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RYT AIRIAI DEMONSTRUOS VISUOSE

150 mėty sukaktis buvo minima visose 
latviu kolonijose Amerikoje

ROCHESTER, Mass. — Amerikos miestuose gyveną latviai 
iškilmingai paminėjo pirmojo latvių laikraščio pasirodymą prieš 
150 metų. Laikraštis vadinosi “Latviešu Avižes”. Buvo jis sa
vaitinis. Pirmas jo numeris pasirodė 1822 m. sausio 5 d. Jegalvoje. 
Redagavo jį Lestensės parapijos airių-skotų kilmės pastorius, Carl 
F. Watson.

BELFASTAS. — šiaurinės Airijos katalikų civilinių teisių 
organizacija rengia šį trečiadienį demonstracijas visuose š. Airi
jos miestuose, kur žada suparaližuoti visą judėjimą ir sustabdyti 
visą darbą. Pabrėžiama, kad katalikai nevartos smurto. De
monstracijos yra valdžios uždraustos, tačiau katalikai sako, kad 
jie valdžius nepripažįsta, kol ji naudos prieš katalikus nelegalias 
priemones, kaip įtariamųjų internavimą koncentracijos stovyklose 
ir kalėjimuose, kur laikoma apie 600 katalikų veikėjų.

Pirmo numerio vedamajame 
redaktorius Watson pažymėjo, 
kad laikraštis tarnaus Latvijos 
žmonėms ir puoselės “mylimą 
latvių kalbą”. Pasisakė jis prieš 
vokiečių pasinešimą latvius su
vokietinti. Privačiuose susira
šinėjimuose jis stengėsi skie
pyti tautinį jausmą, susieta su 
latvių tautos atgimimu.

Savaitraštis spausdino daug 
įvairių žinių iš latvių gyveni
mo, o taip pat ir eilėraščių. Wat- 
sonas, kuris, ■ matyti, mokėjo ir 
lietuvių kalbą, išvertė lietuvių 
liaudies dainas ir K Donelaičio 
kūrinius ir juos atspausdino sa
vo- leidžiamame laikraštyje.

Būdinga ir tai, kad Watsonas 
pasisakė už glaudesnį latvių-lie
tuvių kooperavimą, bendradar
biavimą. Tai esą būtinai reika
linga, nes latviai ir lietuviai vi
sada turį tarp savęs palaikyti 
labai tamprius santykius.

Prieš 150 metų pirmasis lat
vių laikraštis negalėjo laisvai 
rašyti. - Ir vėliau latvių- skauda 
buvo vokiečių ir rusų varžoma. 
Tačiau latviai vis dėlto buvo 
laimingesni už lietuvius, kuriems 
per ilgus metus buvo uždrausta 
spauda.

Pirmojo savaitraščio 150 metų 
sukakties minėjimas New Yor
ke įvyko paskutinėmis sausio 
mėnesio dienomis. Minėjime bu
vo rodomi latvių laikraščiai, 
spausdinti prieš 60 ir daugiau 
metų.

Sukaktį iškilmingai paminėjo 
ir kitos latvių kolonijos.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ 
WASHINGTONE

— Lietuvos atstovas ir p. O. 
Kajeckienė š. m. sausio 3 d. da
lyvavo Haiti ambasadoriaus ir 
ponios Chalmers surengtame 
priėmime Haiti 168-sios nepri
klausomybės sukakties, proga.

— 1972 m. sausio 18 d. p. Ra
jeckai dalyvavo pamaldose šv. 
Mato katedroje už Msgr. John 
K. Cartwright, Apaštališkojo 
Protonotaro, vėlę. Velionis bu
vo didis Lietuvos draugas. Bū
damas šv. Mato katedros klebo
nu jis daug padėjo lietuviams 
tiek Vasario 16 dienos minėji
mų, tiek kitomis progomis. Lie
tuvos atstovas ir p. O. Kajeckie
nė pareiškė užuojautą velionio 
broliui monsinjorui, kitam jo 
broliui jr seserims bei jų šei
moms.

— Valstybės Sekretoriaus • 
kyietimu Lietuvos atstovas, J. 
Rajeckas, 1972 m. sausio 20 d. 
dalyvavo JAV Kongreso jungti
niame posėdyje, kur JAV Prezi
dentas padarė pranešimą apie 
The State of the Union.

— 1972 m. sausio 27 d. Lie
tuvos atstovas, J. Rajeckas, da
lyvavo NBC televizijos progra
mos Today vedėjų surengtame 
priėmime tos programos 20 me
tų sukakties proga. Priėmimas 
įvyko Statler Hilton viešbutyje.

— Pakviesti JAV Senato ir 
Atstovų Rūmų narių, Lietuvos

Bengalijos vadas

irKALKUTA. — Bengalijos 
Indijos premjerai, šeikas Rah
man ir Indira Gandhi, tarėsi 
dvi dienas apie kaimyninių val
stybių santykius. Indija paža
dėjo Bengalijai visą paramą. 
Pirmiausia Indija duos Benga
lijai 14 milijonų dol. vertės 
transporto priemonių. Svarsto
mas ir savitarpio pagalbos su
tarties klausimas. Galimas daik
tas, kad Indija su Bengalija pa
sirašys panašią sutartį, kokią 
jį pasirašė su Sovietų Sąjunga.

Pasitarime svarstyti ir Indi
jos kariuomenės palikimo Ben
galijoje klausimai. Dalis indų 
kareivių jau išvažiavo namo, ta
čiau bengalai nori nemažus da
linius dar laikyti Bengalijoje, 
kol bus surinkti iš visų gyven
tojų ginklai., Indai padės ben
galams išlaikyti' krašte tvarką 
ir saugumą.

Į aerodromą, kuriame buvo 
sutiktas Bengalijos premjeras 
Rahmanas, atvyko ir Amerikos 
generalinis konsulas Kalkutoje 
Herbert Gordon. Kada Rahma
nas lankėsi prieš mėnesį New 
Delhi, Amerikos ambasadorius 
jo priėmime nedalyvavo.

ambasadorius
WASHINGTONAS. — Sek

madienį mirė buvęs Amerikos 
ambasadorius Maskvoje Lewel- 
lyn Thompson, per 30 metų tu
rėjęs vienokių ar kitokių rei
kalų su rusais ir laisvai mokė
jęs rusų kalbą. Ainbasadoriumi 
Maskvoje Thompsonas buvo nuo 
1957 iki 1962 metų ir vėliau nuo 
1967 iki 1969 metų. Prieš tap
damas ambasadorium jis 10 me
tų derėjosi su rusais dėl Aus
trijos sutarties. Sakoma, kad 
jis turėjo su rusais tuo klausi
mu 379 posėdžius.

Sakoma, kad Thompsonas 
ypač gerai sugyveno su Nikita 
Chruščiovu. Thompsonui tarpi
ninkaujant buvo suruoštas Chru
ščiovo vizitas Amerikoje, jis 
buvęs Camp David “dvasios” ir 
susitikimų tarp Chruščiovo ir 
Eisenhowerio autorius.

Sovietų vadai gerbę Thomp- 
soną ir dėl to, kad jis dar karo 
metu, būdamas Amerikos am
basados antruoju patarėju, li- 

^.^..Y|ko Maskvoje prižiūrėti Ameri- 
Kroatijoj iš darbų buvo paša- kos ambasados, kai visi diplo- 
linti 174 asmenys, jų tarpe de- matai iš Maskvos saugumo su- 
vynių miestų burmistrai. Na- metimais buvo perkelti į Kuiby- 
cionalistinės tendencijos — tai ševą. Rusams patiko, kad Thomp_ 
kaltinimas,* "dažniausiai girdi- [sonas kartu su jais išgyveno 
mas Kroatijoje. Daug sunkės- vokiečių bombardavimus ir vi
nis kaltinimas laukia 97 suimtų sus karo meto sunkumus Mask- 
kroatų veikėjų, kurie kaltina- voje, prie kurios buvo priartė- 
mi priešvalstybine veikla ar tik jusi vokiečių kariuomenė, 
“valstybės įžeidimu”.

Valymai paliečia jau ne tik 
valstybės tarnautojus, bet pa
siekė ir kultūros, meno, moks
lo darbuotojus: daktarus, ekono
mistus, teisininkus. Pats Tito 
vienoje kalboje kritikavo Za
grebo universiteto vadovybę.

šio universiteto rektorius yra 
visų žinomas ir gerbiamas prof. 
Ivan Supek, buvęs partizanas, 
išstojęs iš komunistų partijos 
dėl nesutarimų dėl partijos lini
jos. Prof. Supek yra Jugoslavi
jos autoritetas branduolinėje fi
zikoje. Jis jau pareiškęs, kad 
pats jis iš pareigų nepasitrauks, 
nors ir kritikuojamas.

kroatu valymą
ZAGREBAS. — Jugoslavijos 

komunistų partijos pradėti Kro
atijos veikėjų valymai dar nepa
sibaigė. Per paskutinę savaitę 

atstovas ir p. O. Kajeckienė da
lyvavo 20-me National Prayer 
Breakfast 1972 m. vasario 1 d., 
Washington Hilton viešbutyje. 
Tame pobūvyje dalyvavo JAV 
prezidentas su ponia Richard 
Nixon.
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duoti studentu bendrabučiui, o vyry — bus išnuomoti privatiems asmenims.

vėliausios žinios Lenkų rašytojų

Šitaip atrodo Muenchene, Vakary Vokietijoje 1972 metu Olimpiados dalyviu gyvenamieji namai. Apačioje, mažuo-' stovavo Vidurio Vakaru ApV- 
se pastatuose gyvens moterys atletės, o aukštuose pastaruose gyvens vyrai. Po Olimpiados motery namai bus ati-! j • r T ’f 1

Velionis ambasadorius Thomp- 
sonas pirmą kartą ambasadoriu
mi buvo paskirtas prezidento Ei- 
senhowerio. Nuvertus Chruščio
vą Thompsonas mažiau buvęs 
naudingas, nes Brežnevas su juo 
nepalaikęs tokių artimų ryšių, 
kaip Chruščiovas. Thompsonas 
su Brežnevu neturėjęs nė vieno 
pasikalbėjimo.

Gyvėja karo 
veiksmai Vietname

SAIGONAS. — Pietų Vetna- 
mo kariuomenė kovėsi su šiau
rės vietnamiečiais ir Vietkon- 
gu praeitą pirmadienį ištisoje ei
lėje susidūrimų pradedant šiau
riniu, baigiant pietiniu to kraš
tų galu. Kautynės buvo vienos 
sunkiausiųjų šiais metais, šiau
rės vietnamiečių nukauta 77, o 
pietinių vietnamiečių 20 užmuš
ta ir 55 sužeista. Amerikiečių 
nenukentėjo niekas.

0 Teismas nubaudė 8 jaunus 
asmenis po metus kalėjimo už 
sunaikinimą Evanstone karinės 
prievolės įstaigos dokumentu.

ę Čikagoje dviejų jaunuolių, 
kurie planavo užteršti geriamąjį 
miesto vandenį,, advokatai ban
do per teismą sumažinti užsta
tus, kad jaunuoliai galėtų išeiti 
iš kalėjimo. Užstatai buvo nu
statyti — 250,000 dol.

Baltųjų Rūmų patarėjas 
vakar pareiškė, kad žmonės, ku' 
rie kritikuoja prezidento taikos 
pasiūlymus padeda Hanojui. Vė
liau spaudos sekretorius Ziegle- 
ris pridėjo, kad tokia patarėjo 
nuomonė nereiškia prezidento 
nuomonės.

■0 V. Vokietijoje nežinomi as
menys viename bute nušovė pen
kis arabus, atvykusius iš Jorda
no.

Egipto prezidentas Sadat, 
išbuvęs dvi dienas Maskvoje ir 
dieną Jugoslavijoje, atvyko į Da
maską, Sirijoje.

Kambodija paskelbė, kad 
komunistai suėmė ir išžudė 20 
civilių darbininkų, padėjusių ka
riuomenei taisyti kelią.

— The International Club of 
Washington valdytojų (Gover
nors) tarybos kviečiami, Lie
tuvos atstovas ir p. O. Kajec
kienė dalyvavo 1972 m. vasario 
2 dieną jų surengtame priėmi
me Diplomatinių Misijų šefų ir 
jų žmonų garbei. Priėmimas 
įvyko klubo patalpose.

Izraely suimtos 
teroristų grupės

TEL AVIVAS. — Izraelis 
pranešė suėmęs dvi arabų parti
zanų gaujas, jų tarpe ir tokius, 
kurie dalyvavo turistų grana
tomis užpuolimą senosios Jeru
zalės dalyje. Vienas suimtųjų 
prisipažino praeitą rugsėjo mė- 
nesę metęs granatą į amerikie
čių piligrimų būrį, užmušdamas 
arabų mergaitę ir sužeisdamas 
7 amerikiečius ir 5 kitus. Kitas 
prisipažino spalio mėnesį metęs 
bombą, sužeisdamas 17 asmenų, 
jų tarpe 3 amerikiečius.

suvažiavimas
VARŠUVA. — Lenkijos rašy- 

tojų sąjunga praeitą savaitgalį 
pradėjo savo kongresą “naujoje 
atmosferoje”, valdžiai prisipaži
nus, kad yra padariusi klaidų 
literątūros pasaulyje. Lenkijos 
kompartijos , organas Tribūna 
Ludu viesai pareiškė, ešą “reikia. 'tin pareiškimus viename liettt-
pašalinti senus prastus biurokra
tinių suvaržymų lopus, kurie 
varžė kultūrinį gyvenimą, pa
smerkti neatsakingumą ir su
kurti pasitikėjimo atmosferą”.

Kongresas pradėtas pajutus 
naujojo partijos boso (Giereko) 
pradėtą lengvą atodrėkį.

Amerikietė čiuožėja Janet 
Lynn iš Rockfordo, III., žiemos 
olimpiadoje laimėjo brozinį me
dalį ir trečią vietą figūriniame 
čiuožime.

Brity karo aviacijos lakūnė Wendy 
McGeorge demonstruoja naują mote
ry lakūnių balinę uniformą, kurią iš
kilmingomis progomis nešioja WRAF 
narės, Karališkojo Motery Oro Lai

vyno lakūnės.

Vliko pirmininkas

CIKAGA. — Sekmadienį Lie
tuvių žurnalistų Sąjungos cen
tro valdyba buvo sukvietusi spau
dos ir radijo darbuotojų pasita
rimą, į kurį atvyko pakviesti ir 
Vliko bei Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkai: dr. J. K. Va
liūnas ir dr. K. Bobelis. LB at- 

gardos pirm. J. Jasaitis, daly
vavo ir ALT vicepirmininkas J. 
Skorubskas.

