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Kubos kariuomenės parade Havanoje buvo parodyta nemažai sovietu gamybos ginkly.

KOMUNISTAI TAILANDIJOS BAZĖJE
SUŽALOJO DU B - 52 BOMBONEŠIUS

BANGKOKAS. — Tailandijos valdžia paskelbė, kad trys vy
rai nakčia Įsibrovė Į didžiųjų Amerikos bombonešių bazę Utapao 
ir ten-padėjo sprogmenis po dviem B-52 lėktuvaisy;kurie buvo su-
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WASHINGTONAS. —Trisdešimt Amerikos žvejų laivų iš
plaukė praėjusią savaitę gaudyti tūnos žuvų Į Ekvadoro ir Peru 
vandenis. Laivai žuvauja toliau, negu 12 mylių nuo Ekvadoro 
kranto, tačiau jau 8 Pietų Amerikos valstybės skelbia savo teri
torinius vandenis esant ne 12 mylių nuo kranto, bet 200 mylių. 
Amerika pasiūlė Jungtinėms Tautoms suorganizuoti tarptautinę 
konferenciją šiems klausimams aptarti. Vis daugiau pasaulio 

; valstybių vienašališkai reikalauja gerbti vienokią ar kitokią te
ritorinę ribą. Ispanija neseniai paskelbė, kad jai priklauso visas 
Gibraltaro sąsiauris ir kad ji turi teisę kontroliuoti laivus, plau
kiančius iš Atlanto Vandenyno Į Viduržemio jūrą. Didžiosios 
valstybės mato, kad tokią nevarką reikia pašalinti. .

Pernai Ekvadoras buvo sulai
kęs 51 amerikiečių žvejų laivą. 
Jų išpirkimui išleista 2;5 mili
jonų dol. Ekvadoro baudos už 
žvejojimą jo vandenyse yra auk
štos, o. leidimas žuvauti 200 my
lių nuo kranto srityje kainuoja 
10,000 dol. Kai kurie laivai sku
ba anksti i Ekvadoro pakrantes, 
kad dar sezono pradžioje galėtų 
būti pagauti, susimokėti baudą, 
.nusipirkti leidimą ir. tada baigti 
žuvavimą. Nežiūrint trukdymų 
pernai amerikiečiai pagavo Ek
vadoro ir Peru pakrantėse 17 
milijonų.dol. vertės tūnos.

Prieš sezono pradžią trys 
Amerikos diplomatai buvo nuvy
kę į Ekvadorą derėtis. Jie siū
lė pravesti kongrese Įstatymą, 
kuris sutiktų pirkti iš Ekvadoro 
žvejojimo leidimus, jei Ekva
doras leistų Amerikos laivams, 
Įskaitant ir karo laivus,^ plau
kioti už 12 mylių nito kranto* ri
bos. Ekvadoras atmetė šį pa
siūlymą, pirma reikalaujamas, 
kad Amerika atšauktų savo drau
dimą parduoti Ekvadorui gink
lus. Tas draudimas paskelbtas 
1970 m. sausio mėn.

Kai kurie žvejai perka Ekva
doro konsulatuose leidimus 
Įplaukti Į Ekvadoro 200 mylių 
ruožą už 350 dol. Tik suradę di
desnius žuvų kiekius, kapitonai 
radijo bangomis prašo Ekvadoro' 
Įstaigų leidimo pradėti gaudyti 
žuvis ir tada jau sumoka nu
statytą 10,000 dol. Amerikos 
vyriausybė neskatina tokio el
gesio, nes jis tik pademonstruo
ja žvejų pritarimą Ekvadoro ne
teisėtiems teritoriniu vandenų 
praplėtimams. JAV vyriausy
bė atlygina laivų kapitonams vi
sas išlaidas, susidariusias 
kant baudas ir leiclimus.

Antradienis, Sausio-January 11 d., 1972 m. Kaina-He •
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ČIKAGA..— “Sun Times” 
laiškų skyriuje Daniel John So
bieski rašo apie Ukrainos nepri
klausomybę, kurios sukaktis yra 
sausio 22 d. Aprašęs sovietų 
valdžios veidmainingumą ukrai
niečių atžvilgiu, autorius baigia 
laišką įspėdamas tuos, kurie iš
istorijos nenori pasimokyti. To- į žaloti. Vienas tų vyrų buvo vėliau sargybinių nušautas. Amerikos 
kie būna pasmerkiami istoriją: kariniai sluoksniai Saigone atsisakė komentuoti |ią žinią, 
pakartoti.

WASHINGTONAS. — Nors 
Amerika nepritarė Indijos pra
dėtam karui Rytų Pakistane, 
Amerika visą laiką siuntė Indi
jai maistą ir antklodes pabėgė
liams iš Rytų Pakistano šelpti. 
Nuo bengalų krizės pradžios 
Amerika nusiuntė Indijai 15,- 
406 tonų baltymais turtingo 
maisto, 90,000.Jonų ryžių, ...32,- 
216 tonų augabnių 'riebalų, 5,000 
tonų kviečių. Pabėgėlių šelpi
mui Amerika jau išleido 90 mil. 
dol. Dar septyni JAV laivai plau
kia į Kalkutą su maistu. Lėktu
vais buvo atsiųsta 1.2 milijonai 
antklodžių bengalams pabėgė
liams.

DETROITAS. — Policija su
rado 750,000 dol. vertės brange
nybių, kurios buvo pagrobtos iš 
New Yorko Pierre viešbučio. 
Dalis tų brangenybių praėjusią 
savaitę buvo atsekta New Yorke.

ŽENEVA. —- Vienuolika di
džiausių žibalą gaminančių ša
lių pareikalavo, kad žibalo ben
drovės sumokėtų iš kart 400 mil. 
dol. ir paskui po 75 mil. dol. mo
kėtų kas mėnesį, kol žibalo ša
lys atgaus nuostolius, atsira
dusius po dolerio nuvertinimo. 
Vakar prasidėjo žibalo valstybių 
ir bendrovių derybos.

Utapo bazėje, Tailandijoje yra 
apie 6,000 amerikiečių aviatorių. 
Čia stovi 45 aštuonių motorų 
bombonešiai, kurių kiekvienas 
kainuoja 8 mil. dol. Šioje bazėje 
komunistų puolimas buvo pir
mas, tačiau kitose trijose ame
rikiečių bazėse panašių puolimų 
jau buvo trys.

Pietų Vietname «policija ieš- 
ko* Viet Congo- teroristo^, kuris 
Įmetė Į jaunimo apsuptą laužą 
granatą. Šis Įvykis Qui Nhon 
miesto stadijone sukėlė paniką. 
Granata sprogdama užmušė 12 
jaunuolių, sužeistų buvo ’ 177; 
kurių dalis buvo sužeista pra
sidėjus bėgimui iš stadijono.

Vietnamą paliko dar 3,000 
amerikiečių kareivių ir jų skai
čius dabar 
Iki vasario 
ri likti tik 
kareiviu, c.

DACCA. — Rytų Pakistano ar Bengalijos sostinė 
nematė tiek džiaugsmingai nusiteikusių žmonių, policij 
neturėjo tiek vargo, kiek ji turėjo vakar sulaikyti žmon 
lėktuvo, kuriuo į aerodromą nusileido devynis mėnesius i’ 
no kalėjime išbuvęs bengalų vadas Mujibar Rahman. 1> 
no jis britų karo aviacijos lėktuvu buvo atvežtas namo, tač.
valandas jis praleido Indijoje, kur jį pasitiko, kaip svetimos vals
tybės prezidentą visa Indijos vyriausybė ir apie 20 šalių amba
sadoriai, kurių tarpe buvo Prancūzijos, Britanijos, Sovietu Są
jungos diplomatai, bet JAV — nebuvo.

Veikas Rahman iš aerodromo 
Daccoje buvo nuvežtas Į didelį 
stadijoną, kur jis savo tautie
čiams pasakė kalbą. Rahmaną 
pasitiko ir jo 90 metų amžiaus 
tėvas. Tame pačiame stadijone 
Rahmanas paskelbė bengalų ne
paklusnumą Pakistano valdžiai, 
kada Pakistano prezidentas Yah
ya Khan atšaukė-rinkimų rezul
tatų Įgyvendinimą, pamatęs, kad 
Rahmano partija laimėjo kon
stitucinėj asamblėjoj* absoliučią 
balsų daugumą.-

New Delhi sutikime Indijos 
premjerė Gandhi pareiškė, kad 
nors šeikas buvo kalėjime, jo 
dvasia Įkvėpė jo tautiečius ko
voti už laisvę. Pats Rahmanas 
padėkojo Gandhi už pagalbu iš
vaduojant jo tautą iš Pakista
no vergijos ir pareiškė niekada 
nepamiršiąs Indijos paramos. 
“Dabar aš sugrįžtų Į saulėtą gy
venimą ir Į milijonų mano žmo
nių pergalės šypsena nušviestus 
veidus”. Rahmanas, kalbėda
mas apie buvusį Pakistano prezi
dentą Yahya Khan, pareiškė nie
kada sąyo^gyyeninie nematęs to
kio bailio, kaip jis, tūkstančių 
nekaltų bengalų žmonių žudikas.

Pakistane aukštas valdžios 
pareigūnas pareiškė, kad atei
tyje Pakistanas padarys užsie
nio politikoje griežtą posūkį ir 
priims sovietų siūlomą tarptau
tinį Azijos saugumo paktą, ku
riame Pakistanas įsijungs kartu 
su Indija, Afganistanu ir Sovie
tų Sąjunga, šitokį paktą 1968 
m. Pakistanui siūlė Brežnevas, 
tačiau tuo metu Pakistanas pak
tą atmetė, šitoks susijungimas 
nepuolimo paktu duotų progą 
Pakistanui ir toliau artimai ben
dradarbiauti su Bengalija, kuri 
irgi numatoma būti pakto na
riu. Kartu sovietams atsidarytų 
nauji sausumos keliai prekybai 
su Indija ir duotų sovietų pra
monės gaminiams- naują didelę 
rinka.

BEIRUTAS. — Libane pasi
baigė arabų komunistų kongre
sas, kuriame dalyvavo atstovas 
ir iš Sudano, kur partija yra 
uždrausta. JĮ suvažiavę komu
nistai arabai ir jų svečiai iš 30 
kraštų, labai šiltai pasveikino.

Arabų komunistų kongresas 
šauktas Libane todėl, kad jau 
antri metai Libanas leido komu
nistams viešai veikti. Libane 
yra 2,500 komunistų partijos 
narių. Neseniai komunistams 
buvo leista veikti Sirijoje ir Ira
ke, kur baath partijos valdžia 
1963 metais sušaudė 70 komunis
tų. Egipto delegacijai vadovavo 
žurnalistas ai Kholy, kuris Nas- 
seriui valdant irgi sėdėjo kalėji
me.

Sen. Herbert Humphrey 
vakar oficialiai paskelbė, kad 
jis sieks demokratų partijos no
minacijos Į prezidento rietą. Jo 
manymu, svarbiausias, uždavi
nys Amerikai — baigti Vietna
mo karą.

+ Amerikos delegacija grižo 
iš Kinijos, atlikusi prezidento 
vizito parengiamuosius darbus.

Vakar karinė vadovybė pa
skelbė, kad karo laivai, kurie 
Pakistano-Indijos karo metu bu
vo atplaukę Į Indijos vandeny
ną, grįžo iš ten (j uostą Filipinuo
se. <

Vakarų Vokietijos pasienio 
sargybiniai jėga Įsibrovė j Rytų 
Vokietijos laivą ir išvadavo mo
terį su vaiku. A Vienas to laivo 
karininkas, nutaręs pabėgti į va
karus, laive paslėpė ir savo šei
mą, bet ji buvo išaiškinta ir už
daryta laivo kajutėje. Karinin
kas painformavo apie Įvykį Va
karų Vokietijos sargybinius, ku
rie šeimą išvadavo.

Austrijos vyriausybė nuo 
Naujų Metų kiekvieną susituo
kiančią porą apdovanos pinigine 
dovana — 650 doL

LIMA. — Peru spauda labai 
domisi lėktuvo katastrofoje iš
likusios vokietės mergaitės nuo
tykiais. Juliane Koepcke, 17 me
tų amžiaus, -papasakojo,. kad ją 
džiunglėse-daugiausia persekio
jo vabzdžiai ir kirminai. Per de
vynias dienas ji mažai galėjusi 
miegoti, nes jps žaizdos ir Įkan
dimai pradėjo gesti ir atsirado 
kirminų. Kai ji pasiekė medžių 
kirtėjų stovyklą, ji pati žaizdas 
ėmė plauti gazolinu, kirminai 
iškritę ant žemės, ji suskaičia
vusi jų 35.

