 

: 2 Vilniaus universitete kalbų fa
kultete buvę 500 studentų, bet 
tik .5 žydai. Ella studijavusi 
kalbas ir mokanti septynias kal
bas: anglų, rusų, vokiečių, len
kų, lietuvių, jidish ir hebrajų. 
Namie su tėvais ji kalbėdavusi 
jidish.

Ellos tėvai pirmą kartą pada
vę prašymą emigruoti į Izraelį 
1955 rhetais, tačiau prašymas

IŠ VISO PASAULIO

TORNADO

Average Frequency^per 
2,500 Square Miles:

I Three to Four a Year 
L Two to Three a Year 
I One to Two a Year 
I One Every Two Years to One a Year?
I Less Than One Every.

KONSERVATORIŲ PARTIJA PAKEITĖ 
SAVO ANKSTYVESNES PAŽIŪRAS

LONDONAS. — Kada darbiečių vyriausybė Britanijoje pa
skelbė 1968 metais, kad iki 1972 metų bus išvežta visa britų ka
riuomenė iš Persijos Įlankos šeikysčiu ir sultonatų, konservato
riai parlamente labai kritikavo darbo partijos žygį ir žadėjo, lai
mėję rinkimus, šitokį nutarimą pakeisti. Dabar užsienio rei
kalų ministeris Sir Alec Douglas-Home paskelbė, kad iki šių metų 
galo britų atsakomybė Persijos įlankoje pasibaigs. Jam šitokį 
pareiškimą padaryti nebuvo lengva, nes tai yra prisipažinimas, 
kad konservatoriai tęsia darbo partijos politiką.

šymą jie padavė 1959 m. ir 1967 
m.-'šį kartą jos tėvas.’buvo at
leistas. iš darbo. . Tris mėnesius 
valdžios* įstaigos nieko -neatsa- 

- kiusios, pagaliau 1968 m.- sausio 
mėn. jiems buvo leista išvažiuo
ti- . Ella baigusi.. kalbų. stųdi j as 
Jeruzalės . unįversitete -ir tikisi 
gausianti darbą kaip vertėja.

.’^Rinkimai Indijoje
NEW DELHI.::— Parlamen

to rinkimai Indijoje iššaukė dau
gelyje vietų smurto veiksmus ir 
partijų kovas, kuriose žuvo pen
ki asmenys. Iš 550 milijonų In
dijos gyventojų balsąvirpo,,.tei
sę turi 275 milijonai. Rinkimai 
vyks 16 dienų.,:Pirmą dieną bal
savo provincijos, turinčios apie 
70 milijonų balsuotojų. Kai kur 
balsavo tik apie 10 nuošimčių, ta
čiau kitose rajonuose .balsuoto
jų nuošimtis siekė net 80%.

BOSTONAS. — Vietos mote
rys vėl pradėjo bijoti “smaugi- 
ko”, nes dvi moterys buvo, ras
tos negyvos viename bute, pa
smaugtos elektrine viela. Viena 
auka buvo 29 m., kita 30 m.

SAO PAOLO. — Katalikų 
kunigas Giulio Vaciui Brazilijos1 
teisme pareiškė, kad policija jį 
kankino po suėmimo,, leisdama 
į kūną elektrinius smūgius.

TOKIJO. — Karinė organiza
cija, kurios vadas Yukio Mishi
ma nusižudė, pasidarydamas 
harakiri, užsidarė, paskelbusi: 
specialią deklaraciją.

KUALA LUMOUR. — Malai
zija nutarė pakeisti savo kon
stituciją, uždrausdama kalbėti 
apie rasinius skirtumus. Numa- kai kurių prekių atpiginimą, stebėtojų liudijimu, tik patraukė pe- 
toma skirti bausmes už rasinių čiais ir neparodė didesnio susidomėjimo. Taip esą todėl, kad ne 
aistrų kurstymą ir rasinės tai- prekių kainos erzina vartotojus, bet jų bloga kokybė ir jų trū- 
kos laužymą. Malaizijoje apie , kūmas. Paprastai, valdžia atpigina tokias prekes, kurių niekas 
40% gyventojų yra kinai, kurie ’ neperka ir jos ima susikrauti sandėliuose ir krautuvių lentynose, 
valdo biznį ir finansus. Apie1 Atpiginimas Sovietijoje yra lyg kapitalistinių lįraštų krautuvų
50% malajų Įtakingi valdžios “sales”,s baigiantis sezonui ir norint padaryti lentynose tuščių 
Įstaigose. Praeityje tarp tų dvie- vietų, 
jų tautybių yra buvę kruvinų 
susirėmimų. j

ŽENEVA___Sovietų atstovas
nusiginklavimo ^derybose Alek- 

Jsėi 
jų vyriausybė nenorinti atsisa
kyti cheminių ginklų ar trukdan
ti derybas, , .. i

OSLO.. — Norvegijos premje- 
ras Borten opozicijos yra ragi-, 
namas atsistatydinti, nes jis iš
davęs spaudai slaptą žinią apie 
Norvegijos derybas su Europos 
Bendros Rinkos vadovybe. Prem
jeras pradžioje paneigė tai pa
daręs, o vėliau prisipažino. !

Astronautai viešės 
Čikagoj penktadienį 

WASHINGTONAS. — Apollo 
14 astronautai Roosa, Shepard 
ir Michell turėjo pirmą spaudos 
konferenciją, kurioje jie gynė 
Amerikos erdvės tirimo išlaidas. 
Roost pareiškė,-kad. sovietai bu-

Uraganai Amerikoje pasirodo kasmet, tik ne tose pačiose vietose. Nustatyta, kad daugiausia uraganu įvyksta tarp vo sumušti erdvės lenktynėse 
balandžio ir birželio mėnesiu. Jie dažniausiai pasikartoja Oklahomoįe. Žemėlapyje parodytos uraganu mėgiamos ir neverta klausyti ka iie tvir- 
vietos. Dažniausiai jie keliauja iš pietvakariu j šiaurės rytus. Normalus uraganas apima vienį aštuntadalį my- .. . , .. . L . ,.
lios ruožą, kurio ilgis apie 5 mylios. Pakeliui viskas sunaikinama vėjy, kuriy greitis siekia 250 myliy per vai. tina apie genomų į menulį ne- 

Uraganuose 1967 metais žuvo 116 žmonių ir 700 buvo sužeisty. reikalingumą. Amerikos astro-

KREMLIUS TUŠTINA SANDĖLIUS
Žmonės nesusidomėjo kainu atpiginimu

MASKVA. — Sovietų Sąjungos gyventojai, sužinoję apie

t

Viena- > priežastis paskelbto 
f . kainų mupiginimo yra valdžios 

noras rprieš partijos kongresą 
i parodyti, kaip ji'“rūpinasi” liau- 
i dies gyvęnimu. Naujas penkių 
metų pianas irgi - pabrėžia val
džios intencijas pakelti gyveni

mo lygį; ; . i- .. >■; *

Tarp paskelbtų prėldų, kurios 
kainuos mažiau, yra Charkove 

; garninamąs rusų elektrinis skus
tuvas, kuris kainuodavo 30 rub
lių, o dabar kainuos 24 rub
lius. Kadangi vidutinis sovietų 
atlyginimas siekia tik apie 100- 
130 rublių per mėnesį, galima su
prasti, kad mažai kas galės skus
ti barzdas elektrinėmis mašinė
lėmis, nors jos ir bus pigesnės. 
Atpiginti irt televizijos priimtu
vai, kurių senesni modeliai, už
sigulėję sandėliuose, bus par
duodami už 300 rublių, b naujes
ni spalvoti priimtuvai kainuos 
apie 900 rublių — beveik visų 
metų uždarbį.

Skalbimo mašinos irgi atpi
gintos. Pusiau automatinės, iš

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Britanijoje

Britų darbininkų 
milijono streikas 
LONDONAS. -

. vienos dienos streiką pirmadie
nį buvo paskelbusi mašinistų 
unija, kuri turi antrą didžiausią 
Britanijos unijų narių skaičių 
— 1.4 mil. Sustojo automobilių 
fabrikai, nebuvo kam spausdin
ti laikraščių, laivų dirbtuvės 
metė darbą.

Darbininkai protestuoja prieš 
konservatorių vyriausybės pa
stangas įvesti naujus įstatymus, 
kurie smarkiai suvaržytų unijų 
teises. Milijonas darbininkų įs
pėjo vyriausybę neliesti unijų 
teisių ir privilegijų.

Streikai Britanijoje paskuti
niu metu atnešė daug nuostolių. 
Vyriausybė laikosi kietai ir paš
tininkai jau šešias savaites 
streikuodami neišsikovoja dides
nių atlyginimų. Valdžia siūlo pa
kelti algas 8% ir nei cento dau
giau. Vyriausybė jau laimėjo

Pakistanas atidėjo 
asamblėjos pradžią

KARACHI. — Pakistano pre
zidentas atidėjo neribotam lai
kui Pakistano Tautinės Asam
blėjos posėdžius, kuriuose turėjo 
būti parašyta nauja Pakistano 
konstitucija. Dėl konstitucijos 
dar prieš Asamblėjos sesiją kilo 
ginčai tarp dviejų didžiausių 
partijų. ’ Prezidentas tikisi, kad kurių reikia išsemti vandenį, 
visi nesutarimai bus išspręsti 
prieš sesijos pradžią ir nori duo
ti partijų vadams daugiau laiko.

Prezidentas buvo anksčiau da
vęs Asamblėjai 120 dienų pa
ruošti konstitucijai. Manoma, 
kad šis terminas dabar bus at
šauktas. Rytinio Pakistano gy
ventojai išrinko į Asamblėją 
Awami lygos atstovus, kurie rei
kalauja didelių autonominių tei
sių sau — Rytų Pakistano gy
ventojams. Su tuo nesutinka 
Vakarinio Pakistano partijos.

prieš ligoninių slaugų uniją, ku
ri pradėjo darbą po trumpo strei
ko, negavusi to, ko prašė. Val
džia laimėjo ir elektrikų streiką. 
Tačiau unijų nepasitenkinimas 
nauju darbo santykių {statymu 
yra toks didelis, kad vyriausybei 
sunku bus j{ pravesti ir {gyven
dinti. ' ■

kainuos ateityje 160 rublių. Pa
prastos, kurias reikia sukti ran
komis, yra pigesnės — 90 rub.

Sovietų gyventojams būtų ma
loniau, jei valdžia atpigintų vod
ka ir kitus gėrimus, kurių kai
nos pernai buvo pakeltos. Degti
nė, kuri kainuodavo 4 rubliai, 
dabar kainuoja apie 10.

Įdomu, kad valdžia atpigino 
ir “amžinųjų plunksnų” kainas. 
Jos anksčiau kainuodavo po rub
li, penkiasdešimt keturias ka
peikas, o dabar kainuos tik 77 
kapeikas. Tai, vadinami “ball 
point”, kurios Amerikoje dažnai 
veltui dalinamos.

HARRISBURG. — Pennsyl- 
vanijos valstija paskelbs ban
krotų, jei nebus pravesti nau
jų mokesčių {statymai. Valsti
jos tarnutojai nežino, iš kur jie 
gaus algas.

n Vakar senate vėl buVofban- 
donut pakeisti filibusters: tai
sykles, šį kartą vėl pritrūko 
iaštuonių balsų. ? Tai jau trečias 
kartas, kai nepavyksta pakeisti 
taisyklės* kuri sugaišina senate 
labai daug laiko..

♦ JAV angliakasių unijos 
prezidentas Boyle buvo apkal
tintas pinigu eikvojimu ir ki
tais nusikaltimais. Jis politikie
riams paaukojęs 50,000 dol. iš 
unijos kasos.

♦ • Čikagos Butų Valdyba
kreipėsi į Aukščiausią Teismą, 
kad tas pakeistų vietinio teisėjo 
įsakymą iki penktadienio pa
skelbti, kur bus statomi baltų
jų rajonuose pigiųjų butų neg
rams namai. Chicago. Housing 
Authority sako, kad negerai tokį 
viešųjų butų sąrašą skelbti. da
bar, prieš balandžio 6 d. mero 
rinkimus. .

+ Liberijos tanklaivis nusken
do prie P. Afrikos. Du jūreiviai 
žuvo. f ■

~ + Amerikos parašiutininkai 
išskrido j P. Korėją dalyvauti 
manevruose. Dvylika transporto 
lėktuvų išgabeno 800 parašiuti
ninkų. »■

♦ Brazilijoj potvyniuose žu
vo 129 asmenys.

+ Sovietų milicija vienai va
landai buvo suėmusi AP kores- 
kondentą, kuris su jaunu nišų 
studentu buvo restorane. Rusą 
milicija išlaikė visą parą.

+ Italijos teisme buvo duo
tos pirmos skyrybos po {staty
mo, jas legalizuojančio, priė
mimo. Maria Manunta ir Efisio 
Saco buvo išskirti.

Rogers atmetė 
rusų propagandą 
WASHINGTONAS. — Vals

tybės sekretorius Rogers patarė 
sovietų ambasadoriui Dobryni- 
nui nenaudoti Viduriniųjų Rytų 
problemų propagandai. Ameri
kai nepatiko sovietų iniciatyva 
šaukti keturių didžiųjų ambasa
dorių posėdį dieną anksčiau, ne
gu jis buvo numatytas. Sovie
tai tvirtina, kad Izraelio pasku
tinis atsakymas arabams verčia 
skubiai susirinkti ir svarstyti to
limesnius ėjimus. /
•-Amerikos ’vyriausybei nepa
tinka ir Izraelio atsakymas ara
bams; kuriems aiškiai pasakoma, 
kad izraelitai nebesugrįš į prieš 
1967 metų karą buvusias sienas. 
Tačiau Washingtonas nenori pa
rodyti, kad tik sovietų diploma
tinė iniciatyva privertė Ameri
ką padaryti spaudimą Izraeliui 
būti lankstesniam.

