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BEIRUTAS. — Libano laikraštis An Nahar sekmadienį pa
skelbė žinią, jog Sirija rimtai galvoja pasitraukti iš Arabų Res
publikų Federacijos, kurioje ji yra kartu su Libija ir Egiptu, jei 
tos valstybės neateis jai į paramą, kai ją vėl puls Izraelio aviacija. 
Damasko radijas pasmerkė kitas arabų šalis, kad jos abejingai 
stovi ir žiūri į Sirijos kovas su Izraeliu. Sirijos karinė delegacija 
vėl greitu laiku važiuos į Maskvą pasiskųsti, kad iš Maskvos gauti 
ginklai nepajėgia atmušti Izraelio aviacijos, kada ji sugalvoja 
pulti Siriją.

Po paskutinio Izraelio lėktu
vų puolimo Sirija buvo paskelbu
si mažus nuostolius, kaip papras
tai kare daroma, tačiau po tri
jų dienų Sirijos radijas skelbė 
apie 500 žuvusių. Manoma, kad 
tas netikėtas nuostolių padidėji
mas buvo skiriamas Egipto, Li
bijos ir kitų arabų šalių dėme
siui. Norėta parodyti, kad Si
rija viena kovoja ir kenčia, o 
Egiptas ir kiti arabų kraštai tik 
stebi iš šalies.

Egipto pareigūnai viešose kal
bose drąsiai grasin'a Izraeliui 
karu, tačiau privačiuose pasikal
bėjimuose jie pripažįsta, kad 
Egiptas nėra pasiruošęs pradė
ti totalinio karo. Egiptas ne
gali leistis įtraukiamas į karo 
veiksmus prieš laiką, nebaigęs 
savo apsiginklavimo programos. 
Sadatas Egipto prezidentas, po 
paskutinių pasitarimų su Libi
jos vadu Quaddafi, pareiškė, kad 
sekantis karo rundas bus pats 
žiauriausias visoje istorijoje. Jis 
tik pamiršo pridėti, kada tas 
rundas prasidės. .

Per lapkričio ir gruodžio m. 
Sirija gavo iš Sov. Sąjungos 16 
naujų Mig-21 lėktuvų, tačiau to
kiu tempu siunčiami tie lėktu
vai vos spėja pakeisti izraelitų 
numušamus sirų lėktuvus. Iz
raelis supranta, kad pasienio in
cidentus išprovokuoja ne Siri
jos valdžios kariuomenė, bet pa
lestiniečiai, gavę Sirijoje prie
glaudą. Vis dėlto, Sirija yra at
sakinga už palestiniečių veiklą, 
sako Izraelio pareigūnai. Sirija 
galėtų tą veiklą sustabdyti, kaip 
ją sustabdė Jordano valdžia. Pa
lestiniečiai negalėtų veikti be 
Sirijos vadų palaiminimo.

Izraelio aviaciją nuo keršto 
veiksmų sulaikyti galėtų tik su
stiprinta priešlėktuvinė gynyba. 
Sirija tikisi gauti iš sovietų dar 
daugiau Sam-3 raketų, kurios 
šiaurės Vietname padarė nema
žų nuostolių Amerikos aviacijai. 
Išmokę tas raketas naudoti, si- 
rai galėtų pasidaryti pavojingi Iz
raelio aviacijai.

1$ VISO PASAULIO

SAIGONAS PRANAŠAUJA PALIAUBŲ 
PASIRAŠYMĄ JAU ŠĮ PENKTADIENI

WASHINGTONAS. — Sekmadienį prezidentas Nixonas, kaip 
praneša Saigono karinės vadovybės šaltiniai, buvo įsakęs suma
žinti bombardavimus Šiaurės Vietname. Buvo neaišku, ar su
mažinimas susidės iš mažesnio puolančių lėktuvų skaičiaus, ar 
kai kurių taikinių puolimas buvo uždraustas ar sumažinta puolimų 
geografinė apimtis. Tai buvo laikoma ženklu, kad prezidentas yra 
patenkintas taikos derybų eiga ir puolimų sumažinimu “atsily
gina” Hanojui už parodyta “gerą valią”. Vakar, 10 vai. ryto, pre
zidentas Nixonas iš Floridos įsakė visai sustabdyti šiaurės Viet
namo puolimus iš oro, įsakė sustabdyti karo laivų artilerijos ap
šaudymus ir uostų minavimą, ši žinia tuojau pasklido po visą 
pasaulį ir tuoj pakilo New Yorko akcijų biržoje akcijų kainos.REIRUTAS. — Egipto tarp

tautinė oro linija “Egyptair”j 
gaus naujų Amerikos keleivinių 
lėktuvų — penkis Boeing 707,' 
kurie Egiptui kainuos virš 50 
mil. dol. Sovietai siūlė Egip- ■ 
tui savo Ilijušinus, tačiau Egip- 
to aviacijos ekspertai nusprendė 
pirkti daug geresnės kokybės 
amerikiečių lėktuvus. Finansavi
mo reikalus organizuoja priva
tus New Yorko bankas.

WASHINGTONAS. — Kuni
gai broliai Philiph ir Daniel BerJ 
riganai skundžiasi teisme, kad 
Amerikos parolių taryba neišlei-j 
džia jų važiuoti šiaurės Vietna
mą. Jie suvaržyti laisvai važinė- 2įnskų bylos nagrinėjimą, štai dalis iš turkų kalbos išversto pra- 
ti, nes iš kalėjimo išleisti lygti- nešimo : 
nai. I

Policininkė Lois Hawes, Do Kalb 
tiu. Jis nėra toks didelis, kaip šioje 

buvo tarnautoja universiteto

Atianta, Georgia, mokosi šaudyti revol- 
Prieš įstodama į policiją, panelė Lois 

saugumo įstaigoje.

TURKU SPAUDA APIE BRAŽINSKUS
Turkijos žinių agentūra “Anatolia” 1972 na. gruodžio 30 d. 

paskleidė Turkijos spaudoje pranešimą apie tą dieną įvykusį Bra-

I “šiandien įvykusiame teismo 
NEW MORKAS. — Policija posėdyje dalyvavo kaltinamųjų 

pernai sulaikė 1,562 jaunuolius, advokatai, Salib Sari, Ilyas Gur- 
pagautus tepliojant traukinių, burger ir Arif Čavdar ir taip pat 
autobusų ar viešųjų miesto pa- Sovietų Ambasadą atstovaujan- ♦ Vadinamoje Watergate by-
siatų sienas^ Iš jų 436 jaunuo- tis advokatas kartu su dviem tos ’oje. kur kišamieji apkaltin-

Premjerė Meir

liai buvo nubausti verčiant ambasados valdininkais. Kalti- 
juos nuvalyti prirašinėtas šie- namuosius ginantis advokatas 
nas. L ----

BEIRUTAS. — Libanas ir Ira- sų delsimą pristatyti teismui ke- 
kas susitarė atidaryti per Liba-i leivių ir įgulos narių pareiškimus 
ną einančią žibalo vamzdžių Ii-!pastebėdamas: “šis delsimas aiš- 
niją, kuri uždaryta nuo birže- h i ai daromas su tikslu. Kūmu
lio 1 d., kada Irakas nacionali-. nistinėje santvarkoje pakanka 
zavo užsienio bendrovių žibalo 'ienos dienos surasti liudinin-

Arif Čavdar kreipė dėmesį į ru-

koncesijas. kus ir gauti jų pareiškimus. Ru
sai deda nepaprastai dideles pa
stangas tėvo ir sūnaus ekstradi- 
cijai”.

Toliau advokatas priminė, kad 
avafituristai. kurie užgrobė Tur
kijos orlaivį ir privertė jį skrist 
į Bulgariją, ten buvo sutikti su 
sveikinimo šūkiais ir yra vaiši
nami puikiausiose vilose, tuo

Švedija plečia 
socialinį draudimą
STOKHOLMAS. — Švedijos 

vyriausybė paskelbė 13.9 bil. dol. 
biudžetą, kuris yra net 8.5% di
desnis už praėjusių metų, švedi-

Medvedevas jau 
išvyko į Londoną

MASKVA. — Sovietų moksli
ninkas, Zhores Medvedev, kuris 
ne kartą yra kritikavęs valdžią 
ir buvo laikomas už tai beprot- (tarpu kai jo klijentai, tėvas ir sū- 
namyje, išvažiavo su žmona ir nūs, laikomi kalėjime jau tre- 
jaunesniu sūnumi į Londoną, gius metus.
kur jis pakviestas medicinos in-j į faį atsiliepdamas Sovietų am- 
stituto tyrinėjimo darbams. Jis basados advokatas Tevfik Arasli 
prašė ir gavo leidimą išvažiuoti pasakė, kad “Nėra taip lengva 
visiems metams. Jo draugai ir gaut penkiasdešimt vieno liudi- 
giminės galvoja, kad sovietų vai- ninko pareiškimus ir kad yra de- 
džia jo jau nebeįsileis atgal ir, damos pastangos jų gavimą pa
radus) proga, atims jo pasą, kaip skubinti”. Į gynėjo tvirtinimą, 
buvo padaryta su Valery Chali-^ad kaltinamieji esą nekalba ru- 
dze, kuris išleistas į Ameriką siškai pakankamai gerai Sovietų 
vienam mėnesiui, gavo praneši- ambasados advokatas atsakė: 
mą, kad jam kelias atgal yra už
darytas.

Medvedevas nutaręs užsienyje rai”.
labai atsargiai elgtis ir kalbėti? Gynėjui reikalaujant buvo pa- 
kad Kremliaus valdžia negautų klaustas rusų kalbos vertėjas, ar

“Aš moku rusiškai. Kaltina
mieji kalba rusiškai labai ge-

ti įsibrovimu į demokratų par
tijos štabą, jo šnipinėjimu, klau
symo aparatų įrengimu, dar ke
turi prisipažino kaltais. Anks
čiau buvo prisipažinęs vienas są
mokslo dalyvis.

♦ Amsterdame apie 50 jau
nų olandų buvo įsibrovę į Ame
rikos konsulatą protestuoti prieš 
Vietnamo karą. Po kelių va
landų “okupacijos'’ jaunuoliai 
pasišalino, juos nusivežė polici
ja. Konsulate nuostolių nepa
daryta, neskaitant vienų durų 
stiklo išmušimo.

♦ Vakar Amerikoje daug kur 
buvo prisimintas d r. Martin Lu
ther King gimtadienis. Negrų 
organizacijos ragino žmones nei
ti į darbą.

♦ Vatikane kalbama, kad po- 
Izraelio premjerės apsilankymo 
pas popiežių bus užmegsti Izra
elio-Vatikano diplomatiniai ry
šiai.

♦ Čikagos mokytojų streikas 
tebevyksta, nežiūrint beveik 
nuolatinių derybų tarp švietimo 
tarybos ir mokytojų unijos.

♦ Sniegas iškrito Jeruzalėje 
ir Atėnuose, kur jo paprastai nė
ra. Izraelyje sniego nebuvo 23 
metai.

♦ Londono laikraštis Sun pra
nešė, kad karalienė Elzbieta su 
vyru aplankys jauno kavaleri
jos karininko Mark Phillips tė-

Reikalauja pinigų 
iš Rytų Vokietijos
LONDONE. — Britanijoje 

įvyko Europos žydų konferen
cija, kurioje dalyvavo daugiau-' 
šia Vakarų valstybių žydų at
stovai, neskaitant vieno atstovo 
iš Rumunijos, kur gyvena apie 

j 100.000 žydų ir keturių asme
nų delegacijos iš Jugoslavijos, 

.kur gyvena 7.000 žydų. Daugiau- 
'sia atstovų buvo iš Prancūzijos 
su. 550,000 žydais ir Rritanijos, 
kjir yra 450,000 žydų.

Europos žydai daug kalbėjo 
apie Rytinę Vokietiją, kuri da
bar pradedama pripažinti kaip 
atskira, suvereninė valstybė. 
Konferencija reikalauja, kad Ry
tų Vokietija irgi atlygintų žy
dams už nacių laikais padary
tus nuostolius. Vokiečių tautai 
dabar atstovauja ne vien Boną, 
bet ir Rytų Rerlynas. Nuostoliai 
skirstomi į dvi dalis: asmeniniai 
nuostoliai žydų šeimoms už kon
fiskuotus turtus, laisvės atėmi- 
'mą, sveikatos pagadinimą, gy
vybės atėmimą ir išlaidos įkur
dinant nacizmo aukas kitose

pas popiežių
ROMA. — Pasibaigus Socialis-. 

tų Internacionalui Paryžiuje, Iz
raelio premjerė Goldą Meir, pa
keliui į namus, sustojo Romoje, 
kur ji Vatikane susitiko su po
piežium. Tai pirmas Izraelio 
premjerės vizitas katalikų baž
nyčios galvai, šimtai Italijos po
licininkų saugojo premjerą Meir 
ir aerodrome, ir Romos gat
vėse. Paryžiuje dar nesibaigė 
jos vizito sukeltos riaušės. 
Premjerė Vatikane lankosi jo 
kviečiama. į

Vatikano sluoksniai skelbia,1 
kad premjerės ir popiežiaus pa- 

•1 . .. UI1UII1I IIČIVIAIIIU UUKČiS MlUSfsikalbejime paliesti Jeruzalės vaĮs|vjj^se 
miesto ir jo bažnyčių klausimai. I
Nuo pat Izraelio valstybės įstei- Vokietijos valdžia iki
gimo Vatikanas reikalavo, kad šiol žydų pretenzijas atmesda- 
Jeruzalės miestas gautų tarptau- vo’ birtindama. kad tik "Vaka
rines teises, kad visų 1 
žmonėms būtų prieinamos šven
tos vietos, kurias gerbia krikš
čionys, žydai ir musulmonai. Po 
šešių dienų karo Izraelis paskel
bė įstatymą, kuris globoja Je
ruzalės šventas vietas. Pats po- Į V. Vokietija daug milijonų su- 
piežius lankėsi Jeruzalėje 1964 mokėjo žydams už nacių nusi- 
metais. kaitimus, tačiau komunistinė R.

Premjerė Meir Italijoje dar Vokietija neprisidėjo. Dabar žy- 
susitiko prezidentą Giovanni Le- dai Europoje nutarė daryti spau- 
one ir premjerą Giulio Andreo- dimą Rytų Vokietijos vyriausy- 
tti. ; bei

tikybų Vokietija atsakinga už na
cių darbus, nes Rytų Vokietijo
je nacizmas esąs su šaknimis iš
rautas. Buvusios nacių aukos 
galinčios be baimės gyventi Ry
tų Vokietijoje.

