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DIDIEJI BOMBONEŠIAI DAUŽO S. VIETNAMĄ
BEIRUTAS. — Sovietų Sąjunga ir Irakas pasirasė 15 metų 

draugiškumo ir bendradarbiavimo sutartį, kuri numato toliau 
stiprinti Irako karines jėgas. Irako prezidentas Ahmed Hassan 
al Bakr, pasirašęs kartu su premjeru Kosyginu 14 punktų su
tartį, pareiškė savo kalboje, kad Sovietų Sąjunga yra tikra arabų 
draugė, padėjusi arabų valstybėms apsiginkluoti, kad arabai ga
lėtų išlaisvinti priešo užimtas žemes. Sutartyje Izraelio vardas 
neminimas, tačiau 4-tame straipsnyje sakoma, kad abi Šalys tęs 
toliau savo kovą prieš imperializmą ir sionizmą, už visišką kolo
nializmo panaikinimą.

Premjeras Kosyginas savo žo
dyje pabrėžė, kad ši sutartis nė
ra nukreipta prieš jokią trečią 
valstybę ir jos tikslas yra ga
rantuoti pasaulyje taiką.

Kalbant apie “trečias valsty
bes”, stebėtojai sako, kad Ko
syginas neturėjo galvoje Izrae
lio, bet daugiau kalbėjo apie Ira
ną, su kuriuo Irakas yra visiš
kai susipykęs. Sovietų Sąjunga 
su Iranu palaiko draugiškus ry
šius.
Ši sutartis pririša Iraką prie So
vietų Sąjungos, nes 10-tame 
straipsnyje nurodoma, kad nė 
viena pasirašiusių pusių inesi- 
dės į jokius blokus, kurie būtų 
nukreipti prieš antrą pasirašiu
sią pusę. Iki 1958 metų Irakas 
buvo tampriai susirišęs su Ame
rika' kariniame Bagdado pakte. 
Irake įvykus perversmui ir val
džiai patekus į kairiųjų karinin
kų rankas, Irakas išstoja išBag- 
dądo pakto ir pradėjo kjyptį. 
Maskvos link.

Kairiosios Irako vyriausybės 
gerokai sumažino užsienio žiba
lo monopolių galią ir įsteigė sovie 
tų finansuotą Irako žibalo pra
monę, kurioje didelę įtaką tu
ri Sovietų Sąjunga. Laukiama, 
kad anksčiau ar vėliau Irako val
džia nusavins užsienio bendro
vių valdomą Irako Žibalo bend
rovę.

Sutartis numato glaudesnį Ira
ko ir Sovietų Sąjungos bendra
darbiavimą. Persijos įlankoje 
esąs Basros uostąs gali būti so
vietų karo laivynui labai naudin
gas plečiant laivyno bazes Indi
jos vandenyne.

Alinsko sprogime 
žuvo 270 žmonių 

C

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos visuomenė labai mažai te
girdėjo žinių apie didelį sprogi
mą Viename Minsko fabrike, 
nors apie jį šalyje skraido daug 
visokių gandų. Sovietų spauda 
nieko nepranešė apie sprogimo 
priežastis, tačiau sovietų mies
tuose apie sprogimą buvo pla
čiai informuoti ugniagesių va
dai, kurie savo komandose mo
kino ugniagesius, kaip panašiais 
atvejais elgtis.

Paaiškėjo, kad sprogimas įvy
ko Minsko radijo ir televizijos 
aparatų fabrike. Priimtuvų la- 
kavimo skyriuje požeminėse vė
dinimo šachtose prisirinko daug 
žalingų dujų nuo įvairių dažų ir 
lako. Vienam elektros motorui 
blogai veikiant susirinkusios du
jos ėmė sproginėti. Nelaimėje 
žuvo 270 žmonių ir dar daugiau 
buvo sužeistų, apdegintų. Spau
da neskelbė žuvusių skaičiaus ir 
nelaimės priežasčių, tačiau bu
vo pareikštas griežtas papeiki
mas vienos ministerijos trims 
vadovams, įskaitant ministerį. 
Du įmonės direktoriai buvo pa
šalinti iš darbo ir jų laukia teis
mas.

PRINCETON. — Paskutinis 
Gallupo organizacijos apklausi
nėjimas parodė, kad demokratų 
tarpe sen. H. Humphrey vis dar 
laikomas stipriausiu kandidatu, 
turinčiu daugiausia vilčių gauti 
partijos nominaciją.

LAE. — Naujoje Ginėjoje nu
krito nedidelis lėktuvas, kuria
me žuvo 7 asmenys, jų tarpe 3 
amerikiečiai.

WASHINGTONAS. — Atsto
vas John Anderson, (R. III.) kon
grese pareikalavo, kad būtų įves
tos paprastesnės mokesčių ap
skaičiavimo formos, kad pajamų 
mokesčių mokėtojams netektų 
rinktis ar gauti nervų sutriki
mą ar eiti pas mokesčiu ekspertą.

HOLLYWOODAS. — Filmų 
akademijai besirengiant pagerb
ti Charlie Chaplina, daug ame
rikiečių rašo protesto laiškus, 
įrodinėdami, kad tas aktorius 
niekad Amerikai nieko gero ne
padarė, simpatizavo komunis
tams ir vertas tik “raudonos 
žvaigždės”.

BELFASTAS. — Viena jau
na katalikė moteris šiaurės Ai
rijoj buvo pagrobta iš namų, ap
mušta, išdažyta raudonais da
žais ir išvoliota plunksnose. 

Trisdešimt kataliku kunigų pa
skelbė Belfaste pamokslą, kuris 
ragina atsisakyti teroro veiksmų.

ČIKAGA. — Illinois guberna
torius Ogilvie nusprendė atidė
ti Crosstown greitkelio statybą, 
prieš kurią pasisako visuomenės 
grupės. Gubernatorius pareika
lavo studijos apie to kelio pada
rinius Čikagos gyventojams.

BUKAREŠTAS. — Kinija ir 
Rumunija susitarė atidaryti tie
sioginę oro liniją tarp Pekino ir 
Bukarešto. Prieš savaitę kinai 
panašią sutartį pasirašė su Al
banija.

DAR ES SALAAM. — Zanzi- 
bare, kuris susijungė su Tanga- 
nyka ir pasivadino Tanzanija, 
buvo nušautas šeikas Abeid Ka- 
rume, kairiosios revoliucinės 
partijos vadas ir Zanzibar© dik
tatorius. Jo artimas bendradar
bis buvo tame pačiame atentate 
sunkiai sužeistas. Vienas užpuo
lėjų peršautas, kiti trys pabėgo.
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Šiame mėnulio žemėlapyje nurodytos vietos, kur buvo nusileidę Amerikos erdvėlaiviai. Didelė 
L žvaigžde pažymėta vieta, kur turi nusileisti Apollo 16, netoli Decartes kraterio.

KINIJA PAŽADĖJO PADĖTI MALTAI
HONG KONGAS. — Maltos premjeras Mintoff, po vizito ko

munistinėje Kinijoje sustojo Hong Konge, kur pasikalbėjo su 
spaudos atstovais korespondentų klube. Jis pareiškė, kad jo vizi- 
itas Kinijoje davė vaisių ir jis laukia greit į Maltą atvykstant 
Kinijos ambasadoriaus ir įvairių specialistų. Kinija gali ne tik 
prisidėti steigiant Maltos pramonės bazę, bet ateityje gali būti 
gera rinka Maltos gaminiams, pareiškė premjeras, kuris Kinijoje 
buvo labai šiltai sutiktas ir palydėtas paties premjero Chou En 
Lajaus.

PIRMA KARU NUO 1967 METU 
JAV LĖKTUVAI PUOLĖ VINH MIESTĄ

SAIGONAS. — Komunistams didinant savo puolimus Pietų 
Vietname, Amerikos didieji bombonešiai, aštuonių motorų B-52, 
skrisdami 10 mylių aukštyje puolė bombomis šiaurės Vietnamo 
miestą Vinh, esantį ant svarbaus kelio, prie jūros kranto. Vinh 
miestas yra 145 mylios į šiaurę nuo demilitarizuotos zonos — 
abiejų Vietnamu sienos, kurią šiaurės Vietnamo jėgos peržengė 
prieš 12 dienų. Karinė vadovybė pareiškė, kad šiaurės Vietnamas 
dabar yra laikomas fronto dalimi. Hanojus paskelbė, kad Ameri
kos “oro piratai” puolė Vinh miestą ir du lėktuvai buvę numušti. 
Amerikos karinė vadovybė pripažino praradusi vieną Phantom F-4 
lėktuvą, kuris lydėjo didžiuosius bombonešius.

Derybos Maskvoje 
dėl JAV javų

MASKVA. — Amerikos že
mės ūkio sekretorius Karl Butz 
pradėjo Maskvoje derybas dėl 
didesnių Amerikos javų ekspor
tų į Sovietų Sąjungą, Tikimasi 
sudaryti sutartį ilgesniam lai
kui ir didesniems pašarinių ja
vų kiekiems, nes sovietų gyvu
lininkystės ūkiui trūksta pašaro.

Sovietų spauda toliau tęsia 
Amerikos vyriausybės kritiką 
dėl padidintų oro puolimų šiau
rės Vietname. Vis neužmiršta
mos ir Radio Free Europe bei 
Radio Liberty stotys, kurios gau
nančios Amerikos lėšas.

Maltos premjeras pasakė, kad i 
jo šalies pramonė bus auginama 
per ateinančius septynerius me
tus, nes Maltai nenaudinga nei 
politine nei ekonomine prasme 
laikyti savo žemėje svetimas ba
zes ir iš jų ieškoti pragyvenimo 
šaltinio. Kaip žinoma, Malta ne
seniai susitarė su Britanija ir 
išnuomavo jai karines bazes 7- 
riems po 37 mil. dol. metams. 
Išauginusi savo pramonę, Malta 
neturės reikalo nuomoti savo ba
zių. Maltos gyventojai galės gy
venti ne iš karinių bazių pelno, 
bet iš savo pramonės ir taikaus 
darbo uždarbių. Tada, kai pasi
baigs sutartis su Britanija. Mal
ta galės lengva širdimi atsisaky
ti už bazes gaunamų lėšų.

Premjeras Mintoff nurodė, 
kad Kinija yra viena iš nedau
gelio didžiųjų valstybių, ku
rioms nerūpi Viduržemio jūra. 
Kinija nesiekianti jokių bazių, 
priešingai, ji yra nusistačiusi 
prieš didžiųjų valstybių agre
syvumą, prieš karines bazes sve
timose šalyse.

Latvių skundas 
buvo “L’Unita”

Latvijos 17 komunistų raš- 
tas-skundas Vakarams, dar prieš 
jį paskelbiant, š. m. sausio mėn. 
latvių socialistų išeivijoje — 
Stockholme leidiny “Briviba”, 
pernai, gruodžio mėn. jau buvo 
paskelbtas Italijos komunistų 
dienraštyje Romoje “L’Unita”. 
Dar anksčiau raštas jau buvo 
įdėtas viename Jugoslavijos lai
krašty. (E)

♦ Gynybos sekretorius Laird 
pareiškė, kad papildomi karo lai
vyno ir aviacijos daliniai yra 
siunčiami į Pietryčių Aziją ga
rantuoti ten esančiu amerikiečiu 
saugumui.

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
pasirašė biologinius ginklus dran 
džiančią sutartį, prie kurios pri
sidėjo Sov. Sąjunga ir dar 78 
valstybės. Savo kalboje prezi* 
dentas ragino pasaulio valstybes 
atsisakyti agresijos ir jėgos ir 
pabrėžė, kad didelę atsakomybę 
neša didžiosios valstybės, jei jos 
padrąsina užpuolėjus ir agreso
rius.

♦ Vakar Cape Kennedy pra
dėti pasiruošimai kelionei į mė' 
nulį. Kelionė, turi prasidėti sek
madienį 11:45 vai. ryto Čikagos 
laiku.

< Lėktuvo piratas, kuris su 
puse mil. dol. iššoko iš keleivinio 
lėktuvo, buvo suimtas. Tai buvo 
mormonas studentas, 29 m. am
žiaus Floyd McCoy, buvęs Viet
name žaliųjų Barečių komando
je. mokąs naudotis parašiutais. 
Federalinė aviacijos agentūra 
prašo spaudos nerašyti visų pa
grobimo smulkmenų, nes iš tų 
aprašymų kiti gauna idėjų. Jau 
aštuoni piratai bandė panaudoti 
parašiutus. Iki šiol tik vienam 
pavyko su pinigais pabėgti.

♦ šiaurės Vietnamo Vinh mies 
te, kur gyvena 100,000 gyven
tojų, didieji bombonešiai numetė 
vienoje atakoje 200,000 svarų 
bombų.

Bengalijai reikia 
didelės paramos

WASHINGTONAS. — Ame
rikos vyriausybė planuoja skirti 
dar 130 milijonų dol. Bengalijos 
šelpimui. Pasaulinio Banko ir 
Jungtinių Tautų studija paro
dė, kad Bengalija turėtų gauti 
apie 600 mil. dol. šalpos pirmie
siems naujos valstybės metams.

Kovo 8 d. kongresas skyrė 
Bengalijai 200 mil. dol., iš jų 
70 mil. jau yra išdalinti įvai
rioms šalpos agentūroms ir 31 
mil. dol. Jungtinėms Tautoms. 
Prieš tai 27 mil. dol. buvo duoti 
bengalų pabėgėliams Indijoje 
šelpti.

BėLFASTAS. — Penktadienį 
Šiaurinėj Airijoj nuo sprogimų 
žuvo keturi asmenys. Britų val
džia paleido iš koncentracijos 
stovyklos 73 suimtus airius ir 
pažadėjo paleisti dar daugiau.

— Miko pirm. dr. J. K. Va
liūnas š. m. balandžio 2 dl. iš
vyko 10 dienų atostogų. Jam ne
sant pirmininko pareigas eina 
vicepirmininkas J. Audėnas.

(E)

Astronautas Thomas Mattingly, kuris 
su Apollo 16 erdvėlaiviu skris j mė

nulį.

P. Vietnamo šiaurinio fronto 
vadas gen. Lam pareiškė, kad 
komunistu ofenzyva buvo su-»

- I
stabdyta. Priešas dar bandysiąs 
pasistumti į priekį, tačiau jo ak
tyvumas jau mažesnis. Per 11 
dienų komunistai netekę šiaurė
je 1,500 vyrų ir praradę 43 tan
kus.