Šiame neformaliame pasitari
me buvo paliestas būsimos spau
dos, radijo ir PLB konferencijos 
klausimas. Šitokią konferenci
ją šiais metais šaukti pavesta 
Lietuvių žurnalistų Sąjungai. 
Svarstyta tokios konferencijos 
apimtis, tikslai ir programa.

Redaktoriai ir spaudos ben
dradarbiai kėlė valstybės depar
tamento valdininko pono Mar- 

vių susirinkime ir išklausė p. 
J. Valiūno ir p. Bobelio komen
tarų dėl tų pareiškimų. Altos 
pirmininkas papasakojo apie šio 
mėnesio minėjimus Washingto
ne ir kitus aktualius Altos dar
bus. Vliko pirmininkas papasa
kojo apie Bražinskų padėtį Tur
kijoje ir savo viltis, kad kovo 
mėnesį prasidedąs, ilgai sovietų 
trukdytas ir nudelstas Bražins
kų teismas išspręs Bražinskų 
bylą lietuviams palankia pras
me.

Šioje konferencijoje buvo pla
čiau paliesti Vliko išlaikomų ra
dijo stočių reikalai, informacijos 
centro, Europos saugumo kon
ferencijos, Amerikos rinkimų 
problemos. Dr. Valiūnas ir dr. 
Bobelis informavo susirinkusius 
apie Laisvės komitetų padėtį ir 
apie lietuvių organizuotas pa
stangas demokratų i" įbli- 
konų partijose, • . m' nau
doti priešrinkimines tų į_...tijų 
nuotaikas Lietuvos naudai.

šiam spaudos ir radijo dar
buotojų susitikimui su vadovau
jančiais mūsų asmenimis vado
vavo LŽS CV pirm. J. Vaišnys,

Teis penkis 
juodus izraelitus 

BERSHEBA, Izraelis. — Pen
ki juodi amerikiečiai izraelitai 
apkaltinti žmogžudyste dykumos 
miestelyje Dimona gatvės muš
tynėse. Jie sausio 20 d. ma
četėmis ir kuolais užmušė čika- 
giškį 26 metų amžiaus Cornell 
Kirpatrick, kurs su savo 50 juo
dųjų izraelitų gauja bandė Di- 
monoje susijungti su kita pana
šia grupe.

Policijos žiniomis, visi jie esą 
iš Chicagos. Tie juodžiai vadi
nasi izraelitais ir pretenduoja 
esą senųjų tikrųjų izraelitų pa
likuonys. 1

Sekmadienio demonstracija 
Newry mieste buvo gerai orga
nizuota ir tvarkinga. Minia ne
provokavo kareivių, o šie neban
dė išardyti eisenos, žygio prie
šakyje žygiavo britų parlamen
to narė, katalikų atstovė, Ber
nadette Devlin, žinoma aktorė 
Vanessa Redgrave, aktoriaus 
Laurence Oliver žmona Joan 
Flowright ir kiti. Tą patį sek
madienį airių gedulo žygiai įvyko 
Australijoje, Airijoje ir kitose 
šalyse.

New Yorko katalikų kardino
las visose bažnyčiose įsakė skir
ti vieną rinkliavą šiaurės Airi
jos katalikų šalpai. New Yorke 
kardinolas laikė mišias už žuvu
sius 13 airių, nušautus sausio 
30 d. Londonderry mieste. Bu
vęs Fordhamo universiteto pre
zidentas jėzuitas kun. Gannon 
pasakė labai aštrų pamokslą, ku
riame britų politiką ir britų ka
reivius pavadino “stupid”. Pa
maldose dalyvavo Airijos užsie
nio reikalų ministeris dr. Hillery.

IŠ, Londono žinios sako, kad 
Brįtanijoš*.vyriausybė. greit, pa- . 
siūlys nuolaidų šiaurės Airijos 
katalikų mažumai, kurios radi
kaliais sparnas tvirtina, jog lai
kas nuolaidoms ir deryboms jau 
pasibaigęs. Dabar airiai reika
lauja tik vieno dalyko — prisi
jungimo prie laisvosios Airijos.

is prancūzų pinigus
JERUZALE. — Izraelis susi

tarė su Prancūzija dėl pinigų, 
kuriuos Izraelis buvo įmokėjęs 
Prancūzijoje už pažadėtus Mi
rage lėktuvus, kurių Prancūzija 
Izraeliui nutarė neparduoti. Il
gą laiką Izraelis atsisakė pinigus 
priimti, sakydamas, kad jam 
reikia lėktuvų, o ne pinigų. Da
bar susitarta, kad Prancūzija 
sugražins 75 bilijonus dolerių 
ir dar pridės susidariusias palū
kanas.

Izraelis nepaneigia žinios, ku
rią paskelbė Amerikos laikraš
čiai, kad Izraelis iš Amerikos 
gauna 42 F-4 Phantom lėktuvus 
ir 90 A-4 Skyhawk lėktuvų. 
Prieš paskutinį Izraelio karą su 
arabais Izraelio ginklų daugu
ma buvo prancūzų gamybos. Iz
raelio aviacija buvo aprūpinta 
prancūzų kovos lėktuvais. Kada 
1967 m. Prancūzijos tuometinis 
prezidentas de Gaulle uždraudė 
parduoti Izraeliui ginklus, Ame
rika tapo pagrindinis Izraelio 
ginklų šaltinis.

Phantom lėktuvai, kuriais da
bar apginkluojama Izraelio avia
cija, yra sunkesni, greitesni ir 
geriau ginkluoti už prancūzų Mi
rage lėčtuvus, kurie kainuoja 
po 1 milijoną dolerių, kada 
Phantom lėktuvas kainuoja 4 
mil. dol.. o Skyhawk — 2 mil.

— š. m. sausio 25 d. Lietuvos 
atstovas ir p. O. Kajeckiene da- 
lyvo Ugandos ambasadoriaus ir 
ponios Ramathan suneštame 
priėmime jų tautinės f šventės 
proga. Z .
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SKAUSMAS IR SAUSRA BURNOJE
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Nepajėgianfiiam pagalba — žmoniškiausias elgesys.
Gyvenimo tiesa

prote ir jausmy darnos pagrindai
Vaujausiu Miokxlo ziniy populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS. ML D. _____
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Daugelis senelių skundžiasi 
burnos skausmu ir jos sausumu. 
Kartais ir liežuvis skauda, kai jį 
sausra paliečia. Vitaminai ne 
visada padeda. Susipažinkime 
su šia dažna senelių negerove iš 
arčiau. Tada jiems lengviau pa
dėti pajėgsime, šios negerovės 
dažniausios priežastys yra se
kančios; 1. Gyvenimo permaina 
— mėnesinių sustojimas mote
rims, pas vyrus irgi vyksta hor
moninė kaita (change of life). 
2. Vitaminų trūkumas. 3. Kvė
pavimas per burną. 4. Dvasinės- 
psichinės negerovės: įtampa, 
baimingumas, neramumas... 5. 
Karštis ir kūne vandens suma- 
žėjųnas. 6. Radiacija. 7. Centri
nės jr periferinės nervų sistemos 
ąugliai — tumorai bei uždegi
mai. 8. Taip vadinama jungia
mojo audinio liga — kolageninė 
negerovė (Sjogren’s disease).

Sausa burna — bijo ryti
žmogus ima bijoti ryti, nes jo 

burna yra sausa. Sausumas su
kelia negerumą burnoj, baimin
gumą ir sunkumą nustumti kąs
nį žemyn. Burnos vidus — jos 
gleivinė gali sumenkti — atro-

fuotis. Liežuvis gali atrodyti 
lyg nuplikęs — jo gaureliai pra
nykę. Dantų smegenys užside
ga, nes nėra seilių — jos neva
lo burnos, jos nuolat neplauna. 
Nesant seilių, ima -veistis bak
terijos — prisideda uždegimas, 
nes seilės pajėgia naikinti kai 
kurias bakterijas. Neturint spe
cifinių vaistų žinomos priežas
ties, pataisymui reikia gydyti 
simptomatiškai. Padeda burnos 
plovimas sekančiais dalykai: 
1. Vaistinėse gaunamas Karo si
rupas (Karo syrup), atskiestas 
šiltam vandenyje. 2. Glycerinu 
ir citrinos sunka atskiesta van
denyje. Skalaujama burna prieš 
valgius. Dar galima vaistų pa
galba raginti burnoj esamas sei
lių liaukas daugiau gaminti sei
lių. .Gydytojas gali prirašyti to
kių vaistų kaip physostigmine, 
neostigmine ar pilocarpine.

Išvada. Matom, kad su se
natvės gerumais įkandin artina
si ir senatviški vargai. Už tai 
jau šiandien renkimės laimin
gai senatvei visapusiškai su sa-‘ 
vu gyvenimu tvarkydamiesi. 
Vien banke pinigai neužtikrins 
mums laimingo gyvenimo. Visa-

Hong Kongo uoste nedideliuose laiveliuose gyvena tūkstančiai kinų. Jie čia pat turi ir didesnius 
laivus — krautuves. Sakoma, kad kai kurie kinai niekada neišeina ant sausumos, praleisdami vi

sas dienas vandens paviršiuje.

pusiškai tvarkykimės. Užsitik
rinkime sau laimingą pastogę 
žmoniškų žmonių aplinkoj. Ne
šiokime patogius ir normaliai 
šiitus rūbus. Gerkime naudin
gų skysčių pakankamai. Valgy
kime netukinančius, nesaldžius 
ir neriebius valgius. Įpraskime 
nuolat dirbti, judėti, naudingai 
laiką leisti. Svarbiausia — ne
pamirškime kitiems daryti gera.

Pasiskaityti. American Fami
ly Physician, Vol. I, No. 2, Fe
bruary 1970.

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmonas i Lietu- 
. va, tą darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo

tos ekskursijos vyksta sklandžiai, šią* vasarą jo vadovaujamas Ameri
can Travel Service Bureau nuveš į "^Lietuvą 9 ekskursantų grupes. 
Vienos ekskursijos tęsis 17 dienų, o -.kitos po 21. Lietuvoje praleis po 
11 dienų. Kas iš anksto užsiregistruos, tai galės pasirinkti patogiau
sią kelionės laiką. Pirmoji šių metų grupė jau pilna, o kitose dar yra 
po kelias vietas. Patariame planuoti iš anksto ir laiku užsiregistruoti.

Susvyravus doleriui pasaulinėje rinkoje, tikslios kainos dar ne
galime nustatyti, bet manome, kad iš.Chicagos vienam asmeniui visa 
ekskursija kainuos apie $1,000.00. Ekskursijos vyks šiomis dienomis:

Gegužės 29 d. Chicaga — Montrealis, 17 dienų, grįžtant sustosime 
Paryžiuje. *

Birželio 18 d. Chicaga — New Yorkas, 17 dienų, grįžtant susto- ? 
sime Leningrade. . • <

Birželio 29 d. Chicaga — New Yorkas, 21 diena, grįžtant sustosi
me Romoje.

Liepos 10 d. Chicaga — New Yorkas, 21 diena, grįžtant sustosi
me Romoje.

Liepos 27 d. Chicaga — New Yorkas, 21 dieną, grįžtant sustosime 
^Romoje.

Rugpjūčio 21 d. Chicaga — New Yorkas, 17 dienų, grįžtant su- - 
stosime Paryžiuje.

Rugsėjo 11 d. Chicaga — New Yorkas, 20 dienų, grįžtant susto
sime Leningrade ir Helsinky. ,

Spalio 2 d. Chicaga — New Yorkas, 15 dienų, be sustojimo Va
karų Europoje. {

Gruodžio 21 d. Chicago — New Yorkas, 14 dienų, Kalėdinė ke
lionė.

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu: 

Į AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60643

Tel.: (312) 238-9787
Ruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame in

formacijas kelionių reikalais į viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.

ai

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

S. Petersoniene
•Poezija pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai

juykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
siems bei jaunimui:

L N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio, 
•truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vendą Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
bus leidinys. $1,50.

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, lietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
j>sL, kaina 5-dol.

5. .Maironiu JAVNO4I LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00
6. Alfonsas Vambvtas, JRYS MAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota kajįiga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
y. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dot.

7. Juozas švaistas, jšAUNUS 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 ValaitS, -SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
fUiUuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės Lietuviai ir žemai 
'žai bendravo su savo dievais. 54 psl., S 1.00.

mėgsta ir nori.skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai Ubalansuo- 

tu; v/ikAtns perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
Rodyklė staiga .pakiltų aukštyn.

6 pasakos ir DVY 
Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka

CHICAGO. ILL. 60608.

Reikiamai tvarkykimės — 
tada ir vaistai padės

Šviesi, kultūringa ir medici
niškai sveikai galvojanti Nau
jienų bendradarbė Onutė atsiun
tė redakcijai šį laišką iš Flori
dos. Pastaroji jį perdavė šiam 
skyriui. Kaip mediciniškai tei
singų minčių pilną, jį čia ir pa
duodame. Onutė šitaip sampro
tauja;

“Tampos, St. Petersburgo ir 
Clearwaterio lietuviai susirūpi
no, kas atsitiko su gyd. Adoma
vičium. Naujienose nematome 
jo taip svarbių patarimų kaip 
apsisaugot nuo visokių sveika
tai kenksmingumų. Vienas to 
-gydytojo svarbiausių patarimų 
buvo, kaip saugotis tos visus 
mus kankinančios sklerozės. Flo
ridoj daug randasi senesniųjų 
lietuvių, suvažiavusių iš šaltes
nių vietovių, kurie labai skau
džiai kankinasi dėl tos baisios 
sklerozės. Gyslų sukietijimas— 
sklerozė šimtus tūkstančių žmo
nių paliečia. Dėl negavimo tei
singos pagalbos iš gydytojų, dau
gumas be laiko išmiršta. Iš dau
gelio ir mudu su vyru Antanu 
esame tos nelemtos sklerozės au
kos.

Aš būdavo negaliu rytais kojų 
išjudinti. Kai tik pradėsiu iš
tiesti kojas, taip ir sutraukia 
blauzdų raumenis ir išstumia po 
oda sutrauktą kumščios didumo 
guzą. Nors rėk ar šokinėk — bai
sus skausmas kankina net ištisą 
valandą. Ir guzui atsiliuosavus 
dar skausmas užtrunka keletai 
dienų.

