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PIKTAI PUOLĖ IR SOLŽENICINĄ
MASKVA. — Užsienio korespondentai gavo slaptais keliais 

sausio 5 d. Maskvoje vykusio Vladimiro Bukovskio teismo eigos 
aprašymus. Iš jų matosi, kaip neteisingai elgėsi sovietų teismas. 
Teisėja atmetė pakartotinus Bukovskio prašymus pakviesti kai 
kuriuos liudininkus, kurie įrodytų teismui kaltinamojo nekaltumą. 
Kai kuriais atvejais teisėja Vera Lubencova nusprendė, kad liu
dininkai “neturi su byla nieko bendro”, kitais atvejais ji pareiškė, 
kad liudininkai yra “bepročiai”, nors jie niekad nebuvo daktarų 
į ligonines uždaryti, bet buvo ten sukišti j sovietinės milicijos už 
politinius prasižengimus.

Iš teismo eigos atpasakojimo 
paaiškėjo, kad Bukovskis vie
name restorane susipažino du 
karininkus, kurie buvo tarnavę 
Lenkijoje esančiuose sovietų ar
mijos daliniuose. Išėjo kalba 
apie lenkų darbininkų riaušes. 
Bukovskis pareiškęs karinin
kams, kad jie neturėtų šaudyti 
į lenkus darbininkus, lygiai, kaip 
jie neturėtų šaudyti ir Į sovietų 
darbininkus^ jei šie sukiltų prieš 
valdžią dėl ekonominių ar politi
nių teisių. Bukovskio manymu, 
kariuomenės uždavinys — tik 
ginti tėvynę nuo išorės priešų. 
Karininkai nesutiko. Jie aiški
no, kad jų pareiga būtų klausy
ti Įsakymų iš aukščiau ir, jei 
reikia, — šaudytų ir Į civilius. 
Bukovskis pasakęs, kad jis ne
šaudytų i žmones, bet. šaudytų 
virš jų galvų.
“Vienas pikčiausių kaltinimų 

Bukovskiui buvęs tas, kad jis 
turėjo Solženicino knygų, kurios’ 
Sovietų Sąjungoje 'uždraustos, 
šią proga prokurorė AsąBpbriiš- 
ko piktai teisme kaltino pati Sol- 
ženticiną, vadindama jį “dva
siniu emigrantu”, kuris Nobelio 
premiją gavęs ne už savo talen
tą , bet už tai, kad jis juodinęs 
sovietų gyvenimą, šmeižęs so
vietinius laimėjimus ir sovietų 

, žmones. Prokurorė sugretino 
kaltinamąjį BukovskĮ su rašy
toju Solženicinu, abu juos 
vadindama “šmeižikais”.

Žydai nenori 
grįžti į tėvynę

WASHINGTONAS. — Stipri 
Amerikos žydų B’nai B’rith or
ganizacija pasisakė už žydų gy
venimą diasporoje — kitose ša
lyse, ne vien tik Izraelyje. Or
ganizacijos vadai savo suvažia
vime pabrėžė, kad norint turėti 
stiprų Izraelį, yra būtina turėti 
ir stiprias žydų kolonijas visose 
pasaulio šalyse, ypatingai — 
Amerikoje.

šis klausimas buvo kilęs sio
nistų kongrese Jeruzalėje, kur 
jauni izraelitai piktai kritikavo 
žydus, kurie nenori sugrįžti Į 
savo laisvą tėvynę — Izraelį. 
Kongrese buvo net priimta re
zoliucija, vėliau, Amerikos 
dams spaudžiant, atšaukta, 
rezoliucija ragino pašalinti
dovaujančius žydus iš jų vietų 
organizacijose, jei jie atsisako 
gyventi Izraelyje.

I

ČIKAGA. — Vakar “Chicago 
Daily News” paskelbė “Major 
ethnic celebrations, holiday 
here”. Lietuvių vardas minimas 
trijų mėnesių įvykiuose: vasario 
16 — Nepriklausomybės diena, 
liepos mėn. Lietuvių šokių Fes
tivalis (sako: data nepaskelbta 
ir gruodžio mėn. nurodoma, kad 
lietuviai valgys “kūčios”. Kaž 
kodėl visai neminimas Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresas.

KAIRAS. — Egiptan greitai 
turi atvykti sovietų gynybos 
ministeris maršalas Grečko.
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LONDONAS. — Britanijai gresia sunki pramonės krizė. Trijų 
asmenų specialus teismas šiandien pradeda apklausinėti anglia
kasių unijos ir vyriausybės atstovus, siekdamas rasti išeitį iš ang
liakasių streiko, kuris tęsiasi jau 5 savaitės ir gresia visai su
stabdyti britų pramonės ratus. Vyriausybė jau įsakė 20,000 
įmonių sumažinti darbą iki trijų dienų per savaitę, šiomis dieno
mis dėl elektros srovės stokos ir jos taupymo iš darbų bus pa
leisti 5-8 milijonai darbininkų.

NEW YORKAS. — Time lei
dykla, kuri leidžia Life žurna
lą, jau paskelbė savo Įsitikini
mą, kad rašytojo Irwing Clif
ford knyga — milijonieriaus Ho
ward Hughes biografija — yra 
apgaulė. Leidykla atsisako sa-j 
vn entorh’oe ir trnrrmc East Chicago, Ind., burmistras Robert Pastrick (sėdi), dalyvaujant Altos atstovams, pasirašo proklamaęiją, skel-

b utr eb IT zaaa Knygos ^iančią Vasario 16 d. Lietuvių Diena. Stovi iš kairės: kleb. kun. Ig. Vichuras, A. Juodvalkis, Altos skyr. pirm,
spausdinti. Tuo tarpu rašyto- A. Vinickas ir sekr. P. Indreika. Pagrindinis minėjimas bus š. m. vasario 20 d. Prasidės pamaldomis East Chi-
ias Žada su°ražinti visus iŠ lei- cag0/ Gary ir San Pierre bažnyčiose, o iškilmingoji dalis bus tęsiama 5 vai. 30 min. vakare East Chicagoje, liet

dyklos gautus pinigus, jei tik 
leidykla nutrauks keliamą prieš 
jį bylą.

JERUZALĖ. — Du žydų mok
slininkai skelbia suradę visai 
naujus šaltinius apie Jėzaus iš 
Nazareto gyvenimą jr veiklą. 
Jie tvirtina, kad katalikų nau
dojami šaltiniai yra iš vėlesnių 
laikų ir esą nudažyti pačių ka
talikų pažiūromis ir tikėjimu. 
Dabar surasti nauji šaltiniai pa
grindžia istorini Kristaus gyve
nimą iš.objektyvių šaltinių. Jie 
parašyti žydo Flavijaus Josepo 
gyvenusio tarp 37 AD iki 100 
m. Jis perbėgo Į romėnų pusę, 
tapo pagonimi ir gyveno Romo
je. Jo raštų suradimas sustip
rinąs nepriklausomus šaltinius 
apie krikščionybės Įsteigėją Jė
zų iš Nazareto.

ČIKAGA. — Apie 100 jaunų 
Čikagos žydų piketavo Osipovo 
Balalaikų koncertą Civic Operos 
salėje.

Vyriausybė paskelbė, kad jei 
angliakasių streikas greit nesi
baigs, už dviejų savaičių nebe
liks akmens anglių atsargų ir 
visi fabrikai turės užsidaryti. 
Tuo atveju darbų neteks 20 mi
lijonų darbininkų. Prekybos ir 
pramonės sekretorius John Da
vies' pareiškė, kad vyriausybė 
nėra tikra, ar galės veikti ligo
ninės bei vandentiekių ar kana
lizacijos įrengimai.

Angliakasiai streiką pradėjo 
sausio 9 d., reikalaudami 47% 
algų pakėlimų. Vyriausybės val
doma Anglies Taryba pasiūlė 
darbininkams 8% pakėlimą. Iki

Jeruzalės šventos 
sienos skandalas

TEL AVIVAS. — Religingi 
žydai Izraelyje surengė visą eilę 
protesto demonstracijų, kai pa
aiškėjo, kad jų šventoji siena bu
vo sužalota Jeruzalės miesto dar
bininkų, kurie iškalė toje “Rau
dų sienoj” keturias skyles. Prem
jerė Goldą Meir paskyrė specia
lią komisiją šia reikalui ištirti. 
Jeruzalės miesto tarybos posė
dyje burmistras Teddy Kollek 
susilaukė-daug priekaištų už tai, 
kad jis nenugriovė seno namo, 
kuris stovi virš žemėje esančios 
“Raudų sienos” dalies.

Siena yra likusi iš karaliaus 
Herodo laikų, žydų archeolo
gai, ieškodami sienos tęsinio že
mėje, iškasė palei sieną tunelį. 
Nuo to pradėjo trūkinėti virš 
sienos iškasenų stovintis 800 me
tų senumo pastatas. Miesto in
žinieriai reikalavo tą namą nu
griauti ir tęsti kasinėjimus, ta
čiau burmistras įsakė to seno 
pastato sienas sustiprinti. Ara
mai darbininkai, bestiprindami 
namą, iškalė keturias skyles 
šventoje žydų sienoje ir tas su
kėlė didžiausią žydų pasipiktini
mą.

ČIKAGOS MERO PROKLAMACIJA
VASARIO 16-TOSIOS PROGA

“WHEREAS, centuries ago, the Kingdom of Lithuania was 
founded and fifty-four years ago the independence of Lithuania 
was restored; and

WHEREAS, Lithuania, once a leading power in eastern 
Europe has been a victim of conquering foi-ces through the years; 
and

WHEREAS, Lithuania, after a struggle ^of 120 years for 
independence, regained independence in 1918 and as an inde
pendent nation made great economic and social progress; and

WHEREAS, in World War IT, Lithuania became a victim of 
Communist and Nazi invasion, bearing since then the terrors 
and sorrow if subjugation and the loss of human life and liberty; 
and

WHEREAS ,in Chicago, thousands of citizens of Lithuanian 
descent have by all possible means demonstrated their concern 
for the plight of the enslaved people of Lithuania and will con
tinue to do so until Lithuania is once more a free and inde
pendent country:

NOW, THEREFORE, I, Richard J. Daley, Mayor of the 
City of Chicago, do hereby call upon the people of Chicago to 
never lessen the fight for freedom of that nation which has 
given to our city thousands of their sons and daughters who 
have become greatly respected citizens of our community to, on 
February 16, LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY, address 
our representatives in Congress urging that action be taken to 
continue focusing attention on the plight of these defenseless 
slaves of Communism and to attend the Official Observance 
be held at the Auditorium on February 20.

Dated this twenty-fourth day of January, A. D., 1972.
Mayor”.

Prezidentas Nixonas susi
tiko su kongreso nariais, kurie 
nusistatę prieš vaikų vežiojimą 
į tolimas mokyklas siekiant rasi
nio balanso. Prezidentas pa
žadėjęs daryti ką nors, nes da
bartinė padėtis esanti nenorma- 
li? Sudarytą komisija ieškos bū
dų, kaip panaikinti priverstinį 
vežiojimą, prieš kurį nusistatę 
ne tik balti, bet ir juodi ameri
kiečiai.

naujo vyskupo
ROMA. — Sekmadienį šv. Pe

tro bazilikoje popiežius pašven
tino 19 naujų vyskupų. Jų tarpe 
į vyskupas pakeltas Rumunijos 
prelatas Anton Jakab. Jį Rumu
nijos valdžia leido važiuoti į Ro
mą šioms ceremonijoms. Tas lei
dimas laikomas ženklu, kad san
tykiai tarp Vatikano ir komu
nistinio Rumunijos režimo page
rėjo.

Nemažai triukšmo Olandijoje 
sukėlė pakėlimas į vyskupus 
prelato Jan Gijsen, kuris olandų 
katalikų laikomas atsilikusiu, la
bai konservatyviu. Net pats olan
dų kardinolas Alfrink pareiškė 
Olandijos televizijoje, kad vys
kupo Gijsen paskyrimas gali su
kelti krizę tarp Vatikano ir Olan
dijos bažnyčios. Olandijos vys
kupai net siuntė popiežiui peti
ciją, prašydami nešventinti Gij- 
seno Romoje, bet jo naujoje vys
kupijoje, kad jis geriau susipa
žintų su savo šabes vyskupais 
ir diecezijos gyventojais. Vys-

Japonijoj baigta 
žiemos Olimpiada 
SAPPORO. — Japonijoje pa

sibaigė Žiemos Olimpiada, kuri 
bus tęsiama tik 1976 metais Den
veryje, Colorado. Paskutinę die
ną didelį netikėtumą sukėlė is
panas Fernandez Ochoa laimė
damas vienintelį ir pirmą Ispani
jos aukso medalį bet kuriose žie
mos varžybose už vyrų slalom 
bėgimą nuo kalno.

šiose žaidynėse daugiausia 
medalių laimėjo Sovietų Sąjun
ga, po jos seka Rytų Vokietija, 
Šveicarija, Olandija ir Ameri
ka, laimėjusi tris aukso meda
lius, du sidabro ir tris — va
rio. Iš tų aštuomų JAV meda
lių septynis laimėjo merginos. 
Netikėtai antrą vietą ir’ sidabro 
medalį laimėjo Amerikos ledo 
ritulio komanda.

kupai nurodė popiežiui, kad Gij- 
sen yra atitrūkęs nuo Olandijos 
katalikų dvasios ir yra pašalie
tis, tačiau popiežius vis tiek jį 
pakėlė.