Didieji bombonešiai niekad 
praeityje nedalyvaudavo š. Viet
namo miestų puolime. Jie bom
barduodavo tik Ho Chi Minho 
kelius pačioje šiaurės Vietnamo 
pietinėje dalyje. Tie lėktuvai 
yra nerangūs, skrenda vos 650 
mylių, per valandą greičiu, ta
čiau jie gabena didelius bombų 
krovinius ir kiekvienas kainuo
ja po 8 milijonus dolerių. Vienas 
toks lėktuvas buvo lengvai su
žalotas Sam raketos P. Vietna
me tačiau laimingai nusileido Da 
Nango aerodrome.

Komunistų pakrančių artile
riją sužalojo. Amerikos jiaikin- 
tuvus “John R. Craig”, Rowan” 
ir praėjusį ketvirtadienį sužalo
jo naikintuvą “Lloyd Thomas”, 
čia trys jūreiviai buvo sužeisti. 
Iš viso aštuoni naikintuvai ir 
kreiseris “Oklahoma City” ap
šaudė Šiaurės Vietnamo pakran
tes.

Dar du Amerikos lėktuvnešiai, 
jų tarpe “Saratoga”, rengiasi ke
lionei į Ramųjį vandenyną. Pa- 
ruošties stovyje laukia išsiun
timo ir keturios Phantom lėktu
vų eskadrilės. EI Toro bazėje esą 
marinų aviacijos daliniai gavo 
įsakymą tuoj vykti į Vietnamą; 
Iš Long Reach į Vietnamo van
denis išplaukia raketomis gink
luoti naikintuvai: “Somers”, 
Eversole” ir “Osbum”. Atomine 
energija varomas kreiseris 
“Long Beach” gavo įsakymą ne
plaukti, kaip buvo numatyta į 
Japoniją savaitės vizitui, bet vi
su greičiu skubėti prie Vietnamo 
krantų.

Karinė vadovybė skelbia žval
gybos davinius, kad komunis
tai į mūšį metę 14 divizijų, Laose 
vyriausybės kariuomenė atsiėmė 
Ban Gink miestą, kurį komu
nistai buvo užėmę prieš tris mė
nesius. Žvalgybos žiniomis, 9- 
tas Š. Vietnamo pulkas iš Laoso 
buvo atitrauktas i Pietų Vietna
mą. Penkta, septinta ir devin
ta komunistų divizijos, veiku
sios Kambodijoje, dabar puola 
Pietų Vietnamą.

Iki šiol šioje ofenzyvoje žuvo 
12 amerikiečių ir 5 buvo sužeisti. 
Penkiose šiaurinėse P. Vietna
mo provincijose yra apie 450 
amerikiečių karo patarėjų. Da 
Nange yra 4,000 amerikiečių bri
gada, bet ji mūšiuose nedaly
vauja, o tik saugo aerodromą ir 
karinius sandėlius.

Stebėtojai nurodo, kad pietų 
vietnamiečiai kai kur labai at
kakliai gina savo pozicijas. Pe
dro bazėje, į vakarus nuo Quang 
Tri miesto, bazės gynėjai atmu
šė visus komunistų puolimus. 
Bazės vadas pakeltas į pulkinin
ko laipsnį.

Iš Mekongo deltos Saigonas

Mirė James Byrnes
COLUMBIA. — Pietų Karoli

noje mirė 92 m. amžiaus James 
F. Byrnes, žymus politikas, bu
vęs valstybės sekretorius, prieš 
tai — kongreso narys, savo val
stijos gubernatorius. Didžiausią 
politinę galią jis turėjo preziden
to Roosevelto laikais, kada jis 
buvo paskirtas Karinės Mobili
zacijos direktorium. Preziden
tas jį vadindavo prezidento asis
tentu. Jis turėjo galią planuo
ti ir pravesti karui reikalingas 
programas, nesiskaitydamas su 
atskirų vyriausybės departamen
tų sekretoriais. Faktiškai Byr
nes buvo prezidentu vidaus rei
kalams, kada Rooseveltas dides
nį dėmesį skyrė užsienio politi
kai ir karo reikalams.

Prezidentas Nixonas įsakė 
Baltųjų Rūmų vėliavą nuleisti 
pusiau stiebo ir pranešė, kad 
Byrnes laidotuvėse - dalyvaus 
ponia Nixoniene.

Byrnes važinėjo su preziden
tais Rooseveltu ir vėliau su Tru- 
manu į svarbiausias praėjusio 
karo konferencijas: Jaltą, Pods- 
damą. Jis didelę reikšmę skyrė 
atominės bombos galiai ir pata
rė Trumanui ją panaudoti Ja
ponijoje. Byrnes svajojo, kad 
atominė bombaleis Amerikai dik
tuoti pokarines sąlygas ir Sovie
tų Sąjungai.

HONG KONGAS. — šiaurės 
Vietnamo valdžios laikraščiai 
rašo apie laimėjimus Pietų Viet
name ir dažnas pergales prieš 
atskirus Saigono dalinius. Prie 
Loc Ninh į nelaisvę pasidavęs 
visas Saigono pulkas, o šarvuočių 
brigada buvusi visai sunaikinta. 
Du Amerikos karo laivai buvę 
padegti netoli š. Vietnamo kran
tų.

Hanojaus spauda pranašauja, 
kad Pietų Vietnamo “marione
tės” karą jau pralaimėjo, jų da
liniai išardyti, pralaimėjimas ir 
valdžios subyrėjimas esanti rea
li galimybė.

š. Vietnamo valdžia pasmer
kė sustiprintus Amerikos lėktu
vų puolimus šiaurės Vietname. 
Tie pavojingi karo nuotykhj ieš
kojimai parodą dar sykį Nixo- 
no vyriausybės apgaulingumą, 
užsispyrimą ir agresyvumą, nors 
Nixonas ir kalbąs apie gerą va
lią ir taikos siekimus.

— Lietuvoje išleistas prof. Br. 
Dundulio darbas “Lietuvos už
sienio politika XVI amž.” (308 
psl., 12.000 egz.). (E)

pasiuntė į karinį frontą 21-mą 
diviziją, čia Anloc mieste yra 
apsupta penktoji Saigono divi
zija. Priešas vis dar eina pir
myn visoje vakarinėje Binhlong 
provincijoje, prie Kambodijog 
sienos.



fVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, protcj ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

ŠLAPIMO TAKUOSE AKMENYS
Apšvietimas ir savęs privertimas įgytas žinias sa

vame gyvenime taikyti yra mūsų sveikatos pagrindas.
Gyvenimiška ir mediciniška tiesa

Niekas — nė Dangus ,nė žemė 
nepajėgia žmogaus apsaugoti 
nuo jo paties. Jei pats žmogus 
nusiteikia gerus darbus daryt, 
save sveiku užlaikyt, žmoniškai 
jaust ir protingai galvot, tai tik 
retai kada tornadiškos blogio jė
gos tokiam žmogui sutrukdo lai
mingu būt. O, jei žmogus nusi
teikia save sužlugdyt per tabako- 
alkoholio- apkalbą nuodus, tai 
jokia jėga jo išgelbėti nepajė
gia. Už tai labai svarbu, kad 
kiekvienas mūsiškis ne tik švies
tųsi tinkamai, bet ir sava asme
nybe — savais jausmais tvarky
tus! reikiamai. Jokios medici
niškos, techniškos, teologiškos 
ar kitos kitokios žinios, nepadės 
žmogui, jei jis sava asmenybe, 

į savais jausmais bus nežmoniš
kas. Toks praeis pro geriausius 
mediciniškus patarimus jais ne
pasinaudojęs. Neišleiskime ši
tos tiesos iš savos galvos, tik 

- tada mes apturėsime naudos iš 
- ■ sekančių mediciniškų žinių apie 

šlapimo takuose akmenis:' j u 
£ ten atsiradimo priežastis ir ap

saugą nuo jų.
Šlapimo takų akmenligės ataka

Šlapimo takuose akmenys an
glų kalboje vadinasi urolithiasis.

Šlapimo takus sudaro inkstai, 
įskaitant jų geldeles (renal pel
vis), šlapimo takas nuo inksto 
iki šlapimo pūslės (ureteris-ure- 
ter), šlapimo pūslė — urįnary 
bladder, ir išvedamasis iš šla
pimo pūslės latakas (uretra — 
urethra). Kiekvienoje virš mi
nėtoje vietoje gali gautis šlapi
mo takų akmenys, bet dažniau
siai žmogų vargina tų akmenų 
buvimas pačiame inkste — jo 
geldelėje bei latake iš inksto ei
nančiame į pūslę — ureteryje. 
Todėl dažnai šlapimo takų ak
menligė vadinama inkstų akme
nimis. čia vienas ir tas pats tos 
vienos ligos pavadinimas. Ir gy
dymas — apsisaugojimas pag
rinduose esti vienodas, nežiū
rint, kur tie akmenys šlapimo 
takuose besirastų, žinoma kuo 
aukščiau akmuo nuo šlapimo iš
ėjimo angos randasi — tuo gy
dymas esti sudėtingesnis, Mat, 

-išimti akmeni iš inksto yra daug 
sunkesnė operacija, negu jį pra
šalinti iš šlapimo pūslės. Taip 
dažniausiai esti. Išimtinais at
vejais gali būti ir kitaip.

Kadangi šlapimo takų akmen- 
ligų dažniausiai pasireiškia esant 
akmeniui inkstuose, tai ji vadi
nama inkstų akmens priepuoliu

Julie Christię, vaidinusi filme "Mc
Cabe and Mrs. Miller", nominuota 

gauti "Oscarą".
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j paskolų reikalus visos mū- 
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H pasitikėjimą. Mes norė- 
f tume būti Jums naudingi 
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J Sąskaitos apdraustos iki 
| $20.000.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 50632
PHONE: 254-4470Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly
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6%
2 Years Savings 

Certificate 
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Tragedija Įvyko bendra- 
šukeltu mitų miglose apie 
3 dol. ■
408 psl., kaina 5 dol. Ap- 
prieš bolševikus ir jos na-

ar kortų dienų dienas pralei
džiant.

Antroji šaipūno takuose ak' 
menligės priežasčių grupė; kito
kiu negu kalkės, palyginti, sun
kiai ar visai sutirpstančių me
džiagų išsiskyrimas pro inkstus 
su šlapimu. 1. šlapimo rūgšties 
(uric aeid) pergausus išskyri
mas sergant podagra (gout), ar 
nykstant audiniams kūne, pasi- 
liuosuojant iš kūno gausiai tos 
uric acid, pvz. sergant bet ko
kios rūšies vėžiu ar psoriasis — 
odos liga. Vėžys ardo kūne mė
sas. Liuosuojami šlapimo rūgš
tis — ji eina per inkstus lauk. 
2. Pergausus kitos rūšies me
džiagos — cistino prašalinimas 
su šlapimu (Cystinuria ta li
ga vadinasi. 3. Oxalatu (oxalate) 
pergausus su šlapimu išskirimas 
(Oxalaturia). šios ligos prie
žastis, paprastai, esti nežinoma. 
Pusė visų šlapimo takuose su-

Į sidarančių akmenų esti susidėję 
iš kalkių (calcium) ir oxalatu.

i Pastarųjų gausiai randasi rūgš
tynėse, kiškio kopūstuose, rubar- 
baruose, agrastuose.

Trečioji šlapimo takuose ak
menligės priežasčių grupė: tai 
pačiam šlapime pakitimai, atsi
randantieji, svarbiausia, dėl 
dviejų priežasčių. 1. šlapimo ta
kų uždegimas —e infekcija (in
fection). 2. Galimai mažas šla
pimo kiekis, šiuo atveju daž
niausiai patys žmonės esti kal
ti. Jie dėl įvairiausių prietarų, 
dėl tamsumo, dėl senatviškos ap
sileidimo negeria daug skysčių. 
Net nepakankamai jie vartoja 
jų. O akmenligėn linkusiem rei
kia naudingų skysčių daug var
toti: mažiausia reikia tokiems 
šlapimo paroje turėti pusantro 
ar du litrus. Vieni bijo tiek 
skysčių gerti, tiek šlapimo tu
rėti dėl to, kad jiems priseina 
dažnai šlapintis. Tokie bevelija 
akmenligės susilaukti. Tada 
kenčia be reikalo ir kaltina Die
vą už kančias.
Dar kiti negeria daug skysčių, 
nes girdėjo., nuo senovės, kad 
daug skysčių pakenks širdžiai. 
Net gydytojo įsakyti daug sky
sčių gerti, tokie neklauso jo pa
tarimo. Mat, dar yra ir gydyto
jų atsilikusių nuo medicinos, pa- 

, tariančių nemediciniškai. Už tai

(renal colic). Tas priepuolis daž
niausiai atsiranda dėl akmens 
(calculus) paslinkimo žemyn: 
dėl išėjimo iš platokos inkstų 
geldelės į siauresnę vietą — 

ureteri. Ypač jei tas akmenėlis 
esti nelygus — jis siauresnėj 
vietoj sukelia raumenų susitrau
kimą — mėšlungį. Tas sukelia 
žmogui strėnose didžius skaus
mus. Staiga gaunasi stiprūs 
strėnose — toj pačioj pusėj kur 
randasi akmuo — skausmai. 
Skausmas persiduoda (radijuo- 
ja) į tos pusės kirkšnį (groin), 
šlapimo pūslę, kiaušelius, šlau
nies vidinę pusę ar į kitas tos 
kūno dalies vietas. Tokio skaus
mo nuraminimui priseina gydy
tojui griebtis narkotikų injek
cijos — kartais didelėse dozė
se — tik tokiuo būdu skausmas 
nuraminamas esti. Ligonį ima 
pykinti, kartais jis vemia. Kitų 
negerovių nesti, jei anksčiau tas 
žmogus neturėjo-šlapimo takuo
se uždegimo. Dažnai priepuolio 
metu sumažėja, šlapimo issisky- 
mas. Neretai šlapime randasi 
kraujo. Nepamirškime, kad įvai- dabar atsiminkime visi, kad sky
riais šios ligos atvejai esti įvai- s-įįs yra geriausias šlapimo gau- 

sintojas. Geras skystis (sriu-riai. Ne visi inkstuose esą ak- <• • • ~ - *• - -
menys taip^ triukšmingai šąli-, ha, vaisių sunka, rūgštus pienas, 

pasukos... vaisiai,- daržovės) ke
lis kart daugiau iš kūno prašali
na vandens, negu kad to skys
čio išgeriama, negu kad vaisių- 
daržovių pavidale to skysčio su
valgoma. Obuolį suvalgęs netru- 

, kus eina šlapintis. Taigi, gydy
tojo patarti nebijokime niekada 
daugiau skysčių gerti. O apie 
širdies pakenkimą vaisių sunka, 
sveika sriuba tai dar šiandien 
išmeskime tą prietarą iš savų 
galvų. Visi senesnieji, kol dar 
galva mums dirba, gerkime daug 

kiekvieno ' skysčių. Ypač prostatikai vy- 
žmogaus sutvarkomos gali būti, raj taip elkimės.; tada daug ma-

nasi lauk, šlapimo takų akme-1 
nys, nežiūrint kurioje šlapimo 
takų vietoje .jie besirastų, jie 
gali prasišalinti visai nieko žmo
gui nejaučiant. Taip dažniausiai 
atsitinka, žmogus nieko tokiais 
atvejais apie juos nežino tol, kol 
vieną negražią dieną, jis prade
da raitytis iš skausmo.

