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AUGUMO TARYBOS POSEOIS
BRAZILIJOS SPAUDA APIE LIETUVĄ

“O Estado de Sao Paulo”, pagrindinis miesto dienraštis, ba
landžio 16 d. žymioje vietoje perspausdino Robert Serrou straips
nį iš prancūzų žurnalo “Paryš - Match”. Brazilų dienraštis pateikė 
antraštę: “Ar bus įmanomas Pauliaus VI-jo apsilankymas Sovietų 
Sąjungoje”, gi po didele popiežiaus nuotrauka padėjo parašą: 
“Akmuo kelyje į Maskvą — Lietuvos katalikai”.

Ilgame straipsnyje Lietuvos 
katalikams ir jų padėčiai paskir
ta daug vietos. Čia kai kurios to 
straipsnio ištraukos:

“Sovietų slaptoji policija — 
KGB — veikė su jos labiausia pa
tyrusiais tarnautojais, tačiau 
jai nepavyko sulaikyti skandalo: 
17,000 Lietuvos katalikų pasi
rašė manifeste ir jie buvo tiek 
drąsūs, kad su juo kreipėsi į 
sovietų KP gen. sekretorių Brež
nevą asmeniškai. Jie taip pat 
savo raštą įteikė visiems užsie
nio korespondentams Maskvoje.

Šiame prašyme — rašte kal
tinama sovietų valdžia Maskvo
je, nes ji pažeidusi sovietų Kon
stituciją, kurios 124 straipsnis 
skelbia sąžinės laisve ir visiems 
piliečiams teikia “teisę laisvai 
išreikšti religinį gyvenimą”. Tai 
nėra kaltinimai be pagrindo. Per
sekiojamieji katalikai, visi so
vietų piliečiai turi įrodymų ir 
jie labai liūdni.

Toliau straipsnyje pateikiami 
Lietuvos katalikų rašte nuro
dyti niūrūs duomenys apie du 
nutremtus Lietuvos ^vyskupas, 
sunkumus auklėti .-dvasininkus, 
varžymus bažnyčias atstatant, 
baimę viešai praktikuoti tikėji
mą.

Taigi, teigia straipsnio auto
rius, religinis persekiojimas So
vietų Sąjungoje anaiptol nėra 
sumažėjęs. Tai faktasi, kuris 
dažnai pamirštama.

Toliau apie Lietuvos katalikus 
rašydamas, autorius pabrėžia, 
kad tie katalikai priešinasi visa 
energija. Tie du su puse mili
jono katalikų gyvena lyg ka
takombų laikais. Jiems teko sun
kiai sumokėti už tikėjimą, nes 
250,000 jų buvo ištremti. Ku
nigai, norėdami gyventi, įsijun
gia į įvairius darbus. Nurodęs į 
visą eilę varžymų, autorius pri
mena, kaip dvasininkai dažnai 
siunčiami į psichiatrines ligoni
nes (anksčiau minėtas I. Lazutos 
atvejis).

Straipsnis baigiamas svarsty
mais dėl popiežiaus keliavimo Į 
Sovietų Sąjungą. Esą sovietų 
valdžiai žymiai labiau patiktų 
popiežiaus lankymasis Maskvoje, 
negu Lenkijoje. Pabaigoje ra
šoma: “Krikščionys kenčia ir 
miršta už savo tikėjimą. Kiti 
dingsta, pasiųsti į kalėjimus ar
ba psichiatrines ligonines. Gal 
tai per didelė kaina, kurią krikš
čionys Sovietų Sąjungoje turės 
sumokėti dėl to, kad kada nors 
ivyktu visu Bažnyčių vienybė”.

(E)

Vokietija nenori 
italų darbininkų

PARYŽIUS. — Italija apkal
tino savo partnerį Europos rin
koje V. Vokietiją, kad ji neno
riai įsileidžia darbininkus iš Ita
lijos. Europos rinkos partne
riai laikosi susitarimo, kuris rei
kalauja, vienoje šalyje atsiradus 
naujų darbų ir pritrūkus darbo 
jėgos, kreiptis į rinkos partne
rius, kurie turi darbininkų per
teklių. Vokietija taip nedaranti, 
bet ieškanti darbininkų Turki
joje ar Jugoslavijoje.

Stebėtojai, pasikalbėję su vo
kiečių pramonės atstovais, tvir-

IS VISO PASAULIO
♦

ALŽIRAS. — Kubos diktato
rius Fidel Castro baigė savo vi
zitą Ginėjoje ir vakar atvyko į 
Alžirą, kur jis būsiąs apie sa
vaitę, prieš važiuodamas į ko
munistines valstybės.

SANTIAGO. — Čilės vario 
kasyklų darbininkai užbaigė 48 
vai. streiką, kai vyriausybė nu
tarė patenkinti darbininkų rei
kalavimus. Nors Čilę valdo pro
komunistinė valdžia, darbininkai 
su ja nesiskaito ir žiūri savo in
teresų.

NEAPOLIS. — Nato valsty
bių raporte nurodoma, kad šiuo 
metu Viduržemio jūroje yra 30 
sovietų karo laivų, jų tarpe he
likopterių laivas, kreiseris “Le
ningrad” ir 14 povandeninių lai
vų.

DACCA. — Raudonasis Kry
žius kritikuoja Bengalijos val
džią už sąlygas, kuriose gyvena 
biharų genties žmonės. Jie su
varyti į dvi stovyklas, kur kiek
vienas žmogus gauna apie 500 
kalorijų maisto davinį, o per pa
skutines 12 dienų nė tiek negau
na. Bengalų valdžios pareigūnai 
ginasi, kad Pakistane bengalai 
dar blogiau traktuojami.

WASHINGTONAS. — Ameri
kiečių karo belaisvių giminės, 
susiorganizavę Į belaisvių šeimų 
lygą, pasmerkė prezidento po
litiką Vietname ir reikalauja, 
kad prezidentas susitiktų su ly
gos atstovais. Grupė reikalau
ja, kad prezidentas griebtųsi žy
gių išvaduoti belaisvius.

ACCRA. — Planuojama mi
rusį Ganos buvusį prezidentą 
Nkrumah palaidoti Ganoje. Jis 
gyveno egzilėje Ginėjoje ir mi
rė Rumunijoje, kur jis gydėsi 
nuo vėžio. Ginėjos prezidentas 
reikalauja, kad jo draugas Nkru
mah būtų laidojamas iškilmingai 
sostinėje, kaip valstybės galva. 
Ganos dabartinė vyriausybė siū
lo palaidoti buvusį diktatorių jo 
gimtinėje, mažame kaime. Pats 
Nkrumah norėjęs, kad jo kūnas 
būtų sudegintas, o pelenai iš
barstyti po visą Afriką.

ESTELLA. — Ispanijoje sek
madienį įvyko tradicinis monar- 
chistų suvažiavimas, kasmet ren
giamas ant Montejurra kalno. 
Ši grupė — karlistai remia prin
co Carlos Hugo pretenzijas į Is- 
ponijos sostą. Policija papras
tai karlistams netrukdo sakyti 
prakalbas ir svajoti apie mo
narchijos atgaivinimą.

— Pietų Australijos katalikų 
savaitraštis Adelaidėje “Southe- 
ern Cross” bal. 14 per kelias 
skiltis rašė apie “Persekiojimą, 
lietuvių protestą ir skundą J. 
Tautoms”. (E) 

tina, kad italai darbininkai yra 
laikomi prastesniais darbinin
kais, daugiau susipažinusiais su 
unijų praktika, daugiau reikalau
jančiais už turkus, graikus ar 
jugoslavus.

Vokietija nurodo, kad ji jau tu
ri apie 400,000 italų darbinin
kų, — dvigubai daugiau negu 
jų buvo 1968 m. Dauguma ita
lų yra nekvalifikuoti, tinką tik 
juodam darbui.

Žemės ūkio sekretorius Earl Butz bando pagerinti Amerikos ūki
ninku padėtį, padidinti jy pajamas. Už tai sekretorių kritikuoja var

totoju organizacijos, bijodamos maisto kainy pakilimo.

MASKVA. — “New York Times” praneša iš Maskvos apie 
naujas sovietų žydų pastangas gauti vizas išvažiuoti .iš Sovietų 
Sąjungos. Sekmadienį 33 žydai Vilniuje, Kaune ir Rygoje pradėjo 
religinį bado streiką, kuriuo šie 'Pabaltijo šalių žydai prašo Dievo 
pagalbos jų išvažiavimo pastangose.

KAUNE IR VILNIUJE BADAUJA ŽYDAI

Sovietų valdžia ėmėsi naujo 
mėtodp jąjjniems žydams sustab
dyti. Jau keturi žydai, kurie 
prašė valdžios leidimo ruošti de
monstraciją Maskvoje gegužės 
25 d., buvo staiga pašaukti į 
kariuomenę. Kiek anksčiau de
vyni žydai irgi gavo Įsakymą 
prisistatyti karinei tarnybai.

Vienas iš pašauktų kariuome
nėn — Leonid Tsipin, 23 m., 
prieš dvejis metus karinės ko
misijos buvo atmestas, kaip ne
tinkamas dėl silpnų akių. Da
bar jis gavo šaukimą per tris 
dienas prisistatyti į kareivines.

Grupė jaunų žydų parašė pra
šymą Maskvos merui Promislo- 
vui prašydami leidimo ruošti de
monstraciją, protestuojančią 
prieš sovietų valdžios nenorą jų 
išleisti. Kartu ta pati žydų gru
pė pranešė sovietų prezidentui 
Podgornui, kad jų teisės yra 
laužomos ir dėl to jie atsisako 
savo sovietinės pilietybės.

Sustabdė Kašmire 
kilusias kovas

NEW DELHI. — Penktadienį 
kilusios kovos tarp Indijos ir Pa
kistano dalinių buvo sustabdy
tos, įsikišus abiejų šalių vyriau
sybėms. Tose kovose, kurias pra
dėjo Kašmire Pakistanas, žuvo 
apie 100 kareivių.

Indija sako, kad karo veiks
mus pirmi pradėjo pakistanie
čiai toje vietoje, kur paskutinio 
karo metu Indija užėmė Pakis
tano valdytą teritoriją, apie 55 
mylias į vakarus nuo Srinaga- 
ro. Paskelbus praėjusio karo 
paliaubas, Indijos kareiviai iš 
užimtu Kašmiro aukštumų ne
pasitraukė.

Pakistano prezidentas Rhutto 
paskelbė, kad jis netrukus va
žiuos lankyti arabų šalių ir tik 
sugrįžęs iš tos kelionės susitiks 
su Indijos premjere Gandhi. 
Susitikimas gali įvykti birželio 
mėn. pradžioje.

♦ Burundi valstybėje, Afri
koje, keli tūkstančiai buvo iš
skersti sukilėlių prieš preziden
tą Micombero.

Italijos rinkimai
ROMA. — šiandien jau turi 

būti žinomi Italijos parlamento 
rinkimų rezultatai, prasidėję sek
madienį ir vykę vakar iki 2 vai. 
po pietų. Italijos Įstatymai rei
kalauja, kad visi turintieji tei
sę balsuotų, todėl balsavo virš 
90%.

Italijos krikščionių demokra
tų partija, kuri viena ar su ki
tomis partijomis valdė Italiją 
jau 26 metai, paskelbė savo laik
raštyje “II Populo” didelę ant
raštę: “Prieš grėsmę laisvei — 
pirmyn su krikščioniška demo
kratija atnaujinti Italiją!” Ko
munistų “L’ Unitą” pirmą pus
lapį papuošė raudona antraš
te “Atnaujinti Italiją — balsuo
kite už komunistus I”

Italų Socialinio Judėjimo, nau
jųjų fašistų laikraštis “II Seco- 
lo D’Italia” rašė, kad judėji
mas tikisi atnešti politinius, so
cialinius ir ekonominius pakeiti
mus, kurie užkirstų kelią komu
nizmui ir pastatytų sąlygas 
krikščionių demokratų partijai”.

Italų balsuotojai rinkimuose 
turėjo dideli pasirinkimą. Kan
didatus išstatė devynios dides
nės partijos visa eilė mažes
niųjų.

Hooverio vadovauta FBI sustiprino Amerikos saugumu viduje, 
mirpe FBI direktorius matomas su buv. prezidentu Johntonu.

ŽINIOS
♦

+ Vakar Valstybės Saugumo 
taryba posėdžiavo tris valandas.

Kongreso demokratu va
dai reikalauja, kad prezidentas 
susitiktų su jais ir paaiškintų 
savo planus Vietname. Senate 
buvo atidėti debatai dėl karo už
baigimo rezoliucijos, kol senato
riai sužinos iš vyriausybės, kas 
manoma daryti. Senato užsie
nio reikalų komitetas šiandien 
pradės svarstyti karo kilmę ir 
kaip jis išsiplėtė.

Hanojaus radijas skelbia, 
kad pirmą kartą karo istorijoje 
JAV lėktuvai puolė drėkinimo 
sistemos š. Vietname užtvankas 
ir pylimus.

Pentagonas paskelbė, kad 
lakūnai netoli Hanojaus vėl nu
mušė tris komunistų Migus. 
Pirmą kart buvo pultos komu
nistų kareivinės.

+ Federalinė aviacijos agen
tūra isakė visiems keleiviniams 
lėktuvams taip patvarkyti užpa
kalines lėktuvo duris, kad jos 
skrendant neatsidarytų, o tik lei
džiantis. Norima užkirsti kelią 
piratams iššokti su parašiutais, 
kaip jau kelis kart Įvyko.

4> Idaho sidabro kasykloje mi
rusiais laikomi jau 58 darbinin
kai.

+ Pentagonas paskelbė, kad 
karo aviacija skubiai gamina 
naują raketą, kuri pasiektų auk
štai skrendančius Mig-23 lėktu
vus, naują sovietų modeli, kuris 
kartais skraido žvalgybos tiks
lais virš Izraelio.

+ Prezidento patarėjas Kis- 
singeris vyks Į Japoniją ši ket
virtadieni. Jis turėjo ten lanky
tis balandžio pabaigoje, bet ke
lionė buvo atidėta.

+ Tūkstančiai Čilės gyven
tojų neteko pastogių po smar
kaus lietaus.

