
CLOUŪT

Debesuota, dienų 35’, naktį 20. 
Saulė teka 7:05, leidžiasi 5:02

w a y jį o
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

NAUJI S NO S

1739 9b. Hatoted Street. Chicago. 01. 60908 
HAymarket 1-6106

Over One Million Lithuanian In T hr United Statot

VOL L V Chicago, III. — Antradienis, Sausio-January 30 d„ 1973 m.4 ;? °* egress Gr.
periodical Division 
Washinslon, d. c 2054<j

PREZIDENTAS PASKELBĖ NAUJA BIUDŽETĄ
Kaina 15c 25

KREMLIUS PAKEITĖ KINIŠKUS 
SIBIRO MIESTU PAVADINIMUS

MASKVA. — Sovietų Sąjunga, vykdydama savo imperialisti
nę politiką, dažnai pakeičia senus vietovardžius, bandydama pa
naikinti vietovių ryšius su istorinėmis vienos ar kitos tautos tei
sėmis į tas vietoves. Paskutiniu metu Kremliaus valdžia nutarė 
pakeisti Tolimojo Sibiro miestų vardus, kad jie neprimintų, kad 
čia netolimoje praeityje buvo kinų žemės. Vykstant deryboms 
tai*p Sovietų Sąjungos ir Kinijos dėl Kinijos teritorijos, kuri 1860 
metais buvo užimta carų Rusijos, tie vardų pakeitimai rodo so
vietų norą sustiprinti savo pretenzijas į Tolimųjų Rytų žemes.

KIMM:1I HMM GOSI
Americans

Killed
Wounded
Missing
Confirmed POW

South Vietnamese
45,933

306,616
1,340

589

Killed
Wounded

183,528
499,026

North Vietnamese and Viet Cong

Vardų pakeitimo dekretas iš
spausdintas Aukščiausiojo So
vieto biuletenyje — “Vedomos
ti”. Didžiausias miestas, prara
dęs savo seną vardą, yra anglies 
kasyklų ir elektros energijos 
centras Sibire Suchan su 48,000 
gyventojų. Nuo šiol jis žemėla
piuose bus vadinama Partizansk. 
Švino kasyklų centras Tetyuchi, 
su 33,500 gyventojų, dabar pa
vadintas Dalnegorskn, grynai i 
rusišku vardu — Tolimas kal
nas”.

Killed 924,048*
(Figures on wounded not available)

South Vietnamese Civilian 
Casualties as Result of Combat 
Killed 
Wounded

415,000**
935,000**

PANAIKINAMA DAUG SOCIAUNIŲ, 
DEMOKRATU PRADĖTU, PROGRAMŲ

WASHINGTONAS. — Vakar prezidentas Nixonas pasiuntė 
kongresui savo 1974 metų biudžetą, kuriame panaikinta daug fe
deralinių programų, pradėtų prezidento Johnsono ar prezidento 
Kennedžio. Biudžetas siekia 268.7 bilijonus dol. — pakankamai 
mažas, kad vyriausybė apsieitų be padidintų mokesčių. Preziden
tas prašo kongresą nustatyti valdžios išlaidų ribas ir jų laikytis. 
Sekmadienį prezidentas pasakė per radiją kalbą, kurioje aiškino 
savo biudžeto pagrindines gaires. Jis pasakė, kad federalinės 
valdžios programos, kurias jis pavadino “šventomis karvėmis”, 
jei jos neduoda apčiuopiamos naudos ir vaisių, bus panaikintos.

1$ VISO PASAULIO

Netoli Dalnegorsko esąs uos
tas Tetyuche Pristan ateityje bus 
vadinamas Rudnaja Pristan. Ne
toli Usuri upės, kur įvyko nema
žai karinių konfliktų tarp sovie
tų ir kinų kareivių, yra mies
tas Iman, su 28, 000 gyventojų. 
Tai miško medžiagos apdirbi
mo centras. Jis pavadintas Dal- 
nerečnsk. Prie jo buvęs geležin
kelių mazgas Manzovka bus va
dinamas Sibircevo.