šlapimo takų akmenligės 
priežastys

Yra trys didžiosios šlapimo ta
kuose akmenligei atsirasti prie
žastys. Vienos jų

kitos sunkiau gydymui pasiduo- 
dančios esti.

Pirmoji akmenligės priežasčių 
grupė: dėl pergausaus kalkių 
(calcium) prašalinimo iš kūno 
sfl šlapimu atsiranda akmenys 
šlapimo takuose sekančiuose ke
turiuose negerumuose. 1. Ne
žinomos kilmės pergausus kal
kių atsiradimas šlapime, su juo 
iš kūno tų kalkių išsiskyrimas 
(Idiopathic hypercalciuria). 2. 
Kakle esančios gūžio liaukos 
(thyroid) šalutinių bankelių 
(parathyroid) (jų iš viso yra ke
turios) padidintas veikimas (Hy
perparathyroidism). 3. Pergau
sus vitamino D vartojimas. Ma
tom, kad galvos nepametus rei
kia visur ir visada per gyvenimą 
žygiuoti. Tada tas vitaminas 
ima tirpdyti kaulus, juose esa
mos kalkės iš kraujo skiriasi į 
šlapimą ir per inkstus — šlapi
mo takus keliauja laukan. 4. Už
sitęsęs nejudrumas — kūno da
lies imobilizacija, pvz. gipse įdė
ta koja ar ranka. Dėl neveiklu
mo ima galūnių kaulai tirpti — 
jų kalkės j kraują eiti. Tas pats 
gali nutikti žmogui nuolat sė
dint — nesidarbuoj antis, ypač 
senatvėj dėl ko nors sunegala
vus, pvz., artritą gavus, ar, jaus
mais sumenkus, prie buteliuko

žiau vargo bus mūsų tarpe.
Visi senesnieji esti peršausi 

dėl permažo skysčių kiekio su
vartojimo. Tada ima šlapalai— 
visokios atmatos neprasišalinti 
su mažai šlapimo iš kūno. To
kiems nuodai esą kraujuje užgu
la smegenis, žiūrėk, toks se
nelis ima niekus nukalbėti. To
kiam ligoninėje į venas supy
lus kelis litrus skysčio (dažniau
siai 5 f? cukraus skiedinio), žmo
gus praskaidrėja kaip naujai gi
męs. Taigi, visi žinokit ir nepa
mirškit ir būtinai savame gy
venime šią tiesą pildykit: ger
kit gausiai gerų skysčių: vai- j 
siu sunkos, pien., darž. sriubos 
bei vaisių arbatos — kompoto: 
rūgusio pieno, pasukų; vaisių— I 
daržovių valgykit gausiai. Dabar 
čia beveik niekas sriubų neval
go. Daržoves reikia nuvalyti — l 
visi skuba patys nežinodami kur. • 
kas čia tau valys salotus, mor
kas, burokėlius... Taip ir žu
dosi mūsiškis kartu su begalviais 
į kapus skul>ėdamas, tarsi ten 
vietos greit jam pritrūks. Sus
tokim taip beprotiškai besielgę: j 
vienas kitą imkime raginti sa
vu pavyzdžiu, gausiau daržovė
mis, vaisiais bei sunkomis mai
tintis. Graifruktb sunka, pasu
kos, riigusis pienas tebūna mii-

sų geriausi gyvenime palydovai. 
Tik liaukimės sau pilvus augin
ti alų gorčiais maukdamL Dar 
niekada čia rašantysis negirdėjo 
nusiskundžiant dėl pergausaus 
alaus vartojimo. Visi čia tą alų 
geria ir tariasi gera sau darą. 
Niekas nesiskundžia dėl dažno 
šlapinimosi alaus išgėrus, kepe
nis susirgdinus, šlapimą užlai
kius prostatai sergant — bet vi
si bijosi tikro gėrio: vaisių sun
kos, sveikos sriubos, rūgštaus 
šieno, pasukų, vaisių, daržovių. 
Gana tokio blogio mūsų tarpe! 
Pradėkime ryžtis mediciniškai 
tikromis žiniomis apsišviesti ir 
ta šviesa savame gyvenime va
dovautis. Nesemkimės žinių iš 
kiekvienos duobės. Žinios turi 
būti patikimos, jų šaltiniai nu
rodomi ir pats žinių teikėjas tu
ri išdrįsti pasirašyti kas esąs. 
Dabar pilni laikraščiai medici
niškos netiesos. Tuo būdu už sa
vus pinigus lietuvis esti maiti
namas mediciniškomis atmato
mis. Gana tokios mitybos! Kar
tą ant visados lietuvis turi kel
tis savitam, sveikam ir visiems 
naudingam bei laimingam gy
venimui, sveiktai mitybai ir tik
rai mediciniškam elgesiui.

šlapimo takuose akmenligės 
išvengimas

Nesusirgimas yra geriausias 
nuo visų ligų gydymasis. Už tai 
visiems nuo šiandien reikia pra
dėti gyventi pagal gamtos dės
nius, taip teisingai mums medi
cinos mokslo nurodomus. Dvejo
pai teisingai mes turime elgtis, 
norėdami šlapimo takuose ak
menligės išvengti. Atsiminkime, 
kad tokia akmenligė yra paseka 
kokios nors netvarkos mūsų kū
ne. Už tai tvarkykimės šiame 
reikale mažiausiai dvejopai.

1. Sutvarkymas pagrindinės 
šlapimo takuose akmenis suke
liančios priežasties: a) Surask 
ir reikiamai — galimai gydyk 
pagrindine akmenligei atsiras
ti padedančią priežastį, b) Kiek
vienas akmenlige negaluojanty
sis turi išsitirti bent kartą savo 
kraujuje kalci j aus ir fosforo 
kiekį. Tuo būdu bus susekta, 
ar minėtos gūžio priedinės Lau
kelės veikia tinkamai — ar jos

nėra kaltos dėl akmenligės atsi
radimo — dėl pergausaus kal
kių kiekio kraujuje atsiradimo. 
Jei truputį būtų kraujas netvar
koj dėl kalci j aus ir fosforo — 
pakartoti reikia tyrimas, ar dar 
sudėtingesnius tyrimus atlikti.

Naudingų skysčių gausus var
tojimas: a) Kiekvienas akmen
lige negaluojantysis turi gerti 
labai daug naudingų skysčių. Tu
ri jo šlapimo takuose tekėti skys
tis. Kaip upelyje. Tada nesifor- 
muos akmenys — gerai valysis 
šlapimo takai, kaip švarus esti 
kiekvienas upelis — jis pats per 
save valosi, jei fabrikai jo ne
teršia. Juk nėra švarios kūd
ros — ten stovinčiam vandenyje 
visokios blogybės ’veisiasi. O 
jei žinai, kad akmenys šlapimo 
takuose yra susidarę iš šlapi
mo rūgšties (uric acid) druskų 
(uratų), ar iš cystino (cystin) 
— tai būtinai stenkis šlapimą 
padaryti -šarminiu (alkaline). 
Tada ištirpę bus uratinjai ir 
cystiniai akmenys šlapime. Vie
nas geriausių būdų šlapimo pa- 
šarminimui yra kelių kvortų per 
parą išgėrimas apelsinų (ne rie
biems ir ne cukriniams) ar grai- 
fruktų (visiems tinkančios) ar 
bendrai citrininių vaisių sunkos, 
atskiestos ar ne — pagal paken
timą. Tik žinokim, kad atskies
ta sunka yra mažiau pajėgi šar- 
minti šlapimą, nes tada citri
ninės rūgšties mažiau suvarto
jama. O čia tik ta citrininė 
rūgštis šarmina šlapimą. Mat, 
ji pati būdama rūgštis, burnoj 
jaučiama kaipo tokia, bet kūne 
ji prisijungia šarminę dalį ir 
virstą šarmine druska. Tokia ji 
prašalinama esti pro inkstus. 
Tad rūgščią citrininę rūgštį, mes 
šarminame šlapimą. Tas labai 
gerai esti uratų ir cystininių ak
menų akmenligei šlapimo takuo
se tvarkyti. Kitą kartą kalbėsi
me apie tokios akmenligės gy
dymą. Dabar išmokime kas čia 
pasakyta ir ne vienas iš tokio 
tiesos kelio neiškrypkime, nors 
ir pragaro visokios jėgos mus 
iš to kelio vestų Į šalikėlius. Ži
noma, visada savo gydytojo prie
žiūroje kiekvienas turi savas vi
sas ligas tvarkytis.

I š v a d a. Tikromis žiniomis

tųrtėklme visose grityn. Prie
tarus visokiausius dabar tai tik
rai kiekvienas turime mest). žiū
rėkit, kas prietarų prisilaikant 
išėjo su lietuvių pastangomis 
kapines perkant, bažnyčias sta
tant ar svetimiems prieglaudas 
rengiant. Tada lietuvis už de
šimtuką dirbo valandą ir noras 
jo toks geras buvo artimui pa
dėti — jis aukojos. Tik blogai 
darė, kad reikiamai savo ener
gija nenaudojo. Jei būtų sava 
galva gyvenęs, šiandien už savo 
prakaitą būtų turėjęs savus se
nelių namus, savus jaunimui bei 
vaikams žaisti, naudingai laiką 
praleisti vietoves, savus pasta
tus, kur patys, be tavernų tal
kos galėtų kultūringai laiką pra
leisti. Tai būtų daug tiek Die
vui, tiek žmogui naudingesnė 
veikla už dabartinį tūlų dievna- 
mių svetimiesiems įrengimą. O 
dėl religijos išpažintojų, šelpi
mo tėvynėje, reikia priešingai 
elgtis: čia mes jau neturime dva
siškiuose religijos — tai aiš
kiai parodė religinis protestas 
miesto centre pereitam šešta
dienyje, kur trys dvasiškiai bu
vo, ir vienas iš jų su narkoma
nijos demonstracija — cigarete 
dantyse. Jau daktarų ten trigu
bai daugiau buvo — jie mūsų 
dvasiškiams pavyzdys, nors vi
sada šimteriopai gausiau dar
bais užsivertę už dvasiškius yra. 
Tad, stenkimės iš dabartinės 
Lietuvos gauti paspirtį čionykš- 
tiems žmonėms, ypač dvasiš
kiams, jų sukrikščionėjimui, ti
kro gėrio — nemeluotos religi
jos praktikavimui savais darbais, 
veidmainystės bei įvairiopos tin
ginystės atsisakius.

Daugiau moksliškos šviesos, 
gausesnio jausmais susitvarky
mo šių Velykų laikotarpyje skai
tytojams. Tada mes būsime ne 
tik akmenligei atsparesni, bet 
ir prieš visokius dykaduonius pa
jėgsime atsilaikyti, jiems kiše
nių taip lengvai daugiau nevars
tydami..

Pasiskaityti. Milton J. Cha- 
ton: Handbook of Medical Treat
ment, 12th Edition, Lange Me
dical Publications, Los Altos, 
California^

Good intentions never saved a penny.

It takes a commitment to save money. To 
year family, to the future. And maybe to 
your country. Good intentions just aren’t

That’s why die Payroll Savings Plan

And it’s almost effortless. AH you do is

amount you specify is automatically set 
aside from your check each payday and 
put into U3. Savings Bonds. You have 
automatic saving power.

After all, it’s hard to spend money you

Oh, you’ll touch it someday. For that 
house, or dream vacation, or for your 
kids’ college education.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 5Mt% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 16%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 ... with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
Plan. It’s a small effort, but it’s a big 
commitment. For-you and your country.

Bead* tre tafe. If lost, stolen, or destroyed, 
we replace them. When needed, they can be 
cashed at yoccr bank. Tax may be deferred 
wadi wdempdoo- And always remember, 
Bonds are a peond way to «ve.

lake stock in America
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VASARIO 16 GIMNAZIJOJ I
Kuratorijos nariu suvažiavimas

Kuratorijos narių suvažia
vimas įvyko š. m. kovo 18 Ro
muvoje. Pradėtas 9 vai. Kura
torijos valdybos pirmininkas V. 
Natkevičius pasveikino naujuo
sius narius Aliną Grinienę ir 
mokyt. R. Baliulį. Susirinkime 
dalyvavo visi 12 narių.

Tikrinant narių teisėtumą, iš
kilo kun. B. Suginto atstovo 
mandato klausimas. Prieita iš
vada, kad padėtį turėtų išaiškin
ti direktorius V. Natkevičius, 
per Velykų atostogas lankyda
masis Čikagoje. Tuo atveju, jei 
kun. Suginto atstovo mandatas 
būtų panaikintas, pageidauta jo 
vietoje prašyti į kuratoriją pa
skirti gimnazijos rėmėjų bū
relių JAV-bėse atstovą.

Susirinkimo pirmininku iš
rinktas dr. J. Norkaitis, sekre
torium — stud. P. Nevulis. Pri
imta 15 punktų darbotvarkė.

Kuratorijos valdybos pirmi
ninkas V. Natkevičius perskai
tė ir žodžiu papildė visiems na
riams kartu su kvietimu į su
sirinkimą išsiuntinėtą savo pra
nešimą raštu. Pranešimas lietė 
bendrabuti ir jo naująją staty
bą, mokytojus ir mokinius, ūkinį 
personalą ir Kuratorijos valdy
bą. Jis papildytas naujausiomis 
žiniomis, patirtomis š. m. kovo 
14 lankantis Federal, vidaus rei
kalų ministerijoje. Atrodo, jog 
Bonna yra nusistačiusi tolimes
nę bendrabučio statybą remti tik 
tuo atveju, jei lygia išlaidų dali
mi prisidės ir Stuttgartas (Ba- 
den-Wurttembergo vyriausybė). 
Krašto vyriausybė savo pažado 
dar nėra davusi. Galutinio at
sakymo tenka laukti po Velykų, 
kai po Landtago rinkimų bus su
daryta nauja vyriausybė.