Karo paliaubos prie Suezo vėl 
baigiasi "šeštadienio vidurnaktį. 
Egiptas šį kartą nieko nekalba 
apie paliaubų pratęsimą.

reikalingumą. Amerikos astro
nautai iš mėnulio parvežė . apie 
200 svarų akmenų ir žvyro, kai 
tuo tarpu rusai parsigabeno su 
Luna 16 erdvėlaiviu kelias un
cijas mėnulio dulkių.

Kapitonas Shepard nurodė, 
kad Amerika erdvės tirimams iš
leidžia palyginti nedaug, apie 17 
dolerių vienam žmogui, kada 
šalpai išleidžiama po 400 dol. 
nuo kiekvieno asmens.

Apollo 14 astronautai viešėjo. 
Baltuose Rūmuose ir Camp Da
vid vilo j e. Jie penktadieni at
vyksta į Čikagą, o šeštadienį 
lankysis New Yorke.

Reikalauja uždaryti 
radijo stotis

Sovietai, siekdami sulikviduo- 
Vak. Vokietijoje veikiančius 

ir “Lais-

Persijos įlankoje šiuo metu 
tėra apie 7,000 britų kareivių, 
aštuoni karo laivai ir kelios eska
drilės karo aviacijos lėktuvų. 
Britanija šioje srityje įsigalėjo 
1820 metais ir nuo 1892 metų 
garantavo atskirų valstybėlių 
saugumą bei rūpinėsi jų užsie
nio politika.

Vyriausybė deda pastangas, 
kad septynios mažesnės šeikys- 
tės ir’dvi didesnės: Bahrein ir 
Quantar sudarytų kokią nors po
litinę uniją, kuri palaikytų arti
mus ryšius su Britanija. Jau dve
ji metai vedamos derybos, ta
čiau unijos sudaryti dar nepa
vyko. Unijai nepritaria ’Saudi 
Arabija ir Iranas — artimiausi 
kaimynai, kurie svajoja pakeis
ti Persijos įlankoje pasitraukian
čius britus.

Užsienio reikalų ministeris 
Home paaiškino parlamentui, 
kad Britanija siūlo ir toliau duoti 
karinę paramą būsimai unijai ir 
dalyvauti bendruose kariniuose 
manevruose su tos unijos gyny
bos jėgomis, šeikysčiu uostus 

I reguliariai lankys britų karo lai
vai. Britanija ir toliau prisidės 
visais galimais būdais prie politi
nio tos srities pastovumo.

Darbo partijos atstovai par
lamente sveikina vyriausybės 
nutarimą pasitraukti iš Persijos 
įlankos ir vadiną jį “pavėluotu, 
bet pozityviu sugrįžimu į teisin
gą kelią”.

BUENOS AIRES. — Čilės fi
nansų ministeris pareiškė Argen
tinoje, kad jo marksistinė vy
riausybė ir toliau tikisi gauti 
Tarptautinio Banko paskolų.

Svarsto naujas 
karų taisyklės

ŽENEVA. — Raudonojo Kry
žiaus atstovai iš 40 valstybių su
sirinko Ženevoje svarstyti nau
jų karo taisyklių ir, jei pavyks 
susitarti, papildyti ir pakeisti 
Ženevos Konvenciją karo veiks
mams. ši Konvencija buvo pa
sirašyta 1949 metais ir joje 
smarkiai atsispindi II-jo Pasauli
nio karo laimėtojų pažiūros. Tuo 
metu karai būdavo vedami tarp 
atskirų valstybių po formalių 
karo paskelbimų.

Naujų paragrafų Konvencijai 
prireikė po naujos rūšies “iš
laisvinimo” karų Afrikoje ir 
Azijoje. Tie karai nebūna pa
skelbiami, jie dažnai pristato
mi, kaip “pilietiniai” karai, ku
riuose Raudonojo Kryžiaus at
stovai neturi teisės globoti be
laisvių.

Naujos konvencijos šioje kon
ferencijoje nesitikima parašyti, 
o tik apsvarstyti, kas keistina 
ir ko trūksta. Paskutinį kartą 
1949 metų taisyklėms parašyti 
reikėjo dviejų metų. Manoma, 
kad ir dabar ilgai užtruks, kol 
bus suderintos įvairios dalyvių 
pažiūros.

ti
“Laisvosios Europos 
vės” (Svoboda) radijo siųstuvus, 
deda pastangų per Vokietijoje 
Veikiančią vad. Taikos sąjungą. 
Vienas jos atstovų neseniai krei
pėsi j kanclerį W. Brandt, pa
brėždamas, kad JAV žvalgybos 
{staiga (ČIA) apmokanti 80% 
abiejų siųstuvų išlaidų. Parei
gūnas pakartojo Maskvos teigi
nį, būtent, kad abi stotys varan
čios šmeižikišką kampaniją prieš 
taiką, įtempimo mažinimą ir 
tautų savitarpio supratimą.

Rasti ir nauji argumentai 
prieš siųstuvus: jų programos 
prieštaraujančios Vak. Vokieti
jos konstitucijai, Potsdamo su
sitarimui ir Maskvoje, 1970 m. 
vasarą pasirašytai sutarčiai su 
Maskva. Reikalaujama visiškai 
tas stotis uždaryti. (E)

Likviduota anglių 
pramonės sąjunga 
WASHINGTONAS. — Dvyli

ka metų veikusi jungtinė anglių 
kasyklų bendrovių ir angliaka
sių unijų organizacija — Na
tional Coal 'Policy Conference — 
buvo uždaryta, ši organizacija 
buvo {steigta 1959 metais, persė
dėjus anglių pramonės krizei. 
Jos tikslas buvo bendrai ginti 
akmens anglių interesus nuo ato
minės energijos jėgainių, nuo 
įstatymų prieš oro teršimą ir kt.

Paskutiniu metu anglių ka
syklų savininkų ir unijos ko
vos padidėjo. Baigiasi darbo su
tartis ir spalio mėn. prasideda 
naujos derybos. Unijos vadas 
Boyle žada reikalauti 40% algų

Nuskendo 30 žmonių
OKUP. LIETUVA. — Bolše

vikinė spauda nieko nerašo nei 
apie gamtos nelaimes nei apie 
lėktuvų avarijas, kad žmonės 
“sovietinėje laimėje” negalvotų, 
kad įvyksta ir nelaimių. Iš Lie
tuvos gautame laiške, tuo tarpu, 
pranešama apie nelaimę netoli 
Vidžių. Rašoma: “Gerų naujie
nų taipogi nėra, tik tiek, kad 
kas pasikorė, kas užsimušė, o 
kai kas kur tai dingo”.

“Neseniai visa svotba prigėrė. 
Iš Vidžių vestuvininkai sugal
vojo grįžti namo per ežerą. Jau
nieji su lengva mašina pervažia
vo laimingai, o pamergės, pabro
liai, svotai ir muzikantai, viso 30 
žmonių, su sunkvežimiu įlūžo ir 
visi nuskendo”.

Toliau laiške rašoma, kad “žie
mos kaip ir nebuvo, sniego vi
sai mažai”.

ROMA. — Italijos mieste L- 
Aquilla” riaušės tęsiasi ir polici
ja naudoja barikadoms griauti 
šarvuočius.

pakėlimo ir 100% {mokėjimų į 
darbininkų pensijų fondą padi
dinimo. Unija sako, kad anglia
kasys turi uždirbti 50 dolerių 
per dieną.

Kita priežastis — ginčai pa
čioje unijoje. Unijos preziden
tas Boyle buvo jveltas teismuo
se, apkaltintas smurto veiks
mais, net jsivėlimu žmogžudys
tėje. Bendrovių savininkai nu
tarė toliau laikytis nuo unijos ir 
jos vidinių problemų.



VEIDAI

toliau

NR. 9 (313)

G. Place Huotr.

Sveikiname akademikus
Leohas Rau

Chicago, I1L 60608

su savos kūrybos raši- 
poezija, rankdarbiais, ta* 
keramika ir kt. pasirodė

A little over 4 dollan for 
every 3 yra invest Plus, die 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with ,

skautu tėvus ir kitus (gali bū
ti ir rieskautai) pasinaudoti šiž 
papigintos kelionės galimybe. i 

ĮDėl smulkesnių informacijų- 
visi kreipiasi Į tuntininkus-kes, 
Chicagoje mielai - -informacijas’ 
suteiks ir Vidurio Rajono. vadei-Į 
vė S.' Irena Kėrelienė, tei. 471- 
1771. . - -- 1 t

Of oura, why not buy nfo it 
Sign up for the Payroll Sat 

inga Plan where you work.
Or go to your bank 
And cough up that $18.75.
He*-.

Laima Kaspa- 
poezija, Irena Iva-

New Yorko židinietėms. Skau
čių Židinio Vilijos būrelio sueiga 
įvyko sausio 21 d. Svečias daik 
ir rašyt. Paulius Jurkus kalbėjo 
apie dailę ir jos kūrėjus okupuo
toje Lietuvoje. Pradžioje jis api-

Dina Gelažiūtė.
tapyba -

v. s. A. Saulaitis.
LSS Tarybos Pirmininkas

džią padėką sesei Gvildienei už 
vadovavima tuntui su dideliu rū
pestingumu ir atsidėjimu.

Nauja “Šatrijos” tunto tunti
ninkė nuo vasario 16 d., LS Se
serijos Vyr. Skautininkės pa
skyrimu yra ps. P. Sapliehė. Bu
vusioji tuntininkė s. L. Gvildienė 
kviečia visas vadoves ir tėvelius 
gražiai bendradarbiauti su nau
jąja tuntininkė ir kartu dėkoja 
už bendradarbiavimą vadovėms, 
tėvų komtetui, Romuvos valdy
bai, skautininkėms ir tėveliams.
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Informacijos Chicagai
| Iš Chicagos išskristumėme lie

pos 14 d. . Iš Frankfurto atgal Į 
JAV — rugpiūčio 5 d. Kelionė 
apimtų 3 savaites-2. savaites 
truks stovykla, o savaitę suor
ganizuotume ’ ekskufsiją. Kelio
nės - kaina .asmeniui - Chicaga— 
Frankfurt ir atgal 370 dol. Vai
kams ikl’12 m. — pusė kainos.' 
- Papigintai kelionei gauti yra 
būtina sudaryti bent 40 asmenų 
grupę. Kviečiame visus akade- 
mikus-kes,- - -skautininkus-kes,

Siekdami suteikti daugiau ga
limybės skautiškam jaunimui 
parodyti visuomenei savo kūry
binius sugebėjimus, Akademi
nio Skautų Sąjūdžio Chicagos 
skyrius sausio 17 d. Jaunimo 
Centre surengė “Kūrybos Die
ną”. Varžybos prasidėjo 10 vaL 
ryto ir truko iki 4 vai. p. p.

Susidomėjimas varžybomis 
buvo didelis.

j Stovykla, kurią organizing a 
Anglijos iri ‘ Vokietijos lietuviai 
skautai-tės, įvyks šių metų lie
pos 17-30 dienomis; Vokietijoje, 
Schwetzingeno apylinkės miške', 
arti 13 km. huė Manheimo. Sto- 
vįykiauto jų amžius.— nuo 14 me-

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

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60029

A. į skautininko laipsnį —
ps. kun. Dr. Jonas Kubilius, 

SJ, Chicagoje; ps. Dr. Stepas 
Matas, Clevelande, ir ps. Ramu
tė Mickutaitė, Omahoje.
B. į paskautininkio laipsnį —

v. si. Algimantas Antanėlis, 
Omahoje; v. si. Romualdas Ci
bas, Australijoje; v. si. Gedimi
nas Dragūnas, Philadelphijoje; 
v. si. kun. Dr. Steponas Matulis, 
Anglijoje, v. si. kun. Balys Pa- 
cevičius, Londone, Kanadoje; v. 
si. J. Algimantas švilpa, Londo
ne, Kanadoje; v. si. Romas Ver- 
byla, Montrealyje; v. si. Vytau
tas Vidugiris, Los Angelės ir v. 
Si. Vanda Zelenienė, Los Angeles.

Nuoširdūs sveikinimai pakel
tiesiems ir geriausi linkėjimai to
kiu pat prasmingu atsidėjimu 
ir toliau dirbti lietuvių skauti- 
jos labui?

KŪRYBOS DIENOS TEISĖJŲ KOMISIJA SVARSTO SPRENDIMUS
Iš kairės į dešinę: akademikai skautai Rimas Vėžys, Rimvydas Cinką 

Kęstutis JečiOs. ; ■

PAKĖLIMAI
l SKAUTININKŲ 

LAIPSNIUS
LSS Tarybos Pirmininko 

pranešimas
Malonu pranešti, kad LSS Ta

rybos Pirmi jos (1971.II.2) posė
dyje slaptu balsavimu, pagal 
slaptojo balsavimo komisijos 
1971.II.18 akto duomenis, Lie
tuvos Nepriklausomybės Atsta
tymo šventės — Vasario 16 d.— 
proga į skautininkų laipsnius pa
kelti :

DIENA
Įtemptos šešios varžybų valandos

prie baigmės. Brolijos ir Sese
rijos jūrų skaūtų-čių buriavimo 
instruktorių’kursai Chicagoje, 
pradėti praėjusį rudenį, inten
syviai Vyksta Jaunimo Centre 
antradienių "vakarais, ir jau ar
tėja pabaigtuvės. Kursus -lan
ko 15 sesių ir brolių. Jų instruk
torius dri J. 'Anysas su dideliu 
kruopštumu pateikia labai daug 
įdomios ir- svarbios - medžiagos 
buriavimo teorijoje. K. N.