Per Kanados sienaV 
traukia Amerikon
OTTAWA. — Kanados vy

riausybė išaiškino slaptą, kubie
čių naudojamą, kelią Įvažiuoti į 
JAV. Muitininkai sulaikė Toron
to tarptautiniame aerodrome 61 
kubietĮ, kurie atvyko Į Kanadą 
kaip svečiai, tačiau tardomi pri
sipažino norj patekti Į Ameriką. 
Jie atvyko iš Ispanijos, kur, Fi
deliui Castro paėmus Kuboje val
džią, apsigyveno apie 30,000 ku
biečių.

Išaiškinta, kad kubiečiai iš Is
panijos vyksta Į Jamaiką ar i 
Costa Riką, o iš čia per Kana
dą — į Ameriką.

AMERIKA SUSTIPRINO LĖKTUVU 
PUOLIMUS HANOJAUS APYLINKĖSE

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas sekmadienio va
kare sugrįžęs helikopteriu iš Camp David į Washingtona, skubiai 
iššaukė valstybės sekretorių Rogers sugrįžti namo iš V. Vokietijos. 
Sekretorius vakar sugrįžo ir Baltuose Rūmuose prasidėjo Vals
tybės Saugumo Tarybos posėdis. Neabejojama, kad netikėtą po
sėdį prezidentas sukvietė Vietnamo klausimui svarstyti. Sekreto
riaus Rogers kelionės po Europos sostines pertraukimas parodo, 
kad prezidentas Vietnamo reikalą laiko skubiu ir neatidėliotinu.

Premjerė G. Meir 
grižo iš Bukarešto 
TEL AVIVAS. — Po keturių 

dienų svečiavimosi Rumunijoje 
Izraelio premjerė Goldą Meir su
grįžo namo. Ji pareiškė spaudai, 
kad Rumunijos prezidentas Ce
ausescu paaiškino jai Egipto 
prezidento Sadato pažiūras, ta
čiau jos jai buvo žinomos. Ceau
sescu manąs, kad Egiptas nuo
širdžiai norįs taikos. Rumunija 
tiki, kad karas tarp Egipto ir 
Izraelio nėra būtinas.

Bendrame komunikate Rumu
nija, kaip paprastai panašiuose 
atvejuose, pabrėžė tautinės ne
priklausomybės, lygių teisių, ne
sikišimo i kitu saliu reikalus, 
teisės visoms šalims spręsti sa
vo likimą, suverenumo princi
pus.

Premjerė Meir paneigė pra- 
nešimus, kad ji Rumunijoje su
sitiko su arabų atstovais. Prem
jerė pakvietė Rumunijos vadus 
apsilankyti Izraelyje.

Pakarti turku V 
revoliucionieriai

ANKARA. — Turkų spauda 
paskelbė paskutinius pakartų 
teroristų pareiškimus. Jie bu
vo pakarti Ankaros kalėjimo kie
me šeštadienio anksti rytą. De
niz Gezemis, 25 metų amžiaus, 
jau su kilpa ant kaklo, pasakė: 
“Tegyvuoja Markso-I.enino ideo
logija! Tegyvuoja kova už lais
vę! Tebūna prakeiktas imperia
lizmas!”

Kitas nuteistasis Aslan, 25 m. 
pareiškė: “Aš mirštu garbingai 
už savo liaudies laimę ir nepri
klausomybę. Mes tarnaujame 
Turkijai, o jūs tarnaujate Ame
rikai”.

Visi trys buvo nuteisti už sve
timšalių pagrobinėjimus ir už 
Izraelio diplomato nužudymą. 
Kaltinimuose buvo ir bandymas 
jėga pakeisti Turkijos vyriausy
bę. Visi trys buvo studentai. Jie 
reikalavo ir gavo teisę patys pa
spirti iš po kojų kėdes, kurioms 
nugriovus jie pasikorė.

— šiaurės Vokietijos uosta
miesčio dienraštis “Neue Cuxha- 
vener Zeitung” kovo 29 d. vo
kiečių dpa agentūros žiniai, per 
tris skiltis davė antraštę “Lie
tuvos katalikai priešinasi — 17,- 
000 reikalauja iš Brežnevo sąži
nės laisvės”. Žinias skelbė dar 
šie vokiečių dienraščiai: “Saar- 
bruecker Landeszeitung”, “Neue 
Osnabruecker Zeitung”, Wuerz- 
burgo mieste leidžiamas “Deut
sche Tagespost”, “Pfaelzischer 
Merkur” (Zweibruecken mieste), 
“Pirmasenser Zeitung”, “West- 
falenpost” (Hagen m.) “Braun- 
schweiger Zeitung”, “Fuldaer 
Volkszeitung”, “Frankenpost" 
(Hof m.), ir kt. Cisur antraštės: 
Lietuviai reikalauja sąžinės lais
vės”, “Lietuvos katalikai skun
džiasi dėl jų persekiojimo”, ir 
pan. (E)

Saugumo Taryba susirenka 
nepastoviai, prezidentui pagei
daujant. Tarybon įeina be pre
zidento: viceprezidentas Agnew, 
sekretorius Rogers, gynybos se
kretorius Laird, pavojaus pasi
ruošimų įstaigos direktorius 
George Lincoln, prezidento pata
rėjas dr. Kissinger. Dažnai ta
rybos posėdžiuose dalyvauja ČIA 
(centrinės žvalgybos agentūros) 
direktorius Richard Helms ir ka
rinio štabo vadai.

Prezidentas Vietnamo karo 
klausimu yra pasakęs, kad jis 
nebus komunistų nugalėtas. Dip
lomatiniai sluoksniai mano, kad 
prezidentas nenori vykti už dvie
jų savaičių į Maskvą silpno, nu
galėto žmogaus vaidmenyje. Jei 
padėtis Pietų Vietname nepasi
keis, jei komunistai savo ofen
zyvos nesustabdys, visai galimas 
daiktas, kad pavojuje atsidurs 
prezidento vizitas Maskvoje. Jis 
gali-bųti atidėtas.

Prezidentas Nixonas neseniai 
pareiškė Texas valstijoje, kur 
jis lankė savo iždo sekretoriaus 
Connally ūkį, kad Hanojus la
bai rizikuoja tęsdamas savo ofen
zyvą ir atsisakydamas rimtai de
rėtis dėl taikos. “Mes pasirengę 
panaudoti savo karinę galybę vi
same šiaurės Vietname”, pasa
kė prezidentas.

Vakar iš Saigono buvo pa
skelbta, kad Amerikos lėktuvai 
vėl puolė karinius taikinius Ha
nojaus apylinkėse, šiaurės Viet
namo radijas paskelbė, kad JAV 
lėktuvai bombardavo šešias pro
vincijas ir buvę numušti penki 
JAV lėktuvai.

Pietų Vietname karinė padė
tis liko nepasikeitusi. Komunis
tų puolimai Į šiaurę nuo Hue 
miesto buvo atmušti. Lėktuvai 
susprogdino visus tiltus šiauri
nėje Pietų Vietnamo dalyje ir 
priešas juos bando pataisyti. 
Vakariniame fronte pietiečiai 
vis dar laikosi apsuptame An 
Loc mieste, kurį apšaudo komu
nistų artilerija. Kontumas irgi 
laukia didesnio priešo puolimo.

Karinė vadovybė paskelbė, 
kad iš P. Vietnamo praėjusią sa
vaitę vėl buvo išvežti 2.700 ame
rikiečiu kareiviu. P. Vietname 
liko 65,400 kareivių, tačiau jų 
skaičius padidėjo 7-tame laivyne 
prie Vietnamo krantų, čia “Den
ver” ir “Duluth” laivuose yra 3.- 
000 marinų iš Trečiosios Marinų 
divizijos. Marinu dalinys yra ir 
helikopterių laive “Tripoli”. Ka
rininkai Saigone pareiškė ko
respondentams. kad jie nenusteb
tu, jei prezidentas įsakytų mari
nams išsikelti Hue miesto ar Da 
Nango miesto apylinkėse.

Da Nange yra svarbi Ame
rikos laivyno bazė ir didelis ae
rodromas. Da Nangą šiuo me
tu gina tik du batalionai 196-tos 
lengvosios pėstininkų brigados 
kareivių.

Marinų generolas William Col
lins. kaip kalbama Saigone, ne
seniai atvyko vizituoti marinų, 
esančių laivuose prie Vietnamo 
krantų. Jis anksčiau yra vado
vavęs Trečiajai Marinų divizi
jai.



.VIRTA SVbifi.VlA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, pfoto ir jausmų darnos pagrindai 
v’a n jaugiu mok<sln žibių populiarus perteikimas

 IONAS ADOMAVIČIUS. M. 1). 

DVYLIKPiRŠTES ŽARNOS ŽAIZDA
Peikiamas dvylikpirštės žar

nos žaizdos tvarkymas priklau
so nuo trijų veiksni^: 1. Supfa- 
tirpo tos žaizdos simptomų, 2. 
nfP X-Ray peršvietimo reikš
mės ir 3. nuo pritaikyto gydy
mo. Dvylikpirštės žarnos žaiz
dą furintysns galina sekančius 
šešš negerumus. 1. Skausmą 
viduriuose žmogus nurodo su 
vienu pirštu. 2. Skausmas yra 
deginančio — graužiančio pobū
džio. 3. Skausmas stiprėja skran
džiui tuštėjant. 'Priešingai — 
pavalgius jaučiAmasi geriau — 
mažiau skauda. 4. Kava ir apel
sinų sunka gali padidinti minė
tos žaizdos skausmą. 5. Papras
tai po dviejų valandų miego tos 
žarnos žaizdos skausmas pra
budina sergantįjį. 6. Skausmas 
estr periodinis: paskaūda keletą 
dienų, po to keletą dienų paci
entas esti ramus. Tada jis ta
riasi pagijęs — ar nuo tokių 
bei kitų vaistų pagydęs savą 
žaizdą.- Žinoma, tai tik toks ma
nymas,- nieko bendro jis netu
ri su tikru minėtos žaizdos pa
gydymu.

Dvylikpirštės žarnos žaizdos 
diagnozė

Nesunkiai minėtos žarnos

žaizda sūšėkama — diagnozė pa
statoma pėršvietus skrandį X- 
Ray (Roentgeno) spinduliais. 
Galimi trys tokio peršvietimo at
vejai. 1. Ėandama didelė žaiz
da (ulcer crater) su į tą žaizdą 
nukreiptomis gleivinės raukšlė
mis. 2. Žymiai susiraukšlėjusį 
tos žarrtos dalis (deformed bulb) 
— tai ženklas, kad seniau buvo 
žaizda ir sugijo palikusi ran
dą. 3. Galima rasti normaliai at
rodančia žarna.

Kai būdingai pacientas nusi
skundžia — kai virš minėtas še
šis negerumus gydytojui pasa
ko, retai kada esti reikalingas 
tirti skrandžio sunkos sudėtis. 
Taip būna nesusikomplikavusios 
dvylikpirštės žarnos žaizdos at
veju. Kartais priseina atlikti dvi 
valandas užsitęsiantį tos žarnos 
atveju skrandžio sunkos tyri
mą. Pirmą valandą tiriama nor
mali skrandžio sunkos gamyba, 
kas dešimt minučių sunką iš
imant ir tiriant jos rūgštingu
mą. Antra valanda — tiriama 
toji sunka po didžiausios dozės, 
galimos duoti žmogui vaisto va
dinamo Histamine dozės.
Penkeriopai reikia tvarkytis 

minėta žaizda turint
9

> YRA: GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie - gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražų istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Aiitario Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

M IW1 JB flIBH

KNYGOS VAIKAMS lit JAUMMVT
— Sek pasaką, mamyte: 
Apiė senus taikus.
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija tf pasakos yra varkų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
srykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
uems bei jaunimui:

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

2. Vanda Frank lene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS/ pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
žus teidrnys si.5o

3: A? Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dail. V. Simar> 
keviėtatfs iHOstruola, 130 psE, $1,80.

4. Stoe VSh^aTfė • Mterščnfetitf, LAUME OAUMe. 17 eiieratėfų, kaip 
pasaKą, apie paslaptingąsias laumes Ievų Zemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kiėtaiš viršeliais, gaiisiai dali. J. Kiburo ihustruota, 64 
pk!., kaina 5 dol.

5. Mifrohis, JAUNČJI LIETUVA, pūema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS ŠAKALAI,. Liet. Mokytojų s-gos premi 

J nota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelei. Dail 
V. Stančikaitė's iliustracijos, 186 psl.? kaina 2 dol.

7. /ubias šVamas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakatieS, kaip pasakoj 
✓alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienes 
Didėlk) fdrmato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

g. Jonas YaUrt*\, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eilfūbfi padavimai, lėgėndos ir pasakos — kaip' sėnbvės lietuviai ir žemai 

bendravo su savo dievais. 54 psE, SI.00
Vaikai mėgsta ir nbri skaityti. Dėlto is pat mažens yra daug lengviau juot 

įpratHrti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą Jei tėvai išbaiansuo 
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žafšlų — liėtuViško Auk- 
‘ėirmb* rodyklė Jrtaiga pakiltų aukštyn.

N A U j 1 E 5 0 S,

.-><>. H AUSTEI) S'! 4 CHICAGO, ILL. 60603.

As appropriate at an opening night as at the supermarket, Ford’s Maverick with 
new Luxury Decor Option combines- elegance with improvements in ride, 
handling and quietness. The option is highlighted by steel-belted, radial ply white 
sidewall tires, which are guaranteed by the tire manufacturer for at least 40,000 
miles of tread wear under normal guarantee conditions. The Luxury Decor Option 
features a wide color-keyed bodyside molding with vinyl insert and a matching 
vinyl zoof. Flout reclining bucket seats are of super-soft tan vinyl.