Stebėtojų manymu, pasibai
gus Vietnamo karui, pranyks ir 
vienintelis pasaulinis klausimas, 
kurio atžvilgiu iki šiol sutapda
vo Kinijos ir Sovietų Sąjungos 
nuomonės, nes abi tos komu
nistinės galybės davė Hanojui 
karinę ir politinę paramą. Lau
kiama, kad santykiai tarp tų ga
lybių ateityje pablogės. Prie to 
pablogėjimo gali prisidėti ir ki
niškų vietovardžių panaikini
mas. Iš viso buvo pakeisti de
vynių miestų pavadinimai.

Praėjusią savaitę apie santy
kius su Kinija savo kalboje už
siminė įtakingas sovietų polit- 
biuro narys ir partijos sekreto
rius Andrei Kirilenko. Kalbė
damas mokslo ir inžinerijos dar
buotojų suvažiavime, Kirilenko 
pareiškė, kad Pekino užsienių 
politiką vis daugiau sutampa su 
imperializmo agresyviųjų ir re
akcionieriškų sluoksnių politi
ka. Reikia manyti, kad kinų 
vietovardžių pakeitimas neliks 
nepastebėtas ir komunistinėje 
Kinijoje.

TOKIJO. — Japonijos laivų 
dirbtuvės, kurios po jenos vertės 
pakėlimo pergyveno krizę, vėl Į 
atsigavo ir praėjusių metų gale 
gavo užsakymų šimtui .laivų. Į 
Darbų užteks iki 1974 metų. Jau 
16 metų, kai Japonija yra pa
saulio vadovaujanti valstybė lai
vų statyboje. Japonija pastato 
beveik pusę viso pasaulio nau-1 
jų laivų tonažo.

South Vietnamese Civilian 
Casualties as Result of 
Viet Cong Terrorism

Killed •
Abducted

31,463***
49,000***

South Vietnamese Civilian 
Casualties as Result of 

Saigon Government Actions 
Against Viet Cong

Killed
Imprisoned

20,587****
29,978****

• Estimated by South Vietnamese command
** 7965 through 1972 estimates by US. Senate Subcommittee on Refugees and Escapees

*** 7966 through 1972 figures from US. Department of Defense
****7968 through 1971 figures from Agency tot International Development

Ši lentelė aiškiai parodo, kiek nuostoliu ai

Cenzūros vadovėlis 
redaktoriams

Naujieji pabėgėliai iš Sovieti- 
jos aktyviai informuoja vakarų 
pasaulį apie sovietinę santvar-Xr . i .......................Izidentas,ką. Netrukus pasirodvsiancioii I,
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Neramu prie 
Zambijos sienos

LUSAKA. — Zambijos-Rode- 
zijos pasienyje įtempimas pa
didėjo. Praėjusį penktadienį 
Zambijos pusėje kelyje sprogo 
pakasta mina, nuo sprogimo žu
vo 3 asmenys ir 8 buvo sužeisti. 
Nuo sausio 9 d., kada buvo už
daryta abiejų valstybių siena, 
jau žuvo įvairiuose incidentuo
se 6 asmenys ir 13 buvo sužeis
ti.

Mina sprogo toje vietoje, kur 
Zambezi upėje sueina kelių val
stybių sienos, šį^perėjimo punk
tą dažnai naudoja į Zambiją bėg
dami Pietų Afrikos ar Rodezijos 
juodi nacionalistai.

TORONTO. — Kanados po
licija konfiskavo viename To
ronto name 70 svarų heroino 
siuntą, vertą apie 40 milijo
nų dol.