Kuratorijos valdybos iždinin
kas J. Barasas paaiškino vi
siems nariams anksčiau išsiunti
nėtus finainsinius dokumentus: 
1971.XII.31 balansą ir tos pat 
datos bendrabučio statybos bei 
bendrąją pajamų-išlaidų apys

kaitas ir 1971—1973 pajamų- 
išlaidų sąmatas.

Susirinkimo pradžioje na-' 
riams išdalintą Kontrolės komi-1 
sijos protokolą perskaitė kontro- j 
l'.erius A. Šmitas. Protokole ap
tartos bendrojo gimnazijos ūkio 
ir naujo bendrabučio statybos 
atskaitomybės: naujo invento
riaus įsigijimas ir nurašymas, 
mokinių tėvų skolos, lietuviškai-! 
vokiškas žodynas, statybos eiga, j 
statybai skirtų lėšų laikymas
banke ir t. t. Išvadoje 1971 pa
jamų-išlaidų apyskaita pasiūly
ta tvirtinti.

Dėl pranešimų vyskusiose dis
kusijose, paaiškėjo, jog Valsty
bės kontrolė (Rechnungshof)
yra nuomonės, kad gimnazija 
savo egzistenciją pateisintų tu-; 
rėdama apie 100 mokinių. Vo-: 
kietijoje švietimu rūpinasi at-Į
skiri kraštai (landai), todėl ir 
bendrabučio statybą Bonna rems i 
tik tada, jei ją remti pažadės 
Baden-Wiirttembergo vyriausy
bė.

Iš užjūrio atvykę mokiniai be 
didelių sunkumų įsijungia į ben
drabučio gyvenimą. Sunkiau 
jiems sekasi įsijungti į mokslą, 
ypač sekti pamokas vokiečių 
kalba. Iš JAV-bių atvykusiems 
moksleiviams specialias pamokas 
duoda mokyt. E. Pauliukonytė. 
Vokiečių kaibos jie mokosi pri
vačiai. Buvimas mokiniu iš už
jūrio skatina ir vietinius dau
giau kalbėti lietuviškai. Ieško
mi berniukų bendrabučio vedė
jas ir mokytojai.

Gimnazijos mokslo lygis yra 
aukštas. Nors mokykla privati 
ir neturi oficialaus vokiečių val
džios pripažinimo, bet visi moki
niai, laikantieji tiek vidurinio
sios (6-ių klasių), tiek ir tik
rosios brandos egzaminus, juos 
išlaiko. Mokiniai dažnai lanko 
teatrus Weinheime ar Mannhei- 
me, sekmadieniais gali lankyti 
kinus. Bendrabuty yra televi
zorius. Santykiai su kaimo gy
ventojais normalūs. Veikia dvi

... "Dail. Eugenijus Budrys mėgsta intensyvias spalvas, jo paveikslai yra 
lyg spalvinga iliuminacija — Bet kokios spalvos! Jo paveiksly neįmanoma 
aprašyti. Juos reikia pamatyti —", Tai ištrauka iš švedu recenzijos apie 
dail. Eugenijų Budrį meno žurnale "Gotlanningen". Dailininkas Eugenijus 
Budrys atvyksta į Čikagą ir dalyvaus savo parodos atidaryme Čiurlionio 

Galerijoje.

tautinių šokių grupės. Jaunes
niuosius mokinius lavina mo
kyt. E. Tamošaitienė, o vyres
niuosius — mokyt. E. Pauliuko
nytė. Ji pati ir akordeonu gro
ja. Abi tautinių šokių grupės 
atliko programas artimesnėse 
apylinkėse, minint Vasario 16.

1971.XII.31 balansas patvir
tintas 447,066.41 DM sumos, 
1971 pajamų-išlaidų apyskaita 
— 853,418,05 DM sumos. Apy
skaitoje didžiausią pajamų dalį 
sudaro vokiečių parama gimnazi
jos išlaikymui (Federalinės vy
riausybės 285,500 DAI ir krašto 
vyriausybės 80,000 DM) ir Fe
deral. vyriausybės parama ben
drabučio statybai 200,000 DM.

Tarnautojų algoms per praė
jusius metus išleista 367,325.80 
DM, internato statybai 104,714.- 
56 DM, maistui 64,530.40 DM, 
liko banke 202,093.85 DM ir t. t.

Susipažinta su šių metų są
mata. Priimta ji negalėjo bū
ti, nes tik prieš posėdį Bonna 
pareikalavo bendrabučio atskai
tomybę atskirti nuo gimnazijos, 
tad turės būti paruoštos ir dvi 
atskiros sąmatos. Bendros 1972 
sąmatos projekte buvo numaty
tą 932,000 DM. pajamų ir išlaidų 
iš jų 280,000 DM statybai.

Federalinė vyriausybė yra 
nuomonės, kad gimnazijos mo
kytojams mokamos per žemos 
algos — jas reikia didinti. Su-

r

Chicago Savings
_ _ and Loan Association

PACKIMG

PER ANNUM PER ANNUMPER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
. OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

CHICAGOS TAUPYMO IR 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 nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIU TAKAIS

100 didelio formato psl.. daug paveikslu Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
*ekj ar Money orderi tokiu adresu:

H

H

1739 S Ralsted St, Chicago HI
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prantama, kad padidinus algas, 
padidės ir reikalavimai.

Direktorius V. Natkevičius ap-’ 
žvelgė mokymo ir auklėjimo 
būklę gimnazijoje. Pastebėjęs, 
kad mokymas ir auklėjimas pri
klauso nuo mokytojų ir auklėto
jų, nurodė, jog šiandien dauge
ly pažangių kraštų auklėjimu 
mokyklose mažai tesirūpinama. 
Vasario 16 gimnazijoj daroma 
viskas, kas tik galima. Stengia
masi apsaugoti mokinius nuo 
moderniųjų iškrypimų, plačiai 
užvaldžiusių ir Vokietijos jauni
mą. šiuo atžvilgiu gera pagal
bininkė yra uždara Romuvos ap
linka. Gimnazijos vadovybė 
stengiasi mokytojus ir mokinius 
vertinti objektyviai ir nešališ
kai ir nenukrypti nuo siekiamo 
tikslo. Diskusijose iškeltas rei
kalas steigti pedagoginę komisi
ja, kuri padėtų spręsti moky

tino ir auklėjimo problemas. 
I

Pageidauta, kad daugiau dė
mesio būtų kreipiama į gimna
zijos lankytojus bei svečius, į 
bendrabučio švarą ir tvarką, pa
sirūpinti, kad būtų kas pasikal
ba su mokinių tėvais, norinčiais 
gauti informacijų apie savo vai
kus, kad būtų stengiamasi pa
didinti abiturientų skaičių ir pa
gerinti gimnazijos statusą.

Stud. A. Šmitas pranešė, kad 
jis su vidaus reikalų ministeri
jos žinia neseniai lankėsi Fried- 
lando pereinamojoj stovykloj, 
per kurią į Vokietiją atvyksta 
visi iš Lietuvos repatrijuojami 
vokiečiai. Dauguma jų yra su
kūrę mišrias šeima, kurių vai
kai nemoka vokiškai. Stovyklos 
vadovybė sutiko nelabai draugiš
kai, bet yra vilties susitarti dėl 
gavimo duomenų apie atvyks
tančius iš Lietuvos repatriant- 
tus. Stovyklos kapelionas pa
žadėjo teikti informaciją apie 
atvykstančius katalikus.

Gimnazijoj veikia skautų, 
ateitininkų ir evangelikų būre
liai. Auklėjimo ir mokymo klau
simai svarstomi Mokytojų tary
boje. Suminėti verto trynimosi 
tarp vokiečių ir lietuvių moky
tojų nėra. Prieš vasaros atosto

gas klasių auklėtojai su savo 
mokiniais ruošia iškylas į toli
mesnes vietoves. Sportui yra te
kusi posūnio vieta.

Pagerintina pamokų ruošos 
uriežiūra. Pageidauta, kad tau
tinių šokių grupės nariai, vyks
tą į JAV-bes, pasirūpintų savo 
išvaizda, sutrumpindami plau
kus. Nereiktų gimnazijoj lai
kyti negabių mokinių. Atkreip
tas dėmesys į kai kurių mokyto
jų netvarkingai rašomus pažy
mius. Nutarus steigti pedagogi
nę komisiją, kun. Br. Liubinas 
išdalino visiems nariams jo pa
ruoštus tos komisijos nuostatų 
projekto metmenis ir supažindi
no su jais žodžiu. Į pedagoginę 
komisiją išrinkti dr. J. Norkai
tis, Alina Grinienė ir kun. J. 
Urdzė. Pirmasis jos uždavinys 
yra paruošti darbo taisykles.

Bendrabučio statybos vajaus 
vedėjas tėv. Alf. Bernatonis pra
nešė, kad mergaičių bendrabučio 
statybos finansavimas užtikrin
tas. Namas jau baigtas ir šiuo 
metu atliekami vidaus įrengi
mai. Sekantis žingsnis — ber
niukų bendrabučio statyba. Tam 
reikalui JAV-bėse ir Kanadoje 
jau sutelkti per 8 tūkstančiai 
dolerių. Pradžia gera. Netenka 
abejoti nė tolesne vajaus eiga. 
Kvietė visus kuratorijos narius 
šimtaprocentiškai užsiangažuoti 
statybai. Sutarta, kad pirmiau
sia reikia stengtis gauti statybai 
lėšų iš Baden-Wūrttembergo vy
riausybės. Nepasisekimo atve
ju paruošti sumažintą planą ir 
jį vykdyti savo jėgomis.

Apie kliūtis, kurias teko nu
galėti prie pradedant statybą ir 
statybos eigą painformavo rei
kalų vedėjas V. Bartusevičius. 
Federalinė vokiečių ir Baden- 
Wurttembergo krašto vyriausy
bės dabar pareikalavo, kaip ir 
statant gimnazijos rūmus, kad 
bendrabučio statybai jų skirti 
po 200,000 DM būtų įrašyti hi
poteka jų naudai Vokietijos LB 
nekilnojamojo turto knygose. 
VLB Taryba yra nutarusi reika
lavimą patenkinti.

Iš viso mergaičių bendrabu
čio statyba kainuos per 550,000 
DM. Įrengimui (baldams, užuo
laidoms, lempoms) dar reikės 
apie 57,000 DM

Suvažiavimas išsiskirstė ma
tydamas, kad Vasario 16 gimna
zijos padangė nėra niūri. Belie
ka tik išlyginti prieš ir per VL 
Bendruomenės tarybos suvažia
vimą sudrumstus asmeninius 
santykius. 0 mokyklos likimas 
yra lietuviškųjų šeimų rankose.

■ Jei jos savo atžalynu užpildys 
statomas patalpa®, gimnazija 
žengs į šviesų rytojų.

Į Vasario 16 gimnazijos ku
ratorijos valdybą išrinkti nariai 
vtliau taip pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas V. Natkevi
čius, vicepirmininkas J. Luko
šius ir iždininkas J. Barasas.

Gimnazijos direktorius 
lanko rėmėjus

Vasario 16 gimnazijos direk
torius V. Natkevičius kovo 25 
išskrido į JAV ir Kanadą. Ke
lionės metu aplankys Čikagą, 
Torontą, Montreali, Clevelanda, 
Detroitą, New Yorką ir kitus 
miestus. Kelionės tikslas — už
megzti glaudesnius ryšius su 
gimnazijos rėmėjais, ypač Čika
goje, iš kur kun. B. Sugintui 
nebesidarbuojant, piniginė pa
rama labai sumenko. Kelionėje 
išbus iki balandžio 23.

Naujo bendrabučio 
statybai aukojo:

Lietuvių kredito kooperatyvas 
Talka, Hamilton (Kanada) 500 
dol. Montrealio lietuvių kredi
to unija Litas (K.) 300 dol. Pri
sikėlimo parapijos kredito drau
gija Toronte (K.) 200 dol. Mon
trealio lietuvių aukos per Litą 
(K.) 130 dol. ALB East Chica
go’s apylinkės valdyba per J. 
Liubiną 50 dol. Kanados lietu
vių moterų katal. draugijos Del

hi skyrius ir K. Avižienis iš Či
kagos po 25 dol. Dr. med. A. 
Grinkus iš Hamburgo (V. Vo
kietija) 500 DM. VLB Berly
no apylinkės pirmininkas Myk. 
Žilinskas 200 DM. Škotijos lie
tuvių auka per tėv. A. Bernato- 
nį 185 DM. Kun. J. Stanaitis iš 
Backnango, B. Povilionis iš 
Geesthachto, VLB Miesau apy
linkės nariai dr. med. J. Gurk- 
levičius, B. Navickas, J. Venys, 
HPda ir Klem. Zakiai visi po 100 
DM. VLB Dortmundo apylinkės 
auka vietoj vainiko apylinkės 
garbės pirmininkei Pranciškai 
Martišienei mirus, kun. V. Šar
ka iš Hamburgo, St. Opperman- 
nas iš Mūnsterio po 50 DM. J. 
Liškus iš Arnsbergo 40 DM. A. 
Mayr iš Mūncheno 30 DM.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja

Vasario 16 Gimnazijos 
Kuratorija

.KAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
N A U J i _ N A S1972 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 į Lietuvą 9 ekskursantų grupes.

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 -f- taksai.

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

Gruodžio 21-mą, 14 dienų, iš Chicagos — $710.00 + taksai, iš New 
Yorko $610.00 4- 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
Ruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame in

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

INSURED 
u»»o 77 j

■
I

I

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATE*
OF $5,000, OR MORE
1. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMc
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINT] DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Kai poetai pradeda politikuoti...
Henrikas Nagys, norėdamas išgarsinti ruošiamą 

Jaunimo Kongresą, užkliuvo už Naujienų. Jis giliai ap
svarstė reikalą ir, matyt, priėjo Įsitikinimo, kad ge
riausiai kongresą išgarsins, jeigu pradės polemiką su 
Naujienomis, šių metų kovo mėn. 25 d. Draugo priede 
jis Įdėjo ‘‘Kelias pastabas artėjančio Jaunimo Kongreso 
proga”. Už Naujienų jis užkliuvo, bet kongresui jis ne
padės.

Nagini labiausiai patiktų būti poetu. Bet poezija 
jam nesiseka. Kas kartą skaitė jo “Lapkričio naktis” 
tas antrą kartą jų nevartys. Grožiu Įvilktos gilesnės 
minties jose nėra. Pats Nagys tą jaučia, todėl jis pra
dėjo verstis kritika, literatūros dėstymu. Jis buvo net 
susižavėjęs daile ir architektūra ir ją studijavo. Pasku
tiniu metu jis pradėjo rašyti ir apie politiką, kurios, 
aišku, nestudijavo. Jis pradėjo ginti marijonų politiką 
jau kelintas metas lietuvių katalikų tarpan brukanti 
redaktorių, visai nepastudijavęs tos politikos gilesnių 
šaltinių.