Patėmijau Naujienose dr. Ado
mavičiaus patarimą, kad zinko 
sulfatas gelbsti sklerotinėms ko
joms. O man buvo daktarų pri
pažinta sklerozė. Gydytojas pra
dėjo prirašinėti visokių piliulių. 
Per daugiau kaip penkis metus 
gyvenau piliulėmis. Pamačius 
“N.” gyd. Adomavičiaus links
mą naujieną, kur jis pirmas lie
tuviams praneša kojose sklero
zės gerą tvarkymą vartojant 
zinc sulfate (oranžine). Tai kap
sulės, gaminamos vaistinėse 
(baltos spalvos) ir vaistų firmo
je, Peoria, Illinois (ružavos). Dr. 
Adomavičius patarė eiti pas sa
vą gydytoją prašant recepto ši
tai gyduolei. Aš pirmoji krei
piausi į bent kelis gydytojus pra
šant jų pagelbėti man gauti tų 
gyduolių. Iš visų prašytų vis 
gavau neigiamą atsakymą. Būk, 
ta gyduolė nežinoma Floridos 
gydytojams. Išsikalbėjus su kai
mynais sužinojau, kad ir jie su
sidomėję ta gyduole ir norėtų 
jos gauti.

Keletas iš mūsų susitarę krei
pėmės į vieną didžiųjų vaistinių, 
kuri išpildė mūsų prašymą, pa
tardama kreiptis pas gerą gy
dytoją ir gauti iš jo receptą. Tai 
bus to vaisto išmėginimas. Iš 
vieno mielojo lietuvio gydytojo 
aš gavau visą bonkutę su 100 
kapsulių to vaisto. Nuo bonku- 
tės nusirašėm tų vaistų gamin
tojo adresą ir įteikėm vaistinei, 
kuri patenkino mūsų prašymą. 
Ši miela vaistinė išrašė iš Peori- 
jos vieną tūkstantį kapsulių ir 
mudu su vyru pradėjom tas kap
sules vartoti pagal dr. Adoma
vičiaus nurodymą.

Pirmus du mėnesius labai ma
žai pajutom pagelbint, bet vis 
tiek gelbėjo — kiek sumažino 
tuos mėšlungius. Po trijų mė
nesių tie mėšlungiai žymiai su
mažėjo. Po dviejų metų laiko 
manasis mėšlungis visai išnyko. 
Bet aš tą mieląjį zinc vis neats- 
tumiu iš namų. Pavartojus tris 
mėnesius padarau pertrauką vie
nam mėnesiui. Su vaistinės pa
galba išsirašau tiesiai iš Teori
jos po 1000 kapsulių bonką — 
tai pigiau kainuoja. Mano pa
žįstami irgi pradėjo ši vaistą 
vartoti. Bet jie greitai pailso. 
Kaip ir kiti, jie mano, kad dar 
vis yra stebuklų ant žemės. Jie 
tikisi, kad surys keletą kapsu-, 
lių ir bus sveiki' kaip ridikai. Pa
klausus, kaip jiems zinc veikia, 
jie sako, kad negelbsti. Paklau
siau, kiek jau suvartojo. Sako, 
kad nusipirko pernai 25 kapsu
les, pusę jų suvartojo — ne
gelbsti — ir daugiau nevartoja. 
Kitas kaimynas sakė, kad pavar
tojęs keletą mėnesių — negelbė
jo — nevartojus toliau. Taip ir 
kankinasi dėl tų kojose skausmų 
kiek beištverdamas”.

Matote, kai žmonės save ap
gaudinėja ir dar kitiems kalba, 
kad daktaras juos apgaudinėja. 
Niekina tokie ir vaistus ir vais
tininkus. Tikrumoje tokie žmo
nės patys save apgaudinėja, ne
ištverdami kantrybėje. Niekas 
negali pasveikti per vieną naktį 
— viskam reikia laiko.

Skaitau viename laikraštyje, 
ten rašoma, kad pavartojęs zinc 
nepasijutęs geriau. Kalba ne
sąmones, plepalus, neteisingas 
žinias skleidžia! Rašo ir kito
kias kvailybes, nes kaltina dak
tarą, būk tas prirašęs viešai per 
spaudą visokių vaistų, ir viskas 
esą neteisinga.

•Mielas rašytojau (pamiršau 
jo pasirašytą vardą), atrodo, 
kad esi dolerio vergas. Pyksti 
ant tokio gydytojo, kuris per 
spaudą duoda patarimus, kaip 
išlaikyti sveikatą, kokius val
gius valgyti, kad reikia tabako 
nerūkyti ir nuo jo dūmų sau
gotis, ko reikią vengti, ir ,kas 
senatvėje naudinga. Tų, rašy
tojau, esi pavyduolis. Tu tik 
pasiūlai ligoje bėgti pas gydy
toją, o apie apsaugą nuo ligos 
tai visai pamiršti. Nuo ligos ap-' 
saugojimas yra svarbiausias 
mūsų visų darbas. Gerai, kad' 
pats turi pilną kišenę dolerių, 
tai gali tuoj bėgti prie daktaro. 
Nubėgęs pas gydytoją apie sa-' 
vo negalavimus tokių patarimų 
negausi. Jei ilgiau norėsi pa
klausinėti daktaro, tau minutė 
kainuos $5, o jei ilgiau pasikal-

besi — tau kainuos $20. Gi, per 
spaudą gydytojas aprašo ne dvi
dešimties dolerių vertės pata
rimų, bet dusyk tiek gauni ir 
apie save sužinai, šis gydytojas 
pašvenčia ne minutę, bet valan
das. Gal jis nutraukia nuo sa
vo liuoslaikio keletą valandų, 

kad mane ir pūtį gelbėtų. Kelis 
gydytojus mes turime, kurie 
kiekvieną savaitę savais bran
giais sveikatai straipsniais pa
guostų tuos, kuriems ta paguo
da reikalinga.

Mes Floridos lietuviai laukia
me gyd. Adomavičiaus brangių 
mums patarimų per Naujienų 
dienraštį. Mes tik norime pa
linkėti gydytojui stiprios svei
katos šiais 1972 metais, ir ne
nuilstančiai rašinėti ir toliau. 
Gydytojau, jei perdaug nuvarg
site, prašom dėl .poilsio į Flo
ridą: pasiūlom viską Jums sa
vaitei laiko veltui”. Taip baigia 
Onutė savo laišką.
Didžiai Gerbiamoji Onute!

Beveik visos-mediciniškos nau-

jovės medicinos istorijos bėgy
je buvo pradžioje išjuoktos. Tik 
prisiminkime rankų plovimo 
prieš operacijas įvediną? ar skie
pus. Tie reikalai buvo pačių to 
laiko gydytojų išjuokti kaip ne
reikalingi. O šiandien ir vaikas 
iš taip naudingų dalykų nejuo
kauja. Prieš paniekindami kokį 
dalyką, turime geresnį žmogui 
suteikti — kitaip niekinimas bus 
savęs paties niekinimas, šitaip 
elgiasi visi, kurie niekina zinc 
sulfatą (Gražine), nesuteikda
mi nieko geresnio dėl sklerozės 
priskretusioms kojų gysloms. O 
jau yra mediciniški faktai, kad 
net vienuolikai iš tuzino zinc sul
fatas padėjo. Jokios gyduolės 
negali iš seno jauną padaryti. 
Jei to norėsi, visada nepatenkin
tas būsi — ir be reikalo savą 
geradarį koliosi. Taip nesielgia 
jausmais sveikas nė vienas ant 
žemės vaikščiojąs žmogus.

Laikui bėgant prašviesės mū
sų jutimai ir galvojimas. Tada 
visi džiaugsimės, kaip dabar 
džiaugiamės tokios Onutės švie
sa, tiesa, žmoniškumu ir dėkin
gumu.

Ačiū už linkėjimus, ir medžia-

žadėtą tig’s n-i* Lnffi/vQ 
aplinkoje. Kol jėgos leis pydy
siu Tamstų pageidaviĮnua, Mie
lieji Floridos Lietuviai, ir tik 
iš Chicagos per Naujienas vieni 
su kitais Siuskite
sveikatos reikalu pagausimus 
ir aprašykite turėta naud§ 
patarimų. Tvarkykitės savą 
sveikatą pas saviškius gydyto
jui — čia tik apsaugos priemo
nės Pradėkite dabar xvuo kojo
se mėšlungių vartoti vitaminą 
E po 400 IU kapsulėje .(vieną 
tokią kapsulę per parą prieš val
gį) nuo nežinomos kilmės kojo
se traukulių bei nuo visokių jo
se dieglių. Nuo sklerozės kojo
se ir visam kūne naudokit šalia 
zinc sulfato (orazinc) dar visą 
eilę Naujienose praneštų daly
kų. O jei pamiršot — klauski
te — pakartotinai apsaugos dės
nius nuo sklerozės priminsime. 
Ačiū ir didžiausios sėkmės vi
siems !

• Džeksonyilio (Floridos val
stiją) kapinėse j akis krinta auk
sinis užrašas ant vieno pamink
lo: “Prisiekiu, kad daugiau nie
kada nevesiu”.

DĖDĖS SĖKM) GYVENIMO KRUIZAI |
YRA GERIAUSIA DOVANA Į

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Seruą 
asmeniškai pažino, skaitė jo .straipsnius, knygas ir klausėsi : 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą 'Dė- i 
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai- J 
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. .Naujai atvykęs .lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena .ir pa- , 
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A ■ 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji- ; 
mas duos progos susipažinti su >mūsų pirmųjų išeivių švie- ■ 
šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS ’ GYVENIMAS, ?
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., ’ 
kaina 2 dol.

*
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Where lias
all the 

money gone?
It just goes.

You shake your head.

and you worry.
Instead, of -worrying, why.npt do 

.something about your money? Save' 
some. Painlessly.

Join ,the -Payroll „Sayings .Plan

Your.money.will add up.faster than 
.ever .before, because pow there’s a 
bonus .interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra payable as a bonus .at ma
turity, applies to all .Bonds -issued 
since -June-,1, 1970.... with ,a com
parable improvement for all older- 
Bonds. . ..

Get a grip on your money the Pay-, 
.poll Savings, way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go..

Hoods are safe. If stafca, oc destroyed, 
wrt replace them. When needed, they on he e W 
cashed it your bank. Tax may be deferred 1 , ‘X 
nnril redempdon- And always remember,

NowBonds pay a bonus at maturity
v TW U3. C*»**t**m*s< do** > įkerti HL

L. _______ š__ ■_______ 1 •_ _ _____rfZ •_________ _________ _

1739 So. Halsted Street Chicago, 11L 60608
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kazimieriniu kapinių sklypų 
SAVININKŲ GYVAS SUSIRINKLMAS 
švento Kazimiero kapiniu 

sklypų savininkų draugijos su
sirinkimai per keletą paskuti
niųjų metų pasižymėjo savo ne 
paprastu temperamentu. Nors 
praeitasis susirinkimas sek
madienį, vasario 6 d., įvykęs 
Gage parko fieldhouse, savo 
dienotvarkėje jokių ekspliozy- 
vių punktų neturėjo, tačiau vi
sa salė buvo pilna prisėdusi 
draugijos narių, o pasieniais 
dar stovėjo daug žingeidau- 
jančios publikos ir foto repor
teriai aplinkui zujo, lempu
tėmis žybčiojo ir bendrai susi
rinkimui teikė . kažkokio

. skirtino Įvykio nuotaiką.

•PIRMININKO REGIO 
PRANEŠIMAS

iš-

Susirinkimą laiku ir tvarkin 
gai pradėjo draugijos pirmi
ninkė p. Giedraitienė, vado
vavimą perleisdama Apygar
dos pirmininkui Jonui Jasai
čiui, kurs, kaip paprastai pa-

sakęs keletą trumpų žodžių 
pakvietė LB Pasauliečių Tei
sėms šv. Kazimiero Kapinėse 
Ginti Komiteto pirmininką 
Alg. Regį.

Savo apžvalginėje prakalbo
je suglaustai nupasakojęs ko
miteto kai kuriuos “laimėji
mus” pirmininkas atvirai pri
pažino, kad daug dar reiks 
laimėti, kas reiškia, kad dar 
nemažai teks kovoti dėl savo 
lietuviškų šventų teisių, apgai
lestaudamas šią dvasiniai skur 
džią gadynę, kada lietuviai 
tiek mažai teturi gerų, aiškių 
tiesių ir drąsių kunigų, o Imi 
išlaikyti tiek daug tokių, ku
rie nėra verti būti lietuvių ku
nigais. Regis priminė jau prieš 
keletą metų Romoje Įvykusi 
Antrąjį Vatikano Susirinkimą, 
kurs aiškiai gražino pasaulie
čiams teisę dalyvauti savo Baž
nyčios tvarkyme, Įsakmiai pa 
brėždamas, kad Bažnyčią su
daro jos nariai, tai yra krikš-

‘ta pačia

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar- 
' nauja taupymo ir namų 

paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Frank Zogas, President

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION
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INSURED
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

čiunys pasauliečiai.' Tačiau, iš 
daugumus mūsų kunigų eigębio 
ir laikysenos atrodo taip, lyg 
jie ne tik nežino to Susirinki
mo nutarimų, bet elgiasi dar 
tiek savavališkai, lyg tokių nu
tarimų nebūtų buvę. Palietęs 
tą bjaurią, arkidiocezijos Įves
tą trokais ir svirtimis bei kab
liais laidojimų praktiką, kal
bėtojas priminė pasikalbėjimą 
su vienu lietiniu arkidiocezi- 
jos kapinių administracijai ar
timu kunigu, kurs Regiui pa
reiškus pasibjaurėjimą, kaip 
mirusiteji paliekami garaže 
(“koplyčioje”) ir kitą rytą 
darbininku sumetmi i Irakto-j 
riais išraustas, nešventintas 
duobes, kunigas atsakęs “o kam 
dar to kunigo ir to šventinimo? 
Kapinės syki pašventintos, ar 
dar negana?”

Pastebėjus, kad
logika vadovaujantis užtenka 
ir i bažnyčią vieną kartą nuė
jus, ar to negana?” monsinjo
ras nesakęs kad gana! A. Re
gis dar priminė aną gėdingąjį 
skelbimą, kuri anglų ir lietuvių 
kalbomis vyskupas BrizgĄs su 
savo parinktais klebonais ir 
daktaru Jerome apmokėtų gar
sinimų formoje paskelbė an
glų ir lietuvių spaudoje, su
niekinant Kazimieriniu sklv- C
pų savininkų draugiją ir paci
tavo šios pačios draugijos vė
liau priimtą rezoliuciją, ku
ria vysk. Brizgys ir jo grupė 
buvo pasmerkti.

Kodėl arkidiocezija taip at
kakliai Įsikandusi laiko iš lie
tuvių pasisavintą nuosavybę, 
Regis priminė, kad iš lietuviš
kųjų Kazimieriniu ji per vie
nus metus paėmė $334,000 ir 
iš tų pinigų vien savo algoms 
išleido $128,000.

