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BRITANIJA
NAUJAS SOVIETINIS' JUBILIEJUS
Naujas sovietinis jubiliejus ir nauja proga skelbti šūkius, 

skatinti perviršyti planus, stiprinti komunizmą, puoselėti vadi
namą internacionalizmą ir t. t. Dėl to pasiruošimo Sovietų Ru
sijos 50 m. sukakčiai (šių metų gruodžio 30 d.), Sovietų Sąjun
gos kom. partijos CK-tas paskelbė specialų nutarimą — Vilniaus 
spaudoje jis įdėtas vasario 22 d.

Buvo galima tikėtis, kad par
tija savo nutarime turėjo pa
liesti ir tris Baltijos valstybes, 
kurios juk 1922 metais gyveno, 
nepriklausomo gyvenimo sąly
gose. Nutarime apie tas valsty
bes teigiama: “1940 metais, Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos, darbo 
žmonės revoliucinėje kovoje at
kūrė tarybinį valstybingumą, 
tautoms pareiškus laisvą valią, 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos Ta
rybų Respublikos įstojo Į TSR 
sąjungą”.

Kaip matyti, partijos centro 
komitetas pakartojo tą patį me
lą, skleidžiamą ligšiol" spaudoje 
ar istorijos knygose: Raitijos 
valstybės tariamai atkūrusios 
sovietinę santvarką, gi tautos..? 
laisvu noru įsijungusios. Tų val
stybių gyventojai tikrąją padėtį 
pažįsta labai gerai, bet ir kitų 
sovietų respublikų žmonės, gerai 
numano, kad 1940 metų antro
je pusėje Baltijos jūros srityje 
gyventojai neturėjo jokios lais
vos valios.

Nutarime plačiai kalbama apie 
sovietų valstybės tariamus lai
mėjimus, jėgą, “tobuliausią” 
valstybės sandaros forrhą. BeL^ 
ir šiuo atveju Kremliau&-^vadai 
negalėjo nuslėpti rūpesčio tau
tinėms, nacionalistinėms nuotai
koms vis plintant. Ir vėl pripa
žįstama, kad Vakarų informaci
jos šaltiniai vis tiek paveikūs, 
nes ir šį kartą, ruošiantis švęsti 
naują sukaktį, tenka šaukti 
apie reikalą atsispirti tai Va
karų vadinamai propagandai bei, 
savo ruožtu, dar labiau stiprinti 
internacionalizmo idėjas. Kaip 
aiškėja, tie pavojai iš Vakarų 
apima ne tik antikomunizmą, 
bet ir dvejopą revizionizmą, na
cionalizmą ir šovinizmą. Tuo 
būdu, galingai sovietinei valsty
bei beveik auksinio amžiaus su
laukus, tenka grumtis net su 
penkiais sunkiai nugalimais pa
vojais.

Juos keldama partija savo nu
tarime (plg. “Tiesą”,, vasario 
22) štai ką pažymėjo: “Nacio
nalistinis klausimas yra vienas 
opiausių... Siekdami susilpnin
ti socializmo pozicijas... impe
rialistai plačiai kursto rasizmą, 
mėgina nacionaliniu pagrindu iš
skaidyti įvairius darbo žmonių 
būrius. Buržuazinė propaganda 
stengiasi įdiegti nacionalistines 
pažiūras į socialistinių šalių tau
tų sąmonę, panaudoti naciona
lizmą socialistinei santvarkai 
pakirsti. Reikia nuolat propa
guoti proletarinio internaciona
lizmo, tautų draugystės ir broly
bės idėjas... Būtina ryžtingai de
maskuoti antikomunizmo ideolo
gus, dešinįjį ir kairįjį revizio- 
nizipą, nacionalizmą ir šoviniz
mą. (E)

Pakistane įveda 
sveikatos draudimą
ISLAMABADAS. — Pakista

no prezidentas Bhutto paskelbė, 
kad Pakistane per 7 metus bus 
įvestas valstybinis sveikatos 
draudimas. Visa programa val
stybei kainuos 760 milijonų dol.

Vyriausybė uždraudžia gydy
tojams verstis privačia praktika. 
Numatyta kiekviename 10,000

IŠ VISO PASAULIO

BEIRUTAS. — Jemenas su 
sostine Sana ir Pietinis Jemenas 
su sostine Adenu jau keli mėne
siai gyvena nesantaikoje. Jeme
no ambasada Beirute kaltina Pie
tų Jemeną, kad jo kariai vėd nu
žudė 60 vyrų, moterų ir vaikų, 
dalyvavusių vestuvėse P. Jeme
no pusėje. Anksčiau Jemenas 
kaltino kairiųjų valdomą P. Je
meną, kad tas įviliojęs 65 žy

ginius arabų genčių vadus kon
ferencijai, juos iš pasalų nužu
dė. Abi valstybės pradėjo da
linę mobilizaciją.

BUENOS Aires. — Argenti
nos teroristai, pagrobę Fiat-Con- 
cord bendrovės direktorių Sallus- 
tro, jo teismą atidėjo 36 valan
doms. Už pagrobtą pramoninin
ką teroristai reikalauja paleisti 
50 kalėjime laikomų komunistų 
partizanų. Be to, Fiat bendrovė 
turinti sumokėti 1 milijoną dol. 
išpirkimo pinigų. Argentinos t 
valdžia atsisakė derėtis su tero
ristais, kurie grasina pagrobtąjį 
sušaudyti.

AMMAN AS. — Jordancrkara- 
lius Husseinas atvyko Amerikon, 
kur jis bandys gauti Amerikos 
vyriausybės pritarimą savo pla
nui steigti pusiau autonominę 
Palestinos valstybę vakariniame 
Jordano upės krante.

TOKIJO. — Japonijos užsienio 
reikalų ministeris Fukuda, ku
ris numatomas kandidatu į Ja
ponijos premjerus, pareiškė, 
kad Japonija yra pasiruošusi pa
sirašyti su Kinija nepuolimo 
paktą.

Kipro komunistai 
remia arkivyskupą
NICOSIA. — Arkivyskupui 

Makarios, Kipro prezidentui, ko
vojant su Graikijos valdžios 
spaudimu ir savo bažnyčios vys
kupų sinodo reikalavimais pa
sitraukti, arkivyskupo šalininkai 
ir sąjungininkai yra Kipro ko
munistai. Jie siekia nepriklau
somo Kipro, kuris nepriklausy-j 
tų nei Graikijai nei Turkijai. Šią 
liniją remia ir Maskva.

Nors arkivyskupas Makarios 
kreivai žiūri į savo ateistinius 
sąjungininkus — komunistų 
partiją, tačiau ir jis siekia tų pa
čių tikslų — Kipro nepriklauso
mumo. Komunistai turi kitus t 
išskaičiavimus. Kol Kipras ne-j 
priklausomas, jo strateginiai 
svarbi sala nepatenka į Nato ran
kas. Jei Kipras susijungtų su 
Graikija ar būtų padalintas Grai
kijai ir Turkijai, tuo atveju Na
to karo laivai turėtų Kipre sa
vo bazes, gal, viso laivyno cen
trą.

gyventojų miestelyje turėti svei
katos centrus. Miestai su 50,000 
gyventojų turės bent 10-ties lo
vų ligonines. Valstybinės vaisti- 

'nės pardavinės vaistus nustaty
tomis kainomis, daktarai jų par
davinėti negalės. Tie gydytojai, 
kurie neįsijungs į valstybės pla
ną, galės imti tik valdžios nu
statytus honorarus.

Vokiečiy jaunimas knygas gerbia ir jas j mokyklą tvarkingai nešiojasi odinėse kuprinėse. Nuot
raukoje matomi kupriniu papuošalai tarnauja praktiškam tikslui. Tai reflektoriai, kuriuose at
sispindi tamsoje važiuo|ančiu automobiliu šviesos. Vairuotojai geriau tada pastebi vaikus

kinuos žinių agentūraĮkaitina 
KREMLIAUS IŠSIGIMĖLIŲ KLIKĄ 
HONG KONGAS. — Nors sovietų spaudoje paskutiniu metu 

pasitaikė, daug puolimų prieš komunistinę Kinįją, pačios Kinijos 
spauda buvo panašius Kremliaus puolimus sumažinusi. Dabar 
proga vėl atsirado. Sovietų savaitraštis New Times, kaip sako 
kinų spaudos agentūra Hsinhua, taip žemai nupuolė, kad ėmė 
garsinti Chiang Kai Sheką, kuri kinų liaudis- seniai pasmerkė. 
Tas.žurnalas išdrįso.pavadinti Kuomintango-rėžkcionierius “Tai-" 
vano valdžią, partiją, o Chiang Kai Sheką — generalisimu ir gene
raliniu direktorium, kuris buvęs nominuotas prezidento pareigoms”.

šis sovietų spaudos praneši
mas apie Chiang Sheko nomina- 
vimą, kaip nurodo Hsinhua, duo
da dar vieną įrodymą apie so
vietų revizionistų išsigimėlių 
kliką, kuri veikdama prieš so
vietų plačiųjų masių valią, ple
čia savo flirtavimą ir sąmokslą 
su Chiang Kai Sheko klika, ku
rią Kinijos liaudis nuvertė prieš 
daug metų. Negalima neįtarti, 
sako Hsinhua, kad Maskva vis 
bando dalyvauti konspiracijoje, 
siekiančioje įsteigti dvi Kinijas. 
šitokie Maskvos bandymai nie
kada nepavyksią.

Kinijos žinių agentūra ta pa
čia proga puola sovietų įrodinė
jimus, kad visos valstybės tu
ri turėti 12 mylių teritorinius 
vandenis, o ne 200 mylių. Di
desnius teritorinius vandenis 
propaguoja Pietų Amerikos val
stybės ir, paskutiniu metu, Ki
nija. Manoma, kad Kinijos in
teresas dėl teritorinių vandenų 
išplėtimo iki 200 mylių atsirado 
po to, kai buvo paskelbta, kad 
jūros dugne, 120 mylių nuo Tai- 
vano salos, buvo, atrasti turtingi 
žibalo šaltiniai.

Įdomu, kad Kinijos žinių agen
tūra atnaujino Kremliaus poli
tikos puolimus kaip tik tada, kai 
iš Maskvos į Pekiną atvyko so
vietų delegacija su Leonidu D- 
jyčevu, kuris veda derybas su 
kinais dėl sienos ginčų. Jis Pe
kine sėdi visą savaitę, tačiau nie
ko nebuvo skelbta apie derybų 
atnaujinimą ar apie jų eigą.

Kinija atsikirsdama Maskvai 
dėl jos kaltinimų, kad Pekinas 
daro sąmokslą su Amerika, pa
ti apkaltino Kremliaus vadus už 
sąmokslą su Chiang Kai Sheku.

♦ Kairieji teroristai Turki
joje pagrobė tris britų piliečius, 
radijo technikus, už kurių palei
dimą reikalauja išleisti iš ka* 
Įėjimų suimtus ir mirties baus
me nuteistus kairiuosius.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ šiaurinėj Airijoj slaptoji 
airių armija paskelbė keturių sa
vaičių paliaubas, šį sprendimą 
pasmerkė kita.airių katalikų ar
mijos grupė Dubline.

♦ šiandien prezidentas Nixo- 
nas Baltuose Rūmuose priims 
Jordano karalių Husseiną, kuris 
tarsis vėliau su gynybos sekre
toriumi Laird if kitais JAV vy
riausybės pareigūnais.
♦ Pakistanietis Ahmad, ku

ris buvo įveltas į Harrisburgo 
sąmokslą pagrobti prezidento pa
tarėją Kissingerį, teisme buvo 
išteisintas dviejuose kaltinimuo
se, tačiau jo dar laukia bausmė 
už kitus kaltinimus.
♦ Praėjusį savaitgalį, kaip pa

skelbė Jugoslavijos žinių agen
tūra iš Kinijos, Pekine įvyko že
mės drebėjimas sukėlęs žmonių 
paniką ir sugriovęs nemažai pa
statu.

♦ Pietų Vietname amerikie
čių kareivių skaičius jau nesie
kia 100,000 vyrų.

♦ šiaurės Vietnamas atmetė 
Amerikos sąlygas taikos derybų 
atnaujinimui. Ar konferencija 
bus atgaivinta, priklausys tik 
nuo amerikiečių, pareiškė Hano
jus.

♦ Sovietų Sąjunga pasiuntė 
erdvėlaivį be įgulos į Venerą, 
kurią jis pasieks liepos mėnesį.

Komunistai puola 
netoli sostinės

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžoje komunistai pradėjo ke
lis puolimus netoli sostinės. Pir
mą kartą po ilgų mėnesių komu
nistams pavyko sustabdyti lai
vų susisiekimą tarp Pietų Viet
namo ir Kambodijos Mekongo 
upe. Keli laivų konvojai turėjo 
pasukti atgal'į ,P. Vietnamą, nes

Salvadore nepavyko 
kareivių sukilimas
SAN SALVADORE. Sal

vadoro respublikoje vienas arti
lerijos dalinys sukilo prieš val
džią ir bandė nuversti laikiną 
prezidentą. Sanchez Hernandez. 
Lojalūs daliniai iš tolimesnių 
Įgulų atskubto prezidentui į pa
galbą ir sukilėlius sumušė. Kau
tynėse žuvo virš 100 kareivių ir 
civilių, o keli šimtai buvo su
žeistų.

Prezidentas šiais metais lie
pos mėn. turi pasitraukti iš pa
reigų. Praėjusį mėnesį Salvado
re įvyko rinkimai, kuriuos lai
mėjo Arturo Armando Molina. 
Jis sukilimo metu buvo kelionė
je, ruošdamasis skristi iš Los 
Angeles į Japoniją ir Taivaną. 
Išgirdęs žinią apie sukilimą, Mo
lina išskubėjo namo.