%

kio ten skysčio (gerai daktaras 
padarė, kad skysčio gerti tam ti
kru laiku, tik ir jis nepataikė 
kaip reikiant patarti). O kai 
maistą gerai sukramtys! su savo 
seilėmis suvilgytą maistą burno
je. tik tada nuryk. 0 nurijusi 
gerk neaštrius skysčius: pieniš
ką sriubą, vaisių, daržovių to
kią, ar vištienos buljoną. Gali 
ramunėlių ir kmynų arbatą nau
doti, ar graifruktų sunkos pusę 
stiklinės su antra puse stikli
nės karšto vandens sumaišius

tos. Vis po truputį. Daržoves ir 
vaisius pradžioje virtus valgyk, 
ir tik nedaug, ir tik vienos rū
šies kokią savaitę. Taip sužino
si, kokias daržoves ir kokiame 
kiekyje pakelia tamstos skran
dis. Nesėdėk — pasivaikščiok, 
padirbinėk ką nors. Tegul žar
nos ir skrandis pratinasi judėti 
stumti maistą tolyn. Susitvar
kyk vidurius, kad nebūtų mėš
las kietas, nesvarbu, kad ir ke
lintą dieną išeisi. Už tai mė
gink virtis sėmenų klijaus, jau

Vien dejavimo negana—reikia 
tinkamo elgesio kiekvienoje ne
galėje. Taip ir čia. Norint rei
kiamai susitvarkyti su minėta 
žaizda, reikia atlikti sekančius 
penkis darbus: 1. Skrandžio sun
kos rūgštingumas turi būti neu
tralizuotas imant kas valandą 
rūgštis neutralizuojančius vais
tus, išskyrus valgio metu. Jei 
tokie prieš rūgštis vaistai turi 
kalcijaus — reikia patikrinti 
kalcijaus kiekį kraujuje (jo se
rume), kad žmogus save neper- 
sikalkintų. Toks pasitikrinimas 
atliekama po dviejų savaičių pa
vartojus (nuolat vartojant) su 
kalcijum prieš rūgštis vais
tus.

Galima pradžiai rūgštis nettra- 
lizuoti pasukomis — jos neturi 
riebalų, o jose esami baltymai 
gerai riša rūgštis. 2. Duodama 
dar ir kitos rūšies vaistų — su
mažinimui tos rūgšties gamybos 
(anticholinergic agent). Tai at
ropino rūšies vaistai. Jie duo
dami einant gulti, kad per nak
tį mažiau rūgščių skrandis pa
gamintų. čia pažymėtina, kad 
virš minėtieji rūgštis neutrali
zuojantieji vaistai bei pasukos 
mažina jau pagamintą rūgšties 
kieki skrandyje. 3. Taip iki šiol 
vadinamoji skrandžioyfar dvy
likpirštės žarnos) žaizdos dietą 
dabar skaitoma turinti mažiau

Išvada. Gamtoje nė vie
nas negalime gyventi saugiai 
jos dėsnių neprisilaikant. Todėl 
šiandien visi — tiek ligonys tiek 
įvairūs gydytojai (mediciniški 
ir dvasiški) turime nepataikau
ti blogiui — turime vengti gam
tos dėsnius laužę, o visa jėga im
kime paklusti gamtos reikala
vimams. Nepataikaukime blo
giui, nors jis mums pilnas ki
šenes žaliukų pripildytų, švies- 
kimės kiekvienas ir jausmus 
tvarkykime gerais darbais. Tik 
tada pajėgsime nemulkinti neiš
manėlių ir iš jų tamsumo sau 
turtus krauti. Kai visi kaip vie
nas patarsime žžmogui liautis 
rūkius bei girtavus — tada žmo
gus greičiau sukaups savo jė
gas tvarkingam gyvenimui. Ta
da mums dvylikpirštės žarnos 
žaizdos nebus taip įkyrios.

Pasiskaityti. Clinical Insights 
in Medicine. Vol. 3, Nr. 1. Jan.- 
Febr. 1972.

i STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PAS’NAUDOTi

Gazai smaugia, žarnos marma, 
išmatos kaip purvas, burnoj 

rūgštu, širdis šokinėja — 
kas darjri?

Klausimas. Gerb. Dr. J. Ado
mavičiau, dovanokit, kad truk-

nerūko. Tariu iš anksto ačiū ir 
tikiuosi, kad gausiu patarimą. 
Dar skaitau, kad Alvude eina pa
skaitos apie sveikatą, bet labai 
gaila, kad tos paskaitos nepaduo
damos į Naujienas. Jos atneš
tų daug kam naudos, žinoma, 
daktarai yra užimti, bet gal kas 
nuorašus padarytų su daktarų 
pavelijimu. Atsiprašau, kad 
trukdau jums brangų laiką. 
Linkiu jums sveikatos, kad dar 
ilgai galėtumėt dirbti žmonių ge
rovei. Su pagarba Naujienų skai
tytoja iš šaltos Kanados.

Atsakymas. Ačiū tamstai už 
taip gražiai nupasakotus savo 
negerumus. Matom, kad liga rai
ta atjoja, o tik pėsčia palengvėle 
išeina. Labai sunku šiandien 
gaut gerą patarėją rimčiau su
negalavus. Vieną klaidą daro
te —■' tai seną žmogų laikote jau 
vien dėl tos senatvės sumenkusį. 
Taip neturi būti, nes vien senat
vė žmogaus nesirgdina. Gali bū
ti ir senyvas, o dar labai guvus, 
tvirtas. Tik reikia gamtos dės
niams paklusti. Gerai, kad tam
sta nerūkai, negeri, bet tai dar 
ne viskas. 0 kaip tamsta kram
tai maistą: ar sukramtai atkan
dąs kiekvieną kąsnį kaip bul
vinę košę burnoje iš to kąsnio 
padarydama tik su savomis 
seilėmis suvilgydama — be ko-

gerti. Taip pat čia tinka pasu
kos bei rūgusis pienas. Toks be 
priedinio skysčio burnoje kąs
nio sukramtymas, jo nurijimas 
ir tik tada neerzinančio — nau
dingo skysčio užgėrimas yra pir
mas žingsnis tamstos sveikatom

Antras žingsnis — tai nenu- 
rijimas oro — jis paskui kelia 
“veseliją” žarnose. Už tai val
gydama nekalbėk. Kramtyk su
čiauptomis lūpomis. Nesrėbk, o 
ramiai skysčius čiulpdama ryk. 
Jau pirmą žingsnį žengdama, ge
rai sukramtydama gazų vengsi 
savo viduriuose. Dar priseis daž
nai, po mažai valgyti. Sakysim, 
kas dvi-trys valandos po tru
putį. Dienos davinį išdalink į mi
nėtus valgio tarpsnius. Nieka
da eidama gulti neprikimšk 
skrandžio, o tik lengvai užkąsk. 
Trečias žingsnis sveikatos — 
venk, kad ir geriausio maisto, 
jei pastebi, kad jis Jums netin
ka — kad esi perjautri tam mai
stui — alergiška. Vėliau galėsi 
jį valgyti vėl po kokių šešių mė
nesių. Dabar pradėk maitintis 
nedaugeliu patiekalų. Sakysim, 
pradėk nuo javainių (cereals) 
vienos rūšies su uogienės — mar- 
malado trupučiu. Užgerk pieniš
kos sriubos — maitinkis, kaip 
mes Lietuvoje elgėmės. Pamė
gink varškės, jei pakelsi — taip 
ir laikykis kokį mėnesį. Po to 
truputį pridėsi kitokio maisto. 
Per pietus virkis vištienos, ka
lakutienos. Jokios kitos. Gal 
dar žuviės neriebios išsivirk. 
Tik žuvies ar viščiuko sriubos 
valgyk, jokio kito buljono. Jo
kios kavos. Jokios tikros arba-

čia kartotas patarimas. Kvortą 
sėmenų klijaus (skysto) kas va
landą po keletą gurkšnių gerk. 
(Vienas valgomas šaukštas sė
menų virti pusę valandos kvor
toje vandens. Dapilti vandens, 
jei nugaruos).

.Ne' vien nuotraukos parodo, 
kas su ligoniu daryti — reikia 
visą žmogų ištirti, ir tik tada 
gydyti. Matom, kad visi pro pirš
tus tik į senelį težiūri — vien 
nuotraukas tikrina, bet ne ligo
nį, kaip pati rašai. Už tai patys 
lietuviai imkime save nagan pa
tys švieskimės ir stenkimės sa
vais nusiteikimais paklusti ge
ram patarimui.

Rūgščių sumažinimui vartok 
po keturis gurkšnius pasukų kas 
valandą, pusvalandį, ar rečiau 
— pagal savo reikalavimus. Nuo 
gazų — imk tabletes Mylanta. 
Geresniam virškinimui (žarnos 
nedirba kaip reikiant pas tūlus 
senesniuosius) reikia imti žar
nų liaukų syvų supresuotų į 
tabletes. Tokių tablečių priseina 
kartais imti iki trisdešimties per 
dieną. Tad Tamsta pamėgink 
imti bevalgant tų tablečių po 
dvi su kiekvienu valgiu. Tai 
naudingi virškinimui syvai į ta
bletes sudėti. Nebijok, jų per
daug niekada nebus. Tai table
tės vadinamos Phazyme. Žino
ma, turi gydytis pas savą gydy
toją.

Parašykit, kaip einas.

SKAITYK r<NAUjlENAŠ* - 
jos Keikia- sėriausias, 

■ TEISINGIŠŪSlAS' ŽINIAS
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reikšmės. Svarbu tik, kad žmo
gus higieniškai valgytų: daž
nai, po nedaug, gerai sukramty- 
damas ir aštrumų vengdamas. 
4. Tik reikia neimti kol žaizda 
sugis aspirino, citrininių rūgš
čių, tokių sunkų ir kavos. 5. Rei
kia neimti jokio alkoholio ir su
stoti rūkius. Tai ir viskas. Ma-

dau jūsų brangų laiką, nes iš 
Naujienų žinau, kad atjaučiat 
senus žmones. Nors senai vak- 
tuoju jūsų straipsnius sveikatos 
patarimuose, ir. laukiau gal ir 
mano ligai rasiu ką nors, bet de
ja, iki šio laiko neteko matyt, 
nors Naujienose perskaitau kiek
vieną jūsų straipsūi.

Ynicarft
tom, kad nesudėtingas dalykas 
tokios žaizdos gydymas. Kad tos 
žaizdos skausmų neturima per 6 
savaites -- visoks nuo jos gydy
masis turi baigtis. Tik, žinoma, 
žmogus turi pradėti žmoniškai
— sveikai gyventi ir maitintis. 
Čia ir yra visas sunkumas.

Sveikatos pagrindai kiekvienam 
pasidarytini

Matom, kad žmogui negana 
žinoti, reikia jausmais sveikam 
būti. Kito kelio mūsų pilnam 
susveikimui nėra. Rūkorius ne
gali pasveikti nuo žaizdos, nes 
jis didina skrandžio rūgštingu
mą savu rūkymu — nikotinu. Tas 
pats ir su svaigalais. Jie bute
lyje, ne skrandyje turi būti. Tū
las mūsiškis bevelija užleisti sa
vo žaizdos tvarkymą kol susi
laukia tos žaizdos susikompli- 
kavimo. Tada priseina operuotis
— bet nesitvarkant su savais 
jausmais — nė operacija nepa
deda. Viena, kad žmogus ne
tenka skrandžio. Antra, kad ša
lia operacijos, rando, skrandyje 
kita žaizda atsiranda.

i « i*m*.M*-■ ...m...—rriMin ■■ n ■ui ..............  ii . 27^

Jau išėjo seniai laukta 
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS

Mano amžius 70 metų. Pir
miausia turėjau sergantį skilvį. 
Peršvietimas rado ulcerius. Su 
vaistų pagalba ir maiste užsilai
kymu, nuotrauka rodo, kad žaiz
da užgijusi. O dabar turiu bė
dos su žarnomis. ^Jos marma 
kaip katės maiše. Išmatos juo
dos kaip purvas. Burnoje rūgš
tu ir gažai smaugia, net širdis 
pradeda šokinėt. Kai atsiraugė
ju tai būna geriau, bet tas sun
kiai duodasi.

Buvau pas tris daktarus. Vie
nam parodžiau nuotfa.ukų raštą, 
tai jis sako, kad čia nieko bai
saus nėra. Davė vaistu, bet nie- 
ko negelbėjo. Pas antrą klau
siau. kas ten yra tose žarnose, 
tai jis sakė inflameišin (užde
gimas, J. Ad.). Galų gale taip 
nusilpau, kad vos ant kojų pasto
vėjau. Tai sūnus nuvežė į emer
gency kliniką. Ten peržiūrėjo 
dviejų metų nuotrauką, išrašė 
vaistų. Dabar jau mėnuo kaip 
juos vartoju. Norš rūgštį bur
noje sumažino, bet gazų yra ga
na. Tulžis yra gera, tik žinoma, 
tokio amžiuas jau nėra tokia pa
jėgi. Kadangi vaisių negaliu var
toti, nes turi jie acto (rūgšččių, 
J. Ad.), tai nežinau' kokius vi
taminus vartoti, nes ir nervų sis
tema labai jautri pasidarė.

O su maistu, tai viertas patarė 
nevalgyt skystos sriubos, ir gert 
dvi valandas prieš valgį ir dvi

live on love 
forever.

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

It’s for when you’re old yen. can 
afford it.

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

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

And now there’s a bonus tntyrest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, 5j^% when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extri payable 
as a bonus at maturity, appGes to all 
Bonds issued since June 1, 1970... 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

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

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knj'gą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį at Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

valandas po valgio. Kitas sako 
vartoti pieno sriubą su daržovė
mis. Taip ir nežinau kaip tvar
kytis.

Būčiau labai dėkinga, kad per 
Naujienas gaučiau patarimą 
kaip tvarkytis ir ko saugotis.
Nors riebus ir keptas maistas 
jau senai iš namų išgaravo, o rū
kyt — tai niekad nerūkiau ir ne
rūkau. ir mūsų šeimoje niekas

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

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd Street Chicago, I1L 60608
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LIŪDNI LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMO ATGARSIAI
3.

Balsas prieš tariamąjį 
intelektualizmą

Pasisakydamas prieš vadina
mąjį, arba netikrąjį, mokslinį 
objektyvumą, “Varpo” redakto
rius dėsto:

“Lietuviškoji visuomenė myli 
ir gerbia savuosius mokslinin
kus: sausakimšai sueina į sales 
jų paskaitų klausytis, jiems dė
kingai ploja, jų paskaitas spaus
dina laikraščiuose ir žurnaluose. 
Visa tai yra gražu. Taip ir turi 
būti. Tik gaila, kad tas santy
kiavimas iš abiejų pusių padeng
tas storoku snobiškumo kiautu. 
Klausomės, triukšmingai ploja- 
me, džiaugiamės ir giriame daž
niausiai be jokio kritiškumo, be 
jokių priekaištų, tylutėliai. Nes 
kasgi ir išdrįstų balsą pakelti: 
juk tai intelektualai, mokyti vy
rai, lietuvybės šviesi ateitis! Kas 
čia norėtų būti apšauktas neiš
manėliu, konservatorium,, emi
grantiška atgyvena. Ir taip daž
niausiai tyli sales užpildanti pu
blika, tyli reporteriai, publicisEKSKURSIJA I LIETUVA

šių metų liepos 5 dieną iš New Yorko dviejų savaičių ekskursija 
išskrenda į Paryžių, Maskvą, Vilnių ir Frankfurtą. Vilniuje bus 5 

. dienas — liepos 10—15 dienomis.
Kelionė, viešbučiai, pervežimai ir maistas pirmos rūšies restora

nuose tiktai $885.00. Visais šios patogios ekskursijos reikalais tele- 
fonuokite (312) BE 3-1103 arba rašykite

WIDE WORLD TOURS
9723 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

tai ir redaktoriai. Gal tik nerims
ta dažno lietuvio sąžinė: čia tiek 
daug mokytų žmonių, bet tiek 
mažai didžiojo mūsų tautos rū
pesčio ir tiek mažai tikrojo pa
vergtos lietuvių tautos gyveni
mo.