Nors už -atskirą primokėji- 
mą jau leidžiama mirusi lie
tuvį žmogų žmoniškai palai
doti, tačiau gana didelis nuo
šimtis lietuvių katalikų tebesi- 
duoda savo mirusius artimuo
sius laidoti per tą “garažą”, jų 
vadinamą “koplyčią”. Prieš 
porą metų per tą garažą su

Lyg vaiduoklis, laivas, apsuptas laukiniu ančip yra Pakrančių Sargy
bos ledlaužis "Edisto", sugrįžtąs iš Michigan© ežero į Milwaukee 

uostą.

a a?;

(išeiviai, laisvajam pasaulyje, ( 
yra Įpareigoti su dviguba ener
gija švęsti savos valstybės at
kūrimo momento prisiminimą.

Miami Altos skyriuje yra susi
būrę daugumoj jau pensininkai. 
Bet jie nėra dar nustoję veiklu
mo energijos ir kasmet minėji
mą praveda su atsidėjimu ir 
ryžtingai.

Dėl gamtos sąlygų palankumo, 
čia minėjimas pravedamas dve
jopai: a) plačiajai Miami vi
suomenei bei svečiams iš šiauri
nių valstijų atviru koncertu 
Bayfront Parke ir b) savybėje 
salėje, tedalyvaujant latvių, es
tų bei ukrainiečių atstovams, ar 
ir vietos valdžios dignitoriams.

Neskaitlingai lietuvių koloni- 
didesnio masto parengimai 
ne taip jau lengvai finansiš- 
pakeliami. Bet, dėka, dai- 
menininkų pasiaukavimo ir 

yra

—c.

M /O
Passbook Savings 
All accounts com 
pounded daily — 

paid quarterly

Chicago Savings
_ and Loan Association

insureel
UP TO

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

■

0 % . PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

/4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY<

% PE® ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

U ^4 % PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings and Loan Assn
Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

kabliais ir svirtimis jau buvo 
palaidota 81 nuošimtis miru
siųjų, o padoriai lietuviškai 
dar tik 13 nuošimčių; dabar 
jau padoriai ir su pagarba lai
dojama 60 nuošimčių. Pirmi
ninkas jausmingai Įkalbinėjo, 
kad visi kaip vienas, savo 
brangiuosius mirusius laidotų 
tik pagal garbingus senus lie
tuviškus papročius.

PAKLAUSIMAI, SUMANYMAI
Po pranešimo buvo Kazimie- 

rinių sklypų savininkų dr-jos 
valdybos rinkimai. Visa lig- 
šiolinė senoji valdyba garsiais 
plojimais ir už darbštumą bei 
pasišventimą padėkos pareiš
kimais, , bei visų susirinkusių 
rankų pakėlimu buvo patvir
tinta sekančiai kadencijai. Po 
to sekė gyva antroji dalis — 
klausimai ir sumanymai, ku
riuose dalyvavo pp. Stankus, 
V. žemaitis, Laurynaitis, J. Ja
saitis, Matulis - Matulevičius, 
Gulbinskas, Leonas, Valinskas, 
Anna Magenti, A. Regis, Be
niulis, Tijūnas, Giedraitienė, ši
las, P. Venclova ir J. Bertašius.

Iš Įdomesnių paklausimų ir 
sumanymų minėtini: Tijūno 
pasiūlymas išsiimti kapinių 
čarterĮ ir per teismą iš Kodžio 
atimti savo kapines, Į ką pirm. 
Regis atsakė, kad arkidioce- 
zijos turtas siekia 800 milijo
nų, tai tik rodo su kokiu mil
žinu tektų grumtis ir tačiau 
nieko nelaimėti, nes gi Kazi- 
mierines pats pirmasis jų kle
bonas už $1 pardavė tuometi
niam Čikagos vyskupui...

A. Regis dar paaiškino apie 
kažkokia misteriška “Lietuviu 
Kapinių Tarybą”, egzistuojan
čią ir “veikiančią” arkidioce- 
zijos kapinių tvarkyme. Toji 
"taryba’’ faktinai esąs iš lietu
viškais besivadinančiu klebo
nų sudarytas guminis štampas, 
kuriuo airiai monsinjorai pa
sinaudoja lietuvių nuosavy
bėmis savaip panaudoti, kaip 
antai Kazimieriniu žemės 20 
akrų seniau ir dar 5 akrų da
bar pardavimui patvirtinti... 
Dabar vyskupas Brizgys tei
giąs, kad ta kapinių žemė bu
vo parduota “legaliai” pagal 
tos “tarybos” tarimą.

Toliau ponia Magenti pasiū- 
ė “važiuoti i Romą ir pike- 
uoti pati popiežių”. Venslo- 

vas siūlė neduoti tokiems ku
nigams pinigų; viena narė pa
siūlė pakelti metinį draugijos 
nario mokestį iš $1 iki $5; 
Beniulis paprašė išstudijuoti 
ir paskelbti tų kapinių istoriją, 
nuo kada airiai pasisavino ka
pinių administravimą, kurs 
anksčiau gi buvo lietuviškas. 
Miškininkas Vincas žemaitis 
gyvai papasakojo, kaip žemai
čiai su pačiu anų laikų galin
giausiu valdovu popiežių ir jo 
kryžiuočių armijomis kovojo 
per ištisus 192 metus ir kovą 
atlaikė.

MIAMI FLA.
Solistas Stasys Baras dainuos 

vasario 16 minėjime
Mums Vasario 16-ji jau 54 

metai, yra gyvybingumo aksti
nas. Juo tolyn i laiko erdves, 
juo labiau turime tvirtėti pasi
ryžimu ir ištverme, nes Lietu
vos savistovumas yra pažeistas.

Okupuotam krašte lietuviai 
gali savo dvasios ryžtą grūdinti 
tik slaptu susikaupimu. Už tat

jai 
yra 
kai 
nos
padėties supratimo visgi 
Įmanomi.

šiais metais minėjimas prasi
dės vasario 16 d. 7:45 v. v. Bay- 
front Parke. Sol. St. Baras pa
dainuos iš operų dvi arijas ir 
dvi lietuviškas dainas palydint 
parko orkestrui. Tas pat orkes
tras, vadovaujant Caezar La Mo
naca, išpildys lietuvių kompo
zitorių keletą kūriniu, v * *

Vasario 19 d 12 vai. dieno- St. 
Kiemus bažnyčioj (15 Rd. ir 
Brkkell av. kampe) bus lietu
viškai šv. mišios ir pamokslas. 
Pama’das praves kun. V. And- 
riuška.

Vasario 20 d. 2 vai. p. p. Mia
mi lietuvių Amerikos piliečių 
klube (3655 NW 34 St.)' bus 
pagrindinis minėjimas. Kalbės 
pre'.. Jonas Ealkūnas ir Dan Ku
raitis. Taip pat yra pakviesti 
minėjime dalyvauti ir tarti svei
kinimo žodį Miami miesto ir 
Miami Beach burmistrai.

Meninę programą išpildys mū
sų iškiliausias solistas St. Ba
ras. Duetus susitarė su buv. 
Kauno operos sol. Antanina 
Dambrauskaitė

Savo kūryU>< paskaitys po
etė K. Kodatienė.

5 vai. p. p. čia pat bus pie
tūs ir, kaip kiekvieną sekmadie
nį, gros nuolatinis klubo pasam
dytas orkestras.

Visi Miami ir artimesnių apy
linkių lietuviai, o taip pat ir r.-o- 
stogaujantieji, maloniai yra xv.t - 
čiami minėjime dalyvauti.

P. šilas

® Jei mokslą ženklina tiesos 
meilė, pasaulėžiūrą ženklina tie
sos baimė. Vytautas Daniela

llgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS t
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — S3-.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

šia
tas

Jonas Bertašius norėjo žino
ti, dėlko laidojimas be garažo 
brangiau kaštuoja ir kodėl lie
tuviškose kapinėse tarnauto
jai nekalba lietuviškai? Keli 
kalbėtojai r»uolė ir graborius, 
kurie esą daugumoje yra vie
ni iš laidojimų nulietuvinimo 
kaltininkų. Dar keli kalbėto
jai barė vyskupą Brizgi, kurs 
tik iš katalikų pinigus mokąs 
rinkti, o viena moterėlė pra
dėjo taip vyskupą barti, kad 
pirmininkas turėjo nutraukti.

Susirinkimą baigiant buvo 
priimta rezoliucija ir pirm. 
Regis susirinkimui plojant 
pranešė, kad per Kapų Puoši
mo Dieną bus piketuojamas 
kardinolas Cody. J. Pr.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 80608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA- Cikagletės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS t’N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

s

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki S20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

UNIVE
1,1 ‘■■•■'"'Į

3 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY. FEBRUARY g, 1972

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

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

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

{steigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigom pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Bendruomene keičia taktiką
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Aukščiausioji va

dovybė nutarė truputį pakeisti visuomeninės veiklos 
taktiką Amerikoje. Iš Clevelando atėjęs ir praeitą penk
tadienį Naujienose paskelbtas pranešimas apie pačius 
naujausius PLB centro valdybos nutarimus sako, kad 
posėdyje buvo prisiminta Tabor farmoje vykusi lietuvių 
spaudos ir radijo diena ir daugumos sutarta panašios 
dienos rengimą perleisti Lietuvos Žurnalistų Sąjungai. 
Iki šio meto tas “informacines spaudos dienas” rengdavo 
pati PLB centro valdyba, bet ateityje sutarta visą rei
kalą kitaip organizuoti.

Stasio Barzduko vadovaujama Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė stengėsi išstumti iš politinio lietuvių gy
venimo visas senų Amerikos lietuvių sudarytas politi
nes grupes, perimti savo kontrolėn klubus bei draugijas, 
ir sudaryti vieną Lietuvių Bendruomenę, kurios vado- 
vybėn būtų pastatyti frontininkų parinkti “daugiau iš
manantieji”, “veiklesnieji” jų žmonės. Būtų užmirštos 
“nieko jau nereiškiančios” grupės ir grupelės, suvieny
tos “mirštančios draugijos”, iškelta viena vėliava ir pa
sileista maršuoti pagal vieno dirigento taktą...

Tos pastangos nedavė pageidaujamų vaisių. Pasa
kyta daug kalbų, paruošta labai griežtų instrukcijų, bet 
iki šio meto šiai mažai grupelei nepavyko vienon orga- 
nizacijon suplakti visų lietuvių, šiam tikslui buvo pa
leistos darban įvairiausios priemonės, bet jų neužteko. 
Paskutinės dvi PLB. centro-.valdybos suorganizuotos 
spaudos konferencijos bandė nuteikti spaudos žmones 
šia kryptimi, bet ir šie žingsniai nepavyko. Praeitą ru
denį vykusi spaudos konferencija tapo tikru nesusipra
timu. Paskaitininkai, -faktų neparinkę, su purvais try
nė politines Amerikos lietuvių grupes ir tikėjosi, kad 
tie svaičiojimai bus kartojami rimtesnėje spaudoje.

Kada visiškas visuomeninio darbo .nesupratimas ir 
nepasiruošimas buvo iškeltas viešumon, tai patys orga
nizatoriai susipyko ir vienas kitą pradėjo kaltinti. PLB 
pirmininkas, pastebėjęs visos tokios taktikos fiasco, kal
tino spaudos konferenciją organizavusį vicepirmininką, 
bet kiekvienam buvo aišku, kad kalta buvo yisa aukš
čiausioji vadovybė, nes ji buvo visos tos politinės kam
panijos planuotoja ir vykdytoja. Paskutinis posūkis ro
do, kad PLB panašių konferencijų jau nešauks. Taip bus 
sveikiau pačiai bendruomenei ir Amerikos lietuviams.

K. STREKATHS

APIE PUSLAUKINĘ TAUTELĘ 
Daktaro Z. V. Rekašiaus "kvailos istorijos istorija"

(Tęsinys)

Jis apie tos anglės “labai il
gą ir |domų laišką” taip rašo:

“Prieš trejetą savaičių teko 
viename amerikietiškame laik
raštyje perskaityti labai ilgą ir 
įdomų laišką apie vienos mažos, 
puslaukinės tautelės gyvenimą 
krašte, kuriame dar ligi šiol te
beviešpatauja kolonializmas.

“Šios mažos, nuo pasaulio ak
linai atskirtos tautelės gyveni
mas aprašytas tikrai egzotiškai. 
Pasirodo, ten ne tik kad nėra 
radijo, elektros, televizijos, van
dentiekio, kanalizacijos ir kitų 
modernios civilizacijos patogu
mų, bet žmonės dar taip aklinai 
atskirti nuo likusio pasaulio, jog 
net nežino, kad tokie dalykai iš 
viso egzistuoja!

“Kaime ten žmonės dirba že
mę primityviais įrankiais, semia 
vandenį iš šulinių kibirais. Mies
te palinkusios senutės nešioja 
plytas statyboms. Vaikai taip 
pat turi atsilyginti kolonizato
riams už tai, kad mokyklose juos 
truputį pamoko žemdirbiams rei
kalingų įgūdžių — pusę dienos 
jie kastuvais kasa griovius”.

Kaip iš Z. V. Rekašiaus straip
snio matyti, ponia Delaney sa
vo laiške rašė apie Lietuvos li

Įdomu, kad naujas Žurnalistų Sąjungos pirmininkas 
spaudos konferencijos organizavimu yra susidomėjęs. 
Praeitą sekmadienį Chicagoje spaudos atstovams ir ra
dijo pranešėjams buvo progos pasikalbėti su Vliko ir 
Alto pirmininkais, bet svarbiausiu dienotvarkės punktu 
buvo būsimos konferencijos organizavimas ir net joje 
svarstytinų problemų pasirinkimas. Buvo pagrindo su
sidaryti įspūdžiui, kad žurnalistai bandys tęsti nevyku
siai frontininkų suplanuotą ir Dr. Butkaus naiviai vestą 
visuomeninių Amerikos lietuvių draugijų ardymo darbą, 
bet pirmininkas išblaškė tokias galimybes. Naujoji žur
nalistų vadovybė šauks "konferenciją, bet ji nesiims jo
kio ardomojo darbo. Pirmininkas susirinkusiems .spau
dos, ir radijo atstovams pareiškė, kad žurnalistai nieko 
PLB nepasižadėjo ir nesirengia pasižadėti.

PLB centro valdyba sutarė spaudos atstovų konfe
rencijas perleisti žurnalistams. Ji, matyt, įsitikino, 
kad tos konferencijos pačiai bendruomenei -nenaudingos. 
Tai labai gerai, bet tai dar ne viskas. Būtų dar geriau, 
kad ta pati aukščiausioji vadovybė nutartų visiškai ne
kelti bereikalingos trinties. Jeigu jau pirmininkas įsi
tikino, kad Amerikos Lietuvių Taryba išsikovojo tam 
tikras teises, tai jis turi savo pavaldinius įtikinti -tas 
teises gerbti.