Pasikeitimai Toronto “Šaf-; 
rijos” skaučių tunto vadovybėj 
je. Ilgametė “Šatrijos” tunti
ninkė. šr. Liuda Gvildienė nuo š. 
m. vasario 16 d. pasitraukė iš 
tuntininkės pareigų. Skautės, 
vadovės ir tėveliai reiškia nuošir-

mo.kursai. Seserijos ir, Brolijos 
jūrų skaūtti^čių skyrių vedėjų 
-s.<-1VI, Vasiliauskienės Lir .-j. ps. 
A. Empakerio pastangom Toron
te šiuo metu prasideda buriavi- 

; mo kursai. gintarėmš, =■ j ūpų bu- 
rdžiamš; ;‘jūrų-_ sk^trtu-^iU'yado- 
vams irVa’Įjvemss" kursus.' y&da 
j. ps',--A;r Empakęris.1 Instrukto
riais pakviesti s. M. Vasiiiaus- 
-kienė, j. ;ps. P.-Gorys ir- j; b. v. 
v. M. Empakęris. Kursai 'tęsis 
apie 13;savaičių. -

: Visa, kursų programa, semi
narų konspektai bei egzaminai 
yra paruošti. LSB jūrų, skautų 
-skyriaus -buriavimo - egzaminų 
komisijos pirm. j. v. s. Br. Juo
delio

ĮSIREGISTRUOTI dabar
Kiekviena 40 asmeny grupė gauna papigintą kelionę

Iš visų JAV ir Kanados skautiškųjų vietovių vykstantieji į 
Europos lietuvių skautų-čių 25 m.- Jubiliejinę stovyklą Vokietijoje 
prašomi neatidėliojant registruotis pas savo tuntininkus-kes. Va
dovybei būtina žinoti tikslus vykstančių skaičius, kad būtų gali- 

^^spprĮ^cijiįš^ stoyyklavimo reikfdųs,.!WS^,į

You wouldn’t like it, of course.
You see, one of the nice 

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

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

Rather, your country asks 
dint you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, tf you think 
they’re a get-rich-qnick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in die 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

mats, 
pyba.
labai gausus būrys sesių ir bro
lių ; taip pat nemaža dėmesio bu
vo skirta mūsų rašytojų-poetų

trūotus 82 jūrų skautus bei va
dovus Lituanicos tunte.

Kartu brolis skyriaus vedė
jas reiškia, čikagiečiams nuošir
džią padėką už malonų priėmimą 
jam besilankant Chicagoje sau
sio 16-17 d. Klaipėdos atgavimo 
minėjimo proga. Greta brolio 
vedėjo dalyvavimo Klaipėdos 
minėjimo iškilmėse, jam. ,b.uvo 
vakare suruoštas broliškas suti
kimas pas j. V. s. Br. Juodelį, da
lyvaujant “JPrez. Smetonos” įgu
los jūrų budžiams ir jūrų skau
tų vadovams. K. N.

DU SPOKSO, DU DIRBA" ' ' ”*'”
Atlikęs savo uždavinį, kairysis dvejetukas seka-kily dviejy bro-< 

lię vargą iškylos laužavietėje. , <.?
G. Plaėo micrtr.

jūrų skautų. LSB jūrų skautų 
skyriaus vedėjas j. ps. A. Em- 
pakeris ir j. v. s. Br. Juodelis 
yra dėkingi Melburne, Austra
lijoje, veikiančiam Nidos jūrų 
skautų laivui ir jų globėjui, sky
riaus įgaliotiniui j. s. Vyt. Vait
kui už sveikinimus iš Australijos 
rajoninės stovyklos Nemunas. 
Tenai jūrų skautų paštovyklėje 
1971 m. sausio 2-13 dienomis 
stovyklavo 16 jūrų skautų, va
dovaujami j. b. v. v. R. Šarkio 
ir j. s. Vyt. Vaitkaus. J. S. S.

But these are the «elfi»h 
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish.
There’s one odier very im

portant reason why Am ericam 
already own over $52 billfoa 
m Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that meet 

Americans still chocae to think 
this is the best piece of reri 
estate going.

If you happen to be one of 
these Americans who think*

mena apsilankymą Chicago j e. 
^Brolijos 1 jūrų skautų, skyriaus 
vedėjas j. ps. A. Empakęris, 
gyv.. Toronte, sausio pabaigoje 
paskelbė skyriaus bendraraštį 
Nr. 2, kuriamė įvardinami Chi
cagoje veikiantieji Brolijos jū
rų skautų, vienetai, jų . vado
vai, nurodant 1971 m. įregis-

būdino tą laikotarpį, kuris buvo 
Stalino laikais. Menas buvo 
griežtai pajungtas partijos rei
kalavimam. O reikalaujama bu
vo, kad visi realistai vaizduotų 
herojinę pergalę ir įsitvirtini
mą. Tokius laikus turėjo pergy
venti dailininkai, daugumoje bai
gę Kauno Meno mokyklą, studi
javę Paryžiuje.

Sunkiausi lietuviškai dailei

š! KARTĄ NE SU LAZDOM, O SU MEŠKERĖM
Cleveland^ "Piltny" tunto "Mindaugo" d-vėi skautai atlieką vaizdelį "AAeS- 

keriotojai" vasario 20 d. Užgavėniy pokylyje, kurį> suruošė Tėvy 
Komitetas.

V. Bacevičiaus nuotr.

kūrinių dailiajam skaitymui. Bu
vo atstovauta visiems Chicagos 
skautų-čių vienetams. Varžy
bos vyko atskirai jaunesniųjų 
ir vyresniųjų grupėse. Vertinto
jų komisija — Rimas Vėžys, 
Rimvydas Cinką ir FSŠ Chi
cagos skyr. pirm. Kęstutis Je
cius turėjo tikrai nelengvą už
davinį išrinkti ir paskelbti nuga
lėtojus.

Apdovanotieji laimėtojai
Grožinio skaitymo varžybose 

laimėjo: vyr. gr. Lydija Jadvir
šyto, Juozas Ivanauskas, jaun. 
gr. —Audrius Viktorą.

Sava kūryba 
raitytė 
nauskaitė ir Audrius Viktorą —*
— proza.

Reportažas — vilkiukai Al- 
dis Liubinskas, Linas Peckus, 
Jautokas, D. Balzaras ir E. Po
cius.

Keramika
Vaizdinis mena

Jūratė Eidukaitė, D Gelažiūtė, 
Živilė Brakauskaitė, Silvija

JAUNŲJŲ EILĖS CLEVELANDO VASARIO 16 MINĖJIME 

Prie vėliavų — "Neringos" tunto skautės, Himną gieda solistė J. Daugėlienė, 
'Aukuro" choras.

V. Bacevičiaus nuotr.

DARBAI
★ Skautininkui Stepui Kai- > 

riui statys paminklą. Lygiai 
prieš metus Toronte miręs vy-; 
resaysis skautininkas Stepas i 
Kabys, vienas iš darbščiųjų Ka-| 
nados Lietuvių Bendruomenės I 
vadovų, o taip pat ir ilgametisl 

Į Liet. Skautų Brolijos Vyriausias 
I Skautininkas, “Skautų Aido Ai-. 

do” redaktorius ir lietuviškosios. 
muzikos gaivintojas (jo įkurtas 
“Muzikinis vienetas” ir toliau i 
entuziastingai tebetęsia kanklių, 

I skuducSų ir birbynių saviveik
lą) liko' nepamirštamu pavyz
džiu lietuviams, šalia numatytų 
leidinių apie šakotą Stepo Kai
rio gyvenimą, pirmiausia rūpi
namasi paprastesnių jo atmini
mu — paminklu. Į sudarytąjį 
Komitetą paminklui statyti įei
na Kanados LB atstovai, skau
tai ir velionio artimieji draugai.

Tuo tarpu nepavyko sužinoti 
Komiteto pavardžių.-

Dalyvaukime Antrojo Jau
nimo Kongreso šūkio konkurse. 
Visos jaunimo organizacijos jau 
sujudo ruoštis kitais metais 
įvykstančiam pasaulio lietuvių 
jaunuomenės kongresui, šalia 
begalybės planuojamų darbų, 
pirmąja kregžde atskrido kon
greso rengėjų kvietimas daly
vauti konkurse kongreso šiūkiuf 
surasti. B

Sąlygos: šūkis turi būti neil
gesnis, kaip 10 žodžių. Premi
ja — oO dolerųi komisijos ’iš
rinktojo šūkio autoriui. Skautai 
ir skautės konkursinius Šūkius 
siunčia vyr. skautei ‘ Audronei 
Tamošiūnaitei, 7216 So. Rich
mond tSt., Chicago, Hl., 60629;

Jurkštaitytė, Tomas Remys. Vii 
kiukų klasėje 
dys, Robertas Raudys, Robertas 
ir Rimas Mingėlos, Aras ir Li
nas Sutkai, Rytas Kleiza.

Rankdarbiai — Ramunė Mar- 
tytė, Irena Kasparaitytė, Sigutė 
Mikutaitytė. ,

Sieniniai rankdarbiai — Vili
ja Mikutaitytė, I. Levanaitė ir 
D. Kairytė.

Pasirodymas Radijo Forume
Savos kūrybos laimėtojai Ire

na Ivanauskaitė, I^ima Kaspa
raitytė, Audrius Viktorą ir gro
žinio skaitymo laimėtojai Lydija 
Jadviršytė ir Juozas Ivanauskas 
turėjo galimybės dalyvauti inž. 
A. Rudžio Lietuviu Radio Foru
me. Minėtą programą vedė s. 
Vytautas Kasniūnas. FSSChi- 
cagos skyr . pirm. K. Ječius sa
vo žodyje iškėlė "Kūrybos Die
nos” reikšmingumą ir taip pat 
suminėjo kitufc akadeririko 
niojus, skautiškos vėiklo's pagy
vinimo siekiant.

Sesė Irena

Naujosios tuntininkės pavaduo
toja paskirta s. D. Keršienė. Vi
sais “Šatrijos” tunto reikalais 
prašoma skambinti tuntininkei 
tel. 537-1503.

Vykstantiems į Vokietijos 
stovyklą Kanadoje paruoštas 153 
vietų lėktuvas. Pranešama, kad 
jau yra užsakytas kelionei į Eu
ropą 153 vietų lėktuvas. Bus 
skrendama iš Toronto į Londo
ną ir grįžiama i 
į Torontą. Kaina — $131. Pra
šoma paskubėti registruotis pas 
s. M. Vasiliauskienę.

iš Liuksemburgo buvo Stalino metai. Su Chruš
čiovu atėjo daugiau laisvių, ir 
menas Lietuvoje pradėjo plėto
tis. Ypač išaugo grafika. Išau
go ir jaunoji menininkų karta, 
kuri savo meną stengiasi išvys
tyti iš lietuvių liaudies meno tra
dicijų.

Baigęs žodinį įvadą, P. Jur
kus parodė platų rinkinį skai
drių. Pradžioje buvo herojinė 
pritaikomoji skulptūra ir tapy
ba, toliau tapyba jau vystosi į 
ekspresionizmą ir simbolizmą, 
plačiai buvo parodyta įvairi gra
fika — ryškieji tos grafikos kū
rėjai ir išleistų meno knygų pa
vyzdžiai.

Po visų skaidrių rodymo pre
legentas dar atkreipė dėmesį, 
kad dabartinėje Lietuvoje ski
riama daug dėmesio interjerui. 
Interjero kūrybai plačiai panau
dojami liaudinio meno motyvai. 
Daug dėmesio skiriama ir pri- 
taikomajai dailei — papuošalam, 
suvenyram. -

Sueigą baigėme kava ir už
kandžiais, prie kurių dalyvės dar 
ilgokai ' "užtruko besfdalindamos 
paskaitos mintimis, aptardambs 
einamuosius Židinio reikalus.

---- v. si. Rima Gudaitienė
WTR . S ■-■a-aVLA.-Mis K V M w X5-- :.r -• - V T - -<ZTC z; ’ ’
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Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

- JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. 

KEISTOS SULIESĖJIMUI DIETOS - APGAVYSTE
Nepasiduokime pelnagaudžio vilionėms — nesilaiky

kime jų keistų dietų

Įvairiopais sumetimais moky
ti ir nemokšos išnaudotojai siū
lo nesiorientuojantiems keisčiau
sius receptus — dietas suliesė
jimui. Tai drumstame vandeny
je žvejojimas — apgavystė. Nė 
vienas neturi atsirasti sukvai
lintos žuvies kailyje. Nė vienas 
nuo šio momento nelįskime į ap
gavikų tinklus. Mat, medicinos 
mokslo nepriimta nė viena keis
čiausia paskelbta dieta suliesėji
mui žmogui ilgesniam laikui ne
padeda. Todėl ir nevartotina.

suliesėti norėdami.
Mediciniškas patarimas 

laikyti už knygoje skelbiamą 
tiesą. Mat, visi mėgsta ką nors 
apturėti be atsakančių pastangų. 
Šitokio dalyko gyvenime nebu
vo, nėra ir nebus. Bet tūliems 
lengvatikiams — neurotikams 
ne tiesa rūpi: jie rūpinas trum
palaikiu savų nusiteikimų ten
kinimu — visai neatsižvelgdami, 
kad bus su jais rytoj. Tai tik 
pražilusiam vaikui tegalimas el
gesys. Kadangi tokių yra dau
gumas — taip jie ir peni viso
keriopus išnaudotojus.

Žaislai ir žaidimu aikštės įrengimai Meadville, Pa., vaiku klinikoje, kur atsilikę vaikai mokosi vaikščioti, laipioja 
kopėčiomis, tuo stiprindami ranky ir kojy muskjlus. Klinika gydo vaikus iki 13 mėty nemokamai.

Geresniam apsišvietimui sulie
sėjimui skirtose dietose, paduo
sime apžvalgą įvairių pelnagau- 
džių mums siūlomų dietų. Jos 
visos yra grašio nevertos, štai 
pirma neteisybė milijoniniu ti
ražu mums peršama.