♦ George Meany, darbo uni
jų federacijos prezidentas, pa
reiškė, kad kainų kontrolė su
smuks, nes ji nesugeba sustabdy
ti kainų kilimo. Jis žadėjo pats 
nepasitraukti iš kainų kontro* 
lės tarybos, tačiau išreiškė ne
pasitikėjimą jos efektingumu.

P. Vietname prasidėjo bu
distų Nauji Metai. Prezidentas 
Thieu pareiškė, kad jis sutiktų 
pasitraukti iš vyriausybės, jei 
būtų garantuota Vietnamui tik
ra taika.

+ Šveicarija reikalauja, kad 
Amerika išduotų jai Edith Ir- 
wing, rašytojo Irwing žmoną, 
kuri kaltinama parašo padirbi
mu, apgavyste, išimant iš Švei
carijos banko knygų leidyklos 
Įdėtus 650,000 dol.

♦ Belfaste keturi sprogimai 
sužalojo banką ir kelias krautu
ves.

Sovietai paskelbė, kad va
kar buvo Į erdves paleistas erd
vėlaivis, kuris skrenda mėnulio 
link.

♦ Pakistano prezidentas Bhu
tto pareiškė greit susitiksiąs su 
Indijos premjere Gandhi ir Ben
galijos premjeru Rahmanu. Pa
kistanas siekia greit atgauti sa
vo kareivius patekusius į indų 
nelaisvę.

Bengalijoje lankosi sen. Ed
ward Kennedy, kurį bengalai la
bai šiltai sutiko.

♦ Čikagoje atstovas Roman 
Pucinski ragina boikotuoti bri
tų prekes. Airiams pasakytoje 
kalboje Pucinski pasmerkė “bri
tų koloniją Airijoje”. Airių ko
mitetas prašo uostų darbinin
kus, kad jie neiškrautų britų 
laivų Amerikos uostuose.

-♦ Iš Rytų Vokietijos į vaka
rus pabėgo pasienio sargybinis, 
kartu atsivesdamas į Vakarų 
Vokietiją ir savo merginą.

Vėl rengiasi 
demonstracijoms 

VERSALIS. — Prancūzijoje 
pasibaigė tarptautinis “karo 
priešininkų” suvažiavimas, ku
riame po prancūzų komunistų 
grupės didžiausią delegaciją su
darė amerikiečiai, įvairių “liau
dies ir taikos” grupių nariai.

Amerikiečiai “taikos mylėto
jai” paskelbė, kad pradedant ba
landžio 1 diena Amerikoje or
ganizuojama daug demonstraci
jų prieš prezidento Nixono Viet
namo politiką. Balandžio 15 d. j šiol besiderint unijos vadai nusi- 
visoje Amerikoje žmonės bus ra
ginami nemokėti pajamų mo
kesčių. Masinės demonstracijos 
įvyks balandžio 22 d. New Yor
ke ir Los Angeles. Visos de
monstracijos turės paveikti dvie
jų didžiųjų partijų konvencijas 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Ambasadorius William Porter, 
Amerikos delegacijos Paryžiaus 
taikos derybose vadas, pavadi
no šią “taikos” konferenciją “ko
munistų kontroliuojama agitato
rių gauja”. Tie žodžiai labai ne
patiko filmų aktorei Jane Fon
da, kuri reikalauja, kad amba
sadorius būtij atšauktas arba 
pats pasitrauktų iš pareigų.

Šios komunistų inspiruotos 
konferencijos nutarimai ragina 
viso pasaulio šalis suteikti Ame
rikos kareiviams — dezertyrams 
politinių pabėgėlių teises ir rei
kalauja Amerikos priimti komu
nistų sąlygas siekiant Vietnamo 
taikos.

leido iki 25% pakėlimų, o Ang
lies taryba dabar jau siūlo 10%, 
tačiau susitarti nepavyksta. Jau 
penkios dienos elektros srovė 
kasdien yra nutraukiama viena
me Britanijos dešimtadalyje. 
Mažesnės Įmonės turi savo elek
tros sunaudojimą sumažinti 
50%. Daug darbininkų yra pa
leidžiami namo. Apylinkėse, kur 
žemės paviršiuje yra akmens 
anglių, žmonės su kibirais eina 
ir kasa anglis namų apšildymui. 
Barnsley apylinkėse du žmonės 
buvo užmušti negiliose kasyklo
se, kur juos užgriuvo žemės.

opiumui naikinti
ISLAMABADAS. — Pakista

no išstojimas iš britų tautų ben
drijos sutrukdė tanrt""' ' r ben
dradarbiavimą f :-j.yčs entomo
logų, kurie Pakistane dirbo la
bai įdomiame projekte, kuris 
anglų kalboj trumpai vadinamas 
“Bug Eats Bug” — vabalas ėda 
vabalą.

Jau 10 metu britu komonvel- 
to mokslininkai ieško organin’į 
būdų kovoti prieš vabalus ken
kėjus žemės ūkyje. Pastebėta, 
kad kenkėjus galima sunaikinti 
priveisiant kitų vabalų, kurie 
tuos kenkėjus suėda.

Pakistano žemės ūkio specia
listai jau siunčia Į VenecuelĄ 
parazitus “Platymeris laevicol- 
lis”, kurie sunaikina didelį pal
mių vabalą kenkiantį palmių me
džiams ir kokoso riešutams. Sau
di Arabijos vynuogynus išgel
bėjo “Dievo karvyčių” siuntos, 
nes tos “karvytės” sunaikino vy
nuogėms kenkiančius amalus.

Dabar darbą toliau tęsia pa
kistaniečiai entomologai, kurie 
gavo 75,000 dol. iš Pasaulio Svei
katos organizacijos, kuri pra
šo surasti tokius vabalus, kurie 
ėstų opiumo aguonas ir mari- 
juanos kanapes. Jau turima to-

Pakistanas dėkoja 
Amerikai už paramą

RAWALPINDI. — Pakistano 
prezidentas Zulfikar Bhutto pa
sikalbėjime su New York Times 
redaktorium Sulzbergeriu pa
reiškė norą atgaivinti ir sustip
rinti tarp Amerikos ir Pakista
no buvusį gynybos paktą. Pa
kistanas yra pasirengęs pradė
ti derybas su Amerika nors ir 
rytoj, pareiškė Bhutto.

Pakistano prezidentas pareiš
kė savo dėkingumą Amerikai už 
jos laikyseną karo su Indija me
tu. Prezidentas žinąs, kad jei 
ne stiprus Amerikos įsikišimas, 
Indija nebūtų sustabdžiusi sa
vo puolimo Pakistano rytuose, 
ypač Kašmiro fronte. Tik Ame
rika paspaudusi Indiją diploma
tiniais keliais ir pasiųsdama sa
vo karo laivus, sustabdė Indijos 
puolimą.

Prezidentas Bhutto pasmerkė 
Indijos draugystę su Sovietų 
Sąjunga, kuriai Indija anksčiau 
ar vėliau turėsianti brangiai su
mokėti už gaunamą paramą. 
Kalbėdamas apie Pakistano 
ateitį, Bhutto nurodė, kad nau
ja konstitucija ir kitos refor- 
mus užtikrins, kad karininkai 
ateityje nebegalės pagrobti taip 
lengvai Pakistano valdžios. Bu
vusį prezidentą gen. Yahya Khan 
Rhutto pavadino girtuokliu, ne
atsakingu žmogumi, tikru “Iva
nu žiauriuoju".

kių vabzdžių, kurie minta įvai
riom piktžolėm. Bėda su jais 
ta. kad kal tais, ėsdami pikžoles, 
vazdžiai sunaikina ir kai ku
riuos žmogui naudingus auga
lus.



TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ
I Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

SMEGENŲ SKLEROZE IR GELBĖJIMASIS N60 JOS
Sklerozė lemia daugeliui žemės gyventojų likimą.

Mediciniška tiesa

Visiems žinomas kraujagyslių 
(arterijų) sienelių sukietėjimas 
senatvėje. Tai vadinama arte- 
riosk’eroze. Tikrumoje pats sie
nelės sukietijimas nėra dar toks 
blogas dalykas, nes vien sukie
tėjimas nelabai trukdo kraujui 
tekėti. Dabar žinoma, kad ne 
tiek kraujagyslės sienelės su
kietėjimas yra pavojingas, kiek 
arterijos spindžio priskretimas 
riebalinėm-kalkinėm masėm (tą 
stovį gydytojai vadina athero- 
sclerosis-atheroscleroze) yra la
bai nepageidaujamas stovis. Tai
gi, arteriosklerozėj vyksta at- 
herosklerozė (išvertus tą žodį: 
suminkštėjimas pakaitomis su 
sukietėjimu). Kietėjant siene
lei, užanka arterijos spindis. Iš
dava — užakimas arterijos su 
visomis katastrofiškomis pasė
komis. Užankant arterijoms, 
maitinančioms krauju smegenis, 
širdį, inkstus ir kitus organus, 
gaunasi tų organų darbo sutri
kimas, pasibaigiąs tų organj ne
veiklumu, net ir mirtimi. Tada 

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

| vi ų geibuvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
j Čia suminėtas Knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
| intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
B Kamuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
i Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
I darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
j besikeičiantį komunizmą. 158 psL, kaipa 3 doL
I Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap-
| rašoma Lietuvos vyriausybes kapituliacija pneš bolševikus ir jos na- 
I nu elgesys tragiškose dienose.
f Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS J LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi-
I minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 
f vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios
1 rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai

nuoja 6 dot
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
įsryškejęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 

. * asmenį*. 270 psl., $4,00.
CIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.

Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose,
. Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONE Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au-
Į tonaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 

užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
I V. Maciūnas, VINCAS KRĖVE SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 

psl., SI,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu-
I rini. gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

’ Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jw>- 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., SI,00. x ‘ _

šie ir kiti leidiniai yra gaunami I
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

g čekį ar piniginę perlaidą. z

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

Poezija Ap pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
trykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

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

2. Vanda Frankiene • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaites iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

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

4. Stase Vanagaite - Petersoniene, LAUME OAUMI. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, karna 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

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

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

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

naujienos,

žmogui taip pat nėra gyvenimo. 
Todėl dabar visi prisiminkime 
tiesą, kad kalbėdami apie arte- 
riosklerozę mes suprantame pa
laipsnišką arterijos užakimą 
masėmis, cholesterolio vedančio 
prie smegenų ar kito žmogui 
svarbaus organo sugedimo bei 
mirties.

Nebūtina sklerozė senam 
žmogui

Išmeskim sau iš galvos, kad 
kiekvienas senas žmogus turi 
turėti užakusias arterijas. Ne, 
šimtą kartų ne! Ir 90 metų lie
tuvis gali turėti neužkimštas ar
terijas, kai kitas, net 30 metų, 
gali būti su pusiau ar galutinai 
užkištomis ir baigti anksti savo 
gyvenimą. Viskas pareina nuo 
daugelio aplinkybių. Betgi svar
biausia sklerozės priežastis yra 
žmogaus perriebus maitinima
sis, perdidelis kraujospūdis, per- 
didelis neveiklumas ir įvairios 
ligos, pvz., cukraligė, gūžio liau
kos neveikia (thyroid sumažin-

— Sek pasaką, mainyte.
Apie senus laikus. 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersoniene

*■

Žurnalistę spaudos baliuje fotografas V. Noreika susirikiavo grupę svečiy ir baliaus šeimininkę: iš kairės 
J. Janušaitis, A. Pužauskas, Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas, J. Vaišnys, SJ., L. ±. S-gos pirm., solistė Dalia Ku- 

ėėnienė, baliaus pravedėja, Altos pirm. dr. K. Bobelis,, dainininkė Vanda Stankienė ir V. Kąsniūnas.

tas veiklumas — myxedema) ar 
podagra-gout.

Vien ilgas amžius tik pama
žu priskretina kraujagysles. Gy
ventojams ilgesnio amžiaus su
laukiant (nemirštant taip gau
siai nuo užkrečiamų ligų kaip 
pirmiau), vis daugėja arterios- 
klerotikų skaičius mūsų tarpe. 
Dabar staigiai pagausėjo psichi
nių ligonių su smegenų skleroze 
skaičius psichiatrinėse ligoninė
se. Dabar net 22% visų priima
mųjų į New York State psichia
trines ligonines pacientų suda
ro smegenims sunegalavę dėl 
sklerozės žmonės.