Prezidentas prašė balsuotojų 
remti tokius kongreso narius, 
kurie drįsta pasisakyti prieš val
džios išlaidų didinimą. Per pa
skutinius 20 metų vyriausybės 
išlaidos padidėjo nuo 1952 me
tų tris kartus. Mokesčiai jau da
bar yra labai dideli, pasakė pre- 

, jų didinimas atima 
žmonėms privačią iniciatyvą, 
užmuša atsakomybės jausmą. 
Juo daugiau valdžia iš žmonių 
atima, tuo mažiau žmonės ga
li patys savim pasirūpinti.

Prezidentas kritikavo miestų 
atnaujinimo programas, kurios 
nuvylė. Joms išleista bilijonai 
dolerių, o rezultatų nėra. Kaip 
gali grupė federalinių biuro- 
tų. tūkstančius mylių atstume 
nuo kurio miesto protingai nu
tarti, kur ir ką tame mieste sta
tyti. Čia yra vietinių žmonių 
darbas, žmonių, kurie žino, ką 
daro, pasakė prezidentas.

Lėšos, kurias vyriausybė su- 
is^mies- 

sa vi valdy
bėms. Lėšų taupymas nėra koks 
abstraktus dalykas, kalbėjo pre
zidentas, jis liečia jūsų darbo
vietes, 
kurias 
sukasi 
leisite 
te, ar leisite valdžiai išleisti, kam 
kas kitas, nori, aiškino preziden
tas.

Kongreso demokratai kriti
kuoja biudžetą, nurodydami, 
kad socialinės programos panai
kinamos, tačiau išlaidos gyny
bai nesumažinamos, nors Viet
namo karas pasibaigė. Biudžete 
nenumatyta lėšų Indokinijos at
statymui. Padidinamos lėšos ko
vai prieš teršimą, kovai prieš 
nusikaltimus, tyrinėjimams 
prieš širdies ligas ir vėžį. Defi
citas numatomas 12 bil. dol. 
Prezidentas pranašauja naujos 
pažangos gadynę.

knyga Soviet Censorship (Sca
recrow Press, Metuchen, New 
Jersey) talpina keliolikos rašy
tojų, žurnalistų ir menininkų 
pasisakymus apie maskvinę cen
zūrą. Buvęs sovietinis žurnal- 
listas Leonidas Finkelšteinas ap
rašo slaptą instrukcinį leidinį 
vardu “Viešojoje spaudoje ne- 

V Vnkwfiini mf>7ifin'spausdinta informaci#’’ kuri 
»• T vKlvLIJvJ indZldU naudoja leidyklų ir redakcijų 

j cenzoriai.
Be ypatingo leidimo, tarp kit- 

dav* vt i . ... ko, uždraustos spausdinti žinios BONA. — Vakarų Vokietijos . . , . .... . . .. . ,apie: žemes drebejunus, smegogimimai per praėjusius 1972 m.' .... . .. , . \ ., j • • • • griūtis, ar kitokias gamtos ne-net nepadenge visų mirimu, ?. ......x. , z- 4-i i- ii- *■ laimes TSR teritorijoje; gais- pranese statistikos biuras. Pirmą 
kartą Vokietijos istorijoje mi
rė 31),000 daugiau žmonių, negu 
— gimė.

Socialogai aiškina, kad vokie
čių šeimos stengiasi neturėti 
daugiau kaip 2 vaikus, kada gy
ventojų skaičiui išlaikyti dabar
tiniame 61.6 mil. lygyje, kiek
viena šeima turėtų turėti 2.18 
vaikų.

Didelę įtaką gimimų kontro
lėje daro naujų piliulių vartoji
mas. Per metus apie 60,000 vai
kų negimsta, nes jų motinos re
guliariai naudoja giminius kon 
traliuojančius vaistus.

Saaro krašte, kur katalikai 
sudaro 74% visų gyventojų, gi
mimų yra mažiau, 1 
Protestantų nuošimtis V. Vokie
tijoje sumažėjo iš 51.1% iki 49, 
o katalikų nuošimtis padidėjo iš 
44.1% iki 44.6%. Statistika ro
do, kad šiandien ir katalikų šei
mos nevengia vartoti gimdymų J 
kontrolės priemonių.