Negali valgyti ką ir kiek nori 
trokšdamas suliesėti

Viena naujausių neteisybių 
apie saugu svorio numetimą yra 
skelbiama Dr. Herman Taller 
knygoje “Calories Don’t Count”, 
išleistoje .196-1. Vir&-milijono 
egzempliorių tos knygos parduo
ta. Kitas tuoj šitą faktą imtų

Minėtos knygos užvardymas 
nuteikia, kad gali ką nori ir 
kiek nori valgyti — ir vis tiek 
suliesėti. Taip nuteikti neuroti- 
kai galvatrūkčiais pirko knygą 
— išnaudotojams kraitį krovė 
milijonais, save dar į didesnį rie
balinį vargą skandindami. Tikru
moje, visi tos knygos pirkėjai 
apsivylė. Daugelis lietuvių nu
sipirkę ją turi. Labai nesveikai 
jie elgtųsi, jei ir toliau tos knygos 
nurodymais vadovautųsi. Ir štai 
dėl ko.
• Tas daktaras toj e knygoj e per
ša riebų, nesaldu maistą, atme
tant ne tik visus saldumynus ir

krakmolinį maistą, bet taip pat 
daugumą vaisių ir daržovių. Pa
gal jį, svarbu “gera riebalų rū
šis esanti augaliniai riebalai — 
polyunsaturated fatty acids). 
Girdi, suminkštėjo tais riebalais 
besinaudojančioje kūne esą rie
balai — ir tada jie gali būti len
gvai sutirpinami. Bet tas dakta
ras nepadavė reikiamų įrodymų 
apie savo dietos veiksmingumą, 
išskyrus jo paties ir kelių jo 
draugų tvirtinimus. Be įrodymų 
jis skelbia savo dietos visiems 
gerumą, girdi, ji visiems padeda 
— “No failures”. Taip daugu
mas pelnagaudžių skelbiasi apie
savus vaistus bei dietas. Tas
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Jaū atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
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 12L 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji Šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį :

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
? .. . < vartjQ ir pasiusti: ‘

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

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI-
:___  — Sek pasaką, mamyte,

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

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstam! ne mažiau kaip žaidimai ar 

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. pšL.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.

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

gydytojas paskelbė spaudoj apie 
bandymus, su 93 pacientais sa
vo dietos sėkmingumui parem
ti. Pasirodo, kad tie bandymai 
buvo atlikti be kontrolės. Tai
gi jie moksliškai beverčiai yra. 
Užtai toji kalorijų neskaitymo 
— maisto nenormavimo siekiant 
suliesėjimo dieta yra vėjo gau
dymas laukuose. Jos prisilaiky
mas —- tai sauso medžio laisty
mas. To protauti pajėgiančiam 
jausmais nesutrikėliui pakanka.

štai koks kelias į riebalais 
atsikratymą

Tik, jei iš galvos neišmeti 
tiesą, kad bet kokia suliesėjimui 
skirta dieta — formula turi sa
vus ribotumus ir išlaidas — ga
li pradžiai pamėginti tokias die
tas. Daug taupiau pasielgs tas 
svorio numetėjas, kuris pats pa
sirengs sau liesinantį maistą. 
Pvz., vietoj skelbiamos kaštau- 
nos devynių šimtų kalorijų die
tos, žmogus gali šitokį savęs su- 
liesinimui maistą pasiruošti. 
Elektriniam blenderyje sumai
šyk kvortą ar kiek mažiau van
dens su riebalų neturinčių pie
no miltelių septyniomis uncijo
mis (arba kiek daugiau, negu 
patariama dviejų kvortų pieno

lerio. Tai dienos davinys turįs 
900 kalorijų. Tai nesulygina
mai pigiau už krautuvėse parda
vinėjamą labai brangų 900 kalo
rijų dienai maistą. Tik du daly
ku kiekvienas atsiminkime; 1. 
Šitokios suliesėjimui dietos pri
silaikykime nedaugiau kaip 2-3 
savaites. 2. Pirm pradėdami su
liesėjimui skirtu 900 kalorijų 
maistu maitintis — tarkimės su 
gydytoju.

Išvada. Kad ir kaip mes 
nemėgsime gydytojo prirašytos 
suliesėjimui dietos: mažai kalo
ringo, bet pakankamai baltymų, 
vitaminų ir mineralų turinčio 
maisto, o vis nesiliausime sie
kę “visko valgymo dietos” ar 
kitokios neva magiškos maisto 
formulos — mes apsiriksime. 
Ilgesniam laikui gydytojo skir
tas suliesėjimui maistas, kar
tu su reikiamu darbu — mankš
ta, pasirodys įvairiopai prana
šesni už visas visokias dietines 
formulas taip dabar pelnagau
džių atkakliai žmonėms perša
mas. Už tai visi lietuviai nepasi
duokime apgavikams: likime pa
tys valdovais savo elgsenos ir 
savos sveikatos. Taip elgtis pa
jėgsime, kai visi stipriau jaus
mais susitvarkysime. Tad visi 
iki vienam į svarbiausią darbą, 
specialistų talkinami.

Pasiskaityti. The Medicine 
Show. By the editors of consu
mer reports.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

atsisveikinti, dar nenorint visai 
į duobę gultis. Yra sifilitinių — 
ir kitų kitokių kojoj žaizdų. Tai
gi, pirm negu pradėsit sėkmin
gai gydytis — be peilio savo ko
jos žaizdą tvarkyti, reikia su 
gydytoju tartis, žinau, kad lie
tuvei toks patarimas nepatiks: 
jos nori su žolėmis, mostelėmis 
draugių patartais zuikio tau
kais bei alijošiais po senovei sa
ve sirgdinti (jos tai gydymu va
dina) . Bet šis skyrius ateina sa
viems pagalbon, o ne ligotumui 
didinti.

Tos žaizdos, Kurios atsiranda 
dėl chroniško kojos patinimo 
(edema) labai gražiai sugyja be 
peilio. Toks patinimas dažniau
siai atsiranda dėl giliųjų kojos 
venų . nepakankamumo — dėl jų 
išsiplėtimo. Greičiausiai, ir pas 
tamsta tokia negerovė yra. Tai 
kojų venų, ypač giliųjų nepa
kankamumas (insufficiency).

Galima tokį pacientą — su 
kojoj žaizda dėl minėtų venų 
išsiplėtimo — gydyti namuose 
— visai nepaguldžius jo ligoni
nėn. Reikia jam, jokios operaci
jos nedarant, uždėti spaudžian
čius — veržiančius tvarsčius 
((compression bandages) . Su to
kiu tvarsčiu pacientas gali vaikš
čioti ;— kaimynus lankyti, į tur
gų bei bažnyčion eiti, šitaip gy
dant gydytojams pasiseka šim
tus pacientų išgydyti nuo kojo
se žaizdų, minėtai dėl sutinimo 
kojos atsiradusių, štai kokia 
žaizdos gydymo eiga turi būti.

• 1. Vaistais permirkusį tvars
tį (pagal Lassar paruoštą af- 

' ter Lassar’s Formula) uždėti ant 
| žaizdotos kojos nuo jos pirštu 
> iki kelių.
I 2. Elastišką — ventiliuojantį 
Į trijų inčių pločio tvarstį (ban- 
I dage) uždėti tiesiai ant virš mi
nėto, jau ant kojos uždėto, vais- 

I tinio tvarsčio. Tada koja atro
dys kaip į batą įmauta.

3. Tas “batas” nuimamas ir 
nauju pakeičiamas kas dvi sa
vaitės.

4. Jokio kito gydymo neski
riama: nei vietinei žaizdai, nei 
visam kūnui.

5. Pacientui patariama judėt 
— normalius savo dienos darbus 
atlikt vis tą “batą” nešiojant.

6. žaizdai visai užgijus, vis 
dar it toliau tą “batą” dėvėt per 
dvi savaites.

7. Jei žaizda buvo atsiradusi 
dėl išsiplėtusių venų — tai po 
žaizdos užgijimo išsiplėtusias 
venas operuoti galima ne anks
čiau kaip už keturių savaičių.

8. Jei kojoj žaizda buvo atsi
radus dėl ilgalaikio kojos patini
mo, tai visam savo amžiui paci
entas turi nešioti elastiškus 
tvarsčius bei kojines tokias.

9. Jei minėtai elgiantis nelei
sime atgal sutinti kojai — žaiz
da nepasikartos.

Dabar reikia patarti kaip tvar
kytis su kojoj žaizda ir tiems 
pacientams, kuriems žaizdos ko
jose atsirado dėl kitų priežas
čių, ne vien dėl patinimo bei ve
nų kojoj išsiplėtimo, štai tas 
kitokios kilmės kojoj žaizdų 
tvarkymas. Kai kojoj žaizdos at
siranda dar dėl dviejų kitokių 
priežasčių: 1. dėl arteriosklero- 
zės ir 2. dėl cukraligės — tada 
kojoj žaizdos kiek kitaip nuo 
virš aprašyto gydymo tvarko
mos. Dėl arteriosclerozės pri-

pkretus kraujagyslėms ir žaiz
doms atsivėrus, žmogus negali 
pakęsti tampraus tvarsčio. To
kiais atvejais sekantis pakeiti
mas vartojamas su savaitinėmis 
pertraukomis:

1. Naktį lovoj kojos žaizda ne- 
užrišta laikoma kad oras geriau 
prieitų. Taip mažinamas esti ko
jos patinimas.

2. Rytą uždedama sterilės 
merlės gabaliukas ant žaizdos. 
Tada elastiškas keturių inčių 
pločio tvarstis uždedamas vy- 
niojant nuo pirštų iki kelių. Ta
da jis eina pas gydytoją, kad 
jam uždėtų spacialų “batą” (Un- 
na’s boot).

3. Tas “batas” netrukus po 
uždėjimo sukietėja, užtai netu
ri būti sutinimo, nes tada reikš
mės nustotų tas “batas” — jis 
būtų perliuosas kai sutinimas 
ilgainiui atsileistų.

Turint dėl cukraligės atsira
dusią kojoj žaizdą, šitaip pakei
čiamas iš dalies pirmasis žaiz
dos gydymo būdas.

1. Per naktį žaizda neužriša- 
ma — oro prileidžiama daugiau 
prie žaizdos. Taip daroma kiek
vieną naktį. O kas kiekvieną die
ną tokia žaizda gydoma šitaip:

2. žaizda pati gydoma dedant 
ant jos cortisono ir antibiotiko 
mosties (Hydrocortisone ir oxy
tetracycline hydrochloride).

3. Pūslėta guma uždedama 
virš žaizdos (foam rubber).

4. Gumos turįs (rubberized) 
elastinis tvarstis nuo pirštų iki 
kelio, žaizdai sugijus, virš mi
nėtos priemonės — subintavi- 
mai padeda išvengti žaizdos pa
sikartojimo. Nepamirškim nė 
vienas tos tiesos: sugijus žaiz
dai, dar nesibaigia jos gydymas. 
Reikia subintuoti koją, gydytis 
nuo pagrindinės ligos — pir
miausia reikia susitvarkyti su 
perdideliu svoriu. Sėkmės!

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

. . . J •

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $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 Kaina 4 doL

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

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

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

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

padarymui). Tie milteliai va
dinasi: Non-fat powdered skim 
milk. Pridėk du trečdalius un
cijos kukurūzų aliejaus (corn 
oil). Tas mišinys pagal skonį 
pasaldinamas dirbtiniais saldin- 
tojais ir skonio pataisymui pagal 
savo nuožiūrą paskaninamas 
koncentruota apelsinų sunka 
(concentrated orange juice) ar 
kita skonį taisančia medžiaga. 
Tas namų gaminys daugumui 
žmonių yra labai pakenčiamo 
skonio. Vitaminų-mineralų kap
sules — vieną jų dienoje prii
mant kaip priedą prie šio skys
čio. Tai kainuos apie pusę do

Kojų žaizdų gydymas be peilio

Klausimas. Prašau gerbiamą 
daktarą parašyti Naujienose, ar 
galima be peilio pasigydyti žaiz
dą kojoje. Ji atsirado dėl kojos 
ištinimo ir venų išsiplėtimų. Va- 
ricous veins jau senai turiu. Mu
dvi su drauge susilažinom iš de
šimt dolerių. Ji tvirtina, kad vi
soms žaizdoms reikia “surgery”, 
taigi peilio. O aš jo bijau — net 
drebu. Jau tiek prisikentėjau 
nuo jo. Ir kitus kenčiant mačiau. 
Taip ir kenčiu su ta žaizda kai
rėj kojoj ties kauluku. Manau, 
kad be operacijos galėčiau pagy
ti, jei tik į gero daktaro rankas 
pakliūčiau. Jau sykį buvau tą 
žaizdą užgydžius — vėl ji atsi
vėrė kai aš koją sutrenkiau į 
stalo koją. Katros mudviejų tei
sybė? Iš anksto dėkoju už me
dicinišką patarimą.

Atsakymas. Ne tik gero dak
taro reikia tamstai — visi, J ku
riuos kreipsis tinkamai padės.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

nli
Mt 1739 S. Halsted St., Chicago, 111 60608

Daug svarbiau būti geru paci
entu: šiandien tokių vis rečiau 
pasitaiko. Už tai ir sunkiau 
duodasi visos ligos tvarkyt.

Svarbu apie kokio stovio ko
joje žaizdą viena ir kita kalbate. 
Galima be peilio užgydyti kojoj 
tik tokią žaizdą, kuri atsirado 
dėl cirkuliacijos trūkumo (sta
sis). Tas esti dažnai turint iš
siplėtusias kojoj venas, dėl to 
atsiradusį kojos patinimą. Už
tai visų pirma reikia paklausyti 
tamstos draugės teisybės: rei
kia kad gydytojas nustatytų, 
kokios kilmės ta žaizda pas tam
stą randasi. Jei tai bus vėžinės 
kilmės gal reikės net su koja

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dienų, 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, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti
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NAUJIENŲ ofisas atdarai kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.
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Subscription Rates:
tn Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
ox month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
110.00 per six months, 1Š.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams -------------- $3-00
vienam mėnesiui —..... $1.76

Kanadoje: 
metams _   $20.00
pusei metų ___  $11.00
vienam mėnesiui ______   $2.00

10 cents per copy. 10 c. on Saturday Užsieniuose:
metams _____ .. $21.00
pusei metų - ------------------— $11-00
vienam mėnesiui -------------- $2^0

Dienraščio kainos: 
hieagoje ir priemiesčiuose 

metams ___ $20.00
pusei metu______________ $11.00
trims mėnesiams _________  $6.00
vienam mėnesiui _ _________$2.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halted St., Chicago. 
TH 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

iitose JAV vietose:
metams_________________ $18.00
pusei metų _____________  $10.00

Laikas nesulaikomai bėga, o su 
juo kartu ir žmonių gyvenimas. 
Visur, visuose kraštuose, visose 
pasaulio dalyse.