šie žodžiai čia skirti ne tam, 
kad būtų kokia mintis paže
minti ar nuvertinti mūsų moks
lo vyrus. Ir ne tam, kad moks
lui ir kūrybai nebūtų pripažin
ta viena svarbiausių vietų mūsų 
išeivijos visuomeniniame gyve
nime. Tegu vėl kas nors nesu- 
šunkaį kad tai išpuolis prieš in
telektualizmą. Ne, to visai čia 
nėra, čia tik balsas prieš mū
sų tarpe įsišaknijusį pseudo- 
intelektualizmą. Prieš tą taria
mą mokslinį objektyvumą, ku
riuo užgožiamas tikrasis gyve
nimas. Prieš snobiškumą, į kurį 
yra įgrimzdusi dalis mūsų vi
suomenės, ieškančios dialektinių 
žaidimų ten, kur turėtų būti 
svarstomos tikros bei gyvos mū
sų tautos ir lietuviškos išeivijos 
problemos”.

FBI detektyvai išaiškino ir svarbiausius karo meto šnipus Ethel ir 
Julius Rosenbergus, kurie perdavė komunistams žinias apie Ameri

kos atomines paslaptis.

Iš paskaitos apie mūsų 
kultūrinę politiką

žvelgdamas Į Lituanistikos In
stituto suvažiavimą, “Varpo” re
daktorius mini paskaitininką V. 
Kavolį:

“čia jau minėtame Lituanis
tikos instituto suvažiavime kal
bėjo kultūrinės politikos tema 
ir ryškus mūsų vidurinės kar
tos intelektualų atstovas, “Met
menų” žurnalo redaktorius dr. 
Vytautas Kavolis. Jis siūlė ug
dyti radikalųjį lietuviškos kul
tūros variantą, kuris, ant jo, tu
rėtų sustiprinti lietuviškos vei
klos patrauklumą kūrybingo jau
nimo tarpe. Tačiau ir jis pripa
žįsta, kad pastovesniam prie lie
tuvybės prisirišimui yra reika
lingas idėjingumas. Vystyda
mas šią mintį, jis aiškino: “Bet 
lietuviij išeivijoje, susidaro įs
pūdis, nėra idėjų, kurios jauną
ją kartą arba užangažuotų, arba 
išprovokuotų taip, kad negalė
tum nurimti, prieš jas nepako
vojęs”. (“Akiračiai”, 1971, nr. 
5).

“Pilnai dr. Kavoliui pritariam. 
Jaunimui reikia drąsių, naujų 
ir net, reikalui esant, radikalių 
variantų. Visų laikų jaunimas 
jų ilgėjosi, visų laikų revoliucio
nieriai bei maištininkai, prade
dant, turbūt, Moze ar Spartaku, 
visos neramios, vis geresnio ir 
tobulesnio gyvenimo siekiančios 
sielos — tai daugiausiai jauni 

žmonės. Sena tai yra tiesa.
“Toje paskaitoje tačiau yra 

įdomu tai, kad mūsų vidurinės 
kartos intelektualų atstovas, 
kalbėdamas apie radikalumą bei 
idėjingumą, parodė būdingą de- 
klaratyvinę, iškalbinę pusę. Po 
jos, kai prelegentas toliau aiški
no jo suprantamą radikalumą 
bei idėjingumą, jau sekė atža- 
gareiviškos ideologijos sampro
tavimai; jis iškėlė Baltų studijų 
skatinimo draugiją ir Lituanis
tikos institutą, tas dvi, galima 
sakyti, antropologinių lietuvy
bės studijų organizacijas, kaip 
gyvuosius, “kūrybinio pajėgumo 
kriterium pagrįstus” faktorius 
jaunimo lietuvybei stiprinti, lai
kydamas juos net svarbesnius 
už, pavyzdžiui, Rašytojų drau
giją ar LB Kultūros Tarybą.

“Vystydamas toliau mūsų kul
tūros politikos temą, dr. V. Ka
volis pasiūlė siųsti vieną kitą 
studentą, parūpinant jiems sti
pendijas, pastudijuoti (stipri
nant, matyt, taip pat radikalųjį 
lietuviškos kultūros variantą) 
pas archeologę prof. dr. Mariją 
Gimbutienę ir pas semantiką 
profesorių dr. Algirdą Greimą. 
Bet įdomiausia yra tai, kad jis 
siūlė duoti iš lietuvių visuomeni
nio fondo lėšų stipendijas studi
jinėm kelionėm į pavergtą Lie
tuvą”.

Raginimas gerbti sovietinės 
Lietuvos papročius...

skelbti Jono Meko šauksmo, pa
keičiant Vietnamą į pavergtą 
Lietuvą ir poetus į mokslinin
kus: “Nuo kada mokslininkai 
juokiasi iš savo tautos laisvės 
troškimo... Nuo kada mokslinin
kai juokiasi iš jaunųjų genera
cijų, iš jaunųjų, revoliucinių ju
dėjimų... Nuo kada mokslinin
kai eina ranka rankon su reak
cijos frontu...”

Apie radikalumą, pažangias 
ir atgyventas idėjas

Baigęs rašyti apie V. Kavolio 
paskaitą, “Varpo” redaktorius 
tęsia:

“Šį atvejį čia iškėlėm kaip bū
dingą tam tikrai mūsų viduri
nės kartos intelektualų grupei, 
kuri tariasi esanti pažangi ir 
einanti su naujomis idėjomis, ta
čiau esmėje ji yra atsilikusi nuo 
akademinėje bendruomenėje vy
raujančių idėjų ir artimesnė 
Amerikos konservatizmo ideolo
go W. F. Buckley tezei, kad ne 
laisvė, bet harmonija yra gra
žiausias politinės bei socialinės 
santvarkos žiedas. O tai yra 
jau labai toli nuo radikalumo. 
Tat reikėtų gal sutikti su Euro
pos universitetuose audrą sukė
lusio radikalo Rudi Dutschke, 
kad pirma reikia suradikalinti 
pačius radikalus, kad jie galė
tu revoliucionizuoti mases.

“Radikalumo sąmonė reika
lauja įsijausti pačiam, kad nesi 
laisvas, kad esi pavergtas ir dali- 
niesi tuo pačiu jausmu su tais, 
kurie pavergimą kenčia. Tik su 
tokiu įsijautimu italai važiavo 
į Maskvą ir belgas studentas į 
Leningradą, ir ten, grandinėmis 
save prie stulpų prisirišę, reika
lavo laisvės Sovietijos žmonėms. 
Čia yra radikalumas, kokio lauk
tume iš išeivijos jaunimo ir iš 
tų, kurie turį su juo artimą in- 
telektuahnĮ, idėjinį ar organiza
cinį kontaktą. Radikalumas, ku
rį rodo kai kurie mūsų viduri
nės kartos intelektualai yra tik, 
palyginus, smulkiuose mūsų iš
eivijos visuomeninės veiklos rei
kaliukuose. Tai tik smėlio pi
lių ir vėjo malūnų atakavimas 
savo žaidimų lauke. Esminių 
žmogiškosios egzistencijos pro
blemų ir pavergtos lietuvių tau
tos laisvės atžvilgiu jie yra tos 
palaimintos harmonijos, to su- 
rambėjusio establišmento žmo
nės”.

Laisvė — svarbiasia 
dvasinio pasaulio vertybė

“Varpo” 1970-71, Nr. 10 ve-

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF S5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
i mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

nėšio pirmos.

UNIVE
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TASMANIJOJ LEIDŽIAMA 
KNYGA APIE TRUCHANĄ

Vienas veikliausių spaudos 
bendradarbių Algirdas Gustai
tis, Los Angeles, Cal., praneša 
apie Australijos sąjunginėje sa
loje Tasmanijoje žuvusį žymų 
lietuvį gamtininką, sportininką 
ir fotografą Olegą Truchaną, 
kurs kaip “D. P.”, būdamas 18 

damąjį redaktorius A. Kučys 
baigia keliomis eilutėmis:

“Jei patvaresnei išeivijos jau
nimo lietuvybei yra būtinos idė
jos, tai jų reikia ieškoti žmo
gaus dvasinio pasaulio vertybė
se. Viena svarbiausių iš jų yra 
laisvė. Lietuvių tauta yra rusų 
ir jų primesto bolševizmo pa
vergta. Tat, ieškant kelių lietu
vybės išeivijoje išlikimui, pa
vergto lietuvio ir lietuvių tautos 
laisvės idėjai nėra ir negali bū
ti jokio pakaitalo”.

(Bus daugiau) 

Lietuviams reikalinga literatūra |
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir herų- | 

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai Ir j 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose g 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo | 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- | 
darbiaujtojų ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie g 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi* f 
minimai, parašytį ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu- I 
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geniausiems garsiosios Į 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- | 
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- I 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 1 
lose, Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol. ■

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta i 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra t 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ;ir f 
asmenis. 270 psl.. $4.00. ;

ČIKAGJETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ, j 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. I 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias i 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat | 
išversta į anglų kalbą. |

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu- f 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00. į

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 I 
psl.. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai anie išeivijos kultil- | 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 I 
atsilankani darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

čekį ar piniginę perlaidą.
____  _ __ ,__

metų amžiaus, atvykęs , šią 
vaizdingą 58,680 ketvirtainių 
mylių su 400,000 gyventojų sa
lą savo darbais ir žygiais tiek 
nusipelnė, kad Parkų ir laukinės 
gyvūnijos apsaugos ministerija 
vieną pušynų rezervatą Huon 
pavadino Olego Truchano vardu, 
o susidaręs iš tasmaniečių komi
tetas ruošiasi apie drąsųjį lie
tuvį gamtininką, geografą-tyri- 
nėtoją Truchaną išleisti knygą. 
Tasmanijos spauda labai gra
žiai atsiliepianti apie tragiškai 
žuvusįjį lietuvi, pabrėždama, 
kad jis savo drąsiais žygiais fil
muodamas pasiekė tokių vietų, 
kur iki tol joks baltasis žmogus 
nebuvo kojos pastatęs. Knygai 
išleisti renkamos aukos.

Norintieji knygos leidimo ko
mitetą paremti aukas siųsti ga
li tokiu adresu:

Olegas Truchanas Publication 
Appeals. Box No. 1, Post Office 
Sandy Bay, 7005, Tasmania, Aus
tralia.

PER ANNUM 'Q PER ANNUM PER ANNUM

UP TO 
$20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^SAFETY 0FX 
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings
and Loan Association

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 I:

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

Paliesdamas siūlomas studi
jas Vilniaus universitete, A. Ku- 
čys “Varpo” vedamajame rašo:

“Sukapsukinto Vilniaus uni
versiteto rektorius J. Kubilius, 
kviesdamas užsienio lietuvius 
studijuoti, pastatė, tarp kitų, ir 
sąlygą, kad šie gerbtų Lietuvos 
TSR papročius bei tradicijas. 

.Mūsiškis vidurinės kartos prof, 
dr. Z. V. Rekašius, ragindamas 
važiuoti į Vilnių studijuoti, iš 
savo pusės dar pridėjo: “Susi
pažinti su komunizmu jaunes
niems užsienio lietuviams būtų 
naudinga jau vien dėl to, kad 
Lietuva šiuo metu yra komunis
tinėje valdžioje”. (Lyg ten ko
munistai būtų atėję į valdžią po 
laimingų rinkimų).

“Dr. V. Kavolis propaguoja 
iš vienos pusės kultūrinį radika
lumą, gi iš kitos pusės sutinka, 
kad laisvieji lietuviai, atvažia
vę į Vilnių, “gerbtų Lietuvos 
TSR papročius bei tradicijas”. 
Pavergtos Lietuvos papročiai ir 
tradicijos — tai rusų okupantų 
ir bolševizmo vergija. Ir, štai, 
radikalumą propaguojantieji mū
sų intelektualiai sutinka, kad iš
eivių jaunuoliai, nuvažiavę j Vil
nių, gerbtų vergiją ir paklus
niai mokytųsi komunizmo “iš 
pirmųjų šaltinių”. Koks susi
painiojimas, koks dvilypumas ir 
koks paklydimas logikoje! čia 
tikrai reikia to “Nepriklauso 
mos Lietuvos” savaitraštyje pa
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Londono Sunday Telegraph 
reporteris Frank Taylor , gy
venęs Maskvoje trejus metus, 
grįžęs savo reportažuose be kit 
ko sekančiai pavaizduoja bet 
kurią šiokią dieną Sovietų Są
jungos sostinėje:

Užtenka iš Raudonosios aikš
tės pavažiuoti bent šešetą my
lių į miesto pakraštį, ir pama
tysime, kad tūkstančiai rusų 
gyvena tik truputį gerėliau, 
kaip, kad jie gyveno XIX šimt 
metyje. Jų gyvenamieji name
liai suręsti iš apvalių rąstų, jie 
dar vis šildomi malkomis, ir 
žmonės vis dar eina negrįsta 
gatve su kibiru parsinešti van-

dens iš šulinio, kuris yra 
už kampinio namo. Tačiau pa
žymėtina, kad ant kiekvienos, 
kad ir pusėtinai apgriuvusios, 
bakūžės yra televizijos antena. 
Tai kasdieninės propagandos 
reikalams.

Trejetą metų gyvenau Mask
voje, ‘rašo Frank Taylor, ir 
mačiau didalį kontrastą: So
vietų Sąjunga paleido į orbitą 
erdviij tyrinėjimo stotį ir lenk
tyniauja su Amerika atominiu 
apsiginklavimu, bet nepasiga
mina kai kurių kasdieninio gy
venimo reikmenų. Maisto pro
duktų padėtis gąsdina net ir 
Maskvos gyventojus: kiauši-

toli

Sen. Mike Gravel iš Aliaskos jau 
pirmą kartą atidengia senate slaptus 
Balty j ų Rūmy ir Pentagono doku

mentus.