Mergaitė išsigelbėjo pradėju- 
sekti upės vagą. Per devynias 
dienas ji priėjo vietą upėje, kur 
ant kranto -užvilktą pamatė val
tį. Netoliese buvę ir trys med
kirčiai, kurie po to paėmę ją 
savo globon ir nuvežę Į civilizaci
ja-

Komunistų partijos veiklos 
arabų šalyse atgimimas rišamas 
su sovietų Įtakos didėjimu. Ka
da sovietai* pažadėjo Sirijai pa
statyti Eufrato upės užtvanką, 
jie išreikalavo iš Sirijos valdžios, 
kad ši Įsileistų ir nebaustų ko
munistų vado Khalid Bakdasho, 
kuris gyveno egzilėje 8 metus. 
Sirija gavo iš sovietų 150 mil. 
dol. užtvankai statyti ir priedu 
gavo Bakdashą.

mo-

Marse surastas

4

siekia 154,000 vyrų. 
1-mos Vietname tu- 
139,000 amerikiečių

>* Ramia jame vandenyne nu
skendo Afrikos laivas su 12 Įgu
los nariais.

Švedijo* ambasadorius Sovietų Sąjungoje Gunnar Jarring kartu yra 
Jungtiniu Tautų paskirtas tarpininkauti derybose tarp liraelio ir 

Arabų.

Visai sudegė ’ 
“Queen Elizabeth”
HONG KONGAS. — “Queen 

Elizabeth”, vienas didžiausiu 
pasaulio laivų, visiškai sudegė 
penkios mylios nuo Hong Kon
go uosto krantinės. Visą parą 
trukęs gaisras paliko iš puoš
naus, liuksusinio laivo tik gele
žies griaučius. Gaisre 14 žmo
nių buvo sužeisti.

“Queen Elizabeth” buvo baig
tas statyti Škotijoje 1939 m. ir 
sekančiais metais pirmą kartą 
atplaukė Į New Yorką. Karo me
tu laivas vežiojo kareivius. Su
mažėjus keleivių skaičiui 1968 
metais laivą iš britų bendrovės 
nupirko grupė amerikiečių ir 
planavo padaryti iš jo viešbutį 
Floridoje, tačiau iš tų planų nie
ko neišėjo ir jis buvo parduo
tas už 3.2 mil. dol. Hong Kongo 
milijonieriui C. Y. Tung. Jis pla
navo iš laivo padaryti plaukio
jantį universitetą. Sausio 26 
laivas turėjo pradėti kelionę į 
Japoniją, kur buvo numatyti per
statymo darbai.

Ixmdono Lloyds bendrovė yra

MASKVA. — Sovietų moksli
ninkai “Pravdoje” paskelbė apie 
savo dviejų erdvėlaivių Marse 
pastebėtus reiškinius. Buvo su
rastas Marso planetoje “karštas 
taškas”, kurio apylinkėse tem
peratūra yra šiek tiek aukštesnė, 
negu vidurkis visoje planetoje. 
Galimas daiktas, kad Marso vi
duryje dar yra karštis ar net 
vulkanų židiniai.

Sovietų specialistai sako, kad 
Marso atmosfera yra panašes
nė į Veneros atmosferos sudėti, 
kurioje vyrauja anglies dvidegi
nis.

I

Milijonai nepadaro 
žmogaus laimingu
LOS ANGELES. — Amerikos 

spauda vakar daug vietos skyrė 
multimilijonieriaus Howard Hu
ghes telefoniniam pasikalbėjimui 
su septyniais žurnalistais, kurie 
jį iš anksčiau gerai pažino, šis 
pasikalbėjimas, filmuotas ir re- 
korduotas radijo ir televizijos 
stočių, buvo pirmas Hughes vie
šas pasisakymas per 15 metų. 
Atsiskyrėliškas turtuolio gyve
nimas net buvo sukėlęs gandų, 
kad jis miręs ar laikomas nelais
vėje jo biznio partnerių.

Milijonierius pareiškė, kad jis 
jokios savo biografijos niekam 
nėra pasakojęs ir knygos' rašo
mos apie jĮ, esančios “pasakos”., 
Jis žadėjo ateityje pradėti kitaip 
gyventi ir dažniau pasirodyti vie
šumoje. Į klausimą, ar jis lai
mingas ir patenkintas, Hughes 
atsakė: “Ne.”

LONDONAS. — Britanijos 
anglių kasyklose prasidėjo strei
kas. Darbininkai reikalauja al
gų pakėlimų net 47%. Kasyklų 
streiko Britanijoje nebuvo jau 
46 metai.

Partijos istorija 
nemini valymą

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos istorijos 
šeši tomai pagaliau visi išleisti. 
Autoriams ir partijos teoreti
kams daugiausia sunkumų pa
darė tomas, kuriame turėjo, bū
ti aprašomas Stalino teroras

LONDONAS. — Vienos britų 
ligoninės daktarai darė tirimus: 
kurie alkoholiniai gėrimai su
teikia gėrikams mažiau pagirio- 
jimo simptomų. Nustatyta, kad 
tamsių spalvų gėralai daugiau 
duoda nemalonumų kitą rytą už 1930—1940 metais, šis tomas 
permatomus, švarius gėralus, spaustuvėje užtruko beveik dve- 
kaip vodka, džinas, baltas vynas jis metus, kiti tomai, aprašą vė- 
ar baltasis romas.

laivą apdraudusi 7.8 mil. dol. 
Londone lordas Mancroft, Cun- 
ard laivų bendrovės vicedirek
torius, pareiškė nesuprantąs, 
kaip laivas galėjo taip sudengti 
nuo priekio iki galo. “Kažkas 
čia netaip, labai keista”, — pa
reiškė lordas.

Vakar laivas apvirto ir pama
žu nuskendo.

WASHINGTONAS. — Gegu
žės mėn. Dulles aerodrome prie 
Washington© bus atidaryta tarp
tautinė aviacijos paroda, kurion 
sovietai žadėjo atsiųsti savo su- 
personinj Tupelov-144 lėktuvą, 
kuris su 180 keleivių gali skristi 
1,200 mylių per vai. greičiu.

ČIKAGA — Illinois sen. Char
les Percy pareiškė, kad preziden
tas Nixonas tikriausiai bus per
rinktas, jei sumažės bedarbių 
skaičius ir sustiprės ekonomika.

Istorijos knygoje nieko nera
šoma apie didžiuosius partijos 
valymus. Teismas 1936 metais, 
kada žymūs partijos veikėjai 
Zinovjevas, Kamenevas ir kiti 
14 buvo nuteisti ir sušaudyti, , i- 
sai “istorijoje” neminimas. N 
ko nerašoma ir apie 1937 meai 
valymus kariuomenėje, kada bu
vo pasmerktas maršalas Tucha- 
čevskis ir kiti. Nors tuos kariuo
menės vadus partija Chruščio
vo laikais paskelbė nekaltais, ta
čiau partijos istorijoje apie jų 
sušaudymą nerašoma.

Knygą, kaip ir kitus istorijos 
tomus, išleido marksizmo-leni
nizmo institutas Maskvoje, isto
riją redagavo redakcinė komisi
ja su instituto vadovu Piotru 
Pospelovu priešakyje.

Stalinas istorijos knygoje pa
minėtas 15 kartų; daugiausia 
primenant, kad jis viename ar 
kitame partijos susirinkime pa
sakė kalbą. Jis pagiriamas už 
sovietų pramonės, ypač sunkio
sios, išvystymą ir už kovas prieš 
I>enino priešus.

Amerikos katalikų vyskupų ta- 
rylios pirmininkas kardinolas 
Krol pareiškė televizijos progra
moje, jog kunigai neturėtų da
lyvauti politikoje. Paskutinis 
vyskupų sinodas Vatikane pa
tvirtino, kad dvasiškiai neturėtų 
brautis i pasauliečių sritį ir ypač 
dalyvauti politikoje, kur yra 
priešingų, skaldančių jėgų.

Kardinolas Krol, paklaustas, 
ar jo nuomone, kunigas Robert 
Drinan, Bostono jėzuitas, turėtų 
pasitraukti iš JAV kongreso, Į 
kurį jis buvo išrinktas, atsakė, 
kad taip, jis turėtų atsistaty
dinti.* Kardinolas pridėjo, kad 

būti išimčių, ypač šalyse, 
trūksta išlavintų pasaulie- 
užimti politinėms vietoms, 
dvasiškiai gali būti skiria-



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto rr jausmu damos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

. JONAS ADOMAVIČIUS. M. D- _

APStSAUGOllMAS NUO LIGOS -
GERIAUSIAS GYDYMAS

įnikime dirbti sveikam gyvenimui — tik tada 
Gyvenimo tiesasveiki būsime.

Ligos išvengti daug lengviau, 
negu susirgus pasigydyti. Todėl 
pradėkime saugotis didžiausios 
ligos — arteriosklerozės jau da
bar. Kol esame sveiki, dirbkime 
arteriosklerozės nenaudai. Visj 
pirma pradėkime nuo jos saugo
tis tinkamu maistu. Yra trys 
maisto sutvarkomos ligos: nu
tukimas, cukraligė ir sklerozė. 
Dabar žmonės sumišo valgyme 
— nežino katro klausytE Mat, 
pasipylė įvairūs patarėjai, ku
rie pataria mums maitintis viso
kiomis dietomis, žmogus daž
niausiai yra lengvatikis, — jis 
nori kiekvieno dieta pasinaudoti. 
Matr dieta, kaip ir seksas, labai 
visus intriguoja, labai kiekvie
ną domina, štai viename mo
terų skyriuje peršamas dviejų

kiaušinių su dviem valgomais 
šaukštais daigintų grūdų keps
nys, visai nesiskaitant su žmo
gaus sveikata. Juk grūdus tu
rime valgyti kasdien, ir ne po 
du šaukštus. O kiaušinių (try
nių) turime vengti kaip savo 
priešo: daugiausia jų du per sep
tynias dienas sudorodami, žy
miai nepakelsime cholesterolio 
savame krauju j e. Tai kaip su
derinti gerus norus ir blogus 
darbus to moterims patarėjo mū
sų spaudoje?

Trisdešimt kultūrų jau žuvo. 
Dabar atėjo eilė mūsiškajai ko
jas užversti. Už tai, jei norime 
sveiką kaili išnešti iš dabartinės 
apgaulės, neklausykime nė vie
no pranašo, ypač patariančio eiti 
sveikatos ieškoti į Health Food

Rytu Pakistane dažnai galima girdėti šūkį: "Joy Bangia Desh" — 
"Pergalė bengalams". Jaunas Mukti Bahini kovotojas Daccoje džiau

giasi, kad Indijai pavyko sumušti Pakistano kariuomenę.

'J' YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažinu, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
ties šerno gyvenimą. Jiems bus {domu prisiminti senus lai
kus-ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožu:*. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jj atsimena ir pa- 
Zinuju, o naujiesiems ateiviams, ,’jaummm, rašytojo A. 
Ruko lengvas, vaizdus gražia litera turine forma pasakoji- 

, mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suoliu gvvėnmru. ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
į. Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame

rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, 
, kaina 2 doL -

GAUNAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
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krautuvę, kur maistas yra pa
sakiškai brangus. Tinkamo mai
sto vienas iš reikalavimų yra jo 
pigumas. Pasipylė dabar viso
kių pelnagaudžių, kurie, tiesą 
su melu maišydami, perša mums 
visokiausias dietas, peikdami 
mūsų krautuvėse esanti maistą.

Pirmiausia tvarkykimės .. 
su taukais

Visų pirma reikia visiems nu- 
tukėliams suliesėti; kiekvienas 
35 metų sulaukęs budrus: akis 
pravėręs ir šaldytuvą užvėręs 
per gyvenimą eiti, žinoma, tai 
nėra Įdomus dalykas ir neleng
vas darbas. Todėl daugelis žmo
nių nepildo sveiko patarimo: jie 
Amerikoje gyvendami negali ne
persivalgyti, nes netolimoje pra
eityje per daug badavo. Neva-

į Chicago Savings 
ind Loab Aaiociath* ''SAFETY OF \ 

YOUR SAYINGS Yfi?

PER ANNUMj ^4% BER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

INSURED
UP TG

PER ATiNUMPER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN ĄVR TEL. GR 6-7575
HOUR S t. Mon 12 P. M. to 8 P M. Puts 9 to 4. Thurs & Frt. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

51

^4% PBK ANNUM

' ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

I

I

Jufin.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
UJO 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.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

b‘kj ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 s Halted St, Chicago. HL 60608
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dinkime sveiką maistą dieta. 
Bus maloniau valgyti, kai mes 
žinosime, kad maitinamės nor
maliu, sveiku ir skaniu maistu.

