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KISSINGER IŠVYKO /SAVITI SUTARTIES
DEMONSTRACIJOS WASHINGTONE IR 
KITUR-VIENOS RANKOS DARBAS

WASHINGTONAS. — Daug amerikiečių nesupranta, kodėl 
didžiausios demonstracijos prieš karą Vietname įvyko per prezi
dento Nixono inauguraciją. Net ir spaudoje rašoma, kad nelogiš
ka esą demonstruoti dabar, kada karas jau beveik baigtas, kada 
Vietname liko tik 23,000 amerikiečių kareivių ir demonstruoti prieš 
prezidentą, kuris sumažino kareivių Vietname skaičių iš pusės 
milijono. Tokios kalbos rodo, kad tie, kurie taip kalba ar rašo, 
nepažįsta komunizmo konspiracijos. Demonstracijos įvyko inau
guracijos dieną ne tik Washingtone, bet jos buvo suorganizuotos 
Dortmunde, V. Vokietijoje, Paryžiuje, Berlyne, Stokholme, To
kijo ir New Delhi. Visur buvo naudojama ta pati taktika, nešio
jami tie patys šūkiai; “Nixonas — žmogžudys”.

WASHINGTONO demonstra
cijoje dalyvavo apie 60,000 žmo
nių, daugiausia jaunimo. Buvo 
išdalintos Viet Congo vėliavos. 
Plakatai reikalavo pasirašyti tai
kos sutartį. Apie 2,000 Vietna
mo veteranų žygiavo šaukdami 
“1-2-3-4 — Sign the treaty, stop 
the war”- Studentai už demo
kratinę visuomenę ir Jaunimo 
Tarptautinė partija — jipiai — 
vežė vežimą, ant kurio buvo di
delė žiurkė su Nixono veidu. 
Žiurkė turėjo nasruose kruviną 
lėlę. Inauguracijos paradui vyk
stant Pennsylvanijos gatvėje, 
kažkas iš minios metė butelį į 
prezidento automobilį. Neskel
biama, ar sargybiniams pavyko 
pačiupti tą metiką.

Kartu su šūkiais prieš karą 
buvo keliami rasizmo klausi
mai, prezidentas buvo kaltina
mas palinkimu į diktatūrą. Vie-

1$ VISO PASAULIO

na grupė šaukė žygyje “King Ri
chard the rat”.

Palyginus su televizijoje pa
rodyta į inauguraciją suvažia
vusia publika, demonstracijų 
dalyviai atrodė lyg iš kitos pla
netos. Vyrukai ir merginos ap
sirengę purvinais, suglamžytais, 
lopais apsiuvinėtais drabužiais, 
netvarkingais plaukais, išsipešio- 
ję, susivėlę.

Amerikoje, panašiai, kaip Šve
dijoje demonstrantai nešiojo 
Viet Congo vėliavas ir šaukė: 
“Tegyvuoja tautinio išlaisvini- 
mcT frontas!” Japonijoje apie 
1.200 demonstrantų buvo pasi
puošę raudonomis vėliavomis.

Pralaimėjęs prezidento rinki
mus sen. McGovern inauguraci
jos dieną buvo Londone. Jis pa
reiškė korespondentams, kad jis 
neturėjęs noro tą dieną būti Wa
shingtone. šeštadienį McGovern 
pasakė ilgą kalbą Oxforde, kur 
jis kaltino prezidentą spaudi
mu kongresui, spaudai ir parti
joms. Amerika artėjanti į vie
no žmogaus valdymo siste
mą.

Sihanouk nenori 
karo paliaubų

PEKINAS. — Nuverstas Kam
bodžos princas Norodom Siha
nouk pareiškė, kad jo rėmėjai 
Kambodijoje atmes Washingto- 
no ir Hanojaus sutartas karo pa
liaubas. Kova bus tęsiama iki 
pergalės, kol dabartinis Kambo
džos režimas bus nuverstas. Jei 
tarptautinė paliaubų priežiūros 
komisija bandys Kambodžoje 
įvesti karo paliaubas, mes į ją 
šaudysime, pareiškė princas.

NEW YORKAS. — Sekmadie
nį Brooklyne pasibaigė tris die-i 
nas užtrukęs susišaudymas tarp 
juodų musulmonų, kurie buvo 
okupavę sporto reikmenų par
duotuvę, ir policijos. Parduotu
vėje sulaikyti įkaitai, vadovau
jami parduotuvės savininko, iš-j 
bėgo iš pastato per tik savinin
kui žinomus, neseniai nauja šie-, 
ha atitvertus, laiptus. Likę be 
įkaitų, giminių ir musulmonų 
vadų raginami, keturi banditai 
pasidavė. Penktas buvo sunkiai 
sužeistas susišaudyme. Sakoma, 
kad musulmonų grupės vadai 
įtikino banditus, kad jie “šven
tai kovai” bus naudingesni gyvi, 
negu žuvę. |

MANAGVA. — Nikaragvoje * - - -
šeštadienį vėl įvyko nestiprus ; *r už #autus mokslo laipsnius, 
žemės drebėjimas, apie nuosto-’ * Amerikos kongresui pradėjus 
liūs nieko neskelbiama. Gruo- spausti Kremlių, visame laisva- 
džio 23 d. drebėjimas sugriovė me pasaulyje prasidėjus protes- 
sostinę ir užmušė virš 10,000 tams, sovietų Valdžia per penkis 
žmonų.

JERUZALĖ. — Izraelio mi- žiuojančių neėmė ar ėmė labai 
nisterių kabinetas įsikišo į cen-J nevienodai, tik iš kai kurių emi- 
zūros ginčą su intelektualais ir grantų, kurių įaug imą sudaro 
atšaukė vienam vaidinimui drau žydai. Buvo manyta, kad tas 
dimą. Tas vaidinimas liečia įstatymas bus atšauktas. Dabar 
Kristaus gyvenimą ir censo- paaiškėjo, kad jis pravestas per 
riams posirodė, kad jis gab įžeis- Aukščiausiąjį Sovietų ir pa
ti krikščionių jausmus. Tarp ‘ skelbtas gruodžio 27 d. išleistam [ 
kitų dalykų Kristus parodomas, SSSR vyriausybės dekretų rin-i 
AP agentūros žiniomis, kaip kinyje.
“pimp” — prostitučių prižiurę-1 Naujas dalykas tame mokes- 
tojas, kuris pardavinėdavo ir sargių už mokslą įstatyme yra emi- 
vo motiną kitiems vyrams. Vai- grunto išdirbto laiko įvedimas, 
dinimo autorius aiškina, kad jis Ilgesnį laika išdirbę makes ma- 
Kristų naudojo kaip simbolį ir žesnius mokesčius. Darbas lai- 
kritikavo tik pačių žydų bend-i komas atsilyginimu už išeitą 
ruomenę. Įmoksią: Jauni gydytojai ar in-

DUBLINAS. — Netoli Airijos žinieriai turės daugiau mokėti 
krantų į jūrą buvo išmestos dė- už vyresnio amžiaus gydytojus, 
žės su amunicija. Jūra jas iš- kurie didelę dalį savo “skolos” 
plovė ant kranto. Dėžės siųstos ^valdžiai jau bus atidirbę.
iš New Yorko į Amsterdamą ir, Į Mokesčių dydis ir kitos sąly- 
galvojama, buvo skirtos šiauri- gos bus paskelbtos sekančiame 
nės Airijos teroristams ir kon- valdžios dekretų rinkinyje. Nu- 
trobandininkų buvo išmestos į matoma smulkiai suminėti, kiek 
jūrą priartėjus britų patruliuo- ir kuri mokykla verta, kiek ją 
jančiam laivui.

BUENOS AIRES. — Argenti- riausybei.
noje peronistų partija pradėjo žydų vardu Grigorij Teitel- 
rinkimų kampaniją San Andres-1 baum, žurnalistas, pareiškė ko
še Giles mieste, kur gimė kan- respondentams, kad vidurkis 
didatas į prezidentus Hector mokesčių už mokslą siekia 8,000 
Campora. Peronistų atsišauki- rublių. Žmogus išdirbęs Sovie- 
muose skelbiama, kad išrinkus tų Sąjungoje 12-14 metų val- 
Camporą, Argentiną faktiškai džiai vis tiek lieka skolingas apie 
valdys Peronas. Kampanijos 6,()00 rublių. Ta suma lygi pen- 
atidaryme dalyvavo apie 60.000( kerių metų jauno gydytojo ar

tie
ne-

Du vežimai su malkomis Binh Duong, Piety Vie t tame, gyventojams. Karas palengvino malky pri
statytoju darbą, nes daug šaky |W:*užo bombos ir artilerijos sviediniai.

KARO PALIAUBŲ SUSITARIMAS BUS 
PASIRAŠYTAS ŠIOMIS DIENOMIS

WASHINGTONAS. — Vakar prezidentas Nixonas dar tu
rėjo paskutinį pasitarimą su savo patarėju Kissingeriu, kuris tuoj 
po to išskrido į Paryžių, kaip Baltieji Rūpiai pranešė, “užbaigti 
susitarimo teksto”. Aukšti Pietų Vietnamo valdininkai išsitarė 
korespondentams, kad Kissingeris trečiadienį padės inicialus po 
susitarimu, o šeštadienį karo paliaubų sutartis bus oficialiai pa
sirašyta ir įsigalios nuo sekmadienio, sausio 28 d. Iš komunistų 
Vietname atimtas jų dokumentas irgi praneša kariuomenės dali
nių vadams, kad paliaubų sutartis bus pasirašyta šią savaitę.

KREMLIUS PATVIRTINO MOKESČIUS

MASKVA. — Po penkių mėnesių abejojimų ir spėliojimų so
vietų vyriausybė paskelbė Aukščiausiojo Sovieto priimtą ir Pod- 
gorno pasirašytą dekretą dėl Sovietų Sąjungos piliečių, išvažiuo
jančių nuolatiniam apsigyvenimui į užsienius, išskyrus į socialisti
nes šalis, mokesčių valdžiai už gautą aukštojo švietimo instituci
jose mokslą ar profesinį paruošimą. Dekretas sako, kad išvyks
tantieji turės už mokslą valstybei atsilyginti. Apimami visi uni
versitetus baigę, aukštuosius karo mokslus išėję ir gydytojai už 
interno atlikimą-sovietų ligoninėse. Emigrantams teks užmokėti

mėnesius tų mokesčių iš išva-

baigęs emigrantas skolingas vy-

Žydų vardu Grigorij Teitel-

j --- — (  , - jaunu 6JUJVVJ'

žmonių. inžinieriaus uždarbiui. Jei
ČIKAGA. — Vakar mokytojų emigrantai nevalgytų, nieko ... 

unija streikavo jau 13-tą dieną, j pirktų, nesamdytų buto, tai to- 
Nors švietimo taryba pasiūlė kią sumą galėtų sutaupyti 
mokytojams algų pakėlimus, (metus. Jei tačiau iš uždarbio 
mokytojai dar reikalauja kitų dar reikia ir pragyventi, tai 
lengvatų. (daugeliui teks taupyti 25 metus,

per

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

pakeisti sienas
Š. m. sausio 3 d. “The New 

York Times” įdėjo savo Mask
vos korespondento Teodoro Sha- 
bado straipsnį apie baigiamą pa
ruošti planą, pagal kurį visa So
vietų Sąjungos teritorija numa
toma suskirstyti ekonominiais 
rajonais, neatsižvelgiant į vadi
namųjų respublikų sienas. Ta 
linkme pasisakė ir L. Brežnevas 
savo ilgoje kalboje, p. m. gruo-

♦ Aukščiausias Teismas va- džio 21 d. pasakytoje Kremliuje, 
kar pasisakė abortų klausimu. Į Tokio projekto pianuotojas 
Teisėjai t balsais prieš 2 nu- esas ekonomistas prof. Viktoras 
sprendė, kad moteris neturi ab- Kistanovas. Ta idėja jau buvo 
soliučios teisės, bet tik sąlyginę i§kelta 1917 m Chruščevo lai- 
teisę nėštumą nutraukti. Iki k?js jj buvo vėl išryškinta, tik- 
trijų mėnesių nėštumo moteris. taj tuomet buvo kalbama apie 
gali nuspręsti pasidaryti abor-, esam jjų respublikų ar autono- 

! mm o • • • i 1 •tą su savo daktaru susitarus, po minių sričių apjungimą į atski- 
6 mėn. nėštumo į aborto klausi- rus vienetus, šie dalykai ir 
mą jau gali kištis ir valstijos mums nenauji. Chruščevo me-

P. Vietnamo užsienio reikalų 
ministeris Tran Van Lam irgi 
išvyko į Paryžių. Jis paskelbė 
išvykdamas, kad sausio 23 d. Į 
Pietų Vietnamą atvyksta vice
prezidentas Agnew, šis, paklaus
tas Washingtone apie šią kelio
nę negalįs komentuoti, nes pre
zidentas turįs paskelbti šią žinią.

Kongreso vadai šią savaitę 
bus pakviesti į Baltuosius Rū
mus ir painformuoti apie pa
siektą susitarimą užbaigti Viet
namo karą. Į Paryžių atvyko 
ir Viet Congo užsienio reikalų 
valdininkė Thi Binh, pareiškusi, 
kad komunistai darysią viską 
pasiekti greitam sprendimui, 
viskas priklausysią nuo Ameri
kos. Sutartis duoda progą Ame
rikai garbingai pasitraukti iš šio 
purvino karo, pareiškė “draugė” 
Binh.