Tarp suimtų sukilimo vadų 
yra ir prezidento rinkimus pra
laimėjęs Jose Napoleon Duarte, 
kairiųjų partijų kandidatas. Ka
riuomenei kovojant Salvadoro 
sostinėje, jis per radiją kelis kart 
kvietė gyventojus sukilti, tačiau 
gyventojai jo nepaklausė. Val
džios kareiviai sukilėlius suėmė 
ir jiems gresia teismas už maiš
tą ir tėvynės išdavimą. Sukili
mui vadovavęs kartu su Duarte 
pulk. Benjamin Mejia, artileri
jos viršininkas. Sukilimas dau
giausia nepavyko todėl, kad su
kilusios įgulos kareivines puolė 
karo aviacija, kurios lakūnai li
ko lojalūs valdžiai. Lėktuvų 
bombos sugriovė ir kelis civilių 
namus, užmušdamos jų gyven
tojus.

— Vilniuje išleista K. Borutos 
apysaka “Sunkūs paminklai” — 
apie skulpt. V. Grybo, nužudyto 
nacių okupacijos metu, gyveni
mą ir kūrybą. Apysakos 457 
psl., tiražas 15,000 egz. (E) 

juos upėje pasitiko komunistų 
apšaudymas, žibalo ir amunici
jos pristatymas vykdavo dau
giausia Mekongo upe.

Komunistai artėja į sostinę iš 
dviejų pusių: šiaurės vakarų ir 
pietų vakarų. Perkirsti keli svar
būs keliai.

.Saigone amerikiečių karinė 
vadovybė paskelbė, kad per tris 
dienas priešas numušė aštuonis 
lėktuvus.

BRITANIJA IR MALTA PASIRAŠĖ
7-RIU METŲ NUOMOS SUSITARIMĄ

LONDONAS. — Po devynis mėnesius užtrukusių derybų Bri
tanijos gynybos ministeris lordas Carringtonas ir Maltos prem
jeras Mintoff pasirašė septynerių metų sutartį, kuri leidžia Bri
tanijai turėti Maltoje karines bazes. Derybos kelis kart buvo 
nutrukusios, buvo pasikeista ultimatumais ir Britanija išvežė iš 
■Maltos savo kareivių šeimas, bei didesnę dalį kareivių. Maltos 
premjeras net grasino, kad jis savo salos uostus išnuomos sovietų 
laivynui.

Streikas sustabdė 
Š. Airijos fabrikus 
BELFASTAS. — Tūkstančiai 

protestantų šiaurinėje Airijoje 
paliko darbovietes ir susirinko 
miesto centre, kur įvyko mitin
gas, vadovaujamas Avangardo 
partijos vado William Craig. 
Krautuvės mieste užsidarė, su
stojo traukiniai, šiandien pro
testantai planuoja didelį protes
to mitingą prie š. Airijos par
lamento, kuris britų nutarimu 
užsidaro šiandien.

Airių slapta armija, kaip pra
neša informuoti šaltiniai, nesu
taria, kokios laikytis taktikos, 
kada britai perima tiesioginę 
provincijos valdžią po 51 metų 
autonomijos. Nuosaikesni kata
likai siūlo paremti britų pastan
gas, nes jau pats protestantų 
dominuojamo parlamento ir vy
riausybės pašalinimas reiškiąs 
katalikų pergalę. Kiti, racfifci- 
iieji slaptos armijos. vadai tvir
tina, kad karas dar nelaimėtas, 
tik laimėtas vienas mūšis. Ko-, 
va turinti tęstis, kol Ulsteris ga
lės susijungti su katališkiška Ai
rijos respublika į. pietuose. Va
kar Belfaste vėl sprogo trys au
tomobiliuose. paslėptos bombos.

Britų vyriausybė, paskyrusi, 
ministerį šiaurės Airijos reika
lams, paskyrė vienu jo padėjėju 
kataliką lordą Windleshang.

Slapta airių armija turi du 
sparnus. Oficialusis sparnas yra 
marksistų rankose ir jo centras 
yra Airijoje. Neoficiali armijos 
grupė ne tiek siekia socialinės 
revoliūaijos, kiek sieki a išva
duoti šešias šiaurines Ulsterio 
apskritis iš .britų protestantų 
jungo. Ši armijos dalis — pro
visionals — ir atlieka visus te
roro veiksmus šiaurinėj Airijoj.

Sen. Vance Hartke 
nebekandidatuoja 
MILWAUKEE. — Prieš Wis

consin© pirminius rinkimus ba
landžio 4 d. demokratų kandida
tu į prezidentus skaičius suma
žėjo, nes sen. Vance Hartke pa
skelbė, kad jis pasitraukia iš 
varžybų ir savo paramą atiduo
da sen. Humphrey. Sen. Hartkei 
pasitraukus, aktyvūs demokra
tai kandidatai liko: sen. Humph
rey, Muskie, McGovern, Jack- 
son bei gubernatorius Wallace 
ir meras Lindsay. Balsavimo la
puose yra įrašyti dar: buvęs sen. 
McCarthy, atstovas Wilbur Mills, 
meras Sam Yorty iš Ijjs Ange
les ir Havajų atstovė Patsy 
Mink.

Atrodo, kad demokratų cent
ras nutarė šių metų rinkimų 
kampanijos svarbiu klausimu 
padaryti maisto produktų bran
gimą. ši klausimą pabrėžia dar
bo unijų vadai, kaltindami res
publikonų vyriausybę nesugebė
jimu sustabdyti infliacijos. Dar
bo unijų vadai kaltina vyriausy
bės algų tarybą, kad ji kontro-

Sutartis numato, kad Britani
ja sumokės Maltai kasmet po 37 
milijonus dolerių nuomos pini
gų. ši suma' yra tris kart dides
nė už tą, kurią Malta anksčiau 
gavo. Pradžioje derybų Brita
nija buvo pasiūlusi 26 mil., o 
Malta reikalavo — 78 mil. Vė
liau abi pusės, derybų eigoje, 
savo reikalavimus keitė.

Britai laikė Maltoje apie 3,- 
500 kareivių, šiuo metu ten yra 
apie 1,000. Maltoje uostais nau
dodavosi ir Britanijos sąjungi
ninkų laivai. 'Nors sutartis aiš
kiai Nato valstybių privilegijų 
neaptaria, Malta žino, kad Bri
tanija sumokės Maltai tik treč
dalį sutartos sumos, o kitus du 
trečdalius pažadėjo sumokėti 
Nato valstybės, jų tarpe didžiau
sią dalį — Amerika.

Nors strateginė Maltos reikš
mė taikos sąlygose nebėra to
kia svarbi ir Nato valstybės ga
lėjo be salos apsieiti, buvo bijo
ma, kad Malta savo uostų ir lai
vų dirbtuvių neatiduotų rusams. 
Pasirašytoje sutartyje Malta 
-pasižada- neleisti- Varšuvos pak
to valstybėms naudotis Maltos 
teritorija ir kariniais įrengimais. 
Britanija pažadėjo, kad Malto
je esančios bazės niekad nebus 
panaudotos prieš bet kurią ara
bų valstybę.

Maltos salos darbininkams 
britų bazės buvo uždarbio šalti
nis. Pradėję mažinti savo įgu
las ir jų šeimų skaičių, britai 
turėjo atleisti iš darbų nemažai 
darbininkų. Sutartis numato, 
kad britai samdys įvairiems dar
bams 3,600 .Maltos gyventojų, 
nors anksčiau jų britų bazėse 
dirbdavo 4,900

Šalia numatytų metinių 37 
mil. dol. Amerika pažadėjo ištir
ti, kaip ji galėtų prisidėti prie 
ekonominio Maltos sustiprini
mo.

Bengalų valdžia 
perima įmones

DACCA. — Bengalijos prem
jeras Rahman paskelbė vyriau
sybės planą nacionalizuoti svar
biausias bengalų pramonės ša
kas. Visi džiuto, tekstilės ir cu
kraus fabrikai, bankai ir draudi
mo kompanijos bus perimtos vy
riausybės. Išimtis daroma tik 
užsienio bankams ir draudimo 
įstaigoms. Valdžia perims vi- 

| są transporto tarnybą ir užsie- 
I nio prekybos firmas.

Svarbiausia Bengalijos pramo
nė — džiuto auginimo ir audi
niai. To vienmečio augalo plan
tacijos daugiausia priklausė Va
karų Pakistano šeimoms, kurios 
po karo su Indija iš Bengalijos 
pabėgo. Džiuto gaminiai suda
ro Bengalijos eksporto svarbią 
dalį.

— Lietuvoje išleistas prof. 
Br. Dundulio darbas “Lietuvos 
užsienio politika XVI amž.” (308 
psl., 12,000 egz,). (E) 

liuoja tik darbo žmonių atlygi
nimus, o nesirūpina kylančio
mis maisto kainomis.



j ; VIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, prote ir jausmu darnos pagrindai

i ^nujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas ___
— ...  Jonas ABomaviews, m. d. ■

GERA IR BLOGA MITYBA
Gilinkimės į mitybos esmę — geriau pajėgsime 

maitintis. Mediciniška tiesa

Sssipažinkime pirmiausia su 
kai kuriais pavadinimais, mity
bos srityje dažnai vartojamais. 
Maistas — tai medžiagos, kurios 
maitina kūną. Kiekviena mais
to rūšis yra skirtinga —. skir
tingu pajėgumu kūną maitina, 
nes susideda iš skirtingų maiti
namųjų medžiagų. Maistingos 
medžiagos (nutrients) — tai 
chemiškos medžiagos, maiste — 
jos reikalingos kūnui. Kūnas 
reikalauja daugiau negu 50 ži
nomų maistingų medžiagų. Pa
starosios dalinasi į šešias didžią
sias grupes: 1. Baltiniai ir jų 
skilimo dariniai — amino rūgš-. 
lys. 2. Riebalai ir jų skilimo pa
dariniai - riebalinės rūgštys. 3. 
Anglavandžiai (miltiniai - krak- 
jnoliniai valgiai). 4. Mineralai, 
o. Vitaminai. 6. Vanduo. Žino-

ma, kūnui reikalingas dar ir oras 
— tai dujinis maistas.

•Mityba — tai kūne vykstą 
veiksmai kad paimtas maistas 
būtų sunaudojamas. Mitybon 
įeina reikiamų medžiagų valgy
mas — jų organizmas reikalauja. 
Mityba apima ir virškinimą — 
tai paruošimas maisto, kad or
ganizmas galėtų pasinaudoti pa
imtu maistu. Reikia, kad mais
tas iš virškinimo kanalo susiger
tų į kraują — tai mitybai pri
klausanti absorpcija. Dar rei
kia, kad sugertą į kraują maistą 
atskiros kūno celės sugertų — 
pasisavintų. Pagaliau mitybos 
sričiai priklauso ir maisto lie
kanų pašalinimas iš kūno.

Dietetika — tai praktškas pri
taikymas mitybos mokslo žmo
nių maitinimui. Dietetikai pri-

Lietuviai klausosi Alvudo parengime pranešimy apie sveikatą ir apie savam saulėlydžiui tinkamą buveinę   
Lietuvio Sodybą. Tai visose lietuviu kolonijose visiems lietuviams įsigytini namai — organizuotai savu tinka- 
________ mu saulėlydžiu rūpinimasis, vaikams senesniuosius nepajėgiant aprūpinti.

Nuotrauka M. Nagio

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kamuoja po 4 dbl. tomas. Juose yra 517 psh

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

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

Stefanija Rukienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 
via dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriamiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol. -

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose. Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol. » - / --'j**•- • • - * . ■

!J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta^ 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., S4,00. -- |>*

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbai 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 $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju^ 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Šo. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
atsilankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

čeki ar piniginę perlaidą.

klauso valgio planavimas pagal 
pavienio žmogaus f izi j ©loginius. 
ir psichologinius reikalavimus. 
Dietetika taip pat rūpinas mais
to atrinkimu, užlaikymu, paruo
šimu ir patiekimu. Dietos ži
novas mitybos mokslą pritaiko 
žmonių mitybai. Jis turi žinių 
apie mitybą, maistą, piniginį 
maisto reikalą, supranta apie 
maisto planavimo, parengimo 
patiekimo meną.

Mitybos stovis gali būti 
geras ir netinkamas

Mitybos stovis, tai žmogaus 
sveikata, besirišanti su kūno mi
tyba. Mitybos stovį greit visi 
atpažįsta iš žmogaus svorio pa
kitimų. Tikras mitybos stovio 
įvertinimas atliekamas žinovo 
— gydytojo: jis žmogų reikia
mai ištiria ir reikiamus tyrimus 
laboratorijai paveda, žinoma, 
gali būti be maisto dar ir kitos 
priežastys, kurios nuveda žmo
gų blogon mitybon — negeron 
sveikaton — tai nedarniegbj i- 
mas, nehigieniškas gyvenimas, 
susikimšimas ir daugelis kitų da
lykų, pvz., rūkymas, girtavimas, 
narkotikų vartojimas, prietariš- 
ki valgiai bei pasninkai.

Štai kai kurie kontrastai mi- 
tyboje.i>4Gerai mitybai būdingi 
yra sekantieji stoviai: Norma
lus svoris pagal aukštį, stambu
mą ir amžių. Blogoj mityboj 
žmogus esti arba perriebus — 
persunkus, arba perlengvas. Kar
tais toks darosi neužauga. Ge
ros mitybos žmogus turi tiesų 
kūną, taip pat ir rankas — ko
jas tokias. Jo pilvas įtrauktas, 
smakras neatsikišęs. Blogoj mi
tyboj pečiai nusileidžia, krūtinė 
kaip viščiuko atsikiša, pilvas pir
myn pasiduoda — vyras atrodo 
lyg sunkumoj būtų.