Ir mūsų tautiečių, esančių 
“broliškųjų brolių malonėje gy
venimas sriuvena. Iš to gyveni
mo čia pateikiama viena kita iš
karpėte, išgriebta iš Lietuvos 
rašyto (1970.XI.15) laiško. 
Skaitykime daugiausia tarp ei
lučių :

“...žmona su dukra ir žentu 
buvo nesenyvo žmogaus laidotu

vėse. Nors buvus tremta, bet 
paskutinėje kelionėje pagerbti 
daug kas atėjo. Buvo net 50 
vainikų, daug gėlių vazonėliuo
se ir atskirų bukietų...

“...šiemet Biržai atrodė ge
riau. Respublikos g-vė aptvar
kyta, pora šimtų metrų net as
faltuota. šaligatviai tai antra
eilis dalykas, — jie dedami ten, 
kur galutinai rekonstruotos gat
vės, o kai kas išlaužo ar maši
nos pravažiuodamos išakėja, taip 
ir pasilieka. Gal bent mūsų di-

Nesiliauja kabinėtis prie SLA
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) yra viena 

seniausių ir visais atžvilgiais stipriausių Amerikos lie
tuvių fratemalių organizacijų. Jau 80 metų naudingą 
darbą dirba ne tik savo nariams, bet ir visiems lietuviams. 
Be piniginės ir politinės SLA paramos vargu būtų galėjęs 
įsisteigti Altas, Balfas ir kaži ar tuojau po karo būtų 
pravesti tiek daug naudingų Įstatymų ir JAV vyriausy
bės gerų patvarkymų.

SLA yra didelis ir stiprus, užtat nuolat atsiranda as
menų, kurie nesilauja prie šios lietuvių organizacijos 
kabinėtis. Vieni tai daro iš pavydo, o kiti nori prieiti 
prie vadovybės. Negalėdami prieiti prie pavyzdingai 
tvarkomų finansų, jie kabinėjasi prie SLA pareigūnų, 
prie organizacijos nutarimų, prie veikiančių komisijų ir 
organizacijos gyvenimą tvarkančių taisyklių.

Pastebėjome, kad paskutiniu metu Kanadoje fron
tininkų leidžiamuose Tėviškės Žiburiuose vis dažniau 
pradedama kabinėtis prie šios liberalinės ir tikrai demo
kratinės Amerikos lietuvių organizacijos. Tėviškės Žibu
rių korespondentas L. A-s, polemizuodamas su J. VLKs, 
skundžiasi, kad SLA organizacijoje negalima kelti nau
jų problemų ir negalima įvesti reikalingų pagerinimų. 
Konkrečių faktų p. L-A-s nenurodo, bet kaltina veikian
čias komisijas ir atsakomingus pareigūnus. Jis rašo:

“Taip, SLA kuopos daro Įvairius pasiūlymus 
SLA centrui, bet J. VLKS. nežino, kad SLA turi 
įstatymų komisiją (ir gal dar neblogai apmokamą), 
kuri ir nulemia reikalus pagal savo nuožiūrą, o gal 
kartais ir pagal kieno nors pageidavimą. SLA seimo 
delegatai negali kalbėti ilgiau kaip 2 3 minutes.
Jei pirmininkaujančiam nepatinka kritikos žodis, tai 
stukteli plaktuku į stalą ir taria “gana — sėsk”, o 
ne, tai maršalka už apikaklės ir jau tempia garbin
gą seimo delegatą lauk, lyg kad tą aviną iš gardo.” 
(Tėviškės Žiburiai, 1971 m. vas. 25 d., 7 psL).
Kiek mums žinoma, niekas nei iš praeitais metais 

New Yorke vykusio, nei iš anksčiau kitose vietose vyku
sių SLA seimų nei kaip avino, nei kaip garbingo pono 
iš salės nevedė. Maršalkai nereikėjo imti už apikaklės, 
nes seiman suvažiavusiems delegatams buvo žinomos par
lamentarinės taisyklės. Teisybę pasakius, net maršalkos 
nebuvo paskirti, nes jie nebuvo reikalingi. Jie nebuvo pa-

skirti ir New Yorko seime, kol niekas nebandė prievar
tauti Roberts taisyklės.

Vargu ar kokios kitos organizacijos seime atstovai 
taip ilgai kalba, kaip jie kalba SLA seimuose. Jie turi pro
gos pasisakyti visais SLA, Lietuvos ir lietuvių reikalais. 
Jie gali kalbėti įstatų pakeitimo, pagerinimų ir kitais 
klausimais. Aiškus daiktas, kad SLA įstatų komisija turi 
balsą, nes ji klausimą studijuoja. Ji pareiškia savo nuo
monę, ar siūlomas įstatų pakeitimas bus naudingas, ar jis 
galimas, ar nesipriešins veikiantiems valstijų apdraudos 
Įstatymams. Bet tai nereiškia, kad Įstatų komisijos pata
rimas yra galutinis. Sprendžia seimas. Jis gali išklau
syti ir kreipti dėmesį į komisijos ar pareigūnų patarimus, 
bet jis gali ir nekreipti.

Tėviškės Žiburių bendradarbis, parašęs apie pirmi
ninko stuktelėjimus plaktuku, apie maršalką, garbingą 
seimo delegatą ir avino išvedimą iš gardo, nurodo praei
tų metų liepos 2 d. Naujienas. Jis bando sudaryti įspūdį 
tarytum Naujienos būtų rašiusios apie garbingų delegatų 
išvedimą iš seimo. Tos dienos Naujienose aprašytas p. V. 
Alanto incidentas, kai jis, negavęs leidimo iš seimo pir
mininko p. St. Gegužio kalbėti, vis dėlto buvo pasiryžęs 
kalbėti. Ir kalbėjo, kol įsimaišė prezidentas P. Dargis ir 
atstatė tvarką. Tos dienos Naujienos rašė:

“Alantas, surinkęs savo lapus, nuėjo nuo mikro
fono, bet salėje buvo palikta labai jau neskani nuo
taika ... Jam nebuvo jokio reikalo daužyti kaktą į 
sieną. Priėmus raportą, žodis jam būtų duotas, bet 
seime negalima kalbėti be eilės ir be tvarkos... Va
kare didesnį patyrimą turintieji tautininkų vadai 
Alantą apibarė, patarė kultūringiau elgtis ir prisilai
kyti tvarkos. Tokia hipiška ir nekultūringa elgsena 
kenkia ir kitiems tautininkams”. (Naujienos, 1970 
m. liep. 2d. 3psl.).
Kad atsakomingo SLA pareigūno raportas būtų svar

stomas, tai jis pinna privalo būti seimo priimtas. SLA pa
reigūnas gali nesąmonių prirašyti ar pripasakoti. Nesą
monės privalo būti atmestos. Tvarkingas pranešimas 
privalo būti priimtas. Kol raportas nepriimtas, tai Į dis
kusijas nesileidžiama. Valstijų įstatymai reikalauja, kad 
raportai būtų priimti arba atmesti. Seni organizacijos 
nariai šiuos reikalus žino, o naujai įstojusieji įsižeidžia, 
kai pirmininkas, atlikdamas būtiną formalumą, neleidžia 
be tvarkos kalbėti.

Gaila, kad ir “Sėjos” redaktorius, kalbėdamas apie 
Detroito atstovo norą kalbėti be eilės, savo skaitytojams 
bando sudaryti įspūdį, kad SLA seimai ne liberališki ir 
ne demokratiški. Seimas būtų apardytas ir organizacija 
būtų nukentėjusi, jeigu salėje nebūtų buvę tvarkos. Mar
šalkos nebus reikalingi, jeigu atstovai laikysis susirinki
mų taisyklių.

tižiuosiuose miestuose daugiau 
tuo reikalu rūpinamasi, bet ir 
ten iškasa tranšėjų vienais me
tais, o tik kitais ką nors daro. 
Kažkodėl vis nėra harmonijos, 
visi vadovai stengiasi pasirodyti 
savistovūs...

Buvę apskrities Valdybos rū
mai (pastatyti nepriklausomos 
Lietuvos laikais buv. Biržų dva
ro žemėje, esančioje į pietus nuo 
Biržų centro) jau turi 3-čią 
aukštą, kur dabar telpa rajono 
visos įstaigos. Už jų aikštė į 
upę” (Agluona ar į Apaščią?) 
apstatyta daugiaaukščiais 4-5 
aukštų namais. Daug statosi pri
vačiai ir gan gražius mūriukus...

“Dabar ir kolūkių gyvenvietė
se, perkeliant kolūkiečius iš vien
kiemių, irgi daugumoje stato 
mūrinius namus. Pamažu visos 
kolūkių gyvenvietės virs tam 
tikrais miesteliais...

Dabar pas mus nesunku pa
sistatyti gyvenamus namus, ži
noma, nedidelius — 60 kvadrati
nių metrų gyvenamo ploto; nors 
medžių didesnė dalis tenka pirk
tis privačiai, taip sakant, “iš va
gių”. Tiesa, vieną kitą už tai 
prigriebia, bet vyriausybė, ma
tyt, skaito: jeigu pasistato pa
tys, tokiems nereikia duoti val
diškus. Mokestis už namus, že
mės renta tiek pat kaštuoja, kaip 
kad gyvenant valdiškame name 
buto nuoma. Gal tik tokia pri
vilegija, kad ten niekas netrukš- 
mauja kaip kad gyvenant dau
giabučiuose namuose...

“Pas mus baustų kalėjimu ne
persekioja “nes tokie, išėję iš 
kalėjimo, būna atsargesni... Pas 
jus, atrodo, taip pat paprasčiau: 
tur būt, kiekvienas nusikaltėlis 
gali būti teisus, jeigu Įstengia 
pasisamdyti gerą advokatą?...

“Dažnai skaitome ir girdime 
eteryje, kad Jūsų šalis turi daug 
girtuoklių, chuliganų ir vagių, 
nors, žinoma, tokių netrūksta 
ir pas mus. Bet pas mus niekas 
nedemonstruoja, milicijos vie
šai neužpuldinėja, jei bent iš 
pasalų... Magazinų (sandėlių ?) 
viešai niekas neplėšia, nedegina 
kaip pas Jus. Tiesa, naktimis ir 
mes vengiame vaikščioti, ypa
čiai moteriškės. Jos dažniau bū
na nuskriaustos ar žūna.

“Pas mus nebūna atsitikimų, 
kad grobtų žmones ir juos pa
grobę, reikalautų išpirkimo. Pas 
mus jeigu pagrobia, tai be jokio 
išpirkimo nužudo...

“Vis tik dabar kapitalistinia
me pasaulyje, atrodo, perdaug 
didelė anarchija, ir iki neatsi
ras griežtų rankų ir Įstatymų 
rašytų ir nerašytų, vargu ar ne
patenkintieji nurims...

“Pas mus nepatenkintų nėra; 
vienas kitas, kaip Bražinskai, 
santaupų nemokėję išleisti, su
galvojo važiuoti į Vakarus, rizi
kuodami savo gyvybe...

“šiaip, visi turi darbo, uždar

bio gyventi užtenka; kas moka 
kaip nors daugiau uždirbti, tas 
geriau rengiasi, gal geriau val
go, daugiau konjako išgeria. 
Degtinę, atrodo, geria visi, nes 
jos dažnai parduotuvėse pri
trūksta, kaip ir kitų reikmenų...

“Dabar pas mus visų tikslas: 
gerai pavalgyti, gerai apsireng
ti, suūžti kompanijose, nes tur
tų krauti nebėra tikslo. Fabrikų 
statyti nebereikia, žemės pirk
ti taip pat, o mergaitės teka be 
kraičio ir pasogų, o kai reikia 
išsiskirti — daug ginčų nebūna: 
dėl vaikų nebesi bylinėj a, nes jie 
būna lyg kokia atiteka. Juos to
kiose, nepastoviose šeimose, dau
gumoje augina bobutės ar “vai
kų darželiuose — internatuose...

“...laike atostogų kur nors pa
važiuoti, net į mūsų (rusų?) 
kontroliuojamus kraštus, grieš- 
niems neįmanoma. Net partie- 
čiui tenka laukti po kelis mene-: 
sius leidimo vykti kur nors su 
ekskursija...

“Pas mus žmogų brangina, 
nors jis būtų koks nors tingi
nys. Mat, jo “triūsas” vis kaip 
nors prisideda prie liaudies ūkio 
stiprinimo. O jeigu ir toks ne
grįžtamai išvyksta, — jau trūk
sta darbininko...

“Pas mus bedarbių niekas ne
laiko. Ne taip, kaip pas Jus: mi
lijoninė armija gauna dideles 
pašalpas; streikininkai, nedirbę, 
už nedirbtą laiką kompensuoja
mi... O būtų visas kapitalas val
džios rankose — visiems suras
tų darbo, nebūtų norinčių dyki
nėti...

“Pats mini, kad pas Jus labai 
išvystytas transportas. O pas 
mus, tiesa, jis šlubuoja. Dalinai 
dėl to, kad nėra sunkiasvorių 
sunkvežimių tam reikalui, na, ir 
mažai autostradų, šiomis dieno
mis užbaigė rekonstruoti autos
tradą — Vilnius-Kaunas. Sunk
vežimiams sunkiasvoriams ga
minti fabriką pastatyti, berods, 
apsiėmė prancūzai...

“Kas liečia produktų įsiveži- 
ma, tai mums trūksta tik vai- 
šių. Visus kitus produktus pagal 
hektarus Lietuva nebent dau
giausia gamina. Ukrainoje turi 
rūpesčio su produktais, ypačiai 
su mėsiškais.

“Tiesa, pas mus irgi kartais 
jaučiasi jų trūkumas, mat, juos 
pradėjo naudoti .ne tik kainųas, 
bet ir mūsų ateiviai, kurie auga 
ne tik dienomis, bet ir valando
mis”. (turima minty į Lietuvą 
plūstančius kolonizatorius — ru
sus).

“Neseniai gavau laišką iš Pe
tro” (Sibire tebesąs tremtinys). 
“Matyt, jis dar gerai jaučiasi, 
tik kaip visi, nebeprisiverčia ra
šyti. Jis turi anūkę užimti, bite
lės, dar daržiukas. Tėvynės pa
siilgęs, kaip ir visi išeiviai...”