Šio krašto žmonių mityba yra 
labai nesveika. Beždžionės, mai
tintos iki soties šio krašto žmo
nių maistu, neišlaikė nė dviejų 
metų: keturios iš penkių nu
gaišo. Dėl sklerozės ir apsinuo
dijimo maistu taip joms nusi
davė. Ne dėl to jos žuvo, kad 
maistas buvo purkštas, kaip tū
li pasakoriai kalba. Tiesa yra, 
kad čionykščiai gydytojai nemo
kė žmonių kaip jiems maitintis, 
o prekybininkai piršo jiems rie
balus ir saldumynus. Na, ir pra
dėjo čia vyrai lyg rudens lapai 
kristi nuo sklerozės. .Tik pasi
žiūrėkite į čionykštes krautu
ves, Į jose esamą maistą 
kaip jis baisiai , saldus ir labai 
riebus yra, Šalia čia pat esančio 
labai sveiko, tik išmintingųjų 
pasirenkamo maisto.. Dabar jau 
žinoma, kad tide riebumas, tiek 
saldumas sklerozę pas žmogų 
šuoliais artina. Ir Kalėdos nėra 
kalėdiškos, ir Naujuose Metuo
se nemato džiaugsmo sklerozės 
apimtas žmogus. Tai tau ir 
Amerika, kur visko pilna, kur 
kiekvienam visokios galimybės 
yra priešakyje.:

Normalus maistas

vis naujų Įvairių valgių recep
tų. Mūsiškiams reikia protingo 
maitinimosi, naudojant jau ži
nomus sveikus, neriebius, nesal- 

, džius maisto gaminius. Įpratęs 
' nuo mažens Į sveiką mitybą, 
žmogus per visą savo gyvenimą 

į nesiduoda išvedamas iš tikro 
j kelio. Tokiems senatvėje esti 
! daug maloniau dienas leisti. Tad 
imkime jau dabar patys tvarky
tis su netinkama mityba, tada 
mūsų vaikai ims mūsų elgsena 
pasekti.

Valgykime mažiau riebalų
Dabar apie 40 metų sulaukęs 

žmogus ima rūpintis, kodėl taip 
daug jo metų žmonių miršta 
nuo sklerozės. Dažnas teirauja
si, kaip jam reikia maitintis, bet 
dažnai gauna nesveikus patari
mus, kaip minėtas moterims pa
tarimas kiaušinius kirsti. Dabar 
kiekvienas valgo kaip jam pa
tinka, o ne tai, kas jam sveika. 
Užtai ir krenta dabar jauni žmo
nės greičiau už rudens lapus. 
Mokslininkai tyrinėtojai dirba 
mūsų naudai, jais pasitikėkime. 
Susekta, kad yra ryšys tarp mai
sto ir sklerozės. Todėl nelauki
me, kol tyrimai bus baigti, bet 
jau dabar pradėkime sveikai mai
tintis, jei nenorime peranksti 
patekti sklerozės giltinei po dal
giu. Dabar visi labai bijo vėžio 
ir su juo kovoja visais įmano
mais būdais. Tuo tarpu sklero
zės yra daugiau pavojinga, ne
gu vėžys. Jr daug daugiau žmo
nių pražudo kasmet. Dabar 
gąsdinama, kad augalinių rieba
lų vartojimas menamai sukelią 
skrandžio vėžį. Tačiau pasirodė, 
kad toks gąsdinimas yra netie
sa. Be baimės visi valgykime ma
žiau riebalų, naudokime juos au
galinius.— ir ( nedideliais kie
kiais, visai nebijodami greites
nio vėžio atsiradimo.

Neklausykime pasakorių, kad 
liesas maistas yra neskanus. Ži
noma, reikia būti keistuoliais, 
bijančiais net ir lašelio riebalų. 
Ne, reikia tik vengti matomų 
riebalų mūsų maiste. . Tada su 
mažesniu kiekiu riebumo mes 
turėsime skanius pietus. Be to, 
šatinkimės hud:,keptų, valgių, 
nuo sviesto, saldaus. pieno, la
šinių ir daugiau nei dviejų try
nių savaitėje. ’ ..

Dabar paklausite,- kaip reikia

čia kol sveikas esi, dar šiaip 
taip kruti. Bet neduok Dieve, 
susirgti: tada tikra, katastrofa: 
žmogus negali išsimokėti ilgiau 
sirgdamas nei daktarams, nei li
goninėms. Todėl šiais metais 
pradėkime maitintis pagal da
bartinį medicinos mokslą, o ne 
kaip kokia ten čigonė pataria. 
Visų organizacijų nariai pir
miausia duokime kitiems pavyz
dį, imkime maitintis savo paren
gimuose sveiku, skaniu maistu. 
Pagaliau imkime pamiršti tuos 
riebalus ir tuos saldumynus nors 
prieš savo amžiaus pabaigą. At
siminkime, kad normalus mais
tas turi būti ketveriojai geras: 
1. Jis turi būti pakankamai mais
tingas. 2. Jis turi būti savu kie
kiu — kalorijomis subalansuo
tas. 3. Maistas turi būti pa
traukliai paruoštas. 4. Gero mai
sto savybė — jis turi būti neper- 
brangus.

Gana blogo pavyzdžio 
sau ir vaikams

Blogus mitybos Įpročius pa
prastai vaikai Įgyją savo namuo
se bei pas draugus. Negerai, 
kad milijonai žmonių kituose 
kraštuose eina gulti alkani. Gi 
persivalgiusioje Amerikoje būtų 
labai gerai, kad dauguma ameri
kiečių eitų gulti alkani. Tada 
jie būtų daug sveikesni, arterios
klerozės giltinės dalgis būtų 
daug toliau nuo jų kaklo. Daug 
naudingiau žmdnėms būtų jei 
valdžia imtų plačiu mastu auklė
ti žmones, sveikus mitybos pa
grindus jiems nuo mažens įpirš- 
dama. Mums gana laikraščiuose

išmokti sveikos mitybos. Žino
ma, tik ne iš apgaulingi knygų 
bei tabelių. Yra patikimų gy
dytojų paruošti nurodymai svei
kos mitybos srityje. Niekada 
nereikia, pvz., virti sveiko mais
to vienam asmeniui, vaikams 
duodant laisvę sirgdinti jų ne
mokšiškai pasirinktu maistu. 
Reikia 'vaikus nuo mažens Įpra
tinti į sveiką mitybą. Pvz., yra 
tokia mokytoja, kuri gydytojo 
patarta. įpratino visą šeimą val
gyti gausiai morkų, mielių, vai
sių, daržovių... Dabar visa šei
ma, vaikų neišskiriant, sveikai, 
skaniai maitinasi ir visi džiau
giasi sveiki būdami bei ligas ne
sunkiai nugalėdami.

Nelaimė, kad per dažnai mū
sų parengimai, restoranai bei 
valgyklos ar kepyklos pusamžio 
sulaukusiems valgytojams pa
ruošia širdies atakas greitinan
čius užkandžius. Atsiminkime, 
kad ne kiekvienas žmogus savo 
kraujo riebumą sumažina vien 
liesai valgydamas. Kraujo riebė- 
jimo keliai yra daugeriopi. Kai 
kurie savo , kraują riebina lie
sai, bet saldžiai valgydami. Už
tai visada naudinga sužinoti iš 
anksto — dar gerokai prieš šir
dies ataką — tam tikrais krau
jo tyrimais, kokios rūšies krau
jo suriebėjimą žn^ogus turi. Ta
da galima atsakančiai pritaikyti

jam maistą jo kraujo suHasini- 
muu _ .

Pasiskaityti. Medical Opinion, 
Vol. 7, No. 11, November, 1971.

Jėzuitai atnaujino 
savo “Mūsų Žinias”
Atsiųstas “paminėti ir pare- 

cenzuoti” Čikagos lietuvių jė
zuitų veiklos biuletenis “Mūsų 
žinios” 1972 m. sausio 2 d. Nr. 1. 
Tai švariai išleistas iliustruotas 
žurnalinio forrųato 8 psL leidi
nėlis, kurio du paskutinieji pus
lapiai jau užimti garsinimų. 
Viršelyje arch. Muloko projek
tuotas Jaunimo Centro rūmų 
naujasis fasadas ir Laisvės ko
vų paminklas. Redakcijos žo
dyje pasiaiškinama, kad jėzuitų 
“Mūsų žinios” jau buvo pradė
tos leisti prieš porą metų, bet 
suabejojus dėl jų reikalingumo 
buvę nutrauktos. Vėl pradėtasis 
leisti biuletenis būsiąs skirtas 
tėvų jėzuitų veiklai, nors ir biz
nis nepamirštas. Girdi, “Priim
sime ir mūsų prekybininkų ir 
rėmėjų skelbimus, nes (ik jų pa
galba biuletenis galės ?išsilai- 
gyti”. . . ■

RESIKITE TUOS BIZNIERIUS. 
tiURIE vARSINASI
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1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes gorė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, MX1N01S GOSS 

PHONE: 254-447*

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
. Certificate 

(Minimum $5.000}

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

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

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

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings
Bond*.

First of *H, if you think 
they’re s. get-rich-quick scheme, 
forget it. Bonds aren’t for yon. 
They only pay off in the long 
faraL For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a beck.

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

A little over 4 dollars far 
every 3 you invest. Pins, the 
privilege of baying the new 5% 
Freedom Shares along with 
yoar Bonds.

But these are the selfish 
treasons for buying Benda.

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

portant reason why America*, 
already own over $52 hill ion 
in Bonds.

It’s ealled pride. - ■
It just so happens that most 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real
estate going.

If you happen to be one erf 
these Americans who think* 
there’s something to this cossate 
of oars, why not buy foto it.

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work.

Or go to your bank.
And cough sp that JIS.7SL
Pleaae.

Take stock in America
Buy ILS. Savings Bond* & Freedom Share*

NAUJIEM OS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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KANADOS NAUJIENOS
Hamiltono lietuviu tautiniu šokių 
"Gyvataro" ir įo vadovės veikla

Hamiltono tautinių šokių gru
pė “Gyvataras” yra skrajojanti 
tautinė - lietuviška Ambasada.

Jei pažvelgsime j Hamiltono 
tautinių šokių grupę “Gyvata- 
ras” ir vadovę G. Breichmanie- 
nę, jos per daugel metų įdėtą 
darbą, sunku bus rasti kitą, ku
ris būtų per tiek ilgus metus taip 
pasišventusiai dirbęs tautinei 
kultūrai, aukojęs brangų liuos- 
laikį, neturėdamas jokios asme
ninės naudos, dar ir savo pri
dėdamas.

Anuo metu savanoriai - kūrė
jai, eidami ginti savo krašto 
laisvės, aukojosi ir aukojo savo 
gyvybes, iš to nesitikėdami at
lyginimo. Pagal šių laikų sąly
gas ir G. Breichmanienė yra 
tas savanoris - kūrėjas, kuris 
garsina lietuvių ir Lietuvos var
dą svetimtaučių tarpe ir kiek

viena proga primena Lietuvos 
okupaciją.

Prieš porą metų G. Breichma
nienė buvo kviečiama atvykti j 
Lietuvą su tautinių šokių “Gy
vataro” grupe išpildyti progra
mą. Kviesliams griežtai pasa
kė: Į okupuotą Lietuvą neva
žiuosiu; jei bus Lietuva laisva 
— visuomet vyksiu .,.

“Gyvataro” laimėjimai

G. Breichmanienei vadovau
jant 1959 m. “Gyvataras” da
lyvauja Kiwanis Musical Festi
val konkurse ir laimi 'aukso me
dalį. Bekabėjo, šis pasisekimas 
sukėlė entuziazmą ne tik šokiu 
vadovei, bet ir šokėjų tarpe ir 
davė ryžta talimesnei “Gvva- 
taro”. veiklai ir ruošai dalyvauti 
Festivalių varžybose dėl pirma
vimo. •’

1

GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ, 
Ketvirtosios Tautiniu šokiu Šventės 

vyr. meno vadovė.

1ZRK1IIEIIIIIIIKIIKIIII1KIBI1EIEIGES1ISI

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti' mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. . .

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
A išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Ruksa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos Įmyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS.. Eilės. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL S1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienr 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted SU, Chicago, Hl. 60608

Kadangi pažangieji1 šokėjai dėl 
vienos ar kitos priežasties ap
leidžia grupę, vadovei lenką pa
pildyti naujais šokėjais, tenka 
suderinti repeticijas kad pasiek
tų vėl aukšto lygio išpildant 
programas. G. Breichmanienės 
tvirtas ryžtas ir sugebėjimas 
parinkti ir paruošti gabius šo
kėjus apvainikavo dideliais lai
mėjimais ir “Gyvataras” tampa 
viena geriausia šokių grupė Ka
nadoje ir Kanados valdžia 1968 
m. šiunčia į Prancūziją atsto
vauti Kanadą tarptautiniame 
Folks Dence Festival, Montre- 
jesu mieste.

“Gyvataro” dalyvavimas tarp
tautiniame tautinių šokių Festi
valyje Prancūzijoje yra didelis 
laimėjimas ir visų lietuvių pa
sididžiavimas.