Geros mitybos žmogaus esti 
kieti, stiprūs raumenys, viduti
nis riebalų klodas juos dengia. 
Blogoj mityboj raumenys esti

ir

j %% PER annum

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

and Loan

w

UP TO
S20,000.

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-'
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

^SAFETY OF X A 
YOUR SAVINGS

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings
Association

% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

CHICA(K)S TAUPYMO JR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomašį įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPUt’NDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I:

hicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

plonučiai, sudribę, — o riebalų, 
tai permažai, tai perstorai susi
klostę. Sveiko žmogaus oda yra 
tvirta, skaidri,- rausva. Žandai, 
gerai sudėti ir dantys lygūs. Blo
goj mityboj oda sausa, pleiska
nota, pabalusi, gleivinės tai pa
balusios, tai pasmėlusios. Tada 
žmogus ima dažais krautis. Pro
tingas grįžta prie normalaus 
maisto, poilsio, gėrimo ir bend
rai gyvenimo. Toks gerai žino, 
kad jokie dažai, nepataisys blo
gos mitybos. Nesveikai besi
maitinančio žmogaus dantys es
ti nevienodi, žandenos negerai 
sudėtos. ,

Plaukai sveikai besimaitinan
čio esti minkštučiai, blizga. Blo
goj mityboj plaukai išdžiūsta, 
lyg dulkėm apsineša. Akys svei
koj mityboj žvalios, šviesios ir 
neperdaug šviesai jautrios. Blo
gai besimaitinant akys yra ap
neštos, jautrios Šyiesai, jos niež
ti, kartais dega, po akim susi
daro maišeliai ir ratilai.

Geros mitybos ženklas yra ge
ras apetitas ir virškinimas. Blo
goj mityboj žmogus skundžias 
menku apetitu ir nevirškinimu 
negaluoja. Sveikai besimaitinąs 
turi dideles energijos ir ištver
mės atsargas. Menkos mitybos 
žmogus, jei jis kitų negalių ir 
neturėtų yra'^apatiskas, pa
vargęs, be'energijos'ir ištver
mės.

Sveikai besimaitinąs yra at
sparus ligoms — uždegimams. 
Blogoj mityboj žmogus dažnai 
sirguliuoja, ilgai' susirgęs nesi- 
taiso. Sveikoj mityboj žmogus 
pajėgia koncentruotis, net sun
kius darbus atlieka. Menkos mi
tybos asmuo viėri-'tik trumpam 
susikaupti prie darbo pajėgia. 
Už tai čia jaunuoliai bevelija tin- 
giniuoti, vogti, žudyti. Tai visų 
pepsais besimaitinančių toks li
kimas laukia.

Gerai besimaitinąs yra sukal
bamas, domisi gerais dalykais, 
bendradarbiauja geruose dar
buose, yra malonūs. Blogoj mi
tyboj žmogus yra erzlus, sugle
bęs — jam viskas vistiek, toks 
daug kuo bereikalingai rūpinas, 
yra nusiminęs. Iš čia tie visokie 
tarp žmonių vaidai, gerą daran
čiųjų persekiojimai, niekniekiais 
gėrėjimasis.

Išvada. Maistų neprašalin
sime visų ligų bei dvasinių ne
gerovių. bet gera mityba žmo
gui padeda nugalėti daugelį ne
gerovių. per visą gyvenimą žmo
gui ramybės neduodančių. Už tai 
nesidangstykime kaukėmis — 
neslėpkime savo liguistumo pu
droje, veido dažuose ar rūbuo
se. Sveikesni ir laimingesni bū
sime, jei tvarkingai maitintis 
pradėsime. Teguk šiandien būna 
mūsų rūpestis vien sveikai gal
voti, jausti ir maitintis. Tada 
tik mes pajėgsime sveikai elgtis. 
Sklerozė šiandien yra visame pa
saulyje didžiausia liga. Nėra jau 
raupų, maro, šiltiniu... bet yra 
žmogaus jausmų menkumas, ko
kio dar pasaulyje niekados ne
buvo.

žodžiu, einama prie Sodotnos- 
Gomoros likimo šuoliais, nes brė- 

j garas dirba išsijuosęs, dangui 
i tarnaujantiems giliai foiegant.

Gana tokio ir panašaus mie
go — su šiuo pavasariu — su 
šiomis Velykomis kelkimės visi 
žmoniškam gyvenimui per žmo
nišką galvojimą, jutimą ir mai
tinimąsi.

Pasiskaityti. Corine H. Ro
binson : Basic Nutrition and 
Diet Therapy. Macmillan Co.

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI

.Pavalgius galva sukas, 
ima miegas — kas daryti

Klausimas. Gerb. Daktare, pa
tarkit kas daryti -— kai aš pa
valgau, ima mane toks miegas, 
kad negaliu savų pareigų atlikti. 
Kiti sako, kad cukraus kiekis 
krauj u j e sumažėja todėl aš to
kia mieguista lieku. Kaip man 
gydytis nuo to mieguistumo — 
apsiblausimo pavalgius atsiran
dančio. Manau ne aš viena tokia 
esu — ir kitiems bus naudinga 
žinoti. Ačiū iš anksto.

Atsakymas. Alkis yra stiprus 
jaudiklis gyvastingumui, nemie
gojimui ir veiklai. Jo pasotini
mas pavalgymu atpalaiduoja 
raumenis ir poilsiui — miegui 
nuotaikas suteikia. Naujagimis 
miega apie du trečdalius savo 
laiko. Jei leisime jį pagal jo kū
no savaiminį maitinimąsi laiky
tis — jis pabus valgiui kas trys 
— keturios valandos. Pamaitin
tas jis vėl užmigs. Vyresni vai-

kai ir suaugusieji žmonės gyve
na paros — 24 valandų ritmu. 
Nuo ryto ima pamažu raumenys 
nuvargti. Paprastai, po pusry
čių mažiau daromės mieguisti, 
negu po pietų ar vakarienės. Dar 
trūkumas žmogų dominančios 
aplinkos ar stoka tokia aplinka 
domėjimosi, kaip dažnai pas pa
gyvenusius, kad esti — irgi ve
da žmogų j apsnūdimą, šiltuose
— tropiškuose kraštuose popie
tinis poilsis yra skatinamas rau
menų nuovargio, iššaukto tuose 
kraštuose esančio karščio. Tai 
visiems žinoma tų žmonių taip 
vadinama Siesta. Lietuviams ži
nomas kaimo žmonių popietinis 
pogulis — tai raumenų nuovar
giui palengvinti poilsis, nes va
saromis kaime dirbama nuo tre
čios valandos ryto.

Taigi, popietinį mieguistumą 
Tamstai-, kaip ir kiekvienam ki
tam žadina sekantieji keturi 
dalykai. 1. Nuraminimas valgiu 
skrandžio raumenų susitrauki
mų. Tie susitraukimai vadina
mi alkio sukeltais susitraukimais
— kontrakcijomis. 2. Nuovargis
— jis veda prie raumenų atsi
palaidavimo. 3. Trūkumas aplin
koje žmogaus dėta esi patrau
kiančių dalykų. 4. Didelis aplin
koje karštis.

Yra mediciniškų tyrimų at
liktų, kurie tvirtina, kad paval
gius pašarmėjimas kraujo ir 
tam tikrų nervų Įsi jaudinimas 
(vagotonus), iššaukia pamažė- 
jimą cukraus (glukozės) krau- 
juje (hypoglycemia). Tas jos 
pamažėjimas iššaukia mieguis
tumą. Jos pamažėjimas palieka 
per visą miego laiką. Bet yra ty
rinėtojų, kurie kitiems žmonėms

nepastebėjo cukraus pakitimo 
kraujuje pavalgius. Kitiems vie
ni surado net cukraus pagausė
jimą pavalgius. Todėl ir mes ne
vienodai elgiamės pavalgę.

Kaip saugotis to po valgio ap
snūdimo — labai geras klausi
mas, ačiū Tamstai už jį. Leng
vas po pietų mieguistumas daž
nam pasitaiko — jis natūralus 
ir nereikia juomi rūpintis. Vi
sai kitas reikalas, jei po pietų 
žmogus užmiega, ar beveik už
miega įstaigoje prie savo dar
bo. Tokiam reikia štai kaip ket- 
veriopai tvarkytis. 1. Nepersi- 
valgyk, gal tik Velykose kiek 
daugiau gali savo skrandį ap
sunkinti ir pasnūduriuoti. 2. Ne
pertempk, nenuvargink raume
nų, tik lengvais raumenų pavar- 
ginimais užsiimk.

Toks, pvz., pasivaikščiojimas 
tokiam po pietų snaudaliui yra 
geras dalykas. 3. Pradėk domė
tis kilnesniais dalykais, pvz., se
nesniems džiaugsmo suteikian
čia veikla. Sukilnink savą ap
linką ir daugiau'taip žmoniškai 
aplinkai kreipk dėmesio. Tik 
kultūringas pramogavimas ver
tas dėmesio. 4. Pradėk gyventi 
ir dirbti neperkurentoj aplinkoj 
— bute ar įstaigoj. Sėkmės ir 
gero budėjimo ne tik pavalgius,, 
bet ir velyknaktyje!

■SWTYIUSOEk

5 TtMYI SKITS-

r progų srnno faktai ps

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
11 tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina ?5.00.

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

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street į. Chicago 8, III.

¥)u can’t
live on love

forever.
VKay, you’re young.- You’ve got all 
the love in the world and you’re doing 
your best to Eve on it, Retirement? 
That’s for when you’re old, right?

It’s for when you’re old if you can 
afford it

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-away-on- 
the-front-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacationsj pursuing hobbies, or buy
ing that fort}' acres and living off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now.

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a real
ity. Join the PayroU Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will be set aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

And now there’s a bonus interest 
rate oh all ILS. Savings Bonds—for 
E Bonds, when held to matu-

first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970... 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Now is the time to start saving. 
Money’s a nice thing to have while 
you’re living on love forever.

TmtH rexfcfrtpboa. Ahd ahwiyi irffr»hftį

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

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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LIETUVIAI TEISININKAI
Lietuvos nepriklausomybės 

laikais teisininkai buvo susibū
rę Į Lietuvos Teisininkų Dr-ją, 
kurios pagrindinis tikslas buvo: 
Lietuvos teisininkų tarpe kelti 
ir puoselėti teisinę kultūrą, ten
kinti teisininkų profesinius rei
kalus ir rūpintis visais, teisinin
kus liečiančiais reikalais.

1944 m. gelbėdami savo ir sa
vo šeimų gyvybę, tremtyje atsi
dūrė 379 teisininkai. Nesuspė
jusių pasitraukti iš Lietuvos 50 
teisininkų buvo sušaudyti ar ki
tais būdais nukankinti, ir 91 iš
tremtas Sibiran. Kiek iš šio ska-i 
čiaus išliko gyvi, šiandien pasa
kyti negalima. Lygiai negali
ma pasakyti, kiek iki šios die
nos gyvųjų tarpe yra teisininkų, 
išblaškytų po visus pasaulio 
kraštus.

1945 m. laisvuose kraštuose 
atsidūrusių teisininkų tarpe sti
priai pradėjo ryškėti bendros 
teisininkų organizacijos steigi
mo klausimas tremtyje. Tais 
metais (gruodžio mėn. 8-9 d.) 
Hanau tremtinių stovykloje įvy
ko Lietuvos Teisininkų Dr-jos 
suvažiavimas, kuriame buvo nu
tarta atkurti Lietuvos Teisinin
kų Dr-ją tremtyje, išrinkti dr-jos 
valdomuosius centro organus ir 
tęsti dr-jos veiklą pakitėjusiose 
gyvenimo sąlygose.

1946 m. Teisininkų Dr-jos 
Centro Valdyba iš Hanau buvo 
perkelta į Augsburgą. Tuo me

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki

$20.000.

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly 

INSURED

1972 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones į Lietu

vą, tą darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo
tos ekskursijos vyksta sklandžiai, šią vasarą jo vadovaujamas Ameri
can Travel Service Bureau nuveš i Lietuvą 9 ekskursantų grupes, i

Visos ankstyvesnės ekskursijos jau pilnos. Jei kas dar šį metą ( 
norėtų važiuoti, tai gali pasinaudoti šiom ekskursijom:

Rugsėjo 11-tą, 20 dienų, iš Chicagos — $960.00 + taksai, iš New 
'Yorko — $860.00 + taksai.

Spalio 2-rą, 15 dienų, iš Chicagos — $710.00 + taksai, iš New7 I 
Yorko — 610.00 + taksai.

Gruodžio 21-mą, 14 dienų, iš Chicagos — $710.00 + taksai, iš New 
Yorko $610.00 + taksai.

Kas nori Žiemos šventes praleisti Lietuvoje su giminėmis, turi 
registruotis į gruodžio mėn. ekskursiją. Bendroji kelionės kaina pri
klausys nuo valdžios patvirtintos oro linijų sutarties.

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643 |»

Tel.: (312) 238-9787 1
Ruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame in

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. 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 
čeki ar Money orderi tokiu adresu:

I
f!

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

tu Teisininkų Dr-jai dar pri- 
kluasė 284 teisininkai. Dr-jos pa
grindinis tikslas buvo rūpintis 
teisininkų profesiniais reika
lais, studijuoti teisės klausimus 
ir, svarbiausia, rūpintis visais 
galimais būdais pavergtos Lie
tuvos laisvės atstatymu.

1918 m. pradėjo didėti emi
gracija į užjūrius. Tais metais 
Augsburge įvyko paskutinis Lie
tuvos teisininkų suvažiavimas, 
kuriame buvo svarstomas ir Lie
tuvos teisininkų tremtinių drau
gijos pavadinimo pakeitimo klau
simas. Suvažiavimas, numaty
damas emigraciją į įvairius pa
saulio kraštus, Centro Valdy
bai leido dr-jos įstatus pakeisti 
pagal reikalą, atsižvelgiant į tai, 
kur daugiausia susitelks teisi
ninkų emigracijoje.