Kanados parlamento narys 
Andrew Brewis, kuris šiuo metu 
yra Hanojuje, irgi paskelbė su
žinojęs Hanojaus vadų, kad

Jis pridėjo, kad paliaubos 
Vietname tik padės jo karei
viams, nes tada amerikiečių lėk
tuvai nebegalės pulti jo jėgų. Jo 
rėmėjai jau valdo apie 90^ Kam 
bodijos ir turį ginklų bei amu
nicijos mažiausiai dvejiem me
tam.

CRANSTON. — Rhode Island kol galės atsilyginti valdžiai už
moteris pakvietė gydytoją, nes mokslą universitetuose.
ji jautė viduriuose skausmus. 
Daktaras prirašė aspirino, bet po EXMOUTH. — Rritanijos

Jūros užtvanka 
Prie Leningrado
MASKVA. — Leningrado 

miestas, pastatytas caro Petro 
Didžiojo 1702 metais, beveik 
kasmet atsidurdavo potvynių 
pavojuje. Žemoje vietoje sto
vįs miestas, su per jį einančia 

. Nevos upe, būdavo apsemiamas, 
j kai Baltijos jūroje kildavo vė
jai iš vakarų ir jūros vanduo 
būdavo varomas į upę- Miestas 
nuo potvynių nukentėjo 227 
kart. Poeto Puškino aprašytas 
1824 metų potvynis kainavo 569 
žmonių gyvybes ir 3,000 namų.

Sovietų vyriausybė nutarė pa
vojų grėsmę atitolinti su didele 
užtvanka, kuri planuojama sta
tyti Suomijos įlankoje. Užtvan
ka eitų nuo šiaurinio įlankos 
kranto prie Gorskaja vietovės 
iki Kotlin salos,, kur yra Kron- 
stato tvirtovė ir nuo salos pa
siektų pietini krantą prie Lomo
nosovo. Užtvanka būtų 26 pė
dos virš jūros paviršiaus, ji tu
rėtų dvejis vartus laivams pra
plaukti. Užtvankos ilgis — 16 
mylių.

WASHINGTONAS. — Nese
niai rašėme apie B-52 lėktuvo 
pilotą, kuris atsisakė klausyti 
įsakymo ir skristi bombarduoti 
Š. Vietnamo. Jani ruošiama ka
ro teismo bylas. Dabar aviaci
jos vadovybė paskelbė, kad bu
vo ir kitas panašus atvejis su 
Phantom lėktuvo pilotu Tailan- 
dijoje.

ČIKAGA. — Policija paskel
bė. kad ateityje policijos nakties 
patrulių automobiliuose bus po 
du policininkus. Tokia tvarka

įstaigos. Teismo sprendimu nė- tu PairaTtij^rajonarInivb su- ausftūriimt? dėt paliaubų jau pa
ra patenkinti, nei jų šalininkai plaktas iš keturių dalių: Lietu- 
nei jų priešininkai. (vos, Latvijos, Estijos ir Kalinin-

♦ Mokytojų streikai vyksta grado srities. Jų atstovai turė-
Filadelfijoje ir Čikagoje, \akar jo bent kelis suvažiavimus Ry- 
streikas prasidėjo ir St. Louis goję. Vilniuje ir kt. bendriems 
mokyklose. j šio rajono ekonominiams rei-

♦ Nigerijos keleivinis lėktų- kalams aptarti,
vas, grįždamas iš maldininkų j Tada dar nebu 
kelionės į Meką, sudužo Nige- vadinamųjų respublikų sienų pa- 
rijoje. Pirmieji pranešimai kai- keitimo klausimas. Dabar yra. 
bėjo apie 180 žuvusius, bet ofi- Tad ir suprantamas respublikų 
cialių žinių nebuvo. ; nerimas, kurios nenori, kad jų

♦ General Motors atšaukia ke- sienos būtų pažeistos, šio reika- 
lis milijonus automobilių, 1971- Įo vystymąsi atidžiai seksime ir 
72 metų modelių. Teks įtaisyti 
apsauginę plokštelę, kad į vai-( 
ravimo mechanizmą nepatektų 
akmenys.

♦ Multimilijonierius Howard 
Hughes Londone gavo širdies • 
ataką, skelbia Londono spauda. 
Iš Amerikos atskrido širdies 
specialistas, gydyti 68 metų pa
ciento.

♦ Iš Rytų Vokietijos į vaka
rus pabėgo 22 metų mergina, 
perplaukdama šaltą Elbės upe. 
Ji rasta ant kranto apalpusi nuo 
šalčio.

♦ Sprogimas sužalojo žibalo 
liniją Libane, su stabdy damas 
Saudi Arabijos žibalo tekėjimą 
į Viduržemio jūros uostą.

♦ Penktadienį trys astronau
tai Cernan, Schmitt ir Evans lan
kysis Čikagoje. Cernan yra gy
venęs Čikagoje ir baigęs Proviso 
mokyklą Maywoode.

♦ Brooklyno policija gavo slepia, kad jos šiaurės rytų pro- 
anoniminę žinią telefonu ir nu- vincijoje, kuri turi sieną su Ki- 
vykusi rado iš italų parapijos nija, sukilėliai pasiekė nauju 
bažnyčios pavogtas brangenybes laimėjimų. Buriuos žvalgyba 
— karūnas su brangiais akmeni-’neabejoja, kad sukilėliams va- 
mis. Manoma, kad Mafijos va- dovauia ir juos apginkluoja Ri
dai surado pavogtus daiktus ir nija. Toje provincijoje, kuri tu- 
įsakė juos sugrąžinti bažnyčiai, ri 1.200 mylių sieną su Kinija,

♦ Aktorė Jane Fondą, daug be to. sueina su Tailandija ir

; toliau. Gal reikės ir laisviems 
lietuviams į tai reaguoti.

Š. m. sausio 4 d. “Valstiečių 
laikraštis” įdėjo Lietuvos Žem
dirbystės Instituto direktoriaus 

i Antano Būdvyčio straipsnį, kad 
i “visasąjunginė V. Lenino žemės 
mokslų akademija” sukūrė zo
ninius skyrius. Pernai buvęs

• įsteigtas ir Vakarų skyrius. į ku- 
' rį įeina Pabaltijo valstybės ir 
Gudija. Apie Kaliningrado sri
tį nieko neminima, šis moksli
nis metodinis centras yra Mins- 

ike. Jame veikiančios septynios 
žemės ūkio sekcijos, jų kiekvie
noje dirba visų respublikų mok
slininkai. (E)

dviejų valandų skausmai padi-( viešbučio gaisre Exmouthe žy
dėjo ir moteris pagimdė kūdikį, j vo vienas žmogus, dar keturi 
Sakoma, kad gydytojas buvo la- nesurasti, manoma taip pat bus 
bai nustebęs. |žuvę.

įvesta po penktadienio įvykio, 
kur du negrai nušovė juos su
laikiusi gatvėje policininką.

ROMA. — Popiežius Paulius 
paskelbė, kad ateityje kunigai 
paskutinį patepimą galės duoti 
su bet kuria augaline alyva, ne 
būtinai tik su alyvų alyva.

kovojusi prieš Vietnamo karą, 
ištekėjo už Tom Hayden, irgi 
žinomo agitatoriaus, teisto Či
kagoje už sąmokslą išardyti de
mokratų konvenciją.

♦ Kinų žinių agentūra paskel
bė be komentaru prezidento Ni* 
xono inauguracijos kalbą.

siektas. Jani trūksta tik prezi
dento pritarimo. Hanojaus 
premjeras Van Dong pasakęs, 
kad Kanados parlamento rezo
liucija, pasmerkianti Ameriką 
už Hanojaus bombardavimą, 
prisidėjusi prie Washingtono

minimas j nutarimo siekti taikos Paryžiaus 
derybose. Premjeras padėkojęs 
Kanadai. Brewis sužinojęs, kad 
Hanojaus vadais mielai sutinka 
turėti paliaubų priežiūros komi
sijoje ir Kanados kareivius.

Amerikiečiai karininkai, su
sipažinę su žvalgybos duomeni
mis, abejoja ar paliaubų sutar
ties pasirašymas užbaigs Viet
namo karą. Komunistai persior
ganizuos į partizanų būrius, 
griebsis teroro, grasinimų, pa
vienių pareigūnų žudymo. Viet 
Congo daliniams jau pranešta, 
kad paliaubos reiškia tik perei
namąjį laikotarpį, vedantį į ga
lutinę pergalę. Karinė medžia
ga toliau siunčiama į pietus. Ko
munistai jau įsteigė naują būs
tinę Tay Ninh provincijoje, iš 
kurios bus diriguojamas būsi
mų kovų tarpsnis.

Kinija didina

RANGOONAS. — Burma ne

Žuvo kovotojas 
prieš portugalus

DAKARAS. — Ginėjos prezi
dentas Sekou Toure paskelbė 
per radiją, kad ilgametis negrų 
išsilaisvinimo iš Portugalijos 
kolonijų kovos vadas Amilcar 
Cabral žuvo atentate. Cąbral 
buvo nužudytas “imperializmo 
ir Portugalijos kolonializmo 
nuodingos rankos”. pasakė 
Toure. kuris duodavo Ginėjos 
globą juodosios Afrikos nepri
klausomybės kovotojams.

l.aosu. kinų kareiviai stato nau
jus strateginius kelius, tiesia 
tiltus.

Burmos vyriausybė stengiasi 
neprovokuoti savo galingo kai
myno ir laukia, kad nuolaides
nė Kinijos užsienio politika su
laikys Pekiną nuo agresijos.

Cabral pernai gavo Jungtinių 
Tautų leidimą pasakyti gene
ralinėje asamblėjoje kalbą dar 
nelaisvų Afrikos tautų vardu. 
Jis jau 20 metų vadovavo kovai 
prieš portugalų režimą Afriko
je. Portugalija dar turi Afri
koje tris kolonijas.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
.V a u jausi u mokslu žinių populiarus perteikimas

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

DAŽNESNIS RŪKYMAS - GREITESNĖ MIRTIS

Moterų giltinė rūkančiąsias pradeda lygiai gražiai 
kaip ir vyrų tokia darbuotis. Dr. David M. Spain

tal-
Pa- 
šio-

rook lyne, Brookdale ligoni
nės Medi.laiškam Centre dirbąs 
dr. David M. 'Spain savo su 
kininkais atliktus tyrimus 
skelbė Dellas mieste, Tex., 
mi; dienomis įvykusiame
ta: le moksliniame šio krašto 
širdies ligų žinovų (American 
He irt Association) suvažiavime. 
Minėtas gydytojas minėtoje vie
toje tvirtino, kad dabar jau ir 
jaunos moteriškės vejasi vyriš
kius staigių ir nelauktų netikė
tų mirčių dažnume, los mir
tys tiek vyrus, tiek dabar jau
nas moteriškes aplankančios dėl 
širdies kraujagyslių sunegala
vimo gaunamo dėl gausaus ta
bako vartojimo. Prieš dvidešimt 
du metus (1950) dešimtys stai
giai dėl širdies kraujagyslių už
sikimšimo mirusių vyrų pasitai
kydavo tik viena tokia mirtis 
moteriškių tarpe. Dabar mote
riškės per cigaretės malonę įkan
din vejasi vyrus mirtingumo daž
nume! Naujausi tyrimai tvirti
na, kad dabar šalia keturių “ant 
menčių’’ paguldytų vyrų atsigu
la viena moteriškė.

čios (mažiau pokelio cigarečių 
per dieną); ir 43 arba 28% bu
vo stiprios rūkorės (daugiau ne
gu 20 cigarečių per parą surū
kančiosios). Tai taip su tabaku 
elgėsi ne dėl širdies kraujagys
lių ligos staiga mirusiosios kol 
dar gyvos buvo.

Pažiūrėkim, kas nutikdavo su 
rūkorėmis širdies kraujagyslių 
ligą gavusiomis. Dėl širdies 
kraujagyslių ligos staiga miru
siųjų buvo tirta 29 moterys. Iš 
tokių širdininkių ir staiga mi
rusių buvo tik trys (10%) buvo 
vidutiniai rūkiusios, ir 18 arba 
62% jų buvo stipriai rūkiusio
sios. Šitokių mirčių grupėje bu
vo sekantis moteriškių amžius 
vidurkis: nerūkančiųjų tarpe 67 
metai; vidutiniai rūkiusiųjų — 
55 metai; stipriai cigaretes trau
kusiųjų — 45 metai.