“Gyvataras” vėl keliauja
1970 metais “Gyvataras” gau

na iš valdžios paramos ir aplan
ko vakarų Kanados ir kitas pro
vincijas ir duoda šokių koncer
tus provincijų sostinėje ir ki
tuose miestuose, kuriuose gyve
na kiek lietuvių. Ir čia “Gyva
taras” išgarsina lietuvių ir Lie
tuvos vardą, nes kiekvieno šo
kio reikšmė yra perstatoma ka
nadiečių publikai koncerto metu. 
Be abejo, “Gyvataro” apsilanky
mas vakarų Kanadoje davė aks
tino pagyvinti tautinei veiklai ir 
tarpe ten gyvenančių lietuvių.
“Gyvataras” išpildo programą 
Buffalo mieste, New York, USA

Patarlė sako: mažas kupstas 
didelį vežimą apverčia. Taip 
buvo ir 1971 m. lapkričio 7 d. 
Keletas Buffalo lietuvių veikėjų, 
dalyvaujančių Folks Arts Coun
cil komitete, ryžosi išgarsinti 
lietuvių ir Lietuvos vardą. Folks 
Arts Concil 8 metų veiklos pro
ga, vadovaujant Dr. A. Gamziu- 
kui, p. p. Masiulioniams, suruo
šė kultūrinį vakarą State Uni
versiteto auditorijoje. Progra
mai išpildyti pakvietė “Gyvata- 
rą” iš Kanados, Hamiltono mie
sto.

Rengėjai, žinodami, kad Buf
falo mažai yra lietuvių lankan
čių programas, dėjo pastangas 
sukviesti iš artimųjų lietuvių ko-

lonijų ne tik Amerikos, bei ir, 
Kanados kuo daugiau žiūrovų.! 
Rašė tuo reikalu ne lik i lietu-! 
vašką spaudą, bet ir Į vietos- 
Amerikos laikraščius. Rašan
čiam teko 'nuvykti pusvalandi 
anksčiau prieš programai prasi
dedant, kad gavus geresnę sėdi
mą vietą. Teko nustebti, kad 
tuo metu, išskyrus programos 
dalyvius ir rengėjus, niekas ne
buvo atvykę į [koncertą. Be 
abejo, savijauta visų, tiek ren
gėjų tiek programos dalyvių blo
ga. Tačiau, penkias minutes 
prieš programą ir kelios minutės 
programai prasidėjus, salė, 150 
sėdimų vietų, mažai bebuvo tuš
čių kėdžių. Žiūrovu skaičių dau-' 
giau sudarė svetimtaučiai. Pa
gal rengėjų pareiškimą, buvo 
rekordinis žiūrovų skaičius, at
silankęs Į atskiros tautinės gru
pės pasirodymą.

Dr. A. Gamziukas prieš pra
dedant programą anglų ir lietu
vių kalbomis supažindino žiū
rovus su Lietuvos istorija ir da
bartine padėtimi. Supažindino 
publiką su “Gyvataro” veikla ir 
pasiektais laimėjimais ir pakvie
tė Liną Verbickaitę pravesti 
programą.

Lina Verbickaitė yra nepakei
čiama pranešėja, kuri kiekvie
ną šokį ir dainą apibūdina anglų 
kalba, įterpdama ir Lietuvą.

Programos išpildyme dalyva
vo dvi šokėjų grupės: patys jau
nieji, kurių tarpe dalyvavo ir 6 
metų, ir suaugusių grupė. Be

kai su šypsena, demonstruojant 
savitas formas ir t. t. Laikraš
čio reporteris R. O. Groves pa
gyrė solistus: sopraną A. Pakal
niškytę, baritoną .1. Vaškevičių 
ir akompaniatorių J. Govedą.

Genovaitė Breichmanienė 
Pietų Amerikoje

Daugelis laukia žiemos šven
čių — Kalėdų ir jas praleidžia 
savo šeimoje, tarpe giminių bei 
artimų draugų. Nevisuomet taip 
yra pas visuomenės veikėjus. 
Nevienas iš jų daro ateities veik
lai planus, kitas aptaria pavie
nių menininkų tinkamumą vie
nam ar kitam darbo veiksmui 
atlikti ir ruošiasi su savo an
sambliais, su naujomis progra
momis sekantiems metams.

Viena iš tokių žymi visuome
nės veikėja,'kuri šiais metais 
dėl tautinės veiklos negalėjo pra
leisti šventes tarpe savųjų, buvo 
Genovaitė Breich^nanienė, tauti
nių šokių grupės “Gyvataras” 
vadovė. |

Ryšium su 1972 metais įvyks
tančia tautiniu šokiu švente 
Chicagoje, būdama šios šventės 
rengimo komitete, kad geriau 
šventė pasisektų, turėjo per 
šventes vykti į Pietų Ameriką 
su Įsipareigojimu — pravesti 
kursus nuo Kalėdų iki Trijų Ka- 
ralin tautiniu šokiu mokyto
jams Sao Paulo mieste, Brazili
joje. Į šiuos kursus sudarė są
lygas atvykti iš Argentinos ir

Urugvajaus tautinių šokių mo
kytojams.

G. Breichmanienės mokiniai 
seka mokytoją

Viena iš G. Breichmanienės 
mokinių Silvija Martinkutė, ku
ri kelis metus buvo aktyvi tauti
nių šokių grupės “Gyvataras” 
dalyvė, baigusi aukštuosius 
mokslus išvyko i Sudburio mies
tą gimnazijoje mokytojauti. 
Būdama didelę patrijotė nuvy
kusi į Sudbmy tuojau suėjo Į 
kontaktą su ten - gyvenančiais 
lietuviais ir įsijungė Į tautinę 
veiklą.. Kad sėkmingiau galėtų 
išvystyti veiklą, tuojau ėmėsi 
darbo ir suorganizavo tautinių 
šokių grupę “Ramunėlę”.

Silvija būdama žemaičių kil
mės, savo tvirtu ryžtu ir neišse
miama energija per trumpą lai
ką paruošia šokėjus ir Bendruo- 
menei rengiant švenčių minėji
mus išpildo programas. Silvi
jos Martinkutės veikla nesiribo- ■* -*■- ■» * ‘ ■- *_■%•_*** r- . . •į's - -4 -

ja vien tik tarpe lietuvių. Būda
ma gimnazijos mokytoja sueina 
Į kontaktą su miesto majoru, 
dienraščiu redaktoriais ir mi
nint tautines šventes pakviečia 
ir juos dalyvauti ir ta proga su
pažindina kitataučius su lietu
viais ir Lietuva. 1971 m. minint 
kariuomenės- šventę, “Tėviškės 
Žiburiuose” K. A. S. rašo: “Sil
vijos Martinkutės dėka turėjo
me visą dienraščio puslapį su 
nuotraukomis ir informacija 
apie lietuvių tautinius šokius. 
Sudburio lietuviai deda pastan
gas kad Silvija Martinkutė pa
siliktų jų tarpe ir sutarčiai pasi
baigus su gimnazija, nes ji savo 
veikla iškelia lietuvių vardą ii’ 
kitataučių tarpe”.

Išeivijos lietuviai turi būti dė
kingi ir reikšti pagarbą senie
siems tautinės veiklos vetera
nams, džiaugtis ir tuo jaunimu, 
kuris jaučia pareigą ir įsijungia 
į tautinę, veiklą. ,

J. šarapnickas

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą

■ • (neįrištą) už S2.00.
; / \ NAUJIENOS
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šokėjų dalyvavo ir jaunieji so
listai: A. Pakalniškytė iš Hamil
tono ir J. Vaškevičius iš Toron
to. abu iš Kanados.

Programai vykstant buvo pa
stebėtas žiūrovų didelis dėmesys 
ir po kiekvieno veiksmo publika 
nesigailėjo aplodismentų. Visa 
programa tęsėsi apie porą va
landų ir buvo išklausyta su di
deliu dėmesiu. Net programai 
dar nesibaigus Festivalio prezi
dentas Dr. Gredel iš scenos per 
garsiakalbį prabilo Į publiką, 
pareikšdamas, kad 8 metų veik
los bėgyje tokios programos dar 
nebuvo ir reiškė padėką mažai 
lietuvių grupei, kurie sugebėjo 
suorganizuoti tokią puikią pro
gramą. Įvertino “Gyvataro” 
menininkus ir buvo iškviesta 
“Gyvataro” vadovė G. Breich
manienė pasirodyti publikai, o 
žiūrovai ir lietuviai ir svetim
taučiai sukėlė audringas ovaci
jas.

Programoje tautinių šokių 
grupė pašoko 14 šokių, o solis
tai, akompanuojant muzikui J. 
Govėdui, padainavo po 4 dainas. 
Taip sėkmingai ir pasibaigė ma
žo būrelio lietuvių veikėjų, vy
kusiai suorganizuotas kultūri
nis vakaras.

Sekančią dieną, dienraštis 
Buffalo Courier - Express skam
bia antrašte paskelbė: “Links
mas lietuxiu šokėjų sūkurys”. 
Esą, lietuvių kultūros vakaras 
praturtino Folk Art Council kul
tūrine prasme, pakviečiant iš 
Hamiltono, Ont., keletą tuzinu 
iš šokių ansamblio “Gyvataras” 
nuo 6-mečių iki paauglių pro
gramos atlikėjų. Pažymėjo, kad 
programa buvo atlikta dinamiš-
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(Tęsinys)
Schianos atsiradimo šaknys 

glūdėjo viduramžiuose, kai po
piežiai pasiskelbė dangiškų rei
kalų ir Žemiškos valdžios viešpa
čiais. Tada, kai buvo išdirbti 
ir paskelbti trys nuostatai:

a> Popiežiaus absoliutizmas,
b) Bažnyčia su septyniais sa

kramentais ir
c) Inkvizicija.
“Žymiausi tų trijų instituci

jų įvedimo kovotojai buvo po
piežius Grigalius VII (1073-85) 
ir Inocentas m (1198—1216 m.). 
Jie tvirtino, kad popiežius, kaip 
apaštalo Petro įpėdinis, turi 
aukščiausią bažnyčios valdžią ir

. vyriausią valdžią ant pasaulietiš
kų valdovų. Jie bažnytinę val
džią lygino su saule ir auksu, o 
pasaulietišką su mėnuliu ir Švi
nu. Popiežius Grigalius VII 
griežtai pareiškė, kad pasaulie
tiškoji valdžia ima savo pradžią 
iš erezijos, pavydo, gobšumo, 
žiaurumo, plėšimo ir žudymo. 
Bažnyčia gi — tai Dievo įmonė, 
Kristaus įkurta ir atiduota apaš
talui Petrui...

“Popiežius Inocentas III pa
reiškė, kad jei vien apaštalas Pe
tras galėjo eiti pas Kristų van
deniu, taip vien tik popiežius 
turi teisę valdyti pasaulio tau
tas. Kaip mėnulis gauna šviesą

Pavergtieji kelia komunistams nerimą
Pavergtos tautos kelia didžiausią nerimą visų rūšių 

komunistams. Tautinis klausimas kelia didelį susirūpini- 
mą rusams, kiniečiams ir jugoslavams komunistams. 
Įvairiai jie bandė pavergtų tautų klausimą spręsti, bet ne
pajėgia. “Socialistinėje” savo struktūroje jie bando tau
tinį klausimą kelti ant į varių pakopų, bet nepajėgia ras 
ti tinkamo sprendimo.

Niekam ne paslaptis, kad'“komunistinę” Kiniją at
skyrė nuo “komunistinės” Busi jos grynai tautinis klau- 
simaš. Kiniečiai buvo ir tebėra toki patys Lenino pase
kėjai, kokiais buvo Chruščiovas ir yra Brežnevas, bet 
kiniečiai nepanoro, kad rusai, prisidengę “komunizmo” 
skraiste, įsakinėtų kiniečiams, kaip jie turi “statyti so
cializmą”. Kiniečiai patys panoro paruošti planus “ko
munistinei santvarkai” ir liepė planuotojams rusams iš-* 
sikraustyti. Kiniečiai prasitaria apie " pavergtų Baltijos 
ir. kitų pavergtų kraštų laisvę, bet jie' sutraukė savo tan
kus ir pavergė Tibetą. Galingiausi Kinijos valdovai res
pektuodavo specialias Tibeto privilegijas ir gyventojų 
laisves, bet Mao Cetungas viską sutriuškino. :. -

Rusams komunistams nepajėgus išspręsti- tautinio 
klausimo, visam komunistiniam judėjimui- Kinija kirto 
labai skaudų smūgį. Kinija suskaldė komunistinį judėji
mą. Kiekviename krašte,' kur dar yra žmonių, tikinčių 
komunizmu, atsirodo dvi “komunistinės” grupės. Vieną 
“komunistinė” tendencija seka Maskvos nurodymus, o 
antroji dvasios peno jau semiasi- iš Kinijos. "‘Ne tiktai Pią- 
tų Amerikoje, bet ir įvairiose Europos valstybėse jau 
turime maskvinius ir kinietiškus komunistus, šios dvi 
tendencijos veda kovą, kartais labai atkaklią ir žiaurią.