“Nors pas mus tebeveikia mu
zika” (radijo žinių — “Ameri

kos Balsas” ir pnš. trukdymas), 
“bet girdime po biskį kas naujo 
pasaulyje ir kam kas skauda. 
Kas liečia mūsų” (rusų, kuria 
daugumo radijo programos Lie
tuvoje perduodama) “kalbą, jai 
muzika negroja. Vadinas, mes 
mokame skirti grūdelius nuo pe
lų...”

(Ištrauka iš kito asmens, gy
venančio Amerikoje, laiško, ra
šyto 1970 m. gruodžio mėnesio 
23 d.).

“...Iš tėvynės tenka girdėti, 
kad ten esantiems, dvasiniai gy
venimas sunkėja. Visi gerai ži
nome, kad komunizmas yra įra
šęs į savo programą tikėjimą į 
Dievą išnaikinti. Tą jis planin
gai ir vykdo. Mūsų viltis, kad 
paskutinį žodį tars ne jis, bet 
Dievas. Bet ten gyvenantiems 
broliams ir seserims tenka pa
kelti daug nemalonumų.

Yra gauta žinių, kad visos su
renkamos aukos turi būti įne
šamos į valdžios kasą, o valdžia 
moka atlyginimą kunigams. Gal 
tas skamba ir gražiai?

Bet praktikoje bažnyčios ir 
surinkimai yra labai skriaudžia
mi. Antras dalykas — ryšinin
kai. Valdžia įstato ryšininkus: 
tarp bažnyčios — surinkimų ir 
jos pačios. Jų gyvenimas ir vei
kimas yra labai apsunkinamas. 
Jie turi duoti dažnai išsamius 
pranešimus apie bažnyčių — su
rinkimų ir visų kunigų veiklą. 
Tas įneša nesantaiką tikinčiųjų 

Jtarpan, nes .kai .kurie mano, kad 
ryšininkai yra išdavikai. Mums 
yra lengva vienų ar kitų pusėje 
stoti, bet' nenuosaku. Mes pa
tys jų vietoje atsirasdami, gal 
nevisada vienodai elgtumėmės.

Mano mintis yra: mes turime 
nuoširdžiai tikėjime už juos mel
stis, kad jų tikėjimas nesusvy
ruotų ir kiek įmanoma duoti 
jiems žinoti, kad jie nėra už
miršti...” (Šio laiško ištraukų 
autorius yra kunigas).
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SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’'

PETRAS BERŽINIS {

ATEITININKAI IR
INTERNACIONALAS

4
GERIAUSI Iš GERIAUSIŲ

Teisingai J. Pr. (N. XII. 2.) pastebėjo, 
kad kandidatų i naują Valdybą buvo man
datų komisijos pristatyta tiek, kiek reikė
jo išrinkti, tai visai panašu į rinkimus 
“liaudies demokratijų” šalyse, žymesni iš 
kandidatų: Dr. Z. Danilevičius, neprakti
kuojąs gydytojas, vienas iš amer. medikų 
žurnalo redaktorių, (pagarsėjęs, kaip 
Amerikos gydytojų draugijos pasamdytas, 
vykęs Į Washingtoną liudyti prieš “Medi
care” Įstatymo priėmimą). Dr. Adolfas 
Damušis — geras inž. ir sumanus organi
zatorius, katalikų veikloje žinomas polin
kiais i oportunizmą ir optimizmą (“šviesą, 
kuri nesukelia jokio triukšmo”). Dr. Jero
me — Čikagos vyskupijos kurijos patikė
tinis, veikiantis pagal svetimųjų nurody
mus. Visi, pagal vieno klebono atestaciją, 
“geri katalikai”: taigi pilnai kvalifikuoti 
vadovauti bet kuriai tautai.

Balsavimo rezultatai: Danilevičius — 
46 balsai, Damušis — 44, Pr. Povilaitis — 
44, Kūn. J .Kardauskas (MIC) — 41, A. Vi 
liušis su Jerome po 38, ar 39 balsus; po jų 
seka kiti su žymiai mažesniu balsų skai
čium. Ir štai , vėliau paaiškėjo dar viena 
keistenybė. Visose organizacijose priimta, 
kad Valdybos pirmininku palieka vienas iš

daugiausia surinkusių balsų, čia gi atsiti
ko kaž kas panašaus i “sovietišką” prakti
ką : 5-tos ar 6-os balsavimų eilės kandida
tas ponas Jerome ir vėl paliko “vadovauti” 
visiems J. A. V. lietuviams katalikams! 
(Mano pabr. P. B.) Lieka rimtai spėlioti, 
kad taip jau buvo iš anksto patvarkyta iš 
Cody kurijos, ar iš dar aukščiau. Juk in
ternacionalizmą visuomet seka stipresnės 
tautos diktatūra!

O KUR DEGTUKAI? !
Pagrindines išvadas, nulemiančias L. K. 

Federacijos veiklą ir paraiižuojaučias visą 
religini lietuvių gyvenimą, galima buvo 
padaryti išklausius vyskupo V. Brizgio 
pranešimo ir inž. A. Rudžio dėl L. K. Fed. 
ateities pareikštų minčių, Vysk.Brizgys 
įsakmiai pabrėžė, kad tos “Parapijų Ta
rybos”, dėl kurių čia buvo tiek daug kal
bėta ir karščiuotas!, būsią klebonams tik 
patariamasis bažnyčios tvarkymo reika
luose organas, ir tuo iš karto šalto vandens 
kibirą užliejo. O kas bus, kai klebonas 
tokius patarėjus, kaip jam nereikalingus, 
išprašys už durų? Sako: reikia kovoti, 
skųstis, ieškoti tiesos... Bet kam, kur? 
Kai doleris viską valdo ir viską nule
mia ?... Ar nepaliks viena išeitis — pasa
kyti: gana dūmus į akis pūsti, pasikarkit!... 
Gi toliau vyskupas dar kaltino, kad lietu
viai supasaulėję, vengia bažnytines pamal
das lankyti, dėl ko, girdi, taip maža pa
šaukimų. Vyskupas jau pamiršo, kad būti 
geru kunigu reikia idealizmo ir pasiauko
jimo. Iš kur jo semsis jaunuolis? Jei jo

neranda ir nemato savo dvasios vaduose? , 
Be to, reikėtų pasvarstyti, kodėl, sakysim, ' 
net tremtyje pas ukrainiečius, tų pašauki- j 
mų perteklius?...

Inž. A. Rudžio pareikštas mintis gali
ma būtų glaustai taip susumuoti: Tikėji
mo dalykuose viskas pareina nuo dvasinės 
hierarchijos (vyresnybės). Jūsų geriausi 
planai, pastangos ir siekiai grius, jei ji iš
tars savo griežtą, ar nepapalankų. veto. 
Todėl lietuviams reikia pagaliau išeiti iš 
amžinų vergų galvosenos — nepasitikėti 
daug svetimais, kad jie jums padės. Jei 
patys nebūsite ryžtingi savo siekius įgyven 
dinti, jūs liksite, ne vien savos bažnyčios 
kampininkais, bet ir svetimųjų absoliu
čiai išnaudojami, trumpai: melžiamom 
karvėm. Tikėjimo dalykuose reikia būti
nai siekti savarankumo.. • Atrodytų, kad 
bent Inž. A. Rudis pilnai remia ir pritaria 
mintims ir siekiams, išreikštiems “Jauni
mo Žygyje” už tikėjimo laisvę. Tik visa 
nelaimė, kad visiems kitiems mūsų suin- 
teracionalizėjusiems tų karvių “dvasios va
dams”, dėl to nei šilta, nei šalta.

O kur jūs buvote? Ar nereikėjo jums, 
susitarus su moksleiviais “ateitininkais” 
pasiųsti visą būrį savo atstovų ir stebėtojų 
į šį posėdi? Paremti R. Laniauską ir inž. 
A. Rudi? Nepraleisti tylomis pastabos apie 
Simą Kudirką? Pasinaudoti dr. Damušio 
siūlymu: uždegti daugiau šviesos? Bent 
po žvakę, ar degtuką, bet tiesiai po tų po
nų padais? !

O ne, jūs esate išmokyti rūpintis ir de
monstruoti tiktai dėl to, kas vyksta Lietu

voje ir tiktai “tarptautiniams žiūrovams”. 
Dabar abiejų jūsų Federacijų Vadai (At- 
kų ir KaL) iš jūsų tyliai juokiasi, ir vi
siems sako, kad yra jūsų Įgalioti... Kas 
tyli — pritaria!

PROF. ST. ŠALKAUSKIO TEISĖJAMS

Prieš pereidamas prie galutinių išvadų, 
dar sugrįžtu prie jūsų rašto 3-jam pusi. Įra 
šytų klausimų: “Kiek žinot apie Šalkaus
kį? Ar galėtumėt jį apginti?” Palengvini
mui jums visiems sklandžiai į šiuos klau
simus atsakyti, pateiksiu čia keletą šia te
ma ištraukų ir prof. dr. J. Ereto knygos: 
“Stasys Šalkauskis” (1960). “Stasio (Šal
kauskio) veide atsispindėjo iš svetimos 
šalies atvykusių bruožai, kurie iš dalies 
nustelbė grynųjų lietuviškųjų protėvių po
žymius” (3 psl.) “Stasio (Šalk.) tėvas už
klaustas dėl savo kilmės, neturėjo atsaky
mo” 4 psl.) “Nors Goštautai (Stasio mo
tina Goštautaitė) ir buvo senų lietuvių ba
jorų palikuonys, bet anais laikais, supran
tama, kalbėjo lenkiškai (8 psl.) “Atsime
nu, kad jis privačiai su motina šnekėdavo 
lenkiškai... Dažnai buvo jaučiama, kad 
svetima kalba buvo formavusi jo kalbinę 
sąmonę pačioje jos užuomazgoje... kad 
lietuvių kalba ne visai natūraliai plaukė 
jam...” (89 psl.). “Jis dažnai meldėsi iš 
prancūziškos maldaknygės” (211).

Gal tai tik prof. Ereto kūryba? štai pe
dagogas ir rašytojas J. Gobis: “Šalkauskis 
savo tautos sielos nepažįsta” (ten pat, 58 
psl.). Prof, d r. A. Maceina: “Jei pastan
gos tokią (rytų-vakarų) sintezę kurti veda

prie kultūrų sumaišymo... tuomet šalkaus 
kio koncepcija ne tik pasidaro nereali,' bet 
tam tikru atžvilgiu net pavojinga... Mūsų 
tautinė individualybė yra vieninga ir lie
tuviška” (ten pat). Poetas, mokytojas J. 
Aistis: “Gal (Šalkauskis buvo) net dide
lis tolerantas, gal net šventasis, bet, tautos 
būties klausimuose, jis buvo labai ribo
tas” (93). Pridėkite pačių ateitininkų Šal
kauskiui nuolatos darytas pastabas (157): 
“Labai abstraktiškas galvojimas, palinki
mas į nerealistinį spiritualizmą... gyveni
mo (tautos?) spraudimas į didesnes sche
mas, utopinis jo suplanavimas... kitų 
nuomonių nepaisąs “tiesos monopoliza
vimas”. ..

Gal sakysite — nykštukų pavydas: di
dis žmogus, didelės ir klaidos. Nesiginčy
siu, pats sakiau Šalkauskis buvo geras ka
talikas, ne taip, kaip kai kurie kiti “Va- 
d<ai”; jis malė nę lik kitų, bet ir savo trū
kumus (internacionalizmo neišskiriant), 
ir savo visą gyvenimą kovojo, stengėsi 
juos nugalėti; tuo jis, iš tiesų, ir man ir 
jums ir visiems lietuviams gali būti pavyz
džiu.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. tolef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

auo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Ru. t.L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Pruma ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

leiefu PRospect 3-1717

DR. S. 8I£ŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
cijttai antradieniais ir penktadieiiiais. 
ITečiad. ir sekmari ofisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas.

DR. EDMUND E. CiARA
2/uy 31st STREET

TeL: GR 6-2400
vaL pagal susitarimą: Pinm, ketv. 
i—% i—d. anxracL, penKt. 1U—4. ir 

seštad. 10—2 vaL

Re^ GI 8-0873

DR. W. M. £1SIN - EISIMAS 
MKUSėKiJA IK MOTERŲ LIGOS 

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

•: Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skanumui, mj. 3-0U01. 1 ‘

EAST ST. LOUIS, ILL
Vasario 16 d. paminėjus
Kas metai šio didžiausio mū

sų tautoje įvykio minėjimas pra
vedamas maždaug apie vasario 
vidurį, šiais metais šią šventę 
atšventėm vasario 14 d. šventės 
minėjimą organizavo ir pravedė 
vietinio Altos skyriaus pirminin
kas kun. J. Gasiūnas, talkinant 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkui Z. Grybinui.

Lietuviškai paskaitą skaitė dr. 
J. Petrikas. Jis žadino tėvynės 
meilę mūsų širdyse ir aukojimo
si dideliems tautos siekiams. An
glų kalba šventės reikšmę ryški
no Virginia Grybinienė. Tai mie
la mūsų gražaus būrio jauni
mėlio motina. Ji čia gimusi ir 
augusi, iŠ lietuvės motinos ir 
olando tėvo kilusi, savoje šeimo
je kalba tik lietuviškai. Toji jos 
laikysena kelia visų mūsų jai 
simpatiją. Savos šeimos atža
lyno auklėjimas lietuviškoje dva
sioje jai nei kiek netrukdo būti 
gerai krašto pilietei ir patriotei 
amerikonei.

Gerai pasiruošusios piano gar
sais mus linksmino Rita ir Kris
tina Švarcaitės, o Zita Kriščiū
naitė gražiai pagrojo akordeo
nu.

šiai šventei pritaikytus eilė
raščius padeklamavo p. Ona Pe- 
trikienė ir Loretta Grybinaitė.