Tyrinėtojai susekė, kad stai
ga dėl širdies kraujagysloių li
gos mirusiųjų vyrų su taip ne
laimingomis moteriškėmis san
tykis buvo rastas sekantis: Ne
rūkančiųjų vyrų dėl širdies li
gos staigi mirtis santykiavo su 
nerūkančiomis moteriškėmis 
kaip 11:1, lengvai — vidutiniai 
rūkančiųjų grupėje, kaip 4:1; 
gi stipriai rūkančiųjų tarpe vy
rų ir moterų staigaus mirtin
gumo santykis buvo rastas, kaip

Pav. 1. Narūkančiviv motery staiga širdimi miršta tik 10% visy tokiy nelaimingyjy. 
Vidutiniai rūkančiyjy: 28%, stipriai: net 42% taip baigia savo plaučiy ir oro terši
mą. (Mod. Trib. piešinys). Laikas visoms moterims gėlėmis daugiau nei cigaretėmis 

domėtis, kaip šiame paveiksle pirmoji kad elgiasi.

ir apmokėjau iš savo'kišenės. Iš
leidau $313.82. Kai gausiu iš 
Punsko žinią apie L. Enciklope
dijos gavimą, paskelbsiu ją vi
siems. Gal tada bus galima pra
dėti kalbėti apie pasiuntimą ant
ro komplekto, ir abejojantieji 
lebereikalaus garantijų, kad 
siunčiamos knygos nedings len
kiškoje muitinėje, o gavėjas ne
bus siunčiamas į koncentracijos 
stovyklą. V. Monvilas

Cigaretė moteriškes žudo 
kaip ir vyriškius

Minėtas gydytojas 1967—1971 
metų laike tyrė staigiai miru
siuosius. talkininamas Westdies- 
ler County Medical Examiner’s 
Office darbuotojų. Minėtam ty
rimui buvo naudojami tik lai
ke kelių minučių staigiai miru
sieji. Mirtys buvo įvykusios dėl 
širdies kraujagyslių sunegalavi
mo (coronary heart disease, 
trumpiau išsireiškiant! CHD). 
Apie taip mirusiųjų rūkymą 
papasakodavo mirusiųjų arti
miausi asmenys, ir štai kas su
žinota visų mūsų reikiamam dė
mesiui. Buvo tirtos 153 staiga 
mirusios moteriškės. Jos ne dėl 
širdies kraujagyslių ligos bu
vo staiga mirusios. Šitokių tar
pe jų mirties staigumas ir į rū
kymą įpratimas rišosi sekan
čiai. Iš minėtų 153 net 81 arba 
53% buvo nerūkančios: 29 arba

-49% buvo vidutiniškai rūkau- moterys neturėjo kitų didžiųjų

Dar ryškesnis rūkančiųjų ne
laimingumas išryškėja palygi
nus tos pačios lyties žmonių mi
rimus rūkančiųjų ir nerūkan-

širdies kraujagyslėms susirgti 
veiksnių: cukralige jie nesirgo, 
ir pakelto kraujospūdžio jie ne
turėjo.

Išvada. Rūpinkimės lai
mingu gyvenimu ne tik po mir
ties, bet ir dar tebegyvendami. 
Užbėkime staigios mirties dėl 
širdies kraujagyslių ligos gilti
nei už akių, išmesdami cigaretę 
iš savo akių. Toks užbėgimas 
nėra taip sunkus, kaip mėnulyje 
pasivaikščiojimas. Jei mes ga
lime šiandien mėnulyje vaikš
čioti, tai netvirtinkime, kad mes 
čia pat ant žemės nepajėgiame 
žmoniškai elgtis — liautis save 
žudžius per cigaret. Toks tūlo vie 
nuolio- kunigo pasakymas, kad 
jis turįs rūkyti, nes kitaip mir
siąs — jam taip Vokietijoje vie
nas profesorius tvirtinęs — pri
lygsta jausmais nesveikojo, ne 
ligoninėje, bet vienuolyne gy
venančiojo elgesiui ir kalbai. Ga
na mums tokių kalbų, tokių vie
nuolių, tokių kunigų ir kitų ki
tokių panašių vadų-vadelių, to
kius gydytojus neišskiriant, dar- 
bų-darbelių mūsų vaikams anks
tybas giltines prišaukiančiųjų!

I HEALTH-O-GRAMS I

čiųjų tarpe. Vyrų tarpe staigi Gana mums tokius palaikyti sa- 
mirtis ateina pas rūkančiuosius, vo dėmėsiu, darbu bei žaliuku! 
palyginus su nerūkančiaisiais ' Lsaiksis baigti šitokias ir pana- 
vyrais santykiu kaip 3:1. luo §jas baudžiavas nemediciniš- 
tarpu tas santykis rūkančiųjų kjausju budu tarnaujant jaus- 
su nerūkančiosioms moteriškė- majs paliegusiems Savu tvar- 
mis yra kaip 9:1. Taigi, rū- kjngU elgesiu — rūkančiųjų ne- 
kančiosios moteriškės net de- palajkymu mes tarnausime grei- 
vynis kartus dažniau staigios tesniam kiekvieno rūkančiojo 
mirties susilaukia dėl širdies. susjtvarkyniui Tada tie visi 
kraujagyslių ligos, palyginus su. “mirštantieji dėl nerūkvmo” taps 
nerūkančiosiomis. Dr. Spain at- Sveikaisiais dėl nerūkymo. To- 

reipia dėmesį į rūkymo žalą |.jo gėrio vienas kitam trokšda- 
iškeldamas faktą, kad minėti tir- mi stokime visi į 10% mūsiškių 
tieji asmenys, tiek vyrai, tiek (eiles, kuo greičiausiai bėgdami 

iš 62% mirtininkų palatos, (žiūr. 
pav. I).

Pasiskaityti. Medical Tribune, 
Vol. 14, No. 3. January 17. 1973.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Don't Shake that Baby! A pediatric specialist at a recent Amer
ican Medical Association meeting warned mothers and fathers 
that they should never shake a baby in play, anger or simply to 
make him stop crying. What they might consider only a very little 
shake could actually bruise the brain of the baby and endanger 
his life. '
Always Take Care of Yourself .... that means above all Take 
Care of Your Heart. Avoid doing the things that lead to a heart; 
attack. Avoid over-work, obesity and over-worry. Keep your blood1 
pressure down near normal, and you'll probably live a longer life 
and avoid the heart attacks now hitting so many even before

> they're forty.
To Avoid Heart Attacks .... take all the precautions of diet, 

' exercise and rest, which ore recommended for heart survivors.
Tens of thousands who recover from a heart attack often learn 
for the first time how to live, eat and exercise as they should. 
And whatever your age .... see a doctor immediately if you 
have any shoulder or chest pains.
Practically Everyone Feels coxy and Safe at Heme .... when 
the Door is Closed on the outside World. Not so. More accidents 
happen in the home than anywhere else. Last year, over; 
4,200,000 disabling accidents occurred at home, according to the j 
National Safety Council, with 27,500 deaths resulting from home 
accidents. Falls on stairs were the biggest single cause.
To Avoid Falls on Stairways .... Be sura They're well Lighted 
at both Top and Bottom. Don't make stairs a Rube Goldberg' 
storehouse for things to carry up or down. Remember, cellar steps] 
are ore of the greatest hazards for broken hips, legs or arms . . . . 
because they're often too dark and may be slippery when wet. j 
For safety's sake, try painting them a light colors such as light! 
blue, light green, tan, yellow or white.
There's an old Saying .... what He Eats Mokes the Man! Pro-, 
per eating habits are the life-line of health. Every time you sit 
down to eat, you run the risk of bad nutrition .... even though | 
your tobie is loaded.
Every. Day, Try Eating some of Each One of these bosic Four 
Food Groups listed by scientists of the U.S. Deportment of Agri-I 
culture for good nutrition: i

Milk and milk products, including ice cream, cheese and milk-) 
made foods.
Meats, fish, poultry and eggs or dry beans, peas, nuts or pea
nut butter.
Vegetables and fruits, including dork green leafy or deep yel
low vegetables, yellow fruits, citrous fruits or tomatoes plus 
other vegetables or fruits for variety.
Breads and cereals. Choose from cooked and reody-to-eat cer
eals .... plus com meal, crackers, grits, spaghetti, macaroni, 
noodles and rice .... using enriched or whole groin products.

Of course, a few people may hove to go on a restricted diet on 
doctor's orders, but these bosic food groups are good for practic
ally everyone. a

Nuo londoniškės slogos 
lietuviškieji vaistai

Klausimas. Gerb. Daktare, pra
šau patarti, kas daryti mano ma
mai: ji senutė, širdimi negaluo
janti, o dabar susirgo slogomis, 
greičiausiai londoniškėmis ?

Atsakymas. Kiekvienas visų 
pirma stenkimės taip savo gy
venime elgtis, kad atsparūs tap
tume visokiems niekadėjams, įs
kaitant ir Londono-virusą, suke
liantį šių metų slogavimą. Ne 
laikas dabar skiepytis, kai jau 
sloga beldžiasi j mūsų .duris. Ir 
skiepai mažai ką padės, jei kū
nas bus nualintas rūkymu,neda- 
siinaitininni, nutukimu, rfųics- 
čiais bei netinkamu darbu dvi

pamainas pilant, poilsio sau nie
kada nerandant. Grįžkime į pro
tingus ir laimingus laikus, kada 
žmogus nenuodijo kitam gyve
nimo nei savo apkalba, nei savo 
automobilio dujomis, nei savo
mis nuorūkomis. Dabar jau 
pradės kovoti prieš vieno žmo
gaus važinėjimą automobiliu. 
Toks teršia orą tarsi ten šeši jo 
mašinoje važiuotų. Už tokį liuk
susą mes visi turime užmokėti 
savo sveikatos netekimu. Tas 
pats dedasi dėl šuns pamilimo, 
o savo tėvo užmiršimo. .Kenčia 
žmonės šuns atmatose braidy
dami, tarsi to gyvio išmatos bū
tų samanos miške. Kenčia žmo
gus ir dėl savo nenusimanymo 
mityboje, gėrime bei keistuose 
— nesveikuose įpročiuose skęs
damas. Todėl kovodami prieš 
Londono slogą, visi stokime ko
von su visapusišku savęs naiki
nimu. Ypač senesnieji šiandien 

nors pavėluotai — stokime 
kovon su arterioskleroze net 
septyneriopai save kovon prieš 
tą didžiausią giltinę išstatydami. 
Jau pakartotinai ta kova čia bu
vo apibūdinta. Tvarkykime sa
vo turimas negeroves, kaip tai 
aukštą kraujospūdį. Paskutinieji 
tyrimai rodo, kad geriau turėti 
120 negu 150 kraujo spaudimą, 
norint išvengti p£rgreito smege
nų, inkstų bei širdies atsisaky
mo reikiamai darbuotis. Tvarky
ki mės ir su pakeltu cukraus kie
kiu ir su padidintu riebalų klo
du po sava oda.

Taip gyvenime elgdamiesi, 
mes sutiksime Londono bei ki
tą kurią sloga stipresni. Ypač 
rūkantieji greitai esti pakertami 
slogos, nes jie per cigaretę yra 
įgavę plaučių išsiplėtimą — em
physema. Tokie visada turi prie 
savęs turėti dvejopus antibioti
kus (jie nejautrūs jiems yra): 
1. Penicilino tabletes, po 800,000 
vienetų kiekvieną, ir Tetrex kap
sules po 500 mg. kiekvieną. Tuo
jau. net vidurnaktyje reikia im
ti tas kapsules po vieną kas dvy
liką valandų, o minėtas penici
lino tabletes imti kas šešios va
landos vieną, l ai padės pačioje 
pradžioje išvengti slogos sukelia
mų komplikacijų. Taip reikia 
elgtis kol gydytoją prisišauki į 
namus. Nuėjęs pas gydytoją il
gai lauksi, ir nieko geresnio ne
gausi. čia dar neužmirštinas 
mūsų močiučių patarimas: suslo- 
gavai. sūneli, gulkis, išgerk liep
žiedžių arbatos su medum. Iš
prakaituosi, ir tau bus geriau. 
Taip ir šiandien toks geras gy
dymas yra vertingas. Su aspi
rinais būkite atsargūs; jų neim
kite dėl kiekvieno menko sukarš- 
čiaviino. Tegul aspirinas palie
ja tik didelio karščio laikinam

Liet. Enciklopedija 
lietuviams Lenkijoj
Tėv. Žiburių šių metų 1 nr. 

antrašte “Enciklopedija Suval- 
kųTrikampiui” skaitytojų laiškų 
skyriuje įdėtas dėmesio vertas 
V. Montvilo straipsniis:

Enciklopedija Suvalkų 
trikampiui

Man labai malonu buvo skai
tyti Br. Zumerio atsiliepimą 
(“T. Ž.” 1972 m. 50 nr.) į J.

sumažinimui, naudojant visas 
virš nurodytas tvarkymosi prie
mones. Žinoma, visais visokių 
sunegalavimų atvejais tarkitės 
su savo gydytoju. Čia nurodyti 
bendri dėsniai, kurių nesilai
kant, sunkiai gali duotis kiek
vienu atveju sU;bet-kuria liga 
tvarkytis.

Ve. pasisakymą. Yra visiškai ti
kra, kad už dabartinės Lietuvos 
sienų paliktų lietuvių likimas 

. mums turi rūpėti pirmoje vieto
je ir kad šis dalykas lietuvybės 
išlaikymo fronte yra visų pirma
sis. Tą turėtų atsiminti ir visi 
mūsų veiksniai.

Kai aš lankiausi Punske ir kal
bėjausi su lietuvių gimnazijos 
direktoriumi bei su mokytoja, 
pastebėjau, kad jie labai gerai 
žino, kad čia yra išleista Lietu
vių Enciklopedija, kad kasmet 
yra skelbiami literatūros kon
kursai, skiriamos premijos ir 
spausdinama nemažai labai ge
rų knygų. Aš juos paklausiau, 
ar gimnazijos biblioteka turi 
Lietuvių Enciklopediją. Atsaky
mas buvo — neturi. Paklausiau, 
ar buvo kokių bandymų nusiųs
ti jiems tą enciklopediją. Atsa
kymas buvo — nieko apie tai; 
nežinome. Paklausiau dar, ar 
yrti kokių suvaržymų knygų 
siuntoms iš Vakarų pasaulio. At
sakymas — jokių oficialių su
varžymų nėra. Tik į knygų siun
tas negali būti dedami jokie ki
ti daiktai, pvz. skarelės, kakla
raiščiai, kojinės ar kita. Aš pats 
mačiau didesniuosiuose miestuo- ’ 
se knygynus, kurie platina kny
gas ir periodinius leidinius vo
kiečių, anglų ir prancūzų kal
bomis ir dėl to tikiu, kad oficia
lių suvaržymų knygų siuntoms 
nėra.