Dar prieš Mao Cetungo atsiskyrimą tautinis klausk 
mas Maskvai kėlė daug rūpesčių. Stalinas tautinį klau
simą sprendė staliniškai, — skaldydamas galvas. Di
džiausią pavojų visai rusų “komunistinei” struktūrai su
darė ukrainiečiai. 'Stalinas, nenorėdamas/ kad Ukrai
nos komunistai atsiskirtų nuo Rusijos komunistų, pasi
rūpino išžudyti įtakingesnius Ukrainos komunistų par
tijos vadus. Kad Ukrainoje nebūtų protestų, jis pasiuntė 
sovietų tankus balsą galintiems pakelti Ukrainos ūkinin
kams žudyti. Išžudė jų šimtus tūkstančių. Tautinį klau
simą Stalinas keliems metams išsprendė, bet tik keliems 
metams.

Ukrainietis Chruščiovas pačių komunistų akyse nu- bet komunistų vadai to dar nesupranta. •

vainikavo Staliną. Maskvos karo komendantu Chruščio
vas pasirinko ukrainietį Kirilenko, o sovietų karo jėgų 
vyriausiu vadu Maskvon pasikvietė ukrainietį maršalą 
Andrejų Grečką. Jeigu maskviniai nebūtų padarę uk
rainiečiams šių nuolaidų, vargu Ukraina būtų likusi So
vietų Sąjungoje. Brežnevas su Suslovu išėdė iš valdžios 
Chruščiovą, bet jie žino, kad Ukrainos klausimas ir vėl 
paaštrėjo. Niekas Brežnevo taip neerzina, kaip žinios 
apie nepasitenkinimą visoje “komunistinėje” Ukrainoje.

Prieš Maskvą savo laiku sukilęs diktatorius Tito taip 
pat nepajėgė išspręsti tautinio klausimo. Visi jugoslavai, 
komunistai ir nekomunistai kovojo prieš rusišką komuniz
mą ir prieš Jugoslavijoje ragus pradėjusius rodyti įvai
rius Maskvos agentus. Pats Tito pasipriešino Maskvai, 
bet jis kraštą valdo maskvinio “komunizmo” metodais, 
žodžiu ir raštu jis leidžia kiekvienai federalinei Jugos
lavijos valstijai tvarkyti savo reikalus, bet kai kuri Ju
goslaviją sudaranti tautelė pradeda protestuoti prieš'cen- 
trinės valdžios išnaudojimą, tai Tito pyksta, sako griaus
mingas kalbas, siunčia policiją, šimtais areštuoja nepa
tenkintus kroatus ir grasina-panaudoti karo jėgas tauti
niam klausimui spręsti.

Tito Jugoslavijoje kroatai yra darbščiausi, nagin
giausi ir labiausiai išsilavinę. Jie atlieka paskirtus ga
mybos planus anksčiau ir geriau negu kitos Jugoslavijos 
tautelės. Kroatai pastebėjo, kad Tito labiau išnaudoja 
darbščius kroatus, negu švilpaujančius serbus. Kroatai 
pareikalavo, kad' Tito, skirstydamas valstybės vietas, 
neskriaustų kroatų,' atkreiptų dėmesį į jų- darbštumą ir 
pagamintus produktus. Centralinei valdžiai atsisakius 
kreipti dėmesį į kroatų reikalavimus, pirmieji pradėjo 
kelti balsą studentai. Tito pasiuntė policiją ir pradėjo 
areštus. Zagrebe suimti keli šimtai- studentų ir komunis
tų partijos narių. Tito taip pat atstatė - kroatų komunis-

i

iŠ saulės, taip karaliai bei kiti 
valdovai gauna savo valdžios 
galią iŠ popiežiaus, Kristaus vie
tininko Žemėje. Popiežius yra 
visų žmonių teisėjas ir atsakin
gas tiktai prieš Dievą.

“Vienuolis .Cezarius iš Heis- 
terbacho išreiškė bendrą ano 
laiko dvasiški jos pažiūrą, paly
gindamas bažnyčią su dangum, 
popiežių su saule, karalių su 
mėnuliu kunigiją su diena, vys
kupus su aušra, o pasauliečius 
žmones su naktimi...” (5-6 psl.).

šitaip sukvalifikavus tuolaki- 
nės Europos bažnytinės ir po
piežiaus Aidžios neribotas ga
lias, karalių teises, dvasiškijos 
teises ir paprastų žmonių nakti
nį “niekingumą”, neklystamu
mo aureole buvo apsupta Romos, 
katalikų Bažnyčios vienvaldys
tė. Tačiau tą vienvaldystę susi
kūrę ir ją paskelbę, jautė, kad 
atsiras neklaužadų, norėsiančių 
visa tam nepaklusti ir net prieš
tarauti. Kad tokie neklaužados 
nedrumstų dieviškosios valdžios 
parėdymų, įsivesta tų neklauža- 
dų-eretikų naikinimo institucija 
— inkvizicija:

“Ketvirtas Laterano suvažia
vimas 1215 metais nutarė: Jei
gu eretikas nebeturi jokios tei
sės bažnyčioje, tai jis nustoja 
taip pat bet kurių teisių ir pa
saulyje. Jis nebeturi nė teisės

“...T. Akvinietis, garsus kata
likų teologas, mokė, kad eretikus 
reikia deginti panašiai, kaip rei
kia deginti pinigų padirbėjus.

tik šalinti iš bažnyčios prakei
kimais, bet juos reikia iš pasau
lio šalinti mirtimi”. (6-7 psl.).

Visiškai panašiai, kaip šių die
nų socializmo skraiste apsiden
gęs elgiasi rusiškasis komuniz
mas su savo “eretikais”, nukly- 
dėliais nuo “teisingiausios” pa
saulyje santvarkos nuostatų in
telektualais, drįstančiais pareikš
ti tai santvarkai priešingas min
tis. Visoks totalizmas remia 
vienas kitą ir laiko tėkmėje vie
nas kitą pamėgdžioja.

Kiekvienoje > totalizmo san
tvarkoje gimsta neįtikėtinų, 
žmogaus protui neapimamų ir 
nesuvokiamų dalykų. Ir vidur
amžių santvarkoje gausiai įsi
kerojo visokia korupcija, ištvir- 

.. _ _ _ _ _ kavhnas, tiesiog protui neapima-
tų partijos vadą Dabčevičių, pavarė Pirkerą, Tripalą ir mas stebuklų ir visokiausių pra- 
kitus jugoslavus. .
-* Komunistai neišsprendžia tautinio klausimo, nes 
jie bijo gyventojų. Stalinas, Mao Cetungas ir Tito kal
ba apie tautų lygybę ir laisvę, bet kai reikia tą lygybę 
praktiškai taikyti, tai jie užmiršta skelbtus laisvės ir fe
deralinės sąjungos dėsnius. Prievarta jiems yra leng
viausio ji priemonė tautiniam klausimui spręsti. Kaip 
kiekvienam žmogui reikia pripažinti ir gerbti pilietines 
jo teises, taip ir kiekvienai tautai reikia duoti laisvę 
tvarkyti savo reikalus. Prievartos gadynė jau praėjo,

I

jovų jovalas.
Zenono Byčinsko parašytoje 

ir j lietuvių kalbą išverstoje kny
goje randame dokumentiniai pa
remtus šitokius liudijimus:

“Vilsnako (Brandenburge, Į 
šiaurės vakarus nuo Berlyno) 
kunigas paskelbė, kad po gais
ro, kuris ten Įvyko, jis rado ug
ny nesudegusius šv. sakramen
tus, apšlakstytus Kristaus krau
ju... žmonių minios ateidavo ir 
žiūrėdavo Į stebuklingąjį daiktą.

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRDIZTANTI SALA SU 
KYŠANČIAIS BOKŠTAIS
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Vaiduoklių, keliaudamas po Westsides 

lietuvių koloniją nesutikau, bet aptikau 
vadinamuosius nelaiminguosius namus.

Sena moteris man pasakojo apie buvu
sius Zaikuvienės nelaiminguosius namus, 
esančius 2250 — 52 West 24 gatvėje. Kai 
apie tuos pačius nelaiminguosius namus 
man kada buvo kalbėjęs su įsitikinimu ir 
mano prietelis, kurs sakėsi ir pats ten be
gyvendamas praradęs tuos gražius na
mus. Ėjau ir aš tų namų savo akimis pa
matyti. Kadaise šie namai buvo gražūs ir 
stilingi. Mūriniai, dviejų aukštų ir gana 
platūs, dideli. Jų stilius savotiškai Įdo
mus. Kažkaip nelygus su išsilenkimais, 
kampai išsikišę, lyg būtų norėta ten išvesti 
iškylančius senųjų pilių bokštus, šis na
mas ružavas, meilę ženklinančios spalvos. 
Gal tokia spalva juos buvo nudažęs B., ku
ris j jų išorinį atnaujinimą, berods, labai 
daug darbo Įdėjęs. Palei frontinį fasadą, 
viršuje, kur prieina stogas, visą ši namą 
juosia baltos spalvos karnizai. Pats na
mas, kaip ir daugelis kilų, atitrauktas nuo 
gatvės apie kokius tris metrus. Pati gatvė 
taip aukštai iškelta, išpilta, kad to namo 
pamatai ir atrodo žemiau apie du metrus. 
To namo įėjimas platus. Dvejos durys ir 
greta vienos kitų, tarsi seniau, nebūtų bu

vę tarpsnio ir būtų galima į tą narna ir su 
vežimu Įvažiuoti.

Žinoma, apžiūrėdamas ši namą vėl pri
siminiau, ką apie jį buvau girdėjęs. Esą, 
jame kada gyvenęs kažkoks pusponis. Lai
kęs bene porą arklių, su kuriais karietoje 
važinėjęs. Ten pat prie siaurosios už namo 
gatvelės stovėjęs medinis pastatas, kur tas 
namų savininkas laikęs savo karietą ir, 
tur būt, arklius, nes vietos ten buvę apstu. 
Taigi tas barzdyla gal kada buvęs ir koks 
žymus bajoras, ar čia gerai prasigyvenęs 
koks verslininkas, kuris važinėjęs su ssavo 
karieta tol kol bevažinėdamas privažiavęs 
ir prie pačios giltinės slenksčio. Jau po 
kiek 1; <o, bene prohibicijos laikais tuos 
namus Įsigiję lietuviai. Namai buvę ir ta
da šauniai pelningi. Jų rūsiuose, o gal 
tam buvusiame tvarte, buvo verdamas 
samagonas. Uždirbo taip gerai, jog buvo 
galvojama, kad, bankais nebuvo pasitiki
ma, galėjo būt prikaišiotos visos palėpės 
pinigų. Paskui tuos namus Įsigijo Zeikai. 
Bet po kiek laiko Zeikus sunkiai susirgo ir 
mirė. Liko tuose namuose jo našlė, berods, 
su mažamečiu sūnumi ir dukra. Sūnus 
buvo gabus ir, eidamas 19 ar 20 metus su
galvojo sau tam karietos ir arklių pastate 
laivą pasistatyti. Ten jis per dienų dienas 
dirbo, prakaitavo, kalė, lyg būtų kokią 
ten Nojaus arką statęs. Daug karių, kai 
nepatiko ar atrodė nebus tobulas Mičiga
no vandenyse plaukioti, vėl ardė ir vėl iš 
naujo kalė statė. Privargęs, ar norėdamas 
geriau apsigalvoti, atsiremdavo i lą karie
tą, o po trumpo poilsio vėl kibdavo Į dar

bą. Tam darbui užsitęsus motina susi- ■ 
rūpino ir kartą kitą priminė, lyg nujaus
dama, kad jis vietoję laivo sau karsto ne
pasidirbtų, Ir jos nujautimas buvo tikras. 
Sūnus padaręs laivą, jį nuvežė, nutempė 
prie ežero, buvo nepaprastai patenkintas 
ir linksmas. Bet kai sėdo, nuplaukė i ne
apmatomas vandenų platybes, tai daugiau 
ir nebegrįžo. Nugrimzdo su visu taip rū
pestingai darytu laivu Į ežero gelmes.

Pasilikusi Zaikuvienė su dukra po tos 
nelaimės graužėsi, graužėsi, ir apsispren
dė tuos nelaimingus, jau gerokai apleistus 
namus parduoti. Kažkodėl tų nelaimingų 
ir tokią istoriją turinčių namų nelabai kas 
norėjo pirkti. Bet juos susigundė pirkti 
naujas ateivis B. Kai jis juos apžiūrėjo ir 
sužinojo, kokie ten turtingi žmonės buvo 
gyvenę, jam tas pirkinys atrodė, lyg kokia 
dovana. Juk tai ne tik dideli mūro, kad ir 
apleisti namai, bet gerai apieškojus gal 
galima juose ir didelių lobių aptikti. Ir 
taip, pasitikėdamas savo laime, jis,, visai 
netikėdamas tuos namus nelaimėmis^apsė- 
dusia dvasia, namus nusipirko ir ėmėsi 
darbo iš peties.