Vilties netekę Vilniaus žydai badauja
Prezidento Niksono nutarimas pirmadienio rytą su

kviesti JAV saugumo tarybą svarbiam pasitarimui nuai
dėjo po visą pasauli. Valstybės sekretorius Rogers, pasi
taręs su britų, prancūzų ir italų atsakomingais pareigū
nais, turėjo vykti i Vokietiją ir pasitarti su kancleriu 
Brandtu bei užsienio reikalų ministerijos pareigūnais, 
bet jis gavo prezidento Įsakymą tuojau grįžti į Washing
ton ir dalyvauti saugumo tarybos pasitarime. Sekreto
rius Rogers turėjo informuoti vakarų valstybes apie pre- 
dento Niksono planuojamą kelionę Į Maskvą ir ten kelia
mas problemas.

Prezidentas Niksonas, pasiuntęs A. Kissingerį i Mas
kvą, tikėjosi rasti būdą ir Vietnamo konfliktui išspręsti, 
bet jis dar kartą buvo apgautas. Brežnevas pataręs pra
dėti pasitarimus su naujai atvykstančiu šiaurės Vietna
mo politinio biuro nariu, kuriuose komunistai pakeis savo 
reikalavimus ir ieškos kelio taikai, bet Brežnevo patari
mas buvo tuščias. Atvykęs komunistas kartojo tuos pa
čius propagandos obalsius, kuriuos komunistai skleidžia 
ištisas dešimtmetis. Tuo pačiu metu šiaurės Vietnamo 
karo ministras Vo Giap pasigyrė naujais laimėjimais. Jo 
karo jėgos sumušusios prancūzus, jos baigia sumušti ir 
amerikiečius. Jis baigęs prezidentų Eisenhowerio, Ken
nedy ir Johnsono karus, o dabar kertąs paskutinį smūgį 
ir Niksono vedamam karui. Jis besišypsodamas tvirtina, 
kad “prezidento Niksono karas” bus galutinai baigtas 
Vietname.

Kad tarptautinė padėtis yra žymiai daugiau įtempta, 
negu ramiai gyvenantieji amerikiečiai norėtų ir arte jau
tieji prezidento rinkimai politikams leidžia skelbti, sako 
iš pačios Sovietų Sąjungos ateinančios žinios. Tvirtina
ma, kad prezidentas Niksonas, įsakęs naikinti Haifongo 
uoste ir Hanojaus priemiesčiuose esančius karo medžia
gos sandėlius, vis dėlto nenori plėsti karo veiksmų dabarti
niu metu. Jis norėjo rimtai tartis su Kremliaus valdovais 
įvairiais tarptautiniais klausimais ir nedviprasmiškai 
jiems pasakyti, kada ir kur turi pasibaigti jų sauvalė. 
Saugumo taryba turės spręsti, ar prezidentui Niksonuii 
verta važiuoti į Maskvą ar galima rasti kitas priemones 
Kremliaus valdovams informuoti.

Visi žinome, kad žydai yra geriau informuoti apie 
tarptautinius įvykius, negu nuo galingųjų centrų atskiti 
kitų tautų žmonės. Žydai labai gerai žino apie pokarines 
nuotaikas Sovietų Sąjungoje. Žydams atrodo, kad tos

nuotaikos taikos nesiekia, todėl jie ryžosi galimai dides
nėmis grupėmis išvažiuoti iš Rusijos ir rusų pavergtų 
sričių. Žydai žino, kad išvažiavimas iš Sovietų Sąjungos 
yra labai sunkus. Komunistų paskelbti įsatymai išvažia
vimą skaito nusikaltimu, bet jau prieš tris metus “komu
nistų rojuje” gyvenantieji žydai nutarę rizikuoti Jiems 
yra mažesnė rizika prašyti leidimo išvažiuoti, protestuo
ti net demonstracijas ruošti, negu pasilikti toliau Sovietų 
Sąjungoje. Žydai žino, kad dabartiniai Sovietų Sąjungos 
valdovai kalba apie taiką, bet tikrovėje jie ruošiasi karui. 
Jie taip pat žino, kad karo metu Rusijoje gyvenantiems 
žydams bus sunkiau, negu jų giminei buvo hitlerinėje Vo
kietijoje. Rusijoje antisemitizmo šaknys dar labai gilios. 
Ne vieną kartą antisemitizmą sėjo ir tebesėja patys ko
munistų partijos vadai. Įsakydami G. Zimanui rašyti apie 
sovietinių vėliavų iškėlimą trijose Pabaltijo valstybėse ko
munistų partijos vadai nori nuteikti lietuvius prieš žydus. 
Bet lietuviai rusus gerai pažįsta, jiems yra žinomi ir ko
munistų partijos politikų žiaurumai.

Chicago Sun Times korespondentas iš Maskvos pra
neša, kad Rusijos žydai nori panaudoti prezidento Nik
sono kelionę į Maskvą leisti žydams išvažiuoti į užsienį. 
Gegužio 25 d. žydai norėjo pačioje Maskvoje suruošti de
monstraciją prie prezidento Niksono hotelio su tokiu šū
kiu: “Leiskite mums išvažiuoti į Izraelį”. Prezidentas 
Niksonas negali duoti Rusijos žydams leidimo išvažiuoti, 
bet jie nori atkreipti dėmesį į žydų nepasitenkinimą Pra
šymą demonstracijai leisti pasirašę buvo raudono
sios armijos karininkai Michail Kliačkin ir Viktor Ja- 
chot tuojau gavo įsakymą stoti karo tarnybon žinioms 
papildyti. O prašymą pasirašęs Leonid Cipin, dėl nesvei
katos anksčiau atleistas nuo karo tarnybos, gavo įsaky
mą tuojau stoti dviejų metų karo tarnybon.

Sekmadienio rytą pranešimai telefonu iš Rygos ir 
Vilniaus žydų Sun Times korespondentui pranešė, kad 
Latvijos žydai paskelbė trijų dienų bado streiką. Jie ra
šė prašymus, protestavo, ruošė demonstracijas ir kito
kiais būdais reiškė savo nepasitenkinimą sovietų valdžios 
nutarimu, neišleisti žydų į užsienį. Iš Kaukazo ir kelių 
kitų pietinių sričių išvažiavo keli tūkstančiai žydų, bet

nių nėra, daržovių kainos ne
įkandamos, ir mėsos iš viso te
galima gauti tik vienoje iš 5 
sostinės krautuvių. Tik duo
nos, net ir geros, visada gali
ma gauti užtenkamai. Tai Mask 
vos gyventojai juokaudami ir 
sako, kad jei ir duonos krau
tuvėse nebūtų galima gauti, tai 
kiltų antroji revoliucija. Ta
čiau daugelis vakariečių, ku
rie kiek ilgiau gyvena Maskvo
je, mano, kad dar nekiltų ant
roji revoliucija, jei ir kasdie
ninės duonos pritrūktų, nes jie 
gyvena sunkios diktatūros pri
spausti. Praeitais metais pa
sklido žinios, kad Pietinėje Ru
sijoje žmonės bruzdėjo, kai 
krautuvėse duonos nebuvo ga
lima gauti, bet aprimo, kai pa
sirodė milicijos būriai. Blogai 
ir su apranga: rusas mokėtų 
maždaug £25 mūsų pinigais už 
vietinės gamybos odinius ba
tus, kurie toli grožu neprilygs
ta mūsų fabrikų kokybei. Už 
tat britų ir italų fabrikų gamy
bos batai per vieną dieną iš
nyksta iš krautuvių.

Ne taip jau labai seniai du 
užsieniečiai diplomatai nuvy
ko į krautuvę Lenino gatvėje 
pasižiūrėti prekių kainų. Jie 
ten rado daug rusų, kurie sku
bėjo pirkti petnešas, atvežtas 
iš Rytų Vokietijos. Tuo tarpu 
kitame kratuvės gale pasirodė 
pardavėjas su vežimėliu gor- 
setų, Jr rusai metėsi prie nau
jų prekių. Visi skubėjo pirkti, 
nes žinojo, kad ir jų tuojau 
nebus.

Kartą mano žmona, pasako
ja Frank Taylor, rado nepap
rastą radinį žaislų krautuvėje 
— popierinių stalo servetėlių. 
Ji nusipirko 6 pakelius, o kai 
pasigyrė savo kaimynei rusei, 
ši unstebusi paklausė, kodėl 
nenusipirko daugiau, nes rytoj
jau jų nebūsią. Maskvos gyven- kai šie atvyksta į upelio pa
to j ai žino, kad sovietinės ga- krantę kiek atsikvėpti, rodos 
mybos prekės yra labai prastos I jis visai nieku nesidomi, bet iš 
kokybės ir labai brangios, bet 
guodžiasi, kad po metų, kitų 
geresnių turėsią. Tai kai sene
lė pareina iš krautuvės, nusi
pirkusi vengrų gamybos aliu- 
minijaus puoduką, kasdieni
nis gyvenimas lyg ir pašviesė- 
ja.

Daugelis rusų į gyvenimą
žiūri labai rimtai. Kai žmonės pusios netolimame pušynėlyje, 
prisimena, kad beveik kiekvie- Ji saugoja kelią, nes juo Krem- 
na Sovietų Sąjungoje gyvenau liaus smetonėlė ir komunistų 
ti šeima yra nukentėjusi nuo partijos centrinio komiteto tū- 
Stalino teroro ir karo audrų, zai važiuoja į savo užmiestines

ne-

jyklos Nr, 18, talentų pasiro
dymai, gerai pagamintos kelio
nių dokumentinės filmos per 
saulėto Sibiro miškus ir betirps 
tantį sniegą Kaukazo kalnuose.

Kyšiai ir papirkinėjimai žy- 
dėte žydi. Bonka vodkos, pa
tekusį Į tinkamas rankas, ste
buklus daro, žinoma, tokių at 
sitikimų yra ir pas mus, rašo 
Frank Taylor, bet mes jų ne
slepiam ir skelbiam kaip blo
gybę, o Rusijoj oficialiai tokių 
reiškinių iš viso nėra. Didžiau
sia veidmainystė komunistinė
je sistemoje yra tai, kad jie 
nuolatos visur skelbia, jog kri
minaliniai nusikaltimai yra bur 
žuazinė liekana ir jie tuoj iš
nyks. Tuo tarpu visi žino, kad 
per paskutinius penkeris me
tus jaunuomenės nusikaltimai 
— išprievartavimai ir plėšika
vimai — žymiai pakilo.

Negalima sakyti, kad rusai 
nieko neseka ir nieko nestebi. 
Rodos, visai neįtartinas žmo
gus įsimaišo į užsieniečių būrį,

siduoda, kad seklys esąs, tada, 
kai pamato keliu atvažiuojant 
didelį čaika automobilį, ku
riame paprastai važiuoja komu 
nistų partijos tūzai, įskaitant 
pati Brežnevą ir Kosyginą. O 
savaitgaliais tai ten pilna mill-' 
cijos: pėsčios ir motorizuotos, 
stovinčios pakelėje ir pasislė-
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Su Petru Rimša tą vasarą praleidom be- 
draugaudami linksmai. Atėjus šaltam 
orui, jis pasileidę į rytines valstijas su savo 
parodom. Mes jį ilgai minėjome. Jis mū
sų ir neužmiršo. Visą savo gyvenimą, kur 
bebūdamas, vis parašydavo laiškutį ar at
virutę.

R. Skipitis, Pasaulio Lietuvių Sąjungos 
iniciatorius ir pirmininkas lankėsi Ameri
koje ir Detroite 38 metais pasaulio lietuvių 
reikalais. Ar Detroite turėjom kokį viešą 
jo priėmimą, nebeatsimenu, tik tiek at
menu, kad vieną vakarą svečiavoinės pas 
pp. Smailius, o kitą pas mus.

VYTAUTO DIDŽIOJO MIRTIES
500 METŲ SUKAKTIS

Vytauto, Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio mirties 500 metų sukaktis Detroite bu
vo paminėta 1930 m. spalio 26 d. Lietuvių 
salėj.

Minėjimui pradžia atsirado iš pasikal
bėjimo su kun. dr. Ig Boreišiu. Jis priminė, 
kad Lietuva mini D. L. K. Vytauto 500 me
tų jubiliejų, ar mes irgi negalėtume tokį 
minėjimą suorganizuoti. Iš mūsų puses 
bus pilnas pritarimas, bet. mūsų nuomone, 
reikėtų sušaukti gal visų tam pritariančiu 
Detroito lietuvių draugijų pasitarimą.

Klebonas pritarė. Jis man įsako sušauk
ti draugijų posėdį į šv. Antano parapijos

jie sudaro tiktai lašelį po visą Sovietų Sąjungą išmėtytų 
žydų. Žydai žino, kad komunistai ruošiasi naujam karui. 
Jie bijo, kad komunistai nesuruoštų tokių skerdynių, ko
kias suruošė Vokietijos naciai. Iš Sovietų Sąjungos nega
li išvažiuoti žydai, kurių šeimos nariai nuo nacių jau nu
kentėjo. Nevilties apimti žydai nebežino kokių priemonių 
imtis. Valdovai jiems nepadeda, todėl jie nutarė badauti

jie sukanda dantis ir tyli. Jie 
bijo pareikšti bet kokią nuomo 
nę. Daug yra tokių, kurie bijo 
net blogiausią orą pakaltinti, 
ypač jei kalbasi su užsienie
čiais.

Televizijos programa yra 
nuolatos ta pati: revoliucinės

ir psalmes skaityti...

mokyklos patalpas numatytą dieną. Gerai, 
sakau, pabūsiu raštininku, bet būtų gerai, 
kad kas nors pasirašytų pirmininko vietai. 
Klebonas sako: “Ot, pridėk vyčių veikėją 
Kazį Samsoną”. Gerai, sutarta.

Parašiau ir išsiuntinėjau, regis, 40 kvie
timų, ir nurodytą dieną beveik visų drau
gijų draugijėlių atstovai atsilankė, išsky
rus Šv. Jurgio parapijos atstovus. Vienas 
asmuo, atstovaujantis kitą draugiją iš ry
tinės miesto dalies, pastebi, kad Motuzas 
ir Samsonas, kviesdami šv. Jurgio parapi
ją, laiške išjuokė tos parapijos parapijo
mis, išvadindami Jurgiais, būtent: “Jur
giai, mes ir jus kviečiame į rengimą Vy
tauto Didžiojo’’.