Mano nuomone, Punskox lietu
viams dabar reikia kokių 4-5 L. 
Enciklopedijos komplektų. Tai SRO'YŲ ŽMONES: DARBiMN- 
minimumas ir tai labai skubus.| KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO- 
Bandžiau daryti rinkliavą, bet ’ N ALA i, DVASININKAI, VALS- 
susidūriau su tokiais pat abejo- PYBININKAI, MOKSLININKAI 
tojais, kaip ir Br. Zumeris. To- JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
kių kalbų galima girdėti ir Ka- PADl ODA 1EISING1AUS1AS 
nadoje ir JAV. Todėl pirmąjį, ŽINIAS IR GERINUSIUS 
komplektą užsakiau pats vienas PAŠTUS.

KatOiHA. WIS
16’ Vasario šventės minėjimas

Kaip ir kasmet, Kenoshos Alto 
skyrius rengia Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimą, kuris 
įvyks š. m. vasario mėn. 4 d. da
nų salėje (Danish Brotherhood) 
2206 - 63 St., pradžia 3 vai. po 
pietų. Minėjime pasakyti kalbą 
Vra pažadėjęs atvykti iš Chica- 
gos AJto centro valdybos narys 
p. Rimantas Staniūnas.

Bus ir meninė programėlė; 
dalyvaus tautinių šokių grupė 
“Bijūnas”, vadovaujant p. St. 
Milašiui ir padainuos jau daug 
kur žinomas Racines, Waukega- 
no ir Kenoshos moterų sekstetas.

Lietuviai labai kviečiami da
lyvauti.

Kenoshos Alto skyrius
— p. Vytautas Balčiūnas, MD 

iš Kenoshos, buvo pakviestas da
lyvauti mūsų krašto prezidento 
R. Nixono inauguracijos iškilmė 
se. V. S.

N A U J iENa sKAl1 u v

2.

3.

mu Kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų nnkoje

CH1CAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekse Ambrose Knyga aprašanti paskutinių 80 (1868-1059) metų 

Chicago^ lietuvių gyvenimą ir ]ų atliktus darbus 664 ps). Raini 
SS .00 Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šaipos draugijos, Statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvimianiškų ir 
eitų oigamzacijų atlikti darbai, {steigtos mokyklos skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monsr 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ; ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pasiusti:

1734 Sa HALSTGD <Tw CHICAGO, ILL COM*

U.S. POSTAL SERVICE ' .
Ad No. 133—Req. No. 84563-399 lines (3 cols, x 133 lines)—Newspapers, 1972 

Printed in U.S.A

š$T w*4lV

1. If you don’t know a local Zip Code, check the Zip Code
Section of your phone book. , r

2. - For out-of-town Zip Codes, call us. Our number 'is m tte
Zip Code Section too. 4■■■; ✓

3. For next-day delivery crosstown, Zip Code end mad fMx 
the last pickup before 5:00 p.m.

4. For next-day delivery to cities within 660 miles. Zip Code 
and mail before 4.00 p.m. from any specialty marked
Air Mail Box. < 54^

5. Always put your Zip Code on your return address. .'<
So peoples copy it down. Į JSe
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A. TENISONAS

Nederlandų kolonistai Rytų ir Vakarų 
Prūsijoje istorijai žinomais laikais

(Tęsinys)

Nederlandų kolonistai 
Vakarų Prūsijoje

laiku jie sutirpo tarp vietinių 
gyventojų.

Elbingas — antras savo didu
mu lenkų Prūsijoje miestas — 

.buvo nederlandams palaukes^ 
?,andų kolonistų naujokynai n,s Dauguma išeivių apsigyve- 

Prūsijoje, Dancigo apylinkėse ir no mieste ir 1585 m. jiems čia 
gyslos žemupyje, pagal Dr. I e-, buvo suteiktos pilietybės teisės, 
licią Szper studiją, yra buvę žy-J 1590 m. jįe pastatė Elbinge sa- 

- ’j vo protestantų bažnyčią.
Dancigas be savo priemies

čių turėjo daug žemių ir už mies
to ribų. Neringa, siaura sąs
mauka, kuri skiria Frische Haff 

mes, kurios buvo labai artimos’nuo Baltijos jūros ir Danziger 
toms paliktoms jų tėvynėje. Bet erder tarp \ yslos ir jos Mot- 
ir čia tenka atžymėti skirtumą *au šakos, priklausė Dancigo 
sąlygų tarp miesto ir kaimo gy- uiiestui. Tai bu\o derlingos že- 
venimo. Dancigo mieste įau nuo.111®8, užleistos, supelkėjusios 
viduramžių gyveno daug olandų ir duodavo miestui mažai paja- 
pirklių ir jų prekyba čia buvo ,nŲ- ^a* i Dancigą atvyko olan- 
gyvesnė, negu Karaliaučiuje. ^a* 8er* užtvankų ir pylimų 
Olandų skaičius čia buvo toks statytojai miesto valdyba vien

mini gausesni, negu Rytų Prūsi
joje. uNors ir čia kolonistus lau- j 
kė įvairūs nusivylimai, bet čia j 
jiems sekėsi geriau, išvis žem
dirbystėje. Reikšmingas daly
kas buvo, kad čia jie rado že-

miestui. Tai buvo derlingos že
mės, bet užleistos, supelkėjusios

Senais laikai* baldu pardavėjai neturėdavo pui <ig, spalvotu katalogu su visai patikimomis bal
dy fotografijomis. Baldy gamintojams tekdavo pagaminti nedidelius baldy pavyzdžius, kuriuos 
pardavėjai parodydavo pirkėjams. New Yorke įvyko tokiy baldy pavyzdžiy paroda. Ponia Ger
trude Jarvis rodo savo kėdžių kolekciją, kurios vertės 1,500 dol. Dešinėje Tom Ballan demon

struoja kirpyklos kėdės modelį iš 1880 metu. Kėdės vertė 650 doleriy.

vkaltuose vagonuose būtų gabe
nami j Sibirą lėtai mirčiai”.

didelis, kad jie čia turėjo savo 
gildijos banką Artushofeje — 
(“der Hollandische Bank”). Tad 
ir aiškėja kodėl 16 amž. pirmoje 
jjusėje dėl religinių persekioji
mų daug nederlandų patraukė 
j Dancigą, kur jie rado prieglob
stį pas savo tautiečius. Ermelan- 
do katalikų vyskupas ir vysku
po paveiktas Dancigo miestas 
atsisakė priimti pabėgėlių, bet 
Lassalau vyskupas, kuriam ko
lonistai buvo labai reikalingi, 
pasiūlė jiems apsigyventi jo že- 
mėjeNeu — Schotlande, nors jie 
ir buvo liuteronai bei jų pasekė
jai. ’’

1568 m. Dancigo miestas nu
pirko Neu-Schotlandą iš vysku
po ir savo politiką pakeitė, pra
dėdamas palankiai traktuoti at- 
bėgėlius. Kolonistams nebuvo 
leista įsigyti nuosavybėn Dan
cigo priemiesčiuose žemės, bet 
jie pirkosi Dancigo tautiečių 
vardu ir su laiku didelė dalis 
Neu-Schotlando perėjo jų nuo
savybėn. Tai rodo Dancigo mies
to senieji sąrašai. 1656 m. šve
dams užpuolus Dancigą ir su
naikinus Neu-Schotlandą, drau
dimas nederlandams apsigyven
ti miestuose buvo panaikintas. 
1680 m. skaičius menonitų šei
mų Vakarų Prūsijoje buvo apie 
180 ir kadangi dauguma neder- 
landų priklausė menonitų sektai, 
tai žodis menonitas buvo tapęs 
nederlando sinonimu. Tie, kurie 
nebuvo pirkliai ir nedirbo pirk
lių kontorose užsiiminėjo ran
kų darbu arba degtinės varymu. 
Tuo metu Dancige veikė 47 me
nonitų spirito varyklos. 1681 m. 
nederlandų kolonistams buvo 
suteiktos pilietybės teisės ir su

bandymo sumetimais išnuoma
vo jiems įkandau kaimą, tiesa, 
ne tiesioginiai, bet per Dancigo 
tautiečius olandus, nes tiesiogi
nis žemės išnuomavimas atbė- 
gėliams buvo uždraustas. Olan
dų ūkininkavimo rezultatai pa
skatino išnuomoti olandams ir 
Schaffenbergo kaimą, o vėliau 
ir daugiau kaimų, nors ir per 
Dancigo tarpininkus, šių žemių 
išnuomavimas suteikė miesto 
valdybai gražių pajamų, o už- 
pelkėję. plotai virsdavo gražiai 
išdirbta ir sutvarkyta žemės 
ūkio sritimi. Tai patyręs, Dan
cigo miestas pradėjo sudarinė
ti jau ir tiesioginiai nuomos su
tartis su olandais. (Dancigo mie
sto archive yra išlikę tokių su
tarčių). Kad dar 18 šimtmety
je gyveno daug olandų, matyti 
iš 1723 m. Hartwich’o rašto 
“Landesbeschreibung der dre- 
yen Wertern”, kur autorius apie 
Schmerblock’o kaimą mini, kad 
ten vien olandai gyveno.

Lenkijos karalius, kurio ka
rališkieji dvarai susisiekė 
olandų nuomininkų kaimais, pa
stebėjo olandų ūkininkavimo y olandams. Iš tų sutarčių ma- 
pranašumą ir pasekė Dancigo 
miesto pavyzdžiu. Didžiausieji 
karaliaus dvarai buvo Didysis 
Marienburgo Werder su poli- 
varku Tiegenhof ir Mažasis Ma
rienburgo Werder. Didžiojo Ma
rienburgo Werder dvaro tenu- 
ta (ekonomas) 1562 m. pakvie
tė olandus apsigyventi jo prižiū
rimuose karališkosios žemėse. 
Pirmoji sutartis sudaryta 1578 
m. pagal kurią olandams paves
ta palei Frische Haff įlanką ir 
upes statyti užtvankas, kasti ka
nalus, grovius ir nusausinti dir
vas. F. Szper rado, kad olan-

SU

dams buvo pagal sutartį 30-čiai 
metų išnuomota žemė už meti
nę nuomą “52 guldenai ir 13 viš
tų” už sodybą. Sodybų plotas 
nenurodytas, bet Dr. Bruno 
Schumacher mano, kad tie plo
tai buvo apie 17 ha didumo, kaip 
ir Kuhno sodybų tais laikais plo
tai. Žemės nuomininkai buvo 
paliuosuojami nuo mokesčių, 
nuo kariškos tarnybos, nuo bu
tų sekvestro, bet privalėjo už
laikyti tvarkoje pylimus, kurie 
buvo jų išnuomotoje žemėje. 
Tiesa, ši sutartis po trijų metų 
(1581) tapo nutraukta, nes te- 
nuta dėl padarytų išeikvojimų 
buvo pašalintas, bet naujas te- 
nuta ir vėl sudarė sutartis 20 
metų ir juos patvirtino karalius 
Sigizmundas III. Olandų kaimuo 
se pamažu vis daugėjo. Archy
vuose yra išlikę daug sutarčių, 
dažnos jų iš 18 šimtmečio, jau 
po Lenkijos padalinimo, kai len
kų Prūsija pateko Prūsijos ka
raliui. Kone visi kaimai, atžy
mėti plane nr. 6, buvo išnuomo-

tyti, kad ir už Tiegenhofo ribos 
Marienburger Werder kaimuo
se Herrenhhagen, Heubreden, 
Gurken buvo olandai nuominin
kai. Bendras olandams išnuo
motas žemės plotas'yra buvęs ne
mažas, vien Tiegenhofe virš 200 
sodybų su apytikriai 3,000—4,000 
ha. žemės.

Bendrai olandų išeiviai skųs
tis neturėjo. Be jau paminėtų 
lengvatų ir laisvių jie buvo at
leidžiami nuo dažnai pasitaikan
čių nenumatytų mokesčių, ga
lėjo laisvai pardavinėti savo pre
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Chicago Savings
and Loan Association ^SAFETYOFV  ̂

YOUR SAYINGS \%>

INSURED

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

PER ANNUM

SHORT TERM 
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum $1,000

PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bandrovė dėl bet kokly 
|ū*y namo pagarinimy duoda paskola* nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
raikai v? Ar jai neturit* nuosavo namo ir jum* nusibodo mokėti 
aukšta* nuomas, Įsigykite nuosavu* namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniai* reikalai* kreipkitės j:

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

TEL.: GR 6-75756245 So. WESTERN AVE.

kes rinkoje, malti ir kepti savo 
reikalams duonos, daryti alų, va
ryti spiritą. Jie galėjo net turėti 
savo amatininkus ir tai buvo di
delis skirtumas tarp visų tų su
varžymų, kurie užgulė, kai jie 
pateko Prūsų karaliaus valdžion.

vietas miesto administracijoje. 
Cuny savo veikale “Danzigs 
Kunst uns Kultur im 16 und 17 
Jahrhundert”, nurodo jų visą 
eilę. Būtų per ilga išvardinti čia 
tų žymių architektų — statybi
ninkų olandų pavardes arba pa
minėti jų darbus ne vien Vaka-Veiksmingas vra buvęs olan-į . L .. ' ,.