Mažėjant kraujo pritekėjimui 
per susiaurintas arterijas į sme
genis, pastarosios gauna mažiau 
maisto taip jų gyvavimui rei
kalingo. Tada pradeda smege
nys nykti. Apie priskretusias 
riebalais arteri j as smegenyse 
ima nykti smegenų celės. Tada 
gali atsirasti smegenyse krauja
vimai (apopleksijos) su vienos 
pusės paraližiais. Gali visai už
sikimšti gyslos (trombas), ar 
kamštis gali būti nuneštas į to
limesnes gyslas (embolism). 
Gyslų visiškas užsikimšimas me
dicinoje vadinamas trombozu. 
Tuos terminus reikėtų Įsisąmo
ninti — tada mes protingiau ga
lėsime su amerikiečiu gydytoju 
apie savo ligą kalbėtis. Ne vi
siems bus laimingos dienos tu
rint lietuviškai kalbantį savo 
sveikatos tvrkytoją.

Smegenų sklerozės apsireiškimai
Labai įvairuoja sklerozės pasi

reiškimo laikas. Užtai smegenų 
sutrikimai dėl jos irgi įvairuoja. 
Arteriosklerotinė psichozė (pro
to liga) atsiranda, vidutiniai 
imant, tarp 50 ir 65 metų am
žiaus. Pradžioje ateina1 arte- 
riosklerozės vadinamieji pirš
liai, tai priešsklerotiniai negeru
mai. žmogus ima jaustis pavar
gęs. Jam ima galvą skaudėti. 
Jis darosi apsvaigęs, mažiau ga
li koncentruotis ilgesniam lai
kui. Toks ima darytis mieguis
tas po pietų ar vakarais. Tada 
pamažu ima silpti žmogaus pa
jėgumas atlikti fizinį bei proti
nį darbą. Neretai tokiam prieš 
sklerozės atėjimą laikotarpyje 
ima keistis būdas. Mat, anks
čiau nuslėpti būdo savumai da
bar išeina aikštėn nekontroliuo
jami. Turėti kūno bruožai da
rosi liguistesni. žinokime, jei 
žmogaus charakteris kinta jam 
virš 50 metų sulaukus, tai žen
klas, kad tokiam žmogui yra 
vienas iš dviejų dalykų: arba jis 
turi sifilitinį meningo encefali
tą, arba smegenų sklerozę. Už
tai visi pradėkime dar labai ank
sti kovoti su skleroze. Ne tada 
laikas vaistus nuo sklerozės pra
dėti vartoti, kai jau smegenų ce
lės sunyksta dėl kraujo indų 
juose užsikimšimo, šiandien vi
si stokime kovon su savo priešu. 
0 ne tada bus laikas su juo ko
voti, kai jis mus ant menčių pa
guldys. Rodos, taip visiems su
prantamas dolykas, o kaip jis 
nėra žmonių praktikuojamas. 
Mes visi einame per gyvenimą 
daugiau ar mažiau užrištomis 
akimis. O kai į duobę perintame, 
tada šaukiamės daktaro, kunigo, 
graboriaus ir duobkasio. Gana 

mus tokių melodijų^ Turįme 
šiandien visi pakeisti savo gy
venimo kelią geresniu. Tik ta
da mes galime apturėti kiek ge
resnių vaisių kovoje su sklero
ze.

Staigus galvoj susimaišymas
Dar nėra gydytojams aišku, 

ar gaunasi smegenyse vadina
masis smegenų arterijų susitrau
kimas — spazmas, kartais ir il
gokai besitęsias. Yra tikrų Įro
dymų, kad smegenyse atsiranda 
kraujagyslių spazmai. Jie turi 
didelės reikšmės žmogaus gy
venime. Po kurio laiko spazmai 
praeina ir žmogus ima jaustis 
vėl lyg sveikas. ’

Daugiau nei pusė visų sme
genų sklerozės atsitikimų pasi
reiškia staigiu susimaišymu 
(confusion). Laikotarpiai susi
jaudinimo besikeičią su susimai
šymu yra būdingi smegenų skle
rozės ligai. Kartais sąmonė ap
temsta, atsiranda nedarnumas 
judesiuose ir galvojime, žmogus 
ima nenurinmti vietoje. Kartais 
tokie reiškiniai esti labai stiprūs.

Kitais atvejaiąj .smegenis skle- 
rotinės negerovėj ateina' pama
žu. Kalbama apie lėtą žmogaus 
mirtį nuo galvos. Tokiais atve
jais žmogus ima jausti protinį 
nuovargį, iniciatyvos stoką, dė
mesio nepastovumą, emocini 
jautrumą, žmogus gali imti be 
priežasties greitai verkti, labai 
juoktis ar nusiminti. Kai kurie 
žmonės dėl prasidėjusios skle
rozės labai greitai susijaudina, 
darosi agresyvūs, kišasi Į ne sa
vo reikalus, mėgsta ginčytis, da
rosi nepadorūs, pavydūs ir pa
ranoikai. Slerotikui paprastai 
yra nesuprantami tokie švelnūs 
žmogaus jausmai kaip prisiri
šimas, kitam pagalba bei meilė. 
Sklerotikai ima geisti vien tik 
sau gero, vien tik saviems rei
kalams dirbti, vien tik shvam 
gėriui gyventi. Kai kurie skle
rotikai darosi labai plepūs. To
kiems atmintis įvairiai sutrinka. 
Pradžioj jiems darosi sunku at
siminti vardus. Toliau imama 
bendrai viską užmiršti. Veidas 
sklerotiko darosi nejudrūs, be 
išraiškos. Gali užeiti naktiniai 
siautulio priepuoliai, žmogus ima 
klejoti, bijoti bei nusikaltimus 
pildyti. Neretai smegenų skle
roze sergantysis ima apsileisti 
savo kūno ir rūbų švaroje. Toks 
gali nustoti maudytis. Įsivaiz
davimai — deliuzijos gali būti 
persekiojančio pobūdžio. Nere
tai gaunas tokiems savęs sunai
kinimo bei liguistumo nusiteiki
mai. Toks gali imti pavyduliau
ti savo žmonai bei kitiems šei
mos nariams.

Koks pirma buvai — dabar 
dar ryškesnis tampi

Kaip anksčiau žmogus buvo 
linkęs gyventi, galvoti bei savo 
gyvenimą tvarkyti, taip jis da
bar dar ryškiau savomis proto 
savybėmis pasireiškia. Visos 
jaunų dienų nuotaikos bei gyve
nimo vedimas dabar dar ryškiau 
išplaukia paviršiun. Kartais jam 
pasireiškia negerumai kaip kom
pensacija susilpusiam jo lytiniam 
pajėgumui. Kaip ir senatviškoj 
beprotystėj, gaunasi netinka

mas svarstymas ir sumažėjęs gė
dos jausmas, tas veda prie ne
leistinų lyties reikaluose elge
sių bei lytinių nusikaltimų.

Kova su skleroze
Kol dar laikas, nebūkim pai

ki : skubėkime priešintis perank- 
stybam sumenkėjimui visais at
žvilgiais, įskaitant ir smegenų 
sklerozę. Bepigu būtų, kad sa
vęs visą amžių netvarkęs žmo
gus ir senatvėje pats vienas ne
tvarkingai gyventų. Bet kur 
tau. Prauliavojęs, prarūkęs sa
vo smegenis, žmogus nori svei
kai jaustis, jis eina pas gydyto
ją, ligoninėn. Vis nori būti svei
kas tada, kai jau viskas esti 
pralošta, šitokio elgesio mes 
visi kratykimės. Prisiminkime, 
kad mes gyventi sveikai ir lai
mingai visada norėsime, kai tik 
išsipagiriosime. Todėl jau da
bar pradėkime reikiamai su 
skleroze kovoti.

Pirmiausia pas savo gydytoją 
nuodugniai pasitikrinkime svei

Bridge 
overtrouNed 

waters.
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It’s easy to forget that emergencies 
£q happen. And when there is. a 
crisis, you’ll need a nest egg to foil 
back on.

The Payroll Savings Plan is one of 
the easiest ways to make sure you’ve 
something saved for when you need 
money fest. When you participate in 
the Payroll Savings Plan where you 
weric, an amount you designate will 
be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’* 
an effortless way to build up a- 
reserve.

And now there’s a bonus interest 
rate on all US. Savings Bonds—for 
E Bonds, when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

katą ir imkime reikiamai lopy- 
tis. Toliau — sunormuokime sa
vo svorį ne su tabletėmis, bet 
su gerais darbais, užsiėmimu. 
Tada mes pamiršime valgį. Ne 
iš persivalgymo, bet iš gerų dar
bų artimui sau gyvenimo džiaug
smą kurkime. Neužtenka, kad 
gyvas, esi, turi jaustis gyvas 
esąs — kitiems reikalingas, dėl 
kitų gero pasiaukojąs žmogus. 
Tai žmogaus gyvenimo esmė.

Riebalų mažiausiai vartoki
me, ypač gyvulinių venkime, 
nors ir labiausiai į juos būtume 
Įpratę. Tokie saldūs ir riebūs 
pyragaičiai turi būti labai re
tas svečias mūsų burnoje. Ban- 
kukenus, trynius, kepenis, deš
reles, lašinius, riebias sriubas, 
buljonus... vykime iš savo pa
stogės laukan. Nelieskime nė 
vieno pyrago, kur yra tryniai. 
Liesą mėsą, be riebalų varškę, 
tokį pat lietuvišką sūrį vartoki
me. Tai padės mums riebalus ne 
tik kūno, bet ir mūsų kraujuje 
mažinti.

Sunormuokime savo pakeltą 
kraujospūdį. Nevartokime val
gomosios druskos perdaug. 0 
jei turime pakeltą, ypač antrąjį 
— diastolinį kraujospūdį, visai 
sūrių valgių burnon neimkime. 
Imkime tvarkytis su savomis 
nuotaikomis — jausmais.

Kol mes esame pajėgūs, ne
naikinkime savęs, o statykime

Jtu atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
AleKso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psh Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. išleido Amerikos Lietuvių Istori
jų* Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmus 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kL

Norintieji šią knygą įsigytu prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060K

Bonds issued since June 1,1970... 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Let’s hope there are no troubled 
waters in your future. But remember, 
emergencies don’t always hyppen to 
the other guys.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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ĄŽUOLO GILES
Nuo seno ąžuolo giles žmo

nės vartoja kavos surogatui ir 
gyvmlių pašarui. Gilės yra mais
tingos, jose nemažai baltymų, 
angliavandenių, riebalų ir kitų 
maistinių medžiagų. Gilių mais
tingumas gali prilygti javų grū
dams, bet maistui jos nevarto
jamos, nes turi karčiųjų alkalo- 
idinių medžiagų. Todėl gilių ga
lima pridėti prie kito pašaro 
kiaulėms šerti.

Gamtoje gilėmis maitinasi kai 
kurie paukščiai, pavyzdžiui, 
kėkštai, jomis minta pelės, vo
verės, šernai.

40 METŲ SU VIENA ŽMONA
Etiopijoje, poligamijos šalyje, 

vyriausybė įsteigė vedybinės iš
tikimybės ordiną. Ordino ka
valieriaus titulas suteikiamas 
vyrams, kurie išgyvena su viena 
žmona 25 metus. Vyrai, išgyve
nę 40 metų su viena žmona, 
gauna “Didžiojo mistro” titulą.

savo sveikatą visais mums ga
limais būdais. Apie vaistais gy
dymąsi nuo senatvės negerovių 
(sklerozės) sekantį kartą.

Pasiskaityti. Arthur P. No® 
yes, M. D. Modern Clinical Psy
chiatry, W. B. Saunders Co.



A: VILAINIŲ SIDLAUSKASuJuosta” jau šimtus šokėjų apjuosė
Kaip žinia, tautinius šokius 

jaunimui šokant būtinai rei
kia ir tautinių drabužių. Be jų 
ir grakštūs šokių judesiai ne
atrodytų tokie spalvingi. Man 
ne kartą buvo kilęs klausimas, 
iš kur gausios šokėjų grupės 
apsirūpina tautiniais rūbais. 
Dabar jau skelbiama, kad 
Laisvojo Pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventėje daly
vaus apie du tūkstančiai šokė
ju. Ar dar ir dabar esama mo
terų, kurios^ nebodamos ilgų 
darbo valandų, pačios juos iš- 
audžia? žinoma, gali atsiras- 
,ti kur nors viena kita tani dar
bui pasišventėlė, bet jau išaus 
ti tiek, kad keli tūkstančiai 
galėtų apsirengti, yra tikrai 
neįmanomas dalykas esamose 
sąlygose.