Išeivijoje teisininkai nesnau
dė, bet jungėsi į bendruomeni
nio lietuvių gyvenimo veiklą ir 
talkininkavo lietuviams patari
mais kur tik buvo reikalas. Čia 
tenka paminėti ir teisininkų pa
skleistą lietuvių tarpe Teisinin
kų Dr-jos “Lietuvos Sovietiza
cija” leidinį, kurį paruošė gar
bingas Lietuvos Univ. prof. My
kolas Roemeris. šis veikalas 
reikšmingas tuo, kad jame ob
jektyviai nušviestas lietuvių 
tautos teisinio gyvenimo trage
dijos pirmosios bolševikinės oku
pacijos metu. Tuo veikalu nau
dojasi ne tik išeivijos veiksniai.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60532 

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1739 S. Halsted St, Chicago, UL 60608

stoje Hanojaus nuotraukoje parodomi trys karei/iai, kurie ir ryžius sodindami nepadeda šautuvy, 
nes kasdien laukia "oro piratu puolimo".

bet ir einąs aukštuosius mokslus 
lietuviškas jaunimas įvairiuose 
kraštuose, prof. Roemerio moks
linį veikalą panaudodamas ša
šo darbams apie rusų pavergtą 
Lietuvii.

Be to, tenka taip pat priminti 
Centro Valdybos atsišaukimą į 
Pasaulio teisininkų sąžinę dėl 
Lietuvos pavergimo. Tas atsi
šaukimas per nepriklausomos 
Lietuvos atstovą buvo įteiktas 
J. T. Gen. Sekr. Trygve Lie, iš 
kurio buvo gauta padėka.

Laikui bėgant paaiškėjo, kad 
penki šeštadaliai visų Lietuvos 
teisininku tremtiniu įsikūrė 
Amerikoje. Drauge su tuo atsi
rado ir organizaciniai teisininkų 
rūpesčiai. 1949 m. spalio mėn. 
Chicago j e įsikūrė autonominė 
“Lietuvių Teisininkų Dr-ja”. 
Tai buvo tremtyje sukurtos cen
tro valdybos nepabojimas. Ta
čiau, 1950 m. sausio mėn. Lie
tuvos teis, dr-jos tremtyje Cen
tro Valdyba paskelbė, kad Lie
tuvos teisininkų tremtyje dr-jos 
pavadinimas pakeičiamas į Lie
tuvių Teisininkų Dr-ją Užsieny
je. Teisininkai buvo raginami 
steigti savo skyrius ir tęsti vei
klą toliau naujose sąlygose. Ne
trukus buvo Įsteigta Įvairiose 
vietovėse Lietuvos Teisininkų 
Dr-jos Užsienyje skyriai.

Pradėjus darbą, atsirado ir 
kliūčių. Paaiškėjo, kad pagal 
naują teisininkų dr-jos pavadi
nimą negali įstoti Amerikoje gi
mė lietuviu kilmės teisininkai. 
Tad reikėjo ir vėl keisti dr-jos 
pavadinimą. Pagaliau 1952 m. 
vasario mėn. teisininkų suvažia
vimas Chicagoje savo pavadini
me žodį “užsienyje” nubraukė 
ir paliko vien Lietuvių Teisinin
kų Dr-ja. Tas vardas naudoja
mas iki šiol.

Didžiojo emigracinio banga
vimo 1949 metais teisininkų 
dr-jos Centro Valdybai kilo min
tis išleisti savo laikraštį, kuris 
turėjo apjungti visus lietuvius 
teisininkus. Laikraščiui buvo 
parinkta prasmingas vardas 
“Lietuvis Teisininkas”. Iki 1952 
m. Lietuvio Teisininko buvo iš
leista tik penki numeriai. Prie
žastis — stoka lėšų. 1952 m. 
rugpiūčio mėn. Chicagoje bu
vo išleistas Lietuvių Teisininkų 
Dr-jos biuletenis “Teisininkų ži
nios”. Biuletenį redagavo redak
cinis kolektyvas, kurio prieša
kyje buvo teisininkas L. Šmulk
štys. “Teisininkų Žinios” pasi
darė teisininkų organu ir pasie
kė net iki 40 spausdintų lapų. 
“Teisininkų žinios” gvildeno 
klausimus, kurie lietė teisines 

studijas, tarpusavį kolegų ryšį, 
informaciją apie dr-jos narių 

būklę, visuomeninio pobūdžio 
teisininkų pasiekimus, ryšį su 
po visą pasaulį išblaškytais tei
sininkais, o, svarbiausia, dalyva
vimą kovoje, už išlaisvinimą 
gimtojo krašto išsvetimųjų prie
spaudos.

Išleidus Teisininkų žinių ju
biliejinį numerį Lietuvių Teis. 
Dr-jos dvidešimties metų su
kakties proga, Teisininkų žinios 
pradėjo rečiau lankyti teisinin
kų pastogę, iki visai nustojo 
ėjusios. Svarbiausia priežastis 
buvo lėšų stoka. Pagaliau ky
la klausimas, ar prie dabartinės 
padėties reikalinga teisininkams 
savo profesinė organizacija ir 
savo spauda? Neprivalome pa
miršti, kad teisinė sistema ir tra
dicijos Amerikoje visai skirtin
gos negu Europos žemyne. To
dėl vietinė teisinė spauda ne
atitinka mūsų gyvenimo reika
lavimų. Teisininkų dauguma dir
ba darbus, kurie nieko bendro 
neturi su mūsų buvusiu moksli
niu pasiruošimu ir profesine pa
tirtim. Tokiai padėčiai esant ir 
norint toliau dirbti savo profe
sinį darbą, turėtumėm pradėti 
viską iš naujo. Be to, dažnam 
tenka vargti su tokiais darbais, 
kurie yra sunkiai pakeliami. Kai 
nukamuotus kaulus gelia ir per
temptus raumenis skauda, sun
ku knygą rankoje išlaikyti ar 
apdaužytais pirštais plunksną ve
džioti. Tokiose sąlygose išlai
kyti minties lakumą nelengva. 
Bet turime prisiminti, kad dau
gelis mūsų brolių prie šiaurės 
Ledinuoto Vandenyno, Altajaus 
uolynų bei Turkestano ar Ka
zachstano tyruose mūsų dabar
tinių sąlygų labai pavydėtų. Jų 
viltys atkreiptos į mus. Jie ti
ki, kad mes išliksime lietuviais 
ir neleisime išblėsti mūsų šir
dyse laisvės troškimui. Tai tu
rime iki galo tesėti. Komunisti
nėje sistemoje jaunuomenė ne- 
auklėjama laisvais ateities pro
fesionalais teisininkais, bet vien 
aklais komunistinės sistemos rė
mėjais. Taigi sugrįžę rastumėm 
dabartinio okupanto įvestoje si
stemoje tik tokius teisininkus, 
kurie visai nebūtų tinkami lais
vos Lietuvos darbui, šių dienų 
Lietuva neduos teisininku tinka
mo prieauglio nepriklausomam 
gyvenimui. Todėl visas teisinin
kų paruošimo darbas tenka už
jūriuose gyvenantiems lietu
viams. Būkime pasirengę Lie
tuvos ateities teisinei santvar
kai atstatyti. Galvoj antiems 
grįžti į laisvą Lietuvą rekomen
duojama daugiau susikaupti tei
sinio darbo pamėgime ir daugiau 
pažinti išeivijoje leidžiamą ar 
išleistą teisinę literatūrą. Tar
pe teisininkų parengtų leidinių 
tenka paminėti Dr. K. Šidlaus
ko parengtą anglų kalba, ir Vli- 
ko išleistą “Lietuvių pavergtos 
tautos atstovavimas”, Juozo Liū- 
džiaus raštai, V. Vaitiekūno “So
vietų teisingumas ir postalini- 
nių sovietinių pagrindinių bau
džiamųjų įstatymų apžvalga”, 
prof. K. Račkausko “Lietuvos 
Konstitucinės teisės klausimais” 
ir dar keletą mažesnių leidinių. 
Negalima nepažymėti ir teisi
ninkų dalyvavimo bendroj e spau
doje. Ten pasižvalgius rasime

I daug teisininkų parašytų straipe-

nių visuomeniniais bei politi
niais klausimais.

Peržvelgę teisininkų praeitį, 
turėtumėm savęs paklausti, ar 
teisininkai išeivijoje pilnai at
liko savo pareigą? Atsakyti į tą 
klausimą gana sunku, nes ne
išvengiamai turime susidurti su 
visa eile priežasčių, kurios truk
dė, ar trukdo teisininkams nor
malų darbą dirbti. Pirmiausia, 
išeivijos laikotarpis užsitęsė il
giau, negu manyta, kas neigia
mai atsiliepė Į išeivijos viešojo 
gyvenimo tarpsnį ir drauge truk
dė teisininkų organizacinę veik
lą. Pilnai suprantama, kad sun
ku save priversti dirbti, kai ne
žinai, kada savo darbo vaisiais 
galėsi pasinaudoti. Todėl sutel
kus savo dar neišeikvotas jėgas, 
teisininkams tenka kovoti ne tik 
su išoriniu priešu, bet ir su nu
sivylimu, kurio užkrėtomis ser
ga ne tik teisininkai, bet ir dau
gelis lietuvių išeivių. Ta liga- 
yra labai pavojinga, nes žlugdo 
asmens dvasią ir ryžtą. Tačiau 
pasitraukti iš kovos lauko būtų 
nepateisinama, nežiūrint, kad 
dar ir gilaus amžiaus našta vi
sus gerokai slegia. Vis tiek ne
turime pamiršti, kad tauta yra 
ištisas nedalijamas vienetas, ku
rį’sudaro dabar gyvenamoji'tau
tos karta, išmirusi karta ir lie
tuviu ateities karta. Lietuviu 
išmirusi karta uždeda pareigą 
dabar gyvenančiai ir būsimoms 
kartoms būti visuomet lietuviais, 
niekuomet nepamiršti garbingos 
lietuvių tautos praeities ir pa
aukoti visas savo kūrybines j ė-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVE
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Į GERA NAUJIENA

Sykį gyveno bernas, didis tin 
ginys, kurs nepaliepus piršto 
nepajudino. Kartą jis nukrito 
nuo traktoriaus, susižeidė ir 
buvo nugabentas prie daktaro.

Daktaras apžiūrėjęs pasakė: 
“Bloga naujiena: pats visą 
amžių nebegalėsi dirbti”:

“Labai ačiū daktare”, pa
tenkintas atsakė pacientas ir 
paklausė: “O kokia ta bloga 
naujiena?”

G AL V IT NEMATYTI
Jaunas miesčionis paveldė

jo iš savo dėdės didelę farmą 
ir išsikėlė farmeriauti.

Po kiek laiko vienas drau
gas nuvyko pamatyti, kaip 

gas lietuvių tautos laisvei, savo 
gimtojo krašto gerovei ir nie
kuomet nepamiršti, kad nėra pa
saulyje jėgos, kuri galėtų pa
laužti lietuvio ryžtą ir jo kūry
binę dvasią. J. Krygeris 

4 - - - — - ?
RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ;

Naujienose galima gauti nuikiij knygų, kurios papuoš bet kokią į 
knygų spintų ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, granai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi._______  $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. ____ ________-____ ._________ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225 pust, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p..... $5JO 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi.$3.00 
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., _____________________________________  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ___ -___ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik ................................  -- $10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago 8, UI. — Telef. HA 1-6100

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

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

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

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE, 
L YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

jaunajam farrneriui sekasi. 
Fanneri rado ganykloje be
ganantį didelę melžiamu kar
vių bandų.

“.los puikiai atrodo”, pagvrė 
svečias. “Kiek galvų vra?”

“Deja, negaliu pasakyti”, 
atsakė draugas farmeris, “Vi
sos jos yra nusisukusios i prie
šingą pusę”.

ATSAKYMAS į KLAUSIMĄ

Kandidatas rinkimams Į 
miestelio majorus aplankė vie
tinį klebonų paprašyti jo para
mos rinkimų kampanijoje.

“Kol aš apsispręsiu remti 
tamstą ar neremti, prašau man 
pirma pasakyti, ar esate stik
liuko mėgėjas?” paklausė kle
bonas.

“Kol aš atsakysiu”, atsar 
giai atsiklausė kandidatas i 
majorus,” prašau man pirma 
pasakyti, ar tai yra pasmerki
mas ar pakvietimas?”

Tiupymo Indillal 
Apdriusti Ikl 520,000.

> _ NAUJI INO*. CH1CA»O 1, ILL. — TUESDAY, MARCH 28, 1872
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Lietuviai gyvena ir dirba to
limoje Pacifiko saloje — Nau
joje Zelandijoje. Gyventojų 
yra daugiau kaip 2 milijonai, 
imigrantų skaičius vis kyla. 
Tik 1946 —r 56 m. salon atvy
ko daugiau kaip 180.000 imi
grantų, iš kurių 4584 pabėgė
liai nuo komunistinio režimo. 
Daugiau kaip 90 proc. gyven
tojų yra anglų kilmės. Romos 
katalikų tėra apie 15 proc.

Pirmasis lietuvis N. Zelandi
joje atvyko 1888 m., vėliau 
1926 m. Aucklandą pasiekė du 
lietuviai jūrininkai. 1949 m. at
vyko pirmoji didelė 170 lietu
vių grupė, antroji atvyko 1950 
m., vėliau vyko būreliai. 1959 
m. LE žiniomis, N. Zelandi
joje buvo 251 lietuvis.