• x - to - • w • k irU Prūsijoje, bet ir toliau šiau- i mocnc 1 VI oman hn»»_ * v
Irės Vokietijoje. F. Dekker ski
ria savo knygoje tam atskirą 
skyrių, kas rodo, kad jų meno 
paminklų ten buvo ir dalinai te
bėra dar apsčiai.

(Pabaiga)

Iš okupuotos Lietuvos Bažnyčios 
“boso” J. Rugieniaus biografijos

Tėviškės Žiburiuose š. m. sau
sio 16 dienos numerj’je antrašte 
“Mūsų pareiga informuoti” l>e 
kt. rašoma:

“Yra visokių progų. Pvz. šio
mis dienomis iš spaudos išėjo 
nuoširdaus lietuvio a. a. J. Juod
valkio atsiminimai “Mano die
nos”. čia ypatingai įdomus sky
rius “Sovietinės Uetuvos kulto 
komisaras Rugienis”. Laisvame 
pasauly reiškiama pagarba reli
gijai ir teikiama laisvė religi- 
: am reiškimu’*’ Visions su
darys gilų įspūdį, kai patirs, kad 
Lietuvoje tiki įčiiru, kunigų, 
vyskupų tvarkymas yra paves
tas ateistui Justui Rugieniai, 
kuris buvo vienas pagrindinių 
organizatorių slaptosios polici
jos seklių tinklo Zarasuose, ku
ris į kalėjimus grūsdavo moky
tojus, ūkininkus, valdininkus, 
atsargos karininkus, šaulius, net 
ir beturčius. Į Zarasų kalėjimą, 
kuriame tebuvo 80 vietų, sugrū
do 200 vyrų ir moterų. Kalėjimo 
raštinėje naktimis tardė, savo 
revolveriu grasindamas nušauti, 
mušdamas, plūsdamas tardo
muosius. Rugienis toje apy
linkėje vadovavo trėmimas ir 
Turmonto geležinkelio stotyje 
pakrovė per 400 zarasiškių vy
rų, moterų ir vaikų, kad jie už-

KINIEČIŲ SKALBYKLOS

San Francisko priemiesčio ba
re susitinka italas ir kinietis. 
Prie stikliuko užsimezga pokal
bis ir toliau nugeriant italas pa
sididžiuodamas ima pasakoti, 
kad jo tautietis Kolumbas atra

— Tai netiesa! — atsiliepia 
kinietis. — Kiniečiai Ameriką 
atrado kelis šimtus metų prieš 
Kolumbą.

Italas nenusileidžia ir ginčija
si toliau. Ginčas tęsiasi nebaigia
mai ir galop italas užklausia ki
nietį:

— Jei tu taip tvirtini, tai ko
dėl čia nebuvo kiniečių kai at
vyko Kolumbas?

Ką jie čia būtų veikę? — 
Atsakė kinietis. — Kai kiniečiai 
čia atvyko, tai visi vietiniai gy
ventojai vaikščiojo nuogi, tad 
jie apsižiūrėję kad kiniečių skal
bykloms čia nėra jokio biznio, 
iškeliavo atgal.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

HELP STRENGTHEN 
AMERICA S PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS

dų įnašas į Mažojo Marienbur
ger Werder’io žemių įdirbimą 
Sutartys iš 16 ir 17 šimtmečių 
yra dingusios, bet yra likusios su 
tartys iš 18 šimtmečio, o jos lie
čia gyvenvietes iš 16 šimtmečio 
vidurio. Viename Dancigo ar
chyvo sąraše apie “Hollandi
sche Hufen” (olandų sodybos) 
iš 1676 m. vien tik Mažasis Ma
rienburger Werder’is turėjęs 16 
kaimų su 300 olandų sodybomis 
iš apie 4500—6000 ha. Ir kitose 
lenkų Prūsijos dalyse yra bu
vusios skaitlingos olandų sody
bos. Nežiūrint, kad daug senų 
sutarčių yra žuvę, visgi iš įvai
rių šaltinių aiškėja, kad visas 
Vyslos žemupis buvo apgyven
tas olandų išeivių, daugiausia 
menonitų. Ten apsigyvenę olan
dų ūkininkai — būrai buvo įvai
rių žemvaldžių nuomininkais ir 
todėl jų nuomos prievolės ne vi
sur buvo vienodos ir dėl to kil
davo įvairių nesusipratimų. Bet 
nežiūrint į tai, kad jiems ir ne 
taip gerai susiklostęs gyveni
mas, kaip abiejų Marienburger 
Werder’iu naujakurių, vis dėl 
to jie žymiai pakėlė žemės ūkį 
ir įsigijo sau gerą vardą lenkų 
Vakarų Prūsijoje. Savo studi
joje Felicija Szpep Vakarų Prū
sijoje mini 35 didesnius ir ma
žesnius olandų — būrų kaimus, 
kas rodo didelę olandų žemdir
bių įtaką Vakarų Prūsijos žemės 
ūkyje.

Po Lenkijos padalinimo 1773 
metais ir Vakarų Prūsijos įjun
gimo į “Preussische Koning- 
reich”, olandų išeiviams gerieji 
laikai pasibaigė. Kaizeris Fri-, 
drichas Didysis dar jų neskriau
dė, bet po jo mirties šimtai me
nonitų paliko Prūsiją ir išemi
gravo į Rusiją, kur imperato- 
rienė Kotrina II jiems pas Alek- 
sandrovską, prie Dniepro gero
mis sąlygomis paskyrė koloni
zacijai žemės ir užtikrino reli
gijos laisvę. Olandai įsikūrė ten 
7 kaimuose; 1914 metais jie su
darė 30 kaimų su 20,000 gyven
tojų ir 1914 m. olandų kilmės 
žmonių Ukrainoje skaitė apie 
75,000. Taip po virš dviejų šimt
mečių olandų kolonistų išbuvi
mo Vakarų Prūsijoje, jų kolo
nijos ten sunyko, vieni išvyko, 
o kurie liko, ištautėjo ir įsiliejo 
į vietinių gyventojų masę.

Čia buvo nurodyta olandų įta
ka Vakarų Prūsijos žemės ūkio 
srityje, bet tenka paminėti ir tas 
aukštas tarnybas, kurias užėmė 
olandai ir flamai 16 ir 17 šimt
mečiuose Dancigo miesto, prie
miesčių ir pilių statyme ir iš- 
gražinime. Pasižymėję kaip ge
ri užtvankų statytojai — specia
listai, architektai, tvirtovių sta
tytojai ir menininkai, daugelis 
jų užimdavo vadovaujančias

VYRŲ PAMIRŠTAMA DATA
Tula moteris siekdama teis

me skyrybų, aiškina teisėjui:
— “Mano vyras visai manim 

nesidomi, jis pedantiškai žino 
visas datas įvykusių futbolo 
rungtynių, bet deja, jis nežino 
mūsų vedybų datos. — čia ją 
pertraukia vyras:

— Susituokėm vieną dieną 
anksčiau kai žaibo komanda 
skandalingai pralaimėjo rung
tynes.

Teisėjas nutraukė tolimesnį 
apklausinėjimą ir juodu išskyrė.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

••N A U J I E N C S E”

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

III
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4848 ARCHER AVENUE 
CHICA80, ILLINOIS 60832

PHONE: 254-4478

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėli*!
Apdrausti' iki $20,000

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įrteigta 1923 metai* Te L 421-3070
Įataigo* pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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ten” metodą, pradedant kryžiuočių baigiant hitlerininkų 
nacių vartotais, savo “pagerintais” metodais pralen
kiant ir kryžiuočius ir hitlerininkus. Kryžiuočiai, besi
verždami į Rytus, lietuvius naikino ugnimi ir kardu, gy
vus išlikusius okupuotų Lietuvos Vakarų sričių gyven
tojus paversdami komtūrų ir pilių valdovų vergais bau
džiauninkais. Hitlerininkai savo “Naujos Europos” pla
nams priešinguosius marino kacetuose ir spirgino kre
matoriumuose, o gyviems likusiems buvo numatę parei
gas būti vokiečių dvarponių “knechtais” savo pačių že
mėje įkurtuose ir nacių bonzoms išdalintuose dvaruose. 
Rusiškieji komunistai — bolševikai ir kryžiuočių ir nacių 
metodus ne tik paraidžiui nusikopijavo, bet dar savais 
išradimais “pagerino” Vietoje krematoriumų jie visoje 
imperijoje, ypač jos Šiaurės okeano pakraščiuose ir Sibi
re pristatė daugybę vergų darbo stovyklų, o vietoje kry
žiuočių dvarų (Rittersgut), atėmę iš žmonių žemę bei 
visą privačią nuosavybę, pristeigė dvarų kitokiais pava
dinimais k. a. sovchozai ir kolchozai, o kumečiais pa
verstus jų žemę atėmus ūkininkus pavadindami “kolcho-

tautų veiksnius ir kuomet Aukš
čiausiojo svarstyklės svers jūsų 
'žiaurius, kruvinus darbus. Tuo- 
met pridenkit savo veidus prieš 

įpulkus jus skundžiančių didžia
jam Teisėjui šešėlių, kad jūs 
kaip Attilos barbarai pasmau
gė t juos kraštuose jų pačių. Auk
štai ten rūstus bus sprendimas: 
“Kaltė krenta ant galvos tiro
nų ir, kaip vėj išnešiojami šiau
dai, dings iš svetimų kraštų pa
grobti turtai”. Taip anksčiau 
arba vėliau ateis kiekvienai tau-

I

tai atpildus diena. Ainiai, atsi 
minę jų tėvams darytą skriau
dą keršys už nekaltai pralietą 
kraują”. (1809 m.).

Žemaičiai pakartotinai triuš
kino minėto Ordino gali^, Paga
liau jungtinės Lietuvos-Lenkijos 
jėgos, prigimto , teisingumo 
įkvėptos, sudavė Kryžiuošiams

50 matų M. Lietuvos atvadavimo minėjimo visi dalyviai iškiliai sugiedojo Lie
tuvos himne, 1973 metų sausio 14 d. Jaunimo Centre, Chieagoįe.

M. Nagio nuotr.

Rusų Drang nach Westen
“Kai didesnė ir stipresnė valstybė aneksuoja mažes

nę ir silpnesnę tautą, pačiai tautai iš anksto aiškiai ir sa
vo laisvu noru nepareiškus sutikimo, kai tai tautai ati
mama teisė išreikšti savo nusistatymą dėl savo politinės 
būsenos laisvo balsavimo keliu ir — savaime aišku — tuo 
pačiu metu atitraukiant aneksuotojo arba šiaip stipres
nio krašto ginkluotas jėgas, tokia aneksija yra svetimojo 
krašto vienašališkas aktas, yra smurto aktas”...

V. I. Leninas
Ar bereikia aiškesnio kaltinimo akto, kokį bolševi

kinio komunizmo tėvas Leninas parašė Sovietų Sąjungos 
kolonializmui, kurį nuo pačių pirmųjų dienų Rusijos val
džią pasigrobę nuosekliai vykdo Lenino įpėdiniai, prade
dant Stalinu, baigiant Chruščiovu ir dabartiniu Brežne
vu, kaip jie elgiasi savo jėga okupuotose ir aneksuotose 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalyse ir eilėje satelitų Ry
tų Europoje, pradedant Lenkija, baigiant Bulgarija.

Tą rusiškojo komunizmo imperializmą taikliai cha
rakterizavo JAV-bių kongresmanas Edvard Dervinski 
kaip delegatas Jungtinėse tautose savo kalboje, pasaky 
toje 1971 m. lapkričio mėnesį pareikšdamas: “... nega
lime nepastebėti naujųjų kolonializmo formų ir apsis
prendimo principo išprievartavimo faktų, kokie pradėjo 
reikštis po Antrojo Pasaulinio Karo. Neturime užmiršti 
tų veiklių tautų, kurios tame laikotarpyje neteko savo 
laisvės... Pabaltijo valstybės: Lietuva, Latvija ir Estija 
yra tam aiškus pavyzdys. Jos buvo fiziškai aneksuotos į 
Sovietų Sąjungą ir jos “socialistinių respublikų skaičių”. 
Iš komunistinio požiūrio tie kraštai nustojo buvę atski
rais vienetais, turinčiais teisę į savo tautinę tapatybę ir ne
priklausomybę. Tokia pažiūra nėra Jungtinių Valstybių 
ir daugelio kitų kraštų pažiūra”.

Žinodami, koks yra laisvojo pasaulio nusistatymas 
dėl Sovietų imperijos kolonialinių apetitų ir kokios yra 
nuotaikos pačių okupuotųjų tautų tarpe, Kremliaus im
perialistai pradėjo savo pavergtas tautas pagreitintu tem
pu “asimiliuoti” nuogos rusifikacijos priemonėmis, ma
siniu rusų kolonizavimu ir įvairių Eurazijos mongoloidų 
apgyvendinimu savo okupuotų kraštų miestuose — pra
monėje, o vėlesniais laikais jau ir sovchozuose.