Amerikos Lietuvių Taryba yra padariusi daug nau
dingų darbų. Tą darbą ji ir šiandien tęsia. Neužtenka 
pripažinti Alto išsikovotas teises, reikia įsakyti nesiknis- 
ti po organizacijos pagrindais, nesikėsinti į finansus. 
Vieningas darbas bus galimas tiktai susitarus. Reikia ir 
susitarimų laikytis. Prievarta savo valios .ir ..sąyp kon
cepcijų nepajėgsite primesti. Prievarta-ir vienybės ne
sustiprinsite.

kimą, kokį ji vaizdą susidarė iš 
spaudos, o labiausiai ji straips
nyje atsakė vienam anglų žur
nalistui iš Maskvos, kurs rašė 
apie patirtus savo įspūdžius iš 
Vilniaus. Visi tie nukrypimai 
nuo temos yra grynai Rekašiaus 
išmislas. Jis rašo, kad Mrs. De
laney savo laiške “pradėjo tai
syti anglų žurnalisto klaidas” 
ir būk tai “nusitaisė”. Tad kas 
iš tikrųjų “nusitaisė” anglė, ar 
Z. V. Rekašius, betaisydamas 
anglės sraipsnį? Ar nejuokinga, 
kad Z. V. Rekašius dar nežino, 
jog Lietuva yra rusų okupuo
ta? Jis nežino, kad ten pilnai 
vyksta rusiškas kolonializmas. 
Jis taip pat nežino, kad Lietuva 
“aklai atskirta” nuo viso pa
saulio ir bendrai jau iš Reka
šiaus straipsnio įžangos matyti 
apie ką jis nori kalbėti ir dėl ko 
jis rūstauja ir pyksta. Jis ži
no, kad kolchozuose žemei dirb
ti jau naudojami traktoriai, bet 
kas daryti, kur ne tik trakto
riaus, bet nė doro plūgo nėra? 
Štai ką A. Meilus rašo okup. 
Lietuvos “Valstiečių laikrašty
je” Nr. 33. Jis, aprašydamas 
vieno kolchozo ataskaitinį pra
nešimą, nusako vieno pensinin
ko skundą: “Turime daugybę 

mašinų, kombainų ir kitos tech
nikos. Modernias mūsų mecha
nines dirbtuves. Bet va, arklio 
pasikaustyti mūsų jaunimas ne
moka. Susirgus senam kalviui, 
arkliai vedami kaustyti net į 
kitą rajoną, kur taip pat jau sa
vo amžių baigia senas kalvis. 
Daug vargo kolchozininkai turi 
ir su arkliniais plūgais — se
nieji susidėvėjo, o naujų negali
ma niekur gauti”.

A. Meilaus nuomone, kaimo 
profesinės — technikinės mo
kyklos turėtų ruošti ne tik vi
sokius mechanizatorius, bet ir 
paprastus, mokančius plūgą su
taisyti ir arklį pakaustyti: “Juk 
žemdirbiai be arklio ir arklinių 
plūgų vargu ar greit galės išsi
versti”.

O kiek daug tokių yra, kurie 
skundų nerašo ir bendrai bijo 
juos rašyti. Nepriklausomoje 
Lietuvoje plūgų buvo pakanka
mai, o kalvių daugybės. Tad kas 
Lietuvos žemdirbį privedė “pri
mityviais įrankiais” žemę dirb
ti ? O kokiais tais “mechanizuo
tais įrankiais” lietuviai trem
tiniai apdirba žemes Sibire? Kad 
senos moterėlės dirba sunkius 
darbus, tai kiekvienas iš okupuo
tos Lietuvos grįžęs ekskursan
tas pasako. Ne tik pasako, bet ir 
laikraščiuose parašo, tik reikia 
skaityti.

Moterys dirba prie plentų dar
bų, prie mūrinės statybos, mo
terys nešioja plytas, aria lau
kuose žemę ir šieną į kolchozus 
veža. Ar Nepriklausomos Lie
tuvos laikais moterys prie to
kių sunkių darbų dirbo?

Jaunimas, baigęs ar dar ne
baigęs mokslus, vežamas į Si
birą arba į kitus tolimus Rusi
jos pakraščius. 4971 metų lie
pos mėnesį pačių .komunistų 
spaudą rašė, kad statybos dar
bams į tolimosios Rusijos plo
tus buvo išvežta daug jaunimo. 
Vien Komsko automobilių sta
tybos darbams buvo išvežta 30 
lietuvių' jaunuolių. Kaip jie pa
tys rašo: “Dvi naktis vykome 
traukiniu, vėliau laivu “Volga” 
plaukėme Karnos upe. Ten dirb
sime prie betonavimo darbų. 
Ten jau dirba 37,000 žmonių iš 
įvairių rusų okupuotų kraštų. 
Darbininkai nusiskundžia, kad 
šaltis, purvynas ir visur šlapia”.

Kaip anksčiau minėjau, Z. V. 
Rekašius, skaitydamas Toronte 
akademikams paskaitą, pats at
žymėjo, kad 17,000 lietuvių spe
cialistų, akademikų, darbininkų 
ir kitų įvairiausių profesijų te
bėra Sibire ir kitose respubliko
se už Lietuvos ribų. Tai va, kaip 
tie Rekašiaus minimi “vaikai” 
turi atsilyginti Lietuvos koloni
zatoriams už tą “pamokymą”. 
Apie tuos vandentiekius ir ki
tus civilizacijos “patogumus” 
jau rašiau š. m. Naujienų Nr. 
10-me apie Vilniaus komunisti
nėj spaudoje — “Literatūra ir 

Menas” okup. Lietuvos istori-( 
jos-etnogrąfijos muziejaus sky-' 
riaus vedėjos, pasikalbėjimą, j 
pavaizduojami vandentiekiai ir Į 
kitokį “.patogumai” Vilniaus Ge
dimino kalne.
Kas ta “angliška propagandinė 

knygutė”?

Dabar paimkime, iš kur tas 
Z. V. Rekašiaus minimas “la
bai ilgas ir įdomus” anglės laiš
kas atsirado?

Ilgas anglės skaitytojos — 
Mrs. Mary Delaney laiškas bu
vęs išspausdintas Čikagos kata
likų savaitraštyje “The New 
World” 1971 m. rugpiūčio 20 d., 
o anksčiau, prieš savaitę, tame 
pat savaitraštyje buvę įdėti vie
no anglo žurnalisto Maskvoje 
įspūdžiai iš Vilniaus. Tie žur
nalisto įspūdžiai buvę gana pa
lankiai įvertinti išeivijos lietu
vių spaudoje. Tik vienoje vie
toje jis panaudojęs anglišką pro
pagandinę gnygutę, dėl religijos 
Lietuvoje, žurnalistas padaręs 
gana naivią išvadą, kad ir re
ligijos padėtis okup. Lietuvoje 
gerėjanti. Kaip matome, čia Re
kašius pastebi, kad tas anglas 
žurnalistas padarė “naivią iš
vadą”, jog okup. Lietuvoje re
ligijos padėtis gerėjanti. Z. V. 
Rekašius jau žino, kad anglų 
žurnalistas tai padarė, tik pa
siskaitęs “anglišką propagandinę 
knygutę”. Ar jis skaitė ar ne
skaitė, bet- jei tokią skaitė, tai 
tą “anglišką propagandinę kny
gutę” aš nesutikčiau pavadinti 
angliška, bet grynai rusiška, tik 
anglų kalba parašytą. -Tokių 

propagandinių knygučių komu
nistai prirašo labai daug, tai to
kia jų taktika.

Dabar pasižiūrėkime, kur tos 
“angliškos propagandinės kny
gutės” išeina, kas jas paruošia?

Tą propagandinę knygutę 
“USSR - Lithuania” prieš keletą 
metų yra išleidusi “Novosti” Pu- 
lishing House, Moskow. Knygu
tė -yra paruošta anglų kalba ir 
skiriama turistams. Tokių kny
geliu yra išleista apie visas so
vietines “respublikas”. “Novos
ti” agentūra, kurios skyrius yra 
ir Vilniuje, duoda angliškai kal
bantiems turistams žinių apie 
okupuotos Lietuvos žmonių so
cialinį ir ekonominį “progresą”. 
Knygutė yra grynai propagandi
nio pobūdžio ir pilna komunisti
nių melagysčių. Joje net rašo
ma, kad Lietuva savanoriškai 
įsijungusi į Sovietų Sąjungą ir 
esanti 15-ji sovietinė respublika, 
turinti savo konstituciją ir kiek
vienu momentu galinti iš Sovie
tų Sąjungos išstoti kada tik no
ri!

Taigi, ta knygutė yra ne ang
lų išleista, bet grynai komunis
tinių ruskių, tik žinoma, anglų 
kalba. Tokia komunistų propa
gandinė knygutė apgaudinėja 
ne tik turistus, bet dažnai klai-

KENOSHA. W1S.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas
Kenohos lietuviai lietuvei ren

giasi paminėti Lietuvos nepri
klausomybės 54 metų sukaktį.

Minėjimas įvyks vasario 13 d.
3 vai. po pietų $v. Retro parapi-s 
jos salėje, 3100 —- 23rd St.

Minėjime kalbės Dr. Jonas 
Valaitis iš Chicagos įr miesto 
meras Wallace E. Burke.

Meninę programą atliks Litua
nistinės mokyklos vaikučiai ir 
tautinių šokių grupė, kuriems 
vadovauja Stasė Paukštelienė ir 
Stasys Milašius.

Pamaldos už Lietuvą įvyks 
vasario 13 d. 8 vai. ryto Šv. Pe
tro parapijos bažnyčioje.

Po minėjimo bendro vaišės.
Kviečiame visus į šią lietuvių 

tautinę šventę.
Rengia ALT skyrius. J. K.

ROCKFORD, ILL
Lietuvos šventės Vasario 16 

minėjimas

Tikrai iškilmingai atšvęsti 
Vasario 16 d. rengia AL Tarybos 
skyrius Rockforde, sekmadienį, 
vasario 27 d., Lietuvių Klubo 
puošnioje salėje. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Kanauninkas kun. 
Zakarauskas 'atnašaus šv. mi
šias už laisvės kovose dėl Lie
tuvos žuvusius 12 vai. dieną. 
Giedos Lietuvos Vyčių choras, 
dirigentas Faustas Strolia iš 
Chicagos.

Po pamaldų visi į Lietuvių 
Klubo salę, kur bus svečiams 
užkandžiai įr 2 vai. po pietų 
prasidės programa. Lietuvos jū
rų šauliai iš Chicagos garbin
gai įneš vėliavas ir,sustatys sce
noje. Pagrindinę kalbą -pasa
kys agronomas Andrišiūnas iš 
Chicagos. Lietuvos Vyčijl cho
ras dainuos .vadovaujant muz. 
Faustui Stroliai ir pasižymėję 
dainininkai iš .Chicagos. Nors 
mūsų tėvynė -Lietuva rusų bur
liokų okupuota, atimta aš jos 
gyventojų .visos laisvės, jiems 
nevalia švęsti, susirinkti jokio
se šventėse, bet mes -laisvėje 
gyvenantieji mūsų tėvynės ne
laimei parodykime užuojautą, 
gausiai susirinkime švęsti Lie
tuvos šventę Vasario 16 d.

Įėjimas nemokamas.
žvalgas

• Kas yra įsimylėjęs save, tu
ri bent tą pirmumą, kad jam 
neteks susidurti su daug varžo
vų. Lichtenbergas 

dina ir žymius anglų žurnalistus, 
kurie grįžę dažniausiai, iš tokių 
•knygučių, imasi žinių ir su to
kiomis klaidingomis mintimis iš
eina į viešą angliškąją spaudą.

(Bus daugiau)

V. KRĖVE

Vyriausybės sudarymas
Iš pirmosios bolševiku 
okupacijos Lietuvoje

c) Pakarklis, kandidatas Į teisingumo 
ministerius, baigęs Teisių fakultetą. Jis 
man buvo gerai žinomas, bet ne iš gerosios 
pusės. Turėjau _pamato laikyti jį nerimtu 
žmogumi. Dar studentu .būdamas pasižy-' 
mėjo, kaip veiklus “ateitininkas”. Krikš
čionių demokraių partija tuo metu žiūrėjo 

į jį, kaip Į būsimąji savo partijos šulą. Į 
pirmuosius Seimus rinkimo metu buvo 
svarbiausias jų agitatorius, “bačkininkas”. 
Savo prakalbose nesiskaitė su žodžiais, kai 
reikėjo iškolioti kairesniųjų pažiūrų parti
jas ar žmones. Buvo nesugyvenamas, ku
pinas griežtos neapykantos kairesnio nu
sistatymo asmenims, net savo politinių 
draugų tarpe. Kai i valdžią atėjo tautinin
kai, jis greitu laiku -persimetė pas juos,ir 
ten irgi pasireiškė savo veiklumu, todėl 
tautininkų vyriausybės buvo proteguoja
mas. Bet sayo nelaimei prisidėjo prie “vol- 
demarininkų”, jkiirie buvo nepatenkinti 
prezidento Smetonos “demokratiškumu”. 
Kaip šalininkai griežtos diktatūros, jie bu
vo sumanę perversmą, kuris nepasisekė. 
P. Pakarklis, nors nebuvo patrauktas atsa- 
komybėn ir nuleistas, kaip kiti perversmi
ninkai. bet buvo išmestas iš tautininkų 
partijos.

d) Antanas Venclova, numatytas į švie
timo ministerio vietą. Jaunas vyrukas, bu
vęs mano mokinys, gabus rašytojas. , Bai
gęs Humanitarinių mokslų fakultetą, gavo 
“Aušros” gimnazijoje Kaune lietuvių kal
bos ir literatūros mokytojo vietą, buvo la
bai mėgiamas mokinių ir giriamas virši
ninkų, kaip geras mokytojas. Politika iki 
šiol, kiek žinojau, visai nesidomėjo. Prieš 
kelias savaites buvo atleistas iš mokytojo 
pareigų dėl smulkaus eilėraščio, kurį pa
skelbė spaudoje. Jame Venclova pareiškė 
širdgėlą, kad suliepsnojusiose žudynėse 
liejasi tiek daug nekalto kraujo, tiek daug 
tenka žmonėms patirti skriaudų, pralieti 
ašarų dėl tuščių užgaidų tų, kurie skelbia
si Dievo rinktais .vadais, švietimo ministe- 
ris įžvelgė, kad mokytojas, reiškiąs tokias 
antikariškas nuotaikas, gali turėti moki
niams slopinančios įtakos.

e) V. Vitkauskas, generolas. Asmeniš
kai su juo susitikti anksčiau neteko. Žino
jau, kad Raštikiui pasitrąukus, buvo Sme
tonos paskirtas kariuomenės vadu, vadi
nasi, jam ištikimas žmogus.