Bet pasirodo, jog, kai yra 
būtinas reikalas, surandama 
ir laiminga išeitis. Vienas iš 
tokių šiai problemai išspręsti 
dideliu talkininku yra Stanley 
Yurkus su savo audykla “Juos
ta” 2418 West 71-je gatvėje Či
kagoje. Jis per savo keliolikos 
metų šioje srityje biznį yra net 
keletą šimtų tautinių šokėjų 
aprengęs nuo galvos iki kojų. 
Jo ir patalpos gana erdvios 
šiam reikalui. Už pačios krau
tuvės yra du nemaži kamba
riai su pasieniais išdėstytomis

lentynomis, kurios apkrautos 
rietimais tautinio rašto ir spal 
vų audiniais. Kai nepastebė
jau ten barškančių staklių, pa
siteiravau, kur taip gausiai tų 
audinių pagaminama, bau
džiama. S. Yurkus paaiškino, 
kad tų rietimų jis pats nenu
džius. Tai jau esą pagamina
ma tekstilės žmonių automati
nėmis staklėmis. Jis tik pasi
rūpinąs jų užsakymais ir tin
kamo rašto parinkimu, kas, 
žinoma, ir sudaro nemaža rū
pesčių ir atima laiko. Gaila, 
kad pamiršau pasiteirauti, ąr 
tie audiniai yra užsakomi pa
gal jo nusiųstus rašto ir spalvų 
pavyzdžius, ar esamą žmonių 
Amerikoje ar Europoje, kurie 
panašių audinių priaudžia pa
gal mūsų senovinio tautinio 
rašto pavyzdžius. Gal jau nė
ra ir taip svarbu. Kai varčiau 
tuos medžiagų rietimus, tai 
mano akims jie atrodė labai 
atitinką ir savo spalvomis ir 
raštu mūsų tautinių rūbų pa
skirčiai ir reikalui. Rodos, ir 
kainos labai prieinamos. Ga
limas dalykas, jog jis turi ry
šiu su tais, kurie tokius rūbus 
gali jau netaip brangiai pasiū
ti, nes ir pardavimo krautuvė
je matėsi pasiūtų drabužių pa-

Ir pačioje krautuvėje (2448

Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones į Lietu
vą, ta 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.

Rugpiūčio 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:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60643 x

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

formacijas kelionių reikalais i viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.
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Žiema labai gražūs vaizdai randami Yellowstone valstybiniame parke. Šiame paveiksle matomas 
slėnys ir tolumoje — ledais apkaustytas krioklys.

t APIE DOSTOJEVSKIO KILMĘ aLGIRDA
Dostojevskio duktė Aimee 

Į (Liubov, Meilė) išrodinėjo sa
vo senatėvius kilus iš Lietuvos. 
Ju tėviškė buvus Minsko guber-

-------- PRIE MASKVOS

1368 m. lapkričio 21 d. prie 
Trosuos upės Maskvos jėgos sto
jo i mūšį su kunigaikščio Al
girdo vedama kariuomene. Mas-

nija, kur ligi šiol esanti vieta, kvos pulkas buvo sumuštas, žu- 
Dostojevu vadinama. Tai glū- 
džiausia Lietuvos kertelė tarp 
Pinsko balų. Dar 18 a. Dosto
jevskiai (tada buvę katalikai) 
išsikėlė į Ukrainą, o paskui į 
Rusiją.

vo jo vadai. Algirdas apsupo 
Maskvų. Visi, kas buvo (Mask
voje, subėgo j Kremlių. Rusų 
metraštininkas teigė, kad Algir
das “sudegino daug vienuolynų, 

[cerkvių, valsčių ir kaimų, daug 
_ x . j . . ... krik ščionių išžudė, o kitus iš-Dostojevskaite dažnai gude- j. ’ _

ir, daug blogo padaręs, grįžo į 
savo žeme”.

davus savo tėvą ir dėdę kalbant: 
“Mes, Dostojevskiai, esam lie
tuviai, bet ne lenkai. Lietuva yra 
visai kitas kraštas, nei Lenkija”.

SKUBI KELIONĖ
Dingtelėjo mintis parašyti ir 

man apie, gal būt, labai retą at
sitikimą skrendant namo 35,000 
pėdų aukštumoje, kur tai ne
toli Spitsbergen© salų pakeliui 
ir Bergeno i Anchorage. Klau
santis švediškos simfoninės-ste- 
reo muzikos, gurkšnojant “Man- 
hattaną” ir žiūrint j uolėtas sa
leles bei apsnigtą žemę, kuri ho-

Nemažai 
išdir- 
moty- 
Turi- 

antai: 
centai

West 71 St.) yra daug juostų, 
takelių ir kitų panašių reik
menų pasirinkimui, 
medžio drožinių, odinių
binių ir kitų tautiniais 
vais dovaninių prekių, 
ma net ir monetų, kaip 
mūsų smulkieji variniai
ir sidabriniai litai iki dešim
ties litų imtinai. Platokas ir 
filatelijos skyrius su lietuviš
kais pašto ženklais, kurių ga
lima įsigyti atskiromis serijo
mis ir pavieniais ženklais. Tai
gi “Juosta” 'gali pasitarnauti 
ne tik tautinius rūbus isigv- 
j ant, bet ir kam nors švenčiant 
sukaktį ar gimtadieni čia gali
ma rasti ir šiaip lietuviškų do
vanu 
dos, 
gana 
kiąs, 1 
Įima ; 
Matyti 
mų, .
tuo bizniu. Turi gerą, žinoma, 
ir patyrimą. Tautinių drabu
žių reikalais pas jį kreipiasi ir 
iš tolimesniu vietovių. Tokiais 
atvejais, kai kreipiasi grupių, 
vadovai, pasiunčiami ir pa
vyzdžiai Įvairių raštų ir spal
vų. Man rodos, yra tikrai pui
ku, kai tautinio meno reika
luose esama tokiii gerų talki
ninkų. atsidavusių nuolati
niam patarnavimui ir suge- 
bančių išsiversti šiame versle, 
nors, aišku, ir nesusikraujant 
dideliu lobiu.

pasirinktinai. Man ro- 
ir pats Stanley Yurkus 
rūpestingas ir nusivo- 

kaip tuose reikaluose ga- 
geriausiai pasitarnauti, 
i, turi ir gerų sugebėji- 
jei gali verstis išimtinai

Chicago Savings and Loan Assn

Chicago Saving!
ind Lou Auociitiu YOUR SAYINGS

UP TO
ISŲR

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

J %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY
-

j ^4 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY‘ -

PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

S100.00 MINIMUM

ij % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Mr*. PHIL PAKEL, President

TEL. GR 6-75756245 So. WESTERN AVE.
H O U R S i Mon. 12 P. M. to 8 P. M, Tues. 0 to 4, Thura. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

rizonte susilieja su baltais de
besimis, nelyginant Živago filme, 
nejučiomis tenka išspausti aša
ras.

Jei ne streikas Kanadoje, bū
čiau skridęs tiesiog, trumpesniu 
keliu namo, ir gal tas nebūtų 
suteikęs tokios nuotaikos. Bet 
dabar riedėjo man ašaros, bet jos 
nebuvo vien tik skridimo emoci
jų padarinys, o dar vakar dienų 
pergyvenimai Vilniuje.

“Kai motina skausmuose pa
gimdo žmogų, kuris papuošia že
mę...”, tai žodžiai, kurie man gi
liai Įstrigo Į širdį, klausantis vie
no iš daugelių sveikintojų rašy
tojai Ievai Simonaitytei, jos 75- 
ųjų gimimo metinių sukakčiai pa
minėti proga, prisirinkusiame 
pilname Vilniaus Valst. Akade
miniame dramos teatre. Žmonių 
žvilgsniai atidžiai buvo nukrypę 
į scenos centre dar gan jaunat
viškai atrodančią, spindinčiu rū
bu pasipuošusią moterį; ją foto
grafuojant, filmuojant ir gau
dant trijomis televizijos kame
romis, mano mintys vėl nukrypo 
į vakarykščią dieną. — mano 
motinos Liudos laidotuvės.

Girgždant po kojom sniegui 
ir slegiant pečius lietuviško miš
ko, lyg namų darbo, karstui, ko
ja kojon, saulei šviečiant artė
jome prie jau iškastos duobės. 
Gausus būrys giminių ir drau
gų lydėjo mus su gyvomis gėlė
mis. Buvo tylu ir gražu, nes Vil
niaus apsnigti kalneliai su eglė
mis sudarė nepaprastą grožį... 
Priklaupęs ir sugniaužęs nuoga 
ranka bėriau sušalusią lietuviš
ką žemę ant motinos karsto...

Plojimas katučių sugrąžino 
mane vėl į reikšmingą minėjimą. 
Daug dar buvo kalbėtojų ir gan 
energingų, bet motinos pagim
dytas žmogus, kuris puošia že
mę, man ypač įstrigo. Tai, ži
noma, buvo derinama su rašy
tojos kūrybingumu. Po sveiki
nimų sekė puikūs deklamavimai, 
senovės dainos, pritariant sku- 
dučiams bei ragų muzikai, o man 
vėl mintys į vakarykščią dieną 
— motinos pašarvavimą.

Gyvos gėlės, kaspinai su už
rašais, “Ilsėkis Ramybėje, nu
liūdę vaikai ir anūkai”, užrašai 
nuo jos jaunystės draugių, iš
deginimas žvake kryžiaus prieš 
užvožiant karstą, nuoširdūs už
uojautos pareiškimai žmonių 
ašarotomis akimis...

štai kapitonas pranešė, kad 
skrendame per šiaurės polių. 
Staiga pagalvojau, kaip jis su
sigaudys su kompasu, kur skris
ti, bet buvau paaiškintas, kad 
yra geras, komplikuotas instru
mentas, kuris tą reikalą išspręs.

Vėl mintys grįžta į pereitos 
savaitės pergyvenimą. Žmonos 
balsas ragelyje, kad gauta te
legrama su liūdna žinia, skubė
jimas iš darbo namo, skubus pra
šymas vizos, fotografijos, 6 die
nų turistinio kelialapio gavimas, 
telegramos prašant atidėti lai
dojimą, skridimas Washingto- 
nan New Yorkan, Maskvon ir 
Vilniun.

Jau, tur būt, artinamės į An
chorage, nes kairėje matau sau
lę tekant. Dar matomos lėktuvo 
raudonai blykčiojančios šviesos, 
kurios lyg primena ką tik pra
leistas naktis Vilniuje bei Mask
voj.

Ramiau nusiteikęs ir įsidėjęs 
nosinę į kišenę, norėjau jau to-

Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Gediminas ėmė save tituluoti 
"Lietuvos ir daugelio rusų 
mių karaliumi”.

Antanas Vosylius

NYKŠTUKAI — LILIPUTAI

Rašytojas turi kentėti ir ken
tėti. Dostojevskis

Laisvė gimdo milžinus
Šilerio '“Plėšiką

e

I

■

INSURED

liau klausytis stereo muzikos, 
kai vėl rūpestis: kaip praeiti da
bar amerikonų muitinę, kad 
neatimtų džiovintų dešrų, kurias 
taip nuoširdžiai Įteikė kartu su 
kitais suvenyrais giminės ir 
draugai.

Pasaulyje gyvena daugiau 
kaip 3,000 liliputų. Jų yra be
veik visose šalyse. Liliputu lai
komas žmogus, kurio ūgis, su
laukus 20 metų, nesiekia 1 metro 
35 centimetrų. 40 procentų lili
putų tuokiasi su normalaus ūgio 
žmonėmis ir turi normalių vai
kų. Amerikiečiai liliputai R. ir 
J. Skineriai turi 14 normalių 
vaikų. Mažiausias liliputas yra 
Juanas de la Krukas (Filipinai), 
kurio ūgis 48 centimetrai. Ma
žiausia moteris yra olandė Pau
lina Musters — 117 centime
trų. Seniausias liliputas pasau
lyje turi 90 metų.

us f
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

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632 

PHONE: 254-4470

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina S2.00.

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

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

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, UI. 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

■?
s8S

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. Santaupų?
10 mėnesio dieną, neša nnošh 
nėšio pirmos.

padėtos priei 
čius mo me

i

I

PER ANNUM 
ON SAVINGS 
OF S5.COO, OR
2. YEAR MATURITY

UNIVERS__ _ ___ ___ ____ - - * __ ■ .' _

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

CERTIFICATES 
MORE,

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

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

įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigo* pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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trims mėnesiams    ______ $6 00
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o
politvežimėlis 
bendruomeninis 
kniubo ir braškėjo 
kaip jauna pušaitė 
nuo šiaurės rytų vėjo.

I
Vietoj įžangos

Bevaikščiojant šiais žemės ke
liais, tenka keistų nutikimų iš? 
gyventi. Net sapne. Ypač per 
bendruomeninius susirinkimus 
ir po jų, per visuomeninius su
sikirtimus bei susikrimtimus ir 
— vėl — po jų. Kodėl keistų,

Yra aiškiai pasakyta ir kny
gose užrašyta, kad — “gink
lams žvangant, mūzos tyli”. O 

man atsitiko kitaip, todėl ir kei
stai.

Pirmą ar antrą naktį po bend
ruomeninių diskusijų, įvykusių 
1972.2.5 Los Angeles Sėtuvių 
katalikų Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, miegu sau savo lovoje 
kaip užmuštas. Tačiau, ūmai pa
juntu, kad kažkas lenda pro lan
gą. Noriu rėkti ir šauktis pagal
bos, bet, matyt, kaip paprastai 
per sapną, — neišrėksiu, o tik 
žiopčioju, lyg trokštanti žuvis. 
Ir iš tikrųjų, jei būčiau rėkęs 
su balsu, būtų kas iš namiškių 
pabudę, sakysim, kad ir mano 
ištikimiausias “kūrybingų” va
karonių bičiulis Kipšas. Bet ir 
jis, kaip vėliau patikrinau, mie
gojo savo guolyje kojas ištiesęs.