Sekant tokį planingai vykdomą prievarta prisijung
tų mažesnių tautų genocidą galima įmatyti, kad rusų ko
munistai yra pasisavinę visą vokiečių “Drang nach Os-

zininkais”. Kryžiuočiai savo pasigrobtose Vakarinėse 
Lietuvos žemėse naikino mūsų protėvius, bet nors dar 
nekeitė jų sodybų ir vietovių pavadinimų; tatai atliko 
naciai hitlerininkai, visus Mažosios Lietuvos vietovar
džius išversdami vokiškais, bet Sovietų Rusijos raudo
nieji naciai dar radikaliau padarė: per istorijoje neatleis
tiną Vakarų valstybių žioplumą gavę laikinai pa valdyti 
Rytprūsius, sovietai išnaikinę iki paskutinio išlikusius 
vietos gyventojus, o į patuštintą kraštą privežė mases 
rusų, vietovardžius ir visa, kas primena, kad ši Europos 
dalis yra nuo [ 
visus miestus, kaimus ir kt perrašė rusiškiausiais var
dais. šiandien netikėtai į Tilžės, Karaliaučiaus — Gum
binės kraštą patekęs žmogus pasijunta patekęs į “istinno 
russkij krai” su rusiškais miestų, net kaimų ir vietovių 
pavadinimais ir grynai rusiškais gyventojais...

Nebėra reikalo kartoti gąsdinančių žinių apie pa
skatintą pačios Lietuvos, jos miestų ir pramonės centrų 
rusinimą, paspartintai atgabenamais rusų ir rusams gi
miningų tautybių kolonistais... Iki šiol tas genocidas ir 
rusifikacijos tempas buvo paspartintai vykdomas Latvi
joje ir Estijoje, bet vėliausiomis informacijomis, Krem- 
iaus komtūrai pradėjo ypatingas pastangas ir mūsų Lie

tuvą praskiesti kolonistais.
Rusų “Drang nach Westen” yra jau tiek įsibėgėjęs, 

kad be naujo Žalgirio nesimato kitų greitų priemonių jam 
sustabdyti. Gaila, kad šiandien nėra Vytauto Didžiojo ir 
jo pusbrolio Jogailos. J. Pr.

smarkiausį smūgį 1410 metais 
ties Žalgiru. Bet galiausiai Die
vo žodžio kardas šį žiaurų R. Ka
talikų Bažnyčias Ordiną pri
baigė, kuomet to Ordino vado
vas herzogas Albrechtas, Jogai
los giminaitis, paklausė Dr. Mar
tyną Liuterį ir priėmė evange- 
liškąjį tikėjimą, o su juo kartu 
ir kiti jo broliai-vienuohai, 1525 
metais. Herzogas Albrechtas

Tai ponas yra išmintingas, tei- nario tėvelis, keturi Jagonias-

aubir visa, Kdb piuHeim, kuu bi jLuiupub<dabar tvėrėsi žodžio kar 
proistonmų laikų lietuviška, išnaikinę i du: Dr Uuterio Katekizmo iš_

TĖVIŠKĖS BIULETENIS

Ainiai Armino (Kryžiuočių).

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

Maištininkai, pridarę rusams nuostolių 
sprukdavo į šapnagius. Rusų dragūnai 
galėdavo laisvai įsiveržti į Lietuvą ir vytis 
maištininkus. Dragūnų vadas turėjo lais
vas rankas vytis ir persekioti revoliucio
nierius. Bet kartais jam nebūdavo didelio 
išrokavimo tai daryti. Netoli Šapnagių pra
sideda balos, o vėliau eina miškai. Dra
gūnai pasiekdavo šapnagius. bet j mišką 
nosies nekišdavo. I mišką jie jodavo tik 
tuo atveju, jeigu buvo tikri, kad įtarimas 
vietas galės apsupti ir ten pasislėpusius su
naikinti arba paimti į nelaisvę. Bet jeigu 
dragūnų būrys buvo mažas, o miškas di
delis, tai į miškus jie nejodavo.

Dar labiau miškų jie vengė, kai miš
kuose įsistiprindavo Miškų Broliai. Jie 
miškus labai gerai pažino, mokėjo nuo 
dragūnų pasislėpti, o prajojančiam raite
liui gerai pataikydavo.

Kalnelių ir Kruopių žmonės buvo nusi
teikę prieš rusus. Prie savų žandarų jie 
nekibdavo. Juos pažino ir žinojo, kad kar
tais jie nėra toki jau pavojingi. Yra buvu
sių atsitikimų, kad ilgiau gy\enę žandarai 
vietos gyventojus įspėdavo, jeigu susida
rydavo koks rimtas pavojus. Visai kitoks 
reikalas buvo su dragūnais arba naujai

leidimu prūsams ir lietuviams 
jų kalbose ir kita literatūra, jog 
sukūrė “lietuvių literatūros 
lopšį”. Šimtmečiais buvo šis 
kraštas vokiečių ir kitų vadina
mas “Provinz Litauen” ar tie
siog “Liauen” — Lieuva su sos
tine Gumbinė. Nors lietuvinin
kams nuolatos teko kovoti dėl 
būties, bet lyginant su caro už
imta Lietuva buvo žymiai leng
viau. štai, ką sako žemaičių 
R. Katalikų Bažnyčios vysku
pas Valančius: “Prūsuose niekas 
neima iš jų bažnyčių”. Jis ragi
na savo žmones: “Siųskite su
plikąs arba prašymus pas mūsų 
galingą karalių Vilelmą (Vil
helmą), ten melskite, kad jūsų 
kraštą užimtų į savo valdžią.

Klaipėdos krašto atvadavimo pasėkoj net % tol lietuvių gen- 
50 metų sukakties proga Lietu- ties — prūsų tautas buvo išžu- 
vių Evangelikų Tėviškės para- (lyta. To lietuvių tauta nieka- 
pijos klebonas Ansas Trakis iš-įdos negali pamiršti. Štai kaip 
siuntinėjo savo parapiečiams kun. Liudvikas Rėza net keliais 
biuletenį, kuriame paminėti prū- šimtmečiais po tų įvykių rašo: 
sų ir lietuvių vargai, rūpesčiai
ir kovos. Manau, tame biulele- Prie švento kryžiaus, kuris jus 
nyje paskelbt os žinios bus jdo- mokė mylėti ir gailėtis, sakykit: 
mios ir Naujienų skaitytojams, kuo nusikalto ši tauta, kuri ne- 

S. Juškėnas; trokšdama aukso ir užkariavi
mų, bet ąžuolynų tyliame pavė
syje garbino tik savus dievus? 
Dėl ko jūs plienu šarvuoti ėjote 
į jų kraštus užgrobti jų lauktis, 
naikinti jų šventyklas bei na-į 
mus? Bet jūs tylite. Ateis ana 
diena didžioji, kuri teis visų

Prūsų Lietuva kovos keliais
Dr. Martynas Anysas savo 

knyga — Senprūsių Laisvės Ko
vos — (1230—1283) naujai ati
dengė žiaurią Kryžiuočių Ordi
no kovą su senprūsiais, kurios LIETUVOS MENAS

(E Balzeko muziejaus foto archyvų)

singas, geras ir mylįs savo žmo
nes”. ,

Prūsų Lietuva išugdė Bretkū
ną, Kleiną, Donelaitį, Rėzą, Kur
šaičius..., nors be gerpsios ko
vos neapsieita.

Deja, Prūsų Lietuvą po I P. 
Karo buvo padalinta. Klaipė- 

[dos Kraštą užėmė prancūzai ir 
grėsė Lenkijos to krašto užėmi
mas. 1923 metais sukilo klai
pėdiškiai ir kartu su broliais iš 
D. Lietuvos nugalėjo prancūzus 
sausio mėn. 15 d. Kova, kuri pa
reikalavo net gyvybių, kurias 
su pagarba minime. Kraštas bu
vo prijungtas prie Nepriklauso
mos Lietuvos su autonomine 
teise.

Deja, Krašte daugumą sudarė 
“Klaipėdiečių Partiją”, kuri ti
kybiniais ir ekonominiais sume
timais veikiau krypo į “Vaka
rus” negu į “Rytus”, bet buvo 
linkusi būti lojali Nepriklauso
mos Lietuvos valdžiai. Jie pasi
vadino klaipėdiškiais, kadangi 
jie aiškiai žinojo, jog jie ne vo
kiečiai, bet lietuvininkai.

Vokietijoje įsigalėjus Hitlerio 
diktatūrai, tai ji taip kaip Austri
joje, Čechoslovakijoje, Lenkijo
je neklausė daugumos nuomo
nės, nereikalavo balsavimo, bet 
maištais kėlė trukšmą, taip ir 
Kl. krašte: smurto būdu kurs
tė klaipėdiškius šauktis išlais
vinimo reikalauti “sugrįžti Į 
Reichą”. Berods, Lietuvos val
džia mėgino priešintis, bet ga
liausiai kaip ir kitos Europos 
valstybės turėjo prieš Hitlerio 
smurtą nusilenkti: Kl. kraštas 
buvo be balsavimo, be gyven
tojų atsiklausimo prijungtas prie 
“Reicho”. Klaipėdiečiai — Prū
sų lietuviai, kurie mėgino reli
giniais bei tautiniais sumeti
mais tam nacių smurtui nepri
tarti, buvo sunaikinti, kaip tai 
Buntinas, Bertaitis, Gailius, Gvil
dys, Jonušaitis, mūsų Tarybos

tai, kairys, sakytojas Kapūstas, 
Lenartas, Molinis, J. Purvinas, 
Puodžius, Pričmantas, Paura, 
Paleikaiti£ M. Reizgys, E. Si
maitis, A. Simonaitis, Šlapaitis, 
Toleikis, V. Trumpjono — Ta
rybos nario, tėvelis, F. Trumpa, 
Vaičiulis, Vilmantienė, Vilman
tas, Zubaitis, Skalskis, Palavy- 
kai ir kiti. Be to daug kas mirė 
po kankinių kacetuose kaip Gri- 
golaitis ir kiti.

Galiausiai bolševikų okupaci
ja, kurios pasėkoje net tūkstan
čiai išvežti į Sibirą ir ten žuvo, 
berods, kai kurie sveikatos pa
laužti grįžo. Klaipėdos kraštas 
dabar kaip Lietuvos dalis, o ki
ta Prūsų Lietuvos dalis Sovietų 
net taip užimta, jog net kaimo 
ir miestų vardus iš lietuviškų pa
darė rusiškus. Žinoma, jie ge
riausiai žino, kad jų ten buvi
mas yra laikinas. Niekados 
smurtai neišsilaiko istorijos bė
gyje. Ir čia kun. Rėzos žodžiai 
išsipildė.

Nauja Atstovų Rūmų narė, demo
kratė iš New Yorko, Elizabeth Holt

man.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas*

atvarytais juodašimčiais, žmonės jų ne
kentė ir prieš juos atkakliti kovojo.

Šapnagiuose buvo visai kitokia nuo
taika. Matyt, kad vietos gyventojai buvo 
užsikrėtę latvių nuotaikomis. Latviai rusų 
nekentė ir prieš juos labai griežtai pasisa
kydavo. šapnagiuose Povilas ir latviškai 
gana gerai pramoko, nes pačiam kaime 
buvo žmonių, kurie latviškai galėdavo lais
vai susikalbėti. Be to, daugelis šapnagie- 
čių žiemos mėnesiais išvykdavo įvairiems 
darbams, kaip jie tada sakydavo, į Kur- 
liandiją. Latvijoje žiemą ir vasarą būdavo 
daugiau įvairiausių darbų. Jeigu kuris tu
rėdavo šiokią tokią nuovoką apie kokį 
amatą, tai tam visuomet atsirasdavo geriau 
apmokamo darbo.

Kiekvienas šapnagių gyventojas turėjo 
progos susitikti su besislapstančiais maiš
tininkais. pasprukusiais nuo dragūnų. Po
vilas pirmus sutiko pagiryje. Jis buvo iš
važiavęs pora arklių pakelti bulvėms paši
lės. Vos priartėjęs prie miško pakraščio, 
jis pastebėjo du jaunus vyrus. Nua arto- 
jaus miške buvusieji vyrai nebėgo. Nespė
jo Povilas apsukti arklių, vienas vyras jį 
užkalbino.

— Ar šiame kaime nėra dragūnų, — pa
klausė jis latviškai.

— Jie čia buvo vakar, bet vakar išjojo, 
— jiems atsakė Povilas. — šiandien mes 
jų nematėm.

— Ar dažnai į šį kaimą jie atjoja? — jis 
vėl paklausė.

PETRONĖLĖ WLKRIEN*

— Porą kartų į savaitę, bet kartais čia 
būna rečiau...

— Ar turi tabako? — paklausė antrasis.
Povilas atsakė, kad jis nerūko ir taba

ko neturi. Tuo ir pasibaigė pirmas susiti
kimas su latviais maištininkais.

GYVENTOJŲ NUOTAIKOS
PAVEIKĖ POVILĄ

Kovingos nuotaikos paveikė ramų ir 
atidžiai svetimą gyvenimą stebėjusį Povilą. 
Jis pastebėjo, kad visi šapnagių gyvento
jai buvo labai griežtai nusiteikę prieš caro 
valdžią ir žandarus. Jis taip pat turėjo 
progos paskaityti atsišaukimų, kurie ėjo iš 
rankų į rankas. Ūkininkas Adomaitis į 
šiuos reikalus nesikišo>, bet atsišaukimus 
atidžiai skaitė kiti kaimo ūkininkai. Jau
nimas noriai juos skaitė ir vieni kitiems 
davinėjo. Povilui buvo sunkiau skaityti 
latviškai spausdintų atsišaukimų, bet jis 
pramoko ir juos galėjo suprasti.