Dar prieš pradėdamas remonto darbą, 
jis uoliai ėmė ieškoti ' tų paslėptų lobių. 
Apčiupinėjo, apuostė visur. Išbeldė, iš
skambino visas sienas, kai kur ir tinką 
nubraukdamas, ar net ir grindis pcrkil- 
nodanias. Bet nieko niekur neaptiko. Iš
landžiojo visas palėpes, nubraukęs visus 
voratinklius ir nušluostęs visas dulkes, jis, 
pagalios užtiko paslaptingą užslėptą ryšu
li. Jau buvo tikras savo laime. Ryšulys

Ligoniai ir raiši tikėjosi pagal- nuo kito vos kelių pėdų atstume, 
bos ir keliavo į Vilsnaką. Jie 
plūdo į ten iš visų šalių, net iš 
Prahos, Vengrijos ir kitų Eu
ropos dalių. Tarpe kitų stebuk-* 
lų, padarytų šios plotkelės įta
koje, buvo ir toks: vienas ka
rys, eidamas į dvikovą, pažadė
jo savo ginklus paaukoti tai plot- 
kelei. Tuojau atsitiko stebuk
las: jis nukovė savo priešą. Ki
tas stebuklas atsitiko su vienu 
graborium Petrų, kuris už nu
sikaltimus sėdėjo kalėjime. Ten 
jis davė pažada šventam Vilans- 
ko kraujui ir staiga atsitikęs 
stebuklas: retežiai, kuriais jis 
buvo apkaltas, nukritęs, ir jis 
iš kalėjimo pabėgo.

“Vienas Prahos gyventojas, 
vardu Petras žitko, buvo sausa- 
rankis. Išgirdęs, kad Vilsnake 
darosi stebuklai, užsakė padirb
dinti jam sidabrinę ranką ir nu
sinešė ją į stebuklingąją vietą, 
kaip busimojo stebuklo dovaną. 
Pagalbos jis negavo. Keletą die
nų dar ten pabuvo, nes norėjo 
pamatyti stebuklų su kitais žmo
nėmis. Kunigas apie tai nežino
jo. Sekančią dieną jis pamatė, 
kad kunigas, įžengęs į sakyklą, 
iškėlė tą sidabrinę ranką ir pa
sakė:

“Klausykite, vaikai, koks įvy
ko stebuklas. Mūsų kaimyno iš 
Prahos sudžiūvusi ranka išgijo, 
o tą sidabrinę ranką jis davė, 
kaip padėkos auką”. Tada Pet
ras pakėlė savo sudžiūvusią ran
ką ir suriku: “Kunige, tu sakai 
netiesą, mano sudžiūvusi ranka 
pasiliko tokia pat, kaip ir buvo”.

“šis reikalas labai sudomino 
Prahos gyventojus. Vyskupas 
paskyrė komisiją, kad ji nuva
žiuotų ir patikrintų stebuklin
gąjį šventą kraują. Komisijai 
priklausė ir Jonas Husas. Komi
siją pravedusi tardymą, prane
šė, kad Vilsnako stebuklas, tai 
niekšingas apgavimas. Tada 
vyskupas uždraudė keliones j 
Vilsnaką”.

“Dėl kitų stebuklingų Kris
taus palaikų, ant kurių atsiran-

nuo naujųjų nuodėmininkų. Tos 
parodos įdomiausi eksponatai 
buvo: apatiniai Marijos drabu
žiai, kuriuos ji dėvėjo gimdyda
ma Kristę, Palaidinis, kurį Jėzus 
vijkėjo savo kančių metu; Jė-

žiaus ir rankšluostis, ant kurie 
buvo padėta nukirsta Jono Krik
štytojo galva. ;

“Kalbėjo, kad Kristaus strė
nų uždangas ir rankšluostis tu
rėjo kraujo žymių, bet aš tų 
žymių nepastebėjau, nes tie au
deklai buvo suvinioti. Marijos 
apatiniai rūbai buvo ištiesti po 
stiklu. Prie to stiklo šonų sė
dėjo du kunigai, kurie rinko iš 
tikinčiųjų karūnėles, lietė jo
mis Šventąjį drabužį ir grąži
no savininkams. Pasakojama, 
kad toji katedros paroda tęsia
ma nuo 1200 metų”.

Kokie buvo tie, visuotinos ka
talikų bažnyčios atstovai-įgalio- 
tiniai kunigai, kurie turėjo prie
volę skleisti Dievo sūnaus moks-

nėms kelią j dangišką ją karalys-

liudininku turime tuolai- 
Čekijos tautinį patriotą, 

atžvilgiais pavyzdingą

čia
kinės
visais
kunigą, Prahos universiteto pro
fesorių ir rektorių bei Betlėjaus 
koplyčios pamokslininką Joną

Jis apie nuo savo pašaukimo • 
nuklydusius, bet savo parapija
m's ganančius ir juos Į dangišką
jį roję vedančius kunigus ir 
aukštesnius dvasinius pareigū
nus kalbėjo: <

("Mūsę dabartiniai vyskupai 
ir kunigai, o pirmiausia katedrų 
kanauninkai yra tinginiai: vos 
spėja sulaukti pamaldų pabai-

šokius. Vienuoliai viešuosiuose 
namuose rengia šokius ir priė-

ti prie savęs žmones, kad jie atei
tų į pamaldas ir ten išvilioję iš 
jų pinigus. Nepagalvoja tie tar
nai,kad liturgijos apeigoje Kri
stus--atiduoda mokiniams savo 
kraują ir kūną...

“...Jei bažnyčia neturėtų tur
tų, neturėtų ir dvasininkų. Iš 
kur paeina simonija ir dvasinin
kijos išdidumas, palaidas gyve
nimas, karai, prakeikimai ir po
piežių nesantaika, tarp vysku
pų ir kunigų? šunys pjaunasi 
dėl kaulo: atimkite iš jų kaulą 
ir jie liausis piovėsi. Visa tai 
paeina iš prisirišimo' prie pini
gų, turto, kuriuos yra pasmer
kęs Kristus”. (31 psl.).

(Bus daugiau)

_da kraujas, Husas .parašė: ..
“Tegul mums tatai įrodo. Grei

čiau išgirsime paskutinio teis
mo trimitą, negu pasirodys įro
dymas. Dėl tų apgavysčių, aš 
nematau nieko nepaprasto, nes 
ir čia, Prahoje, yra rodomas Kri
staus kraujas, sumaišytas su 
mergelės Marijos pienu”.

Profesorius David šaf savo 
knygoje — “Jonas Husas” — pa
duoda tokią pastabą: “1409 me
tų rugsėjo mėnesį aš turėjau 
progos apžiūrėti didžiausią šven
tųjų palaikų rinkinį, kurį išsta
tydavo viešon parodon kiekvie
nais septintais metais Aachene, 
miesto katedroj.

“Man atėjo į gaivą, kad Ste
pono palaidai, du apaštalo To
mo dantys ir kiti nemažiau įdo
mūs dalykai, kurie buvo vienas ' TEISINGIAUSIAS ŽIBIAS

SKAITYK ’NAUJIKAS:• -• 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS y

buvo net supakuotas į brangų jau nususu
si kailį. Drebančią širdimi jis žemyn nusi
ritęs, sudraskė tą ryšulį. Pasipylė tik kan
džių debesys. Jei kas ten ir buvo, viskas 
be ženklo buvo kandžių suėsta. Ir taip 
vietoje džiaugsmo jam ant galvos plaukai 
pasišiaušė, kad tos paklydusios kandys 
nesuėstų, ką jis dar turėjo savo namuose.

Bet ir po to smūgio B. rankų nenulei
do. Vis sukosi apie namų pamatus, ar ko 
ten Įtartino neaptiks. Ir taip besisukda
mas jis Įsuko į tą, prie gatvelės buvusi pa
statą, kur tebestovėjo anų laikų antikinė 
karieta. Viską išgriozdęs, iščiupinėjęs ir 
čia nieko nerado. Turėjo būti būtinai kur 
nors tie lobiai paslėpti, tik jie, rodos, bu-' 
vo lyg užkeikti. Ir taip jam besigriozdžiant 
atėjo mintis, ką jis gali naudingo padaryti 
iš to nenaudingo pastato. Gerai pergalvo
jęs nusprendė, jog geriausiai bus toje vie
toje pastatyti automobilių garažą. Bet jis 
nesitikėjo gauti leidimo. Toms proble
moms išvengti jis nusprendė, kad tokį ga
ražą gali statyti pastato viduje, negriau
nant jo nei sienų, nei nenukeliant stogą.

Viską išmatavo ir nustatė, jog jo pasta
tytame garaže galės tilpti net keturi auto
mobiliai ir dar bus vietos kur apsisukti. 
Prie technikos ir automobilių jis visada tu
rėjo palinkimą. Tad taip apsisprendus tas 
karietos gūražas vėl atgijo. Atgijo daug 
gyviau, negu tada, kai jaunas nelaimin
gasis sau statėsi laivą, su kuriuo paskui nu
plaukė į amžinybės gelmes.

Ką jau B. pradeda ir dirba, tai stengia-

.................... .. ■■1 11.......... ... «■■■■■

si viską padaryti tobulai ir amžinai. Atro
do, kad gyvenime nieko nei tobulo, nei 
amžino nėra. Juk ir pats Dievas visko da
vė su kaupu žmogui, bet tobulumo do
vanos jam duoti vis tik pašykštėjo. Dėl to 
žmogaus riboto tobulumo juk ir Rojaus 
nuodėmė atsitiko. Buvo likę vietos ir vel
niui, žalčiu pasivertus ir įlindus Į širdį ar 
ausį tokiai visos žmonijos nelaimei Ievai 
sugundyti. Bet garažą statant, žinoma, 
jam tokios mintys galvoje nesipynė. Diena 
iš dienos jis kalė, dirbo, prakaitavo, ne
buvo niekada nei laiko deramai pailsėti. 
Poilsio metu jis dairėsi, ieškojo, af kur 
nebus galima pamatyti, atrasti, kur pa
slėpti didieji lobiai. Bet tų nelaimingų na
mų dvasia, matyt, jau pradėjo įsižiūrėti 
į tą taip uoliai prakaituojantį žmogų jai 
priklausančioje pastogėje. Matyti, pano
ro iš jo pasityčioti, išbandyti,, ar jis yra 
stiprus prieš visokias pagundas. Taigi to
ji nelaboji' dvasia ir pradėjo savo gundy
mus nuo tos stovėjusios antikinės karietos.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
"N A U J I E N A ST
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

' t |R GEgKLtS LIGOS
X-. 3< PRITAIKO AKINIUS
- 2858 W. 63 rd STREET

Ofiso telefc P Respect 8-3229
Reiid. telef,; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
Mo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta

Refor-

200,000,000 AND LTHUAN1A akte jis bus nudurtas. Su malo
numu noriu tą sceną pamatyti.

Rez. tek 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef,: PRoapect 8-1717

DR. S. B1E2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

-Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublie 7-7868

Atsiųsta paminėti
MCSŲ SPARNAI. Lietuvių 

Evangelikų Reformatų žurna
las 1971 -m. Gruodis Nr. 31. 
Įsteigta 1951 metais. Leidžia 
Lietuvos Evangelikų
matų Kolegija Tremtyje . Re
daguoja Jokūbas Kregždė ir 
Redakcinė Komisija iš P. Bru
žo, Ė. Gerulio, P. Lampsatienės, 
kun. S. Neįmano, J. Palšio ir 
A. Ramonio. Su aplanku 102 
puslapiai, su daug iliustracijų. 
Tai sekantis po 1971 m. birželio 
mėnesį išleisto tokio pat didu
mo jubiliejinio numerio 30-jo.

Tekste yra bent 27 
strapsniai ir dalykai, 
trumpame paminėjime 
noma išvardinti nebent
k. a. J. Kregždės. Į 1863 metų 
sukilimą žvilgterėjus; J. Tre
čioko: Papilio valsčius ir dva
ras, ir straipsniai — nekrolo
gai apie Dr. Petrą Daužvardį, 
prof. Juozą Žemaitį, kun. Joną 
Pauperą, agr. Petrą Variako- 
jį ir Maksimą Katche, ir V. 
Karoso recenzija kun. M. Va- 
ladkos knygos “Už laisvą lietu
vį”, ,r

atskiri 
kurių 

neįma- 
keletą,

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
.ui Tslof. 695-0533

< ~ Fox Valloy Medical Canter
860 Summit St.

> ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

: DR. PETER BRAZIS
U PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezii; 388-2233
... OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 val„ 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree. 

■ ir šeštai tiktai susitarus.

GRADfNSKAS
NET 150 DOL

Rex: GI 84)873

DR. W. E1SIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

/ GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
‘ '6132 So.’ Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-
'Siliepia, skambinti MI 3-0001.'