Poetas Nagys, neturėdamas jokio pagrindo kabinė- 
nėtis prie Naujienų, jau minėtame Draugo numeryje 
šitaip rašo:

“Naujienos savo Vasario 16 vedamajame (sic!) 
ir po to, joms Įprastu tonu, užpuola tik ką išleistos 
antologijos redaktorių Kaži Bradūną ir tos anto
logijos Įvado autorę prof. Vikt. Skrupskelytę. Užuot 
pasididžiavus tokiu leidiniu, neturinčiu sau lygaus 
visoj išeivijos leidybos istorijoje, ir taip objektyviai 
(tai liudija Bradūno ramus. ir rimtas Įvadas ir pati 
idėja pavadinti šią knygą trečiuoju tomu, papildant 
ir išbaigiant visą šio laikotarpio lietuvių poeziją, 
nes vilniškės du tomai negalėjo išvengti Maskvos 
cenzūros) pristatančiu visus, to vertus, išeivijos 
poetus, Naujienos pasirinko smulkių, nereikšmin
gų priekabių ir nepagristų Įtarinėjimų kelią, kad 
tą knygą sumenkinus. Kazio Bradūno čia ginti nė 
nemanau — jis yra padaręs daugiau už šimtus pa
našių rašėjų ir jo darbai tai įrodo kiekvienam, ku
ris turi nors lašeli geros valios”. (Draugas, II da
lis, kovo 25 d., 2 psl.).
Naujienos nepuolė, kaip p. Nagys rašo, Kazio Bra

dūno, nei prof. V. Skrupskelytės. Naujienos net jų var
dų nepaminėjo. Naujienos, iš viso, išleistos antologijos

(Tęsinys)
Negerai daro Įvado autelius 

A. Gedminas, šaipydamasis iš 
J. Burbos pavardės, ją neleisti
nai sarkastindamas. Kritikuoti 
galima dalykiškiau. Nors dau
gumoje jo paskelbta apžvalga 
yra gana tiksli, bet ne visur ob
jektyvi. Sakysime, keliose vie
tose atsiliepia apie V. K. Jony
ną, kad ir čia: “Liaudies archi-
tektūros grožis panaudotas V. 
K. Jonyno lape (66). Savo kū
riniui dailininkas paėmė taip pat1

i konkretų motyvą — Šaukėnų 
bažnytėlę, bet jai skyrė apiben
drinantį uždavinį — parodyti 
Lietuvos grožį. Gražus lapo ko
loritas: spalvos ramios, pasteli
nės, nepriekaištinga kompozici
ja, Tiesa, lietuvaičių figūros 
traktuotos sentimentaliai, kas 
būdinga to laiko požiūriui į kai
mą. tačiau tai neabejotinai vie
nas geriausių iki tarybinių lapų, 
pasižymintis puikios formos pri
valumais. O ką daugiau be gam
tos grožio ir liaudies meno to

nevertino. Naujienos tiktai nurodė kelias toje knygoje 
esančias priešginybes. Politikui Nagiui be pagrindo 
prikibus prie Naujienų, esame priversti tarti žodį kitą 
ir apie redaktoriaus Bradūno “rimtas idėjas”.

Kad minėtai antologijai Bradūno paruoštas Įvadas 
yra “ramus ir rimtas”, galima sutikti su p. Nagiu. Bet 
kad idėja šią antologiją pavadinti trečiuoju tomu būtų 
rimta, tai jau, dovanokite, sunku sutikti. Kad ši idėja 
galvojantiems ir knygas mėgstantiems ‘lietuviams ne
rimą sukėlė, jokių abejonių negali būti.

Na, gerai, tik pagalvokime. Kazys Bradūnas su
redagavo “Lietuvių poezijos III-jį” tomą, tai kas gi re
dagavo pirmąjį ir antrąjį tomus? Trečiasis “Lietuvių 
poezijos” tomas išleistas Amerikoje, Čikagoje, o kurgi
išleisti pirmieji du tos antalogijos tomai? Bradūno
redaguotą antologiją išleido katalikiškoji “Ateitis”, o
kasgi pirmuosius du antologijos tomus? Bradūno re
daguotas knygas rinko ir spausdino Amerikos katalikų 
Įsteigta, Įrengta ir marijonams perduota laikraščiui ir
knygom leisti spaustuvė, o kokioje spaustuvėje rinkti 
pirmieji du antologijis tomai?

Politikas Nagys užsimena, kad tie du antologijos 
tomai yra vilniškiai, o Kazys Bradūnas “rimtame Įva
de” aiškiai pasako, kad tie du tomai 1967 metais buvo 
išleisti Vilniuje. Kasgi 1967 metais Vilniuje knygas lei
do? Aiškus daiktas, kad ten lietuviškas knygas leido ir 
tebeleidžia tiktai okupantas arba okupantui tarnau
jantieji lietuviai komunistai. Lietuvoje parinktus poe
zijos tomus tikrino, šukavo ir leidimus išleisti pasirašė 
okupanto pastatyti žmonės.

Jeigu Bradūnas, besitardamas su Vytautu Kaza
kevičių, būtų bent iš jo išsiderėjęs, kadjo redaguoja
mas antologijos tomas bus Įleistas į “tarybinę” Lie
tuvą, tai tada dar būtų buvusi prasmė pridėti šiam to
mui tretįjį numeri. Bet Bradūnas tokio pažado iš Ka
zakevičiaus negavo, ir šis trečiasis tomas Į okupuotą 
Lietuvą laisvai nepateks. Tai koks’jau čia šios Bradū
no idėjos rimtumas? Toks Bradūno pasielgimas lais
vame pasaulyje vadinasi “kultūriniu bendradarbiavi
mu”. Bet jis yra vienašališkas. Bradūnas bendradar
biauja, o Kazakevičius nebendradarbiaus, III tomo 
Lietuvon neįsileis ir IV Vilniuje neišleis.

Kągi politikuoti pasišokęs Henrikas Nagys apie 
šią visą istoriją galvoja? Jam atrodo, kda Bradūno 
idėja rimta, tuo tarpu didelė laisvo pasaulio lietuvių 
dauguma vienašališko bendradarbiavimo rimtu ne
skaito.

meto Lietuva galėjo užsienio tu
ristui parodyti?” (9 psl.).

Su paskutiniu sakiniu nesutin
ku, nes nepriklausoma Lietuva 
užsieniečiams galėjo parodyti ir 
meniškų statinių, ir puikių ope
rų bei teatrinių vaidinimų, ir 
savo gamybos puikių Anbo lėk
tuvų, ir europinio garso sklan
dytojų, ir puikių naujų mokyk
lų, gimnazijų, ir geriausių Eu
ropoje mėsos fabrikų, smarkiai 
kylančią pramonę, ir gražiai 
pradėtus statyti naujus miestus 
ir puikų žemės ūkį, ir žavius 
Lietuvos ežerus, miškus, šilki- 
niai švelnų Palangos pajūrio 
smėlį, ir mineralinius gydomuo
sius šaltinius, ir tradicines dar
bininkų pabaigtuves, ir nesibai
giančias liaudies dainas, ir mū
sų tautos tautinius šokius su 
jų didingomis šventėmis, ir iš
kiliuosius sportinius pasirody
mus, ir šaunią nepriklausomos 
Lietuvos Įvairių ginklų rūšių ka
riuomenę, ir archyvinius rinki
nius, ir parodas ir t. t. ir t. t. 
Įspūdingas vėliavos nuleidimo 
apeigas prie Nepriklausomybės 
paminklo, ir kt.

Tik menka dalis
Šis “Lietuvos plakatas” teapi- 

ma antrąją lietuviško plakato 
raidos dalį, pradėtą nuo 1833 
m. Įdėtą daug pastangų leidi
niui pasirodyti esamos apimties, 
bet visgi tai ne pati mūsų pla
kato pradžia. Pirmųjų lietuviš
kų plakatų reikia ieškoti nuo 
apie XVI a. Jų reikia ieškoti ne 
tik dabartinėje okup. Lietuvoje, 
bet daugiausia kituose archy
vuose, kaip Leningrado, Mask
vos, Kijevo, Krokuvos ir kt. Gal 
ir švendijos, Saksonijos, Vati
kano archyvuose. Ar ir kitur. Se
novėje Lietuva buvo ir galinga, 
ir Įtakinga. Labai galimas da
lykas, turėjo kokius nors pagar
sinimus spausdinimo būdu, gal 
kaip savotiškus dabartinio pla
kato pradininkus.

“Lietuvos plakatas” tetalpi- 
na mažutę dali nepriklausomos 
Lietuvos laikais atspausdintų, 
pagamintų plakatų. Knygos ap
lankęs pabaigoje skaitome: “Ma
loniai kviečiame skaitytojus pa
talkininkauti, toliau tikslinti ne
žinomus plakato istorijos fak
tus,
tus, išaiškinant nežinomus kūri
nių autorius. Tokia medžiaga 
padėtų ateityje plačiau ir tiks
liau nušviesti šios svarbios dai
lės šakos raidą. Laiškus prašo
me siųsti “Minties” leidyklai 
(Vilnius, Sierakauskio 15)”.

Be minėtų pastabų dar galė
čiau užklausti, kodėl nėra Kau
no operos bei kitų teatrinių vie
netų garsinimų plakatų lapais? 
Apie 1930 m. juos ranka palšy-' 
davo dail. L. Truikys. Tada jis 
gyveno su V. K. Jonynu, pas 
juos nueidavau, matydavau. L- 
Truikys tebegyvena Kaune.

nurodant išlikusius plaka- { kai

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS 
VERGIJOJE
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Pagalvojau, kad nemalonu man būtu 

susitikti su banko politruku Malyj. kuris 
su savo žmona (abu Maskvos žydeliai) gy
veno priešpriešiais mano butą: aš nepasi
tikėjau jais ir visad prisibijojau...

Kaip minėjau, jau buvo prasidėjęs lie
tuvių tautos sukilimas. Ąžuolyne, šalia 
krūmų, išgulėjau iki pavakarių. Savo bu- 
tan ėjau besileidžiant saulei. Apsiramino 
šaudymų poškėjimas, pavienių šūvių ir 
automatinių ginklų traliavimai. Tačiau 
tai nereiškė, kad jau buvo visai ramu, ne! 
Štai visai arti mano buto vėl prapliupo šau
dymai. Vėl girdėjau pavienių šūvių, kul
kosvydžių ir automatinių ginklų traliavi
mą. Kas šaudo? nežinojau. Man atrodė, 
kari raudonosios armijos traukimosi judė
jimas nutilo, aprimo... (ialvoju. “turbūt, 
visi rusai jau pasitraukė i savo matušką Ra 
siją”__ Bet tai buvo tik mano įsivaizda
vimas. Pasiekęs savo gyvenvietės kiemą, 
visai prie banko, kieme, pamačiau, pasi
ruošusius išvažiuoti kelis sukvežimius. au
tomobilius ir net Kaune — Šančiai — Pa
nemunė linija kursavusį visai naują auto
busą. Pastebėjau, kad autobusas buvo pa
krautas 2-jų kubinių pėdų talpos dėžėmis. 
Prie autobuso stovėjo Kaune vežiojęs žmo
nes taksi. Ozjame sudėjo politvadovo Malyj » 
žmona ir dar kelios ruses su vaikais. O po-

litiniu stalinistiniu mokslu žinovas tovarišc 
Malvj bėginėjo aplink, kažką kalbėjo raud. 
armijos uniforma apsirengusiam šoferiui. 
Ši motorizuotoji kolona vogtomis mašino
mis turėjo tuč tuojau pajudėti Maskvos 
linkui.

Keliais žodžiais noriu apibūdinti Lietu
vos banko politruką Malvj (tai nebuvo jo 
tikra pavardė), lokių politrukų banke, 
apytikriai skaičiuojant, buvo apie trisde
šimt. “Draugas” Malvj buvo priskirtas 
prie mūsų skyriaus: jis mus mokė stalini
nės išminties. Jis sakydavo, kad apie Kar
lą Marksą arba Leniną daug nekalbėsiąs, 
bet šaukte šauksiąs apie mūsų “tėvą” visų 
mokslu “išminčių” Josifą Visarionovičiu C C C, c
Stalina. Jis dažnai sustabdvdavo mūsų dar
bą vienai valandai ir kalbėdavo apie Stali
ną. Esą Staliną myli ir jam dėkingi viso 
pasaulio darbininkai. Bet kad Stalinas, 
arba jo Įsakymu, išžudyta virš 55 milijonai 
žmonių, to Malyj. aišku, nesakydavo.

Iš Malvj veiklumo ir “visažinojimo” 
atrodė, kad jis eina kelias pareigas, ra
čiau man neteko jų sužinoti. Su tuo tarbi- 
nės Rusijos sūnum susidūriau jo pirmą pa
sirodymo dieną banke. Buvo jis žemo ūgio, 
bet gana simpatiškos išvaizdos. Atrodė su
menkęs. Veidas pageltęs nuo nedavalgy- 
mo. o gal ir nuovargio. Apranga buvo ru
siška. Buvo khaki spalvos ruba.ška apsi
vilkęs. kuri siekė beveik kelius, nors buvo 
ir diržu susijuosęs. Kelnės irgi los pačios 
medžiagos. galifė. Batai brezentiniai. 
Vaizdas nekoks, juo labiau, kad lai buvo 
“politinių mokslų išminčius“, didelis Sta

lino mylėtojas. Tačiau jau po kelių dienų 
; ėmė rengtis puošniausiais drabužiais, ir 
I būtinai angliškos vilnos audimo. Pasidarė 

tiesiog dabita. Beveik kasdien ateidavo 
nauja eilute apsirengęs. Dėvėjo civiliai, 
nors ant kairės rankovės turėjo užsiūtą 
raudoną žvaigždę Tokią pat raudona 

į blizganti žvaigždė buvo kepurėje.
Jis viską pastebėdavo, visur jliisdavo. 