Pirmos savaitės šapnagiuose jam buvo 
nuobodžios. Jis neturėjo draugų, nebuvo 
su kuo pasitarti ir pasikeisti kasdieniniais 
gyvenimo reikalais. Tokios didelės drau
gystės pats Povilas neieškojo. Jis norėjo 
būti pareigingas. Jam rūpėjo gerai atlikti 
jam paskirtus ūkio darbus, kad ūkininkas 
nesiskųstų.

Bet vienišas Povilas ilgai nebuvo. 1\>- 
vilaa turėjo gražų ir stiprų balsą. Jis buvo 
jaunas, bet galėjo paimti gražias boso gai
das. Šapnagių jaunimas mėgdavo dainuo
ti. Jis dainuodavo lietuviškai ir latviškai. 
Lietuviškai jie traukė liaudies dainas, o 
latviškai užtraukdavo revoliucines. Povilas 
nejuiomis prie dainuojančių grisidėdav®.

Jis galėjo labai gerai prisitaikyti. O kai 
šapnagių merginos užgirdo jo balsą, jos 
susidomėjo Adomaičio bernu. Povilas bu
vo gražiai nuaugęs, o jo balsas labai pa
traukiančiai skambėjo. Vidurvasaryje šap
nagių jaunimo tarpe jis jautėsi kaip namie. 
Su jaunaisiais jis gražiai sugyveno. Visi jį 
kvietė į pobūvius. O į rudenį jis jau kartu 
su šapnagiečiais patraukdavo ir net į Lau- 
mėnus. Ten nuvykdavo, kartu su vietos 
jaunimu pašokdavo, padainuodavo.

šapnagių jaunimas buvo įsitraukęs į 
kovą prieš caro valdžią. Povilui atrodė, 
kad jie gerai daro. Pradžioje jis nesuprato 
šios kovos svarbos, bet vėliau, kai arčiau 
susipažino su žmonėmis ir jų vedamurdar- 
bu, Povilas pats tapo kovotoju. Jis matė, 
kad latviai kovojo už savo teises, o jis pats 
panoro kovoti už lietuvių teises, ša p na
gi nose jis įsitikino, kad rusas Lietuvoje vi
sai nebereikalingas. Jeigu jis nesusipranta 
iš Lietuvos pats išvažiuoti, tai jam galima 
patarti išsikraustyti. O jeigu jis ir to neno
ri daryti, tai galima jį paraginti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti 
“NAUJIENAS*
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Ml ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

Mt GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Jfiz. MW.: PROSPECT 8-3229 
Rvzid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR AAOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Budding). Tel. LU 5-6446
Priima Ligonius nagai smutanma 

aei nealsmepias skamotnu 374-8012

roiof^ PRoopect *>1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Pox Valley Medical Cantor

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

2434 WEST 71at STREET 
Ofiaas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

antrad.. penktadienį nuo 1—5. treč. 
ir šeštad. tiktai susitarus.

Pt • 84)873

DR. W. EiSIN-EISiNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti M! 3-0001.

DR. NINA KRAUCH- 
KRIAUCEUŪNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC. -• 

2454 WEST 71st STREET
VALANDOS: PirmadL, antrad., ket

virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaLpagal susitarimų. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniai^ 

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimų.

V. Timosonis, M. D„ S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. talefu Glbson 84195

Priima ligonius pagal susitarimų. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-24X3.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
QRTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Telef.: PRospoct 6-5084

biznieriai. kurde GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIĄ 

pasisekimą biznyje

SKRAIDANČIOS B 52 TVIRTOVĖS
šiuo metu spaudo* praneši- pakaraunamos lėktuvo viduje, 

muose ir televizijos bei radijo o raketos kabinamos po spar- 
nauj ienose kasdien pranešinė- j nais. Iš viso šiame lėktuve ga- 
jama, kad šiaurės Vietnamo i Įima pakrauti 108 bombas po 
karinius taikinius bombarda- 500 svarų. Bombardavimui 
vo amerikiečių sunkieji bom- stipresnių įtvirtinimų naudo- 
bonešiai B 52 — skraidančios jamos didesnės bombos po 700 
tvirtovės. Bet ką mes žinome 
apie šiuos lėtuvus?

Indokinijos kovose šie lėktu-
yra panaudojami ten ir ta
kai kiti lėktuvai nepajė-
išpildyti paskirties, arba

reikia pilnutinai “išakėti”

ir po 1000 svarų, o jei pasiro
do, kad ir šios persilpnos, tai 
imamos bombos net iki pustre
čios tonos svorio.vai 

da, 
gūs 
kai
kurį nors strateginį plotų, pa
naudojant pačias didžiausias 
bombas. Bombonešiai B 52 ne
laikomi Pietų Vietnamo aero
dromuose. Jie laikomi netoli
mame Siame (Tailand) ir to
limoje Guam saloje.

Skrendant 750 mylių greičiu 
jiems trunka apie 7 valandos 
pasiekti Šiaurės Vietnamo tai
kinius. Tad kiekvienas toks 
žygis pasiekti taikinį ir grįžti į 
išeities bazę užtrunka 15 — 16 
valandų.

B 52 niekuomet neskrenda 
pavieniai, bet formacijomis 
po 6,15 ar net 30 lėktuvų. Kiek
vienas lėktuvas gali pakelti 
apie35 tonas krovinio — bom
bų ir raketų, taip pat gali neš
ti ir atominę bombą. Bombos 
__ t--------------------- - -----

Į
GRAD1NSKAS

GRUNDIG
Hi-Fi STEREO 

24 GARSIAKALBIAISSU
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
. kapam* gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii Įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

L

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

-------------- ------ J

/

Pilnai pakrauto lėktuvo star
to svoris siekia iki 221 tonas ir j 
šį milžinišką svorį į erdvę iš
kelia 8 sprausminiai motorai, 
kurių kiekvienas yra po 4400 
arklio jėgų. Lėktuvas visuomet 
skrenda nežemiau kaip 15.000 
pėdų ir jo skridimo nuotolis 
yra apie 
sudaro 6 
specialiai 
įrengtojo 
keturis 
džius, korių 
lėktuvą nuo 
naikintuvų iš 
sikėlimui ir 
reikalingas 
kilometrų) 
rūmo takas 
vai negali naudotis paprastais, 
nors ir dideliais aerodromais 
ir visuomet turi grįžti į savo iš
eities aerodromą, kur jiems 
yra įrašyti tinkami pasikėli
mo — nusileidimo takai.

Dabartiniai B 52 lėktuvai 
daug kuo skiriasi nuo savo 
pirmtakfinų. Juos gamina kon
cernas Boening Aircraft Com
pany, įsteigta 1916 metais.

Pirmasis šio lėktuvo mode
lis buvo B 17, pagamintas 1935 
metais, turėjo 4 motorus tik 
po 750 arklio jėgų, buvo gink
luotas 4 — 5 kulkosvaidžiais, 
jo skridimo greitis buvo tik 
250 mylių per valandą. įgulą 
sudarė 5 — 7 vyrai. Aniems 
laikams tai buvo didelis lėktu
vas ir todėl buvo pavadintas 
skaidančiąja tvirtove. B 17 
buvo gaminamas masiniai ir 
antrojo pasaulinio karo, metu 
buvo panaudotas visuose fron
tuose.

Sekantis jau patobulintas 
modelis buvo B 29, taip pat 
pagamintas 1942 metais ir la
bai plačiai buvo panaudotas 
karo pabaigoje Tolimuose Ry
tuose. Jis taip pat turėjotik 4 
motorus, bet jau pO 2200 arklio 

- jėgų. Greitis buvo 450 myli per 
valandą, įgulą sudarė 10 — 12 
vyrų, galėjo pakelti 10 tonų 
bombų krovinį ir be 12 kulko
svaidžių turėjo vieną 20 mm 
patranką.

Iš B 29 lėktuvų 1945 m. rug
pjūčio 6 d. buvo numesta pir
moji atominė bomba ant Hiro
simos, o po trijų dienų antroji 
ant Nagasaki. Abiem atvejais 
lėktuvas skrido vienas ir dide
liame aukštyje.

.Šiandien B 52 lėktuvai kiek
vieną minutę skraido ore stra
teginiuose pasaulio rajonuose 
su atominių bombų kroviniais, 
kad reikalui ištikus, galėtų ne
gaišuojant, momentaliai pa
sukti į jau iš anksto numatytus 
taikinius. Tačiau atominės 
bombos šių skraidymų metu 
yra be užtaisų. Tai yra prie
monė apsisaugoti nuo galimų 
avarijų, kaip tai buvo atsitikę 
Ispanijos pakrantėje, kur lėk
tuvas buvo pametęs vieną ar 
kelias atomines bombas, o kiek

10.000 mylių. Įgulą 
vyrai, kurių vienas 

i lėktuvo uodegoje 
kabinoje aptarnauja 

12.7 mm. kulkosvai- 
paskirtis ginti 

priešo puolančių 
užpakalio. Pa- 

nusileidimui yra
3000 metrų (trijų 
specialaus atspa- 

ir todėl šie lėktu-

MONU
akyvaizdoje. I Kar. 7:24.

•V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

PIRKITE JAV TAUPYMO BONU

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Sutvertojo ir Viešpaties visuose savo keliuose. Jo antra pareiga, jeigu jis 
yra vyras ir vaikų tėvas, yra link jo moteries ir vaikų; arba vėl jeigu ji yra 
moteris ir motina vaikų, jos pareiga yra link savo vyro ir vaikų. Apsivedi- 
mo sutartis, dieviškai parūpinta, yn kaipo pirmas užstatas ant kiekvieno 
vyro ir kiekvienos žmonos laiko, — pareikalavimas šito užstato privalo 
būti priderančiai užganėdintas pirma ne kaip galima kų daryti dėl kitų

Solisto D. Stankaitytė padainavo daug dainų, akompanuojant p. Valaičiui 
MažoMos Lietuvos 50 moty atvadavimo sukakties minėjime 1973 m. sausio 

14 d. Jaunimo Centre, Chicagoje.
__  __ ______________________ M. N agio nuotr.

iVBITO RASTO PAMOKYMAI B PAAEKNEMAL 
KEKVMA MENA BUTINI

vėliau Grenlandijoje ir jei jos 
būtų buvusios su užtaisais, tai 
padangėn būtų iškilę daug di
desni grybų formos dūmų stul
pai nei iškilo Hirošimoje ar 
Nagasaki.

Kada B 52 užskrenda ant tai
kinio, tai nuoga aki mjie vos 
įžiūrimi, o kai skrenda dar di
desnės formacijos ir kai žemės 
taikinyje pradeda sproginėti 3, 
4 ar 5 šimtai bombų, tai ap
linka siūbuoja lyg žemės dre
bėjimui ištikus, ir net už 5 — 
7 mylių namų durys pačios at
sidarinėja ir jaučiamas žemės 
virpėjimas.

JOHN J. PILKIS 
v 

pirmojo pasaulinio karo veteranas 
Gyv. Chicago, Illinois

Mirė 1973 m. sausio 19 d., 2:45 vai. popiet, sulaukęs 78 metų amž.

Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 64 metus

Paliko nuliūdę: švogerka Eleanor Greičius, dukterėčios — Christina 
Dreznes, jos vyras John; Helen Skroko, jos vyras Anthony; Anne 
Hyman, jos vyras Bes; Mary Hurst, jos vyras James ir Lucille Lacine, 
jos vyras Donald, sūnėnas Edmund Greičius ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami. Velionis buvo vyras mirusios Marcella, pagal tėvus Grei
čius, ir pusbrolis mirusių Paul ir Josephine Pilkų.

Priklausė Lietuvių Raudonosios Rožės klubui.
Kūnas buvo pašarvotas Lawrence koplyčioje, 4800 N. Austin Ave.
Pirmadieni, sausio 22 dieną 8:30 vai. ryto buvo lydimas iš koply

čios Į šv. Monikos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų buvo 
palaidotas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telu Y Ards 7-1741 - 1742

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

koki*

$730

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$6.00 
$400

Į

Nuliūdę lieka: švogerka, dukterėčios, sūnėnas.
Laidotuvių direktorius Lee Schielka. Tel. 736-2300.

Naujienose ganma gauti o^k;- knygų, įnirtos papuoš bet 
knygų spintų ar lentynų:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pust 
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pust________
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pust ____________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

S. Michetsonaa, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 
įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ________

Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 
pu«l. dabar tik____________________________

------ . Vari. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
ISTORIJA, 1 dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; U dalis, 225 pust, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — _______________ ,__________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tomas. 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— 
Juozas Liūdiius, RAŠTAI, 250 pusi. ____________________
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

$1.00

$10.00

N A U I 1 £ N O S, 
(739 Su. Unfitted Su, Chicago S, ill. — Telef. HA 1-6100

MODEKisISKOS AIK-UONDITIONED KOPLYČIOS

DĖTOS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozų Adomaitį • Dėde šernų as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti grašiai surašytų Dėdės šerno gyvenimų. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytų Vienišo Žmogaus Gyvenimų — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvienų, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1982 m. 206 psL. kaina 2 dol

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

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

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių] 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi, 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos! 
vardas. < '■*

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo: 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvienoj 
žodžio metrikačfją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas.' 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą j 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė) 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

S - NAUJIENOS, CWC AE© < Kl— TUESDAY. JAWt’AlY », STI

GARSINKITE NAUJIENOSE
SKAITYKITE NAUJIENAS



“Margot” (Tapyba)JONAS RIMŠA

Susan Kaupaitė ir Janet 
Juškevičiūtė iš Maria aukšt. 
mokyklos parinktos dalyvauti 
7 dienų administracijos semi
naruose Washington, DC, kar
tu su kitomis 5 tos mokyklos 
mokinėmis.