BONA. — V. Vokietijos komu
nistuojantieji surengė demons
tracijas, kurioms vadovavo ra-J 
dikalas Budi Dutschke. Bonoje 
demonstrantai bandė užimti 
miesto rotušę, bet policija juos 
išsklaidė. Demonstracijos prieš 
Vietnamo karą įvyko ir Rytų 
Berlyne.

' LONDONAS.

dėl kompensacijų.

In-

Prezidentas įsakė sustabdy
ti puolimus po 6 vai. pasitarimų 
su dr. Kisingeriu, kuris sekma
dienio rytą grįžo iš Paryžiaus 
taikos derybų. Pasitarimuose 
dalyvavęs gen. Haig tuoj išsku
bėjo į Saigoną painformuoti 
apie slaptas derybas P. Vietna
mo vyriausybės. Prezidentas 
Thieu vakar 8 valandas posėdžia
vo su P. Vietnamo augumo Ta
ryba. Thieu jau sužinojo pagrin
dinius taikos sutarties teksto pa
keitimus iš JAV amba^'^riaus 
Bunkerio. Saigone kalbama, 
kad Hanojus padarė dvi pagrin
dines nuolaidas. Hanojus sutin
ka, kad būtų didesnė karo pa
liaubų priežiūros komisija ir su
sidėtų ne iš 250 asmenų, kaip 
pirma Hanojus siūlė, bet iš ke
lių tūkstančių stebėtojų. Ant
ras dalykas — Hanojus sutikęs 
su karo paliaubų lin ijos įsteigi
mu tarp Pietų ir šiaurės Vietna
mo.

Saigono valdžios kalbėtojai sa
kė vakar, kad vyriausybė dar 
nebaigusi svarstyti naujos padė
ties ir todėl negalinti išreikšti 
nei pesimizmo nei optimizmo 
dėl taikos ateities. Tačiau kai 
kurie Saigono pareigūnai spėlio
ja. kad taikos sutartis bus pasi
rašyta ateinantį penktadienį, sau
sio 19 d., dar prieš prezidento 
Nixono inauguraciją. Kissinge- 
ris šią savaite vėl grįšiąs į Pa
ryžių užbaigti derybų.

Prezidentas Thieu pasikalbėji
me su itale žurnaliste Oriana 
Fallaci atvirai palygino Ame
riką su stipriu boksininku, kuris 
gali laimėti bokso rungtynes pir
mam runde, tačiau tyčia prailgi
na rungtynes iki 9-to rundo. Pa
našiai Amerika elgėsi šiame ka
re. Prezidento Johnsono įvestas 
gradualizmas nėra karas, bet pu
sė karo. Jie mažino puolimus, 
vėl didino, atšaukė, vėl pradėjo. 
Tai nėra karas. Jei Š. Vietna
mas būtų pultas įprastomis prie
monėmis. jei būtų bombarduota 
be jokių pertraukų, šis karas 
būtų užsibaigęs 1966 metais, pa
reiškė Thieu.

Socialistu 
konferencija

PARYŽIUS. — Socialistų
ternacionalo konferencija ilgai 
svarstė Vietnamo klausimą. Šve
dijos premjeras Palme bandė 
pravesti rezoliuciją, kuri griež- 

Britanijos tai pasmerktų Ameriką, tačiau

Naujas filmas
apie senus pnesus

jos socialistų vyriausybė nuta
rė dar praplėsti socialinį drau
dimą, tačiau nepakelti mokesčių, 
šiais metais įvyks parlamento 
rinkimai, todėl valdžia stengiasi 
įsiteikti balsuotojams, naujų re
formų naštą paskirdama darb
daviams.

Tarp naujų pasiūlymų yra be
darbių pašalpų padidinimas iki 
7 dol. per dieną. Vyriausybė ža
da apmokėti pusę savo piliečių 
sąskaitų už dantų gydymą, pa
didinamos senelių pensijos iki 
1.725 dol. pavieniams asmenims 
ir 3,800 dol. poroms. Sergan
tiems garantuojami 90% algos 
mokėjimai per visą ligos lai
ką.

progos atimti iš jo pasą. Jis at-tkaltinamieji kalba rusiškai la- 
sidėsiąs vien moksliniam dar- bai gerai. Vertėjas atsakė, kad
bui ir vengsiąs politinių pareiš- “Kaltinamųų rusų kalbos mokė-
kimų. Sovietų Sąjungoje lieka jimas yra labai silpnas, jie ne
ne tik jo brolis, bet ir vyresnis moka išsireikšti, kad juos būtų 
sūnus, kuris šiuo metu laikomas galima tinkamai suprasti, jie tu- 
kalėjime. Iri sunkumų bandydami savo

Medvedevas pagarsėjo, kai mintis išreikšti’’.
jis pasireiškė kovoje už mokslo Gynėjo prašymas, kad jo kli- 
laisvę. Jis parašė knygą “Lysen- jentai būtų paleisti, buvo atmes- 
kos kilimas ir nuosmūkis”. Sta- tas. o bylos svarstymas atidėtas
imo laikais Lysenko dominavo kitai datai”, 
genetikos mokslą, tempdamas 
jį ant bolševikų partijos kurpa
lio. Po tos knygos Medvedevas tipą parinko kandidato į Atstovų 
neteko radiologijos instituto di- Rūmus, vietoj žuvusio atstovo 
rektoriaus vietos ir buvo pra-Nick Begich, 38 metų indėną

♦ Aliaskoje demokratų par

dėtas persekiotų Nukentėjo ir.Emil Nitti. Rinkimai bus kovo 
jo dvynukas brolis Roy. |6 d.

vus. Kalbama, kad princesė 
Anne įsimylėjusi į Marką.

♦ Kada Jeruzalėje sninga, 
Montanoje nepaprastai šilta. 
Great Falls mieste vakar buvo 
50 laipsnių šilimos.

♦ Philadelphijoje du sprogi
mai sugriovė mėsos pakavimo 
įmonę, sužeidė 13 žmonių ir ap
griovė keliasdešimt namų.

♦ Vakarų Virginijoj užsidegė 
senelių namai, žuvo šeši asme
nys. Manoma, kad gaisras pra
sidėjo iš sugedusios elektrinės 
antklodės.

♦ Britanijoje nuo “Londono 
gripo” jau žuvo 1.700 žmonių. 
Daugiausia mirė tuoj po Naujų
jų Metų.

teismai pirma kart nusikaltusius 
marijuanos vartotojus ar kitus 
nedidelius nusikaltėlius nesiun
čia į kalėjimą, bet priteisia dirb
ti: valyti gatves, rinkti šiukšles, 
išdažyti senelių namus ar padė
ti invalidams.

BELFASTAS. — šiaurinėj Ai
rijoj žuvo trys policininkai ir 
trys buvo sužeisti, kai sprogo 
teroristų padėta prie jų automo
bilio bomba.

NEW YORKAS. — Amerikos 
žydų vadai pakviesti į Izraelį 
pas premjerę Meir. Važiuos apie 
160 žydų veikėjų — pasitarti, 
kaip Amerikos žydai galėtų pa
didinti savo paramą Izraeliui.

nuosaikesnieji konferencijos da
lyviai pasitenkino pasmerkdami 
paskutiniuosius Hanojaus ir ki
tų miestų bombardavimus. Nuo
saikesnieji dalyviai, kaip Izrae
lio premjerė Meir. Austrijos 
koncleris Kreisky ir britų socia
listų delegacijos vadas James 
Callaghan įrodinėjo, kad dar nė
ra aišku ir įrodyta, kad dėl gruo
džio mėn. taikos derybų nutrau
kimo kalta buvo Amerika.

Minėtas britų darbiečių vadas 
Callanghan pranešė spaudos kon
ferencijoje, kad jis vasario mėn. 
su delegacija vyks į Hanojų ir 
į Saigoną. pasiteirauti, kuo so
cialistai galėtų prisidėti Tndoki- 
nijos taikos atstatyme.

1972 m. baigiantis išleistas 
naujas dvieju dalių plačiaekra
nis filmas “Herkus Mantas”. 
Filmą režisavo M. Giedrys pagal 
S. Šaltenio scenarijų, kulmi
nuojantį paskutiniajame prūsų 
sukilime prieš Teutonų ordiną. 
Mantą vaidina aktorius Anta
nas Šurna. Žiūrovai Lietuvoje, 
be abejo, nepaliks nepastebė
ję paralelės larp 13-jo šimtme
čio teutoniškųjų agresorių ir 
dabartinių okupantų. (Elta)

Tarp klausimų, kuriuos socia
listų konferencija svarstė buvo: 
Europos Bendroji Rinka. Euro
pos Saugumo konferencija ir 
Viduriniųjų Rylų konfliktas.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
.' nujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

NUO PILIULIŲ PRIE TINKAMO MAISTO
Atgimkime tiesai, kad maistas yra mūsų sveikatos 

pagrindas.
Mediciniškas ir skubus reikalavimas

L aūkimės nuo šių metų pra- kyšime atsakančio maisto. Mi
di) ;s įvairiopai vergavę saviems nėtas tabletes (nicotinic acid) 

vartokime šimto miligramų (yra 
ir po 50 miligramų) stiprumo 
kas šešios valandos. Imkime

nes. eikiems įpročiams. Vieni 
me> perdaug meldžiamės savo 
ateičiai užtikrinti. Kiti po seno
vei niekus gurkšnojame savam {prieš einant gulti ir tuoj atsikė

lus, kitus du kartus imkime die
nos metu. Tai nevisai kas še
šios valandos, bet tai niekis. Im
ti jautresni gali pavalgę — ma
žiau jaus išpylimo jausmą, at
sirandantį po paėmimo (nicoti
nic acid) B-3 vitamino. Lygiai 

mes stokojame tik- su gerom pasėkom galima tas 
— jausmais subren- tabletes imti ir prieš valgį.

I
į Labai svarbu, kad tas mūsų 

..... . i valgis būtų mus neerzinąs,Visi kiti musis- i • , i, , . . , ... į mums migrenos bei galvos sūkiai kaip vėjo rodykles sukinę- .....______ _______________
j.isi po nesveikatos laukus ir ku
dakuoja apie visokius menknie
kius. Todėl visi pradėkime pri- 
deramai vertinti mums teikia-: 
mas mediciniškas žinias. Prie- 
tarus, kokie jie būbūtų, —reli
ginius, mediciniškus, visuome
niškus... raukime iš šaknų iš sa
vos dirvos. Tiesa, jos meilė te- 
sužaliuoja mūsų lankose. Tik ta
da mes turėsime naudos tiek sa
vo dvasiai, tiek sayo kūnui su 
protu. Pats laikas mums vi- 
s ems dabar eiti nuo piliulių prie 
tinkamos mitybos. Tik kai mū
sų maistas bus atsakantis, mes 
galėsime didžiam reikalui iški
lus griebtis trumpam laikui už 
piliulės. Tik šitoks, ne kitoks, 
nusistatymas dėl visų vaistų 
mums yra būtinas, jei norime 
tikrai žmoniškai besielgiančiais 
asmenimis per gyvenimą pereiti.

Dieta svarbu migrenos ir 
galvosūkio tvarkyme

Keisti savus į nesveikatą ve
dančius kelius turime kiekvie
nas. Štai kokio dietos sutvarky
mo reikia tvarkantis su migre
niniais galvos skausmais ir su 
tokios kilmės turimu galvos 
svaigimu. Ypač dabar po gripo 
daugelis gauna galvos svaigimą, 
kūno i vieną pusę metimą. Mat, 
lygsvaros organai esą ausyse es
ti pajaudinami.

Pereitą kartą minėtos Vita
mino B-3 (nicotinic acid) table
tės mažai ką padės, jei nesilai-

ka. lėliui prašalinti. Treti — gi
riamės žmones apkalbėję ir ta
riamės didvyriais esą. Kitų ki
tokius niekus darančiųjų mūsų 
tarpe yra nesuskaitomos virti
nės. Tik vieno svarbiausio dar
bo darbininkų mes turime kuo 
mažiausia: 
ro žmogaus 
dusio. Tik tokiam žmogui gali: 
patarti sveikus valgius valgyti 
— jis klausys.

prietarai vyrauja dabar religi- 
nėj (dvasiųjų maisto) srityje? 
Ten irgi ne esmė (Dievas), svar
bu, bet mano tau prisakytas prie 
to Dievo priėjimas, pvz., ant 
abiejų kelių, ne ant vieno pri
klaupimas... Gana tokių niekų.

Atgimkime kartą ant visados 
žmoniškai tiek kūno, tiek dva
sios mitybai, čia paliečiame dva
sios maistą tik todėl, kad jis įta
koja mūsų kūno mitybą. Iš dva
sinės srities atsinešti prietarai 
lengvai prigyja kūno reikalų 
tvarkyme. Duokim, toks niekas: 
įkalbėta netiesa už tiesą, buk pa
kanka kelis kartus įeiti švento
vei) ir tau amžinas dangus už 
tikrintas.

Su tokiais niekams — prieta
rams palinkimais pacientas atei
na iš kunigo pas gydytoją ir rei
kalauja panašaus nieko: duok 
man piliulę, ir aš būsiu sveikas.
Kitas reikalauja: “duok man ke
penų piliulę ar acidofilus baci
lų — ir mano viduriai susitvar
kys”. Verkti reikia sąžiningam 
gydytojui matant tokį mūsiškių 
tiek dvasios, tiek kūno reikaluo 
se tamsumą, prietaringumą. Už 
tai visi pajėgiantieji dirbkime, 
idant greičiau mūsiškis pajėgtų 
nuo įvairiopų baudžiavų galu
tinai išsivaduoti — pasiliuosuoti.
Migrena — mityboje netvarka

Kūnas reikalauja tvarkos mi
tyboje. Vienas tokių reikalavi
mų yra migrenos pasireiškimas.’ 
Viena mitybos netvarka yra ne
pakankami pusryčiai. Antra die
toje nuodėmė yra pergausus 
miltinių — krakmolinių valgių 
naudojimas. Už tai pradėkime 
visi lietuviai iš ryto gerai paval
gyti reikiamo maisto. Valgyki
me daug baltymų pavidale ne
riebios varškės, tokio sūrio, 
šiuos baltymus naudokime su 
vaisiais, pvz., obuolių koše be 
cukraus. Galima uogienės bei 
marmalado ar kiek medaus var
toti. Nedaug riebalų 
Vidutiniai miltinių — 
linių (angliavandenių 
drates) naudokime,
knygosna nežiūrėkime, kiek ka
da. kokių kąsnių kąsti. Tai be
galviams nurodymai. Niekas iš 
protingųjų tokių dalykų neieš
ko. Bendrai, imkime save nagan. 
Mažas vienon ar kiton pusėn

M. Šileikis Žukauskienės portretas 
(Balzeko muziejaus nuosavybė)

“KLAJŪNĖ” NETEISI reiškimais apie “aną pū’sę .
Baigiant, naudojuosi Kla-

kimosi nesukeliąs. Yra žmonių 
j nepajėgiančių — neturinčių pi
nigų reikiamo maisto nusipirk
ti. Bet yra ir tokių, kurie pajė
gia reikiamai maitintis — mais
to tinkamo nusipirkti, bet savo 
jausmais yra taip sutrikę — taip 
niekais maitintis įpratę, kad nė 

Į su policininku nepriversi jų svei
kai maitintis. ‘Štai lietuviškoj 
krautuvėj gardžiausi savininkės 
paruošti rauginti kopūstai. Kai 
kuriems (ne širdininkams, ne 
pakeltą kraujospūdį turintiems) 
yra labai sveikas maistas tie rau
ginti kopūstai, ypač taip nesū- 

į riai paruošti, kad druskos visai 
nesijaučia. Tokius raugintus 
kopūstus lietuviška krautuvė 
turi prie Western, ant 59, S. Vi
si iš tos parengėjos išmokite pa
tys taip gerai kopūstus pareng
ti. Yra, mat, lietuvių savo sri
tyje “genijų”. Čia vienas to
kių. Tos krautuvės, vedėjas pa
sakoja apie žmonių prietarus: 
— “Ateina vyras ir prašo apva
lios duonos. Jis visai neperka 
tos pačios tešlos keturkampės. 
Išeina be duonos”.