I jam visa ko reikėjo. Judrus. Visad links
mas. Jam nieko nesuprantamo nebuvo: 

i “viską žinojo“. Besisukinėdamas ir belaks
tydamas banko koridoriais, dažnai atsi
durdavo prie piniginių sandėlių durų. Jei
gu mes tuose sandėliuose ką nors drrbda- 

' voine. būtinai ir Malyj pasirodydavo. Jis 
1 pastebėjo, kad ten kampe sustatyta daugy

bė keistų, lengvų dėžių, kurių vidus švino, 
ar blizgančio aliuminio lapais išklotas. 
Tose dėžėse iš Anglijos buvo siunčiami ten 
nukalti lietuviški sidabriniai litai — mone
tos. Draugui Malyj tos dėžės labai patiko. 
Jis ėmė lyg ir draugystę mėgsti su manim. 
Kartą paklausė, ar aš jam negalėčiau bent 
keletą tų dėžių perleisti. Tiesa, los dėžes 
buvo gražiai ir stipriai sukaltos, o tas vi
daus blizgėjimas tiesiog priminė sidabrą. 
Kadangi jos nebuvo niekur registruotos, 
tad. pagalvojęs, apsisprendžiau jam jas 
atiduoti. Sakau:

— Tovarišc Malyj. jeigu jums tos dėžės 
reikalingos, tai nors ir visas pasiimkite.

Jis man padėkojo. Po kurio laiko tas 
dėžes jis išgabeno pas banko dailidę. Šis 
jas perdirbo pagal jo nurodymus ir norą. 
Tos dviejų kubinių pėdų dėžulės buvo dai

Ištisą plakatų erą sudarė lie
tuviškų gimnazijų (gimnazistų) 
plakatai. Jų nei vieno nematyti. 
Ir dažnai spalvingi, kartais vi-, 
sai neblogai atlikti, studentų; 
korporacijų plakatai, kuriais 
Kaunas, Vilnius būdavo gana 
neblogai “padengiami”.

Daug plakatų buvo paskleidę 
šauliai, jaunalietuviai, sandarie- 
čiai, pavasarininkai ir kitos lie
tuviškos organizacijos. Čia jų 
nematyti.

Skautai garsindavo ne tik vie
tines stovyklas, bet ir tarptauti
nes skautų stovyklas. Argi nei 
vieno jų neišliko?

Savo plakatų turėjo ir Lietu
vos kariuomenė, čia jų r.ei vie
no nėra.

Veiklūs buvo ugniagesiai, kas
met darydami įvairių subuvimų, 
švenčių. Jie visiškai nepaizduo- 
ti. O kur Lietuvos Raudonasis 
Kryžius, Kaliniams Globoti 
Draugija, Paukščių parodų ir 
t. t. plakatai?

•Moterys irgi pasirodydavo, 
nusipaišydavo plakatų.

Nepamirštamos ir neprikl. 
Lietuvoje gyvenusios mažumos, 
turėjusios kur kas didesnę lais
vę, negu dabar lietuviai okupuo
toje Lietuvoje. Žydai, lenkai, 
vokiečiai, rusai, totoriai, latviai 
ir kt. jų reikėtų ieškoti pas tų 
tautybių atstovus.

Su kai kuriuo mano veikimu 
susiję dviejų rūšių plakatai, ga
na dideliais tiražais spausdinti 
Vilniuje. Pirmiausia — Vil
niaus Priešgaisrinės Apsaugos 
Tautinių šokių Ansamblio kelio
nės po plačiąją Vilniją, Įskaity- 
tinai Lydą, Minską, Ukmergę ir 
t. t. Kadangi tada buvome Vo-i 
kietįjos nacių okupuoti, tai to
kias lietuviškos kultūros garsi
nimo keliones teko daryti pri
sidengus priešgaisrinės apsaugos 
propagavimu, demonstruodavo
me padegamas bombas, kaip nuo 
jų apsisaugoti, kaip jas užge
sinti. Po to duodavome lietuviš
kų šokių, dainų koncertus, su
traukusius tūkstančius žiūrovu. 
Įvykiai buvo skelbiami dideliais, 
trijomis kalbomis plakatais: lie
tuvių, vokiečiti (reikalavo) ir 
lenkų (kad atvyktų, ir hetuviš- 

skaityti nemokantieji).
i Kiekvieno jų po vieną pasidėda
vau, bet visas mano archyvėlis 
pasiliko Vilniuje. Jų galėtų ras
ti Įvairių Vilnijos miestelių, ug
niagesių archyvuose, gal spaus
tuvėje.

Vėlgi II Pasaulinio karo me
tu Vilniuje vadovavau švaros 
savaitėms. Tuo reikalu mano 
sugalvotais švaros šūkiais daug 
plakatų buvo iškabinta įvairio
se Vilniaus vietovėse, berods, 
visuose Vilniaus fabrikuose, mo
kyklose, ir kt. švariausiems fa
brikams, Įmonėms būdavo iš
duodami gražūs pažymėjimai.

liai sukaltos, nušlifuotos, o vidus sidabru 
žvilga. Stiprūs užraktai Įtaisyti.

Tai tos mano dovanotos dėžės, dabar 
jau ne tuščios, buvo sukrautos i Kaune 
kursavusio autobuso vidų. Aš labai stebė
jausi Malyj pramatomumu ir išmintimi. 

I Supratau, jog jis iš anksto žinojo, kad kils 
tarp Vokietijos ir Rusijos karas: tam ir 
dėžutes jis paruošė kelionei i Rytus. Tokie 
tipeliai anuomet buvo užplūdę visą šven- 

, tąją Lietuvą. Jų visų bendras tikslas buvo 
‘ “suproletarinti“, išvilkti iš kelmų visą lie

tuvių tautą ir paversti ją kolūkiečiais.

Pradėjau plačiau po Kauną žvalgytis. 
Pakrikusių ginkluotų raudonarmiečių dar 

i galina buvo sutikti šen ir ten sekančią die- 
' ną. I'aciau šie “bojecai” buvo jau neka- 

ringi ir nenorėjo valdyti pasaulio. Tokių 
karių lietuviai partizanai, kaip žiurkių 
prisigaudę, vėliau atidavė juos vokie- 

I ėiams. šie komunistinės Rusijos apaštalai, 
I kad ir turėjo šautuvus bei šovinių ir tų gink 
I Iii jau nenaudojo, — dauguma jų buvo 

dezertyrai. Nesipriešindavo lietuviams, 
kuriems rūpėjo apsiginkluoti, nes buvo su- 

' daryta Lietuvos vyriausybė, ministerių 
kabinetas ir paskelbta per radiją visam 
pasauliui, kad Lietuva atkuria nepriklau
somą valstybę.

1941 m. birželio 23 d. Kaune jau nebe
buvo raudonųjų okupantų. Visur revoliu
cinė suirutė. Tarnautojai ir darbininkai 
nėjo dirbti: tarnautojai Įstaigose nesirodė. 
Man vis dar rūpėjo bankas, kuriame tiek 

i daug melų tryniau kėdę, rūpinausi Lietu- 
1 vos pinigais. įdomu buvo — kas naujo ten?
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0 kaip užsienio lietuviai?

Nuo kada pradėjo lietuviai 
emigruoti į kitas valstybes? 
Juoktis ar verkti reikia skaitant 
mūsų spaudoje žinutes, esą, 
šimtas ar daugiau metų, kai lie
tuviai pradėję emigruoti į JAV. 
Tai šlykšti neteisybė! Juk tu
rime duomenų, kad lietuvis dr. 
Aleksandras Karolis Kuršius 
(Curtius) jau 1559 m. parašė 
laišką tuolaikiniam New Ams
terdam (dabartiniam New York) 
gubernatoriui mokslo reikalais. 
Vien nuo to laiško datos jau pra
ėjo 423 metai. Nekenkime pa
tys sau tokiom naiviom pasa
kaitėm, kalbėdami apie šimtą 
metų, kai yra kur kas daugiau.

Nuo kada, kur, kieno pra
dėti lietuvių plakatai užsieniuo
se? Pietų Amerikoje, Šiaurės 
Amerikoje, Europoje, Rusijoje, 
Australijoje? Ar kas tais rei
kalais rūpinasi, tyrinėja, bando 
surasti? Gal kas nors staiga 
u'tiks netikėti] plakatų. Pasi
tarnautų mūsų senojo spausdin
to rašto raidos eigos nustaty
mui.

O kaip su atvykusiais maž
daug I pasaulinio karo laiku ir 
tuoj po II pasaulinio karo? Ar 
jie darė plakatų, juos kabino, 
paišė? Aišku, kad taip. Kas ir 
kiek jų turi išsaugoję? Kur pir
mųjų maldyk’ų steigimui, joms 
aukų rinkimui plakatai? Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
plakatai? Amerikos lietuvių ve
teranų ? Dariaus-Girėno skridi
mui remti? F. Vaitkaus skridi
mui remti? Įvairių vaidinimų, 
imtynių, sporto švenčių ? Teatro, 
operos bei koncertų plakatai? 
(Juos kiek Įstengdamas surinko 
prof. J. Žilevičius). Račkaus nu
mizmatikos bei lituanistinių da
lykų parodų plakatai? Moterų 
pasirodymai, kaip birutiečių ir 
kt? Ramovėnų, šaulių, skautų, 
jūrų skautų, oro skautų, Ralfo, 
Altos, Vliko parengimai, Įvai
rių laikraščių, žurnalų, paskai
tos, minėjimai ir t. t. Rašytojų 
vakarai, meno parodos, filatelis
tų parodos ir t. t. ir t.t.

Kas nors tokius dalykus turi 
rinkti. Patys plakatai neateis 
rfeišsidėstys. Nuolat skelbiama 
tok’iūs dalykus fenkancfu’-Tietu- 
viškų muziejų adresai (Alka, 
Balzekas). Yra ir privačių rin
kėjų. Pagaliau, nežinantieji kur 
paūžti, .galėtų nunešti redakci
joms ar Lietuvos konsulams, At
stovybėms. Tik neišmeskite sa
vo “darba” atlikusiu lietuviš
kų plakatų, nes su tuo jų ver
tė nedingo. Juo senyn, tuo jie 
bus vertesni.

Rinkite, lietuviai, ir mūsų 
veikimą liečiančius plakatus. 
Prisidėkite prie pilnesnio užsie
nio lietuvių veikimo dokumen
tavimo.

(Pabaiga)

Rusų jau nebuvo. Visos banko patalpos 
buvo tuščios, tik keli skyrių Hetuviai ve
dėjai, tokie kaip aš, ten dar buvo atėję 
“dėl visko” pasižvalgyti. Būdinga, kad tie 
mūsų viršininkai — komisarai, kurie la
biausiai ėdė, kamavo, tiesiog kraują gėrė, 
mirtim ir kalėjimais grasino, patys pir
mieji išdulkėjo.

Kebese būdami, dar pasižvalgėme ban
ko patalpose. Sandėliai, kuriuose buvo 
laikomi pinigai — rublių atsargos — da
bar buvo ištuštinti. Patikrinau mano dar
bo kambaryje stovėjusią geležinę nedega
mąją spintą, kurioje buvo sukrauti pas
kiausiai banką pasiekę rubfiai {iškrauti 
iš maišelių ir suskaičiuoti). Jie buvo ne
paliesti. Prisiminiau, kad tie lakūnai bu
vo paėmę iš mano kasos 60.000 rublių Bi
jojau, kad dėl to man kas nemalonumų 
nepridarytų. Tuo metu pagalvojau: “Ge
riau, kad ir mano kasa būtų išplėšta“ ...

Užrakinęs viską palikau Dievo malo
nei.

Išeidamas iš banko, tarpduryje ir prie 
durų, sutikau besišnekučiuojančias pini
gų skaičiuotojas. Jos galvojo, kad dar 
bus reikalingos. Patariau nieko nelau
kiant eiti namo. Pridūriau, kad pavojin
gas laikas ir reikia pasisaugoti... Reikia 
palaukti, kol paaiškės karinė būklė.

*Ru« daueimij

Skaitykite ir platinkite
Dienraštj “N a u j i e n a
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR gerklės ligos 
PRITAIKO AKINIUSMM W. 63rd STREET

Ofiso telef.: PRospcct 8-322$
Razid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto. 
nuo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

MIAMI, FLORIDA
Rm. t«l. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul«M| Rd. (Crawford 

Madiccl Building). Tai. LU 5 6116 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 

ralafu PRospact 8-1717

DR. S. BIE215
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kaip ir žydai, lietuviai Čia at
sikraustė prailginti savo gyve
nimą. Tam ir klubą Įsisteigė 
bei namus pasistatė. Ne tik, kad 
žiemos metu visi iš šiaurės at- 
vykstantieji čia randa mielą 
prieglobstį susitikimui ir pasi- 
žmonėjimui. Ir visos organiza
cijos spiečiasi klube. Jos ir yra 
iš to pat klubo narių susidedan
čios. Tai kaip ir vienos šeimos 
narių pasiskirstymas atskiriems 
darbams atlikti.

DR. C K. BOBELIS 
IR 

DU B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŽLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talof. 6954533 

fox Valley Medical Center 
•40 Summit St. 

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

Kas be ko, kad nepasitaikytų 
pasierzeliavimo (juk tai seniams 
taip įprastai). Bet su slenkan
čiu laiku viskas išsilygina. Ypač 
dabar esant klubo prezidentu 
Juozui 'Guss-Gužauskui ir direk
torių pirmininkei Jadvygai Yan- 
kus. Darni kultūrinė veikla vi
sus ir traukia dažniau ir 
siau klubo parengimuose 
vauti. O klubas tam ir 
įsteigtas.

Balfo rinkliava

gau- 
daly- 
buvo

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71s* STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir ieštad tiktai (usitarus.

Roz.: GI 8-0873

DR, W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Miami lietuvius namuose ap
lankyti ir kuriam nors reikalui 
aukos paprašyti yra veik neįma
noma — esame perplačiai išsi
sklaidę po visą retai apgyven
tą miestą. Geriausia tai padary
ti klube. Gerokai pasiginčiju
si, klubo visuotinias susirinki
mas, vietiniam Balfo skyriui, ko
vo 12 dieną leido pravesti rink
liavą. Surinkta §160. Namuose 
aplankius p. p. Kamarauskus 
(25), Brauklius (10), Narbu
tus (10) surinkta dar §45. Anks
čiau buvo paaukavę p. p. Dubins-

GRADMAS
DR. NINA KRAUCEL - 

KR1AUČEL10NA1TĖ 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. KEDZIE AVĖ. 
Telef. WA 5-2670.

Neatsiliepus — skambinti 
4714225.

Valandos pagal susitarimą.

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

2512 W. 4" SI. — FR 6-1*1
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAi

. „Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 ’ v

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

Leidimai —' Pilna apdraudė 
2EMA KAINA

R. i E R Ė N A S
2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

R-AT-RA LIETUVIŠKAI 
2G18 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikriną akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Apdraustas pericraustymas 
is įvairiv atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

<?