Lietuvių daugiausia gyve
nama šiose vietovėse:

landė bei ja apylinkėse, Wel- 
lingtone su apylinkėmis, Christ 
church ir Dunedin vietovėse 
su apylinkėmis.

Lietuviai turi Bendruomenę, 
organizuoja minėjimus. Vei
kia ir tautinių šokių grupė. 
Liet. Bendruomenės N. Zelan
dijoje Krašto Valdybai nuo 
1953 m. eilę metų vadovavo 
Česlovas Liutikas.

Rusus tūkstančiais veža Estijon
Prieš tris savaites Naujienų skaitytojai turėjo pro

gos susipažinti su kelių Įtakingesnių Latvijos komunis
tų laišku Italijos, Vokietijos ir Rumunijos komunistams. 
Latviai komunistai priminė savo bendraminčiams apie 
Rusijos komunistų sauvalę ir kolonializmo pradus.

Dabar Chicagą pasiekusios žinios kalba apie Esti
jos komunistų dar didesnį susirūpinimą. New Yorke lei
džiamas rusų dienraštis Novoje’Ruskoje Slovo pasirem
damas Maskvoje leidžiamos Pravdos staipsniais ir kito
mis žiniomis tvirtina, kad Estijoje darbininkų būklė yra 
dar sunkesnė, o “tarybinės” vyriausybės susirūpinimas 
dar rimtesnis. Antrąją kovo savaitę buvo sušauktas spe
cialus Estijos komunistų partijos centro komiteto posė
dis susidariusiai padėčiai aptarti. Tuo tarpu maskvinė 
Pravda, paminėjusi Estijoje atsiradusią Įtampą, pataria 
komunistams kovoti prieš nacionalistines tendencijas ir 
apramina kilusias aistras.

Gerai apie pačios Rusijos ir rusų okupuotų kraštų 
gyvenimą informuotas rusiškas dienraštis šitaip apie tą 
Įtampą rašo:

“Praeitą savaitę Taline buvo sušauktas nepap
rastas Estijos komunistų partijos centro komiteto 
posėdis, kad galėtų aptarti susidariusią padėtį. Bu
vo nutarta paruošti ir išleisti partijos darbininkams 
instrukcijas, kuriomis tektų vadovautis tautiniu 
klausimu.

“Nepasitenkinimas 'iš centralinės Sovietų Rusi
jos rajonų ir iš kitų tarybinių respublikų užplauku- 
kusiais darbininkais ir tarnautojais skaitomas ne 
tiktai tautinio nepasitenkinimo motyvu. Gyvento
jai bijo, kad nenukristų jų gyvenimo standartas, 

. iki šio meto buvęs pats aukščiausias visoje Sovietų 
Sąjungoje”. (Novoje Ruskoje Slovo, 1972 m. kovo 
14 d., 1 psl.).
Estai yra Įsitikinę, kad Maskvos valdžia, siųsdama 

tokius didelius rusų kiekius i Estiją, nori kraštą rusinti. 
Sovietų valdžia Įsteigė Estijoje kelias dirbtuves, Į kurias 
vėliau veža darbininkus ir tarnautojus. Tas pačias dirb
tuves rusai galėtų steigti didžiausiuose Rusijos plotuose, 
bet jie to nedaro. Jie Estijon atvaro tūkstančius darbi
ninkų, kuriems reikalingi butai ir patarnavimai.

Sovietų Sąjungos valdžia nori galimai greičiau su
rusinti ne tikai Estiją, bet ir kitas Pabaltijo valstybes,

Auck-

VADOVAUJA IR BALTAMS
Česlovo Liutiko, nepr. Lie

tuvoje žinomo Šiaulių veikėjo 
veikla tolimoje saloje svarbi ir 
Įsidėmėtina. Jis būdamas N. 
Zelandijos Baltų Klubo pirmi
ninku (būstinė Auckland mies 
te), taip pat ir Pavergtųjų Tau
tų Ansamblėjos atstovas N. Ze
landijoje per visą eilę metų 
yra kreipęsis j daugybę NZ

tvirtina minėtas dienraštis. Tas pats rusinimo procesas 
vykdomas ir rusų okupuotoje Lietuvoje. Pabaltijyje gy
venusios tautos stengiasi pasipriešinti rusifikacijai, bet 
joms labai sunku. Tas pats dienraštis toliau rašo:

“Latvijoje ir Estijoje vyksta intensyvus indus
trializacijos procesas. Atsirado gausus gamybos 
Įmonių skaičius, pajusta stoka darbo rankų. Retė
jantis gimimų skaičius abiejose respublikose nepa
deda likviduoti skubiai auginamos krizės, kurią ga 
lėtų išspręsti be masinio darbininkų ir tarnautojų 
įvežimo. Todėl šiandien Latvijoje dviem latviam yra 
vienas rusas, o Estijoj yra vienas rusas kiekvieniems 
trims estams. Trečioje Baltijo respublikoje — Lie
tuvoje — padėtis dar nėra tokia aštri dėl didelio gi
mimų koeficiento. Ten kiekvienai dešimčiai lietuvių 
yra vienas rusas”. (Ten pat.).
Laikraštis mano, kad rusifikaciją Pabaltijyje galima 

būtų sulėtinti, lėtinant rusų užsimotus industrializacijos 
planus. Pramonei būtų sveika, o’krašto gyyentojams 
būtų naudinga, jeigu rusai dirbtuves statytų pačioje Ru
sijoje, parinkdami vietas arti žaliavos šaltinių. Dabar 
rusams reikia statyti naujas dirbtuves nepalankiai nu
siteikusių gyventojų srityse, o be to visas žaliavas reikia 
pristatinėti tolimais ir dažniausiai blogais keliais.

Bet estams labiausiai rūpi jų gyvenimo standartas. 
Estai buvo geri žemdirbiaiir geri prekybininkai. Esti
joje buvo kelios pramonės šakos. Estai buvo ne tiktai ge
rai pavalgę, bet žmoniškai ir apsirengę. Estai gyveno 
švariuose, sveikuose ir šiltuose butuose. Susovietinus 
Estiją, estams buvo atimta žemė. Jiems turėjo palikti ' 
kelis arus žemės apie namus. Bet estai tuose aruose suge
bėjo priauginti tiek daržovių, kad iš pasienio miestų ru
sai važiuodavo Į Estiją kopūstų, burokų, salotų, bulvių, 
agurkų ir kitų daržovių pirkti. Rusai nepajėgė ir nepajė
gia tokių sveikų ir skanių, daržovių išauginti.'

Atvarius tūkstančius rusų i Estiją, kraštas niveliuo- 
jasi. “Tarybinė” valdžia gyvenimo standarto Estijoje ne
kelia, bet jį smukdo. Estijos komunistai tikėjosi darbi
ninkų gyvenimą pataisyti, o dabar darbininkus nusmuk- 
dė iki rusiškojo proletaro, kuriems jau susovietinta Es
tija vis dar atrodo geresnė, negu 55 komunistinės • pra
monės ir staybos metus turinti “tarybinė” Rusija.

Įstaigų, vyriausybę, Bažny
čios vadovybę, taip pat ir Į Jung
tines Tautas.

Čia pateikiami tik kelių 1971 
m. mėnesių č. Liuteko, Baltų 
Klubo pirmininko, veiklos pa
vyzdžiai.

1971'm. liepos 27 d. č. Liu
tiko pasirašytas laiškas buvo 
pasiųstas Metodistų Bažnyčios 
pirmininkui Fordui, keliavu
siam Į Vietnamą. Liutikas pa
klausė: “kur jūs buvote, kai 
buvo okupuotos Vengrija. Če
koslovakija, Baltijos valstybės 
ir šimtai tūkstančių žmonių 
buvo išžudyta?” Laiškas buvo 
dar pasiųstas “NZ Herald” 
dienraščiui ir JAV Konsului.

Taip pat pernai, spalio 5 d., 
tas pats Liutiko vadovauja
mas Klubas kreipėsi Į Jungt. 
Tautas New Yorke, kėlė politi 
nių kalinių Sovietuose klausi
mą, reikalavo visoms tauty
bėms suteikti vienodas tauti
nes, . religines ir kultūros tei
ses. Gruodžio 10 d. kitu laišku 
Į J. Tautų Gen. Sekretorių nu
rodyta Į pavergtųjų tautų liki
mą prašyta reikalauti iš So
vietų Sąjungos, kad ši Žmo
gaus Teisių Deklaracijos dės
nius naudotų ir R. Europos 
tautų tarpe. Taip pat reikalau
ta pavergtose tautose laisvų 
rinkimų suverenumo siekiant.

Daugiausia pats č. Liutikas 
redagavo rastus, kuriuose nu
rodyta Į sovietų okupaciją, ku
nigų nuteisimus, Baltijos kraš
tų rusinimą ir kt. Jis 1971 m. pa 
baigoje kreipėsi į Wellingtono 
miesto arkivyskpą. šių metų 
sausio 14 d. gavo palankų atsa
kymą iš jo ir N. Zelandijos kar
dinolo Peter . Abu rašė: “Mes 
labai susirūpinę sovietų elge
siu Lietuvoje ir kitose Balti
jos valstybėse”.

1971 m. gruodžio 20 d. č. Liu
tikas gavo dabartinio min. pir
mininko J. Marshall laišką. 
•Numatytas Liutiko ir min. pir
mininko pasikalbėjimas.

Daugiausia vieno Liutiko 
iniciatyva taip pat 1971 m. gruo 
ažio mėn. atkreiptas dėmesys 
į komunistą propagandą, vei
kiančią N. Zelandijos ne tik 
pramonėje ,bet ir kultūros ir 
socialiniam gyvenime. Liuti
kas teigė: “Esu eilinis dirban
tysis ir gal būt labiau pastebiu 
tą mūsų bendruomenės vėžį”. 
Teisingumo ministeris Liuti
kui dėkojo ir kvietė toliau ste
bėti komunistų veiklą N. Zelan 
dijoje. Apie č. Liutiko pastan
gas rašė ir vietos spauda.

Č. Liutikas, Baltų Klubo pir- 
minikas, pasiuntė daugiau kaip 
20 laiškų su priedais apie ko
munistinę veiklą, žinią apie 
kun. Zdebskio nuteisimą bei 
komunistų priespaudos apra
šymą. Visa tai gavo parlamen-

tarai, miestų burmistrai, dva- 
siškijos atstovai ir kiti.

Tai daugiausia vieno Č. Liu
tiko tik kelių mėnesių veikla. 
Jis net pašto išlaidas padengia 
iš savo kišenės. Kai kuriais at
vejais Liutikui talkininkauja 
darbštus Klubo sekretorius lat-

Alberts Brunners. (Elta)vis

Mūsų spaudoje
Susitvarkyti palikimą, 

kad nepatektų svetimiems
Draugo štabo narys red. kun. 

dr. J. Prunskis vedamajame 
“Mūsų ultimatumai intelektu
alams ir visuomenininkams” pa
lietė opią temą mūsų visuomeni
niame gyvenime, kad tiems, ku
rie veža jiems ir kraunama, o 
paskui iš šalies stovint jiems Į 
ratus pagalius kaišiojama. Taip 
daugelis, persidirbę persitempę 
dažnai palūžta, nespėję, nęs ne
sitikėję ir laiko neturėję, net sa
vo ekonominių bei kultūrinių rei
kalų susitvarkyti.

Dėl to autorius duoda tokį 
perspėjimą ir patarimą:

Apskritai, kiekvienas lietuvis 
turi jausti pareigą parašyti tes
tamentą, kad kultūrinės verty
bės nenueitų Į makulatūrą, o san
taupos nepatektų svetimiems. 
O jau daug tūkstančių, gal ir mi
lijonų nuplaukė Į svetimus van
denis. Ar nereikėtų, kad Lie
tuvių fondas ar Pasaulio lietu
vių archyvas pasiskelbtų Įvedąs 
naują tarnybą — lietuvių testa
mentų saugojimą? Ypač tai svar
bu viengungiams. Laidotuvių 
varpams suskambėjus, tada bū
tų kas parodytų reikiamą dėme
sį. Dalis ir palikimo galėtų bū
ti nukreipta į tą įstaigą. Arba, 
jeigu kas palieka lietuvių laik
raščiui, mokyklai, parapijai, vie
nuolynui, kitai mūsų įstaigai, 
galėtų ir testamentą atitinka- 
mon įstaigon nukreipti. Neliktų 
vienokios ar kitokios vertybės be 
tvarkos.

Neužmirškime, kad išeivijoje 
daugelis gyvename jau '25, 30 ar 
daugiau metų. Daugelis savo 
metais esame pribrendę amžiny
bei. Laidotuvių varpai skambės 
kas kartą dažniau. Kodėl gi pa
likti netvarką iš čia pasitrau
kiant?!

.Dievo Apveizdos, švento Jurgio 
ir Visų Šventųjų, Rozelande, kur 
lietuvių tik vardas, kurioje ker
tinėje plytoje dar paminėtas, o 
Šeimininkauja tik jau nebe lietu
viai arba šv. Mykolo bažnyčia, 
kurios tik tuščia aikštė beliko, 
arba į šv. Kryžiaus, šv. Anta
no, kad ir Marketparkiečių pa
sididžiavimą — Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčias, kurių.lau- 
kia tas pats likimas. O kiek čia 
lietuvių palikimų sukišta!...

Yra saugių ir patriotiškai 
j brangių vietų lietuviams savo 
palikimus paskirstyti, pirmiau
sioje eilėje Lietuvių Fondas, 
kurs nepaisant kokios “partijos” 
žmonių pasikeičiant bus admi
nistruojamas, yra ir bus nau
dingiausia palikimams vieta. 
Dar tik trys ketvirtadaliai mili
jono iki šiol yra Lietuvių Fon
de, o jau dešimtimis tūkstan
čių jis iš savo nuošimčių skiria 
lietuvybės reikalams. Kaip tvir
čiau šiandien lietuvybė svetur 
stovėtų, jei Lietuvių Fonde bū
tų tiek, nors kiek lietuvių aukų 
ir palikimų buvo įdėta į vieną, 
tik vieną, šiandien svetimųjų 
rankose atsidūrusią lietuvių baž
nyčią. J. Pr.