Visur ir visada taip ar pana- nukrypimas neišveda mūsų iš 
šiai elgiasi jausmais nesubrendęs 
žmogus. Toks mirs badu prie 
kepalo duonos, jei ji jo prieta
rams nebus atsakanti. Ar ne 
taip yra ir amerikoniškose krau
tuvėse: tos pačios tešlos bulku- 
tės pardavinėjamos šešias skir
tingas eteketės prie jų pridė
jus. Tai kaip faktą tvirtina dir
busieji kepyklose. O ar ne tokie

imkime, 
krakmo- 
carbohy- 
Jokiosna

Fruitcake Novelty

Fruitcake is traditional during the holidays and traditionally 
time-consuming to prepare . . . until this one. Gayly decorated 
with glace cherry flowers and served from within a ring of 
holly, Ever So-Easy Fruitcake features a truly novel use tat 
packaged com flake crumbs, mincemeat and sweetened coo 
densed milk. Measuring and mixing together the seven ingredb 
ients result in a batter to be baked slowly, allowing the flavor*

sveikatos kelio. Čia kalba eina 
apie didelius nukrypimus į ne
sveikatos pelkes. Duokim ka
vos po šešis puodukus gėrimas, 
tabako rūkymas: svaigalų, ypač 
alaus, vartojimas, saldainių nuo
latinis čiulpimas, pyragaičių — 
tortų iš savo burnos neišleidi- 
nias... Tik šitokių ar panašių 
nesklandumų mes visi turime 
vengti, jei norime sveikesnių me
tų susilaikyti.

i Venkime mus įjautrinančių 
dalykų maiste. Dažnai šokola
das ir geltonas sūris sukelia aler
giją — jautrumą, ir tada migre
na pas mus prisiartina. Jokiu bū
du negali migrena ir galvos svai
gimu sergantysis draugauti su 
cigarete bei svaigalais. Nekentės 
už mūsiškį inigrenininką tabako 
pardavėjas ar svaigalų gamin
tojas. čia mes patys turime 
jausmais tvarkytis, idant pajėg
tume patys tinkamiausiai talkin
ti.

Senai yra žinoma, kad kai ku
ris maistas kai kuriems žmo
nėms paskatina migrenas prie
puolius. Vieniems pienas suke
lia tokius skausmus. Kitiems — 

, žirniai bei pupelės. Dar kalti
ninkais randami sekantieji daly
kai: pepsi - colos, kukurūzai 
(Amerikoje net 47% visų alergiš-

sūrmaišį ir ant rytojaus valgo 
skaniausią — sveikiausią sūrį. 
Kodėl mes visi negalėtume taip 
elgtis. Tada, mūsų moteriškės 
mažiau apkalbom užsiimtų, ir 
telefonas valandom atilsį gautų.’ 
Dabar dažnai sutinkame tokias 
lietuves, kurios “nuolat neturi 
laiko” artimo gerovei pasidar
buoti, o prie telefono dvi valan
das išsėdi be pertraukos, kaimy
nei naujienas ir savo širdies 
skausmą išliedamos. Tai jaus
mų negerovės išmuštos iš žmo
niško kelio: tokios turi kitus ap-. 
kaltinti, kad bent kiek toliau sa- j 
vo kojas bepanešti pajėgtų.

Žiūrėkime, ką mes įkvėpuo
jame. Rūsiuose esami pelėsiai 
gali mums sukelti alergiją slogų, 
nosies tekėjimo ir migrenos pa
vidale. Kito prirūkytas kamba
rys yra mums kapai. Todėl, nei
kite nė viena tokion “grožio dirb- 
tuvėn”, kur jums ne tik plaukus 
susuka, bet ir smegenis apvelia. 
Iš ten tik apkalbu klodus ir dū
mų kaimuolius larsinešate. Im
kime kartą ant visados daugiau 
kreipti dėmesio į savą vidų — 
tik tada mums jšorė talkinti. 
Vien išore besirūpindami, jau 
mes priėjom liepto galą: jau ne
galime saugūs būti vos žingsnį 
— kitą nuo savo namų žengę.

Saugokimės ir kvepalų, švara 
tviskėkime — nereikės dirbtinų 
kvepalų. Stenkimės išvengti da
žų kvapo, automobilio dūmų, 
amonijos indų valymui milte
liuose valydami namų saugoki
mės namų dulkių. Autobusų 
dujos, užteršta drėgmė ore (smo
gas), kepime — prideginimo 
kvapai yra mūsų nedraugai. Kai 
kuriems gėles yra nepakeliui. 
Kitiems dažai, dažų tirpintojai 
atneša astmą Visokie purška- 
lai, visokį vonioms priedai, vi
sokį rūbų valymo chemikalai 
(fornialdehydas nuolat sulygin
tuose apsiaus nose bei medžia
gose) ir chlorinas mums ne drau
gai.

Saugokimės nervų persitem
pimų: nesinervinkimc dėl jaus
mais pakrikusių žmonių apkal
bų: matys kad nebijom — tie 
“šunys” liausis loję. Venkime 
barnių namuose. Rami namų 
aplinka, sugyvenimas juose yra 
brangiausias vaistas visų mūsų 
sveikatai. Pavyduoliai, įvairūs 
jautruoliai dažnai kenčia dva
siniai. Jie greičiau prisišaukia 
migreną. Ypač mėnesinių pasi- 
liovinio metu moteriškės būkit

Pfcrskaičius praeitų metų 
Naujienų Nr. 286 Klajūnės “re
cenzijų” apie dviejų daininin
kų koncertus, darosi ir pikta 
ir juokinga. Pirmiausia recen
zijas rašant, jau reikėtų pasi
rašyti savo tikrąją pavardę, 
o ypatingai tada, kada recen
zuojamam daromi priekaištai. 
Kitaip, recenzijos traktuotinos 
kaip eilinis, kartais net galin
tis būti, pasikoliojimas.

Girdėjusiam Vilniaus Operos 
solistės Kaukaitės dainavimą, 
jai padaryti priekaištai, galė
jo būti padiktuoti tik pavydo, 
o recenzija, to pavydo išdava. 
Ir tai visai suprantama. Įsivaiz
duokime tik, kad Klajūnė, (ko 
gero) pati su nemažom pre
tenzijom į dainininkes, ir ta
da mums bus viskas aišku. To
kiu atveju bus suprantamos 
pastangos “nusikrapštyti” Kau
kaitės, jeigu jau ir ne visai iki 
savo lygio, tai bent arčiau sa
vęs. Tai dar vienas įrodymas, 
kaip tų pačių Naujienų pusla
piuose teko skaityti, kur veda 

i mūsų menininkus ir spaudą 
skaitančią visut menę tokios 

I “recenzijos”.
i Apie Margučic suruoštą Va
latkos koncertą tebūna leista 
man nutylėti. V»eną tik gali
ma ta proga prisiminti, kad 
buvo laikai, kai Chicagoje bu
vo rengiami koncertai, kurie 
teikė garbės ir pasididžiavimo.

Tik prisiminkime tokius 
koncertus, kaip Marijošiaus 
dalyvavimą su simfoniniu or
kestru, Pauliną Stošką, ir pa
našius. Kur jie dingo? Ir tai 
ineverskime kaltės kam nors. 
Dažnas pasistatykime pats sau 
klausimą, kod< 1 taip atsitiko? 
Juk tų koncertų ne tik meninis 
lygis nusmuko, bet jie tiek “su
sitraukė”, kad gana dažnai nė

tos Jaunimo Centro salės ne- jūnės praskintais takais. Jei 
pripildo. Man prisimena neto- daranl visiškai i . _ _ 
kie jau seni laikai, kada čia 
mūsų, taip vadinamų, - dypu- 
kų, priplūdo pilna Čikaga. Ta
da kampas Ashland ir Eisen
hower Exp., (tuomet dar to 
Expressway nebuvo) buvusi 
milžiniška salė, (kurios jau 
dabar irgi nebėra), būdavo 
sausakimšai pilna ten rengia
muose Vasario 16 minėjimuo
se. Dabar jau tiems minėji
mams net Marijos Mokykla 
gerokai perdidelė. 'Negi, kad 
ir mūsuoju mastu matuojant.

2' t visiškai nepagrįstus 
priekaištus, duodant patari
mus, ar pamokymus, nesijau
čiamu, kad reikia pasisakyti 
kas esi, tai kodėl gi aš , — te- 
norintis tik nors bent kiek ati
taisyti nukentėjusiam padaly
tą skriaudą, tuo pačiu negalė
čiau pasinaudoti?

Kla jūnat

P. S. Jeigu Klajūnė pasira. 
šys savo tikrąja pavarde, tuo 
paeiti parodys, kad ji nėra dai
navusi, arba tebedainuojanti 
dainininkė, ir aš mielai prisi-

I11UUIU Ilia IUWJ CXAZ1, -----------------------

toks milžiniškai didelis kiekis pažinsiu, kas slepiasi po Kla- 
per, maždaug 20-dešiintį me- jūnu”.
tų išmirė, paseno, ištižo, ar! -
visai fiziniai ir dvasiniai plau
kais apaugo? Taigi, pasiklaus- 
kime arčiausiai stovinčio, — 
pasiklauskinie savęs.

Tarp kita ko. Dirvoje Valat
kos aprašymai iš “anos pusės”, 
man primena taikus iš visasą-

Komunistai mėgsta 
provoslavų «tikybą

Rumunijos sostinėje Buka
rešte leidžiamo bažnytinio ber- 
taininio žurnalo “Romanian 
Orthodox Church News” pra- 

-----  r--------- ------ „ tneŠBnu, stačiatikių (pravosla- 
junginių teatrų inspektoriaus vų) Ortodoksų Bažnyčia Ru- 
Maskateli vizito Kaune. Rodos, uranijoje turi 12 diecezijų, 106 
1940, 41 metų sezone, uždara- dekanatus ir virš 8 tūkstančių 
me, tik teatro tarnautojams, parapijų, 
taip vadinamame mitinge, la-i 
bai jau bolševikam norėjęs ta
da įsiteikti, dramos režisierius 
Borisas Dauguvietis, išdrožė su 
visais Staliną ir partiją garbi
nančiais žodžiais kalbą. Ir čia 
pat prezidiume sėdėjęs Maska- 
teli, Dauguviečiui nespėjus 
net nulipti nuo paaukštinimo, 
pirštu į jį rodydamas, pilnu 
balsu sušuko: — o šitokiems 
tipam, tai mes Sovietų Sąjun
goje per daug netikime”. Daug 
kas iš mūsų stebėjomės tada 
Dauguviečio kalba, bet nema
žiau ir Maskateli įžulumu. Tą 
palyginimą prisiminiau čia to- dų. Dviejuose teologijos insti- 
dėl, kad Dirvai norėčiau nuo-,tucijose — Bukarešte ir Subu- 
širdžiai palinkėti būti, kol kas, uni studijuoja ir į kunigus ruo- 
santūresniai, su Valatkos pa- šiasi 1,025 aliumnai.

*s.

to blend. For further "ripening,” this fruitcake can be well wrap; 
ped and stored a week or more before bringing it to the botidM' 
table.

Ever So Easy Fruitcake
1 2S-oa. >r (2 % "M*-

tense mincemeat
3 regs
2 cups packaged corn flake 

crumbs
1 teaspoon baking soda
1 14oi. ean (1 '/3 cups) sweet 

ened condensed milk

1 lb. (2 cups) mired eaadfed 
fruit

1 cup chopped auta

1. Lightly grease 9-inch tube pan; line with waxed paper. lightly 
grease waxed paper. Set pan aside.

2. In large mixing bowl, beat eggs until foamy. Add rr—mining 
ingredients; mix well. Pour batter evenly into tube pan.

3. Bake in slow oven <300’F.) about 1 hour 45 minutes or until 
wooden pick inserted near center cornea out clean. Banova 
from oven; cool slightly before removing from pan. IM stand 
until thoroughly cooled. If desired, decorate glace 
cherries.

, Yield: 1 9 inch fruitcake. ~
Note: Fruitcake may be wrapped tightly in wared paper and 
foil anckstored in refrigerator for several weeks before serving 
For added flavor, wrap fruitcake in liquor soaked cheosectoth 
before wrap-ping in waxed paper thfi foil.

' kų negerovių gaunama per per
dėtai dažną kukurūzų - corn 
vartoj im.)), česnakas, kiauši
niai. cinamonas, kartais citrini
niai vaisai, kviečiai, kava, šrimp- 
sai ir oregano. Daugelis serga 
migrena nuo sodium propionate 
— ši medžiaga kaip konservuo
janti dedama į maistą ir gėri
mus .preservative). To propio- 
nato randama ir šveicariškame 
sūryje. Todėl nė vienas nebe-1 
kini nuo lietuviškojo balto sure-1 
lio. Priešingai, jį palys vieni 
nuo kitų išmokime gamintis. Ži
nomi lietuviai, kurie susiraugi-l 
na pieną r.u pasukom, supila i

atsargios — lesivervinkite.
Dar sumažėjęs kraujuje cuk

raus kiekis skatina migrenos ne
geroves. Visų g&ybių reikia su 
saiku. Taip pat ir cukraus. Vi
sur ir visada jo turi būti nei 
|>erdaiig. nei permažai.

Išvada: Visapusiškai tvar- 
kykimės su nųgrena. Normaliai 
maitinkimės — ypač vitamino 
B-3 pakankamai maiste turėki
me. Mielių naudoti nepamirški
me. Tik tada mes nebūsim taip 
lengvai įkandami migrenai bei 
galvos svaigimo negerovėms.