Mūsų kolonijoje yra priaugę 
nemaža gražaus jaunimo, bet, de
ja, keliomis bangomis paliko mus 
Jeigu šiandieną mes jį čia. turė
tume, būtų miela Vasario 16

d. šventę švęsti, besiklausant 
puikios meninės programos. Mus PLEASE BEVERLY HILLS GfiLINYCLA

2443 WEST 63rd STREET

Only you 
can prevent 
forest fires!

(PUTRAMENTAS)
T-inksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1229

II __ _ _ _ __
|T«l»fon«i: PR 8-0833 Ir PR 8-08341

...... - -- .........................................-- ■■ --- J

Hammondo radijo stotyje, 1. Lewin pusvalandžio metu pasikalbėjimas apie 
Lietuvą 1971 m. vasario 16 d. Iš kairės: I. Lewin, R. Pečiulis, L Laucevi

čius ir P. Aukselis.

REMKI7E TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

mokėme; muziką, dainą ir šo
kius. Mes neprarandame vilties: 
šį kartą salėje buvo itin gausu 
naujai priaugančio jaunimo su 
nemažesniais sugebėjimais me
ne.

Amerikos aukštiems dignito
riams rezoliucijas paruošė ir vie
šai salėje perskaitė p-nia Joan 
Droska. ši ponia yra Altos sek
retorė. Ji yra kilusi iš tėvo lietu
vio ir motinos čekės.

Salėje svečių buvo per 200. 
šis būrys mūsų tautiečių su ma
loniais draugais amerikonais su
aukojo Lietuvos laisvės bylai 
vesti per 450 dolerių. Tai nema
ža suma iŠ kasmetai mažėjan
čios kolonijos.

Aukas rinko p. Petraitienė ir'tik pats privalo ateiti, bet jis 
J. Droska su jaunesniomis pa-j turi atsivesti .ir savo draugą, 
galbininkėmis.

nepraleistų šio susirinkimo. Ne
TĖVAS 1R SONUS

Dr. A. JENKINS
. ; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:’ i 

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. te lefuG Ardei) 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IRCHLBDRGAS “

— VIDAUS LIGŲ SPEC.
'-^- 245*'WEST'7Yst'5TREET ’ ■

VALANDOS; Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, d šešta

dieni nuo & iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryto.

DR. fRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 1
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina'akis. Pritaiko akinius ir 

.“contact lenses” į. ...
VaL pagal šūšitorittfąr ’ Uždaryta treč.

_DR. LEONAS SEIBUTIS
'• INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

-VaLi-antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketviftad. 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 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryto.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefj HEmlock 4-2123 
Rezid. tel'/f.: Glbson 8-6195 

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

—surmuisDo----------

gjJIENAS
L——-R Tom SKITO—~

Liehrna taipf) perka r partfaoSa 
ir progai mŽToo faktai per 

naujienas

P. ŠILEIKIS; 0. P.ag ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
W Aparatai - Protezai. Med. Bap- 

dažai. Speciali pagalba kojoms
• ' (Arch Supports) ir t t

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

Telef.: PRospect 6-5084

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

TIK $45.00
251Z W. 47 ST; — FR £1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Apdraustas perkraustymas 
iš {vairių atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place !

Tel.: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-’ 
dienio iki penktadienio 11—12 į 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaU

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

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais JL971 metais rengiatės 
važiuoti į 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

kad galėtų tapti Klubo nariu.
Kovo 21 dieną Lietuviij Ka

reivių Draugystė Liberty sve
tainėje šaukia nepaprastą savo 
narių susirinkimą. Šis susirin- 

, kiek nariai prisimena, 
bus sprendžiamas. Nuo jo pri
klausys tolimesnis draugijos 
gyvavimas. Turėsime spręsti: 
draugija bus ar nebus. Niekas 
nenori mirti. Net ir mažas va- 

duk- balėlis bėga nuo mirties, bet 
relė, Bernice Žemgulis ruošia <jrausija šitaip negali padarvti. 
su didžiu širdies skausmu tą Josios ]ikimą sprendžia patys 
liūdną savo motinėlės mirties 
sukaktį pritinkamai paminėti. 
Ketvirtadienio rytą kovo 4 d. 
bus atlaikytos mišios — pamal 
dos už velionės sielą vietos lie
tuvių parapijos bažnyčioje prie 
California ir 44 gatvių. Pamal 
du metu giedos operos solistas 
Al Brazis: Vėliaiį užsibaigus 
pamaldoms bažnyčioje, visi 
dalyviai susirinks pusryčiams 
i ponios Bernice žemgulis na
mus, 2535 W. 42nd St. TeL.XI 7. 
— 2879. Reiškiu gilią užuojau- ; 
tą Bernice Žemgulis ir jos vi
sai šeimai, artimiesiems, drau
gams ir organizacijoms nete
kus ištikimos darbuotojos Ma
rytės Patkus. A. Jusas

LIŪDNA TRIJŲ METŲ 
SUKAKTIS

šį ketvirtadienį, kovo 4 d. 
sueina lygiai trys metai nuo 
mirties Marytės Paikus - Jasiū- 
naitės, kuri gyva būdama pri
klausė daugeliui mūsų lietuvis 
kų organizacijų ir labai daug 
jose pasidarbavo. Taigi,

nariai.

Amerikoje Susivienijimas. Tai 
yra pati didžiausioji ir dau
giausiai narių turinti organi-

zacija. Josios kuopos yra išsi 
mėčiusios po visą platųjį kon
tinentą. Jeigu jau Kareivių 
Draugijai kitos išeities nebūtų, 
tai kodėl neprisiglausti prie 
SLA? Aš manau, kad su šia 
broliška organizacija būtų ga
lima rasti bendrą kalbą. Turi
me dar laiko apie šią mintį pa
galvoti K. P. Deveikis

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
daliniai Laose pasitraukė iš ke
turių savo bazių. Dar apie 16,- 
000 kareivių parengti vykti į La
osą sustiprinti frontą. Ameri
kos tankai sutraukti prie Laoso 
sienos, atsiųsta daugiau helikop
terių. Pietų Vietnamas neteko 
Laose apie 1,000 kareivių, žuvo 
ir 3,227 komunistai. Amerikie
čių lakūnų žuvo 40, 18 dingo ir 
35 buvo sužeisti.

3 Metų Mirties Sukaktis

MARY (JASIŪNAITĖ) PATKUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-86.01

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MĖNUO MOKESČIAMS 
MOKĖTI

Cicero, I1Į. •— Jau atėjo tre
čias mėnuo. Amerikos Lietū- 
vių organizacijų, klubų ir 
draugijų nariai žino, kad jeigu 
kuris narys per tris mėnesius 
nerado laiko sumokėti nario 
mokesti, tai toks narys brau
kiamas iš klubo. Pašalpinių br 
ganižacijų narius, per tris mė
nesius nesumokėjusius nario 
mokesčio, suspenduoja iš klu
bo priklausanti pašalpai ir po
mirtinei. Dėl savo apsileidimo 
jis praranda svarbias savo 
sės ir privilegijas.

Susirinkimai šaukiami 
vien mokesčiams priimti, 
ir kitiems svarbiems 
lams. 
menu,
kia lankyti, šių metų kovo 3 
dieną šaukiamas SLA 301 kuo- B 
pos susirinkimas Liberty sve- B 
tainėje, .esančioje 14-toj, prie B 
49 Court, ši SLA kuopa yra M 
mišri: vyrai ir moterys, vy- Ej 
resnieji ir jaunuoliai. Jaunuo- M 
lių yra didokas skaičius. Ne E 
tik pats ateik, bet ir kitus atsi- R 
vesk. t

Kovo 5 dieną įvyks Lietuvių E 
Raudonos Rožės Klubo narių E 
susirinkimas Liberty svetainė- E 
je. Klubui priklauso vyrai, tai g 
reikia, kad jie būtų vyrais ir B

tei-

ne 
bet 

reika- 
Šia proga visiems pri-
kad susirinkimus rei-

Gyvenusi įBrighton Parke

- Mirė 1968 metų kovo mėn. 4 dieną.
Palaidota Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

. Paliko nuliūdę: Duktė Bernice Žemgulienė, anūkė Mary 
Aiin Malasi, jos vyras Leonard ir anūkas Walter Žemgulis. 
u ■ •

Mūsų brangiausiai Mary Jasiūnailei - Patkūviehei pa
gerbti bus laikomos Šv. Mišios Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švenčiausios parapijos bažnyčioje, esančioje prie 44th ir 
California Avenue 1971 m. kovo mėn. 4 dieną, 8:30 valandą 
rvto.

- <■

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas ir už ją pasimelsti.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmirši
me. Tu pds mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau 
pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis na- n 
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, ■ 
kovo 3 dieną Chicagos Lietuvių Audi-1E 
torijoj. 3133 So. Halsted Street, 7:30 F 
vai. vak. Visi nariai ir narės kviečia-1F 
mi į susirinkimą. Kurie oar nesumo- I 
kėjote savo nario mokesčių, tai būti- j 
nai užsimokėkite, kad neliktumėt su
spenduoti.

A. Kaulakis, rašt.

— SLA 134-tos Moterų Kuopos 
svarbus narių susirinkimas ivyks ket
virtadienį. kovo 4 d. 7:30 vaL vak., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St.. Chicago, III. Malonėkite at
silankyti. Kuopos parengimas ivyks 
sekmadienį, kovo 21 d., 2:30 vai. 
popiet, Hollywood Inn Svetainėje.

C. Austin, sekr. '

Nuliūdc lieka:

Duktė ir anūkai.

Miami, Floridoje mirus,
Jos dukteris Elaine Arnold, gyv

Phoenix, Arizona ir Dianą Bagočius,

užjaučiame ir kartu liūdime

Kazys ir Margit Saudargai, Detroit, Mich. 

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

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI;
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos 
__ __________ _<

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTC 

DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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VIENA DIENA ROCKFORDE
Vasario 16-tos minėjimo proga

skambėjo' rock ford tėtės solistės! 
Dalios Zakaraitės solo giedamos 
giesmės. Rockfordas turi puikią 
vokalinę pažibu, kurią galėtų 
kada nors ir Čikagai paskolinti.

Kai Grandies šokėjai, važiuo
dami Greyhound autobusu, va
sario 21 d. artėjo prie Lietuvių 
klubo pastato Rockforde, jau iš 
tolo matėsi plevėsuojančios 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Prie durų stovėjo būrelis šven
tiškai pasipuošusių vyrų. Geras 
jausmas — esame laukiami. Ir 
tikrai, vos sustojus autobusui, 
prie jo pribėgo net trys. Vieno 
pavardę prisimenu — p. Šernas. 
Nešė jie musų lagaminėlius ir 
susirūpinę aiškinosi, kad nebe
suspėsim kavos išgerti, kad tuoj 
reikia vykti į pamaldas, kad

Po pamaldų vėl vykstam į, 
Lietuvių klubo salę. Ten jau su
sirinkęs didokas būrys lietuvių. Į 
Tas būrys vis didėja, plečiasi, ir 
salė pripildoma. Manau, buvo 
apie 230 žmonių. Amžius? Dau
giau vyresni, bet .matėsi ir jau
nimo, o tarp mažamečių ir ma
no buvusio mokinio, dabar in-j 
žinieriaus Romo špoko - špoke-! 
vičiaus trys vaikučiai. Tai toj

Ii Vasario 16 d. minėjimo Clevelande. Kalba Alfbs pirm, d r. K.' Bobelis.
‘ , V. Bacevičiaus nuotr.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

GENERAL OFFICE
' Pleasant surroundings. Interesting 

work in hotel manager's office. Able 
to meet public. Some shorthand nee- 

essary.
Phone YA 7-5o80, ext. 283 

for interview.

LUNCHEON 
HOSTESS 
10:30 to 3:30 
5 days week. 

Must be experienced. 
YA 7-5580, Ext. 283

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

mes buvę laukiami 11 vai., o da
bai- jau be 20-ties minučių dvy
likta.

Įeiname į salę. Ji išpuošta 
tautinėm vėliavom. Stalai bal
tai dengti ir gyvom gėlėm de
koruoti. Greit sumetam daikte
lius į skirtas vietas, vėl sėdam į 
autobusą ir vykstam Į bažnyčią.

Pamaldas laikė ir, kaip visuo
met, gražų patriotinj pamokslą 
pasakė mūsų atvežtas iš Čikagos 

-kan. Vaclovas Zakarauskas. Pa
maldų metu gražiai giedojo visa 
.bažnyčia, bet nuostabiai gražiai

1 c
? EKSKURSUOS 

j I LIETUVA
-: KAINA $776.00

Išvyksta iš Bostono:
BIRŽELIO 3, LIEPOS 14,

į RUGPIŪČJO 26.
Lietuvoje šios grupės praleis 

po 11 dienu.
Dalyvių skaičius ribotas — 

NESIVĖLUOKTTE
Dėl smulkesnių žinių ir regist

racijos kreipkitės i 
TRANS - ATLANTIC

, .TRAVEL SERVICE
S?390 WEST BROADWAY •'

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona. Adomonienė-
J - -* L - a »■ .■» 4 < • * . Aj . t

švelnaus Oldenburgo Liet, gim
nazijos Vokietijoje mokinuko 
Romuko vaikai. O jis pats — 
a. a. šviesaus atminimo, agr. Ba
lio Špokevičiaus, stovyklos ko
mendanto, sūnus.

Čia sukinėjosi ir Romo sesutė 
Giedrė, anais stovyklos laikais 
dar lėlėmis tebežaidžianti mer
gytė. Tik mieloji ponia Špoke- 
vičienė beserganti, todėl nė Va
sario 16 d. minėjime nebuvo. 
Čia netikėtai sutinku ir Pauliną 
Jakimčienę, taip pat mielą 
Oldenburgo dienų gyventoją, 
kuri šioj mano viešnagėj Rock
forde mane globojo šiltu, že
maitišku nuoširdumu.