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU 

2512 W. 47 ST. — FR G-1996 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAI

DR. A. JENKINS
■GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844-WEST 63rd STREET • 
i;; OFISO VALANDOS:

" ? Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 : ’ 

-T 1 _ ?Rezid.'telef.: GArden :3-7278

TJbfišb- jek? HF1‘44813 arba RF7-9700 
f’R 6-9801 r

DR. L MEŠKAUSKAS 
j GYDYTOJAS ĮRCHIRURGAS 
.: VIDAUS LIGŲ SPEC. 
-* 2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai!., -antrad., ket- 
-. v -į virtad; Jr penktadieniais nuo ■■ 3 iki 
v,. ,. 7 vaL.popiet, Ketvirtad. ir.šešta- 

dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
. . < eusitarus. ' * - •

K .Trečiadieniais- uždaryta.... .....

t; DR. FRANK PUCKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
W. 71 st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
. ‘‘contact lenses” 1 j 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SHBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrai nuo 1—4 do pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. = P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 
' Ofisas 2750 West 71st St.

Tai.: 925-8296
• Valandos: 2—8 vali vak Penktadieni 

, 10—12 ir nuo 2 ikį 8 vai. vak.
Sekmadieniais ir'trečiadieniai? 

uždaryta.
Raz. telu WA 5-3099

. DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<*ndr» praktika, sp*c. MOTERŲ lisoi 
Ofisu: 2652 WEST 59th STREET

• '!•“ T«lš FR 8>1223
OFISO VAL: pirm..: antrai, trečiai 
t? penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 

' aiais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiko 
. <■ paRal gusitaritna.

V. Jumasonis, M. D., S. C.
, CHIRURGAS 

2454 WEST 7t»» STREET
Ofiso t»I»f.» HEmlock 4-2123
Rozld. tol*>M Gibton 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalbi kojom* 
(Arch Supports) ir t t

Laidimai — r’iln* apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A 5
Į2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
is įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
' 823 West 34 Place 
TeL: Frontier 6-1882

V

......

■ RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

L Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. AL

į Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma | 
dienio iki penktadienio 11—121 

! vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

TeL: HEmloclc 4-2413 s 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. *0t>29

1150 Wett 63rd St., Chic*«o, 111. 60629 
Taltf.t PRoepect 6-5084

by Algirdas Gustaitis. Su ap
lanku 18 puslapių brošiūra an
glų kalba, kur autorius trum
pomis ištraukomis surankiojęs 
daug kas svetimų autorių kada 
buvo parašyta apie lietuvių tau 
tą, kalbą ir valstybę, jos seno
vę ir didybę bei didelį įnašą 
Europos istorijai, apginant 
Vakarus nuo Rytų barbarų ir 
Rytus nuo germanų “Drang 
nach Osten”; antroje dalyje 
skaudūs faktai ir skaičiai iš 
vėlyvesnės istorijos laikų iki. 
raudonųjų maskolių vėliausios 
invazijos ir pradėto lietuvių 
tautos genocido, kurs tik kiek 
kitokiomis priemonėmis ir 
šiandien, laisvojo pasaulio ir 
Jungtinių Tautų akivaizdoje 
tebevyksta...

Brošiūra tikrai tinka paren
gimų ir minėjimų bei Lietuvių 
Dienų proga įteikti žymes
niems svečiams kitataučiams, 
tik yra mažas nesklandumas, 
tai ta anglų kalba, kurią prieš 
knygelę spausdinant būtinai 
reikėjo duoti tikram amerikie
čiui pataisyti.

LITHUANIA — Country and 
Nation, 4 pusi., didoko forma
to pamfletas anglų kalba, iš
leistas Lietuvių Parodos Ko
miteto 1971 m. spalio 6-12 die
ną, St. Catherines, Kanadoje 
įvykusios parodos proga. Pam 
f lėtas pirmame puslapyje pa
iliustruotas pavergtų Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių že
mėlapiu ir tekste trumpai nuo 
sekliai, suglaustai pateikti. is
toriniai faktai nuo karaliaus 
Mindaugo iki šių laikų, pla
čiau painformuojant parodos 
lankytojus kitataučius apie lie
tuvių liaudies meną, audinius, 
išdirbinius ir tt. Tinka kitatau
čiams įteikti ir bet kuria kita, 
proga, jei tokių pamfletų dar 
yra like, •r - V". ’

FATALIŠKA KLAIDA
— Ar girdėjai, kad Kurtas ir 

Monika apsivedė?
— Ką sakai! O aš maniau, 

kad Monika yra ' viena moder
niųjų mergaičių, kuri apie ve
dybas nė negalvoja!

— Kurtas taip pat manė!

♦ Net jei vyras galėtų moterį 
suprasti, pasakė senbernis, vis 
tiek jis nepatikėtų.

— Daktaras savo pacientui: 
“Gerai, kalbėkim šitaip. Jei 
tamsta būtum automobilis, fab
rikas būtų tamstą paėmęs atgal.

■NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

ŠKOTO TAUPUMAS
Susižiedavęs sūnus rašo tęvui 

laišką: _
— Brangus tėve, atsiųsk man 

10 šilingu, noriu šu savo sužadė
tine padaryti foto nuotrauką ir 
tau atsiusti.*- . .

Tėvas rašo atsakymą ir pri
deda 5 šilingus: — Siunčiu pen
kis šilingus, nufotografuok savo 
sužadėtinę ir atsiųsk. Tave gerai 
žinau ir be fotografijos.

OPEROJE

žmona vyrui: — Matau, kad 
negali pakęsti to tenoro dainavi
mo, gal važiuojam namo?

Vyras: — O dar ne! Trečiame

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI Atiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dot tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautoj ų ir tiltų statytojų su ^sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose. f

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 528 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapaeinskas, SIAUBINGOS DIENOS, Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičrąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00. /'

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matėL kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės t Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00,

D. Kuraitis, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agftpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl.r SI,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis Jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jD*e 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., SI,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608 
t

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

PLEASE! j
Amerikos teisininkas ir politi

kas Robert Morris pareiškė:
“Projektuojamasis prezidento 

Nixono vizitas Pekine turi visus 
nelabą pranašaujančius ženklus 
(“portents’*), kai galėtų didžio
joje išdavimų trilogijoje užimti 
vietą greta Miuncheno ir Jaltos”.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Lithuanian National Democratic 
klubo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 12 d., 8:00 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Po susirin
kimo bus vaišės.

B. Žemgulio

— Utenos Klubo susirinkimas įvyks 
antradienį, sausio 11 d., 7:00 vai. vak., 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St 
Mokesčiai bus priimami nuo 6:30 vaL 
vak. Malonėkite dalyvauti.

INŽ. PULK.
ANTANUI NOVICKIUI

mirus,
gilaus skausmo valandoj, Jo žmoną Ęirutę, dukrą Živilę, 
sūnų inž. Sigitą ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu skausmingai liūdi

Faustina ir Mečys Mackevičiai

Mielam musų idėjos bičiuliui inžinieriui
’ " v į*

Juozui Ruokiui, 
s jo tėvui
Prof. VIKTORUI RUOKIUI 

okupuotoje Lietuvoje mirus, nuoširdžiausią 
'užuojautą reiškia '

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos 
' Centro Komitetas

VYTAUTUI NOVIKUI
- • mirus, • '

J Yy. r ’.a t '< . . ‘ ,■< 'it ~ A . -'. t-

tėvams šauliui Vladui ir žmonai Norikams
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą.

Vytauto Didžiojo Šaulių Kuopos 
Vadovybė ir Šauliai

JOHN S., PUŽAUSKAS
Gyv. 3600 South Lowe Ave.

Mirė 1972 metų sausio mėn. 9 dieną, 9:10 vai. ryto, sulaukęs 55 
metų amžiaus. Gimęs ChicagoJHinois.

Paliko nuliūdę: sūnus Ronald, duktė Delores Werner, žentas Ro
nald ir anūkė Debra, motina Ona Lukas, patėvis Juozapas, tetos — 
Michalina Pralle su šeima ir Magdalena Petrulis su vyru Juozapu ir 
jų šeima, dėdė Stanislovas Pužauskas su žmona Agnes ir šeima, šva- 
geris Edward Daraška su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Frank Hughes Post A. L. *
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. -Litaa- 

nica Avenue.
Trečiadienį, sausio 12 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Viešpaties Jėzaus Gimimo — 37th and So. Union Avė. para
pijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus nulydėtas į mauzoliejų 
Lietuviu Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. John S. Pužauskas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, anūkė, motina, patėvis, žentas ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. TeL 927-340L

PREKSEDA (MARY) ACWS 
Pagal tėvus Pagojus 
Gyv, 22J 7 West 23rd Place

Mirė 1972 metu sausio 9 dieną, 8:00 vai. ryto, sulaukusi 83 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Teisiu aps.r Eigirdžių paštas, Kauna 
rėdyboj.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Anthony, marti Barbara, 

kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 

Place.
Trečiadienį, sausio 12 dieną 9:00 vak ryto bus

čios į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a.^Prekseda (Mary) Ačius giminės, draugai ir pažistami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkas.

anūkas David ir

lydima iš koply-

(PŪTRAMENTAS) 
inksmunio sirbs. liūdesio vsLado*- 
ra2_s_i.jš Seiė3 tr fa-a.Xa arrou, 

p., 
kapams gėlės.

Š.OY R. PETRO (PUTRAMENT/ę;

PlflKlTE JAV TAUPYMO BONUS I

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR (4S33 ir PR 8-0834

TtVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

HOME
Street
6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

IŽEIH«
6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

TeL: Y Arts 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chkagos 
Lietu v hį 
Laidotuvių 
Direktorių 
Assort arijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKT]

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: Y A ra s 7-3401

BUTKUS - VASA1TIS
1446 SOrf 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVE. TeL: YAros 7-113^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos

3354 So, HALSTED STREET

REpublie 7-1213
Virginia 7-6672 

Hills, 11L 974-4410

Phone: YArds 7-1911

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

................... . ..... .. -------------- ' — —3 
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Standard Federal išdalino 7 milijonus i
Bendrovės turtas 163 milijonai

ĮJustinas Mackevičius, Jr.

• —Standard Federal Savings 
bendrovės turtas 1971 m. gruo 
džio 31 dieną pasiekė ir peršo-! 
ko 163 milijonus doleriu.
pareiškė Justinas Mackevičius j 
ijr., bendrovės prezidentas.
Standard Federal bendrovė via 
įlidžiausioji šio pobūdžio ben
drovė Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.
S-.— Pastarieji metai buvo ypa 
tingai geri, — pasakoja p. Mac
kevičius. — Taupytojai padi
dino savo santaupas rekordi
nėmis sumomis, o ir paskolą 
pareikalavimas rezidenciniams 
namams pirkti buvo išskirtinai 
gausus ištisu metų bėgyje. 
Taupmenos Įvairių rūšių sąs
kaitose metų gale viršijo 140 
milijonų dolerių, gi naujoms 
paskoloms išduota daugiau 
kaip 3 milijonai dolerių. Ben
droji duotų paskolų stirna da
bar jau prašoka 143 milijonus 
dolerių.
j — Praeitais metais Standard 
Federal Savings bendrovė iš
mokėjo savo taupy tojams 
7.000.000.00 dolerių palūkano
mis. Tai pati didžiausioji su
ma visoje bendrovės istorijoje

procentus už visą sąskaitoje iš , 
laikytą laiką. Procentai pride- ! 
darni kiekvieną metų ketvirti.

Už certifikato sąskaitas, j 
*1.000.90 ar didesnėje sumoje, 
išlaikytas 90 dienų, bet ma
žiau negu 1 metus, mokama į 
5’j S metams.

Už certifikato (žyminio) susi 
kaitas. š’.OtHl.oO ar didesnėje Į 
sumoje, išlaikytas nuo 1 iki oi 
metu, mokama ."Fj'' metams.' 

l’ž certifikato sąskaitas i• v I ar didesnėje sumoje, is- I 
laikytas nuo 2 iki 5 metu, mo-į 
kaina () * metams.

Procentui uz Įnašus i certi-j 
fikate sąskaitas, padarytas bet! 
kurio mėnesio pirmųjų 10 die
nu laikotarpyje, priskaįtomi 
nuo 1-mos mėnesio dienos. 
Įnašai po 10-os dienos uždirba' 
procentus nuo Įnešimo dienos. 
Taupytojai gali pasirinkti sa
vo procentų išmokėjimo būdą: 
galima pasiųsti čekius kas mė
nesi. kas ketvirti metų arba 
galima palikti certifikato sąs
kaitoje ir atsiimti bet kuriuo 
laiku.

Procentai yra priskaičiuo
jami kasdien visoms Standard 
F ederal Savings bendrovės 
sąskaitoms.