PASISKAITYTA Modern Me-
dicinc. February o, 1971.

kurias aptarnauja 
8,600 kunigų.

Įvairių maldos vietų yra arti 
12 tūkstančių, būtent katedrų, 
bažnyčių — parapijinių ir vie
nuolynams priklausančių kop
lyčių ir tp. 1971 metais buvo 
įšventinta 312 naujų kunigų iT 
pašventintos 205 naujos šven
tovės.

Naujoms šventovėms statyti 
ir kare sunaikintų šventovių 
restauracijai vienais tik 1971 
metais išleista daugiau kaip 
90 milijonų lejų. Tos sumos iš 
dalies gautos iš valstybės fon-

The 
case of the 
usappearing 
laycneckand 

what to 
do about it

Some people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goat

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg bund
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wcfrk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheck and used 
to buy Bonds.

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav. 
ing money too.

That’s good to know.

T^ke stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.
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J. PfrTERAltlS

Klaipėdos krašto
(Tęsinys)

Šis darbštus, du fakultetus 
baigęs mūsų praeities tyrinėto
jas, kiek jj mokytojų seminari
joje ir universitete pažinti te
ko, buvo visa savo prigimtimi 
didelis vokiečių neapkentėjas. 
Pokalbiuose jis visada paklaus
davo, kokias naujas skriaudas 
vokiečiai lietuviams Klaipėdos 
krašte daro ir panašiai. Savo dva
sia jis buvo lyg savotiškas ne
nuorama: jam atrodė, kad nei 
dešiniųjų, nei kairiųjų, nei pa
galiau tautininkų vyriausybės 
nesirūpinančios užtenkamai Lie
tuvos pažanga, ko pasekmėje, di- 
namiškesnių gyvenimo būdu ieš
kodamas, jis pakliuvo į komu
nistų lagerį. Savo moksliniuo
se straipsniuose, teigdamas, kad 
lietuviai yra Maž. Uetuvoje au
tochtonai ir todėl tas kraštas tu
rįs būti prijungtas prie Lietu
vos, jis neatlaidžiai kritikavo ne 
tik vokiečių naujuosius istori
kus, bet ir kai kuriuos užsie
niuose mokslo laipsnius įsigi-» 
jusius saviškius, ir degė noru 
prieiti kada nors prie Karaliau
čiaus slaptųjų archyvų. Galima 
įsivaizduoti su kokiu entuziaz
mu jis metėsi dirbti išlikusiuo
se Karaliaučiaus archyvuose, kai 
rusai tą miestą užėmė. Jis ma
nė, kad bent dabar bus jo troš
kimai realizuoti ir rusai Kara
liaučiaus kraštą prijungs prie 
Lietuvos. Bet, deja, Pakarklio 
viltys neišsipildė. Jo darbai po 
kurio laiko dingo, o Vilniaus 
bibliotekoj pasiteiravusiems bu
vę atsakyta, kad toks veikalas 
(Kryžiuočių santvarkos bruožai) 
ten nesąs visai žinomas. P. Pa- 
karklis, socialinius ir politinius 
savo krašto klausimus tirdamas, 
pakartotinai randa, kad ten gy
veno prūsai ir lietuviai, kas ano 
krašto kolonizaciniams rusų 
tikslams nebuvo pakeliuj, ir jie 
šios rūšies Pakarklio darbus už
slopino.

Tad prisiminant šiandien aną 
Maž. Lietuvos kraštą, mus api
ma didesnis liūdesys, kaip anais 
prieš naciniais laikais. Tada 
bent lietuviški vietovių pavadi
nimai liudijo, kad čia lietuvis 
šimtus, o gal ir tūkstančius me
tų gyveno. Ateidavo į aną kraš
tą, tiesa, ir anais laikais sveti
mųjų, bet šeimininkas buvo lie
tuvis, nes tai buvo jo žemė. Jis 
taip greit ateiviui nenusileido 
ir, kaip užrašai rodo, jis kolo
nistą dažnai pralenkdavo ir iš
saugojo vietomis savo ypatybes 
net 700 metų. Šalia kitų senti
mentų, su anuo kraštu riša mus 
ir visa eilė svarbių mūsų kultū
rinio gyvenimo prisiminimų. 
Ten yra lopšys pirmos lietuviš-

atvadavima minint
£

kos knygos, ten tebėra žinomi
vos užžėlę knygnešių takai, ten 
Donelaitis parašė pirmą pasau
lietinį literatūros kūrinį lietuvių 
kalba ir t. t. Tad kolonistai mon
golai, atskirdami Lietuvą nuo 
Vakarų pasaulio, neturi teisės 
šias lietuvių vietoves mindžio
ti, kaip jie nenorėtų, kad sveti
mieji ir jų krašte kurtųsi.

Mūsų praeities atskleidimas
šalia Mindaugo karūnavimo 

epizodo, Gedimino dinastijos ir 
jo organizuojamos valstybės 
pradžios (132.3), nuo Mažosios 
Lietuvos krašto įvykių ir kry
žiuočių karų, mes pradedame 
dažniausiai dėstyti mokyklose ir 
mūsų tautos istoriją. Ir, kaip ži
nome, mūsų kunigaikščiai, gin
dami šį kraštą, turėjo vesti žy
mius karus, kurie bent jų gyve
namam laikotarpiui padarė Lie
tuvą saugia ir garsia. Tuose ka
ruose, kaip ir Ixihmeyer rašo, 
Europos kariautojai įsigydavo 
ir riterių titulus bei kitokius pa
aukštinimus. Tad užsimenant 
šį laikotarpį kiek rimčiau, gali
ma pažymėti, kad čia beveik ir 
silpniau pasiruošusiam mokyto
jui yra lengva pasakoti apie anų 
laikų Lietuvos senovę, apie Kęs
tutį, Vytautą ar Žalgirio mūšio 
laimėjimus ir pan. Ties šiais epi
zodais yra kartais pasiekiamas 
Lietuvos istorijos mokymo ze
nitas, o kai kuris dėstytojas, su
stojęs dar kiek prie komunistų 
rėžimo ir panašių dalykų, priei
na šiandien beveik ir prie Lietu
vos istorijos mokymo užbaigi
mo, nes einant toliau, mūsų tau
tos istorija yra surizgusi su len
kų, rusų, švedų ir kitų atkaklių 
kovų laikotarpiais, kur ypač 
Maskvos spaudimo pasėkoje, lie
tuviams perėjus daugiau į iš
plėstos teritorijos ginimo takti
ką, gali atrodyti, kad lietuvių po
litinė veikla ir jų karingumas 
pradėjo tada lyg silpnėti. Ir kai 
pavz. vienas mokytojas vienoje 
Chicagos lituanistinėje mokyk
loje su entuziazmu Vytauto lai
kus užbaigęs, ir dar pridėjęs 
1569 m. jėzuitų Kolegijos įstei
gimą Vilniuje, pradėjo kitose 
pamokose tolimesnius ir labiau 
surizgusius dalykus su mažes
niu entuziazmu dėstyti, tai vie
nas 8-to skyriaus, apsiskaitęs 
mokinys, pakėlęs ranką ir pa
klausė: “Tai ponas mokytojas, 
išeina, kad Lietuva buvo tada 
labai galinga, kai ji buvo stab
meldiška?” Ir čia religingam 
mokytojui iškrito beveik pieštu
kas iš rankos, nes tokio klausi
mo nebuvo iš mokinių laukęs, j 
Mokytojo atsakymas mokinius 
mažai teįtikino, tuo labiau, kad

B A L T l/J O S JŪRA

: pi bei šaltųjų kraštų, visus mą- 
i kiniai priimsim ir gardžiai ir so
čiai pavaišinsim, o iš mano so
delio galėsite laimėti gardžių 
apelsinų.

Šis rengiamas minėjimas 
įvyks netoli Tampos miesto prie 
greitkelio (I) ir IS 92 į rytus 
važiuojant. Išsisukus iš greitke
lio, kuris sueina su US92-ru vieš
keliu ir tik trumpai pora šimtų 
pėdų 92 vieškeliu pavažiavus 
bus lentelė su užrašu IJthuanian 
Club. Bus nurodyta kur pasi
sukti į mažą keliuką, kuris atves 
ligi svetainės. Jeigu kam nebus 
aiškus mano nurodymas, prieš 
važiuodami malonėkite pašauk
ti tel. Tampa 626-2685 ligi 11 v. 
ryto.

Lauksim svetelių iš visų kraš
telių! Onutė

Chicago Savings
_ and Loan Association

ir pats mokytojas, tolimesnių 
šimtmečių, su lenkais ir kitais 
kaimynais susipynusius Lietu
vos istorijos silpniau težinojo. Ir 
gal būt neretas, daugiau apsi
skaitęs mokinys, bus šiandien 
tai Liet, istorijos painokose pa
stebėjęs, tik gal nedrįsęs moky
tojo paklausti. Tad norint mo
kytojui ir toliau optimistišku 
tempu tautos istoriją dėstyti, rei
kia jau rimčiau pasiruošti, ir tik 
tada jis mokinius kiek labiau 
įsikins, kad lietuviai ir kryžiuo
čių karams užsibaigus, politi
niu atžvilgiu ir savo karingumo 
dvasia nesilpnėjo, ir Lieuvą su
menkino daugiausia tik sulen
kėję lietuvių kultūrinio ir religi
nio gyvenimo vadovai.

Šalia dr. Ivinskio, dr. Jakšto, 
dr. Jurgėlos ir kitų istorikų Lie
tuvos politinio ir tautinio gyve
nimo nenuilstančias kovas išsa
miau ir ryškiau vaizduoja sa
vo tūkstanties- puslapių “Lietu
vos Istorija” knygoje dr. V. Dau
girdaitė-Sruogienė. Ji kruopš
čiai rinko ilgus metus Lietuvos 
Universitete ir užsieniuose šiai 
knygai medžiagą, ir jos knygoje 
Lietuvos istorija lieka įdomi ir 
po Žalgirio mūšio, kur Lietuva, 
Goštautų, Radvilų, Sapiegų ir 
visos eilės kitų mūsų didikų va
dovaujama, kovoja dėl savo iš
likimo labai atkakliai, ir gausių 
šaltinių charakteritikose atsi
spindi čia lietuvių tautos kovų 
keliai visu aiškumu. Todėl, šiose 
sunkiose lituanistinio švietimo 
sąlygose, šalia vadovėlio, tik to
kias, platesnio pobūdžio Lietu
vos istorijos knygas gerai išsi- 
skaitęs mokytojas galės Lietu
vos nemačiusį jaunuolį iškel
tais klausimais kiek rimčiau 
apšviesti.

Bet anas mokinys norėjo iš 
mokytojo ir daugiau ką sužino-

ti. Jam buvo įdomu, jei lietu
viai taip narsiai kovėsi ir iki Žal
girio, iki Maskvos ir net iki Juo
dųjų jūrų nužygiavo, tai jie tu
rėjo būti labai Stiprūs, turėjo bū
ti gerai susitvarkę ir panašiai. 
Čia mokytojui jau buvo sun
kiau, nes užrašytų žinių daug 
apie tai nėra. Kad lietuviai tu
rėjo turėti savo nežemą kultūrą 
ir senovės laikais, kalba apie tai 
ir mūsų archeologai, o taip pat 
ir įvairūs Maž. Lietuvos lietu
viai ir nelietuviai kultūrininkai. 
Dr. Vydūnas, lygindamas seno
vės lietuvių ir vokiečių liaudies 
kūrybą, tarp visos eilės pavyz
džių, mini, kad pvz. vokiečių 
liaudies kūriny, Nibelungų gies
mėj, vyrauja perdėm intrigos, 
kova ir žudymai, tuo, tarpu kai 
lietuvių kunigaikščio Kęstučio 
ir Birutės padavime kova vyks
ta daugiau idealioj dvasinėj for
moj, kur Birutė sulaužydama 
vaidilutės priesaiką, paklusta 
meilės ir savo tautos šaukimo 
balsui... Mozūrų kilmės mo
kytojas Gisevijus, gimęs 1789 
m. ir mokęs Tilžės gimnazijoje 
ilgus metus lietuvių kalbą, duo
da taip pat nemažai žinių apie 
lietuvius. Jis pažino Maž. Lie
tuvos kraštą Jabai gerai, buvo 
škicavęs ir piešęs lietuvaičių 
grupes su taatiniais rūbais, už
rašęs dainų ir melodijų ir rin
kęs įvairias senienas. Kalbėda
mas pavz., apie lietuvininkus 
vyrus, jis sako, kad lietuvinin
kas yra ne tik ištikimas valdi
nys, bet ir lengvai muštro išmo
komas kareivis. Dėl savo klus-

TAMPA, FLA.
Tampos lietuvių klubas 

pasveiko
Per porą metų Tampos klubas 

buvo sunegalavęs. Sausio mėn. 
6 d. 1973 m. Civic klubo salėje, 
klubas turėjo pirmą šių metų 
mėnesinį posėdį Į susirinkimą 
buvo atsilankiusių 18 narių.šis 
Tampos L. klubas pergyveno 
daug nesusipratimų. Jau buvo 
visai arti gyvenimo pabaigos ir 
būtų buvęs “Amžiną atilsį”. Se
nieji klubo nariai, didžiumoje 
Tampoje gyvenantieji, dėjo pa
stangas, kad reikalinga ir toliau 
išlaikyti klubo gyvybę, kas ir pa
sisekė.

Tampos Lietuvių klubas nu
tarė surengti Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą. Bus su
rengtas minėjimas Vasario tre
čią dieną, t. y. šeštadienį. Pra
sidės 12 valandą, bus pietūs, pro
grama ir pasilinksminimai. Klu
bo narės tarėsi sunešti vertingų 
dovanėlių, kurias bus galima lai
mėti. Nuo šio minėjimo likęs 
pelnas paskirtas pasiųsti Ame
rikos Lietuvių Tarybai.

Nuoširdžiai kviečiami

Lietuvių visuomenė kviečia
ma atsilankyti į Tampos Lie
tuvių klubo Vasario 16-tos — 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimą, kurį mes surengiame 
Vasario 3 dieną, šeštadienį. 
Kviečiame svečius iš visos Flori- 
dosturistus iš šiaurės, iš toli
mosios Kanados ir iš kitų šiltų-

AIRIŠKOS PIRŠLYBOS

Airiai yra pasižymėję dar tuo, 
kad jie gana vėlai tuokiasi. Tai
gi, airis Patas, dvidešimtį metų 
romansavęs su Bridgete, vieną 
sykį pagaliau pasakė: “Aš, ma
tai tamsta, aš pagaliau prisibau- 
džiau tau pasipiršti, Bridgete, 
ką tu sakai?”