DZŪKŲ DIENOS MINĖJIMAS
Šių metų gegužės mėn. 27 ir 

28 d. d. Dzūkų Draugija Čika- 
gije rengia Dzūkų minėjimą 
Jaunimo Centre, 2345 West 56 
th Street. Programoje numaty
ta:

Geras perspėjimas ir patari
mas, bet ar nevertėjo ji aiškiau 
precizuoti, kam tas savo verty
bes palikti. Autorius siūlo san
taupas, kad nepaliktų sveti
miems, “palikti lietuvių laikraš
čiui, mokyklai, parapijai,, vie
nuolynui, kitai mūsų įstaigai”, 
bet gi palikti parapijai, vienuo
lynui aiškiau sakant reiškia kaip 
tik palikti svetimiems — metais 
kitais anksčiau ar vėliau. Užten
ka šiandien tik pasižiūrėti į mi
lijonus lietuviams kaštavusias

pi. Gegužės 27 d. 7:30 v: v: 
pradžia.

2. Akademija, meninė dalis 
ir banketas.

3. Gegužės 28 d. 11 vai. pa
maldos Tėvų Jėzuitų koplyčio
je Jaunimo entre .

4. Iškilmės prie laisvės pa
minklo.

5. Užbaiga: kavutė Jauni
mo Centro mažojoje salėje.

Dzūkų Draugijos valdyba 
kviečia visus dzūkus išeivijoje 
kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti ir prisiminti savo mylimą 
Dzūkiją ir kritusius už Lietu
vos laisvę brolius dzūkus.

Dzūkų Dieną ateityje yra 
numatoma Įvesti kaip tradici
nę Dzūkų šventę. Todėl visų 
dzūkų pareiga yra šią pirmąją 
šventę atšvęsti kuo iškilmin
giausiai.

Dzūkų D-jos valdyba

AUTOMOBILIŲ NAUDA

Jauną studentę Įstojusią į 
universitetą, profesorius pa
klausė: “Kokią principinę kon 
tribuciją civilizacijai suteikė 
automobilių gadynė?”

“Automobilių dėka beveik vi
siškai nebeliko arkliavagys- 
čių”„ atsakė studentė.

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS 
VERGIJOJE

9
TURĖJOME DIRBTI PO 15 

VALANDŲ KASDIENĄ

Kaip žinia, prie nepriklausomos Lietu
vos valdžios Įstaigų, o taip pat ir bankų 
tarnautojai dirbdavo per dieną tik 6 valan
čias, t. y. nuo 8 vai. iki 2 vai. po pietų. Bet 
rusai Įvedė astuonių valandų darbo dieną, 
-būtent: nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. 
Tačiau tikrenybėje beveik kasdieną mus 
privertė dirbti po 15 vaL ir daugiau į pa- 
-rą. Maskvinė taisyklė bylojo: “jei savo 
-uždavinio ar darbo nepajėgei atlikti per 
^astuonias valandas, tai turi dirbti, kad ir 
"visas 21 valandas į parą”, už tai nebuvo 
įmokamas joks papildomas atlyginimas.
Mūsų viršininkai dažnai pabrėždavo, kad 
.Maskvoje ir visoje raudonojoje imperijoje 

' 'dirbama ne tik dieną, bet ir naktį, o ypač 
Jų “tėvas” Stalinas ir visos NKVD Įstaigos 
— visi pareigūnai labiausiai mėgsta dirbti 
naktimis.

Taip ir mūsų banke buvo. Pasidarė 
didelė netvarka. Teko dirbai, kaip “tė
vas” Stalinas norėjo — ne tik dienomis, 
bet ir naktimis. Rašėme didžiausius sąra
šus. Buvo įvestos pagal rusų tvarką nau
jos knygos... Jokiu būdu negalėjome to 
darbo sumažinti: visad buvome atsilikę. 
Kodėl? štai kodėl:

Okupacijos pradžioje banko kasų ope
racijos vykdavo, kaip jau minėjau, nuo 8 
vai. ryto iki 4 vai. po pietų. O aš, priėmęs 
iš visų kasų surinktus pinigus, privalėjau 
(tai buvo mano pareiga) juos pristatyti 
sandėliu ir apie penktą valandą jau, į vis
ką numojęs ranka, eidavau namo. Anks
čiau aš buvau patikimas banko kasininkas 
ir galėdavau Įeiti į sandėlį ir pats vienas. 
Dabar, i centrini sandėlį, kur buvo laiko
mos piniginės atsargos, mane lydėdavo 
Kopustinskas ir Gricius, nes tik mes trys 
turėjome po vieną sandėlio raktą ir tik visi 
trys raktai drauge, atskirai rakinant pa
galiau atidarydavo sunkias duris, Užra
kinę sandėlį, virvelėmis sunėrę ir atitinka
mai sujungę duris su durų geležiniu rėmu, 
virveles prakišę per tam tikras angas, ant 
to surišto virvelių mazgo, uždėdavome 
raudonos smalkės (sirgučio) antspaudą. 
Tam antspaudui saugoti buvo pastatyti du 
raudonarmiečiai sargybiniai. Jų pareiga 
buvo saugoti, su šniūreliais ir ištirpdyto
mis smalkėmis prie durų priklijuotą — už
džiūvusi antspaudą. O ką mes sandelin 
padėjome ar išnešėme, tai ne jų atsako
mybė. Piniginio sandėlio duris atrakinti 
jie mum leisdavo, parodžius atitinkamus, 
raudonos spalvos leidimus, su mūsų nuo
traukomis ir atitinkamu įrašu, patvirtintu 
vyr. banko komisaro parašu. Tačiau kitų 
kasininkų, kurie turėjo baltos spalvos kor
teles — leidimus, tie raudonarmiečiai sar
gybiniai ir iš tolo neprileisdavo prie raudo
nu antspaudu “papuoštų” durų. Tokia bu
vo tvarka, kaip kariuomenėj saugant gink

lų ir amunicijos sandėlius.
Bolšerikinė tvarka nuolat kaitaliojosi. 

Taigi ir mūsų banko ^pinigų surinkimo, 
perdavimo, saugojimo tvarka keitėsi. Be 
dieninių kasų buvo Įsteigtos vakarinės ka
sos, kurių veikla prasidėdavo 6 vai. ir už
sibaigdavo 11-tą- vai. vakaro. Kadangi ir 
šios piniginės kasos buvo mano žinioje, 
tai po 'vakarinių kasų Įvedimo aš namo 
grįždavau tik po dvyliktos valandos naktį. 
Ir tai tik retkarčiais. Tuo atveju, kai Mas
kvon buvo ruošiamos pinigų siuntos, arba 
iš Maskvos laukiamos siuntos, tie trans
portiniai darbai būdavo atliekami tik tarp 
2-ros ir 5 vai. paryčiais.

Man atrodo, skaitytojui nebus aišku, 
kodėl rusai buvo Įvedę tas keistas vakari
nes banko operacijas? Apskritai tariant, 
okupacijai įsigalėjus, visos Lietuvoj buvu
sios pramonės įmonės, prekybos Įstaigos, 
fabrikai bei dirbtuvės, "didelės ir mažos, 
buvo okupacinės valdžios nusavintos. Taip 
pat buvo nusavinti dideli ir maži namai, 
žemė ir kitas nejudomasis turtas. Be to. 
buvę savininkai būtinai turėjo iš “savo” 
namų- išsikraustyti. Tad grįžtant prie va
karinių darbų bankuose, per dieną jų su
rinkti pinigai, vakarais turėdavo būti de
ponuoti centriniam bankui ir Įrašomi val
džios ižde. Tačiau, jei koriai Įstaigai ar 
bankui kitą dieną reikėdavo pinigų tos 
dienos veiklai, tai jie turėdavo teisę vėl 
pasiimti atitinkamą sumą pinigų. Savai
me aišku, tokia tvarka padvigubino, o gal 
ir patrigubino bankų darbą, bet okupantų 
vyriausybė buvo Įsitikinusi, kad visur ir

visose Įstaigose bei Įmonėse surinkti pini
gai nakties metu nebus išvogti bei kieno 
nors išeikvoti. Atrodė, kad tokia tvarka 
buvo Įvesta saugumo sumetimais.

O kada “Liaudies Seimo” deputatai 
atsivežė iš Maskvos didelę ir raudoną sau
lę, kada visai lietuvių tautai buvo uždėti 
plieniniai retežiai ir mes tapome raudo
nosios imperijos vergais, o Lietuva buvo 
įjungta Į sovietų sąjungą oficialiai, mūsų 
krašte ėmė vis daugiau ir daugiau rodytis 
apyvartoje rusų červoncų ir rublių. Vie
nas červoncas atitiko 10 rublių. Gi litas 
buvo ilgainiui nuvertintas ir sužlugdytas.

“%
Kiekvienos suvereninės valstybės pini

go vertė pasaulinėje rinkoje nustatoma at
sižvelgiant į tos valiutos perkamąją galią, 
kiek už tą pinigą tame krašte galima nusi
pirkti atitinkamų, plačiai žinomų gėry
bių arba aukso. Nors rusų rublio perka
moji galia Sovietijoj buvo visai žema ir 
jokiu būdu nebuvo galima jos palyginti su 
Lietuvos litu bei jo perkamąja galia, ta
čiau Lietuvą okupavę rusai savo rublį 
dirbtinai iškėlė aukščiau lito, ir 10 litų 
prilygo 9 rusų rubliams.

Maskvos dignitoriai gerai žinojo ką da
ro. Tai buvo lietuvių tautos apiplėšimas 
vidury dienos. Jų norėta, kad išbadėję, 
apiplyšę rusai Lietuvon atėję nusipirktų 
ne tik marškinių ir “rubaškų”, bet ir ge
resnių drabužių, apavo, maisto ir t. t 
Taigi iš plačiosios bolševikinės matuškos 
Rusijos ėmė plaukti dešimtys tūkstančių 
apiplyšusių, suvargusių maskolių, šiuo
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Įsaku buvo specialiai jiem pasitarnauta, 
kad galėtų atkusti ir savo menkaverčius 
rublius išnaudoti. Jie ir pirko viską, vis
ką. .. Drabužius, Įvairias medžiagas, apa
vą, maistą, rūkytus kumpius, dešras. Ir 
ne tik sau, bet siuntė viską Į plačiąją “tur
tingąją” Rusiją. Gal visų labiausiai tam 
rusiškajam amarui patikdavo auksa- 
plunksniai “Lituanica” ir kitokie koteliai, 
rankiniai auksiniai ir metaliniai laikrodė
liai: pirko ir žadintuvus. Pirko ir Įvai
rius saldainius. Pirko, užmiršdami pasi
gyrimus, kad “U nas v Sovietskom Sojuze 
mnogo bogatstva; u nas vsio i ėst... ” O 
Įvairūs politvadovai ir žymūs Markso Le
nino mokslo žinovai — “specai”, turintie
ji daugiau rublių, pirko odinius paltus, 
eilutes, Įvairius prabangos reikmenis. 
Jiem labiau patiko vilnonės medžiagos, 
šilkinės suknelės ir moteriški brangūs kai
liai.

(Bus daugiau)

Jau pasirodė knygp rinkoje 
niujausioįi Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
I VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO 8, ILLINOIS



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. telef.; WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

nuo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta’

EAST CHICAGO, IND. I
Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PulaMCj Rd. (Crawford .

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

’’•lef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ret: 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954)533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71at STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
f OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 Šo. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

Papildymas 1972 m. kovo 22 d. 
korespondencijos

“Susirinkimo dalyvis”, apra
šydamas š. m. vasario 27 d. L. 
B-nės East Chicagos apylinkės 
susirinkimą, palietė tik mažą jo 
dalį ir nedavė pilno vaizdo.

Korespondentas mini, kad su
sirinkime dalyvavo virš 30 narių, 
o iš tikrųjų nesiekė nė pilnos 30.

Išleisto biuletenio matyti, kad 
apylinkėje yra suregistruota 218 
lietuvių; solidarumo mokėsiu su
simokėjo 143. Taigi, susirinki
mo dalyviai sudarė nepilnus 
14% suregistruotųjų ir nepilnus 
21% solidarumo mokestį susi
mokėjusių. Atseit, minimi su- 
perpatriotai sudaro keturis penk
tadalius visų lietuvių! Bet, ar 
tą norėjo korespondentas pasa
kyti? Kitiems dalindamas epi
tetus, turėtų pirma gerai pasi
žiūrėti į save.

Ar korespondentas negirdėjo 
ar nenorėjo girdėt (nors sėdėjo 
gana arti apyl. pirm.), kai apy
linkės pirmininkas apie nedaly
vaujančius pasakė: “Nematau 
nė vienos mordos, jie savo snu
kių nesiteikė parodyti”. Ar de
ra apylinkės pirmininkui taip va
dinti apylinkės narius? O juk 
taip buvo! Pirmininkui nebuvo 
padaryta pastaba, vadinasi, pri
tarta.