Lietuvių laisves kovos
Rytoj, vasario 16 dieną, visi lietuviai minės 1918 me

tais vasario 16 dieną Lietuvos Tarybos Vilniuje paskelb
tą Lietuvos Nepriklausomybę. Kol Lietuvą valdė patys 
lietuviai, krašto nepriklausomybės paskelbimą minėjo 
visa tauta. Rusams okupavus Lietuvą ir primetus lietu
viams “tarybinę” santvarką bei komunistų primestą val
džią, krašto nepriklausomybės paskelbimo minėjimas 
yra uždraustas. Jeigu lietuviai drįstų nepriklausomybės 
sukaktį paminėti bet kurioje Lietuvos vietoje, tai jie bū
tų persekiojami ir baudžiami.

Bet esame tikri, kad ir okupuotoje Lietuvoje lietuvis 
Vasario 16 d. paminės. Jie nesakys kalbų, bet mintimis 
jie gražiai prisimins tuos laikus, kai lietuviai ryžosi pa
tys tvarkyti savo krašto reikalus, kai išsirinko seimą 
įstatymams leisti, kai paruošė kraštui konstituciją ir 
įstatymus valstybei, savivaldybėms, mokykloms ir ki
tiems būtiniausiems reikalams tvarkyti. Vyresnieji pa
pasakos jaunesniesiems, kaip nepriklausomo gyvenimo 
metais visi buvo pavalgę ir apsirengę, kaip jaunimas ėjo į 
mokyklas ir ruošėsi geresniam gyvenimui... Okupantas 
visa tai panaikino. Lietuvius jis apiplėšė, žemę iš jų at
ėmė, o krašto gyventojus pavertė komunistinės valsty
bės vergais, dirbančiais tiktai sovietų karo jėgoms ir 
policijai.

Laisvame pasaulyje gyvenantieji lietuviai Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo sukaktį paminės, bet ne 
visur tai bus padaryta vasario 16 dieną. Vasario 16-foji 
buvo Lietuvos valstybės atstatymo šventė. Ji yra priva
loma visiems lietuviams, bet jos nešvenčia tos valstybės, 
kuriose dabar gyvena nepriklausomybės netekę lietuviai. 
Vasario 16-toji nėra nedarbo diena. Tą dieną lietuviams, 
įsitraukusiems į svetingųjų valstybių ekonominį ir švie
timo gyvenimą, teks dirbti. Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą galės ruošti tiktai vakarais, darbo valandoms 
pasibaigus. Įvairiose Amerikos vietose Vasario 16-tos 
dienos minėjimas bus surengtas vakarais. Žmonės susi
rinks, pasiklausys kalbų ir lietuviškų giesmių.

Vietomis Vasario 16-tos dienos minėjimas jau buvo 
suruoštas praeitą sekmadienį. Vietomis buvo suruošti 
gana gausūs minėjimai su gražiomis iškilmėmis. Kitose 
vietose Vasario 16-tos dienos minėjimas bus suruoštas 
ateinantį sekmadienį, vasario 20 dieną. Chicagoje, pačioje 
didžiausioje Amerikos lietuvių kolonijoje, Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas bus suruoštas ateinantį sekma
dienį, vasario 20 dieną. Minėjimą ruošia Amerikos Lietu
vių Taryba, kurią sudaro pačios didžiausios Amerikos lie-

tuvių politinės grupės ir fraternalūs susivienijimai. Chi- 
cagos Lietuvių Taryba nusamdė didelę salę miesto centre 
ir paprašė įtakingesnių politikų atvykti ir dalyvauti šia
me lietuvių minėjime.

Chicagos lietuvių įtaka stiprėja. Politinių partijų va
dai ir savivaldybės veikėjai domisi lietuviais, jiems rūpi ir 
lietuvių tautą ištikusios nelaimės. Į miesto centre ruošia
mą minėjimą atsilankys ir nelietuvių. Svarbu, kad būtų 
daug lietuvių.

Lietuvių tauta savo reikalus nepriklausomai tvarkė 
vos 22 metu. Sovietų Sąjungos komunistų vadams susita
rus su nacių Vokietija, rusų ikaro jėgos okupavo nepri
klausomą Lietuvą. Tai buvo antras Lietuvos okupavimas. 
Pirmą kartą rusų karo jėgos užėmė Lietuvą 1794 metų 
rugpiūčio mėnesį._ Prieš rusus lietuviai kovojo ištisą šim
tą metų, bet savo nepriklausomybę jie atgavo.

Rusai 1865 metais lietuviams buvo uždraudę net lie
tuviškai spausdinti knygas ir laikraščius. Jeigu kas drįs
davo paruošti bet kokį lietuvišką laikraštį, tai buvo per
sekiojamas ir baudžiamas.

Lietuviai pradėjo knygas ir laikraščius spausdinti 
užsienyje. Pradžioje laikraščius spausdino Prūsuose, o 
vėliau — Amerikoje. Be laikraščių, čia buvo spausdina
mos įvairios lietuvių tautos praeitį liečiančios knygos. 
Amerikoje buvo atspausdinta Simano Daukanto lietuvių 
tautos istorija, Basanavičiaus pasakos, Kudirkos raštai ir 
kitos knygos. Lietuviai, patyrę apie Amerikoje leidžia
mus lietuviškus laikraščius, rašė Amerikon laiškus ir ko
respondencijas apie caro policijos žiaurumus ir lietuvių 
atsparumą. Seni Amerikos lietuvių laikraščiai yra svar
bus žinių šaltinis tais laikais vestoms lietuvių kovoms pa
žinti.

Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje rusai ir vėl oku
pavo Lietuvą. Rusai prisijungė pavergtą kraštą ir nori, 
kad karo meto grobis jiems būtų pripažintas. JAV vy
riausybė ir visa eilė kitų valstybių Lietuvos prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos nepripažįsta. Prie šio nepripaži
nimo daug prisidėjo ir Amerikos lietuviai. Jie aiškino 
spaudoje ir įtikinėjo kongreso atstovus ir vyriausybės pa
reigūnus nepripažinti sovietų smurto akto. Lietuvos pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos nepripažino demokratų ir 
respublikonų administracijos. Lietuviai turi ir toliau da
ryti spaudimą, kad tas smurto aktas nebūtų pripažintas. 
Kaip Amerikos ir britų karo jėgos pasitraukė iš karo me
tu užimtų sričių, taip ir rusai turi būti priversti pasitrauk
ti iš karo metu užimtų žemių.

Lietuviai, minėdami Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą, primena galingiesiems, kad smurto nereikia 
pripažinti, o pavergtoms tautoms reikia duoti laisvę.

Tačiau lendantysis ar lendančio
je bene iŠ baimės, kad kartais 
nesubiiaučiau smaugiamo bal
su, ima raminti, jaukinti: “Nu
rimk, nemėgink rėkti, aš, aš tik 
tavoji mūza, ateinu pas tave po 
daugel, kad ir pavėluotų, metų.

Ir ji man, kiek aprimusiam, 
papasakoja, kad aš kažkada bu
vęs pasivadinęs Dyguldagiu, ra
šęs epopėjas, pats jas spausdi
nęs, kai kada net nelegaliai įsi
gytame popieriuje ir savavališ
kai užgrobtomis darbdavio ma
šinomis, tomis epopėjomis žudęs 
nekaltus losangeliškius, rašęs ir 
spausdinęs satyrinius eilėraš
čius Draugo “Spygl. & Dygi.” 
mėnraštyje, o ji, toji mūza, iš
tikimai man tarnavusi, kol aš 
nepradėjęs jai už staibių grėbti
— ir dar truputį per aukštai. 
“Bet kas buvo, jau žuvo, ir da
bar, jai pro langą įlindus, esan
ti proga pradėti poetinę kūrybą.
— Tai diktuok kokį eilėraštuką, 
užsirašysiu ir vėl pasiųsiu ko
kiam dr. A. Saliūnui, gal šis, 
anot mano gero bičiulio mažlie- 
tuvio, įstatys į “Spygl. & Dygi.” 
puslapį.

Ir ima ji man belsti eilutę po 
eilutės, strofą po strofos. Taigi, 
visai priešingai senam sakymui 
apie mūsų tylėjimą, kada čia 
ilsiuos po vakarykščio ar užva
karykščio “ginklų žvangėjimo” 
parapijos salėje.

Bet būsiu, anot kažkurio Ry
giškių Jono žodynėlio, tiesmu
kas ir prisipažinsiu, kad tos nau
jos eilutės kvepėjo plagiatu, tik 
didžiosios poezijos surogatu.

Pyktelėjęs išvijau mūzą, o 
staiga pabudęs prisiminiau sek
madieninius išgyvenimus audri- 
gose bendruomeninėse diskusi
jose, sėdau prie stalo ir ėmiau 
rašyti proza.

Apie diskusijų planavimą, mano 
užrašytą elektroniniais Įtaisais

Kad tos diskusijos, pavadin
tos “Bendruomenė Lietuvos lais
vinimo darbe”, buvo gerai pla
nuotos, nėra abejonės. Beveik 
nėra nė abejonės, ir kas jas pla
navo. Visi Los Angelių žvirbliai 
čirškia, kad tai žinomo dumvi- 
rato (gal tiksliau —dumdumvi- 
rato) darbas. Ir juodu, vienas 
antram paeiliui pirmininkau da
rnu, šitaipos planus statę:

— Nei šių metų gale, nei atei
nančių pradžioj nerengiava 
frontbičiuliškų studsavaitgalių, 
tad galėsiva tą aplinkybę iš
naudoti bendruomeninėms dis
kusijoms, į kurias pagundysiva 
visada sau paklusnią Los Ange
lių L. B. apylinkės valdybą. Ji 
sutiks savo vardu tai daryti, ką 
veiks nesutikusi, nes mudviejų 
ji ir sukombinuota. Kokia tema, 
koks objektas?! Vienas iš juo- 
dviejų, prisiminęs savo sakymus 
ir rašymus, kad Bendruomenė 
“gerame kelyje”, pakiša gavo 
galvosenai nuoseklią temą — 
“Bendruomentė Lietuvos laisvi
nimo darbe”. Taigi, jei jau ga

lima kalbėti apie kelio gerumą, 
tai ji jau yra palikusi kelyje ir 
pėdsakus, rezultatus.

— Ką statova moderatorium ?
— Ogi bičiulį Algį Raulinaitį, 

kuris savo tvirta ranka ir im
ponuojančia povyza išlaiko bet 
kurį susirinkimą “gerame ke
lyje”.

— O ką sodinava į užstalę re
ferentais ?

— Savaime, aišku, vieną iš 
dabartinės L. A. apylinkės val
dybos šulų, kuris palankiai nu
šviestų — ir naininius, ir vo- 
lertinius posūkius į Bendruome
nės supolitinimą, ir bent vieną 
tokį, kuris išpertų ne tik Altui, 
bet ir Vlikui su jo atgyvenusio
mis partijomis.

— O kaip su laiku?
— Geriausia netrukus po Apy

gardos suvažiavimo, kuriame pa- 
darysiva gerą pradžią, išstum- 
damu autarchines Lietuvos rei
kalų komisijas, ir kuo arčiau Va
sario 16 minėjimo, kad galėtu- 
va parinkti pinigo, taip abiem 
reikalingo, — ir Bendruomenės 
centro vadovybei, ir tavo ir ma
no RRK. Na, bene ir bus vis
kas šiam kartui, ir viskas -bus 
puikiai: Bendruomenės vežimas 
lekia “geru keliu” į priekį, lyg 
pateptas žaibas, Alto — įklims- 
ta. Ir posėdį baigia kitiems nie
ko nesakančiu lozungu: “Nėra 
saldesnio daikto už nuskintą ker
štą!”

III
Apie apskaičiuotą 
pavojų nugalėjimą

Po Apygardos suvažiavimo, 
kuriame su jos pirmininko pa
laiminimu debiutavo ir tos nau- 
jadarės L. reikalų komisijos ir 
per kurį jau buvo paskleisti la
peliai su šiame rašinyje apkal
bamų diskusijų tikslios datos ir 
vietos nužymėjimu, mūsų dum- 
viratas vėl ėmė svarstyti:

— Viską, rodos, gerai aptarė-; 
va, bet ar nepamiršova mesti 
žvilgsnį į salėje dalyvausiančius. 
Jų tarpe gali susirasti ir tokių, 
kurie ims ir pradės raustis po 
mūsų “įvykusių faktų” politikos 
pagrindais, kitaip tariant — ga
li atsirasti užkietėjusių altinin- 
kų ir neatlaidžių vlikininkų.

— Turi galvoj mūsų vietos 
Alto, kuri, kaip pameni, seniau 
buvova pakrikštijusiu daug iš
kilesniu vardu — Pietų Kalifor
nijos Altu, pirmininką Vytautą?

— Vytautą mes frontininkai 
esam apsupę visokiom vilionėm, 
net kvietimą stoti į mūsų eiles 
mėginame pakišti. Todėl jis ne
pavojingas.

— Na, o kaip su Antanu?
— Skirius tuo metu bus įklim

pęs iki kaklo į mokesčių apskai
čiavimus, tiesiog — derliaus nu
ėmimą, tad mažų mažiausiai ga
li būti pavojingas. O prireikus 
paskelbsime, kad prie diskusi
jų prijungsime ir kokią arijėlę 
— “Aš bučiuosiu tavo veidą dar 
karščiau nei Scribos”. (Iš operos

“Skausmingasis Scribe,”). Jis 
nepasirodys.