Pagal p. Mackevičiaus pareis 
kūną 1971 metų pabaigoje 
bendrovės rezervai padidėjo 
iki $15,000,000.00, kas sudaro 
tvirtą pagrindą bendrovės fian 
sinei plėtotei ir duoda priedi- 
nę apsaugą mūsų taupytojams. 
Be to. kiekviena taupymo sąs
kaita yra apdrausta iki $20,000. 
00 federalinėje draudimo Įstai
goje. Aukštesnę nei -$20,000.00 
apdraudą galima gauti, laikant 
pinigus skirtingos rūšies sąs
kaitose.

Klijentų patogumui ruošia-

Burtininkai, magišku spektaklių specialistai. Viršuje Peru magikas Richiardi ruošiasi per pusę 
"perplauti" savo asistentę, kuri gyvenime yra jo žmona. Apačioje, kairėje garsusis Harry Houn- 

dini, dešinėje — Great Blackstone, kuris padarydavo daug neįtikimų trikų su triušiais.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALĘ

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

M U T U A L FE D.E RĄL SAVINOS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentaj

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublic 7-1941
V ■■ ——Z

A. G/AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir muda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų.,. Kai

nos nebrangios. > 
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III.

TEL. — 776-5888
«Anicetas Garbačiauskas, sav

. LAIMINGI NAMAI
ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 

naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. S44,900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas-, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai, 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimtą pasiūlymą. *

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. S29.000.

ŽEMK — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19.000.

4 BUTŲ gražus mūras ir A auto 
mūro garažas. Naujas-gazo. šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High 
— $42,700.

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

vienerių metų laikotarpyje beti-ma
kada išmokėta taupytojams, — 
pareiškė p. Mackevičius Jr.

Standard Federal bendrovė 
moka aukščiausius federalinės 
valdžios nuostatų ribose lei
džiamus procentus. ĮUž pini
gus, laikomus taupymą sąs
kaitoje mokama 5% metinių 
palūkanų. Įnašai ir išmokėji
mai šios rūšies sąskaitų gali 
būti daromi bet kuriomis su
momis ir bet kuriuo metu. 
Nuošimčiai priskaitomi nuo 
Įmokėjimo dienos iki išmokė
jimo dienos. Tuo būdu galima 
išimti pinigus iš šio tipo sąskai
tos bet kuriuo metu ir gauti

nauja automobiliams pa
statyti aikštė prie Archer Avė., 
i rytus nuo dabartinio bendro
vės pastato. Remonto darbai 
dabar vykdomi pastato antra
me aukšte, kad būtų praplės
tas paskolų davimo skyrius. 
Šiais pagerinimais siekiame už 
tikrinti pastovų bendrovės au
gimą.

Standard Federal Savings 
bendrovė, jau veikia 62 metu. 
Ja isteigė Justinas Mackevičius 
Šr., kuris dabar eina tarybos 
pirmininko pareigas, o Justi
nas Mackevičius Jr. yra prezi
dentas ir bendrovės vedėjas. 
Bendrovė veikia pagal federa-

lini statutą ir vadovaujasi fe
deralinės valdžios leidžiamais 
nuostatais. Federalinės val
džios revizoriai periodiniai ją 
tikrina ir prižiūri. Taupytojas

kankamai išmintingi kreipti dė
mesį į perspėjimus, gali tikėlis 
ateityje sveiko ir aktingo gyve
nimo.

cijos prezidentas, kuriam klau
sytojai kėlė 5 minutes trukusias 
ovacijas.

SIUNTIMAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629. » TeL WA 5-2787 
Dldatla pasirinkimas Įvairią prekių.

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. į

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

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai. 

V. VALANTINAS

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

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL N A U J 0 K A ITI S
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 6-9209

.... ............................... .... f

J. A U G U S T AI T I S į

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1.50 j

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano y 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- y 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- X 
tolimu Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo << 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- X 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą. <<
y J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis, v 

Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čeki Z 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: (<

NAUJIENOS '
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 <

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiųsime. (<

Širdies ataka
Rašo Chicagos Sveikatos 

Komisionierius Dr. Murray
C. Brown:

Vasario mėnuo yra pavadin
tas širdies Mėnesiu, bet jei šir
dies ligą turi, tai kiekvienas mė
nuo yra širdies mėnuo, širdies 
ir kraujo indų ligos yra pasida
riusios svarbiausia mūsų sveika
tos problema. Širdies atakos 
simptomai yra Įvairūs, bet pa
prastai bendri yra tokie perspė
jimo signalai: 1) nesiliaujantis 
slegiantis skausmas arba nepa
prastas nepatogumo jausmas po 
krūtinės kaulu; 2) skausmas, 
kurs sklinda iš tos vietos i pe
čius. rankas, sprandą ar žandus; 
3) skausmas krūtinėje arba vi
duriuose (pilve, abdomen), ly
dimas prakaitavimo, širdies 
pykimo arba kvapo trūkumo.

Širdies atakos išvengimas pri
klauso nuo kelių faktorių. Jei 
turi aukštą kraujo spaudimą, 
kreipkis Į savo daktarą, kad su
kontroliuotu vienais tu vaistu, 
kurie, kaip žinoma, tą padėtį 
efektingai pataiso. Vengti pa- 
sunkėjimo, kadangi tatai dar la
biau apsunkina net normalią 
širdį. Jei jūsų cholesterol o ly
gis yra aukštas (virš 220), pa
prašyti savo daktaro, kad pakei
stų jūsų įprastą maistą.

Kita svarbi priemonė yra 
kiekvieną dieną daryti kokią 
nors fizinę mankštą. Jūsų dak
taras gali pagelbėti nustatyti, 
kokia mankšta ir kiek jos yra 
jums geriausiai. Kadangi, kaip 
jau visiems žinoma, cigarečių 
rūkymas siaurina arterijas, tu
rite mesti rūkyti. Vengti visa 
ko. kas yra perdaug, ypač turit 
vengti perdaug rūpesčių ir ner
vų įtampos.

Jei ir turėjote širdies ataką, 
tatai dar nėra pasaulio pabaiga. 
Pašaukite savo daktarą ir papa
sakokite jam savo simptomus. 
Jei negalite savo daktaro prisi
šaukti. nedelsdamas važiuokite Į 
ligoninę. Modernus gydymas 
pagydė daugybes širdies atakų, 
rėlto tie žmonės, kurie yra pa

Kitas Čikagos miesto 
meras būsiąs juodas

2 - '.f

Čikagos negrų kolegijos Mal
colm X Collegey prezidentas 
Charles G. Hurst praeitą šešta
dienį per jam pačiam suruoštas 
iškilmes išrinkus jį geriausiuo- 
ju šių metų vyru savo kalboje 
pasakė, kad sekantis Chicagos 
miesto meras bus juodas.

“Aš dar nežinau^kad bus se
kantis Chicagos meras”, pa
reiškė Hurst, “bet aš žinau, kad 
jis bus juodas”. Ovacijų per
traukiamas jis ^pridūrė, kad 
miesto Vakarų dalis yra raktas i 
Chicagos politiką ir dėlto čia yra 
stipriausioji pavieni juodųjų 
bendruomenė visoje -šalyje.

“Vakarų Pusė i(West Side) 
yra vienintelė nepriklausoma 
negrų politinė bazė šioje šaly
je. Kitos nėra”, jis pareiškė. Vi
si žino, kad Chicaga yra Įtakin
giausias miestas politiškai šioje 
šalyje. Turėdami sujungtą Va
karų Pusės bloką, juodžiai gali 
manipuliuoti patys vietoje kad 
būtų kitų manipuliuojami”.

Su sugniaužta ir prie krūtinės 
prispausta kumštimi Hurst ska
tino susirinkusius mokytojus, 
bendruomenės veikėjus ir vietos 
piliečius siekti, kad juodžius bū
tų išrinktas Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentu.

“Jie netiki, kad koks nors ma
žas nigeris Westsideje gali nu
spręsti, kas bus sekantis prezi
dentas, bet jie prakeiktai klysta. 
Mes galime nutempti žemyn 
kiekvieną ką mes norime ir mes 
taip pat galime užmauti maišą 
Nixonui ant galvos”, šnekėjo 
negrų aukštosios mokslo institu-

— L. V. S. “Ramovė” Chi
cagos skyriaus' nariu metinis 
susirinkimas Įvyks sausio mėn. 
16 d. 12 vai. Jaunimo Centre.

— Sekmadienį Įvyko LB Ci
cero apylinkės'metinis, visuo
tinis narių susirinkimas, daly
vavo 50 —f>0 žmonių. Pirmi
ninkavo S. Ingaunis, sekreto
riavo B. Kliorienė. Į valdybą 
išrinkti: B. Novickas 34 balsais, 
E. Šumanas (33), V. Zalatorius 
(33), J. Skamienė (30), B. Bart 
kus (28), ir K. Razma (25). Į 
revizijos komisiją: S. Ingau
nis, J. Arštikys ir A. Merkelis.

• — Henrikas Bankaitis, Cle
veland. Ohio, išrinktas čiurlio 
nio ansamblio valdybos pirmi
ninku. V. Plečkaitis yra vice- 
pirm., A. Mažeikienė — sekr., 
D. Ramonienė — ižd., V. Snieč 
kus — ūkvedys ir IG. Aras -— 
valdybos narys.

— Br. J. Skrinska yra išrink 
tas Ohio Lietuvių Gydytojų 
d-jos pirmininku, dr. A. Čepu
lis — vicepirm., dr. J. Mačiulis 

sekr.. dr. J. Stankaitis —' ižd. 
ir dr. V. Ramanauskas — val
dybos nariu. Draugija stam
biomis aukomis remia lietuviš
kus darbus ir skiria metinę 
premiją spaudos darbuotojams^

— Arnold Balandis ir Wal- 
demar Jukauskas yra Nightin
gale mokyklos krepšinio ko
mandos treneriai. Berniukų 
komandos dalyvių tarpe yra 
Eugene Pietkiewicz, o mergai
čių — Ruth Kasiulytė ir Cathy 
Bi linai tė.

State Farm Ftre and Casualty Company

| HOME INSURANCE

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

GA 4-8654

raw FAMl" 
A

XMtWIAIKf

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

tunė-ups ir t. t. ’ - 
4824 So. CALIFORNIA'AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. vr7-9327

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

pavadinti Marquette parke 
esanti cirkuliarini kelią. Tuo 
reikalu neužilgo bus viešas ap
klausinėjimas Miesto taryboje.

— Jones Aukštesnioji Ko
mercinė Mokykla , 606 So Sta
te St, registruoja mokinius' 
1972 metų rudens semestrui.- 
Kartu su bendruoju kursu joje 
moko daugeli naudingu profe- 
sijii bei specialybių. Priimami 
tik su gerais pažymiais iš visų 
miesto apylinkių kandidatai Į 
šią mokyklą ir jų tėvai kviečia
mi atsilankyti apžiūrėjimui 
darbo valandomis.

— Bronius Nainys, buvęs 
JAV LB centro valdybos pir
mininkas, sutiko atstovauti 
JAV LB švietimo tarybai toli
mesniuose pasitarimuose su 
Chicagos miesto pareigūnais, 
norint įvesti lituanistiką i mies
to viešųjų pradžios mokyklų

2 PO 4 MŪRINIS, sxiepas ir pašto 
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh 
t»n Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.
' PUIKUS BUNGALOW, irengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete P^rke. •.' < - ; •

VALGYKLA su namu ir visais Iren 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY 
2951 WEST 63 STREET 

43^-7878

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr^ 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazui 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

6’ KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500. ____

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr.; alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas; Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
' 3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie 
karnas 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

NEPAKELIUI
Pacifiko okeanu plaukdamas 

laivas pastebi vandenyje plūdu
riuojantį žmogų ir priplaukęs 
išmeta jam gelbėjimo virvę.

Skenduolis klausia: — Kur 
plaukiate?

— Į Hong Kongą. .
Skenduolis meta šalin virvę: 

— Deja, man nepakeliui...

— Algis Jasaitis paskirtas 
JAV LB centro valdybos atsto
vu Į Jaunimo kongreso komi
tetą.

— Stasys ir Bilamena Cer- 
neckiai buvo išvykę 2 savai
tėms atostogų Į Havajų salas.

Simo Kudirkos vardu pa
vadinimas 69-tos gatvės sukėlė 
kai kurias techniškas kompli
kacijas, ypatingai dėl adresų 
pakitimo. Siūloma jo vardu

programą.

Pirmyn Choras stato Franz 
Leharo operetę “Linksmoji Naš
lė” kovo 4 ir 5 d. Maria High 
School auditorijoj. Bilietus jau 
galima Įsigyti “Marginiuose”, 
2511 West 69th Street, pas cho
ro narius ir paštu. Bilietų kaina 
ta pati abi dienas: parteris 86.00, 
$5.00 ir $4-00, balkonas $6.00, 
$5.00 ir $4.00. Įsigyti bilietus 
paštu, užsakymai su čekiu ar 
money orderiu siunčiami: Chi
cago Lithuanian Chorus Pirmyn, 
7646 South Artesian Ave., Chi
cago, Illinois 60652. (Pr).

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.
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