Perskaičius praeitų metų vi
suotinio narių susirinkimo pro
tokolą, 1970 metais buvęs apy
linkės pirmininkas pasigedo ru
dens baliaus įvykių aprašymo 
ir užsimanė protokolą papildyti. 
Aiškumo dėlei reikia grįžti į 
1970 metų rudens balių. Ba
liaus metu, į pabaigą, muzikan
tai (kitataučiai) užgriežė kažko
kią mišrainę ir jos tarpe pradė
jo griežti komunistišką “katiu-

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

CRADMAS
PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 W. 47 SY. — F R 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETŲVII

šą”. Tarpe šokančiųjų buvo apy
linkės pirmininkas ir beveik vi
si valdybos nariai. Atsirado pi
liečių, kuriems “katiuša” nepa
tiko ir bandė muziką sustabdyti. 
Suprantama, baliaus metu (apie 
1 vai. ryto, gėrimų įtakoje) bu
vo pasikarščiuota ir ne taip jau 
šaltai reikalas sutvarkytas. Bu
vo pasakytas vienas kitas už
gaulesnis žodis, bet prie fizinių 
veiksmų neprieita. Kas dabar 
būtų kaltesni: ar tie, kurie šo
ko “katiuša”, ar tie, kurie už
protestavo ir reikalavo muziką 
sustabdyti ? ,,

Dabar, po pusantrų metų, šia
me susirinkime ne tik buvo rei
kalaujama papildyti protokolą, 
bet tiems “protestantams” daro
mas teismas, nes čia “katiušos” 
šokėjai pasijuto daugumoje ir 
norėjo išnaudoti progą (“pro
testantų” nė vieno susirinkime 
nebuvo). Įsisiūbavę dalyviai 
pradėjo siūlyti “katiušos” stab- 
dytojams bausmes: išmesti iš 
bendruomenės, pasmerkti spau
doje, atiduoti garbės teismui, iš
nešti papeikimą ir jiems pra
nešti raštu. Ir tik vienai daly
vei pasiūlius pakarti, ginčai bu
vo baigti ir apsistota prie papei
kimo, “protestantams” prane
šant raštu. Pirmininkaujantis 
klausimą pastatė balsavimui, bet 
neskaičiavo balsų, nei kiek už, 
nei kas susilaikė, nei kas prieš. 
Taip ir liko neaišku, kiek buvo 
balsų už tą nepaskelbtą rezoliu
ciją.

Ar susirinkimo reikalas spręs
ti tarpusavį kelių asmenų kivir
čą?

Taigi, praėjus pusantrų me
tų, beužgijanti žaizda, buvo iš 
naujo atverta ir apylinkės lietu
viai tarpusavy supiūdyti.

Po “teismo” sekė kiti dieno
tvarkės klausimai. Altos skyr. 
pirm. A. Vinickas pranešė apie 
įvykusį Vasario 16 minėjimą, 
kuriame laisvinimo reikalams 
surinkta 700 dol., o P. Indreika 
— apie .. .kelionę į Indianapolį. 
Anot jo, daugiau vykti gal ir 
nebūtų prasmės, tik išlaidos.

Dalyvis

filgeta stovi gatves kampe ir 
prašinėja praeivių išmaldos.

Vienas praeivis ima gėdinti jį.
— Dar stiprus vyras atrodai,

— sako praeivis. —• Galėtum 
dirbti. Gėda elgetauti!

— Aš prašau išmaldos, 0 ne 
pamokymų, — atsikirto elgeta.

A. A.
Dailininkui 

ZENONUI KOLBAI 
mirus,

Jo žmoną Emiliją, ir dukrą dail. Dalią nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių Moterų Dailininkių
Draugija

Dailininkui, Čiurlionio Galerijos steigėjui,

ZENONUI KOLBAI
mirus,

Jo žmoną EMILIJA, dukrą DALIĄ ir 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 

. kartu liūdime

Mikas ir Paulina Šileikiai

A. A. į
ZENONUI KOLBAI

mirus,
skausmo prislėgtoms: žmonai Emilijai, duk
rai Daliai ir kitiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu giliai liūdime.

Ona, Jonas Bertašiai, 
Sigutė, Juozas Užupiai ir 
Nijolė, Leonas Maskaliūnai

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠE R Ė N AŠ

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš ivairig atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontiar 6-1882

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

Ofisai 2750 West 71 it Si. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

JEI TAU SUNKU
Kai tau sunku gyventi, kai vis

kas stoja skersai kelio, kai esi 
spaudžiamas iš visų pusių,' kai 
dangus tau apsiniaukęs ir nebe
simato jokios šviesos, tada tin
kamiausias laikas parodyti, iš 
kokios medžiagos esi padarytas. 
Jei tavy yra kas nors gera, tai 
paaiškės nelaimės metu, žmo
gaus gabumų matas yra ne tai, 
ką jis padaro verčiamas aplin
kybių, bet ką jis padaro prieš 
jas. O. Swett Marden

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

<— - ■ ~S

(SOPHIE BARCOS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M. i

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma Į 
dienio. iki penktadienio 11—12 j 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek-j 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vali 

! ryto.

» Tel.: HEnilock 4-2413
; 7IJ9 So. MAPLEWOOD AVĖ. Į
I CHICAGO. ILL. B0629

ŽINO SAIKĄ
Du seniai besimalę bičiuliai 

užėjo i saliūną ir vaišinosi, kol 
vienos nugriuvo. Į

“Viena jo būdo savybė man ■ 
nepatinka”, atsiliepė antrasis 
apie savo bičiulį, “$Ta ta, kad 
jis visada žino kada sustoti”.

SKAITYK 'HAUJlEELS’’ - 
JOS TEIKIA GERIAMAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefz HEmlock 4-2123 
Razid. telėkė Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
jra ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
V* Aparatai - Protezai, Med. Bap

dažai. Speciali pagalba kojoms
1 (Arch Supports) ir t. t

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

Telef.: PRospect 6-5084

' help your*
&EART fund” 
help your HEART

Pranešame giminėms, pažįstamiems ir draugams, kad
kovo mėnesio 24 dieną, 2:30 vai. popiet mirė mūsų myli
mas Tėvas

VINCAS DUOBA
Gimęs Lietuvoje, Sabališkių k&hne, šakių apskrityje.
Kūnas bus pašarvotas antradienį, kovo mėn. 28 dieną 

6:30 vai. vakaro Petkaus koplyčioje. 2o33 West “1st Street.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo mėn. 29 dieną iš 

koplyčios 9:30 vai. ryte būs nulydėtas į Lietuvių Tautines 
kapines.

Nuliūdę:

Duktė, žibutė ir žentas Petras Klimas.

laidotuvių Direktorius Dottald Peikus. Tel. 476-2345.

Pir.KITS JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS 
(PCTRAMENTAS) 

Linkamunu) arba liūdesio valando* 
gražiausios gėlės ir vainikai antai 

pių papuošimui ir sezoninėt 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/ 4!
5525 So, Hart»m Ayk — 5U-122Š

GUŽAUSKŲ'
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GfiLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 60833 Ir PR 8-0834 
v - -......  -- - - -....-..-......

PETKUS 

rtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
,1^, 2533 W. 71st Street' k Telef.: GRovehill 6-2345-8

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

Laidotuvių Direktoriai

%

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

«45 SO. WESTERN AVI.

TRYS MODERNIŠKOS
ATR-CONEMTIONED KOPLYČIOS

MAŽZNOM2 VIETA

REpublic 7-8600 REpabuc 7-3641

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Dailininkui, Čiurlionio Galerijos steigėjui,

ZENONUI KOLBAI 
mirus,

Jo žmonai Emilijai, Jo dukrai Daliai ir Jo 
artimiesiems nuoširdžiausią Užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi

Čiurlionio Galerijos Globos Komitetas 
ir

Čiurlionio Galerijos Direkcija

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

Tek: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ-

NARIAI AMBULANCE 
PATARNAV* 
MAS CIENA 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Chica<o«
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
AisodMeljos

t

i 
t

4 Metu Mirties Sukaktis
C

A. + A.
VINCENTA PETRUŠONIS

Gimusi Vasiliauskaitė
Gyveno 902 West 38th PI., bu v. savininkė tavernos

Mirė 1968 m. kovo mėn. 30 dieną, sulaukusi 76 metų amžiaus.

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

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

i
i i ■-
į

Gimusi Lietuvoje, Raseinių aps., Viduklės parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 55 metus.

Paliko nuliūdę: sesuo Helen 
su vyru Louis Prancik, sesers 
vaikai — Edward su žmona 
Sandy, Raymond su žmona 
Gerry, Louis su žmona .foahė 
Prancikai ir kiti giminės, drau
gai bei pažistami.

Priklausė Dariaus ir Girėno 
postui 271.

Trečiadienį, kovo mėn. 29 
dieną 7:30 vai. ryto, §v. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, 3230 So. 
Lituanika Avenue, už velionės 
sielą bus laikomos gedulingos 
pamaldos.

Visi a. a, Vincentos Petrušo- 
nis giminės, draugai ir pažįsta

mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti mišiose, už velionę t»asifnėlsti ir 
gražiai ją prisiminti.

Nuliūdę lieka:
Sesuo ir kiti giminės su šeimomis. I

i

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ Tel.: Y Aras 7-113^-1139

i
!I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
’ (LACKAWICZ)

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

i

3354 So. HAJLSTED STREET

P. J. RIDIKAS
Phone: Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. iWlCHlGAN AVfc. Phone Commodore 8-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
'mith Holland, Illinoii

5 -t MAUJiefeoS, 8, ILL. — Ttr&šftA?, IfAftčR



Brighton Parko Mainą SaVihinkų

Eilinis Brighton Parko kolo-(šios draugijos Valdyba, atsidė 
nijos Liet Namų Savininkų kodania visiems asmenims, ku- 
Draugijos narių susirįnkimas rie padėjo suruošti tokį pirmą 
įvyko š. m. kovo 19 d., 3 vai. p.’sėkmingą parengimą, š. m. ko

vo mėh. 5 d. pas sekretorių J. 
Jokubką surengė vaišes, kur 
pirmininkas visoms ir visiems 
nuoširdžiai padėkojo. Taip pat 
iš pirmininko pranešimo paaiš
kėjo, kad yra daromi konk
retūs žingsniai išjudinti visus 
tokius narius, kurie nors ir se
niai prisirašė, bet nei susirin
kimų lanko, nei savo nario mo 
kesčių neapsimoka. Paaiškė
jo, jog per tą trumpą laiką, 
nuo kada šią draugiją perėmė 
naujas ir- energingas pirminin
kas, net virš 50 nuajų narių 
prisirašė, o nuo visos eilės at
silikusių narių tapo jau ir mo
kesčiai išrinkti. Kaip rimtai 
ėmėsi naujoji vadovybė darbo 
šioje draugijoje, rodo ir tas 

j faktas, jog pirm-ko P. Ruinšos 
> pastangomis užsimota šią drau 

giją Įteisinti ir valdžios Įstai
gose. Per adv. K. Šidlauską yra 
užpildyti visi reikalingi for- 
mularai ir dabar yra laukia
mas iš Springfield’o Secretary 
of State of IDinois, šios drau
gijos legalizavimo dokumen
tas — charteris, ko šita Liet. 
Namų Savininkų Draugija per 
10 savo veiklos metų dar netu
rėjo.

Po to trumpai pakalbėjo Į 
susirinkusius Marquette Parko 
Liet. Namų Savinin. Organiza-

p., p. Vaičaičių svetainės sa
lėje, kur buvo susirinkę apie 
pusė šimto dalyvių. Naujas 
šios draugijos pirmininkas Pra 
Tias Rumšą, pradėjęs susirin
kimą, pasidžiaugė gausiais da
lyviais, nes į ankstyvesnius 
-šios draugijos susirinkimus at-1 
vykdavo vos keli ar keliolika 
dalyvių. Pasveikinęs narius ir 
•naujai prisirašančius bei sve
čius, paprašė perskaityti praęi 
tto susirinkimo protokolą, ką 
^tliko draugijos sekretorius Jo 
nas Jokubka ir po ko nebuvo 
^jokių pataisų ar užklausimų.
» Po to sekė Revizijos Komisi
jos pranešimas, iš kurio išrys 
kėjo, jog buvusios prieš tai šios 
^draugijos. Valdybos piniginės 
'atskaitomybės ir knygos buvo 
"vedamos bė priekaištij ir visą 
tai tvarkingai buvo perduota 
^dabartinei Valdybai.
* Kiek ilgiau pirmininkas su
stojo prie neseniai surengto va 
karo, kuris pakėlė visų ūpą, 
*ies praėjo su pasisekimu ir da- 
wė nelauktai gražaus pelno. Jis 
Dėkojo visiems ir visoms, kas 
lik prisidėjo prie to vakaro ren
gimo, ypač paminėdamas bi
lietų platinime, maisto paruo
šime, stalų aptarnavime ir ba
ro tarnyboje dirbusius asme
nis. Taip pat paaiškėjo, kad

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 84.00, 

o kietuose viršeliuose ūž |6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1789 So. Halsted Street - Chicago 8, UliiMis

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato j, B. Končiaus knyga

s 
f y
i 
I 

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam’ lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau 
šia dovana globėjui, siuntusiam/siimtihhis | Vokietiją ir ki- 
'as tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių-
'site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago. Illinois 60608
- *' — -T ■* - - ■ ., ’ s-. . t ► ‘ ~ n ■ -

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
f 2608 West 69th St, Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairiu prakiy. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Į SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

* • , _ > . -V- • .