Pats aš buvau numatytas Į užsienio rei
kalų ministerio ir pirmininko pavaduotojo 
vietą.

Kiti kandidatai buvo visai nepažįstami, 
ir kad tokie žmonės yra šiame pasaulyje, 
tik iš šio sąrašo dabar sužinojau.

Susipažinęs su vyriausybės kandidatų 
sąrašu, pareiškiau savo nusistebėjimą, 
kad dėl mano joje dalyvavimo su manimi 
kalbasi ne e. prezidento pareigas Merkys, 

bet SSSR vyriausybės įgaliotinis, ir ne pre
zidentūroje, bet SSSR atstovybėje. Be to 
man siūloma būsimoje vyriausybėje vieta, 
kurios aš nieku būdu užimti neišdrisčiau, 
Dar suprasčiau, jei man būtų pasiūlytas 
švietimo ministerio pareigos eiti, švietimo 
reikaluose šiek tiek nusimaniau, bet poli
tiniais klausimais niekuomet nesidomėjau 
daugiau, negu gali domėtis paprastas Lie
tuvos pilietis, politinė veikla man visai 
svetima. Paprastu, normaliu laiku negalė
čiau su panašiu pasiūlymu’sutikti, o da
bartiniu — tuo labiau. Be kita ko, nema
nau, kad tokią sunkią ir atsakingą valan
dą Paleckis būtų tinkamas kraštui vado
vauti. Bent aš tuo netikiu ir todėl nema
nau, kad galiu dalyvauti jo vadovaujamo
je vyriausybėje.

Dekanozovas ramiai išklausė mano gan 
šiurkštaus pareiškimo.

— Dėl tamstos priekaištų turiu pasaky
ti — aš irgi nemanau, kad Paleckis tiktų 
vyriausybei vadovauti. Todėl jis, kaip ofi
cialus pirmininkas , numatytas pagal Lie
tuvos Konstituciją eina Lietuvos preziden
to pareigas vietai užimti. Tai pasyvios pa
reigos , daugiau atstovavimo. Netgi dau
giau, — mes suprantame, kad toks asmuo 
neturės Įtakos Į vyriausybės veiklą. Vy
riausybei vadovauti teks tamstai, .ir todėl 
ankščiau, negu Merkys pateiks jums tin
kamą pasiūlymą, norėjau .su jumis pasi
kalbėti, kaip su busimosios vyriausybės 
galva. Mums būtų skaudu ir tapistos tėvy

nei žalinga, jeigu atsisakytum nuo pareigų, 
kurios bus pasiūlytos. Tamsta esate popu
liarus liaudyje, kaipo patrijotinių veikalų 
kūrėjas, jumis pasitiki jaunoji jūsų inteli
gentijos karta. Vadinasi, jūsų vadovauja
ma vyriausybė turės gyventoji] pasitikėji
mą, mums ir jums tai labai svarbu. Ne
galiu nutylėti, kad karas užsitęs ilgai, la
bai ilgai. Vokiečiai neslepia noro okupuoti 
visus kraštus, iš kurių galėtų grėsti jiems 
pavojus, kad ir netiesioginis. Neabejojam, 
kad jų bus okupuota visa vakarų ir pietų 
Europa, nekalbant jau apie šiaurės kraš
tus. šiandien dėl mūsų draugiškumo su
tarties su jais Lietuva dar yra saugi, bet ar 
nepasikeis jų pasitikėjimas mumis, niekas 
nežino, šiandien jie dar mūsų draugai per 
prievartą, o rytoj gal taps didžiausiais prie
šais, o tuomet pirmas jų žingsnis bus — 
okupuoti Lietuvą, kaip svarbų strategini, 
punktą. Kad to neatsitiktų, buvome mes 
priversti tai padaryti. Nori vokiečiai ar 
nenoriu turės jie praryti -šį jiems,nemalonų 
mūsų žingsni. Bet jie nesiliaus dėję pastan
gų visokiais būdais kiršinti prieš mus vie
tos gyventojus, ir todėl nuims labai svarbu 
turėti Lietuvos tokią vyriausybę, kuria ir 
lietuviai pasitikėtų, ir mes būtume tikri, 
kad ji nepasiduos vokiečių gundoma. No-, 
rime apsaugoti save ir netiesiogiai jus. Jo-’ 
kių kitų tikslų čia Lietuvoje neturime. Kai, 
tik praslinks pavojus, mūsų kariuomenė’ 
tuojau bus atitraukta iš čia, ir ateityje gy
vensite, kaip gyvenote. Džiaugiuosi, kad 
jau būsime vėliau tiesioginiais kaimynais, 

ir draugiški santykiai tarp SSSR ir Lietu
vos bus dar tampresni, negu iki „šiol buvo.

Taip kalbėjo Dekanozovas, ir man tuo
met atrodė, kad jis kalba nuoširdžiai. Bet 
tai manęs nepadrąsino ir neįtikino, kad 
galiu pasiimti tokias komplikuotas ir atsa
kingas pareigas, kurioms visai nesu pasi
ruošęs. Buvau griežtai nusistatęs tų parei
gų neimti, .bet nenorėdamas jbūti ilgiau 
įkalbinėjamas pasakiau, -kad visa tai mane 
užklupo netikėtai, ,ir aš turiu gerai pagal
voti, ar pajėgsiu panašioms pareigoms. 
Atsakymą galėsiu duoti tik pasimatęs su 
Merkiu, kuris dabar eina prezidento pa
reigas.

Tuo mano pasikalbėjimas su Dekano
zovu^ pasibaigė. Grįžęs namo ir trumpai 
pasitarus su žmona, paskambinau SSSR 
atstovybėm Atsiliepė Pozdniakovas, ku
riam čia pat pareiškiau, kad aš viską ap
galvojau ir nutariau siūlomųjų pareigų 
neimti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
.Ddre nr a šrti 
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''R. ANNA BALIONAS
*KIŲ, AUSŲ. HO5LĖ1

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

285® W. 63rd STREET
OfUo PRokp.c-
Razid. tslsfu WAIbrook 5-507S

Kaadien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
**o 7 Ud 9 vai vak. Tree, uždaryta"

ATSISVEIKINANT SU KUN. M. VALADKA c™gos l. draugijų 1972 m. valdybos'

R«z. tai. 239-4663

M. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. Pulawci Rd. (Crawford 

Medical Building). ToL LU 5-6446
Priima ligonius pagal nusitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolefa PRoapect 8-1717

DR, S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-6 
tixtai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. olisas uždarytas. 

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

OR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR 8LAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof. 695-0533 

Pox Valley Medical Confer 
,860 Summit St. .

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN .ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad., penktadienį nuo i—5. tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ali 3-0001.

Jau daug metelių prabėgo nuo 
mano pirmosios pažinties su am
žino atminimo kunigu Mykolu 
Valadka. Susipažinome Pirma
jame Amerikos Lietuvių Tau
tinių Bažnyčių Sinodo suvažia
vime, kuris įvyko Pittsburghe. 
Tuo laiku Lietuvių Tautinių pa
rapijų skaičius Amerikoje buvo 
didokas.

Čia Pittsburgne irgi buvo ga
na gausi Lietuvių Tautinė šven
to Jurgio parapija. Tuo laiku 
aš buvau jaunas studentas, ne
seniai atvykęs iš Lietuvos. Kaip 
“Naujienų” korespondentas nu
vykau į Pittsburghe sušauktąjį 
lietuvių Sinodą. Pamenu kaip 
šiandien, suvažiavimo posėdį 
atidarė Sinodo prokuroras (taip 
buvo pasivadinta) žymus kal
bėtojas, buvęs SLA preziden
tas ir advokatas Fortūnatas Ba- 
gočius iš Bostono. Sinodo suva
žiavimas buvo gausus. Jame da
lyvaujančių pasisakymai man 
padarė labai gerą įspūdį. Ypa
tingai man patiko jų gilus patrio
tizmas, gili meilė Lietuvai, jų 
religingumas be fanatizmo ir be 
neapykantos kitaip tikintiems. 
Na, o svarbiausia kas man pati
ko, tai dalyvaujančių pareiški
mai, kad liet, tautinių parapijų 
bažnyčios, mokyklos, kapinės, 
parkai priklauso parapijonams.

Kaip pagalvoji apie dabar 
vykstančius nesusipratimus Chi
cagoje dėl Kazimierinių kapinių, 
pradedi suprasti ir įvertinti se
nųjų ateivių sumaningumą ir

GRADINSKAS

sugebėjimą apsaugoti, kad ir re
liginio pobūdžio, lietuvių pini
gais įgytą turtą.

Iš pirmųjų ateivių galėtų ne
maža pasimokyti ir Šių laikų lie
tuviškoji visuomenė.

šiame Pirmame Sinodo suva
žiavime labai puikiai užsireko
mendavo kunigas Mykolas Va
ladka. Jis buvo gabus kalbėto
jas ir jo pasiūlymai buvo rimti 
ir apgalvoti.

Per keletą dienų, jam būnant 
Pittsburghe, turėjau progos su 
juo išsikalbėti ir arčiau susipa
žinti. Iš jo sužinojau, kad jis 
Kaune yra baigęs Kunigų Se
minariją, ir studijavo Lietuvos 
universitete, teologijos - filoso
fijos fakultete. Vėliau gyveno 
Pietų Amerikoje ir jau keletą 
metų kaip užima Lietuvių Tau
tinės katalikų parapijos klebo
no pareigas, rodosi, Lawrence, 
Mass.

Vėliau man teko sutikti ku
nigą M. Valadką SLA seimuose, 
kuriuose jis aktyviai reiškėsi.

Pamenu, kaip jis mane ragi
no ir kitus agitavo, kad mane 
SLA Detroito Seime išrinktų 
Tėvynės redaktorium. Kiek pa
menu, kunigas M. Valadka nuo 
pat savo įstojimo į Susivieniji
mą dalyvavo beveik visuose 
SLA Seimuose. Jis turėjo di
delę įtaką SLA delegatų tarpe 
ir todėl nestebėtina, kad kiek
vienam Seime jis buvo išren
kamas Į svarbias pastoviąsias 
komisijas. Jis dalyvavo ir pra
eitame SLA Seime New Yorke. 
Jo ten pasakytos gražios kalbos 
apie Susivienijimą ir jo paskir
ti niekada neužmirš Seime da-

UETUV1Ų ZAGAKES KLUBO VAL- 
JUXMA — Pirmininkas

ram JucLMHoiiib, 'žuoo bo. ncauug 
lex. oqo-oqii; V icepxruuum- 

tos Koše .Dmu£<uvis, b. uiuon 
A ve., ici. bxi-ouQu; Nutarimų rasų 
Josepn ikeirUTažus, caiuor-
ma zive., teV buiansų
rasi, nerinan Danm, -r»vo So. Yvasn- 
uniaw Ave^ ueu 0*4-414*; ^outfoxes 
ras u uoocpLLLiie .aiasxuoxus, *ooo bo. 
Keauu& lei. ooo-ooil; IzoxninKe 
-rtxieua lxllluUs, 40^.0 w. 00 ou, leu 

x^oxcspoimemas himnas 
Justo ZkMU W. Zo bu, leu
— jxiuov bUsiruuuiuax ivyusia ki<*k- 
vxeuo ineacixxo seivuią sejunaoieni, 
l;uu vau pupiei nouy^uoa sveLai
ne j, 2*14 w. SU xsariai pruma- 
mi nuo 16 iki ou melų.

ZKMA1C1Ų KULTŪROS KLUBO VAL- 
<UXBA l^f/2 JkLCJlAMS — Pirmininkas 

JOoepii bKeixys, ooul So. Aiiesian 
AVC.» leu 4 JO-oobo; Vįcepirmįninkąs 
JbTanK. ramu u k as, 0^10 so. ziriesian 
Ave^ teu 4'40-102*; iNuiarimų rasų 
Koxe mazgaiviene. bouo so. union 
Ave., ieu »24-ooou; r mausų rasų 
Bermce žemgalis, Zooo w. 42 bu, 
lei. 0*4-204?; izao giooejas Janus 
Mimas, oou2 bo. ixoiaica a ve., lei. 
ooo-ioto KasminKas Lijo Lenin
us, Z222 Wesi z* street., leleionas 
376-bsou; Koresponuemas Josepn 
bgeivys, Ubui so. Friesian Ave., leu 
77o-ooso. — busirinKimai įvyKsia 
kieKvieno mėnesio trecią ireciaaie- 

nį, 7:uu vaL vak., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. *3 bu rtanai priima
mi nuo 16 iki metų.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KDUBO VALDYBA 1942 METAMS — 

pirmininke Lstena Mci\amee, blol 
So. spamoing., teL *^*-*^36;* Vice- 
pinmninKas Julia SačausKas, 7222 S. 
Ricnmond SU, teL HE 4-7174; Nu
tarimų rasų Rože Diazgaiviene, 
3bUd So. Union AveM tel. y27-bbbu; 
l'inansų rast. Bernice Žemguns, 
2o3o VY. 42 SU, tel. b47-2379; Kon
troles rast. Josepnme Masilionis. 
4o3o So. Keating Ave., teL 5bo-obil; 
Kasos giooejas Josepn MiKsis, 7201 
S. rrancisco Avė., tel. 773-17*0; 
Kasininkas Malt Povilaitis. 7050 S. 
Mapiewood Ave., teL 4344)267; Mar- 
šaiKa P. Masinonis, 4636 S. Keating 
Ave., tel. 000-0011; KoresponuenLas 
Estelle Mcixamee, 61ol bo. Spaul
ding, teL 434-4336. — SusirinKimai 
Ivyxsta kas kieKvieno menesio tre
cią seKmadiem, l:uu vai. popiet Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43 St. 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų._________________ _

ZARASIŠKIŲ KLUBO VALDYBA 1972 
METAMS — Pirmininkas Petras Ble- 

kys, 7006 So. Rockwell St., telef. 
HE 4-9916; Vicepirmininkas Alfon
sas Čičelis, 7125 So. Whipple SU 
tel. WA 5-6527, Sekretorius — Mi
kalina Bikulčienė. 1622 So. 50 Ct., 
Cicero, tel. OL 6^8826, Finansų se
kretorius — Petras Anužis, telef. 
778-2145; Kasininkas — Emilija Sur
vila, 5601 So. Monitor, tel. 5823612, 
Direktoriai — Sophie Venco. Bro
nius Bikulčius ir Povilas Peškaitis.