Bridgete pertraukė Patą: “O 
je, Patai, aš jau žinau, ką nori 
pasakyti. Rėžk, Patai, tiesiai ir 
atvirai, be jokių pagražinimų!”

“Well, Bridgete”, rėžė Patas 
atvirai, “kaip patiktų tau būti 
palaidotai mano giminės skly
pe?...”

, SAUGOTIS GRIPO
Daugelis senesnio amžiaus 

lietuvių tebepamena Lietuvą ir 
visą Europą, nusiautus; pavojin 
gą slogą — gripą, tuomet va
dintą “išpanka”; pirmajam pa
sauliniam karui pasibaigus. 
Pastaraisiais metais ta pati slo
ga buvo vadinama “aziatiškoji” 
arba Hong Kongo gripu, šią 
žiemą pradeda plisti “angliška
sis” gripas arb “Tlu”.

ši naujoji gripo atmaina, at
siradusi ir Chicągoje, yra gana 
pavojinga, nuo kurios kelios 
dešimtys žmonių jau mirė.

Chicagos Plaučių Draugijos 
(buv. Chicagos Tuberkuliozės 
Instituto) direktorius Dr. Ber
tram W. Carnow perspėja kad- 
ta liga apsikrecia daugiausia 
seno amžiaus žmonės, ir ser
gantieji įvairiomis chroniško
mis gerklės ar pinučių ligomis 
ir silpnaširdžiai. Tačiau ši liga 
nevengia ir visiškai sveikųjų.

Kaip nuo gripo saugotis, dak
taras Carnow pataria nepersi- 
varginti, gerai išsimiegoti, žiū
rėti, kad kambaryje būtų už
tektinai oro drėgmės ir ne per 
daug šiltos patalpos, o svar
biausia įsiskiepyti. Kambario 
temperatūra turi būti apie 70 
laipsnių ir drėgmės 40 nuošim
čių.

Apsirgus kreiptis į savo dak
tarą, nes gripas yra kelias į 
plaučių uždegimą.

'SAFETY 
YOUI SAVINGS Vd

INSURED
UP TO 

$20,000.

PER ANNUM

0 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokly 
lūšy namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
reikaly? Ar |ei neturite nuosavo namo ir lums nusibodo mokėti 
aukitas nuomas, Įsigykite nuosavus namus.

naus ir kone bevalio būdo jis 
yra tokia muštravimo medžiaga, 
kad geresnės ir negalima norė
ti, ir karo mūšiuose jis be bai
mės kovėsi... ir kas iš lietuvi
ninkų yra kareivis buvęs, tas di
džiuojasi tuo visą savo amžių. O 
vokietis tautosakininkas Preuss 
1835 m. savo knygoje, kritikuo
damas vietomis lietuvius dėl 
švaros stokos ir kitų neigiamų 
dalykų, priskiria lietuviams vis 
dėlto ir visą eilę labai gerų cha
rakterio ypatybių. Jis rašo: “Jie 
(lietuviai) yra stipraus sudėji
mo, gerai išaugę, apsukrūs ir 
judrūs, rodo pagarbą visam, 
kas surišta su religingumu, ku
ris matomai kyla iš gilesnio tau
tos būdo. Lietuvis yra lyg gimęs 
Kavaleristas... jiems netrūksta 
jokių natūraliai gerų ypatybių 
ir rodo gabumų Įvairiems ama
tams”.

O kalbėdamas apie jojimą, 
Gisevijus sako, kad buvęs net 
priežodis, jog
esąs gimęs su kamanomis ran
koj”. Jam tekę matyti net šešių

(Bus daugiau)

“lietuvininkas

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

«40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOK MC32

PHONE: 254-4471

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

SHORT TERM 
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum 81,000

FORESTS CANT
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY FIGHT FIRES

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės j:

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

15 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575

T^Įf-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

4^

t'a» mus taupomi jūsų pinigai atlieka d> 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra 
lie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

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

• * oirmoa.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000

UNIVERSAL
jQ^a?

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800' So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
Įsteigta 1923 metate TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kieman automobiliams pastatyti
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Lenktyniauja “technikos bazės”
Iki šio meto komunistų pavergtoje Lietuvoje okupan

tas vertė lenktyniauti kolchozininkus, melžėjas, cemento 
gamintojus, odos darbininkus, o šiais metais jau skelbia 
lenktyniavimą Lietuvoje esančių “technikos bazių”. Lie
tuviškame kolchoze negyvenę ir rusų įvesto išnaudojimo 
nepažįstantieji nebežino, kokia yra ta “technikos bazė” 
ir kaip ji gali lenktyniauti.

“Technikos baze” okupantas vadina tą vietą žemės 
ūkyje, kurioj suvežą ir suneša visus žemės ūkio įrankius. 
Kai rusai atėmė iš Lietuvos ūkininkų žemę, tai tuo pačiu 
metu jie atėmė. iš jų ir visus žemės ūkio įrankius. Ką gi 
rusai padarė su atimtais įrankiais ir žemės ūkio mašino
mis? Dalį atimtų mašinų rusai išsivežė į Rusiją, bet di
delė tų mašinų dalis pasiliko Lietuvoje. Rusai nenorėjo, 
kad tais žemės ūkio įrankiais ūkininkai dirbtų jiems pa
liktus kelis arus, bet rusams rūpėjo, kad tais įrankiais 
lietuviai ūkininkai dirbtų kolchozinę žemę.

Vienur žemės ūkio įrankiai buvo suvežti į specialiai 
nurodytą kluoną, kitur jie buvo sudėti į daržinę, bet daž
niausiai jie buvo sumesti lauke. Atsiųstas rusas apie Lie
tuvoje vartotus žemės ūkio įrankius nieko nenusimanė, 
o lietuvis ūkininkas, netekęs žemės ir įrankių, tais įran
kiais daugiau nebesirūpino. Suvežti arklai ir akėčios, 
grėbliai ir dalgiai, kuliamosios ir vežimai stovėjo ir rūdi
jo. Ant arklų ir vežimų lijo ir snigo, jie rūdijo ir puvo. 
Tai buvo lietuviško kolchozo “technikos bazė”.

Prieš kelis metus pavergton Lietuvon rusai atsiuntė 
kelis traktorius, kertamas ir net sėjamas mašinas. Bet 
žiemą ir jos stovėdavo “technikos bazėje”. Labai dažnai 
traktoriai žiemą prastovėdavo laukuose, kur būdavo iš
varyta paskutinė vaga. Dažniausiai traktorininkas nepa
jėgdavo traktoriaus užvesti ir parvežti į “technikos bazę”. 
Lietuvon rusai vežė pačius blogiausius traktorius, kurių 
į Pakistaną negalėdavo išvežti. Vasarą tie rusiški trakto
riai dar eidavo, bet atvėsus orui jokiomis priemonėmis 
nebuvo galima jų užvesti. Turint galvoje naujai išaugin
tų traktorininkų “patyrimą”, jie dažnai prastovėdavo 
visą žiemą laukuose.

siųsti mechanikus rusus. Bet ir šie negalėdavo tokiose 
“bazėse” dirbti, nes jose nebuvo reikalingos šilumos, vie
tos mechanikui gyventi. Praeitais metais jau pastatė ke
lias priimtinas bazes.

“Technikos bazių” reikalu įdomų pareiškimą spau
dai padarė S. Peikštenis, žemės ūkio ministerijos ir 
elektrifikacijos valdybos viršininko pavaduotojas. Jis 
Tiesos korespondentui J. Bogdanskui tvirtina:

“Gerai tvarkantys savo technikos parką (bazę) 
ūkiai darbymetėje pasiekia geresnių rezultatų, negu 
tie, kurie turi kur kas daugiau mašinų ir kitų žemės 

ūki<^ mechanizmų, bet juos nekaip prižiūri. Geresnė
mis sąlygomis dirbantys mechanizatoriai dirbo pro
duktyviau ir kas ne mažiau svarbu, nesidairo darbo 
kitur. Praktika parodė, kad technikos kiemo įren
gimas duoda ekonominę naudą. Štai kodėl mes ir 
skatiname ūkius sudaryti sąlygas plačiau diegti pa
žangius žemės ūkio mašinų techninio aptarnavimo 
metodus.

Apžiūra parodė, kad respublikos ūkiuose žymiai 
pagerėjo technikos priežiūra ir mašinų panaudoji
mas. Bene didžiausią pažangą šioje srityje padarė 
Žemaitijos ūkiai. Daugeliui pavyzdžiu gali būti jau 
keleri meti labai gerai prižiūrintys savo mašinų par
ką Šilutės rajono Juknaičių tarybinio ūkio mechani
zatoriai. Ir praėjusiais metais čia įvyko gražių per
mainų — išasfaltuota centrinio technikos kiemo teri
torija, pastatytas naujas garžas traktoriams, prie 
autokobilių garažo įrengti techninio aptarnavimo ir 
diagnostikos punktai, pavyzdingai sutvarkytų me
chanizatorių poilsio kambariai”. (Tiesa, 1973 m, 
saus. 9d., 2 psl.).
Podgomas pasirašė įsakymą duoti lietuviams ordiną 

už geriausiai atliktus žemės ūkio darbus. Kaip tie darbai 
galėjo būti gerai atliekami, jeigu iki šios dienos kolcho
zuose ir sovchozuose nebuvo tinkamos vietos mašinoms 
taisyti. Jeigu Šilutės “technikos bazė” yra pati geriau
sioji, o tiktai šiais metais išliejo asfaltą toje bazėje, tai 
kaip tie mechanikai galėjo sugedusias mašinas taisyti 
purve, smėlyje ir dulkėse?

Peikštenis iškėlė viešumon dar vieną iki šio meto nu
tylėtą dalyką, būtent, kad gabesni mechanikai, pasku
bomis atlikę mašinų taisymo darbus ir neturėdami vietos 
poilsiui, ieško darbo kitur. Jeigu kolchoze nėra gerų 
darbo sąlygų mechanikui, tai jis meta darbą ir eina ten, 
kur jam daugiau moka. Netenka stebėtis kad “tarybinė
je” Lietuvoje mechanikai tapo gydytojais. Jie ne tikrina 
sugedusio traktoriaus, pirma nenustatę “diagnozės”, o 
“diagnozę” nustato tiktai specaliuose “diagnostikos” punk
tuose”. Jeigu traktoriaus negalima nuvilkti]; “diagnos
tikos punktą”, tai jis vagoje prastovi iki apeinančio 
vasario. M

metu savo

pa-

JONAS VILEIŠIS IR JO BROLIAI
Jų stambus įnašas Lietuvos laisvės istorijai

Didžiuojamės Stelmužės 
ąžuolu, kurio stuobrio rievėse 
yra surašyta mūsų tautos isto-

bedrįstame. Kas mums, žmo
nėms yra visas amžius, tas 
Lietuvos ąžuolams milžinams

Žiemą laukuose. rija, pradedant dar priešisto- yra tik kelios dešimtys rieve-
Po ilgų bado ir nederliaus metų, valdžia nutarė tasĮrinėmis prieblandomis, kad tikįlių jų Stuobriuose. Tegul, ly- 
hnikos bazes” aptvarkyti. Pirmiausia įsakė pastatyti įmes mokėtume tuos Gamtos!ginant su Lietuvos ąžuolais, 

bent po pastogę kolchozo įrankiams. Bet kai ir pastogė per tūkstanti metl? 8>vame me- mūsų gyveninio dienos yra tik 
nieko nepadėjo, pavasarį traktorių geriausi specialistai įrtat‘“s Wc™g!*u8.skai- •">»« tėkmėj, ta-

j: <.♦ a. • , ,, . bril. Stebimės ir didžiuojamės ciau kai kunu žmonių pergy-
e P J. ’ tui pradėjo statyti sienas ir telkti Dionizo Poškos^ Baubliu, Ivvas.lv I TVUIV C^J»VU»1HU SCXVAXJWJVr 

žemės ūkio mašinoms taisyti reikalingus įrankius. Lietu- amžiaus metrikų nė klausti ne- tiek daug datn. kad jas didžiau

“technikos bazes” aptvarkyti. Pirmiausia įsakė pastatyti j

nieko nepadėjo, pavasarį traktorių geriausi specialistai tyti. Stebimės ir didžiuojamės čiau kai kuriu žmonių pergy- 
, kurio vento gyvenimo istorijoje yra

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Daugelis iš jų, tik iš toto 
pasižiūrėję, neišdrįsta brautis 
per tokią nuskurusių žmonių 
minią. Taigi, ir elgetų negali 
sušelpti.

Kai jau pereinu visą turgų, 
patenku į tokias gatveles, ku
rios pilnos vietinių ir turistų. 
Matau, kad esu vadinamame 
bazare. Čia labai panašu į jau 
anksčiau matytus bazarus Li- 
banone. Egipte. Sirijoje ir ki
tur. Iš visų pusių čia tave šau
kia. siūlo įvairias prekes, su
venyrus ir visokius menknie
kius. žinodamas, kad čia aš 
dar rasiu kur kas įdomesnio 
pamatyti, bazarą perėjęs pa
lieku.

Suku po dešinei ir prieinu 
ištisą eilę vežikų. Jie stovi ir 
laukia turistų, kurie nusam
dytų pasivažinėjimui. Vienų 
arkliai įkinkyti po vieną, kitų 
poriniai, vienodos spalvos, 
neišlaikomi, nesuvaldomi. Ka
rietos, j kurias jie įkinkyti, 
spalvingos, erdvios ir labai pa
togios net keturiems sėdėti. 
Nusisamdau ir aš vieną iš jų. 
Žirgai obuolmušiai, nesuval

domi, o karieta kaip dvarinin
ko Kamarovo. Sumoku porą 
dolerių už ką vežikas žada per
vežti per visą miesto centrą ir 
atgal. Prasmengu minkštoje 
karietoje, patogiai kojas ištie
siu ir vežikas sujudina vadeles: 
šoka žirgai iš vietos, lyg kieno 
pabaidyti, ir ant jų kaklų su
skamba skambalėliai. Toks 
važiavimas turistui labai pa
togus: jis gali ramiai sau ste
bėti aplinką, kai ristele bėga 
arkliai. Supasi karietos “riso- 
rai”, o ir ratai ant minkštų gu
mų, taigi patogiau nebegali 
ir norėti. Susitinku tokių va
žiuotojų daug, skirtumas tik, 
kad aš vienas, o kiti prisikim
šę grupėmis.

Žinoma, kad aniems kur kas 
i linksmiau: juokas ir išdyka
vimas sklinda iš jų vežimų. Aš 
gi vienas sėdžiu ir labai oriai, 
lyg koks senovės grafas. Mano 
barzdotas, ilgu rūbu ir turba- 
nuotas arabas mikliai valdo sa
vo riestakaklius žirgus ir ret
karčiais ant jų užrikdamas rė
žia per nugaras botagu. Nuo
stabiai mažai automašinų. Gal 
užtat ir oras Čia toks švarus, ir

aš, lyg tokio oro atsargos no
rėdamas pasidaryti, vigais 
plaučiais dvigubai daugiau al
suoju.