_  Prisimindamas, mielas bi
čiuli, tavo antrąjį laišką, arba 
atsakymą, Teodorui Blinstrubui, 
išspausdintą Drauge 1972.1.7. 
kuriame tvirtinai, kad pernyš- 
čiame Apygardos suvažiavime 
išbuvai iki galo (prie to išbu
vimo iki galo jau kažkas kabi
nėjasi) ir jokio ten nepritarimo 
JAV LB vadovybei nepastebė
jai, turiu galvoj pernykščių dis
kusijų pagrindinį prelegentą 
prof. Kuprionį. Ar ir šiemet ga
lima laukti jo šimtaprocentinio 
pritarimo mūsų kursui”

__ Ypač šiemet ir ypač po An
tano išpuolio prieš jį pernykš
čiuose Lietuviai Amerikos Va
karuos (Nr. 9). Na, juk atsime
ni tą Redakcijos pastabą prie 
prof. J. Kuprionio “Atviro laiš
ko”.

— Nepavojingas!
— Nepavojingas!
— Na, bet juk lieka dar vie

nas!
Pauža.

— Galvoji apie tą, tą Balvo- 
čių, kurį nevienas net nesvy
ruodamas (taigi, dar net nė la
šelio užskanintos džindžerelos 
nepaėmęs) laiko Antano fron
to bičiuliu?

— Mano manymu, ir jis, bent 
šiuo momentu, jau nelabai pa
vojingas. Viena, paskutiniame 
mūsų literatūros vakare mačiau 
jį sėdint šalia tavęs, mielas bi
čiuli, ir taikiai šnekučiuojant, 
taigi, “flirtuojant” bene su pa
čiu fronto viduriu (kalbančiojo 
balsas, atrodė, kiek priekaištin
gai skambėjo — L. B.). Antra, 
juk jis dabar kaip ir vienakis, 
nes jo antroji nukreipta į Scri
bos §10,000 bylą Municipalinia
me teisme. Yra gandų, kad jis 
dieną ir naktį tupi ir laukia nau
jų “filingų” ir bylos paskyrimo 
posėdžiui, kad kuo greičiausiai 
galėtų išrašyti geros valios lie
tuviams kvietimas į tą spektaklį 
(atrodė, kad kalbantysis žodį 
spektaklį paėmė į kabutes — L. 
B.). O jei dar duotume jam su
prasti, kad imsime ir apdova
nosime “iškiliojo lietuvio” diplo
mu, kad imsime ir pakviesime, 
jei jau ne į kokio frontininko 
vestuves, tai bent į jaučio kepi
mą, ir jam bus kojelės suraišio
tos, kaip į turgų vežamam gai
džiukui.

Abu posėdininkai šelmiškai 
nusišypsojo.

(Bus daugiau)

VANDENS LELIJA

Mauruoto liekno viduryje 
Baltesnė už balčiausią sniegą 
Pražydo kažkuomet lelija, 
Mauruoto liekno viduryje.
Ar šviečia saulė jai, ar lyja, —
Ji vis sapnuos paskendus 

miega —
Mauruoto liekno viduryje
Baltesnė už balčiausią sniegą.

Kazys Binkis

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTES 
LAUKUOSE

L KAS JI, KOKIA, KIENO
Kas yra Dainų šventė, labai teisingai 

apibūdinta Lietuvos nepriklausomybės at
stovų, konsulų, LB-nės vadovų, Lietuvos 
laisvinimo veiksnių pirmininkų sveikini
muose, išspausdintuose IV-ios Dainų šven
tės knygoje, šventės atidaryme ir uždary
me jos rengėjų kalbose, šventės vertinto
jų recenzijose... Jų kiekvieno pagrindi
nes mintis sugavus, atsiveria šventės pras
mė, o sulig ja iškyla ir pats vaizdas. Pav.:

Dainų šventė yra Įrodymas, kiek ir 
kaip gyva mūsų išeivijos lietuvybės dva
sia. ..

Gražiomis dainomis džiuginimas savų
jų ir kitataučių...

Tėvynės vergijos metu gaivinanti kul
tūrinė apraiška ir kelias Į nepriklauso
mybę. ..

Lietuviškos dainos šventės yra musų 
tautos kalba...

Dainų šventė yra parodymas pasauliui 
tautos laisvės ilgesio ir kovos ryžto neat
laidumo. ..

Dainų šventė ypatingai didelės reikš
mės lietuviškas tautinis-darbas...

Dainų šventė — junginys pavergtos tau
tos ir laisvame pasaulyje išeivijos, prisie
kusios ištesėti iki galo...

Švenčių rengėjams ir dainininkams 
kuo ilgiausiai ištesėti tebūna pavyzdys Si
mas Kudirka...

Lietuviška daina palaiko gyvus praei
ties atsiminimus ir lengvina kovą dėl Lie
tuvos išlaisvinimo... Ji turi būti didinga 
Lietuvos Dainos Manifestacija.

Kalbėtojai šventę vadino veidrodžiu, 
tautine mokykla, kelrodžiu Į ateiti...

Recenzentai — tautine demonstracija, 
istoriniu įvykiu, tautos diena, tautiniu 
triumfu, egzaminu, pamoka ateičiai. Kiti 
kai kuriomis Įsivaizdinėmis dalimis pasi
grožėjimui, ir dar kitaip—

Paliekant tuo tarpu nuošaly (palūkėti) 
tūlus vertintojų iškeltus šventės įvykusio 
fakto, su tuo, kas čia pasakyta, nesideri
nimus, net priešingumus, eilinio lietuvio 
žiūrovo ir klausovo supratimu, taip nusa
kiusiems dainų šventės idėją, turinį dva
sią ir iš to išplaukiančią išvadaą, lieka 
smarkiai paploti ir savais žodžiais paremti.

Dainų šventė ne eilinis rūšinis koncer- C 
tas ir ne kas kita, o visu šventė, išeinanti 
ir ateinanti. Kaip ir visos šventės, ne ti
kybinės. išeinančios iš tokio abstrakto, ša
lia minties maldos, muzikinio garso, turi 
vaizdinę išraiškinę regimą demonstracinę 
išorę. Taip ir dainų šventės puošiamos 

regimosios savo tautinės kūrybos atitinka
mais Įvaizdžiais ir tautą jungiančiais vals
tybės ženklais. Dainų šventės visur visa
da turi ir parodomąją demontracinę pusę, 
parodančią, kur stovima.

♦
IV-ji JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 

šventė buvo ne eilinė. Jai, tam istoriniam 
Įvykiui, buvo lemta įvykti ne eiliniais me
tais, ne eiliniu laikotarpiu. Laikotarpiu, 
kai Bražinskai, Simokaičiai, antrasis Ku
dirka ryžosi pakartoti mūsų pačių pabėgi
mą iš patirto žinojimo į nežinią, Į dabar
tinį žinojimą. Tik šių bėgimas daugerio
pai pavojingesnėmis aplinkybėmis. Jie, 
veikėjai istorinės tragedijos, veržęsi Į aukš
čiausią tikslą, laisvę, įkliuvo i suktas me
džiaginio apskaičiavimo ir tokios pat 
draugystės pinkles. Toji autentiška gyva 
politinė, tautinė, tikybinė žmoniškoji 
tragedija atnaujina ir mūsų pamirštą ži
nojimą, nuo ko mes bėgome. O rusų bol
ševikų teisme Kudirkos reikalavimas Lie
tuvai nepriklausomybės reikalauja ir iš 
mūsų į tą jo reikalavimą atsiliepti ne vien 
tik grynąja politika, kaip atsiliepia užsnū
dusio pasaulio “didžioji spauda’’, bet at
siliepti ypač didžiųjų, kultūrinių, istorinių 
renginių dvasia ir istoriniu tautiniu api
pavidalinimu.

šiai Dainų šventei buvo lemta įvykti 

didingo tautos sukilimo sukaktuviniais 
metais. O tas sukilimas paguldė “daug 
brolių, tautos milžinų”, kad būtų atkurta 
Lietuvos nepriklausomybė, kad Kaunas ir 
visas kraštas žydėtų išlaisvintomis vėlia
vomis. ..

Šiai šventei buvo lemta ivvkti sukaktu
viniais trisdešimtaisiais metais didžiųjų 
trėmimų iš žaliuojančių savo krašto “oa
zių” i šalčio, bado, baltojo grožio meno 
platybes__

Buvo lemta Įvykti 20-ais metais nuo 
partizano Daumanto tokios mirties.

Šiai šventei, parodžiusiai ir kur mes 
stovime, buvo lemta įvykti PLB-nės įsikū
rimo 20-ais sukaktuviniais metais.

Buvo lemta įvykti Amerikos nepriklau
somybės minėjimo dieną VII. 4. O tai siū
lė ir mums daugiau teisių atsigręžti Į bu
vusią vidurio Europos didžiausią, demo
kratiškiausią Lietuvos valstybę, į jos po 
ilgos vergijos atstatytą nepriklausomybės 
laikotarpį, Į dabartinę vergiją. Siūlė ne 
tik dainavimo menu, bet ir visais regimais 
būdais priminti gyvenamam kraštui ir pa
saulio vairuotojams svarbiausius savo 
istorijos Įvykius. “Prikelti darbais Gedi
mino tėvynę, priminti Vytauto Didžio ri
bas”. .. Tik gyva, susipratusi tauta savi
tai besireiškianti, yra pagrindinis laidas į 
savo žemę ir nepriklausomybę.

Tai tikėtasi, kad IV-ji Dainų šventė, 

būdama ir istorinis Įvykis, ateinantis iš 
praeities, staptelėjęs dabartyje, einąs to
lyn, bus, ištrukusiųjų iš vergijos ir mirties 
pavojaus, laisvame pasaulyje visų lietu
vių paskiausias išjaustas, išmąstytas tauti
nio sąmoningumo kultūrinis politinis, ar
ba politinis kultūrinis žodis. Bus paverg
tai tautai nesugriaunama atrama, užnuga
ris, okupantui rezistencija, pasaulio vai
ruotojams mūsų rankose ginklas... Bus 
susimaišiusiam lietuviui švvturvs i uosta, 
degantis laužas Įžiebti užplūstus žibu
rius. Iš jos išeiti tautiškai lietuviškai su
stiprėjus. ..

šios čia surašytos Dainų šventę apibū
dinančios mintys, tai ką patys matėme, pa
tyrėme, išgyvenome, tai, kad ši Dainų 
Šventė, būdama šventė, Įvyko tokiu me
tu. .. ir bus kriterijai apie ją šiaip ar taip 
pasakoti. Bus atsižvelgiama Į kitų jos ver
tintojų pažiūras, nuomones, skonius. Bus 
vartojama “mesn, nes iš pasikalbėjimų ži
nau, kad yra tos pačios nuomonės ir dau
giau.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“NAUJIENAS”
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X ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIIi 

IR GERKLBS LiGOi 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Df:*a *»Uf.: PRoapect 8-3ŽZ9 
Razid, telef.: WAlbrook 5-507S

BO 7 iki 9 vaL v&k. Treč. uždaryta

Ru. t«l. 239-4683

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul««K| Rd. (Crowford 

Modicol Building). Tol. LU 5-6444 
Priima liįOiuus pagal ausi tarimu 

Jei neatsiliepiu, sKambiali 374-8U12

Tolofe PRoopoct 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

314$ WEST 63rd STREET 
VaL: kaa dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
CLKiai antradxeaiais ir penktadieniais. 
Treciad, ir sekmad. ofisas uždarytas.

Ražo: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: Republic 7-7863

ML C K. BOBELIS

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 495-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 7 let STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL, 
antrai., penktadienį nuo 1—5, tree. 

ir šeštai, tiktai susitarus.

Rex.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

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

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai., antrai., ket
virtai. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vak popiet. Ketvirtai, ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto'tik 

v iBSitarus. 1
Trečiadieniais užiaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2418 W. 71$t Sf. — ToL 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
Vai pagal susitarimu Uždaryta treč

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai, nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai, nuo 5—7 vai. vak.

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

tos arbatos — labai gerai, bet 
jei gurkšnosite arbatą valgyda-Laiškas iš San Jose, California

yra beisbolo į skrandžio sulčių išskyrimasSAN JOSE. — Pereita mėn. 
pensininkai turėjome ekskursi- 
ją į Oaklandą (apie 40 mylių 
nuo San Jose) pamatyti ledo ru
tulio rungtynių. Mane įdoma
vo ne kas su kuo rungsis, bet 
pamatyti giriamą rungtynių pa
statą, na, ir seilę nuryti matant 
kitus čiuožiant, nes prieš pus
šimtį metų ir aš čiužinėjau.

Papietavę pakelyje puikiame 
restorane, vykome į Oaklande 
esantį Coliseum pastatą rung
tynių pamatyti. Atvykome kiek 
pavėlavę, kada pirmoji dalis bu
vo baigta ir motoriniu lygintuvu 
grandė — lygino ledo paviršių.