UTENOS APSKRITIES DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS — 

Pirmininkas — K Stukienė, 7242 
So. Francisco Ave., tel. PR 7-8817; 
Vicepirmininkas — J. Šulcą, 3933 
So. Rockwell St.; Kasininkas — Ma
ry Radziukenas, 6804 Sc. Artesian 
Ave. ; Finansų rašt. — B. Žemgulis, 
2535 W. 42nd St., tel. VI 7-2879; 
Nutarimų rast. — V. Juška, 5717 S. 
Leflin St.; Kontrolės rast. — A. Ra
dziukenas, 6804 So. Artesian Ave. 
— Susirinkimai vyksta kas antrą 
antradienį, 7 vaL vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St,

SAN FRANGSCO, CAL1F.
San Francisco Dėtuvių 

respublikonų klubo susirinkimas

Sausio 12 d., p. Jazbučių vai
šinguose namuose, Sunnyvale, 
Calif., įvyko pirmasis 1972 me
tų San Francisco Liet, respubli
konų klubo susirinkimas. Sve- 
čias-kalbėtojas Mr. Heino Jogis
— Estų respublikonų veikėjas
— išdėstė mintis apie reikalą 
įvairių tautybių respublikonams, 
susiorganizuoti ir tuo-turėti sva
resnį balsą ateinančių rinkimų 
metu ir po jų. Taipgi siūlė pa- 
baltiečiams respublikonams ar
čiau bendrauti savo tarpe.

Klubas išrinko valdybą 1972 
metams: Mrs. Bronė Kellogg — 
pirmininkė, Nr. 1 Devonshire 
Blvd., Apt. 15, San Carlos, Cal. 
94070, tel. 591-3063.

FL TRAMENT AS)
Linksmumo arba valandc*-
gražiausios gėlės ir vauiJuu 

pių papuošimui ir aezomnea

xOY < PETRO (PUTRAMlMT/t;
Hariem Av. — 5MU22©

pirjcrre jav taupymo bonus

I GUŽAUSKŲl 

į GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
I BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

2443 WEST 63rd STREET
I Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834
k -- - -------------------*PETKUS

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

. 2533 W. 71st Street
y j. Telef.: GRovehiU 6-234M

* 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-S
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKSTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ofiso tel.: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad,ir šešta- 

/ geniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
t,.-. ..matarus. o ... . ££

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’"
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

BAIGIASI 2. 15. 72
KAINOS SUMAŽINTOS NET

$200.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-19M
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJI

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. Ė E R Ė N A S
2047 W. 67th Pl. WAlbrock 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tak FRontier 6-1882

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
Tek: 925-8296

valandos* 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA M099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
■iei. 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, NL D., S. C
- ' "C H I R U R G A S

2454 WEST 71st STREET' 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Raid. tole^e Glbson 8-6195

Priims ligonius pagal susitarimą. Dėl 
ra landos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia. tai telef. GI 8*6195

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

i Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
I rvonlr t i n 11 1O

sek-
vaL'

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30

Tel.: HEmlock 4-2413 
7Lj? So. MAPLEWOOD AVĖ.

. CHICAGO. ILL. «0t)29

lyvavusieji. Tame SLA Seime 
kun. M. Valadka buvo išrinktas 
Švietimo Komisijos nariu.

Jo kvietimu, praeitu metų va
sarą, SLA reikalais lankiausi ry
tinėje Pennsylvania oje. Būda
mas Scrantone, buvau svečiu 
kun. M. Valadkos vaišinguose 
namuose. Ten būnant, jis mane 
plačiau supažindino su jo para
pijos veikla. Mačiau puikiai 
įrengtą Tautinės parapijos mū
rinę bažnyčią, puikų parką ir 
tikrai pasigėrėtinas ir .gražiai 
tvarkomas Tautinės parapijos 
kapines. Jis pastebėjo, kad visa 
tai buvo pilnai išmokėta ir kad 
viso to turto savininkai yra pa
tys lietuviai, tos parapijos na
riai.

Daug jis man kalbėjo apie sa
vo tautinę veiklą, apie ką tik iš 
spaudos išėjusią jo parašytą, 
naują knygą “Laisvas Lietuvis”. 
Išvažiuojant iš Scrantono pa
spaudėme vienas kitam dešinę, 
susitardami ; kad susitiksime 
ateinančiame SLA Seime Flo
ridoje.

Tačiau likimas kitaip lėmė. š. 
m. sausio 30 dieną mūsų mie
las tautietis iškeliavo amžiny
bėn ir jau niekados mes jo ne- 
matysim. Tačiau jo atliktus 
darbus mūsų tautos ir tautie
čiu labui minės ir ateinanti 
karta.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
"APŠ VIETA” VALDYBA 1972 ME
TAMS — Pirm. Siella Kaulakis, 3247 

So. Emerald Ave., tel. 22o-3016; vi- 
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 

’ 73 St, teL 9254)546; Nutarimų rast.
Rožė Didzgalvienė, 3808 So. Union 
Avė., tel, 927-8660; Finansų rast. 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green St., 
tel. 842-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green St., telef. 
927-8839; iždininkė’ ’Anastazija Va
lančius, 2451 W..46 St., tel. 927-2197; 
Šeimininkė Adela čuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., tel. .842-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 2:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So.

Kiti valdybos nariai: Vanda 
Šliūpienė, Burlingame, Cal.; Dr. 
V. Kaupas, El Cerrito, Cal.; A. 
Pranys, Mountain View, Cal.

Sekantis klubo susirinkimas 
numatomas vasario 19, 4 vai. 
pas V4 ir V. Šliūpus, 2907 Fron- 
tera Way, Burlingame, Cal. Sve- 
čias-kalbėtojas bus inž. Valdas 
Adamkus iš Čikagos. V. š.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE’’. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

POEZIJOS VEIKALAI
pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas

Poezija — kaip pavasaris, Kuris 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
Duklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

scenovaizdžiuose svajoja,

. P. SH.EIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom- 

* (Arch Supports) ir L t.
VaL: .9 -4 Ir 6—8. Šeštadieniais 9—i 
«M) West 63rd St, Chicago, III. 6^*29 

telef.: PRoapeet 6-5OA^

help your <*> 
heart fund” 
help your HEART

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 $2.00.
5. Butkų Jimf 6ILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

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

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
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, $3.00.
16zStasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 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 psi., S1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

u5 psL $L00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienr 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 Sp. Balsted SL, Chicago, 111. 60608 
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Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje neteko pasišventusio ir 
Susivienijimui atsidavusio na
rio, o aš netekau artimo priete- 
liaus ir draugo.

Tegu ilsisi ramybėje amžino 
atminimo kunigas Mykolas Va
ladka. Povilas P. Dargis,

SLA Prezidentas

Susirinkiiny ir parengimu

PRANEŠIMAI

— Utenos Klubo narių susirinki
mas įvyks antradienį, vasario 8 dieną, 
7:00 vai. vak., Hollywood salėje, 241-7 
W. 43rd St. Būtinai visi nariai ir na
rės dalyvaukite. Mokesčiai bus pri
imami nuo 6:30 vai. vak.

• Valdyba

ZUZANA SAUKA - WAICEKAUSKAIT® <
Gyv. Worth, Ill. Anksčiau gyveno Roseland o apyl.

Mirė 1972 m. vasario 7 dieną, 3:15 vai. ryto, sulaukusi 79 metų ■ 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Telšių aps., Kulių parap.

Amerikoje išgyveno 57 metus? *
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Jeanette Kush, žentas Paul ir Nancy 

Marks, žentas Carl, 4 anūkai — Jeanne Tanke, jos vyras Leo, Sandra 
Babiarz, jos vyras Frank; Gayle Jorzak, jos vyras Ed, ir Rick Marks, 
pusbrolis Witkus su šeima, giminaičių Domarkų ir Drobų šeimos bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Roselando Idealių Moterų, Lietuvių Moterų, žemaičių 
klubams, LLD 79 kuopai ir Kęstučio Pašalpos klubui.

Antradienį, 7 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Leonard koplyčioje, 
10821 So. Michigan Avenue.

Ketvirtadienį, vasario 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į Visų Šventųjų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Zuzana Rauka giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Dukterys, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Leonardas Bukauskas ir Sūnūs. Telef. 

CO 4-2228. ‘ .

EDWARD E. BALTUŠIS
Mirė 1972 m. vasario 7 dieną, 2:25 vai. ryto, sulaukęs 56 metų 

amžiaus. Gimęs Chicagoje.
Paliko nuliūdę: sūnus Gary, sesuo Louise, brolis Peter, pusbroliai 

ir pusseserės: Albert Urlis, jo žmona Shirley; Bernice Klemka, jos 
vyras Bruno; Veto Baltrūnas, jo žmona Sylvia. Casey Griken. jo žmo
na Irene ir Vincė Matulis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų Organiza
cijai.

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

Ketvirtadienį, vasario mėn. 10 dieną 10:30 vai ryto bus lydimas 
iš koplyčios į Chapel Hill Gardens South kapines.

Visi a. a. Edward E. Baltušio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
M , Sūnus, sesuo, brolis, giminės. |

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
"1 1
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rnrrnnrarnnHuxnnnunuumuiiuunnuuimiiitnMHiHimwtmumimDitwHnnnwnimnnunniiTT-

į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: J
.... •'••t. 5

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

Tel: Y Ards 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED .KOPLYČIOS

NABIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone; YAras 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ąve., Cicero, Ill. Phone: .QLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. TeL: YAras 7-113o-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
.(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SUUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

5 J4AUH1NOC, CHICAGO Ė, IU- TUBSCŲkT, fZBSSAST S, 1073
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/NAUJOJI ZELANDIJA
/ Maža, bet veikli lietuviy kolonija

Antipoduose arba pačioje mū
sų žemės apačioje Australijos 
netolimoje kaimynystėje yra di
doka, kaip ir Kanada bei Austra
lija zVis dar Britų Tautų Bend
ruomenei (British Common
wealth) priklausanti sala New 
Zealand, tikriau salų grupė Pa- 
cifiko vandenyne. Viena sala, 
tik 62 ketvirtainių kilometrų ne
gyvenama salikė, taip ir vadi
nasi Antipodai. Tai per amžių 
amžius buvęs visiškai atskiras 
izoliuotas pasaulis su ten iš “pa
tapo” laikų išlikusiais kitokiais 
gyvuliais, paukščiais ir augme
nimis. Salas pirmasis baltasfs 
žmogus Aptiko britų keliauto
jas, tyrinėtojas A. J. Tasman 

'1642 metais, o jas ištyrė J. Cook 
1769 m. Britai tas salas savo ko
lonija pavertė tik 1840 metais. 
•Gyventojų iš viso yra virš 2 mi
lijonų žmonių.

Lietuvių pats pirmasis čia at
vyko Jurgis Seižys 1888 metais 
ir vertėsi avių auginimu ir gin
taro rinkimu, vėliau atklydo dar 
.vienas kitas, tik 1944 metais bol
ševikų maskolių armijoms j Lie
tuvą grįžtant, iš lietuvių pabėgė
lių 1949 m. atvyko stambesnė 
170 lietuvių grupė, sekančiais 
metais mažesnė grupė, vėliau 
dar po kelis ir keliolika. 1959 
m. Nauj. Zelandijoj priskaičiuo
ta 251 lietuvis — 67 šeimos. Pa
siskirstę yra: 84 lietuviai Auk- 
lande ir apylinkėse, 72 Welling- 
tone ir apylinkėse, 29 Christ- 
churche ir 42 Dunedine.

Lietuviai turi susiorganizavę 
savo N. Z. Krašto Bendruomenę, 
kurios valdybą iš pat pradžių 
sudarė veiklūs energingi susi-

I pratę tautiečiai č. Liutikas, pir- 
'mininkas; A. Mitkevičius, vice- 
pirm.; V. Grigaliūnas, ižd.; J. 
Paplauskas, sekret., ir V. Pro- 
cuta — narys.

Bendruomenė kiekviena proga 
prisimena ir primena žiaurią 
Lietuvos okupaciją ir tautos 
naikinimą, kelia Lietuvos ir lie
tuvių vardą ir gina jų teises; ruo
šia tautines šventes, Nepriklau
somybės, okupacijos, trėmimų 
ir kt. minėjimus, pobūvius, pa
skaitas ir leidžia periodinį biu
letenį. Aucklande veikia visų 
Baltų — lietuvių, latvių ir estų 
— klubas, kuriame lietuviai ak
tyviai dalyvauja, net vadovau
ja.

Naujosios Zelandijos Baltų 
Klubo pirmininkas yra Č. Liuti
kas, kurio vadovaujamas klubas 
rodo didelį gyvumą.

Teko matyti krūvą nuorašų 
laiškų bei memorandumų, ku
riuos to klubo pirmininkas Čes
lovas Liutikas praeitais metais 
išsiuntinėjęs įvairiems aukš
tiems asmenims ir institucijoms 
ginant sovietų komunistų per
sekiojamus žmones anapus Gele
žinės Uždangos.

Pav. laiške N. Zelandijos mi- 
nisterio pirm. pavaduotojui, 
darbo ir užs. reik, ministerial J« 
H. Marshall, informuojama, kad 
Baltu Klubo ir kitu tautybių ko
mitetas lankęs net penkis parla
mento narius ir prašęs susipa
žinti su pridedama literatūra 
apie komunistų tikrąjį veidą.

Liepos 27 d. laiške N. Zelan
dijos metodistų bažnyčios pre
zidentui kun. Ford primenama, 
kad kun. Ford, grįžęs iš Vietna-

mc, pareiškęs N. Zelandijos laik
raščiui “Herald”, esą jis pats bū
tų mielai metęs rankinę grana
tą į kiekvieną ten sutiktą ame
rikiečių sunkvežimį”... Paste
bėjęs, koks “vargšas, menkas 

' žmogus ir hipokritas kunigas 
'jis, Fordas, yra”, Baltų Klubo 
i pirmininkas pabrėžia, kad Ame- 
j rika kovoja ne dėl kolonijų, bet 
i tik prieš komunizmo brutalią 
sistemą ir primena jam, kad to 
laiško nuorašai persiunčiami 
“Herald” laikraščiui, Amerikos 
konsului ir Bažnyčių Tarybai.

Spalio 5 dienos laiške Jungt. 
Tautų general sekretoriui New 
Yorke kreipiamas dėmesys į di
dėjantį estų, latvių, lietuvių, uk
rainiečių, ir kitų Rytų Europos 
rašytojų, intelektualų ir studen
tų persekiojimą iš Sovietų Są
jungos ir jos satelitinių valdžių 
pusės. Laiške gen. sekretoriui 
primenama Jungt. Tautų Žmo
gaus Teisių Charta, kurią ši in
stitucija turi ginti nuo jos lau
žytojų.