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso tolof.: 776-2880 
Nauja* rez. telaf.: 448-5545

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

sek-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•endra praktika, spec. MOTERŲ lipo* 
©flm: 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. _______

kai (25) ir šilai (65) $90. Viso 
šią žiemą surinkta ir pasiųstą 
Balfo centrui apie $300.

Demonstracijos ir protestai
Jazbučių motelyje atostogau

jančios dvi amerikietės, šeimi
ninkų buvo pakviestas vasario 
16 d. pasiklausyti sol. St. Baro 
koncerto Bayfront parke. Su
sižavėjusios koncertu panoro pa
matyti žemėlapyje kur randasi 
Lietuva. Nusipirko The Miami 
Herald dienraščio išleistą USA 
ir pasaulio žemėlapį. Žemėlapis 
plastikinis, spalvotas, reljefinis 
— išleistas patraukliai. Bet mo
terys jame nesurado Lietuvos, 
nes nei neišvestos ribos ir nei 
neišvardinta. Tas pat su Latvija 
ir Estija — viskas įjungta į 
Union of Soviet Socialist Repu- 
bliks. žemėlapis politinio pobū
džio — išnašose turi net pasta
bų pažyminčių nusistatymus 
Jungtinių Tautų ar USA, kuriuo 
nors išskirtinu atveju. Bet to
kių pastabų nėra apie Pabalti
jo valstybes. Todėl kovo 19 die
ną Miami Altos skyrius klube 
susirinkusiems nušvietė reikalą 
ir prašė parašyti Miami Heraldui 
protesto laiškus. Kovo 26 d. iš 
klubo dalyvių surinko bendram 
protesto laiške arti 100-to pa
rašų ir pasiuntė dienraščio va
dovybei. Bendro protesto nuo
rašas ir žemėlapis pasiųstas Al
tos centrui. Tos ponios ame
rikietės Heraldui pasiuntė savo 
asmeniškus išmetinėjimus. Va, 
daina ir pažintis patalkino ir 
paakino!

Kovo 25 d. į -Miami uostą 
įplaukė sovietų laivas Akademik 
Kurchatov. Sakoma, svečio tei
sėmis, kaip visos eilės valsty
bių dalyvis tyrinėjant Ameri
kos pakraščiuose jūrų dugną. 
Taigi mokslinė ekspedicija.

žydai rado progą savo nepasi
tenkinimus pareikšti, dėl jų tau
tiečių nepalankios padėties So
vietų Sąjungoj. Kubiečiai skai
tė, kad tokio laivo, arti jų tė
viškės buvimas, yra trojos ark
lio į šią sfereą įsibrovimas ir 
kenkia jų siekiams Kuboj panai
kinti komunistinę santvarką. 
Juk, kad ir kažin kokiais gra
žiais tikslais besidangstytų, ko
munistai vis stengiasi užsiimti 
šnipinėjimu.

Tat ir žydai ir kubiečiai tą 
pat dieną pradėjo piketuoti prie 
sovietinio laivo. Kubiečiai bū
dami karštesni, o tuo pačiu ir 
mažiau apdairūs, įsivėlė į susi
dūrimus su policija, 
net areštuoti.

Neatsižvelgiant į 
čiai vis vien nutarė
(kovo 26. d.) 2 vai. p. p. vėl 
atnaujinti piketavimą. Susida
rė proga ir negausiai lietuvių ko
lonijai pareikšti savo protestus 
prieš Lietuvą pavergusius impe
rialistus. Greitosiomis paruoš
ta gal desėtkas plakatų ir būre
liais vyksta į uostą. Tačiau tą 
dieną uostas jau buvo uždary
tas. Teko grupuotis prie tilto, 
vedančio Į uostą. Privažiavimas 
prie Miami uosto, o taip pat ir 
prie žvejų uosto, greit buvo už
tvenktas piketuotojų masės. Ne
trūko reporterių bei fotografų, 
kaip spaudos taip ir daugelio te
levizijos bei radio tinklu. Prigu-

Žėjo ir didelis skaičius policijos. 
Piketuotojai tokia padėtimi ne
buvo patenkinti. Kubiečiai, Įsi
audrinę tarpusavy sava kalba, 
ryžosi žygiuoti per tiltą. Tačiau 
policija, matyt, turėjo įsaky
mą per tiltą nepraleisti, ir pra
dėjo pirmose gretose einančius 
areštuoti. Teko įsitikinti, kad 
tikrai būna policijos tarpe sadis
tų, kurie panaudoja perdaug'ir 
be reikalo jėgos ir smurto. Daug 
areštavo ir sugrūdo į turimas 
mašinas (gal 10-15), buožėmis 
apdaužytus ir kraujuojančius 
leido vaikščioti tarp piketuojan
čių ir tuo kelti dar didesnę įtam
pą. Kadangi kubiečiai čia pat 
turėjo ir savo reporterius, tie
sioginiai perduodančius žinias į 
radijo tinklus, policija leidosi į 
derybas su piketuotojų vadais. 
Visi areštuotieji buvo paleisti, 
bet ir piketavimas (užsitęsęs tik 
vieną valandą) buvo nutrauktas.

Tačiau televizijos stotims, 
vaizdų ir žinių pakako net iki 
trečiadienio — kol rusų laivas 
išvažiavo. Kai kurie televizijos 
komentatoriai įmatė, kad ku
biečių net kaimyniniai santy
kiai su amerikiečiais pablogės. 
Bet .buvo ir tokių komentarų, kad 
tegu rusai žino, jog Amerikoj 
yra laisvė, kad ir svečiams pa
reikšti savo nepasitenkinimą.

Televizijoj buvo parodyti po
sėdžiai miesto valdžios su pike
tuotojų vadais, svarstant po
licijos poelgius ir nagrinėjant 
priežastis, kodėl nebuvo leista 
laisvai prie laivo piketuoti. Galop 
buvo matomas ir girdimas Mia
mi miesto majoro pareiškimas, 
piketuotojų vadams, kad jis 
pareiškė Valstybės Departamen
tui protestą dėl rusų laivo įsi
leidimo į Miami uostą. Tai da
vė progos Įtampai atslūgti.

SLA ir Sandaros Seimai

URUGVAJUJE
— Viktoras ir Ona Kalpokai 

nusipirko puikią rezidenciją alė
joje Artigas. Sykiu gyvena gra
žiai išauklėta dukra Elvira, o 
sūnaus Mindaugo Kalpoko žmo
na pagimdė stiprią ir sveiką dvy
nukų porą. Mindaugas Kalpo
kas įr Jonas Balčiūnas valdinin
kauja Valstybės Banke,

— Juliaus ir Karolinos Dutkų 
sūnus Edmundas, sukūręs lietu
višką šeimą su Alicia štendely- 
te, dirba kasininke pensijų kasoj 
Rural. Inteligentiška jauna Šei
ma gražiai kalba lietuviškai ir 
dalyvauja lietuvių jaunimo vei
kloje.

— Dr. Edmundo Zabolevičius, 
dantų gydytojas, turi kabinetą 
Montevideo. Jis yra Kazimiero 
ir Onos Zabolevičų sūnus.

— Lietuvių vasarnamio atida
rymas įvyko Caraco vietovėje. 
Stefanija Gusčiūnaitė-Alonso pa
aukojo 50,000 Urugvajaus pezų. 
Dar daugiau parėmė ind. Eduar
das Jusius. Tokių nuoširdžių 
mecenatų dėka mūsų jaunimas 
neiškrinka svetimose jūrose.

Juozas Miklovas-Daukšys

(PUTRaMENTaS)
liūdoiu vulimdofii 

luo ir vdrnižuu AliUlo-
papuošimui ir

ROY R. PETRO (PUT RAME NT AS)
5525 Sc. riarl««n A»*. — 546-1228

GfT.ES visoms pbogoms
BEVERLY HILLS GĖLlNYČIA 

2443 WEST 63rd STRifT
Telefonai: PR 1-O133 Ir PR

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Penki buvo

tai, kubie- 
sekmadienj

Birželio 26-30 dienomis Mia
mi Beach DiLido viešbutyje bus 
SLA seimas. Miami (44) kuopa 
jau stipriai Įsitraukė Į seimo 
pasitikimuo darbus. Bet apie 
tuos darbus teks smulkiau para
šyti vėliau.

Sandaros seni veikėjai pasako
ja, kad esanti nusistovėjusi to
kia tvarka, kai būna SLA sei
mas tai ten pat ir apie tą laiką 
šaukiami ir Sandaros seimai. Ir 
teko nugirsti,_ kad vietinė San
daros kuopa mielai imtųsi sei
mą pagloboti. P. šilas

Ir vyskupas ačiuoja
Pasirašęs augziliarinis Kau

no vyskupas Vincentas Brizgys 
laiškelyje Chicago Tribune 
rašo išreiškiąs daugelio Chi- 
cagos lietuvių padėką šiam 
dienraščiui “Už palankų dė
mesį įvykiui Civic Centre pla- 
zoje per Didįjį šeštadieni, ba
landžio 1 d. — maldų mitingui 
už persekiojamus tikinčiuosius 
Lietuvoje ir kituose Rusijos ko
munistų dominuojamuose kraš 
tuose”. Esą “ laisvojo pasau
lio reagavimas į įvykius tuose 
nelaiminguose kraštuose pa
siekia žmones už vadinamosios 
Geležinės 
praktiškų

Uždangos ir turi 
teigiami] pasekmių.

• Apie 
save apnuoginti.

kitus kalbėti reiškia 
(Šekspyras)

Susirinkimų b pr ’engimų
PRANEŠIMAI

Democratic 
trečiadieni, 
vak., Holly- 

Po

— Lithuanian National 
Klubo susirinkimas įvyks 
balandžio 12 d., 8:00 vai. 
wood salėje, 2417 W. 43rd Št. 
susirinkimo bus vaišės.

Bernice Žemgulis

JULIJAI AUGUSTIENEI
mirus,

Jos vyrui Kostui Augustui ir giminėms reiš
kiu gilią užuojautą.

Antanas Jusas

Mielam Bičiuliui

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AIR-CONEMTIONED KOPLYČIOS

MAfiNOMS VXFTA

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

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AV*>

TRYS MODERNIŠKOS

REpublic 7-860C REpubBc 7-8M1

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
1605-07 So. HERMITAGE AVENIU

TeL: Y Arde 7-1741- 1742

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

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED KOPl.YCIO?

NARIAI:

Chįcagos
Lietuvi?
I^aidotuvių
Direktorių 
4 asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAV1 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ^S 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I

i

KOSTUI AUGUSTUI

Please! Only yoc can

them again. Crush all 
įmoka dead occu

Our arrlfiife h*s 90 defense 
igamst the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires,

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai ■ Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali p»B«lb« ko|o<m 
(Arch Supporta) ir t t

2850 West 63rd St., Chicapo, III. 60629 
Tolef.: PRospoct 6-5084

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

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

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

uždaryta.
Roz. teL: WA 5-3099

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

CHICAGO. iLL. S0629

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

MM WEST 71«t STREET
ORm HEmlock 4-2123
■Mid. folo«- Glb«on 8-6195

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

Jo brangiai žmonai Julijai mirus, gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Algirdas T. ir Auksė Antanaičiai

JULIJAI AUGUSTIENEI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone; YArds 7-340]

BUTKUS-VASAITIS
1446 So. 50lh Ave.. Cicero, III. Phone: OLympię

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

forest fires hurt 
QUK FOREST FRIENDS

mirus, josios vyrą Kostą Augustą, ilgametį Naujie
nų redaktorių nuoširdžiai užjaučia ir kartu su juo 
liūdi

Povilas Daubaras,
Lietuvių Tautinių Kapinių Pirmininkas

Bruno Klemka
Algirdas Mickevičius
Ksaveras Kaunas
Martynas Gudelis
Jonas Jokubonis

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TVANICA AVĖ. Tel.: Y Aras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 ĖST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. 
649 EAST 162nd ST. 
'nuth Holland. Illinois

Phone Commodore 4-222^
Phone COmmodore 4-222?
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Pavergtos tautos vienykitės! Virš 4000 pavergtu tautų tautiečių per pamaldas už komunistų pavergtuosius 
didžiulėje Šao Paulo katedroje.

1 joti Ukrainos žmonių kultūrą 
ir tautybę panašiai kaip jie 

f bando vykdyti tą pačią lėto 
i genocido praktil/ą Latvijoje, 
Lietuvoje, Estijoje, Mokiavi-
joje ir kitur.

Komunistų žiaurumai turi 
, baigtis.

CHICAGA "ATSILIKUSI”
(.hieagos policijos praneši

mu, didžiųjų miestų su dau
giau kaip milijonu gyventojų 
eilėje Chicagos miestas esąs 
penktoje vietoje, o FBI sta
tistika rodanti, kad 56 miestuo 
se su gyventojų skaičiumi virš 
25!),(MM) Chicaga kriminalo at- 

“atsilikusi” net 12-j e

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

REIKALINGI
MAŠINŲ OPERATORIAI

Operuoti drill press, kick press ir 
land brakes mašinas. Reikalingi leng
vų dalių sustatinėtojai — assemblers. 
Mes išmokysime. Specialus pareika
lavimas lengvam dirbtuvės darbui. 
Dirbti pagal braižinius. įprastai leng
vas darbas. Pageidaujamas papras
tas ir su misingiu litavimas. Apmo
kamos atostogos, pakėlimai, priedai 

ir kita.
DEMPSEY PRICE, INC.

Tel. 121-1581

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

WOMEN WORK CLOSE TO 
YOUR HOME

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI3

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

PETRAS KAZAN AUSKAS, Frexidenu*
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS VERTIMAI

Komunistų Pavergtų Tautų Vienybe
Visų šalių pavergtieji, vienykitės!

Sao Paulo, Brazilija.
Ii jos Draugija
mai ir nuosavybei ginti (TFP) 
bolševikų 1917 metų revoliuci
jos Rusijoje metinių proga su
rengė Sao Paulo katedroje in
ternacionalinio komunizmo au 
kų paminėjimą, kuriame dau
giau kaip 4,000 žmonių perpil
dė didžiulę gotikos stiliaus ka
tedrą, nors šimtai žmonių ne
begalėdami tilpti turėjo pasi
likti lauko pusėje, kur plevė
savo didelė (12 metrų) TFP 
vėliava ir visa eilė pavergtųjų 
tautų vėliavų.

Spalvingouse tautiniuose kos 
tiumuose susirinko šių paverg
tųjų tautų grupės: albanai, ar
mėnai, bulgarai, baltgudž.iai, 
čiliečiai (pirmą kartą dalyvavę 
tokiose liūdnose iškilmėse), ki
nai, kroatai, kubiečiai, čekai, 
estai, georgiečiai (gruzinai), 
vokiečiai, vengrai, korėjiečiai,!