Laišką skaitė pats klebonas čižauskas. 
Perskaitęs laišką pasakęs, kad su tokiais 
žmonėmis mums būtų gėda dalyvauti. Bet 
mes turėjome laiško kopiją, kurią aš pa
daviau klebonui Boreišiui. Šis, perskaitęs 
laiško kopiją, pasakė: “Jei kun. čižaus
kas gali daryti tokius iškraipymus ir nieki
nimus šio minėjimo rengėjams, parašykite 
į spaudą.” Matyt, kun. Boreišis buvo kitais 
keliais įskaudintas.

Tokį viešą pareiškimą aš parašiau ir da
viau perskaityti kun.Boreišiui. Jis pasakė 
— gerai. Bet laiške turėjo pasirašyti, be 
manęs. Jonas Žirinas ir K. Samsonas. Jie 
pasiėmė pasirašyti, bet delsė, o paskui sa
ko. kad raštas prapuolė, ar kas pavogė”. 
Taip su jais viskas ir užsibaigė.

Išsiaiškinus nesusipratimus ir sudarius 
prezidiumą, plačiai apkalbėjus minėjimo 
planą, sutarta minėjimui principaliu kal

filmos, reportažai iš plieno lie- ward Hughes.

bėtoju pasikviesti Lietuvos atstovą. Muzi
kinei programai nutarta kviesti vietos cho
rus ir solistus. Po programos sutarta reng
ti šokius ir balių. Pravesti minėjimui iš
renkama komisija iš 10 narių, būtent: dr.
J. J. Sims — vaizbos buto atstovas, F. Mo
tuzas — SLA 352 kp. atstovas, K. Sainso 
nas — vyčių 102 kp., J. Žirinas — Lietuvių 
Svetainės, muzikas Jankus — vyčių 102 
kp., J. Klemerauskas — ALT Sandaros 29 
kp., St. Sakalauskas — vyčių 102 kp., M. 
Ručinskienė — SLA 352 kp., St. Klapataus- 
kas — vyčių 102 kp., K. šnūolis — TMD 68 
kp. Išrinktieji pasiskirstė pareigom: J. 
Žirinas — pirmininkas, F. Motuzas — rašt.,
K. Samsonas — iždininkas, muzikas J. Jan
kus — programos organizatorius ir vedė
jas, o dr. J. J Sims ir K. Šnuolis — spaudos 
nariai.

Minėjimas buvo rengiamas sutartinai, 
todėl ir praėjo gerai. Nuo parengimo liko 
dar pelno $150.00. Tuos pinigus pasiuntėm 
tada Kaune statomam karo muziejui.

Buvo paruošia nemaža programa, į 
kurią buvo parinkta ir skelbimų. Kartu ko
misijos narys K. Samsonas padarė visų ko
misijos narių nuotraukas, kurios buvo įdė
tos ir mums nežinomu keliu tos komisijos 
paveikslas pateko Lietuvoje leistame Vy
tauto albume.

KLAIPĖDOS VADAVIMAS 1923 m. 
pasiekė ir mus, The Detroit News kores- 
imndentas, kuris tuosyk buvo Kaune, pra
nešė mūsų žiniai, kad Klaipėdos sukilimui

vilas poilsio ir nenori, kad 
jiems kas painiotųsi po kojų 
ar matytų juos važiuojančius.

Apskritai paėmus, rusai apie 
savo valdovus nežino nė tiek, 
kiek Hughes Tool Corporation 
darbininkai Amerikoje apie sa
vo slaptą multimilijonierių Ho-

vadovauja Amerikos lietuvis Ivas — Ivaš
kevičius. Tom dienom turėjom T. M. Drau
gijos 68 kp. susirinkimą ir išgirdę tą džiu
ginančią žinią, sumetėm po dešimtinę ar 
penkinę, viso $50.00,, kuriuos sausio 29 d. 
telegrama pasiunčiau Martyno Jankaus 
vardu.

TAUTINĖS KAPINĖS IR TAUTINĖ
BAŽNYČIA DETROITE

Juozas Smailis, anais metais lietuviams 
žinomame A’olparaiso universitete studi
javo porą metų ir baigė farmacijos kursą. 
Gavęs diplomą, nusipirko Clevelande vais
tinę, bet jam nesisekė. Atvykęs į Detroito 
priemiestį, Hamtramck, Mich., su Žagaru 
susidėję nusipirko lenkų apgyventoj apy
linkėj vaistinę. Vėliau jis Žagaro dalį iš
pirko ir sėkmingai tame biznyje išbuvo 30 
metų. Nors dvasioje buvo geras patriotas 
lietuvis, bet dėl pelningo biznio lietuviš
kame gyvenime bei veikime nedalyvavo. 
Trumpus rašinėlius parašydavo į “Vieny
bę”. Pajutęs kad turto jau turi sukrovęs, 
kaip sakome, daugiau negu žmogus gali 
sunaudoti, vaistinę pardavė. Pinigų yra, 
laisvo laiko yra, bet jaučia, kad laimės 
nėra pasiekęs. O čia jau ir senatvė. Galva 
balta, dalis jau plika. O kad po senatvės 
seka mirtis, tą visi žino, tą žinojo ir Juo
zas. Mirdamas pinigų paliks, bet ar paliks 
kudirkišką žmogaus vardą? Tai pajutęs, 
Juozas, nors senatvėje jungiasi į lietuviš
ką darbą. Niekeno neraginamas, ateina į 
TMD 68-tą kp., į ALTS 29-tą kp. Vėliau 
išrenkamas Sandaros centro pirmininku,
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BRAZILIJOS JAUNIMAS
Tautinių Šokių mokytoja p. G. 

Breichmanienė, išvykusi į Pie
tų Ameriką lietuviško jaunimo 
pamokyti lietuviškų tautinių šo
kių meno, laiške “Darbininkui” 
iš Sao Paulo aprašiusi tolimosios 
Pietų Amerikos lietuviškojo jau
nimo norus išlaikyti savo iden
titetą ir išlikti lietuvišku, siek
dami mokslo ir sekdami šiaurės 
Amerikos lietuvių jaunimo pa
vyzdžiu, apie tenykštį jaunimą 
bendrai rašo skyrelyje “griež
ta tvarka”:

Jaunimo santykiai su tėvais 
skirtingi. Jie mažiau turi lais
vės ir į vyresniuosius žiūn su 
didesne pagarba bei dėkingumu. 
Čia prisideda ir valdžios santvar
ka. Pvz. po 11 v. vakaro jaunuo
liai jaunesni kaip 18 metų, ne
turi teisės pasirodyti gatvėje be 
tėvų globos. Visados turi turėti 
su savimi dokumentus. Todėl 
ten neteko matyti ilgaplaukių 
bei“hipių”.' Policija greitai su
renka gatvėje bestoviniuojan- 
čius, nieko neveikiančius ir išve
ža juos viešiesiems darbams. Tai 
geriausias vaistas nuo tos ligos. 
Smarkiai baudžia ir gaudo nar
kotikų platintojus. Vyresnieji 
ir net jaunimas patenkinti 
griežta valdžia ir su kartėliu pri
simena neseniai krašte vykusią 
anarchiją, beprasmius streikus 
ir pan. Kraštas ėjo į chaosą ir 
tik dabartinė griežta valdžia įs
tengė tvarką atstatyti, užtikrin
ti ramų gyvenimą, aprūpinti 
žmones darbu.

Venecueloj mirė 
Vladas Sidaravičius

Vladas Sidaravičius, šiaulie
tis, buvęs Kauno apskrities 
viršininkas, mirė Venezueloje 
8. 10. 71, būdamas 71 m. am
žiaus. Su savo šeima buvo atvy
kęs Venezuelon 1948 m.

Kiek katalikams rūpi 
Lietuvos katalikai

Darbininkas š. m. gegužės 5 
d. nr. straipsnyje apie Ameri
kos vyskupų konferenciją, įvy
kusią Atlantoje balandžio pabai
goje, rašo, kad nors Newarko 
vyskupas John J. Dougherty 
kalbėjo ir apie bažnyčios perse
kiojimą Lietuvoje, o vyskupų 
konferencijos gen. sekr. vysku
pas J. L. Bernardi “kalbėjo ir 
apie Lietuvos tikinčiųjų skun
dą J. Tautoms, bet dėl jų jokio 
solidarumo dienos nesiūlė”.

Katalikų laikraščiai: The Ca
tholic Register apie Lietuvos 
katalikų skundą J. Tautoms pa
skelbė 13 eilučių žinią, The Tab- 
lett apie 20 eilučių, Twin Circle 
12 eilnčiu...

• Ant vieno turtingo šimtas 
elgetų. Badas ir geležį laužo.

TM Draugijos centro knygium, Kaune ne- 
olituanams statomam bendrabučiui pa
siunčia $1.000.00.

J. Smailiui įsijungus į lietuvišką tautinį 
judėjimą, pasidarėm kasdieniniai drau
gai, kaip tautiniais reikalais, taip asme
niškais. Vakarais ir pinaklį palošdavom. 
Vieną vakarą nuvažiavus pas Smailį jis sa
ko Motuzai: “šiandien, pirma negu pra
dėsime pinaklį lošti, turime išspręsti vieną 
mano sumanymą. O tas mano sumanymas
— jis sako — toks: Kai mes pakrioksime, 
reiškia, kai numirsime, kur mus palai
dos?” Atsakiau trumpai: — Kaip ir kitus
— į žemę. Smailis toliau tęsė — kodėl mes, 
Detroito lietuviai, negalime turėti lietu
viškų kapinių. Illinojaus ar Pennsylvani- 
jos lietuviai turi — jis teigė — ar ne būtų 
gražu turėti lietuvišką mirusiųjų bendruo
menę ir kartu visiems lietuviams gražiame 
kalnelyje ilsėtis? Aš pritariu, kad būtų 
gražu ir garbinga — bet ar pajėgsime? Jis 
prie savo — kad kiti pajėgia, kodėl mes 
negalime pajėgti. Sutarėm, kad reikia 
bandyti.

Smailis pasižadėjo pasimatyti su lenkų 
šv. Jadvygos kapinių pareigūnais, kurių 
jam vienas esąs pažįstamas. Man jis įsako 
parašyti laišką dr. A. Zimantui Čikagoje, 
kuris buvo vienas organizatorių Tautinių 
Kapinių Čikagoj. Kitu keliu sutariam klaus 
Ii ar prašyti adv J. P. Uviko, kad jis pa
siteirautų apie Detroito kapinių biznį.

Už kiek laiko gaunu laišką iš dr. Ziman-

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, ausų NOSTtS

IR OfRKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofi*c talef.; PRosp«ct 8-3229 
Rwid. telefu WAlbrook 5-5076

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

Rm. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 $o. Puta**, Rd. (Crawford 

Medicel Building). Tai. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
ielefj PRoapact *-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE
Phono; , REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS
IR ,

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talef. 695-0533

Pox Valley Medical Confer 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

aOG4 WEST 7 tar STREET 
Ofi«»: HEmiock 4*0049 

Rezl du 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtaa. 1—7 vaL, 
tntraa.,' penktadieni nuo 1—5. tree. 

, ir aeauta. uRtai ausuarus.

Rot; Gi 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Aw, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siliepia, skambinti Ml 3-UUU1.

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZTE AVĖ. 4 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 Sfba RE 7-970C 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPtOMETRlSTAS

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

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 at St. 
Tel.: 925-2296

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

uždaryta.
Rax. tai.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, ipec. MOTERŲ ligot 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

1454 WEST 71»t STREET
Ofise telef.* HEmiock 4-2123
Rez|d. tale»« Glbton 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

W Aparatai • Protezai. Med. Bau 
dažai. Speciali pagalba kojom, 

' (Arch Support*) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084 

Montrealio Gintaro metinis koncertas
Kiekvieną pavasarį mūsų liau

dies ansamblis Gintaras suruo
šia koncertą ir Montrealyje, pa
sikviesdamas talkon iš kitų toli
mųjų miestų liaudies ansamb
lius.

Šiemet buvo pakviestas an
samblis Grandis net iš Čikagos.

Bet pirmiausia apie Gintarą, 
kuris vos prieš 3 metus pakrikš
tytas, lyg tas pasakų karalaitis 
augo ne dienomis, bet valando
mis užaugdamas į stiprų, gražų 
liaudies ansamblį Gintarą, mu
zikuojantį, šokantį, dainuojantį, 
deklamuojantį ne tik Montrea
lyje įvairiomis progomis, bet ir 
važinėjantį, skraidantį tūkstan
čius mylių po plačiąją Kanadą 
ir Ameriką. Balandžio 29 d. sa
vo koncerte Gintaras davė visai 
naują programą. Gaila, kad pro
gramos nebuvo atspausdintos, 
todėl rašyti apie koncertą vien iš 

■girdėjimo ir scenoje matomų 
vaizdų ne taip jau paprasta.

Ansamblio visa stiprybė ir 
originalumas be abejo liaudies 
instrumentų muzika. Per tuos 
3 metus orkestras žymiai padi
dėjęs. Skambino 12 kanklinin
kių vyresnės ir pačios mažosios 
— po 6-8 metus. Pirmų metų 
koncerte buvo įvestos beržų to
šinės 6 ir 8 pėdų triūbos. Ant
rais metais tvora tabalai. Tuos 
“tabalus” daužydamas, tranky
damas mažasis Lapinskas išgau
na įdomius niekur mušamuose 
instrumentuose negirdėtus, rit
minius garsus.

CRADINSKAS
PATI NAUJOJI j 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

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

9 ..........................r~....................  ........ >

PERKRAUSTYMAT

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŽERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063
...  ........-Į - Į >

i MOVING
A pd r« ustas pe r kn ustym ai 

iš ivairiy atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882V- - - H _

;----------------------- :----------------

ĮSO P H IE BARČUS!
H RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I ...
* Visos programos iš W0PA,

1490 kiL A. M.

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

Tel.: HEmiock 4-24T3

7*59 So. MAPLFW0OD AVE.

I CHICAGO. iLL. «0829

Ir štai šiemet visus nustebi
no ir sukėlė publikoje audrą ap
lodismentų naujas instrumentas 
— Skrabalai, kuriuos meistriš
kai valdė Petras Vaupša.