Belaukiant minėjimo pra
džios, užsimezga naujos pažin
tys: su miela mokytoja V. Kiz- 
niene,. .Rockfordo lituanistinės 
mokyklos, vedėja, p. D. Babelie
ne, Rockfordo Lietuvos Dukterų 
D-jos pirmininke, p. Dymšiene, 
p. Jameikienę, p. Zakariene, 
trim mielais; broliais šernais. 
Parodė man ir p. Bacevičių, 
garsųjį Rockfordo žvalgą, bet 
asmeniškai nebespėjau susipa
žinti. j

Prasideda Vasario. 16 d. minė
jimas. JĮ atidaro, Petras Šer-

-.7, A/'a:-—- A .J''■ —T—. - J
• IF you would like to have the companionship of another person

in your home.
• IF you would like to share your home with someone who needs a

home and a friend. - ; v r -"r
• IF you need to supplement your income, t

We may have an answer for you: Our hospital' Foster Home Care 
staff will continue to work with you and the patient,, after discharge.
• IF you would like to open your home to a patient from Oak Forest

Hospital Foster Home Care program, please call:
4 928-4200 (Chicago line)

687-7200 (Suburban line)
> ‘ . Ext. 244 or 247

b ~ ■HI /

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
NAUJAS ADRESAS:

2606 WEST 63 STREET CHICAGO, ILL. 60629
telef: 778-6900; 778-6901

naš, Rockfordo Alto pirminin
kas. Įnešamos vėliavos. Pro
gramai vadovauti pakviečiamas 
Kazys Rutkauskas. Invokaciją 
kalba vietinės parapijos klebo- 

I nas, čia gimęs kun. Bronius 
Daukas. Amerikos ir Lietuvos 
himnus gieda solistė Janina šal- 
nienė.

Pagrindinis kalbėtojas, Alto 
vicepirm. dr. Kazys Šidlauskas, 
neilga, bet gražia kalbą ryški
na, ką gali padaxyti lietuviškoji 
išeivija savo gimtojo krašto lais
vei atgauti. Gražiai paruoštas 
rezoliucijas perskaito rockfor- 
diėčių pasididžiavimas, čia gi
męs lietuvis advokatas Remen- 
čius. .

Atvykęs kongresmanas An
derson .visų šiltai sutinkamas ir 
savo ilgesnėje kalboje žadėjo 
visur repati Lietuvos laisvės rei
kalą, nes tauta, turinti tokią 
aukštą kultūrą ir seniausią pa
saulyje kalbą, .jT?a laisvės verta.

Prasideda meninė dalis. Jū
ratė Jasaitytė, Grandies taut, 
šokių grupės valdybos vicepir
mininkė, savo pačios -sukurtu 
montažu duoda šiltą ir gražų 
įvadą Į taut, šokių pynę. Gran- 
diečiai, grakščiai ir jaunatviš
kai, kaip visada, pašoka keletą 
šokių ir publikos yra palydimi 
griausmingais plojimais. Pro
gramos vedėjui pristačius Gran
dies vadovę Ireną Smieliauskie- 
nę, publika vėl entuziastingai 
ploja. ,

Paskelbiamos stambesnės au
kos Lietuvos . Jaisvinimo reika
lams Vasario 16 proga. Neužsi
rašiau pavardžių, tikėdama, kad 
tiksliau apie tai paskelbs patys 
rengėjai. Bet girdėjau, kad bu
vo aukojusių po 200, 100, 75, 
50, 25 dol. sumas.

Prasideda pietūs, labai gar
džiai ir lietuviškai pagaminti 
ponių — Stružienės ir Savickie
nės, Mačiau visą būrį talkinin
kių virtuvėje, bet pranešėjas 
vyriausiomis paskelbė šias dvi.

Grojant lietuviškai plokštelių 
muzikai, rockfordiečiai su sve
čiais dar ilgokai svečiavosi.

Grįžtant atgal j Čikagą, visi 
vežėmės šiltas nuotaikas apie 
Rockfordo lietuvių gražų Vasa- 
sio 16 d. minėjimą.

Stasė Petersonienė

manų, kurie jau yra pasisakę 
Lietuvos reikalu Kongrese:

Robert H. Steele — Conn., 
John J. Rooney — N. Y., Abe 
Ribicoff — Cohn., James A. 
Byrne — Penna., Glenn A. An
derson — Calif., Joseph G. Mi- 
nish — N. J., John R. Rarich — 
Louisiana, Edward A. Garmatz
— Md., William Broomfield
— "Mich., Mrs. Martha Griffiths
— Mich., Clement J. Zablocki
— Wise., Frank Annunzio —r 
III., James A. Burke — Mass., 
Fernand J. St. Germain — N. 
J., F. Bradford Morse — Mass., 
Edward J. Patten — N. J.

Laiškai gauti iš senatorių su 
sveikinimais ir pažadu padėti 
mūsij kovoje dėl atgavimo Lie
tuvai Nepriklausomybes.:

Milton R. Young — N. D.,‘ 
Herman E. Talmadge — Ga., 
Frank E. Moss — Utah, Joseph 
D. Tydings Md. James B. 
Allen — Ala., George McGo
vern — S. D.; John O. Pastore
— R. L ’?■

Yra -gautas laiškas iš sen. J. 
W. Fulbright ’sekretoriaus, ku
riame pranešama, kad dėl 
daugybės prašymų 'padaryti 
įvairius pasisakyxnus, senato
rius Fulbright apsiriboja tik 
tais, kurie ateina iš jo1 atsto
vaujamos Arkansas valstybės.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir jrangimal

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ RAIDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

BILL’S PAINTING & DECORATING
I Offer High Quality Paint — O’Brien 

or anyother brand of your Choice.
I am Experienced, and do excellent 

work.
SPECIAL WINTER RATES 

Call me for Free Estimates 
631-3663

bet kiekvieną mėnesį, o valst. 
gynėjas Edward Hanrahan pa
reiškė, kad jo Įstaiga “entuzi
astiškai persekios” visus atve
jus, kur bus nustatyta, kad su 
seneliais ir ligoniais buvo bru
taliai elgiamasi. Tik Chicagos 
Sveikatos komisionierius Dr. 
Murray Brown, kurio žinioje 
yra visų mieste esančių’senelių 
slaugymo namų kontrolė, pa
reiškė, kad jo Įstaiga visų: tų 
atradimų, rezultate jokių spe
cialių žygių daryti neplanuoja. 
Jis reikalauja, kad teismai 
tokius nusikaltėlius smarkiau 
baustų.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

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 • MIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

ŽMONĖS PERKA NAMUS
DIDELĖ, liuksus rezidencija. 6 

kambariai naujam Marquette Parke. 
Karpetai, l1^ vonios, naujas garažas. 
$31,200.

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

VERTINGAS APARTAMENTINIS 5 
metu. $22,000 pajamų. Nepaprastai 
graži vieta, arti Marquette Parko. Su
mokėta' ‘karna grįžta beverk per 7 me
tus.

LENGVU $ 14,000 pajamų iš apar- 
tamentinio mūro, kuris ir 15 metu ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina erpitam Dirkėini $77.000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17.000 gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Dunda virš $16.000 nuo- 

wmos ir mažos ipa^dns. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52-500.

PLATUS LOTAS. Marnuette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certlfikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  $3.00
Minkštais viršeliais tik  52.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą įspūdžiaL Vietoje $2.00 dabar
tik  51.50

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekj arba
money orderį.

NAUJIENOS,
X739 SO. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILL.

ALT Informacija
Edith Kermit Roosevelt, ži

noma Washingtono korespon
dentė, kreipėsi į ALT*o pirmi
ninką dr. K. Bobelį, prašyda
ma jai suteikti daugiau infor
macijos apie Simo Kudirkos 
bėgimą į laisvę. Jai buvo Įdo
mu sužinoti kas dabar dedasi 
už geležinės uždangos Lietuvo 
je, kodėl Simas Kudirka bėgo, 
koks buvo Amerikos lietuvių 
susidomėjimas jo bandymu 
pabėgti ir kokia pagalba jam 
buvo teikiama. Taipogi, pra
šė daugiau ir tikslesnės infor
macijos apie Sovieto Sąjungos 
nelegalią Lietuvos okupaciją.

Altas prašomą informaciją 
suteikė ir padėkojo už jos susi
domėjimą Lietuva.

Vasario 16 d. proga Ameri
kos Lietuvių Taryba gavo tele
gramą su sveikinimais iš sena 
toriaus James O. Eastland.

Sveikinimo laiškus atsiuntė 
kongresmanai John H. Bucha
nan Jr. (Ala.) ir Sidnev R. 
Yates (III.)

Iki šiol yra gauti laiškai su 
sveikinimais iš Šiij kongres-
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NAMAI PRAGARAI
Spauda iškėlė pasibaisėtinus 
t faktus Chičagos senelių 

globos namuose
Chicago Tribūne drauge su 

Geresnės Valdžos Sąjunga 
(Better Government Assoca- 
tion), baigė 6 savaites trūkusi 
slaptą Ghicagos senelm slau
gymo namų?patikrinimą. Sek
madienio laidoje paskelbus 
pirmuosius to: tikrinimo duo- 
nienis, sujudo visa miesto, 
apskrities- ir net valstijos val
džia. ;

Viešosios šalpos departamen 
tas pranešė, kad eilei tokių na 
mų sulaiko finansinės pašalpos 
mokėjimus. Apskrities tary
bos pirmininkas George Dun
ne pareiškė, kad iš netikusių 
slaugymo namij bus atimta 
šimtai senelių ir tokie namai
bus verčiami užsidaryti. Ap
skrities viešosios šalpos depar 
tamentas pranešė, kad paskir
ta 30 investigatorių, kurie 
tuojau pradės pagrindinį visų 
seneliii namų patikrinimą.

Keli aldermanai skubiai ruo 
šia rezoliuciją, kad Chicagos 
miesto taryba šio kovo 10 die
ną suruoštų viešus apklausinė 
jimus slaugymo narni] klausi
mu, ir kad išleistų naujus griež 
tos įstatymus panašiems daly
kams bausti ir uždrausti.

Gubernatorius Ogilvie pasa
kė, kad jis Įsakęs savo valdi
ninkams nuo šiol tikrinti sene
lių namus nebe sykį per metus,

— Dviejų gydytoją drobėje 
iliustruoti paveikslais medici
niški pranešimai Alvudo vaka
ronėj šį šeštadienį, kovo 6 d., 
6 vai. vak. Marquette Parko pa 
rapijos' salėje.* Gyd. Kastytis 
Jučas pasakys, kaip tvarkytis 
siu pleiskanomis,- kojų ir.kūno 
prakaitavimu bei išbėrimais. 
Gyd. J. Adomavičius praneš, 
kaip saugotis ir gs’dytis nuo 
sklerozės ir minkštų kaulų, 
sukeliančių strėnuose skaus
mus., Dviejų mokytojų: Do
mės Petrulytės ir Zuzanos Gird 
varnytės pedagogiški patari
mai. Aktualus bus ir kultūri
ninkas Povilas Dirkis. Vai
kams ir suaugusiems spalvoti 
filmai ir užkanda nuo 5 v. p. p. 
Tarsimės lietuviu seneliu rei
kalais ir apie jaunuolių narko 
tizavimąsi. Visi laukiami.

— Alicija Rūgytė ir Stasys 
Dimgaila gavo Amerikos pilie
tybę. Teisėjas Hubert L. Will va
dovavo iškilmingai priesaikai 
ir apeigoms.

A. T VERAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeU REpublic 7-1941 _ / ". - , - y -

Federaliniv ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
I N C^O M E T A X 

Nekilnoiamo turto pirkimas - 
-r’ pardavimas

R EA L ESTATE 
Parašę paliudijimas 

N OR Y PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390*— _ — -------- —----

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karstu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar- 
quette Parke. $32.000.

PUIKUS MIEGAMU, 2% vonios, 
1 metu mūrinė rezidencija. Išbaigtas 
rūsys, radiant šilima gazu. 2 blokai 
nuo Hickorv golfn lauku. $49,500.

5% KAMBARIU 8 metu mūras. Ra
diant šilima, alumimjaus langai. 2 
automobiliu garažas, geroje vietoje. 
Tik $24 200 . >

8 BUTU 6 METU MŪRAS Karšto 
vandene šilimu gazu. aluminnans' lan
gai. automobiliams pastatyti yięta. i 
vakarne Pulaski Ave $115 000.

20 BUTU IR KRAUTUVĖ.. Degtu 
nlvtu 20 metu mūras Fleviknr kon
strukcija. Paiamu virš $29,000 me
tams. Tik $185.000.

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

--------------
A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. L A U R A I T I S 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

ii/

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

— Stella Wabol, Amerikos 
Legiono Don Varnas posto Pa- 
gelbinio moterų vieneto parei
gūnė pranešė, kad į vienetą įsto 

| jo ponios — Ann Aukers — Ben 
zin, Antoinette Barwitz ir Ju
lia Jurgil, taip pat panelė Vi
da Pocius. Kovo 21 d. vienetas 
ruošia žaidimų pobūvi posto 
būstinėje, 6818 So. Western 
Ave.

— Aleksandras Čaplikas, So. 
Boston, Mass., SLA Pildomo
sios tarybos vicepirmininkas, 
Altos narys ir vietinių organi
zacijų veikėjas, bus pagerbtas 
specialiame bankete, kuris 
įvyks kovo 21 d. Lietuvių klu
be. Ruošia SLA 43 kuopa.

Stote Farm tire, and Casualty Company

= HOME INSURANCE :

Call: Frank Zapolls 
3208’A W. 95th St. 

GA 4-8654

mn mum, 
A

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

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus ri- 
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-condįtioning i naudus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (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. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

— Karininko Juozapavičiaus 
šaulių kuopa Clevelande ruošia 
š. m. kovo mėn. 14 d. Vlado Pūt- 
vio minėjimą. Pagerbime apie 
šaulį Pūtvį kalbės Vladas Išga- 
naitis. Algirdas Budreckas pa
sveikins naujai įsisteigusią Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopą.

— A. Čepulis praneša, kad In
ternal Revenue nutarė grąžinti 
mokesčius nesveikų ir atsiliku
sių vaikų tėvams. Platesnių in
formacijų suteiks pranešėjas, 
tel. LA 3-1387, gyv. 3548 So. 
Emerald Ave., Chicago, Ill. (Pr).

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

tuno-ups Ir t. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