Kai jau per miestą “turas” 
baigėsi, aš vėl išlipau netoli 
triukšmingos turgavietės, kur 
prieš mane išinro “karabelnin- 
kų” visokios būdos. Po bre
zentu apdengti stalai, ant ku
rių sukrauta viskas, kas šiame 
krašte galima rasti. Aš skubu 
praeiti pro jas ir patekti į vieš
butį. Jaučiu artėjantį pietų lai
ką skrandis prašosi pripildo
mas. nors nuovargis dar neat- 
klydęs.
FOLKLORO FESTVALYJE

Dar popietinis apsidairy
mas po neįprastai skirtingą 
miestą ir matau kaip atklysta 
vakaras. Iš viešbučio į rengia
mo festivalio vietą netoli. Ke
letas minučių pėsčiomis. Išei
nu. Gatvės užplūstos einančių 
į koncertą. Labai daug turistų, 
kurie suvažiavę tik išgirsti ir 
pamatyti jų folklorinį tryliktą
jį, tradiciniu virtusį, festivalį. 
Bilietą, kaip jau iš Kasablankos 
telefonu buvau rezervavęs, ra
dau. Pro tokius vartus. įvai
rius kiemus seku žmonių ei
nančius būrius ir patenku į di

aio ąžuolu žievėje nurašyti ne- jo broliai, dar būdamas gim- 
tilptų. Mūsų tauto* praeitis yra nacistu, priklausė susipratusių 
turtinga (hero iškaiš verksmais lietuvių moksleivių rateliui ir 
ir didvyriškais veikėjais, dėl-j vasaros atostogų
to mes ir į savo tautos himną apylinkėje platino draudžiamą
esame įrašę, kad “Iš praeities lietuvišką spaudą. Jis 1894 m. 
Tavo sūnūs te stiprybę semia”, baigė Petrapilio universiteto 

‘fizikos - matematikos fakulte
tą, 1898 m. baigė teisių fakul
tetą ir sekančiais metais buvo 
išvykęs į Berlyną gilinti teisių 
mokslo, bet neturėdamas iš
teklių turėjo grįžti ir pradėti 
verstis advokato profesija, 
tačiau dar studentaudamas jau 
jau gyvai bendradarbiavo Var
pe, kuriame iki 1904 metų iš
spausdino net 118 straipsnių, 
pasirašinėdamas įvairiais sla
pyvardžiais.

Aktingai dalyvaudamas Vil
niaus lietuvių ratelio, pasiva
dinusio “Dvylika Apaštalų” 
veikloje, ginant lietuvių kal
bos teises, 1899 m. iškovojo lie
tuviškas pamaldas šv. Myka- 
tojaus bažnyčioje, drauge su 
aušrininku Dr. Juozu Bagdo
nu parašė ir plačiai paskleidė 
Lietuvoje atsišaukimus “Tė
vynė pagalbos šaukia”, “Vy
rai, skaitykite ir kitiems duo
kite” ir kt Nuvykęs į Tilžę su 
Morta Zauniute išdirbo planus 
kaip Vilnių ir kraštą aprūpinti 
Prūsuose ir Amerikoje leidžia
ma lietuviška spauda; su bro
liu daktaru Antanu ir kitais 
“apaštalais” pasirūpino slėp
tuvėmis lietuviškoms knygoms 
Vilniuj laikyti. Suorganizavo 
varpininkų ratelį, kurs pini
gais ir raštais palaikė Prūsuo
se Itidžiamus Varpą ir Ūkinin
ką.

Kai 1904
ta lietuviška spauda (tam lai
mėjimui lemiamai prisidėjo jo 
brolio Petro Vileišio įtaka ca
ro valdžios viršūnėse ir riebūs 
patepimai kur reikia), Jonas 
Vileišis nedelsdamas išgavo 
leidimą savaitraščiui Lietuvos 
Ūkininkas leisti ir porą metų 
(1905 - 06) jį redagavo, o bro
liui Petrui įsteigus dienraštį 
Vilniaus žinias nuo 1907 iki 
1909 m. buvo jų leidėjas ir vyr. 
redaktorius. Tačiau prasidėjus 
sunkumams ir paaiškėjus, kad 
pačioje spaudos atgavimo pra
džioje leisti dienraštį, trūks
tant bendradarbių ir prenume
ratorių ir išteklių, Vilniaus ži
nios buvo sustabdytos. Vietoje 
dienraščio, Jonas Vileišis su
manė leisti pradžioje du kart 
per savaitę, vėliau tris kartus, 
demokratinės krypties laikraš
tį Lietuvos Žinias, kurias pa
vedė Lietuvių Demokratų par
tijai, redakcinę ir administra
cinę dalį perleisdamas Dr. K. 
Griniui ir F. Bortkevičienei, o

universiteto do-Įatsakominguoju redaktorium ir 
toliau pats pasirašydamas.

Stiprybės iš praeities be žmo
nių nedaug tepasisemsi. Dėlto, 
dažnai prisimename kai ku
riuos žmones, norėdami juos 
ne tik pagerbti, bet ir pavyzdį 
bei įkvėpimą iš jų gauti. Vie
no ir kito galime gausiai gauti 
iš trijų, brolių Vileišių, gyve
nusių devynioliktojo ir dvide
šimtojo šimtmečių sąvartoje. 
Tai broliai Petras, Antanas ir 
Jonas Vileišiai, visi kelių metų 
protarpias gimę Medinių vien
kiemyje, Biržų apskrityje — 
vyriausias brolis Petras gimė 
1851 metais sausio 25 dieną, o 
mirė 1926 m. rugpjūčio 12 d.; 
Antanas gimė 1856 m. mirė 1919 
m. balandžio 7 d., o Jonas gimė 
1872 m. sausio 16 d. (senuoju 
kalendorių sausio 3 d.) ir mirė 
1942 m. birželio 6 d. Taigi ką 
tik praeitais metais suėjo šio 
didžiai garbingo lietuvio šimt
metis nuo jo gimimo ir 30 me
tų nuo jo mirimo. Šis rašinė
lis yra visais metais pavėluo
tas. Laimei, turime pateisinan
tį ir atleidžiantį priežodį, kad 
geriau vėliau negu niekad.

Visų trijų brolių biografijos, 
(žiūr. L. E. tomas XXXIV psl. 
80 — 84), jų įnašas ir nuopel
nai lietuviams atgaunant savo 
spaudą, žadinant tautą, ją 
paruošiant laisvės ir nepri
klausomybės siekimui, o Lie
tuvos valstybę atkūrus visų tri- 
, ų nuopelnai inžinerijos, medi
cinos ir švietimo bei savivaldy- 
jių srityse yra neįkainuojami, 
jų aktingas dalyvavimas jau
nai valstybei pamatus dedant, 
Bet visų trijų veikimas Lietu
vos labui yra tiek panašūs, kad 
Enciklopedijoje perskaičius vie 
no biografiją galima turėti ben
drą supratimą ir apie dviejų 
kitų brolių Lietuvai- pašvęstą 
gyvenimą.

JONO VILEIŠIO ŠIMTMETIS
Joną Vileišį teko iš arti pa

žinti nuo Steigiamojo Seimo 
laikų ir iš “Lietuvos Žinių”, ku
riose jis visą laiką aktingai 
bendradarbiavo. Buvo ramaus, 
malonaus būdo vyras, taurus 
demokratas savo įsitikinimu ir 
elgesiu. Iš profesijos jis buvo, 
advokatas (jo broliai buvo Pet
ras inžinierius, Antanas medi
cinos daktaras), bet tai profe
sijai jis ko mažiausiai teskyrė 
laiko, veikdamas įvairiausio
se visuomeninės akcijos srity
se ir Kauno miesto burmistro, 
bei Lietuvos 
cento pareigose.

Jonas Vileišis, kaip ir abudu nors faktiškai ir Lietuvos Žinių

redaktoriuųi iki 1910 m. buvo 
ji* pats ir Mykolą* Sleževičius.

Užėjus I Pasaulinio Karo au
droms ir Lietuvos Žinias vėliau 
atgaivinus Kaune, Jonas Vi
leišis per visą garbingą to dien
raščio amžių pasiliko artimiau
siu jo globėju ir bendradarbiu, 
rašydamas įvairiais klausimais 
straipsnius, dažnai ir veda
muosius, o reikalui esant pri
šokdamas ir kurį sunegalavusį 
redakcijos narį pavaduoti.

Su Jonu Jablonskiu ir Anta
nu Smetona 1905 metais Vilniu
je įsteigė Aušros draugiją lie
tuviškoms knygoms leisti ir 
daugelyje Lietuvos vietų bib
liotekėlėms steigti. Tais pa
čiais metais daug laiko ir jėgų 
pašventė organizuojant Di
džiojo Vilniaus Seimo šauki
mą ir steigiant Lietuvos Vals
tiečių Sąjungą. Nors nuo caro 
kalėjimo išsisuko, bet nuo kra
tų, tardymų ir baudų neišsi
suko: tris kartus jo namuose 
caro žandarai darė kratas ir 
dukart nubaudė — 300 rublių 
už Vilniaus Žinias ir 100 rub
lių už Lietuvos žinias. Dėl 
žiaurios rusų cenzūros negalint 
nieko rašyti tautiniais ir ideo
loginiais klausimais, Jonas 
Vileišis vėl atgaivino Tilžėje 
Varpo leidimą. Jis buvo vie
nas iš Lietuvos Mokslo Draugi
jos steigėjų, dalyvavo Vilniaus 
Rūtos ir Kanklių draugijų veik
toje, su Albinu Rimka rašė 
Demokratų partijai programą; 
karui prasidėjus rūpinosi nuo 
karo nukentėjusių lietuvių glo
ba ir šelpimu, o 1915 m. pats 
įsteigė Lietuvių draugiją nuken- 
tėjusiems nuo karo tautiečiams 
teisių pagalbai teikti. Sekan
čiais metais vokiečių okupan
tų buvo apkaltintas rašęs ir pla
tinęs prieš vokiečius atsišauki
mus ir 1916 m. lapkr. mėnesį 
deportuotas į Vokietiją, bet 
kadangi kaizerinė Vokietija 
naikinimo kacetų ir incinira- 
torių neturėjo, tai sekančių me
tų gegužės mėnesį leido jam 
sugrįžti į Vilnių.

Veikliai dalyvavo Vilniaus 
konferencijoje, vėliau Lietu
vos Tarybos veikloje, ginda
mas Lietuvos demokratinės 
santvarkos principą ir sėkmin
gai kovodamas prieš “urachi- 
ninkų” monarchsstines užma
čias. Liaudininkams sudarius 
antrąjį ministerių kabinetą bu
vo vidaus reikalų ministerių, 
o ketvirtame kabinete finansų 
ministerių. Buvo Kauno mies
to burmistru nuo 1921 iki 1933 
metų, buvo ilgametis valstiečių 
liaudininkų garbės teismo na
riu ir pirmininku, dėstė Lietu
vos universitete, veikė savo 
profesijoje kaip advokatas; 
buvo vienas iš įvairių Nepri
klausomos Lietuvos visuome-

(Nukelta į 5 psl)

delį rajoną, kuriame be aukš
tų mūro sienų telkšo vandens 
baseinai. Kaip vėliau pasiro
dė, jie tik tam, kad nakties 
šviesų spalvos susilietų su van
deniu, prie k irto vyksta spal
vingo ansamblio dainos ir šo
kiai. Tada grožis pralenkia 
visas žiūrovų viltis, nukelda- 
mas į spektro spalvų pa-saulį.

Prasidėjo koncertas ir jų 
tautiniai šokiai. Visu pirma 
ansamblis suėjo į tarpe van
dens baesinų padarytą jiems 
estradą, kuri išklota spalvotų 
raštų kilimais. Jų drabužių 
nuostabus derinys: moterų 
melsvos ir oranžinės ilgos suk
nios, o vyrų balti ilgi rūbai ir 
ant galvų balti turbanai. Iš 
šonų aplink vandens baseinus 
platūs cemento takai, o prie
kyje mūrinė tvora su bokštu. 
Iš šonų kiek matosi, visur ža
luma mažų modelių dekoraty
vinis fonas. Kai visa tai susi 
lieja su vandens ir spalvų de
riniu prožektorių spinduliavi
me savo grožiu pralenkia ir 
“Pelenės” arba “Miegančiosios 
Gražuolės” pasakts.

Žinoma, daug kur jų muzi
kos bei dainų fono skambesys 
mano ausiai neįprastai skam
bėjo. Bet bendrai susumavus,

visas išpildymas palieka neiš
dildomą įspūdį.

Stipri būbnų ir visokių cim
bolų muzika, bei tautinės “ka- 
potom”, aštriais kampais , niu
ansų neturinčios dainos man 
europiečiui nebuvo žavėtinos, 
bet užtat šokiai, paskiri vyrų 
ir moterų buvo labai žavingi. 
Kai kur net akrobatiškai paį
vairinti sukėlė publikos ovaci
jas. Kur nori gali stebėti : vie
nos poros atsimuša baseino 
vandenyje, o pakeli akis, ma
tysi jas estradoje. Visa progra
ma tipiškai morokiška. bet tuo 
negalima nusivilti, iš anksto 
tai jau buvo žinoma. Publikos 
reakcija rodė, kad jiems labai 
patiko. Man gi susidarė įspūdis, 
kad viskas buvo atlikta gerai ir 
profesionališkai. O jeigu jų kai 
kurios tautinės dainos man ir 
nepatiko, tai jau čia mano 
skonio reikalas.

Kaip paprastai, tradicinio 
festivalio uždaryme būna ir 
kalbos. Aš jų nelaukęs išėjau. 
Kai pažvelgiau į laikrodį, nak
tis jau ritosi per dvyliktą. Mies
tas. spėju, jau būtų pustuštis, 
jei koncerto klausytojai nebū
tų užpildę gatves. Kai grįžau į 
viešbutį, nugirdau, kad daug 
norinčių negalėjo į koncertą

pakliūti — bilietai išparduoti. 
Tada buvau laimingas, kad 
mano kelionė nebuvo veltui.
SULTONO PILĮ APLANKIUS

Rytas kaip iš pieno plaukęs. 
Čia nėra nei nuo jūros didelio 
rūko, nei debesėlių, saulė iš 
pat ryto pažėrė milijonus švie
sių, kaitrių spindulių. Nuobo
dūs pusryčiai mažoje salėje. 
Jau devynios. Einu į miestą ir 
suku per patį turgų, kurs dar 
dėl ankstyvumo tebėra tuščias. 
Pas i n esu labai siauromis gat
velėmis sultono pilies link. 
Priešais mane atvažiuoja ara
bų traukiamas ir stumiamas 
didelis vežimas. Prisišlieju 
prie sienos, kad galėtų prava
žiuoti ir nuseku tą vežimą, ku
riame pilna nepažįstamų daik
tų.. Kai kurio* krautuvėlė* at
sidarė ir aš stebiu Jų prekes: 
pintinių, virvių, storų lyg pan
čių prikabinta, odų, nedirbtų, 
apie kurias zvimbia didelės 
musės, geležų, sunešiotų rū- 
bųir pagaliau ko ten nematysi. 
Čia automašinos nevažiuoja ir 
nėra kaip važiuoti, nes gatvės 
siauros. Einančių arba veži
mus traukiančių žmonių čia 
daug.