Brazi-, latviai, lietuviai, 
tradicijai, šei-įčiai, lenkai, rumunai, rusai, 

serbai, slovakai, tibetiečiai, uk
rainiečiai ir vietnamiečiai. Da
lyvavo daug žymių Sau Paulo 
politinių ir karinių lyderių.

Po mišių, kariu orkestras su-
C c

grojo karišką maršą ir Bra
zilijos himną.

Po pamaldų apleidžiant ka
tedrą profesoriui Plinio Cor
rea de Oliveira, žmogaus tei
sių ir pavergtųjų laisvės didis 
gynėjas, buvo minios palydė
tas entuziastiškais plojimais.

Panašius minėjimus TFP su
rengė ir keliuose kituose Bra
zilijos miestuose.

SKAITYK "NAUJIENAS’’

JOS TEIKIA GERIAUSIAS

TEISINGIAUSIAS

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — 83.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čeki arba Money Orderi tokiu adresu:

KUDIRKOS TEISMAS
Lietuvos general, konsulu 

Chicagoje Juzė J. Daužvardie- 
makedonie-jnė laiške Chicago Tribune pa- 

’dėkujusi už kovo 22 dienos 
vedamąjį apie Simo Kudirkos 
teismą toliau rašo: c

Sovietų okupuotoj Lietuvoj 
nusikaltimas yra siekti laisvės, 
dėstyti ar praktikuoti tikėjimą 
ir tp. Kaip Kudirkos pavyzdys 
rodo, siekimas pagrindinių 
žmogaus teisių ten yra baudžia 
mas sunkiu kalėjimu arba mir 
timi. 
masi 
šeima, 
vos, ] 
dama darbo. Ji ir jos šeima iš
varyta iš buto, jų nuosavybė 
konfiskuota, o leidimo išsinuo
moti kitą butą neduoda. Ji 
bandė pristatyti savo vyrui ka
lėjimo lageryje šiltus drabu
žius, bet nebuvo prileista.

Pastebėjusi, kad atsisakymą 
lageryje lankyti politinės indok 
trinacijos “klases” Kudirkai 
buvo atimtos kai kurios priviję 
gijos, p. Daužvardienė baigia:

Lietuva tebėra Įkalinta ana 
pus geležinės uždangos. Jos 
gyventojai tebekenčia perse
kiojimus ir priespaudą. Bet jų 
dvasia, kaip ir Kudirkos pasi
lieka nepalaužta. Jie laukia iš 
mūsų laisvajame pasaulyje 
moralinės paramos ir pagal
bos atgauti laisve ir nepriklau 
somybę.

Taip pat žiauriai elgia
si! tokio “nusikaltėlio” 

Pranešimais iš Lietu- 
Kudirkos žmonai neduo-

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas {vairiy prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANT1NAS

Tie 17 milijonai 
valdomi 

vadinamo 
Ukrainos

kurioje tik Mask 
vvkdo

|i 
i' g Į Ii i

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

154 pusk knyga. Kaina S1.50

Nel viena/? žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antane 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J Augustaičio oi 
ruoštos studijos ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne 
tolima Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdyme 
laikotarpi paistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. .^agustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis 
Kas negali užeiti i ‘'Naujienas”, tai prašomas persiusti $1.50 čeki 
arba Money Orderi pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu*

Ukrainoj kaip ir Lietuvoj
John Lavai rašo: Noriu at

kreipti Chicago Tribune skai
tytojų dėmėsi i tragiškas sąly
gas kokios vyksta Ukrainoje, 
Sovietų Sąjungos europinėje 
respublikoje su 47 milijonais 
gyventojų, 225.000 ketvirtainė
mis myliomis teritorijos ir 
sostine Kievu.

Kaip Latvija. Vengrija. Ar
mėnija ir Azerbeidžanas. čia 
tik kelias suminint. Ukraina 
yra komunistų imperialistų pa
vergta tauta, 
ukrainiečių
pupetinio režimo, 
“socialistine sovietų 
respublika", 
vos pakalikai vykdo valdžią 
komunistų partijos vardu.

Sausio mėnesi daugiau kaip 
100 Ukrainos intelektualų bu
vo areštuota tokiuose Ukrai
nos 
Lvovas. Odesa, 
Dniepropetrovas.
lis ir Ivano - Frankivsk. Jų 
tarpe suimti rašytojai, litera
tai. kritikai, žurnalistai, pro
fesoriai. dailininkai, studentai 
ir mokslo darbuotojai iš Įvai
rių visuomenės sluoksnių. Jie 
tvirtai priešinasi Ukrainos ru
sinimui.

Komunistai stengiasi sunai-

miestuose, kaip Kijevas.
Charkovas.

Tarnopo-

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigui, tuojau knygą pasiusime.

; help youb 
HEART FUNdV
Wp your HEART
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Sesių didžiųjų miestų eitoje 
Phiiladephia turi mažiausią 
nusikaltimų skaičių, o Detroi
tas didžiausią. Mažesniųjų 
miestų tarpe daugiausia nusi
kaltimų Newarke, mažiausia 
Milwaukee.

Light assembly work. Individual bo- 
ius. Steady work in modern factory. 
Free hospitalization and life insu- 

No experience necessary. 
We will train.

English not necessary.
Apply in person.

MARVEL ELECTRIC CORP.

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

rance.

3415-25 N. ASHLAND AVĖ.

ROOMS WANTED 
Ieško Kambarių

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Teisėjo Austin įsakymas
Federalinis teisėjas Richard 

Austin Įsakė Chicagos butų 
valdybai tuč tuojau pradėti 
statyti juodžiams gyvenamus 
namus baltųjų apylinkėse ne- 
siklausiant Miesto Valdybos 
leidinio. Tokų namų baltųjų 
vietovėse turi būti pastatyta 
1500 butų.

Teisėjas tokį Įsakymą davęs, 
kadangi Miesto Valdyba atsi
sakiusi užgirti sąrašą tokiems 
namams vietovių, kaip Butų 
valdyba 1971 metų kovo mene

buvusi Įteikusi.

LIETUVIS PENSININKAS ieško kam
bario ramiam name Marquette Parko 

apylinkėje. 
Tel. LA 3-8248.

si

Pradės šluoti gatves
šią savaitę Chicagos miestas 

pradeda gatvių valymo pro
gramą. praneša gatvių ir sa- 
nitacijos komisionierius Mc 
Donough. Per 156 dienų peri
odą būsią nuvalyta 66,000 my
lių gatvių. Pernai buvę nuva
lyta 39,850 mylių. Miestas tu
ri 70 mechaniniu šlavimo ma- 
šinu. 4.

“invazijos”. Praeituose 
savivaldybės rinki

ku n. Lawlor buvo iš- 
15 wardo aldermanu,

Kun. Lawlor ir Mrs . 
Langford "medaus mėnuo” 

jau baigėsi
Chicagoie buvo pagarsėjęs 

katalikų kunigas Francis Law
lor kaip baltųjų gynėjas nuo 
juodžių 
miesto 
muose 
rinktas
o gretimo 16 wardo aldermo- 
ne — negrė Mrs.. Anna Lang
ford, 
dare 
tarti’ 
rasiu 
vengiama, vyktų atsileidus, 
ramiai ir taikingai, be pani
kos. žodžiu, kad baltieji nebėg
tų kaip zuikiai kai kaimynys
tėje koks negras Įsikuria. At
rodė, kad šių dviejų bendra
darbiavimas nors ir sunkiai 
sekasi, bet praeitame Chica
gos miesto tarybos posėdyje 
paaiškėjo, kad tas nelengvas 
“medaus mėnuo" baigėsi. 16-jo 
wardo aldermanė savo kaimy
ną kun. Lawlorą pavadino hi- 
pokritu, o 15-jo wardo alder- 
manas kun. Lawlor apkaltino 
Mrs. Langford, kad ji kaip juo
džių advokatė remia juodžių 
spaudimą Į baltųjų gyvenamas 
apylinkes ir teisina tose apy
linkėse žmonių apiplėšimus.

Mero Daley pavaduotojas 
miesto tarybos posėdžio pir
mininkas aid. Thomas Keane 
paskelbė: “Medaus mėnuo bai
gėsi. Supsi tuokę perskirti.” ,

Pradžioje jiedu buvo su 
savotišką “hepuolimo su 
, kurios tikslas buvo, kad 
integracija, jei jau neiš

vyktu

Pavergtų tautų ženkleliai
Pavergtų Tautų Draugų Ko

mitetas praneša, kad komu
nistų tiranijoje, kitapus gele
žinės uždangos tobekenčian- 
čioms tautoms paminėti yra 
išleisti i pašto ženklelius pana
šūs ženkleliai, kurių yra dvi 
rūšys. Vienas yra ženklelis su

Amerikos Aro atvaizdu ir įra
šais: Ethnic Heritage Mosaic 
of America. Under God with 
Liberty and Justice for All”. 
Antrajame ženklelyje yra su
rašytos visos pavergtosios vals 
tybės: Albanija, Armėnija, Azer 
beidžanas, Baltarusija, Bulga
rija, Kinija, Kroatija, Kuba, 
Čekoslovakija, Rytų Vokieti
ja, Estija. Vengrija, Latvija, 
Lietuva, šiaurės Korėja, šiau
rės Vietnamas, Lenkija, Rumu 
nija, Serbija. Slovakija, Ukrai 
na. Ženkleliai tinka užklijuo
ti ant laišku voku, bet žinoma, 
neatstoja pašto ženklų. Gau
nami po 32 ženklelius lakštas 
už auką mažiausiai $1 adresu:

Captive Nations Stamp 
Committee, 4146 North Elston 
Ave., Chicago, Ill. 60618.

Pavergtų Tautų Komitetas 
yra ne pelno organizacija.

— Šiandien “Margutis” mini 
40-ties sukakti, ši vakarą 8:30 
vai. bus transliuojama speciali 
programa. Bus pakartoti isto
riniai radijo programų Įrašai.

— Petras Balsas, Sudburv, 
Canada, vadovauia vietos li
tuanistikos mokvklai. Jis sėk
mingai pravedė lituanistikos 
kursus.

— Choro “Aidas'' Tėvų rė
mėju komitetas. Hamilton. Ont,. 
Canada, balandžio 25 d. ruošia 
madų paroda. Balandžio 15 d. 
choras ir jo vadovas sol. V. 
lenkaitis dainuos New Yorko 
lietuviams. Hamiltono scenos 
mėgėiu sambūris “Aukuras” 
balandžio 29 d. vra pakviestas 
vaidinti Philadelphijos lietu
viams. o balandžio 30 d. vai
dins Elizabeth. N. J.

— Algirdas J. Baškgs, Fair- 
field universiteto studentas, iš 
rinks New Britain. Conn, at
stovu Į Jaunimo Kongresą. Jis 
vra baigęs lituanistikos mo
kyklą. priklauso skautams ir 
vadovauja skautų vyčių būre
liui.

Birutė Navickienė, Le
mont. III., buvusi LB apylin
kės valdybos pirmininkė, suti
ko organizuoti lėšas Vasario 16 
gimnazijai. Toje apylinkėje 
lankėsi gimnazijos direktorius 
dr. \ incas Natkevičius, tikslu 
informuoti apie gimnaziją ir 
telkti lėšas bendrabučio sta- 
tvbai.

Ped agoginis Litu an ist ikos 
Institutas, 5620 so. Claremont 
Ave. Chicago. III. 60636, prii
ma studentus neakyvaizdinėms 
lituanistikos dalykų studijoms. 
Įstoti galima bet kada. Sėk
mingai baigę PLI gauan Baka-

Federaliniy Ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnoįamc turto pirkimai • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

lel. 436-7878

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

lauro laipsnio diplomą ir mo
kytojo teises dėstyti lituanisti
kos mokyklose. Toki pedago
gikos kursą yra jau baigusių ir 
sėkmingai dirbančių mokyk
lose.

♦ Lietuvių Fondo narių meti
nis visuotinis suvažiavimas. LF 
Taryba šaukia š. m. gegužės 
mėn. 6 d. narių metini visuoti
ną suvažiavimą Chicagoje, Jau
nimo Centre, 5620 S. Clare
mont Ave.

Suvažiavimo metu bus pami
nėtas LF dešimtmetis.

Balandžio mėn. pradžioje LF 
būstinė išsiuntinėjo visiems 
fondo nariams asmeniškus pa
kvietimus dalyvauti suvažiavi
me. Su pakvietimais pasiųsta 
suvažiavimo darbotvarkė, finan
siniai fondo duomenys bei kita 
informacija.

LF Taryba nuoširdžiai prašo 
narius šiame jubiliejiniame 
važiavime kuo skaitlingiau 
lyvauti. • ’

Tie nariai, kurie pakeitė
resus ir naujų adresų LF Val
dybai neatsiuntė, pakvietimų 
negalės gauti. Tačiau, kas sku
biai praneš savo naują adresą, 
tam pakvietimas bus tuojaus 
išsiųstas,

LF adresas: 2422 West Mar
quette Rd., Chicago, Bl. 60629.

(Pr)

SU- 
da-

ad-

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis- 

’ mantas. Aukšta pastogė. $22,400.
MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 

naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 

.— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS, 
vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 

mantas. Garažas. Marquette Parke. 
S26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

2 BUTU PO 5 KAMBARIUS veik 
naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

5 BUTU 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marauette Parke. Puikūs 
įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

10 BUTU MŪRAS, apie $14.500 
nuomos. Marquette Parke. Kaina 
$74.700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

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

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr. 
no 3 mieg.VAlumin, langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje *nrie parko. — 
'UO.SOO -

8 KAMB MŪR.. moderni virtuvė ir 
mnia. alum langai, karštu vandeniu 
Hid ^azu Marauette Parke. $21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr„ alum 
langai, šiluma gazu. įrengtas rūsys 
2-iu autom garažas. Marquette Par
ke 500 ___

GRAŽUS 4 BUTU mfrr. alum, lan
gai karštu vandeniu Sild gazu. mo
dernios vonios. Mūr garažas. Mar 
nupttp Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PŪDU pločio, gražus kam 
ninis sklvnas. 2-iu butų namui. Oak- 
inwn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butu mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquett*

— Tik $88.000.

WRTS5 ■R'RATi ĮSTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.! 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir earantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

tune-ups ir t. f.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

HOMF INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
J2O8ĮĄ W. 95th St.

GA 4-8654

u-‘ ure Mir CawalTv C<xnov»

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

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

TEL. — 776-5838
Anketas Garbačiauskai, mv.