Toks originalus, niekur ne
girdėtas nematytas orkestras 
groja solo, akompanuoja daina
vimams ir šokiams !

šiemet šokėjai pasirodė pada
rę gerą pažangą šokant ir apsi
rengime. Visų kostiumai gra
žūs, stilingi, mergaičių plaukai 
supinti į kasas. Gadino tik vaiz
dą kelių berniukų ilgi sutaršyti 
plaukai, modemiškai apžėlę žan
dai ir akiniai, visai sužaloję liau
dišką stilių.

Mergaičių kvartetui pagaliau 
surastos tikros lietuviškos dai
nos, kurias tik ir tinka dainuoti 
lietuviškam liaudies ansambliui. 
Rasa Lukoševičiūtė gabiai ir di
deliu jausmu deklamavo Degu
tytės ir Mačernio eilėraščius.

Koncertas baigtas tradicine 
“Subatėle” orkestrui akompanuo
jant, šokant dainuojant visam 
ansambliui. Gintaras turėjo di
delį pasisekimą. Pilna didelė 
mokyklos salė publikos ne tik 
montrealiečiai, bet atvažiavusie
ji iš kitų miestų kėlė Gintarui 
ovacijas.

Po pertraukos koncertą tęsė 
svečiai iš Čikagos — ansamblis

Grandis.
Jis ansamblis vadovaujamas 

Irenos Smieliauskienės tik šoko. 
Nepaprastu lengvumu, ritmiš
kai ir elegantiškai, 36 šokėjai, 
šoko labai efektingai ir intensy
viai, be jokio nuovargio apie va
landą laiko.

Šokėjai atrodo gerai ištreni
ruoti plastikoj ė’ir 'žincrvisas sce
nos reikalavimų paslaptis. Jų šo
kiai daro įspūdį skraidančių 
plaštakių, išskiriant tik vyrų 
klumpių šokį, kuris nepaprastai 
puikiai surežisuotas ir klasiškai 
berniukų pašoktas, publikoje su
kėlė tikrą furorą.

Kad grandiečiai taip puikiai 
šoka, žinoma didelė pagarbą jų 
vadovei p. L Smieliauskienei, ku
ri moka juos išmokinti taip me
niškai šokti.

Visi šokėjai labai gražūs. Nė 
vieno kudločiaus, nei barzdo
čiaus, kurie taip gadina sce
nos vaizdą, kurioje’ šokant jau
nimui, norisi matyti jaunatve 
spinduliuojantį grožį, o ne barz-' 
dotus senelius. Vienas šokėjas 
man pasakė, kad pas juos šiš 
reikalas labai griežtai pastaty
tas: “Su barz'da ir kudlomis 
Grandies ansamblyje nešoksi”.

Ansamblis turi puikų artis
tiškai grojantį akordioiristą 
Ąžuolą Stelmoką, kuris labai jau
triai, virtuoziškai palydi šokė
jus. Svečiai Montrealyje turėjo 
didelį pasisekimą. Pasibaigus 
koncertui Gintaro ir Grandies 
ansamblių dalyvius ir jų vado
vus sveikino ir dėkojo pilna sa
lė publikos audringais aplodis
mentais.

Apdovanoti dovanomis ir fo 
žiu puokštėmis p. 1. Smieliaus-

kienė, Gintaro vadovai — Zig
mas Lapinas, Ina Kličiuvienė, 
Hilda Lapinienė, Rimas Lapinas 
ir tėvų komiteto pirmininkė Ire
na Lukoševičienė. Gintaro kū
mų vardu sveikino kūma E. Kar
delienė, o kūmai P. Rudzinskas 
ir M. Jonynienė įteikė dovanas. 
Kūmas p. Šablauskas Gintarą 
pasveikino telegrama iš British 
Hondūro.

šiemet Gintaras pakviestas da
lyvauti Lietuvių Dienoje Čika
goje.

Po koncerto ir sveikinimo iš
kilmių Aušros Vartų salėje vy
ko linksmoji dalis.

Gintariečių tėvai suruošė ska
nią vakarienę. Jaunimas ir se
nimas visi kartu smagiai pasišo
ko.

Juozas šiaučiulis pravedė lo
teriją. Dailininkų šudovanotus 
paveikslus, skulptūras ir gerų 
draugų pinigines premijas lai
mėjo daugiausia kiti miestai: 
Manitoba, Torontas, Hamiltonas, 
šis tas liko ir Montrealyje. To
kia turtinga loterija padėjo iš
lyginti susidariusias skolas, ku
rias Gintaras beskraidydamas 
net į Vencuverį padarė.

Linkėjimai mielam Gintarui 
sėkmės didžioje jaunimo šventė
je Čikagoje. \ E. Kardelienė

Pietų Amerikoje
Urugvajaus lietuvių 
Draugijos valdyba

Kovo 19, 1972, Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros Draugijoje 
įvyko šaunus balius, kurio me 
tu padėkota buvusiai ULKD 
valdybai už uolų veikimą ir 
susipažinta su nauja valdyba, 
kurion įeina:

Pirm. — Edmundas Andriuš
kevičius; vice — Jonas Raman- 
dūlis (s); sekr. — Adelė Jažke- 
levičiūtė; . H sekr. — Birutė 
Žukaitė - Mačanskienė; ižd. — 
Lyda Petrauskaitė; II ižd. — 
Viktoras Evovluckaš; valdybos 
narys — Adolfas Debesis.

Amžiumi vyriausias yra nau
jasis vicepirmininkas, vos per
žengęs 30 inetų slenkstį.

GRIPAS
Gripo epidemijos metu pasiro

dė toki plakatai:
— Bučiuokitės tik tada, kai 

reikalas yra rimtas ir neatidė
liotinas !

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS“

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės Ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės, 

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlam Ava. — 586-1220GUŽAUSKŲ 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GtUNYČIA 

2443 WEST 63ro STREET 
Telefonai; PR M833 Ir PR j-0434

Nepriklausomos Lietuvos 
redaktorius J. Petrėnas
Pranešama iš Montrealio, 

Nepriklausomos Lietuvos lei
dėjai šio laikraščio nauju re
daktorium pakvietė buv. SLA 
organo Tėvynės redaktorių, 
rašytoją ir seną patyrusį žur
nalistą Juozą Petrėną, kurs at
vykęs susipažinti vietoje su 
padėtimi ir sąlygomis praeitą 
šeštadieni, gegužės 6 d. direk
torių posėdyje pakvietimą pri
ėmė ir šiomis dienomis prade
da eiti pareigas.

Susirinkimų ii irc’engimų 
PRANEŠIMAI

— Hlinojaus Lietuviu Prekybos Rū
mų sekantis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gegužės 10 d. 8 vai. vakaro 
Dariaus-Girėno posto salėje. 4418 S. 
Western Ave. Delta Air Lines pilo
tas Bob Lussow padarys pranešimą 
apie modernią aviaciją. I. L. P. R. 
reiškia savo pasididžiavimą, kad .Chi- 
cagos mero Įstaiga atrinko William 
J. Kareivą Chiėagos Miesto Garbės 
Salės nariu. Vieton atsistatydinusio 
direktoriaus John Petrulio išrinktas 
Vincas Sėmaška.

— Utenos Apskrities klubo mėnesi
nis susirinkimas Įvyks antradienį, 
gegužės 9 dieną 7:00 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd SL Visi 
nariai prašomi atsilankyti — turime 
daug visokių reikalų.

Valdyba

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

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

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:

1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psl. Kama SI.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL S2.00.

5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kama S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyriko* ėilės, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ StJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

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

13. Nadas Rastenis, THE FOREST 6F ANYKščlXl, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 pšl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyriko* knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00. . , .
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolrs, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

j5 psL $1.00.
24. Adomas Jasaš, BŪK PALAIMINTAŠ. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini ordery

N A U J 1 E S O S,
1739 So. Halsied ŠL, Chicago, 111. 60608

PADĖKADOMAS VELIČKA
Mūsų mylimas vyras ir tėvas staigiai ir netikėtai mirė 1972 m. 

kovo mėm 18 d. ir buvo palaidotas 1972 m. kovo mėn. 21 d. Šv. Kazi
miero Lietuvių kapinėse.

Dėkojame visiems, suteikusiems a. a. Domui Veličkai paskutinį 
patarnavimą, lankiusiems jį laidotuvių koplyčioje ir paly dėjusiems jį 
amžino poilsio vieton.

Dėkojame Pedagoginio Lituanistikos instituto lektoriui Al. Dun
duliui, Domo Veličkos artimam ir nuoširdžiam bendradarbiui, už pra
vedamą paskutinio atsisveikinimo.

Dėkojame Lietuvos Generaliniam Konsului Poniai J. Daūzvar- 
i dienei, Pedagoginio Lituanistikos Instituto Rektoriui Dr. P. Jonikui, 

Čikagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos Direktoriui J. Masilio- 
niui, Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakaru Apygardos Pirmininkui 
J. Jasaičiui, Jaunimo Centro Direktoriui Tėvui J. Borėvičiui SJ, Ped. 

. Lit. Inst. 1971 m. absolventui Gintarui Aukštuoliui, Ped. Lit. Inst, 
studentei Rimai Janulevičiūtei už prasmingas atšisvėikinimo mintis ir 
kalbas.

Dėkojame šv. M. Marijos Gimimo parapijos klebonui kufr. A. Za
karauskui už maldas koplyčioje, gedulingas pamaldas ir pamokslą baž
nyčioje ir palydėjimą į kapines, kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje.

Dėkojame, už dalyvavimą gedulingose pamaldose už a a. Domo 
Veličkos sielą. Jo Ekscelencijai Vysk. V. Brizgiui, Tėvams Jėzuitams 
ir visai taip skaitlingai atsilankiusiai lietuvių visuomenei.

Dėkojame a. a. Domo Veličkos karsto nešėjams, jo bendradarbiams 
ir talkininkams lietuviškojo švietimo darbe tremtyje: KI. Girvilui, J. 
Našliūnui, N. Miciui, Ig. Serapinui, J. Vaičekoniui ir St. Vidmantui.

Dėkojame Ped. Lit. Inst, lektoriui R. Kinkai už paskutinį atsisvei
kinimo žodį kapinėse, Ped. Lit Inst, absolventams ir studentams už 
organizuotą paskutinės pagarbos išreiškimą savo mokytojui* atžsvei- 
kinimo metu laidotuvių koplyčioje, ir' skaitlingą dalyvavimą pamaldo
se ir kapinėse, o Al. Dunduliui už simbolini karsto pridengimą Lie
tuvos žeme.

Dėkojame visiems žvilgterėjusiems į a. a. Domo Veličkos asmenį, 
jo gyvenimo užmojas ir nebaigtus darbus: Dr. P. Skardžiui, Tėvui J. Ku
biliui SJ, Poniai Marijai Rudienei, lietuviškajai spaudai — Draugui, 
Naujienoms, Dirvai, Darbininkui, Nepriklausomai Lietuvai fr Tėviškės 
Žiburiams.

Dėkojame až gėles, už aukas šv. Mišioms, Jaunimo Cėhfhii ar 
Pedagoginiam Lituanistikos Institutui, už paguodas ir užuojautas, pa
reikštas žodžiu, rastu ar spaudoje, iš arti ir toli.

Dėkojame už nuoširdžią gerą valią ir pastangas mokyt. J. Tarnu- į 
liui, padariusiam Domo Veličkos pomirtinę kaukę, V. Noreikai nuot- ; 
raukose įamžinusiam velionies paskutines žemės kelionės akimirkas. ' 

Dėkojame Dr. Taurui už pastangas išgelbėti velionies gyvybę. 
Dėkojame artimiesiems: M. Janush, A. ir K. Griškams, A. Ka- 

menskienei, A. Kroli, S. Petrošienei, E. ir A. Zujams už pagalbą ir pa
ramą mums — velionies šeimai.

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą ir kant
rų patarnavimą.

Tegul atleidžia mums visi, kuriems būtume pamiršusios pareikšti 
mūsų padėką.

Liekame dėkingos visiems.

ŽMONA ĖLENA IR DUKTĖ ASTA.
-------- 7""' ---- ---------- --------------------------- ---------——.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

_ umcnexxwn i n»»i mi innmnmnu tnuiirtmxaocuxuxxiuixxixxDkixxiXBi^HBBH^HHHmxr w

lAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
1605-07 So. HERMITAGE AVENGE

TėL: TAH« 7-I74I -1742

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

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED KOPLYČIOS

>- Į II.......................  II . -u:

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS CIENĄ 

IR NAkf)

VuRIME 
KOPLYČIAS 

VISOŠE MIESTO 
d'Alyse

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidėta vtŲ
Direktorių
AssociaeijosANTANAS M- PHILLIPS

3307 So. UTUANIGA AVENUE. Phonė- YArds 7-3401
-----__---------------------------------------------------....................... ......... ... . yBUTKUS - VASAITIS
1446 50th Avė., Cicer6\ fll. Ph‘6ne: (JLympfč 2-16(13PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
ŽŽiST So. LITU ARICA AVE. Tel.: YAros 7-1130-1139STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2.114 WfcST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, ūlinoia
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ALGIRDAS PUŽAUSKAS

Dar apie LB Tarybos suvažiavimą
Prieš Tarybos suvažiavimą kalbama tik apie planus, 

spaudoje pasirodė keli straips- riems įvykdyti nėra jėgų”, 
niai, kurie gan rimtai kėlė abe
jonę, ar inūsų Bendruomenė 
eina geru keliu. J. Kuprionis 
“Drauge” bal. 21 d. numeryje 
abejoja, ar Bendruomenė Įsi
gilino i savo pagrininę idėją, Į 
savo misiją, nes ji pakreipė 
savo veiklą Į konkurenciją su 
kitom, jau nuo seniau veikian
čioji!, organizacijom. Auto-

. r ius teigia, kad LB turi apjung

Balandžio 27 d. “Draugo” ve
damasis, parašytas Al. B. jau 
visai aiškiai šaukia: “Neturė
tume pamiršti, kur mūsų stip
rybė” Jis primena, kad val
džios pareigūnai skaitosi ne su 
pasikalbėti Į Washingtona nu- 
vykstančiais ir nuotraukas pa
darančiais asmenimis, bet su 
didesne ar mažesne intelektua

li line, kultūrine žmonių jėga, 
ti visus, tada turėtų kiloki cha-1 Todėl, sekant politiką, mums 

reikia stiprinti mūsų pačių 
gretas, nes be to užnugario mū 
sų veiksnių, nesvarbu kokie jie 
bebūtų, veiksmai bus neefek
tingi. Al. B. vedamasis Įspėja, 
kad: “Perdaug uoliai veržian
tis i politiką gali būti aplei
džiami mūsų tautinio išsilaikv- 
mo laukai”. .. Reikia rūpin
tis kuo mažiau prarasti tauti
nio prieauglio. Tai nė kiek ne
mažesnis uždavinys, negu kad 
ir gana sėkmingi posūkiai poli
tikos link”.