Nelijo, bet gatvelėj* daug

vandens telkšo ir pravažiuoją 
dviračiai taško į šalis. Paga
liau jau išeinu į plačią gatvę ir 
dairausi, į kurią pusę pasukti, 
kad patekčiau į sultono pilį. 
Pasiklausiu. Praeinu dar ke
letą kvartalų ir jau matau iš
kilusio pastato bokštus, ant 
kurių gandrai susisukę lizdus. 
Savotiškas namas ir abejuose 
galuose bokštai. Bet kaip su
tapo kad abejuose bokštuose 
gandralizdžiai? Viename po
relė vaikus peni, kitame vie
nas gandras, raudonomis ko
jomis demonstnfoja savo gra
mozdišką figūrą. Aš jau veik 
tikras, kad čia ir bus ta sultono 
pilis, bet ne, į pilį reikia dar 
pasukti į kairę ir pereiti tą pla
čiąją gatvę.

(Bus daugiau)

HuienasiL—, a Tom mb..'
Uanta hfctf prte v $*r4r* 
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ML ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

Ht G8RKL8S LIGOS
, PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
MM.: PROSPECT 84229 

R«0d. tetof.: WAIbruuk 5-507*
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

M1O 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rurz. M. 239-4*03

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR AAOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
*449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Buildins). Tel. LU 5^44*
Priima ligoninę pagal su&itarimą. 

Jei neatsiliepiąs skamOmu 374-0012

’ofefcr PRospoct 8-1717

DU S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST *3rd STREET 
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Lrečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rea. 3241 WEST **th PLACE 
Phone; REpublic 7-78*8

DR. C K. BOBELIS
INKSTU IR ŠLAPUMO i AKU 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Pox Valley Medical Cooter 
8*0 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

CTA uždarinėja stotis

Pranešama, kad Chicagos 
Tranzito administracija (CTA) 
pradėjo taupyti išlaidas mažin
dama tarnautojų skaičių ir tuo 
tikslu uždarinėdama kai ku
rias požeminių ir viršmiesti- 
ni^ traukinėlių stotis.

Uždarytos Sedgwick ir Dor
chester stotys; be to uždaromi 
pagalbiniai įėjimai: iš 33 gat
vės į 35-tos gatvės stotį; iš Kee
ler Avenue į Pulaski Rd. stotį 
ir iš Parkside Avenue į Central 
Avenue stotį.

SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI

— Humboldt Parko Lietuvių Klu
bo metinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 17 d.. 12:15 vai. 
popiet, Almira Simons miesto parke
lio svetainėje, 1640 N. Drake Ave., 
pirmame aukšte 103 kambaryje. Na
riai ir narės prašomi skaitlingai da
lyvauti, nes turėsime išrinkti klubo 
valdybą 1973 metams, reikalingas 
komisijas ir kt. Po susirinkimo bus 
vaišės. W. Mankus, rašt.

Magdalena Sankūnienė VASARIS” (Medžio raižinys)

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

ReUd.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

— žemaičių Kultūros Klubo meti
nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 17 d. 7:00 vai. vakaro Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Na
riai kviečiami atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalus, kurių yra daug 
Taip pat laikas užsimokėti nario 
mokesčius. Po susirinkimo bus vai
šės. Rožė Didžgelvienė, rašt.

Rol: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

*132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimų. Jei neat

siliepia. skambinu Ml 3-0001.

GRADINSKAS
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Maldoje neperstojanti. Rom. 12:12.

Brangūs mokytiniai Kristaus, kokią palaimintą privilegiją suteikė 
mums Dievas, kad galime būti maldoje neperstojančiais: galime visada 
melstis—kelti augštyn prie Dievo savo mintis ir savo širdis bet kada ir bet ku
rioje vietoje, ir taip darant kas dieną ir kas valandą pripažinti, kad Tėvas 
mūsų brangaus Viešpaties Jėzaus, visuomet gyvena su mumis O tada, kaip 
jau atsilikome savo dienišką pareigą, po Jo apyeizda ir vadovystę, arba bet 
kokiu laiku kada mūsų siela pamato reikalą, kiek brangi yra ta privilegija, 
įeiti į savo kambarį ir ten, po Dievo akių, palengvinti sunkumą save širdies.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokam; 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th St, Chicago,

8V. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Illinois

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
\»L/ '2533 W. 71st Street
• Ik Telef.: GRovehiU 6-2345-6

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUUNAITI

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Sa KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2*70.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC- 
2454 WEST 71st STREET

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

į
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
» ■ ■■■—-

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
DR. FRANK PLECKAS

OPTOMETRIST AS
KALBA LIETUVIŠKAI 

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

. “contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SABUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

PERKRAL'STYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. IE R t N A S 

2047 W. 671 h PI. WAIbrook 54063

JONAS VILEIŠIS IR...
(Atkelta iš 4-to psl.) 

ninių, ūkininkų ir kt. orga
nizacijų steigėjų ir dažniau
siai pirmasis pirmininkas, be 
k t Varpo b-vės, Atžalos b-vės, 
Lietuvos Kooperacijos banko, 
Lietuvos Uuniversiteto studen
tams šelpti dr-jos, Lietuvos 
miestų sąjungos, Lietuvių dai
lės mylėtojų, Lietuvių — švedų, 
Lietuvių — estų dr-jos Lietuvos 
jungos, Lietuvos gyvulių globos, 
aero klubo, Vilniui vaduoti są- 
Lietuvių — estų dr-jų, Lietuvos 
jai Lietuvos dainų šventei ruoš
ti komiteto pirmasis vicepirmi
ninkas ir t t.

Bendradarbiavo visoje eilė
je laikraščių ir žurnalų, pats 
parašė ir atskirai išpausdino 
eilę brošiūrų įvairiais klausi
mais.

Iš šios prabėgomis sukraty
tos apybraižos galima gauti 
vaizdą, kokio didžio ir šako
to lietuvių tautos ąžuolo Jono 
Vileišio ir jo brolių būta.

Jonas Vileišis paliko sūnų 
teisių daktarą Petrą Vileišį, gy
venantį ir veikiantį Connecti
cut valstijoje, JAV-bėse, ir dvi 
dukteris — Ritą Vileišytę Bag
donienę, gyv. Elisabeth, N. J. ir 
Eleną Vileišytę Devenienę, gyv. 
Santa Monica. Kalifornijoje.

J. Pr.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Every year we M 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

Juodieji žydai Chicagoj
Chicago Today straipsnyje 

“Chicago — Juodojo Judizmo 
JAV-bėse lopšys” praneša, kad 
IHinojaus universiteto Chica
go Circle profesoriaus James 
Landing apskaičiavimais “Juo
dųjų žydų” visuose JAV yra 
apie 25,000 ir iš jų 10,000 gyve
na Chicagoje.

“Juodųjų žydų” sąjūdis pra
sidėjęs Vidurvakariuose, grei
čiausiai kad Chicagoje, bet jie 
skaitomi “neletimuotais” (tei
siškai nepripažintais), kadan
gi žydų rasė jų tokiais nepri
pažįsta, ir patys jie neturi jo
kių įrodymų, o tik tvirtina, 
kad jų tėvas toks buvo”.

“Juodieji žydai” jaučiasi esą 
kilę iš originaliu hebrajų ir 
tvirtina, kad visi biblijiniai as
menys buvo juodosios rasės.

Jie Chicagoje turi savo 12 
kongregocijų, kurių kiekviena 
kitaip aiškina spvo kilmę. Dau
gelis jų sakosi esą arba hebra
jai izraelitai, Juodieji žydai 
Etiopijos bebojai ir tp. Jie 
laikosi žydiškc tikėjimo, vyk
do žydišką ritualą, skaito heb
rajų šventradus ir studijuoja 
Hebraizmą. Kiekviena grupė 
turi savo hebiaiškas mokyklas; 
ne vienas ję “rabinas” arba 
“dvasios vadts”, kaip jie yra 
vadinami nėra gavę jokio apmo
kymo į rabinus.

Apie juos beveik nėra litera
tūros, nors jie leidžia du savo 
laikraščius; The Nation Chi
cagoje ir kitą Brooklyne. '

PERI NE SAVO KIAUŠINĮ

Argentinos daktaras Raul 
Blanco pranešė Sao Paulo, Bra
zilijoje, įvykusiame “Vaisingu

mo ir sterilumo” kongrese, kad 
ateinantį kovo mėnesį Buenos: 
Aires, Argentinoje, Alvarez ligo- * 
ninėje laukiama gimstant pir
mojo tokio kūdikio, kurs buvo 
pradėtas motinos ne iš nuosavo 
kiaušinėlio, iš svetimos moters 
gauto transplantacijos būdu).

Pirmoji tokia transplantacija 
(perkėlimas) toje ligoninėje pa
daryta dar 1971 m. liepos mė
nesį po ilgesnių eksperimentų su 
šunimis, kur pasak Dr. Blanco 
devynios kalės iš dešimties at- 
vedusios normalius kiekius svei
kų šunyčių. 

— f

NUPIGINTOS KELIONĖS
LĖKTUVU PER ATLANTĄ

Pranešimu iš Londono, britų - 
užjūrių aviacijos korporacija 
BOAC žymiai nupigino kainas* 
skrendant skersai Atlandą. Nau
josios kainos į abu galu (iš Lon
dono į New Yorką ir atgal) yra: 
59 svarai arba 138.65 doleriai. . 
Šias kainas dar turi patvirtinti ■ 
britų valdžia. Toks kainų nupi-r 
ginimas buvęs galimas dėl to, 
kad I.A.T.A. (Internacionale 
Transporto asociacija) negalėjo 
susitarti dėl kainų per Atlantu.

I.A.T.A. kainos skridimui 
skersai Atlantą būtų truputį di
desnės ir priklausomos nuo se
zonų. Skridimas į abudu galu 
— iš Anglijos į Ameriką ir atgal 
būtų nuo 62 iki 85 svarų (nuo 
145.70 iki 199.75 dolerių) — pi
gioji kaina huo Kalėdų iki bir
želio 14 dienos ir nuo spalio 15 
iki gruodžio 6 d.

REMKF1S TUOS BIZNIERIUS.

KURIE GARSINASI

“NAUJIENOSE"

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAZEIKWANS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is 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 vaL 
ryto.

Telef.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

Washington, D. C. 30JC1.

' CW-
JbONa

AOMATNO.MR-41-A7

- . Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

Chicago*
Lietuvių 
Laidota Ylų 
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME
KOPLYČIA?

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ava., Cicero, UL Phone: OLympic 2-100S

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

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso Mofu HEmiock 4-2123
Redd, telef.: Glbeon *4195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tan telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
MlK orthopeoas-protezistas

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoepoct 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJTKNOST’. — TURI GERIAUSIA 

PASTSBHM4 BHNYJ1

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėde 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 semis laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vieniše žmogaus Gyvonimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimaa duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanai RMm, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 pst, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Naujienose galima gauti ouikių knygų, runoa papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJA NT, gražiai įrišta. 464 pust-------------

' Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Prof. Vacį. BiržiMm, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
ISTORIJA, I dalis. 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 puaL, įrišta — $3.00. 
minkštais viršeliais —

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 pa
juosės Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 pusi.----------------------------------
P. LiOdžiuvien*, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

S. Mkhalsonaa, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE. 297 p. 
įrišta — 85.00 minkštais viršeliaia —-------------

Or. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 
pusi., dabar tik------------------------------------------------

kokią

$6.00
$6 JO

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.08

$4.88

$10.00

NAUJIENOJ
1739 So. Halsted 8L, Chicago 8, I1L — TeW. HA 1*6100

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Ha. LITUANICA AVfi. TeL: YAroa 7*1136-1129

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 WEST 60th STREET REpublie 7-1218
2814 WEST 28rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hiila, UL 974-4410

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

5 Z NAUJIINO1, CHICAGO 8, Itl----- TVtSOAT. JANTA1Y 18, M71



Gyvenimas pavergtoje Lietuvoje
Rašo anglų korespondentas neseniai buvęs Vilniuj

Britanijoj veikianti žinių 
agentūra EC1 savo biuletenyje 
paskelbė okupuotoje Lietuvoje 
apsilankiusio F. l'ogg (iš Edin
burgo) straipsnį apie pokalan- 
tinių įvykių nuotaikas. Ten ra
šo jis:

KĄ PASIEKĖ RIAUŠĖS?
“Tauta .kuri jaučiasi laisvojo 

pasaulio užmiršta, astuonių lie
tuvių, dalyvavusių gegužės riau
šėse Kaune, byla, jeigu nieko 
kito ir nepasiekė, tai bent at
kreipė pasaulio dėmėsi i šių ne
laimingų šalį.
ir riaušės, tėra naujas ženklas 
nepasitenkinimo kelyje, kuriuo 
tauta buvo priversta eiti nuo 
Sov. Sujungus atneštos okupa
cijos 1914) m. žmonės, su kuriais 
kalbėjau, man pareiškė, kad 
riaušės buvo daug rimtesnės 
nei pradžioje buvo manoma. ’ 
Xtrodo, kad bent šeši asmenys 
mirė, o ne vienas milicininkas, 
kaip oficialiai buvo skelbta. 
Nors sovie|iniai pareigūnai 
skelbė; kad tai “chuliganiz
mas ir viešosios tvarkos ardy
mas”, tačiau tikrovėje tai buvo 
tautinis proveržis, slopintas 
daugiau kaip 30 metų. Žvel
giant atgal, tos riaušės gal ir 
buvo nenaudingos, tačiau jos 
buvo protesto mostas, kurks 
uždaroje sovietinėje visuome
nėje kitaip ir negalėjo būti pa
reikštas. Yra žinoma, kad ■ 
gana ilgokai buvo laikomi su
imti 200 asmenų, daugelis jų 
buvo areštuoti po demonstra- 1 
cijų, kai buvo draudžiama sto- i 
vėti krūvoje gatvėse daugiau ! 
kaip trim asmenim”.