Ohio, atsiuntė vajui 5 dol. Ta 
| proga jis rašo: “Prisiunčiu ir 

gąd aš savo trigrašį, nes Naujienos 
yra geras ir teisingas dienraš
tis. Jį turėtų atsikviesti visi lie
tuviai į savo naivus.

LIETUVIŲ OPERA AMERIKOJE
Bostone jas rašo, o Chicagoje stato

— John Chernauskas išrink
tas SW Toastmasters klubo val
dybos administracijos vice
pirmininku

— Zita Acalinaitė, Asta Beit- 
nerytė, Arūnas Draugelis ir 
Barbara Pepulytė iš Marquette 
Parko apylinkės baigė Chica
go State universitetą masters 
laipsniais. Jean Masokaitč 
bakalauro laipsniu.

— Southwest Kolegija įstei
gė pagelbines klases, bibliote
ką ir sutelkė priemones studi
juojantiems TV kolegijoje. 
Daniel G. Ricieh, telef. 735 - 
3000 Ext. 235, yra paskirtas di
rektorium ir teikia informaci
jas apie studijavimą namuose 
naudojantis TV kolegijos pa
tarnavimais, taip pat apie tas 
pagelbines klases ir priemones.

Straipsnyje “Bostone gimė 
dar dvi operos” Keleivis rašo:

Lietuviškos operos istorijoje 
Bostonas vaidina žymų vaidme
nį. Gal būsime pamiršę, kad 
kaip tik So. Bostone Mikas Pe
trauskas parašė pirmosios lietu
viškos operos “Eglė žalčių ka
ralienė” II-VI aktus (I buvo pa
rašytas Chicagoje). 1921 m. Bos
tone ta opera buvo suvaidinta ir 
tais pačiais metais ji Gabijos 
draugijos, kurios renginiams M. 
Petrauskas vadovavo, išleista.

Po Antroje pasaulinio karo li
kimas į Bostoną atbloškė du jau 
subrendusius nepriklausomos 
Lietuvos kompozitorius: Julių 
Gaidelį ir Jeronimą Kačinską. 
Jie čia yra sukūrę nevieną stam
bų muzikos kūrinį, čia buvo su
kurta ir antroji lietuviška ope
ra. Tai Juliaus Gaidelio “Dana”, 
kuriai libretą parašė poetas Sta
sys Santvaras.

ši opera buvo parašyta 1965 
m. ir 1969 m. pavasarį pastatyta 
Chicagoje (buvo keturi spektak
liai).

Š. m. sausio 6 d. d. Bostone 
lankėsi buv. Lietuvos operos di

rigentas, dabar Hartfordo uni
versiteto muzikos profesorius 
Vytautas Marijošius, iš kurio 
sužinota, kad Bostone gimė vėl 
dvi lietuviškos operos: komp. 
Julius Gaidelis sukūrė naują ope
rą “Lakštutė“ (žodžiai Anatoli
jaus Kairio) ir komp. Jeronimas 
Kačinskas — operą “Juodasis 
laivas” (žodžiai Algirdo Lands
bergio) .

Maestro V. Marijošius papa
sakojo ir tų operų gimimo isto
riją.

Norėdamas paskatinti už Lie
tuvos ribų atsidūrusius kompo
zitorius kurti lietuviškas operas, 
prof. V. Marijošius prieš kele
rius metus pasiūlė Lietuvių Ben
druomenei paskirti nors kuklių 
lėšų 4 kompozitoriams ir libre- 
tistams, kurie sukurtų po operą. 
Jo prašymas buvęs patenkintas 
ir jam pavesta surasti kompozi
torius.

Jis kreipęsis į Vladą Jakubėną 
Chicagoje, Joną švedą Clevelan- 
de, Julių Gaidelį ir Jeronimą Ka
činską Bostone. Visi sutikę, bet 
ne visi darbą atlikę. V. Jakubė- 
nas dėl pašlijusios sveikatos, o

— Antanas J. Rudis J r. iš Or
lando Parko, turintis teises vai
ruoti komercinius lėktuvus, 
laišku patikslino Chicago Tri
bune atspausdintus netikslius 
teiginius apie Midway aero
dromą, lėktuvų skraidymo 
taisykles ir apie civilinės avia
cijos bei mažųjų lėktuvų tei
ses.

— Motiejus Šeštokas iš Pala
tine, Ill., atskiru laišku atsilie
pė į Naujienų vajų atsiųsda
mas 5 dol.

— W. Adomaitis, Dayton,

J. švedas dėl kitų priežasčių ope
rų neparašę. Bostoniškiai kom
pozitoriai, kaip jau minėta, pa
siimtąjį darbą atlikę — sukūrę 
po vieną operą. Tuo būdu Bos
tone jau yra sukurtos keturios 
lietuviškos operos.

Prof. V. Marijošius naująsias 
operas įteiks Chicagos Lietuvių 
Operai ir tiki, kad kitais metais 
jos bus pastatytos.

Sveikiname šio žygio sumany
toją ir kūrėjus.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
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. — Tai. 254-3320 

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

V. VALANTINAS
n —■ i. i .n ■ ■■i ii.li.. ii.il i ■■ .i r

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, m. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekly.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

P*1" — '■ml 1 1
Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
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 Į 

> .— ... ------- ------------ ---------- —f

i — NAUJIENOJ CHICAGO 8, ILL,— TUESDAY^JANUARY-23, 1873

— Chicagos lietuviai mėgsta 
ir remia Naujienas. Mokėdami 
prenumeratą atsiuntė vajui: 
Vladas Mačiukas 5 dol. ir pen
sininkas Jonas Kaunas 2 dol. 
Po 3 dol. atsiuntė: J. Leonikas, 
V. Maksvytis ir Z. Valavičius. 
Stasys Juozaitis iš Cicero at
siuntė už kalendorių 3 dol. Va
jaus komisija nuoširdžiai vi
siems dėkoja, visus skaityto
jus prašo remti Naujienas ir 
stengtis surasti bent po vienu 
naują skaitytoją. Visi lietuvia 
kviečiami užsisuku ti Naujie
nas. Jos išreiškiu tyliosios dau
gumos mintis ir dabar yra kiek
vienam reikalingos.

— 1!)73 m. sausio 12 d. su
kviesti pas Tėviškės parapi
jos Lietuvių Evangelikų parapi
jos kleboną Ansa Trakį , liet, 
protestantų dvasiškiai ir baž- 
nyių atstovai nutarė pasveikin
ti JAV prezidentą inauguraci
jos proga. Sveikinimo proga 
prašyta veikti , kad pasaulyje 
viešpatautų taika ir laisvė vi
soms tautoms. Raštas pasiųs-

bos vardu. Raštą pasirašė: 
Lietuvių baptistų vardu už Ju
rėną Martynas Nauburas, Lie
tuvių evangelikų kun. Ansas 
Trakis. Lietuvių evangelikų 
Missouri sinodo kun. Jonas Jo- 
supaitis, Lietuvių Metodistų 
kun. Kostas Burbulis ir Lietu
vių evangelikų reformatų kun. 
Stasys Neįmanąs. sj.

— Praeitą ketvirtadieni Ma
žosios Lietuvos Draugijos val
dybos nariai: Jonas Anysas, 
Jurgis Anysas, Jurgis Klimkai- 
tis ir Albrechtas posėdžiavo 
Tėviškės parapijos salėje. Po
sėdyje apsvarstė visas detales, 
kad šiais metais būtų kuo ge
riausiai pravestas tradicinis 
šiupinys., kuris įvyks vasario 
3 d. Tautiniuose pautuose. Ska
nų šiupinį pagandins p. p. Al
brechtai. Menine dalimi rū
pinsis Aldona Buntinaitė sj.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina 91.50

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
V

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygų pasiųsime.

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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

GEROS DOVANOS 
810$ KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE'' 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__
Minkštais viršeliais tik ____________ __ ____ .

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

tik _____  ~ ............... . .... ....... ...... ..........
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekį arba 

monay orderi.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 00608

$3.00
$2.00

$1.50

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

A. G. AUTO REBUILDERS 
reikalingas darbininkas mokąs auto
mobilius plauti, garažą šluoti ir mo
kąs mašina važinėti. Taip pat reika
linga anglų kalba. 5^2 dienos. savai
tėje. Nuolatinis darbas. Skambinti 
tel. 776-5888

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

4919 W. THOMAS
5 Large Rooms. Modern newly 

decorated. Heated. Air Conditioned
CALL 286-0164
After 6 P. M.

—Chicagos Medžiotojų, Meš
keriotojų Klubas kviečia visus 
į Medžioklės sezono uždarymo 
vakarienę, vasario 3 d., šešta
dienį, Holly wood salėje, 2417 
West 43rd St. Įėjimas, šokiai, 
šalta ir karšta vakarienė su fa
zanais ir zuikiena tik
Pradžia 7 vai. vak. Rezervaci
joms- telef. 776-8688 arba 
247-1131. (Pr.)

4 dol.

Hitlerio ir Stalino 
draugystės rezultatas

Po metą dar neišaiškintas 
milijono uokieių likimas

Jau 27 metams praėjus vo
kiečiai vis dar tebekenčia dėl 
savo “fiurerio” Adolfo Hitle
rio ir “draugo” Stalino konspi
racijos rezultatų. Dar šian
dien, 27 metams po karo pa
baigos praėjus nepaisant per 
visus tuos metus vesto intensy
vaus ieškojimo, vokiečiams 
dar milijono vokiečių vienaip 
ar kitaip likusių kitapus Gele
žinės Užgangos , trūksta...

Per praeitąjį karą žuvo apie 
3.8 milijonai vokiečių kareivių, 
tai yra kiekvienas ketvirtasis. 
Du milijonai kareivių dingę 
je žinios. Vokiečių ieškojimo 

įstaigai nuo 1945 metų pavykę 
išaiškinti 870,371 kareivių ,apie 
100.000 civilių ir 200,000 vaikų 
likimą.

Negrų vyskupo nuomonė 
apie prezidentų Nixoną
Amerikos negrų organizaci

jos NAACP (Nacionalinė Są
junga Spalvotų žmonių Pa
žangai Skatinti) direktorių 
tarybos pirmininkas vyskupas 
Stephen Spottwood iš Washing- 
tono pareiškė. St. Louis laik
raščiui Post Dispatch, kad JAV 
prezidentas Nixon esąs “blo
giausios rūšies rasistas”, kurs 
per savo antrąjį 4 metų termi
ną sukelsiąs prieš save žymų 
civilinių teisių protestų padi
dėjimą.

“Jis nori padaryti įspūdį, kad 
jis tiki į lygybę, bet jis nesis
tengia įgyvendinti (tos lygy
bės) principų. Per praeituo
sius ketveris metus Baltųjų 
Rūmų noras buvo prieš juo
duosius”, teigė šis vyskupas.

A FORESTS FUTURE 
n IN YOUR HANDS

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žeme — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namei, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia 7-774'

NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Ave.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

• BUTŲ NUAMAVIMAS. . ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAŽVELK
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. 

,oeo | ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS
’ . 776-5888 ; 20 metų. 1% vonios, alumin. langai,

Anicetas Garbačiauskas, sav. gazu šildymas, apsaugotas beismantas,
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga- 

I lite užimti. $22.000.
1 PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

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

6% KAMBARIU didelis Georgian. 
1V6 VONIOS. Trenktas sausas beismon- 
Itas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip nauias. $53.000.

4 BUTU po 5 kambarius' mūras^ 4 
auto mūro garažas. Naujas ^azo šil
dymas. Platus lotas. Arti Tėviškės 
bažnyčios — Marcmette Parke. $49.500.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengunsiui įrengtas 
be’smontas. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cenf,. oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir narko. $40,000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas pažo šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $2$ 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias Pažo šildymas. Arti Margučio 
rad’io $15 800

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent oro vėsinimas. įrengtas 
beismnntas baras. vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS TOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras 2 vonios įrengta* Koioman- 
tas Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
ins lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
*22.000.

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

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

nos nebrangios. 1
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III.

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

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

kitokį blankai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolu 
320814 W. 95th St 

GA 4-8654

otate rar:i: l .re anc Casualty Comna'.,

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. L A U R A I T I S

__ INCOME TAX __
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobiliy draudimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB6S
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublre 7-1941

K. E R I 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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
———

A. ČEPULIS, NOTARY 
PUBLIC

INCOME TAX SERVICE

3548 SO. EMERALD 
LA 3-1387

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos. pilietybės popieriai. įvairių 
valstybės formų pildymas. Intere
santų reikalais lankosi valdžios ir 
savivaldybės įstaigose. Padeda su
tvarkyti pensijos ir bedarbių pašal
pos reikalus.^

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60809. TeL: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMU REMONTO 

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

AL BETMAROR TW, 98AMIM

Federalinio f» veisti los palamp 
mokeV'y apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

Parašu pelludlllmas

Draudimo Informaeljoe

NAUJAS ADRESAS
ŠIMAITIS REALTY

2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 
lel. 436-7878

NAUJIENAS- - — _____ ._ ,

PIRKITE JAV TAUPYMO BONU$