Gruodžio 1 d. laiške Tauran* 
gos miesto merui dėkojama jam 
už atvirą ir drąsų pasisakymą, 
kad komunistę pavojus N. Ze
landijai yra primenama jam, kad 
to pavojaus bakterijos slypi ne 
vien industrijos srityje, bet ir 
socialiniame bei kultūriniame 
gyvenime. Kitame laiške, palyd- 
raštyje, nurodoma, kad to laiš
ko kopijos išsiųstos “dviem de
šimtims didelių ir dar daugiau 
mažesnių įstaigų asmenims”.

Gruodžio 10 d. laiške JT gen- 
sekretoriui primenama, kad tą 
dieną 1948 metais buvo paskelb
ta Žmogaus Teisių Deklaracija 
ir kad gruodžio 10 diena yra 
žmogaus Teisi*} Diena, prime
nant kad, nelaimei, tie kilnūs 
deklaracijos principai nėra tai
komi SSSR okupuotoms Rytų 
Europos tautoms, prašant pra
dėti diskusijas visos eilės sovie
tų pavergtų tautų Rytų Euro
poje iš okupacijos išlaisvinimo 
klausimu. J. Pr.

"-t-ii ' —į i"iM. iMim—

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

SUPERVISORS WANTED 
MALE OR FEMALE 

MUST-BE 18 YEARS OR OVER 
Have large car, station wagon or van. 
Minimum 4 hrs. per evening and all 
day Sat. Able to supervise young 
boys (12—16 yrs.). Knowledge of Sla
vic language helpful but not neces
sary. Unlimited potential — $150.00 
per week and up.

If you are this person contact 
Mr. BOB DICKEY 

4661 W. 120th ST. (off Cicero) 
or phone 389-2390 

between 11 A. M. & 3:30 P. M. 
interview.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy R.ikia

HOUSEKEEPER
General cleaning & laundry. 5 day 
week. Lave in preferred. Must speak 

some Erfglish. References. 
Lincolnwood. 

673-9190 Days.
Evenings & Weekends 2824733.

Prisimenant Lietuvos nepriklausomybes 
atkūrimo minėjimą prieš 53 metus

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
1 PETRAS KAZANAUSKAS, Prezideataa

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

BUTŲ NUOM AVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — ' PRospect 8-2233

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

VASARIO 16-TOS 1VHNĖJIMĄ 
ruošia vasario 20 dienų, sekmadienį 

2 vai. po pietų 
AUDITORIUM THEATRE 

70 East Congress Street
Lietuvių tautos laisvės kovų sukaktį paminės Akademija ir kon

certu.
Akademijos pranešėjus šiomis dienomis paskelbsime, o koncerte 

giedos Chicagos Lietuvių Operos Choras, Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, gros pianistas Andrius Kuprevičius, dainuos solistės Gina 
čapkauskienė ir Aldona Stempužienė. Diriguos ir akompanuos ma
estro Aleksandras Kučiūnas.

Bilietų kainos tokios: nuo $1.00, $2.00, $3.00, $3.50 iki $4.00. 
Chicagoje iš anksto juos galima gauti Marginiuose.

Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

Kai dabar visur ruošiamasi 
minėti Lietuvos valstybės at
kūrimą prieš 5-1 metus, tad 
tokia proga man pačiam prisi
mena vienerių metų sukaktis, 
būtent, 1919 metų vasario 16 
diena. Tada man vra teke bū 
ti Vilniuje, kurį buvo užėmę 
bolševikai. Tada netikėtai bu
vau patekęs i vadinamąjį švie
timo Komisariatą, kurio vado
vu buvo Vaclovas Biržiška 
(Mykolo Biržiškos brolis). Ir 
tais laikais buvo įprasta va
dinti to komisariato tarnauto
jus tikrais bolševikais. Tikru
moje didesnė dalis tokių tar
nautojų nebuvo bolševikai; 
net ir pats Vaclovas Biržiška 
buvo tik apsimetęs bolševikinę 
skraiste, e. *

pasakytą J. Tumo - Vaižganto 
turiningą kalbą minint tokią 
sukakti.

Pasibaigus kalbai ir tarpu
savy visiems dar pasikalbėjus, 
buvo visų dalyvių gražiai su
giedotas Lietuvos himnas. Mi
nėjimui pasibaigus, kad ne
būtų kokio nors įtarimo visi da 
lyviai išsiskirstė pro užpakali
nes duris i kiemą. Niekas tada 
nepakliuvo į bolševikų nasrus.

Nežinia, kaip tada kitose 
Lietuvos vietose, kur nebuvo 
bolševikų valdžios tvarkytojų, 
tų vienerių metų sukakties at- 
žymėjimas buvo-daromas. Bet 
mes tada Vilniuje mokėjome 
slaptai tą brangiąją sukaktį 
tinkamai paminėti.

A. Kelmutis

tinį susipratimą, įtaigojame, 
kad jie gyvena kaimynystėje, 
priklauso vienai tautinei gru
pei. Tačiau jų susiskaldymas 
tą darbą sunkina”. Inž. Dir
kis pasakoja, kad tame krašte 
ne jis vienas gyvena. Yra ir 
daugiau lietuvių, būtent: Ha
ze, Gaidelis, Dr. Voroneckai- 
tė, Žygas. ir Jie visi gyvena su 
šeimomis ir užima valdiškas 
atsakingas vietas. Yra ir dau
giau, visus neįmanoma išvar
dinti. Yra įvairių profesijų. 
Visi minėti lietuviai yra atvy
kę iš Australijos. Inž. Dirkis 
savo gyvenimu N. Gvinėjoje 
esąs patenkintas. Tarnyba ge
rai apmokama. 'Baltas žmogus 
yra laikomas aukštumoje, tu
ri geras gyvenimo sąlygas. Inž. 
Dirkis čia buvo atostogų metu 
aplankyti tėvą ir brolius. Taip 
pat aplankė Kanadoje gyve
nančias gimines.

PARDUODAMAS 
labai puikus ir modernus apartamen- 
tinis namas. Skokie priemiestyje. 

Geras investavimas. "
Skambinkite 

Mr. R. BORDELON 
Tel. FR 2-5252

SUBURBAN WEST BY OWNER ' 
Large size 5 room brick home. Fini
shed basement, 2% car garage, double 
corner lot, quiet lovely neighborhood.

Many extras.
Priced lower 30’s. ___

2035 So. 23 AVE., BROADVIEW 
u Phone 3454657

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

Brukfieldo gyventojas

LIETUVIS PATRIOTAS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 8062t. • TeL WA 5-2787

Didelis peši rinkimas Jvilrlę prekių. 
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Kai atėjo vasario 16 diena, 
tai J. Tumas — Vaižgantas 
man ir kitiems asmenims patei 
kė mintį, kad būtinai reikia 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo vienerių 
metų sukaktį. Kadangi tada 
negalima buvo Vilniuje viešai 
skelbti tokias sukakties minė
jimą, tai buvo taip sakant, tik 
slaptai sukviesti žmonės į to
kį minėjimą. Ir štai vasario 16 
dieną, vakare, teko susirinkti 
nemažam būreliui tuose pa
čiuose namuose, kuriuose 1918 
m. vasario 16 dieną buvo pasi
rašyta mūsų vadinamųjų sig
natarų Lietuvos nepriklauso
mybės deklaracija. Nors tų 
namų patalpose visiems susi
rinkusiems buvo ankšta, bet 
buvo labai malonu išklausyti

Svečias iš
Naujosios Gvinėjos

Pabaigoje sausio mėn. JAV 
ir Kanadoje lankėsi inž. Jau
nutis Dirkis, Australijos val
džios įgaliotinis • Naujoje Gvi
nėjoje. Jis gyvena Lue mieste 
ir yra įgaliotas padėti kraštą 
ruošti nepriklausomybei. Jis 
pasakoja, kad labai įdomu 
stebėti, kaip gimsta nauja, ne
priklausoma valstybė, o tra
giška, kad lietuvis negali savo 
kultūringos tautos nepriklau
somybės atstatyti, o ruošia ne- 

' priklausomybei pusiau primi
tyvu krašta. Turimas valdvmo 
aparatas, žmonės, bet neturi
ma tautinio susipratimo. “Už 
,tat mes ten ir skiepijame tau-

Lietuviai, būdami išdidūs dėl 
savo kilmės, nors ir buvo sujung
ti su Lenkija, betgi išlaikė savo 
papročius, savo civilini kodeksą, 
skirtingą nuo Lenkijos santvar
ką... savo kariuomenę, ministe- 
rius, valdininkus...

Mykolas Oginskis, 1811 m.

TRUMPAI |

M. A.šIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

—i
A. T V E R A S

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

I SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

I ___
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. V A L A N T I N A S

More About Puppies and Life Span

......... m—i^—1^———I

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-92M

J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusL knyga. Kaina S1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimų Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklų.
3. Augustaičio knygų galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.5O čeki 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygų pasiųsime.

People considering the pur
chase of a puppy sometimes 
ask if there is any difference 
in the expected life span be
tween a dog of mixed breeds 
and a purebred dog. Also, 
which of the pure breeds have, 
roughly, the longest life span 
and which the shortest?

Each purebred dog is bred 
for particular traits for the 
betterment of the breed. These 
traits have been continued for 
many generations.

On the other hand, the 
mixed breed is a conglomer
ate of the purebred. Many 
turn out to be quite satisfac
tory pets. However, one trusts 
to luck in selecting a mixed 
breed puppy.

A dog’s life span is related 
to his size. In general, the 
larger the dog, the shorter the 
life span. For example, a 
Great Dane’s average life 
span is 7-9 years, whereas a 
Chihuahua’s average is 10-12 
years. This should not influ
ence the choice of a breed as 
long as the prospective owner 
knows what to expect. There 
does not seem to be much 
difference in potential life 
span between the large pure
bred and mixed breed.
America's Most Popular Dog 

I America’s number one breed 
is the Poodle, outnumbering 
by far all others registered 
annually by the American 
Kennel Club.
. The Poodle was widely used 
tn Europe years ago as a 
water retriever and jplrcus

trick dog. His name' derives 
from the German “pudel,” to 
splash in water.

Poodles, which adapt well 
to city living, come in three 
sizes: Toy, Miniature and 
Standard. Bright, obedient 
and very chic, their only up
keep drawback is the elabo
rate coat clip.

Talk About Dog Devotees!
Centuries ago, dog lovers 

went to extremes. In Ethiopia, 
tribesmen once crowned a dog 
king. He showed approval Of 
his "advisers’ ” measures by 
wagging his tail, his disap
proval by barking. If he 
licked your hand, honors were 
to be conferred upon you. If 
he growled, it could mean 
your head!

* * * * .
Remember, your pot** best 
friend U hl* j

— Povilas ir Julija Liau- 
kevičiai yra Įsikūrę pačioje 
Kanados šiaurėje, Manitobos 
provincijoje, kur dabar yra 
labai daug sniego, šiemet jis 
jiems sutrukdė kasmetinę ke
lionę Į Phoenix, Arizona ap
lankyti A. Ignotą ir kitus bi 
čiulius kartu su jais dalyvau
jant Vasario 16 minėjime. Jie 
priklauso Įvairiems vietinių 
gyventojų klubams ir ten pa
minės tą brangią visiems lietu
viams šventę, betgi toli nuo 
savųjįi.

— Petras Jonyka, 5534 So. 
32 St., Omaha, Nebr. 68107, yra 
išrinktas Jaunimo Metų komite
to pirmininku. Į komitetą Įei
na Algirdas Antanėlis, Dan
guolė Antanėlytė, Paulius 
Burzdžius, Violeta Kazlauskai 
tė, Rita Kovaitė, Romualdas 
Mickevičius ir Vladas Prišman 
tas. Jie atstovauja skautų, tau
tinių šokių grupę ir kitas or
ganizacijas.

— Perankstyvas smegenų se 
nėjimas ir apsauga nuo jo — 
340 Alvudo radijo paskaita ši 
ketvirtadieni, vasario 10 d. 11 
v. r. Sophie Barčus radijo šei
mos valandoj.

— Alvudo Vaikų Teatro mė
nesinė 112 radijo valandėlėj 
Lietuvos Nepriklausomybės at 
statymo minėjimas ši antradie 
nĮ, vasario 8 d. 11 v. r. Sophie 
Barčus Radijo šeimos valan
doj. Dalyvauja: Kęstutis Čer
niauskas, Vidas Matusevičius, 
Rūta Pakštaitė, Algirdas Pilec- 
kas, Audrius Rusenąs, Ramo
na Slonskytė ir Audrius Vik
torą. Režisierius akt. Alfas 
Brinką.

Federaliniy Ir valstijos pajamų 
moke^civ apskaičiavimas * 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

— Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-sios Tautinių Šokių Šventės 
spaudos ir radijo komisiją su
daro: Aloyzas Baronas Vla
das Butėnas, Emilija čekienė, 
kun. Pranas Garšva, Jurgis Ja
nusai tis, Vytautas Kasniūnas, 
Alfonsas Nakas, Petras Petru
lis ir Algirdas Pužauskas. In
formacijos vadovė — Ritonė 
Rudaitienė. _

★ A. Čepulis duoda patarimus 
dėl kompensacijų ir pensijų iš 
Vokietijos, patarnauja vertėju 
įvairiose Įstaigose ir konsula
tuose. Jis notarizuoja doku
mentus ir užpildo Income Tax 
lakštus. JĮ galima rasti 3548 So. 
Emerald Ave., Chicago, Illinois 
60608. (Tel.: LA 3-1387).

(Pr).

Čikagos Lietuvių Taryba 
prašo visus, kurie numato va
žiuoti Į Vasario 16 d. minėjimą 
(vasario 20 d.) specialiais auto
busais, užsiregistruoti Alte tek: 
778-6900. Norima tiksliai žino
ti, kiek autobusų reikės. Regis
tracija vykdoma visą dieną ir 
vakarais nuo 7 iki 9 vai.

(Pr.)

LAIMINGI NAMAI
»

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metu. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas Įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10’BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai/?__ . -

12 METŲ 2 butų geriausias mūro 
namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700.

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. $44,900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė. gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22.500.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
' mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
.2 auto garažas. $29,000.

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

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 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-jų. autom.’ garažas. Marquette Par- 
ke. $36.500. /

GRAŽUS-4 BUTŲ mūr.. alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vbhftsJ 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. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nemę Stetybe ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-eonditioning 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

HOME INSURANCE

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tvn*-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 7763888
Anlcotas Garbačiauskas. ta<
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