“Ten yra dvi neatskiriamos 
[sritys — religija ir tautybė. Lie- 
[tuva buvo paskutinė Europos 
tauta, kuri priėmė krikščiony
bę, bet kai katalikų tikėjimas 
įsitvirtino, tapo atkakliai gina
ma tautine institucija. Katalikų 
Bendrija atlaikė Stalinų, ir 
jeigu ji šiandienų iš viso dar 
egzistuoja, nepaisant adminis
tracinių smaugiančių varžtų, 
yra aišku ženklas, rodąs tauti
nio ryžto kietuma. Vilniuje iš 

. 37 šventovių atidarytos tėra 7. 
ioj* b\ a, aip pyįjaj su Ronia palaikomi neo

ficialiais keliais. J vienintelę ku
nigų seminarijų Kaune leidžia
ma kasmet priimti tiktai pen
kis kandidatus. Daugelis vy
resnio amžiaus kunigų miršta, 
o likusiems tenka vis didesnė 

j darbo našta. Dėl to nebuvo jo
kia staigmena 17,000 lietuvių 
memorandumas Jungtinėm Tau 
tom, kuris buvo Įteiktas šiais 
(1972) metais, prašant dides
nės religijos laisvės”.

RELIGIJA IR TAUTYBĖ

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REIKALINGAS prityręs auto me
chanikas. California Super Service, 
4824 So. California Ave. Skambinti 
Eringiui VI 7 9327.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia 

JAŠTTOR WANTED 
for medium size printing plant 

and offices. 40 hour week. 
Permanent.

276-1600

REAL ESTATE

BARBER SHOP su 2 kėdėm ir vi 
sais įrengimais parduodama 69-je 
gatvėje.

Telefonas 434-7933

DIDŽIOJI PROBLEMA
“Lietuviai yra save gerbian

ti tauta, jautriai branginanti 
savo kultūrų bei savitas tradi
cijas. Jų problema yra didesnė 
nei politinės institucijos, bū
tent, pats tautinis išlikimas. 
Trumpai tariant, tai maža tau
ta, kuri praeityje ne kartą ko
vojo net ir tais atvejais, kai 
grėsė milžiniškos pajėgos. Ge
gužės riaušės nebuvo pirmoji 
jausmų demonstracija, išreikš
ta veiksmais. Po pastarojo karo
lietuvių partizanai kovojo prieš Tai yra žinoma daugeliui lietu- 
rusų okupaciją apie aštuone- vių.
rius metus, kol buvo galutinai priimtinu nei kuris nors rusas, 
sutriuškinti”.

SANTYKIAI SU RUSAIS
“Santykiai tarp rusų, gyve

nančių Lietuvoje, ir vietinių 
gyventojų niekad nebuvo geri. 
Dabar, po anų riaušių, jie yra 
labai įtempti. Rusų imigrantai 
niekad nebuvo maloniai prii
mami, juoba, kad jie užima 
svarbiąsias pozicijas. Praeity
je jas užimdavo lietuviai ko
munistai. Buvo piktinamasi 
taip pat kelių tautinių pamink
lų pašalinimu ir gatvių vardų 
sovietiniam. Labiausiai skaudi
na lietuvius rusu atsisakvmas 
mokytis toje respublikoje lie
tuvių kalbos, kuri yra oficiali 
vietos kalba. Lietuviai turi mo
kytis rusų kalbos“.

BALTIJOS gražusis studentų penketukas: Vilius Lemk's, 
Helmutas Bertulaitis, Erikas Rotkis. Juozas Jasulaitis ir Stasys 
Jasulaitis. Jų koncertai įvyks sausio 20 ir 21 dienomis Marijos 
aukšt. mok. Auditorijoje.

Kvintetas su didžiausiu pasisekimu yra koncertavęs Vokie- 
♦ijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje ir kitur.

Koncertus rengia Grandies šokių išvykai į Pietų Ameriką 
Globoti Komitetas. Bilietai gaunami Marginiuose.

REAL ESTATE FOR SALI, 
Namai, Žemė — Pardavimui1

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VlŠŲ RtšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

LIETUVIŲ PASTANGOS
“Vis dėlto, nors ir policijoj 

tarnauja daugiausia rusai, dau
gelis partijos vietų yra užimtos 
lietuvų. Pirmasis vietinės par
tijos sekretorius Sniečkus yra 
lietuvis. Praeityje jis sėkmin
gai atlaikė Maskvos spaudimą, 
ypač istorinio paminklo — Tra
kų pilies atnaujinimo atveju.

Dėlto jis laikomas labiau

Be to. Lietuvai iki šiol geriau

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9201

sekėsi nei Latvijai su Estija iš
vengti rusų antplūdžio. Dau
giau kaip 80% gyventojų yra 
lietuviai. Be to, jei tikėti pas
kutinei statitstikai, jų skai
čius palengva didėja. Išimtį 
sudaro Vilnius, kur 50% gy
ventojų yra nelietuviai. Gal 
dėlto tenai nebuvo ir riaušių. 
Kaikurie lietuviai, su kuriais 
man teko kalbėti, buvo pasi
ruošę geriau atsisakyti augštes- 
nio gyvenimo lygio nei sutikti 
su rusų imigracija iš sovieti
nių respublikų (šiuo metu į 
Kauną ir Vilnių gausiai plau
kia rusai, kad dar labiau at
mieštų lietuvius. Red.).

Kiek tos riaušės atsilieps į 
pastaraisiais metais pasireiš
kusią tendenciją perleisti va
dovaujančias vietas lietuviams, 
sunku pasakyti. Spaudimas jau 
pradėtas vykdyti, ypač kultū
rinėje srityje, paliečiant tau
tines institucijas. Iki šiol so
vietinis režimas, nežiūrint teis
mo, bandė įvykius menkinti. 
Maskva stebi ir kol kas dar nė
ra aišku, ar polinkis į sritinę 
autonomijų galės įbūti tęsia
mas”.
"Tėviškės Žiburiai" Nr51-5%

Karo Lauko Paštas
Knygoje “Mūsų Sparnai”, iš

leistoje Lietuvos karo avia
cijos dešimtmečio sukaktuvėms 
paminėti (1919 1929 m.),
redaguotoje kan. lak. kpt. J. 
Pyragiaus, Aviacijos leidinys, 
Kaunas, 1929 m. psl. ;_
aprašant žymesniuosius 1921 
metu Įvykius, pažymėta:

“Rugpjūčio 
aviacija pradėjo karo pašto iš- 
vėžiojiiną. Karo paštas buvo 
gabenamas kasdien, jei tik oro 
sąlygos leisdavo,, Į šiuos rajo
nus:

I. Žiežmariai H- Žąsliai — 
Kaišiadorys.

II. Ukm ergė 
Žeimiai,

III. Alytus — Jlarijampolė,

IV. Kėdainiai — Šeduva — 
Panevėžys.

Pašto nešiojimas tęsėsi lig 
vėlyvo rudens”.

— Kazys čepukas paguldy- 
dytas Illinois Masonic Medical 
Center ligoninėje, 836 W. Wel
lington St. Praėjusios savaitės 
pabaigoje pasijuto blogai. Duk
ra Valerija ir žentas Walter 
Cherry’ skubiai išvežė į ligoni
nę. Ligonis jaučiasi geriau, bet 
dar teks ilgiau pagulėti, kol 
galės namo grįžti. v

— Praėjusį šeštadienį apie 
9 vai. vakaro žurnalisto Stasio 
Juškėno žmona prie Archer ir 
Kedzie laukė autobuso. Du 
baltieji pusberniai prišokę prie 
Juškėnienės atkišo peilius ir at- 
mę jos rankinuką su pinigais 
ir kitais daiktais pabėgo.

— Robertas Raudonis iš
rinktas Marquette Parko jau
nučių beisbolo organizacijos 
sekretorium.

— Joana Lamsargytė daly
vauja Marijos aukšt. ‘mokyk
los krepšinio komandoje, kuri 

52_  53 laimėjo apylinkėje 1-mą vietą.
— Steve Janulis žaidžia Hale 

pradžios mokyklos krepšinio 
mėn. pabaigoje rinktinėje Hawks. Jis laimėjo

1-mą vietą ir Midway Kiwanis 
klubo dovanas, nugalėdamas 
galutinėse rungtynėse St. Sym- 
phorosa mokinių komandą 
33:26 rezultatu.

Gelvonvs —

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
CUSTOM BUILT RANCH — 

Vicinity 84th & California.
7 large rooms. 2Vz baths. 2 fireplaces. 
Large finished basement. In-law apart
ment attached. Far too many extras 
to list $54,500.

Shown by appt. 925-6299.

BUTU NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO- 

TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVTMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

JAMO

LAIMINGI NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
. 20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
■ gazu šildymas, apsaugotas beismantas.
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga-

AG auto pfbuu nroę lite užimti $22 °00-• V. AUIV ItCBULUCAJ PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
Čia automobiliai išlyginami ir nuda- 2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai (kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge- 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai- 

nos nebrangios.
3518-24 W. 63 r d Street, Chicago, III.
______ TEL. — 776-5888

Anicetas Garbačiauskas, sav.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

M. A. š I M K IT S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai.

HOME INSURANCE

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 

{vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai
maistas, doleriniai Certifikatai.

— Grace Mitka, Milwaukee. 
Wis., kartu su sveikinimais ir 
gerais linkėjimais vajaus pro- 
ga.atsiuntė 5 dol. Ji yra skaity
toja nuo 1937 m.

• Kalėjimo kapelionas ap
lanko kameroie nepataisomą va
gišių.

— Kai išeisi laisvėn, — dėsto 
kunigas — aš nielai tau padėsiu.

— Ačiū kapelione, — atsako 
vagišius. — Vargiai ar galėsiu 
pasinaudoti jūsų paslauga: va
gystė labai sakus menas, o 
kunigas šioj rytyj neturi pa
tirties.

— Lietuvių Dailės Institutas 
suruošė dailininko Viktoro Viz
girdos tapybos darbų parodą ir 
maloniai kviečia visus atsilan
kyti naujoje Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo Centre, Chi
cago] e. Parodos lankymo lai
kas: savaitės dienomis nuo 7 
iki 9 vai. vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 11 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro. Paroda už
daroma sausio 21 dieną 9 vai. 
vakaro. (Pr.)

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654 tSSSL

state farm hre and Casualty Companv

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublic 7.1941

ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84.000.

(W>. KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. Trenktas sausas beismon- 

į tas 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip nauias. $23.000.

i 4 BUTU po 5 kambarius mūrasi 4 
auto mūro garažas. Naujas sazo_ šil
dymas. Platus lotas. Arti Tėviškės 

. bažnveins — Marouette Parke. $49.500. 
j 2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismon^as. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metu mūro reziden- 
ciia. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil- 
dvmai. Cent, oro vėsinimas Garažas. 
Arti Kedrie ir parko. $40.000

2 BTTTU gražus mūras arti vienuo- 
Ivno. Nauias ?azn šildymas. 2 auto mū
ro garažas $2« 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias ffazo šildymas. Arti Margučio 
radUo «i5«no

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent oro vėsinimas. Įrengtas 
heismnntos baras, vonios. 40’ lo
tas Garažas. $24 000.

PLATUS VERTINGAS TOTAS Mar- 
nuette Parke. Kaina $9.900.

R KAMBARIU Pį aukšto 16 metų 
9 vonios Tron«t?c Ko’«man- 

tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.
2 AUKŠTU 2 BUTU NAMAS pla

ins lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
'22.000.

Valdis Real Estate
Y051 So. Washtenaw Ave RE 7-7200

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 Wert 69th St, Chicago, m. 60629. • TeL W4 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvit tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

— Baltijos Kvinteto, pagarsė
jusio vakarų Europoje ir rašy
tojo Antano Gustaičio satyrinės 
kūrybos VAKARAI - KONCER
TAI įvyks Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje, Chicagoje, 
sausio 20 d., šeštadieni, 8 vai. va
karo ir 21 d., sekmadienį. 3 vai. 
po pietų, 
giniuose,

i Chicago, 
8-4585. 
tams tik
karus rengia Grandies šokių iš
vykai į Pietų Ameriką globoti 
komitetas. (Pr.)

Bilietai gaunami Mar- 
2511 West 69th St., 
Ill., telef.: (312) PR 
Jaunimui ir studen- 
2 dol. Koncertus - va-

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas 32 pėdu sklvnas. Tuoj ga
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne- 
hrarume 64 ir Artesian

MŪRINIS BUNGALOW 6 kamba
riai. Dideli miegami. Moderni vonia 
ir virtuvė. Mūrinis garažas. Platus 
sklvnas. Daug priedų/ 64-ta ir Cali
fornia. $26.900.

fSTMATTTS REALTY
2951 W 63 ST (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontą*

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslepiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose perduodami ui $4.00, o kietuose 

viršeliuose ui $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus paslysite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2 50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL — TUESDAY. JANUARY 16, 1973

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 2; mėty, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeiti 1 čiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo ndresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St.. Chicago. HL 60608

— Kviečiame visus Į linksmą 
pobūvį, sausio 27 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vakaro. Jaunimo Cen
tre. įvyksta linksmas pobūvis, 
kurį rengia Grandies šokių iš
vykai į Pietų Ameriką globos 
komitetas. Rus trumpa progra
ma. šokiams gros Neo Lituania 
orkestras. Rezervacijų ir infor
macijos reikalu skambinti Ire
nai Kriaučeliūnienei GI 8-2323 
arba Ix^onardai Dargienei 
865-1156. (Pr.)

— Įvairiems parengimams 
l ir progoms prityrusi šeiminin- 
,kė gamina maistą. Visokie už- 
' sakymai yra priimami ir bus 
gardžiai ir skoningai pagamin- 

I ti. Kreiptis: RUMšOS krautuvė. 
! 4359 S. Maplewood Ave.
Tel. VI 7-2149. (Pr.)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, III. 60632. Tol. Y A 7-5980

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rines (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 80809. TeL: VI 7-3447

A. ČEPULIS, NOTARY 
PUBLIC

INCOME TAX SERVICE

3548 SO. EMERALD 
LA 3-1387

Pensijos ir kompensacijos iš Vdkie- 
tijos. pilietybės popieriai, ivairių 
valstybės formų pildymas. Intend Į 
santų reikalais lankosi valdžios ir 
savivaldybės ištaigose. Padeda su
tvarkyti pensijos ir bedarbių pašal
pos reikalus.

DtL AUKŠTOS KOKYBES KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažvtojo darbai. 
Veltui ikainavimas Skambinkite dabar

Al. wwTiFAirrrc tw, maw

Federaliniu Ir vrtstiioa pa|amy 
mokėsiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nokilfwlamo turto pirkimas • 
perdavimas

Pat^iu pelludllimM

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ *NAUTIENAS*

Draudimo lnformacl|oa
INSURANCI
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY
29S1 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tol. 436-7673