Šie gan nuosaikūs pasisaky
mai prieš LB Tarybos /sesiją, 
gal, padėjo pačioje sesijoje ap
raminti karštesnius politikie
rius ir taryba nutarė ieškoti 
glaudaus LB ir Altos bendra
darbiavimo, kuriame abi orga 
nizacijos sutaria esą lygūs part 
neriai. Planuojama sudaryti 
koordinacinį komitetą po 3 at
stovus iš kiekvienos instituci
jos. Siūloma sudarinėti bend
ras delegacijas, kurios lanky
tų JAV valdžios Įstaigas, ši re
zoliucija buvo plačiai išdisku
tuota ir priimta.

Reikia pripažinti, kad šitoks 
“partneriu bendradarbiavi
mas” jau yra didelė frontinin- :

rakteli ir orumą. Jo nuomone, 
LB vaidmenį ir orumą siauri
na pati LB vadovybė kai ku
riais savo mostais. Jis čia nu
rodo LB konfliktą su Altą. J. 
Kuprionis sako: “Tikriausiai 
neapsiriksiu pasakęs kad ma
žiausia 90/«. visu veiklesniu 
tautiečių yra nariai ir rėmėjai 
ir LB ir Altos ir Vliko. Jie vi
si tikrai nesižavi kai kurių mū- 

aktyvumu kelian- 
kitiems priešingu-

Jaunas New Yorko aktorius David Selby pasižymėjo Broadway teatro 
“Sticks and Bones“ vaidinime. Dabar jis pradėjo vaidinti naujame 

filme “Up the Sandbox“ kartu su Barbara Streisand.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkig Reikia.

EARN EXTRA MONEY $ 
Part Time Work 
in YOUR AREA

SECRETARIES 
Statistical and General 

TYPISTS — COMPTOMETER 
OPERATORS

KEY PUNCH OPERATORS 
No Age Limit

(Our facilities are available if you 
wish to brush up your skills).

CALL (NOW 
CE 6-5678

Amer-Cai Office Services, Inc.

SOUTHWEST 
LUNCHEON WAITRESSES 
For High Class Restaurant.

' 10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days. 
No Sat. or Sun. — Tray Service.

CALL 927-5580

SEWING MACHINE POWER 
OPERATORS 

ENGLISH SPEAKING ONLY. 
Hiring 9 A. M. to 12 noon. 

See Mr. KRAMER. 
LINPAD MFG. CO. 

1341 MILWAUKEE AVE. 
TEL. 342-0700

čiu vieni 
mus”.

Balandžio 22 d. “Drauge’’ bu
vo Pr. Gr. vedamasis, kuriame 
jis siūlo kurti tik Įvykdomus 
planus, žvelgdamas Į ateinan
čią LB sesiją su dėmesiu ir su
sirūpinimu, siūlydamas pir
miausia aiškiai matyti tikrovę 
— turimas jėgas, lėšas ir sąly
gas ii’ visuomenės bendradar
biavimo galimumus.

Autorius vedamajame sako, 
kad susitikimai su politikais ir 
vyriausybės atstovais yra nau
dingi tik tada, kai yra pakan
kamai stiprus užnugaris bent 
saviems vadams paremti. Straip 
snis baigiamas: “Bet svar
biausia, kad LB kultūrinių ir 
švietimo pastangų nepaliktų 
antroj ar trečioj vietoj. Lietu
vių visuomenė pradeda dary
tis abejinga visai veiklai, kai

"NAUJIclNOb' K1LKV1EN0 
DARBO ŽVOGA’JS 

DRAUGAS xR BICTLUS

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

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

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

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

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

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

ku nuolaida bendram darbui. L
Juk dar nemažai jų tarpe sva
jotojų apie Lietuvos laikinosios 
vyriausybės “atveiksminimą” 
ir panašius svaičiojimus, žino
ma, ir susitarus LB ir Altai, ke
li principiniai klausimai liks 
neaiškūs, Bendruomenė su Al
ta jau yre ne kartą susitarusi 
praeityje. Buvo susitarta ir 
kas dirba kuri darbą. Deja, 
Bendruomenės vadai keičiasi, 
o su jais keičiasi ir jų planai. 
Bendruomenė yra sulaužiusi 
susitarimą paskirstyti lietuvių 
išeivijos darbus i politinius, 
kultūrinius ir šalpos. Juos ats 
kirai dirba Altą, Bendruome
nė ir Balfas. Dabartiniai Ben
druomenės vadai susitarimą 
sulaužė, ėmė kištis Į politinių 
darbu sritį, ėmė savintis poli
tiniam darbui surenkamas lė
šas. Po tokios patirties Altos 
vadovai turėtu būti >labai at
sargūs besileisdami i naujus 
susitarimus.

Altos vadovai turėtų paskai
tyti LB JAV centro valdybos 
finansų tvarkytojo sąmatą, ku
rioje numatyta per vasario 16 
LB politinei veiklai . surinkti 
7.000 dol. aukų. Rezoliucijos 
apie bendradarbiavimą 
savo keliu, o LB vadu 
— savo.

nėšių bėgyje sen. Proxmire bu
vo <lu kartus plėšikų auka; 
pirmą kartą jie apiplėšė sena-' 
toriaus butą Washingtono piet-; 
vakarinėje dalyje.

Lėktuvais j Europą 
skrenda 97 nuošimčiai

Laivų susisiekimą per Atlan 
tų galima jau skaityti palaido
tu, nes šiuo metu susisiekimui 
tarp Amerikos ir Europos 97 
nuošimčiai keleivių naudojasi 
lėktuvais ir tik 3 nuošimčiai dar 
pasinaudoja laivais. Keleivių 
judėjimas per Atlantą paskuti-, 
nių 20 metų bėgyje padidėjo' 
kasmet po kelis šimtus tūkstan
čiu. Nuo 1951 ik 1960 meti] lai
vais ir lėktuvais keliautojų bu
vo 18.3 milijonai, o nuo 1961 
iki 1970 metų jau buvo 51.8 mi- ■ 
lijonai. Vien tik 1970 metais 
Atlantą perskrido 8 milijonai.

1739 South Halsted Street, Chicago, TH. 60608

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

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į 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

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

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina §1.50

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti Si.50 čekį 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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eina 
planai

Wi-

Kaip senatoriai 
ginasi nuo plėšiką

Wisconsin senatorius 
liam Proxmire papasakojo
spaudai, kaip jis “apgavo’’ du 
plėšikus ir liko “nenublokšta” 
galva.

Senatoriui praeitą ketvirta
dienio vakarą išeinant iš Wa- 
shingtono katedros du jauni 
vyrai pastojo kelią ir vienas 
pasakė: “Atiduok man savo 
pinigus arba aš nublokšiu tavo 
galvą”.

“Go ahead, šauk, kadangi 
aš turiu terminuotą vėžį ir po
ros savaičių bėgyj aš vistiek 
būsiu negy vas”, pamelavęs se
natorius ir pradėjęs šaukti. Plė
šikai pabūgę pabėgo, šešių mė-

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 1SSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIM.AI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

W A N TED

CLEANING WOMAN
Call in English.

CO 7-8462

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

iki 12 skyriaus išstatys apie 
3,000 savo darbų (projektų) iš 
industrinio auklėjimo srities. 
Paroda vadinama “Studentu 
technikinių sugebėjimų ir ta
lent] paroda.” ir joje dalyvau
ja daugiau kaip 65 Chicagos 
viešųjų ir parapijinių, mokyk-

A. G. AUTO RĘBU1LDERS 
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai,, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Minnesotoj 15,292 ežerai
Nacional, Geografijos Drau

gija praneša, kad Minnesota 
turi 15,292 ežerus, skaitant nuo 
mažiausio 10 akrų. Ežerų yra 
daug su indėniškais vardais 
k. a. Mavskiquavakunda, Bash- 
tanakneba, Vinnibigosis, Ši- 
šabagamah ir kt. Minnesota 
turi 156 Ilguosius ežerus, 72 
Dvynių ežerus, 70 Apskritus ir| 
91 Purvo ežerus^/ ir... vieną 
Velnio ežerą. Vienas ežeras 
Mille Lacs turi 207- ketvirtaines 
mylias.

Atidarys fontaną
Vadinamas didžiausiu ir gra- 
žiausiu pasaulyje Buckingham 
fontanas Grant parke, Chica- 
goje, paleidžiamas šeštadieni, 
gegužės 20 dieną ir veiks kas
dien iki rugsėjo 30 dienos. 
Fontanas kaštavo 8750,000 ir 
jo vandens švirkštas siekia 135 
pėdų aukštumo. Fontanas vei
kia po 2 kartus kasdien — nuo 
11:30 vai priešpiet iki 3 vai. 
popiet ir nuo 5 vai. iki 9 vai. va
karo. Vakarais, kada yra Grant 
parko simfoniniai ■ koncertai, 
fontanas nuo 9 ik 10 vai. vaka
ro apšviečiamas ir nuo šviesų 
nusidažo Įvairioms vaivorykš
tės spalvomis.

Far -. • ani Casualty Comojn^

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

GERIAU NERASIT
APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 

ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37,500.

MODERNIOS DVI BIZNIO patalpos 
ir liuksusinis butas. 2 aukštų mūras. 
Garažas. Labai platus lotas. Viskas 
įrengta prieš 7 metus. Dabar ~ par
duodama už pigiausią kainą. Užinte- 
resuoti bizniu, prašomi kreiptis tuo
jau.

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. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. S31.000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23.500.

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

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

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

MOKSLEIVIŲ PARODA

— Korp! Neo - Lithuania šiais 
metais nuo rugpiūčio mėn. 27 
d. iki rugsėjo mėn. 4 d. prie 
Vermonto ruošia iš eilės pen
kioliktąją vasaros stovyklą. 
Korporantai norintieji stovyk
loje dalyvauti turi iki gegužės 
mėn. 20 d. užsiregistruoti pas

Mokslo ir Pramonės muzie- Br. KasakaitĮ, 7150 S. Spaulding 
jus praneša, kad šią savaitę Ave, Chicago III. 60629, tel. 
nuo ketvirtadienio iki sekma- 778 — 7707 ir Įmokėti užstato 
dienio, gegužės 11 iki 14 d. to 50 dol.
muziejaus patalpose Įvyksta 
Chicagos srities mokyklų mo
kinių aštuntoji metinė indus
trinė paroda. Mokiniai nuo 7

— Jean Masokaitė iš Mar
quette Parko apylinkės , bai
gianti pedagogikos ir bendrųjų 
mokslų studijas Chicagos State 
universitete, paskirta atlikti 
mokymo ^praktiką Bennecker 
mokykloje. Ruth Melulis pa
skirta praktikai i Peck mokyk- 
1Q-

— Marijos Aukšt. Mokyklos 
National Honor draugija pra
eitą šeštadieni telkė lėšas 
pendijų fondui. Draugijos 
rėš plovė mašinas vienoje 
žolino stotyje.

—Vytautas ir Sofija Ripskiai 
iš Evergreen parko apylinkės 
pakilo šeimos ir giminės gra
dacijoje. Jų duktė Vida ir žen
tas prof. Antanas Gilvydžiai 
sulaukė dukters. Vidos brolis 
Stasys, esantis Vokietijoje ša
lia kariško laipsnio ir tarnybos 
titulo, didžiuojasi dėdės var
du.

sti- 
na- 
ga-

Amerikiečiu mėgiamas televizijos aktorius Dick Van Dyke paliko su 
šeima linksmą Hollywood© gyvenimą ir nusipirko Arizonoje 180 
akrų ūkį. čia jis gyvena gerame ore, o laisvalaikį praleidžia ka

sinėdamas labai seno namo, kurį jis rado savo Okyje, griuvėsius.

— Gary Martinkus žaidžia St. 
Rita aukšt mokyklos beisbolo 
komandoje Mustangs, kuri ka
talikiškų mokyklų pirmenybė
se iki šiol laimėjo 8 iš 10 žaistų 
rungtynių. Daugeli laimėjimų

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas ‘ 

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

A. & L. INSURANCE &,REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

nulėmė G. Martinkaus puikus 
žaidimas.

— Ramutė Birgelytė, tiks 
liųjų mokslų studentė Toronto 
universitete, išrinkta atstove į 
Jaunimo Kongresą. Ji yra bai
gusi Maironio vardo litaunisti- 
kos mokyklą, lankė dvejus me 
tus lituanistinį seminarą ir da
bar mokytojauja lituanistikos 
mokykloje. Priklauso ateiti
ninkams ir “Jaunimo Žiburiu” 
grupei. Dalyvauja programtj 
paruošime šiemetinėje Moky
tojų ir jaunimo stovyklai Dai
navoje.

♦ Laisvojo Pasaulio Lietuviu 
IV-toji Tautinių šokių šventė 
įvyks 1972 m. liepos mėn. 2 d., 
2 vai. p. p. Chicagos Internatio
nal Amphitheatre, 42-ji ir So. 
Halsted gatvė. Bilietai jau pla
tinami Marginiuose. Bilie
tų kainos: 8, 7, 6, 5, 4 ir 3 
dol. Ložėse bilietų kaina po 
10 dol. Ložės po 12, 10, 9, 8, 6 
ir 4 vietas. Paštu bilietus gali
ma užsisakyti atsiunčiant čekį 
ar pašto perlaidą su sau adre
suotu voku ir pašto ženklu se
kančiu adresu:

Lithuanian Folk Dance Festi
val. 2511 W. 69th Street, Chi
cago, Hl. 60629. (Pr).

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30’ sklypas, 55-ta ir 
Massassoit. $28.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26,500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. Įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui prie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

AFYNAUJIS 2-jn butą gražus mūr. 
tx> 3 mieg., alumin. langai, karstu van
deniu šiluma gazu. 2-ją autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

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

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

GRAŽUS 4 BOTŲ mūr.. alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. S52.000.

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

LABAI GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
°arke. — Tik S88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0121

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

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

CHICAGO, ILL TEU VI 7-9327
*