Pastatas kiek apskritas, mil
žiniškas (visas blokas), lyg di
džiulis cirkas, be stulpų viduje 
ir ne drobe dengtas, o pastoniniu 
stogu ant plieninių sunarsty*-

betoniniai ir iš viso dominuoja 
nedegamoji medžiaga. Kėdės pa
togios ir pastovios, o jų skai
čius — keliasdešimt tūkstančių:

Žaidė Kalifornijos Seals prieš 
Filadelfijos Flyers. Rezultatas 
3:1 Seals naudai. Kai golą įmuš- 
davo i svečių vartus, tai publika 
plojo, džiaugėsi, triukšmavo, o 
kai priešingai — baubte baubė. 
Čiuožėjai žaidė pasigėrėtinai 
puikiai, mikliai, gyvai ir grei
tai. Ar ledas buvo natūralūs 
ar dirbtinis, negalėčiau pasaky
ti, nes mums — žiūrovams nei 
kiek nebuvo šalta, nebuvo net 
vėsu. Ledas išmargintas raš
tais, ratais, taškais ir kt.

Gal ramiausios 
žaidynės (spėju, tai iš matytų 
gabaliukų televizijoje), o ame
rikiečių futbolo ir matytose le
do rutulio rungtynėse neapsiei
nama be žaidėjų apsistumdymo, 
nežiūrint, kad jie yra išmoks
linti jaunuoliai, gerai paruošti 
ir išdresiruoti. Mat, visi sie
kia pergalės.

i
Purtymas eina į sveikatą

Ekskursijos rytą jaučiau strė
nose skausmelį. Važiavome mo
kyklos busu. Sėdimų vietų 32, 
o keleivių būname 33. Man, kaip 
“mažiausiam ir viengugiui”, te
ko sėdėti pridedamoje kėdėje bu- 
so gale. Dikčiai kratė. Stebėtis 
reikia — nuvažiavus į Coliseu- 
mą strėnų skausmelis pradin
go. Kratymas-purtymas “pa- 
mačijo”.

Rungtynės baigėsi apie 10 vaL 
vakaro. Grįžtant pusiaukely mū
sų busą sulaikė kėlių policija. 
Pagal nuostatus, mokiniai va
karo metu gali būti vežami mo
kyklos busu tik šviesai viduje 
esant, o mes neturėjome. Kai 
pamatė “mokinius” — žilom ar 
plikom galvom, visi gardaus juo
ko turėjome. S. Šurkus

gali rimtai sutrikti. Kramtomą 
maistą, ypač rytą, turi drėkinti 
tik seilės.

Dėl skonio nesiginčijama, ta
čiau dėl arbatos vartojimo gali
ma ir reikia ginčytis. Tikriau, 
dėl gėrimo būdo. Jei geriate ar
batą šiaip sau, gerkite kokią no
rite, su pienu, uogiene, medum, 
cukrum ar net jakutišką — su 
taukais ir druska, bet jei norite 
arbatą gerti kaip medicininę ar 
profilaktinę priemonę, gerkite 
tik gryną arbatą, atseit, vande
nį, kuriuo buvo užplikytos ar
batžolės. Dar geriau, jei stikli
nėje užplikysite tiek, kiek rei
kia, o ne skiesite “esenciją”.

Vartojant kokius nors vaistus, 
būtinai reikia pasiklausti gydy
tojo, ar galima gerti arbatą. 
Mat, arbata gali per daug susti
printi kofeino, digitalio, adonio 
preparatų veikimą arba susilp
ninti liuminalio, rezerpino, va
lerijono poveikį.

APIE VAŽMOS KĖLIMĄ
Chicagos tranzito vadovybė 

pareiškė, jog būtinai yra rei
kalinga sukelti dar šešis mili
jonus dolerių iki birželio mė
nesio. Jei to “priedo” nebus iš 
kur nors gauta, tai teksią ir 
vėl pakelti autobusų važmos 
kainą.

Kaip žinia, važinėjimas au
tobusais Chicagoje yra pats 
brangiausias Amerikoje. Važ
mos kainos nuolat keliamos. 
Atrodė, kad federalinės val
džios paskirta Chicagai ir Cook 
apskričiui subsidija, bent il
gokam laikui pašalins važmos 
kėlimo grėsmę. Juo labiau, 
kad toji subsidija buvo gana 
didelė , —siekė net 18 milijo
nų dolerių. Tačiau tie milijo
nai buvo greit “suryti” ir da
bar jau kalbama apie naują 
finansinę tranzito krizę.

(PUTRAMENTA8)
Linksmumo arbe liūdesio vilinito- 
^Tėtutimirei g61ėe Ir vainikai antx> 

pių papuošimui ir aesoniūOs 
kapams geide

ROY R. PETRO (PUTRAM t NT/ t!
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

•ON T PU» A'IH VSKHI .

PILKITE JAV TAUPYMO BONUS

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR &-0833 Ir PR 6-0*34

tėvas ir sūnus

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-4

GRA01NSKAS
BAIGIASI 2. 15. 72

KAINOS SUMAŽINTOS NET

$200.00
2512 W. 47 ST. — FR 8-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. i E R t N A S 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placa 
TeL: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS Į 
: Visos programos iš W0PA.1 
j 1490 kih A. M.

ML P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

KAIP GERTI ARBATĄ?
“Kaip arbata veikia žmogaus 

organizmą? Vieni kalba kad 
ji kenkia širdžiai o kiti — kad 
ji stiprina širdies raumenis, gy
do nesveikas kepenis ir skran
dį. Kaipgi yra iš tikrųjų?”

Perdeda ir arbatos draugai, ir 
arbatos priešai. Pirmiausia — 
arbata buitinis gėrimas. Suga
dinti ar pataisyti sveikatą gali
ma ne tik gira, arbata, bet ir pa
prastu vandeniu. Viskas pri
klauso nuo to, kiek ir kada jo 
vartosime. Vartojant gėrimus, 
turinčius veikliųjų medžiagų, 
svarbu jų-koncentracija.

Maždaug po lygiai ir maždaug 
tokios pat koncentracijos arba
tos išgerdavo senosios Rusijos 
pirkliai ir kinai. Kinai labai re
tai sirgdavo skleroze, pirkliai — 
itin dažnai. Kuo čia arbata 
dėta?

Kai, šiek tiek persišaldę ar nu
vargę, išgersite karštos stiprios 
arbatos, atsigausite, įveiksite li
gą ar išvengsite slogos. Arbata 
tikrai padės. Kai visą dieną dir
bę, užuot ėję poilsio, norite dar 
padirbėti, išgėrę stiklinę kitą 
arbatos, nebesnausite ir baigsite 
darbą. Tačiau rytą ir galva bus 
sunki, ir širdis greit pavargs. 
Jei taip dažnai vaikysite miegus, 
susigadinsite ne tik širdį, bet ir 
nervus. Argi arbata bus kalta ?

Tiesa, kai kuriais atvejais ar
bata gali pagelbėti virškinimui 
sutrikus, tačiau gali ir pakenkti. 
Jeigu viduriai sutriko, suval
gius šviežio, neužteršto, bet ne
įprasto maisto, stiklinė kita ar
batos — tikrai pagelbės. O jei, 
viduriams užkietėjus, išgersite 
arbatos, jie užkietės dar pikčiau. 
Po riebių pusryčių stiklinė šil-

DAYANO PAREIŠKIMAS
Generolas Moshe Dayan, Iz

raelio gynybos ministeris, bu
vo sustojęs Chicagoje. Jam 
surengtame bankete, kuriame 
dalyvavo per 400 svečių (dau
giausia žymių Chicagos žydų 
vadų*, jis pasakė kalbą, susi
jusią su Vidurinių Rytų padė
timi. Savo kalboje jis pabrė
žė, kad padėtis esanti rimta ir 
tarp Egipto ir Izraelio galis 
kilti konfliktas. Tačiau tai vi
siškai priklausysią nuo Egipto, 
nes Izraelis karo veiksniu nė
ra linkęs pradėti.

Apie grąžinimą visų užka
riautų teritorių negali būti kal
bos, pareiškė,, Dayan. O tai dėl 
to, kad susidarytų tokia pat pa 
dėtis, kokia'buvo prieš pasku
tini karą. Saugumo sumeti
mais kai kurias strategines sri 
tis Izraelis pasilaikys. Taip 
pat jokiu būdu negrąžins Jeru- 
zalio dalies, kurią kontrolia
vo arabai, Jeruzalė esanti lai
koma Izraelio sostine ir tokia 
turi pasilikti.

Dayan aplanko visas dides
nes žydų kolonijas, telkdamas 
lėšų Izraeliui. Ta lėšų telkimo 
kampanija, pasak jo, šiemet 
esanti žymiai geresnė, negu 
pernai.

VORATINKLIŲ SIŪLAI

Devyni kilometrai voratink
lio siūlo tesvertų 0.07 gramo. 
Jeigu voratinkliu apjuostame 
visą žemės rutulį, tai 40.000 ki- 

ilometrų siūlas svertų tik 340 
gramų (nepilnas svaras). Vora
tinkliai yra labai stiprūs. Kai 
kurių vorų tinklas gali išlaikyti 
300 gramų svorį.

MINDAUGĖLIO DŽIAUGSMAS

Mindaugėlis, parėjęs iš mo
kyklos, džiaugiasi:

— Mamyte, kokie mes lai
mingi!

— Kodėl, sūneli?
— Aš likau antriems metams 

— tau nebereikės pirkti naujų 
knygų.

Susirinkimų ir p ar engimų

PRANEŠIMAI

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 16 dieną 12:15 v. 
p. p., Almera Simons parkelio svetai- 
nėję, 1640 N. Drake Ave., pirmame 
aukšte, 103 kambaryje. Nariai ir na
rės prašomi atvykti ir kandidatų no
rinčių įstoti į mūsų klubą atsivesti. 
Po susirinkimo visiems dalyviams bus 
vaišės. W. Mankus, sekr. ‘

— žemaičių Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
vasario 16 d. 7:00 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti Įdubo 
bėgančius reikalus. Laikas yra užsi
mokėti savo duokles, kad neliktumėt 
suspenduoti. Po susirinkimo bus vai
šės. Rožė Didžgalvienė, rast

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

<845 SO. WESTERN AVB.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA 

REpublfc 7-8600 REpublie 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pinu., antrai, trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštaiie- 
eialą 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tu mason is, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Oflw telef.’ HEmlock 4-2123 
Redd, teleC. Gibson 8-6195

Priims ligonius pagal susitarimu. Dėl 
ralandoe skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 6-6195

P. SIUIKIS/ 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai. Med. Bai» 
dažai. Speciali pagalba kojom: 
(Arch Svpporti) ir L L

OO West 43 r d St., Chicago, IIL 40*24
Telef.: PSmpkI 4-5044

lielp your £*> 
heart fund” 
help your HEART

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

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

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
1, j. Auęustaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

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

psL Kaina $3.00. .
7 Kl«of>as Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
< išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.

14. Balys Rukia, UGNIES PARDAVĖJAS. Klės, 95 psL $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini, lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2.50.
17. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20’ Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

J5 psL $1.00.
24. Adomas Jasat, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į Naujienr 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

naujienos,
1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608

BENJAMIN J. RAYMOND
Gyv. 4610 — 4 Mile Rd., NW., Grand Rapids, Mich.

Anksčiau gyveno Chicago, Illinois

Mirė 1972 m. vasario mėn. 14 dieną, 10:00 vai. ryto, sulaukęs 78 
metų amžiaus.

Paliko nuliūdę: žmona Fran (pagal tėvus Soboleski), duktė Jean 
Dunlap, žentas John, duktė Josephine Malakauskas, žentas Alex, gyv. 
Grand Rapids, Mich., 5 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

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

Ketvirtadienį, vasario 17 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų'bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Benjamin J. Roymond giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, giminės.

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

TILLIE WALKOUSKAS
Pagal tėvus Vyšniauskaitė

Gyv. 6229 So. Albany Ave.
Afire 1972 m. vasario mėn. 14 dieną, 6:10 vaL ryto, sulaukusi 65 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kauno apskr.
Amerikoje išgyveno 49 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Kazimieras, duktė Bernice Kajer, sūnus Pe

ter, marti Justine, 4 anūkai — Victoria, Susan, Peter Jr. ir Charlene, 
sesuo Albina Marcink, švogeris Edmund ir jų šeima, giminaičiai Ca- 
simer ir Laura Gogewski, taip pat Stanley ir Bemice Labanauskas bei 
kiti giminės, draugai ir paĄstami.

Priklausė SLA 260 kuopai.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Ketvirtadienį, vasario 17 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima iš ko

plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Tillie Walkouskas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti šiose laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, sūnus, giminės.

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

VARIAI:
Chicanos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCfc 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASALUS M
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Aras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 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

s — NAUJIENOS, CHICAGO », H-l-------TUESDAY. FEBRUARY IS, 1973
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KAZLMIERAS OKSAS 
; NEŠIOS ERELIO INSIGNIJĄ

Kazimieras G. Oksas gavo pa
aukštinimą — pakeltas į JAV 

..Armijos atsargos pulkininko 
laipsnį, šiuo metu jis yra 

-416-tos Inžinierių komandos 
įUSAB) Čikagoje Generalinio 
ištabo kontrolierius.
*/ Antrojo pasaulinio karo me
stu Oksas buvo aktyvus JAV ar
mijos narys, dalyvavo Korėjos 
kare ir vėl buvo pašauktas ak- 

įtyvion tarnybon laike Berlyno 
.-krizės 1961 metais.