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th SU Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted Stv Chicago, IIL 6O6OS. — Tel. 254-3320

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, Šaldytuvai automobiliai 
maistas, doleriniai CertffikateL

V. V A L A N T Į N A S

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TsL WA 5-5209

| J. AUGUSTAITIS
i ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA

154 puri, knyga. Kaina 11.50

t Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
j Smetonos valdymo laikotarpi negalės apsieiti be J. Augustaičio p* 
g ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
S tolima Lietuvos praeitį Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
v laikotarpi pažįstantiejl žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir (vertino Antano Smetonos veikla.
» J. Augustaičio knyga galima gauti "Naujienose" darbo valandomis. 
S Kas negali užeiti į "Naujienas", tai prašomas persiusti $1.50 čeki 
» arba Money Orderį pridedant 20 e. persiuntimui paštu, tokiu adresu: 
| naujienos

1
* 1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60508

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiųsime.
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ciįos atstovas vicesekreL Sta
sys Pallaba, kuris su ponia 
specialiai atvyko į šį kaimynų 
brolišką susirinkimą. Jis pasi
džiaugė, kad Brighton Parko 
Liet. Namų Savininkų Draugi
ja suaktyvino savo ' veiklą, 
kvietė tampriai bendradar
biauti su Liet. Namų Savinin
kais. Marquette Parke, o taip 
pat ir su kt. panašiais sambū
riais, kad išsaugoti savo teises 
ir nuosavybes. Palinkėjęs vie
nybės ir darnumo veikloje, S. 
Patlaba dar visiems priminė, 
jog š. m. bal. 22 d. Marquetpar- 
kieėiai N a m u Savininkai 
ruošia savo parapijos salėje 
“Pavasario banketą”, i kuri pra 
šė kuo gausiau ir iš Brighton 
Parko Liet. Namu Savininkus 
dalyvauti.

Toliau pirmininkas pristatė i 
šį susirinkimą atvykusią Jau
nimo Kongreso Komiteto at
stovę — panelę Daivą Vaitke
vičiūtę, kuri yra Jaunimo Kon
greso Nakvynių Komisijos pir
mininkė. Apibudinusi neužil
go Įvykstanti Jaunimo Kongre
są, ji paminėjo, jog atvyko į 
ši susirinkimą prašyti Brigh
ton Parko Namų Savininkų, 
kad jie kuo gausiau galėtų pri
imti pas save ši viso pasaulio 
suvažiavusius jaunimo atsto- 
vus-es pernakvydinimui, nes 
tuo metu Čikagoje laukiama 
suvažiuojant apie 1000 jaunų
jų svečių ir jų apnakvydini- 
mas yra rimta problema, nes 
iki šiol rasta tik vos apie pora 
desėtkų vietų. Taip pat ji ra
gino namų savininkus prisidė
ti ir prie Jaunimo Kongreso 
finansinės paramos. Tuo tiks
lu p-lė D. Vaitkevičiūtė išdali 
no susirinkusiems atsikreipi- 
mo laiškus ir anketas, kurias 
kai kurie dalyviai net tuojau 
užpildę, grąžino su pažadais 
duoti nakvynių. Susirinkimas 
ir Valdyba nutarė Jaunimo 
Kongresą kiek galima paremti.

Einamais reikalais kalbėjo: 
vicepirm. Bronius Paliulis, iž- 
.ininkas — Kostas Marcinkus, 
p-lė Girdvainytė, ponia Meilu- 
vienė, p. Mikūnas ir. kt Pabai
goje nutarta pasiųsti aukas po 
15 dol. Margučiui, Soph. Bar
čus Radijo ir mūsų spaudai už 
sėkmingai nusisekusio šokių 
vakaro garsinimą ir skelbimus. 
Pirmininkas dar pranešė da- • 
lyviams, kad visi ruoštųsi ir 
savo kaimynus kalbintų Į di- ' 
dėsnio masto sekantį šios drau- I 
gijos parengimą — Brighton 
Parko Liet. Namų Savininkų 
rudens balių, kuris Įvyks š. 
m. rugsėjo mėn. 16 d. Balio 
Pakšto salėje ir kurio pelnas 
bus skiriamas Įvairiems lietu
viškiems reikalams. Visus su
sirinkime dalyvavusius pirmi
ninkas su ponia pakvietė pasi
likti draugiškame namų savi
ninkų pobūvyje, kuriam užkan 
džius ir kavutę paruošė p. V. 
Rumšienė, o ant gėrimų su
metė dalyviai. Visi džiaugėsi 
šiuo subuvimu, nes visi turė
jo progos arčiau tarpe savęs 
susipažinti, aptarti savo reika
lus, o taip pat ir tolimesnę 
šios draugijos veiklą.

M. Maksvytis

Lietuviai komunistai 
Maskvos tarnyboje
B. Rimgaudas “Tėviškės ži

buriuose” iškėlęs visą eilę oku
pantų rusų komunistų Lietuvai 
daromų genocidiškų skriaudų 
klausia, ką veikia atsakingieji 
lietuviai komunistai ir ko jie ty
li?

Kaip niekada istorijoje, ra
šo Rimgaudas, šiandien lietuvių 
tauta yra suspausta slavų im
perializmo iš vidaus ir kone iš 
visų pusių iš lauko. Pažvelgę j 
dabartinį žemėlapį, šią tiesą su 
šiurpiu turime pripažinti.

Tiesa, sovietinėj rusų imperi
joj draudžiama kalbėti apie im
perializmą. čia galima kalbėti 
tik apie tautų “draugystę”, ir tai 
ne betkokią eilinę, bet "lygiatei
sių tautų draugystę.

Visi vergai lygūs
Jeigu būtų sakoma, kad visi

vergai lygūs, o ginkluotas ru
sas enkavedistas sėdi valdovo 
soste, — atsispindėtų tikroji pa
dėtis Sovietijoj. Juk Sov. Są
jungoj šiandien rusas kiekvieną 
tautą engia, rusina. Ukrainie
čiai, gudai, estai, latviai, lietu
viai, moldavai, Kaukazo ir Si
biro tautos suspaustos rusinimo 
sistemoj. Rusų kalba ir litera
tūra vyrauja. Rusinimas bruk
te brukamas nuo mokyklinio suo
lo ir tęsiamas kariuomenėj, ko
munistinėse organizacijose, par
tijoj ir 1.1. Rusas ‘(viešpats” sė
di kiekviename svarbesniame 
lietuviško gyvenimo poste, nors 
jis ten nevisada viešai rodosi. 
Pirmoj vietoj rusas ir kas ru
siška, o paskui, skonio ir propa
gandos dingstimi -pakišama ir 
šis tas tautiško. Lenino raštuo
se propaguojama tautinių lais
vių, net laisvo išstojimo iš Sov. 
Sąjungos idėja tėra propagan
dinis burbulas. Bet kokia ryškes
nė tautinė apraiška slopinama. 
Prisiminkime paskutiniu laiku 
Lietuvoje paslaptingomis aplin
kybėmis mirusius žymius lietu
vius mokslininkus - lituanistus: 
Kazlauskas, Lebedys, Mikalaus
kaitė, Umbrasas, Senkus, Bud
rys. Jų mirtys daugiau ar ma
žiau pridengtos paslapties. Ne 
be Maskvos rankos užsidegė Vil
niaus bibliotekos archyvai, kur 
buvo laikomi caristinės Rusijos 
valdymo laikotarpio dokumentai, 
liūdintieji tamsius rusų darbe
lius.

Toliau nurodęs eilę faktų, 
kaip rusai komunistai prie Rusi
jos prisijungė iš amžių lietu
višką, Mažąją Lietuvą, kaip len
kams atidavė gryniausiai lietu
višką Suvalkų “Trikampį” ir gu
dams plačius Rytų Lietuvos kra
štus, autorius rašo:

Atsakingieji tyli

Čia norisi paklausti Lietuvos 
komunistus, “senosios gvardi
jos” vadeivas, kodėl jie šitų lie
tuvių tautą naikinančių “lygia
teisiškumo” faktų nekelia "ne
klystančios” partijos eilėse? Te
ko skaityti ir girdėti stalininką 
Sniečkų. Jis tik plūsta užsienyje 
esančius lietuvius, Lietuvoje pa
sireiškiančias “nacionalistines 
apraiškas”, kartoja Maskvoje iš
moktas frazes, bet niekad neuž
simena apie pagrobtas lietuvių 
tautos etnografines žemes, nie
kad nepakelia balso dėl už dabar
tinių Lietuvos sienų lenkinamų 
ar rusinamų lietuvių, nesirūpina 
suteikti jiems konkrečios para
mos, nesistengia susigrąžinti

A. a. dailininkas Zenonas Kolba po sunkios ligos mirė sek
madienio rytą, kovo 26 d., sulaukęs 62 metų amžiaus. Gimė 
Lietuvoje širvintuose. Antradienį 8 vai. vakaro Mazeika-Evans 
koplyčioje, 68-15 So. Western Ave., bus atsisveikinimas su ve
lioniu. Trečiadienį, kovo 29 d. 9:00 vai. ryto bus lydimas į Gi
mimo šv. Panelės parapijos bažnyčią. Po gedulingų pamaldų 
bažnyčioje bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

HELP WANTED — FEA4ALE 
Darbininkiy Reiki*

LIVE IN HOUSE KEEPER 
Own room. Near North Apt 
One adult. Good salary. Must 

have good references. & 
speak Some English.

su 7-0520

tūkstančių Į Sibirą- ištremtų lie
tuvių. O Maskvos ištikimas tar
nas Zimanas anksčiau redaguo
to j “Tiesoj” kelis-kartus skelbė 
nesąmonę: “Tik po sovietine vė
liava pirmą kartą “istorijoj e su
jungtos visos etnografinės..Lie
tuvos žemės”. ’ . ’ .' j r ,

Jeigu šiandien jenkiį jugos
lavų, rumunų, čekų ir .kitų tau
tų susipratę komunistai, stoja 
už savo tautos interesus- ir atvi
rai kovoja prieš rusų . užmačias, 
tai lietuvių “senoli gvardija” iš
tikimai, priima, ką Maskva Įsa
ko. O Maskva, anot Mickevičiaus 
veikalo “Dziądy”, siuntė ir tebe
si unčia “kvailius, idijotus ir šni
pus”. Belieka tikėtis, kad j'aur 
no ji karta išmoks lietuviškai gal
voti, susirūpins atplėštų brolių 
likimu ir suteiks jiems pagal 
galimybes visokeriopai Įmanomą 
pagalbą..

— Jonas Talalas, buvęs ilga
metis Amerikos Lietuviu Ta
rybos reikalų vedėjas, Vilniaus 
apygardos teismo prokuroras, 
sunkokai susirgo ir yra dr. Jo
no Reinio priežiūroje.

— Z/. Z. S. Chicagos skyrius 
ruošia kultūrinę popietę “LL” 
redakcijoje balandžio 7 d. 7 
vai. vak. Bus aktualūs prane
šimai: Kuo Amerika arba San
tarvė pasitarnavo 1918 - 19 m. 
atsikuriant Lietuvai ir Tauti
nis telkinys — lietuvybės išlai
kymo sąlyga. Jirmąjj praneši
mą padarys tų laikų gyvas liu
dininkas Povilas Dirkis, o ant
rąjį referuos žurn. Zuzana Juš
kevičienė. Kviečiami dalyvau
ti skyriaus nariai ir suintere
suoti.

— Rita Cepulytė, antropolo
gijos studentė Hunter kolegi
joje, išrinkta New Yorko at
stove Į Jaunimo Kongresą. Ji 
moko Maironio Lituanistikos 
mokykloje, priklauso tautinių 
šokių grupei ir ateitininkų or
ganizacijai.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Perdavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLVTAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
ChlMfld, III. 60631 TeL YA 7-5980

A. A L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigps automobiliu draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBftS
V • ,Ti- ■» ■ .

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpubllc 7-1941

Bringanybė*, Laikrodžiai, Dovanot 
u. visom* proyoma.

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

A. G. AUTO REBUILDERS 
-Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
Žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai- 
v s nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III.
j- _ . . TEL. — 77M888

V . *;• Aniceta* Garbačiauskas, sav

’ — Brookfield ^zoologijos so
das balandžio 1 d. ruošia Ve
lykinę parodą vaikams. Bus iš
statyti dirbtiniai ir gyvi kiškiai, 
ančiukai, viščiukai ir kiti vai
kų mėgstami žvėreliai bei 
paukšteliai. Nuo vidudienio 
iki 3 vai. Įvyks masiniai žaidi
mai su dovanomis ir premijo
mis. y • •

— Jonas Pasiukas tvarkys ir 
koordinuos šokėjų išėjimų ir 
įstojimų eigą Laisvojo Pasau
lio! Lietuvių IV-toje Tautinių 
šokių šventėje.

— Lietuvoje kovo 1 d. mirė 
dail. Miko Šileikio sesuo Ane
lė Mieželienė. Gyveno Antaliep
tėje Zarasų rajone.

♦ IV-sios Tautinių šokių šven
tės Vajaus lėšų telkimo komite- 
sta ruošia banketą balandžio 22 
d. — šeštadieni, Beverly Coun
try Club, 8700 Western Avenue. 
Banketo pelnas bus skiriamas 
šokėjų grupėms, atvykstančioms 
iš kitų kraštų bent dalį kelionės 
išlaidų padengimui. Auka 100 
dol. vienam asmeniui. Asmenys 
dalyvavę tame bankete, jų pa
vardės bus atžymėtos TV-me 
Tautinių šokių šventės leidiny
je, kaip tos šventės rėmėjai.

(Pr).

. •* Gražina ir Jonas Tran
džiai, statybos bendrovės savi
ninkai, Olympia Fields, Illinois, 
yra pirmieji užsisakę bilietus j 
IV-tą Tš šventės banketą, kuris 
(vyks balandžio 22 d. — šešta
dienį Beverly Country Club, 
Chicagoje. (Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri Šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

6 KAMBARIŲ LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Central!- 
nis oro šaldymas, kilimai, įrengtas 
beismantas. $30,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
įrengimai. Dideli modemus kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kainą. Teiraukitės.
. TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metu. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

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

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

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

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

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

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

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

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

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

Tik $88.000.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie- 
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

* re an OsuMh Company

Ftdenliniy Ir va(sti|os palamy 
moke$Čiy apskaičiavimai 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Paraiy paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

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

tune-up* fr t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