Civiliniame gyvenime jis yra 
SMutual Federal Taupymo ir Sko- 
įlinimo Bendrovės (2212 West 
sCerniak Road, Čikagoje) egz.e- 
kutyvis 1 viceprezidentas. Taipi 

fpat yra registruotas profesiona
las inžinierius Illinois valstijoje, 
į Kazimieras yra Lietuvių Pre- 
Jtybos Rūmų prezidentas, narys 
^Amerikos Lietuvių Inžinierių 
♦ir Architektų Sąjungos, Vyčių 
į!12-to Rajono, SLA 322 kuo- 
:pos, Marquette Parko Namų Są- 
•virmikų Sąjungos patikėtinis ir 
♦Dariaus - Girėno Amerikos Le- 
jgiono Posto 271 narys. Taip 
.pat buvo Lietuvių Universiteto 
'Klubo pirmininkas.

b
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LAIMINGI NAMAI
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KARIAI KVIEČIA MINĖTI p'iii rimtu priežastis, kuri lti-1 
NUKAKTI (džia atsisakyti nuo susilutky-|

tuo, kurio Jus (įrašėte. Malo- 
savanot hi nt Lite ta proga perduoti Jūsų

į tautiečiams Jo Eminencijos 
ir i • • •maldingus sveikinimus ir ge-l 

riausius linkėjimus Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pro

I .K k ū rėj u
gos ('.ent nF Valdyba kviečia vi
sus savanorius ir visą pairioli- 

liię visuomenę dalyvauti Vasario 
^16 dienos minėjime, kuris Įvyks 
š. m. vasario mėn. 2U diena 2 
vai. p. p. Auditorium teatre, 70 
East Congress SI., ir galimai 
gausiau paremti- pinigine aukai 
Amerikos Lietuvių Tarybą, | 
veiksmingai <lirbančią Lieluvosl 
laisvinimo darbą.

Šių dienų didvyrio Simo Ku
dirkos karžygiškoji dvasia ir 
Tėvynės meilė tesujungia mus 
visus į vieningą ryžtingai kovo
jantį vienetą.

Lhn\s Centre Valdyba

Kard. Cooke siunčia 
lietuviams linkėjimus

New Yorkas, N. Y., Lietuvos 
nepriklausomybės (atstatymo 
paskelbimo sukaktis, Vasario 
16-toji, šiais metais išpuola 
Pelenų Dieną, trečiadienį. 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke Anicetas Simutis 
buvo kreipęsis į New Yorko 
Arkivyskupą Kardinolą Cooke, 
prašydamas atleisti nuo pas
ninko tuos katalikus, kurie tą 
dieną dalyvaus Vasario 16-sios 
minėjimo priėmimuose.

Iš New Yorko Arkivyskupi
jos Kancelarijos gautas raštas 
su Jo Eminencijos Kardinolo 
Cooke linkėjimais ir sekančiu 
paaiškinimu:

“Tikrumoje pasninko su
laužymas nebepriklauso prie 
sunkiųjų nuodėmių. Stipri re
komendacija laikytis pasninko 
yra apibūdinama kaip susilai
kymas, kurio nė vienas kata
likas nevengs be rimtos prie
žasties. Jūsų šventė kaip tik

Vasario mėn. 20 d. 10 vai. 
ryto lietuviu evangeliku - liu-l 
teronų Tėviškės parapijos baž 

i nvcioje iškilmingas pantai-1 
plas vasario 16-tos proga orga
nizuoja kun. Ansas I rakis.

Vasario mėn. 20 d. 10 vai. 
ryto Sv. Kryžiaus bažnyčioje 
(45;>7 So. Wood St.) iškilmin
gas mišias už žuvusius dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės at
našaus vysk. Vincentas Briz- 
gys. Pamokslų pasakys kun. 
Kazimieras Barauskas. Visuo
menė prašoma gausiai pamal
dose dalyvauti.

— Milda Jankauskienė, Cle
veland Ohio, PLB Valdybos 
Jaunimo sekcijos vadovė, yra 
paskirta atstovauti tas organi
zacijas Jaunimo Kongreso ko
mitete. Eidama šias pareigas 
ji lankėsi Įvairiose LB apygar
dose rengimo reikalais ir daly
vavo ruoštose konferencijose.

— Midland Taupymo ir Sko 
linimo B-vė Įsigijo naujausias 
skaičiavimo mašinas — koni- 
puterius. Tos bendrovės prez. 
adv. Frank Zogas ir toliau už
tikrina savo klijentams — tau
pyto jams 
menišką 
žvelgiant 
kalus.

ir skolintojams as- 
patarnavimą atsi- 

i individualius rei-

*• fe
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Chicago Tribune fotografas Edvardas Mankus su žmona praeitą vasa
rą buvo Vilniuje, Kaune, Trakuose ir Druskininkuose. Jam pavyko pa
daryti didoką pluoštą Įvairiu nuotrauky. Paveiksle matome Volniaus 
mieste sutiktą lietuvį berniuką. Mankus išgarsėjo ir premijas gavo 
už geriausias daliju fotografijas. Trečiadienį, vasario 16 d. vakarą, 
8 vai. Balzeko muziejuje Mankus rodys rusu okupuotoje Lietuvoje pa

darytas skaidres."

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

ruošia vasario 20 dieną, sekmadienį,
2 vai. po pietų

AUDITORIUM THEATRE
70 East Congress Street

Lietuvių tautos laisvės kovu sukakti 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, S3.50 iki $4.00.
Chicagoje iš anksto juos galima gauti Marginiuose.

Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

3=

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL «0«23. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas frilrly prekly. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS. PINIGAI.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ZFMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKĖJIMAlS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

PETRAS KAZANAUSKAS, PreddentM

2212 W. Cennak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
f.... ........ 11 1.....................

Federaltniy ir valstijos pajamy 
mokesčiy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas'

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacilos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

l el. 436-7878 *
f

— Chicagos lAjric Operos 
Simfonijos orkestras akompa
nuos Pirmyn choro statomos

lė” koncertams Marijos aukš. 
mokyklos salėje kovo 4 ir 5 d. 
Diriguos muz. Kazys Stepona
vičius.

— Sigutė Mikulaitytė, Brigh
ton Parko lietuvių parap. mo
kyklos 8-to skyriaus mokinė, 
išrinkta 12-to Wardo demokra 
tų organizacijos pavyzdinga 
jaunuole ir gavo atatinkamą 
trofėjų. Ji yra klasės seniūnė, 
3 iš eilės metus esanti geriau
sių mokinių sąraše, dalyvauja 
chore, aktyvi skaučių ir kitose 
jaunimo organizacijose.

— Walter Gailius išrinktas 
Beverly apylinkės planavimo 
draugijos vicepirmininku, 
je apylinkėje gyvena ir 
nuosavybes daug lietuvių.

— Bamunė Žiupsny t ė
rinkta atstovauti Marquette 
Parko apylinkės jaunimą 
VĄ'zdingų jaunųjų piliečių 
tinėje sueigoje. Chicagos 
ku distriktas, rinkdamas C

turi

• v 
1S-

pa- 
me- 
par 
pa-

vyzdingiausius miesto jaunuo 
liūs, kreipia dėmėsi j jų asme
nines geras savybes, pažangu
mą moksle ir aktyvumą visuo
meninėje bei jaunimo organi
zacinėje veikloje.

— Moterys, turinčios tauti
nius rūbus, prašomos pasipuoš 
ti dalyvaujant Vasario 16 mi
nėjime Auditorium Theatre.

— Šį šeštadienį Margučio ra
dijo patalpose Lietuvių Mote

rų Dailininkių Draugija atida
ro savo dailės darbų parodą. 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti. Atidarymas 7 vai. vak.

— IV-tosios Tautiniu Šokių 
šventės dalyvių tautinių rūbų 
aprašymai jau išsiuntinėti už
siregistravusioms grupėms. Ap 
rašymus paruošė meninės da
lies vadovė — Genovaitė Brei- 
chmanienė, Tautiniu Šokiu In
stitutas ir šventės rengimo ko
miteto atstovai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 74941

f

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. z
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LIETUVIŲ VISUOMENEI CHICAGOJE
Lietuvos okupantai rusai ir saujelė lietuviškųjų komunistų 

naikina Lietuvos kultūrą, religiją ir mūsų tautos geriausius 
sūnus ir dukras.' Nežiūrint sužvėrėjusio okupanto siautėjimo 
lietuviška siela gyva, ką liudija Lietuvos patriotų veržimasis 
i laisvę. Dvasios milžinas — Simas Kudirka savo geležine valia 
ir drąsa išjudino pasaulio apdulkėjusią sąžine. Jo šviesus 
vardas garsina Lietuvos kančias laisvajame pasaulyje.

Šventai tikėdami Lietuvos valstybės laisvės atkūrimu ir 
kovos dėl Nepriklausomybės prasmingumu Chicagos Lietuvių

Taryba maloniai kviečia Jus dalyvauti iškilmingame Vasario 
16-tos minėjime 1972 metų vasario mėnesio 20 dieną 2 valandą 
AUDITORIUM THEATRE 70 East Congress.

Savo dalyvavimu tautos šventėje ir gausia auka remkime 
ALTą, dirbanti Lietuvos laisvinimo darbą.

Visos organizacijos ir pavieniai asmenys prašomi aukas 
siusti Chicagos Lietuvių Tarybos iždininkui Vladui šoliūnui, 
3549 West 57th Street, Chicago, Ilk, 60629.

Remkite mus didžiajame Tėvynės Laisvinimo darbe!

Aldona Indreika
Vykdomoji sekretorė

Julius Pakalka
Pirmininkas

KiniIIIIIIKIEIIIlIHllIlBIlKIIIIIIlKIKII

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

$1 50

$3.00
$2.00

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Dgų metų patyrimas.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TTTRT GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE
COSMOS PARCHS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Ž501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

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

V. VALANTINAS

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.
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Žurnalistu s» jungos spaudos baliuje "Spaudos antį" laimėjo Lituanus žurnalo administratorius J. Kū
renos. žalia antį kalbina svarbiausias bsliaus rengėjas Jurgis Janulaitis.

Foto V. Noreikos

GEROS DOVANOS
iios knygoi parduodamos dabar "NauĮienose 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _____ __ _
Minkštais viršeliais tik ......... .. ...................... ...............

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ----------------------- ------------------------ ------ --------------------

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus ček| arba 
monay orderi.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Vasario 15 d. bus

— Bronius Rulbergis, 33 me
tų amžiaus lietuvis jūrininkas, 
prieš 5 metus pabėgęs iš sovie
tinio laivo Afrikos pakrantėse, 
mirė vasario 13 d. Cook County 
ligoninėje.
pašarvotas Vasaitis - Butkus 
koplyčioje, 
tuvės įvyks vasario 16 d. šer
menimis ir laidotuvėmis rūpi
nasi Lietuvos Dukterų Drau
gija.

— Aldona ir Antanas Lauri
naičiai prisiuntė Naujienoms 
paremti 850.00. Jiedu priklau
so Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopai. Nuoširdus jiems ačiū 
už Naujienų parėmimą.

— Algirdas Budreckas š. m. 
vas. 16 d. per Sophie Barčus ra
diją skaitys paskaitą apie Lie
tuvos ^nepriklausomybės akto 
paskelbimą ir laisvos spaudos 
svarba. <c.

Cicero. Laido-

♦ Organizacijos, turinčios vė
liavas, prašomos dalyvauti iš
kilmingose pamaldose vasario 
20 d. 10 vai. ryto šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Po pamaldų tarp 
12 v. ir 1 vai. p. j), vėliavos, be 
palydos, tik su stovais reikia 
nuvežti j Auditorium Theatre, 
70 East Congress, kur dailinin
kas J. 'Daugvila priims ir pasirū
pins vėliavai sustatymu bei pa
puošimu scenoje.

* Iškilmingas Vasario 16-tos 
minėjimas prasidės punktualiai 
2 vai. p. p., todėl visuomenė pra
šoma įsigyti bilietus iš anksto 
Marginiuose, kad nereikėtų sto
vėti ir šalti eilėse prie kasos Au
ditorium Theatre.

Chicagos Lietuvių Taryba

TIKRAI PA 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

1 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, sansas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. I’uikus namas 
gyventt Marquette Parke. $22.500.

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

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

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

APYNAŪJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
no 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gam- 
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

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

APYNAŪJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan- 
5ai, karštu7'vandeniu šild. gazu, mo- 

ernios- vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

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

LABAI GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
; ■ 3009 WEST 63rd STREET

• \ TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba Ir Ramentas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 

(stogų tinas (gutters). Darbas atlle 
karnas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING k SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 44654

f r* r .re CasuatU Comoro

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

tune-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 Stroot, Chicago, III 

s TEI_ 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, u.