Mažėjant gimimams, vis di
dėja pensininkų amžiaus žmo
nių skaičius. Gyventojų tirštu
mas V. Vokietijoje yra 661 vie
nai kvadratinei myliai. Krikš
čionys demokratai siūlo gimi
mų skaičių pakelti pakelti, pa
didinant darbininkams moka
mus vaikų priedus, tačiau socia
listai ir liberalai balsuoja prieš 
tuos pasiūlymus.

TOTAL KILLED: 1,630,559 
TOTAL NONCOMMUNr 

! WOUNDED: 1,840,642

Vietnamo karas. Tai vis komunistu agresijos

KOMUNISTAI LAUŽO KARO PALIAUBAS
SAIGONAS. — Vakar P. Vietnamo ir komunistų Valdžios

WASHINGTONAS. — Vice
prezidentas Agnew sekmadienį ‘ 
išskrido į 7 Azijos valstybes, j 
SYNĖJUS. — Australijos val

džią paskelbė naujo himno kon
kursą, kuris tęsis 3 mėnesius lai
mėjęs autorius gaus 6,400 dol
prizą. Naują Australijos vyriau- kaltino vieni kitus karo paliaubų susitarimo laužymu, šiandien 
sybė skatina nacionalistinius paliaubų priežiūros komisija tikisi pasiųsti savo stebėtojus į tas 
jausmus ir nori atsikratyti ben- vietas, kurs paliaubos laužomos. Vienas amerikietis, helikopterio 
dro su Britanija himno “God pilotas, sužeistas prieš pat. paliaubas, mirė ligoninėje nuo žaizdų. 
Save the Queen”. | Amerikos karinė vadovybė po paliaubų jau išvežė du kartus po

LONDONAS. — Britanija tu- 400 savo kareivių. Visi kareiviai bus išyežti^ki kovo 23 d. P. 
rėjo atsiprašyti PortugaUjūs tiž'. Vietnamo karinė vadovybė paskelbė, kad komunistai nuo paliaubų 
netyčiomis padarytą įžeidimą?’pradžios jau sulaužė jas 500 kartų. Slaptas įsakymas Viet Congo 
Naujam lėktuvui Concorde at- daliniams pakliuvo į Saigono valdžios rankas. Įsakoma tęsti kovas, 
skridus į portugalų Angolą, įgu- kol jas sustabdys tarptautinė priežiūros komisija. Po to, kovos 
la iškėlė Angolos vėliavą. Tik bus tęsiamos tose vietovėse, kur nebus komisijos komandų, 
vėliau paaiškėjo, kad tai ne An
golos, bet sukilėlių — Angolos 
Išlaisvinimo organizacijos vėlia-' 
va. Ta organizacija kovoja prieš 
portugalų valdžią Angoloje.

H0LLYW00DAS. — Nuo vė
žio penktadienį mirė žinomas 
aktorius Edward Robinson, 
metų.

rus, sprogimus, traukinių ar lėk- ĮaupYS5 atiteks valstijom: 
tuvi; katastrofas, -nelaiminsi® tahls' ir apskričių
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Saigono pranešimu, po pra- 
. nešimo apie paliaubas aršiose 
j kovose žuvo 3,322 komunistų 
kareiviai ir 575 P. Vietnamo ka
reiviai.

Keturių šalių komisijos na
riai jau atvyko į Saigoną. Viet 
Congo delegatai aerodrome atsi
sakė užpildyti Pietų Vietnamo 
muitinės 
valdininkams nenusileidžiant, 
atsisakė išlipti iš savo lėktuvo, 
kuris juos atgabeno iš Bangko- 
ko, Tailandijoje. Tarptautinės 
komisijos nariai iš Vengrijos ir 
Lenkijos atskrido sovietų lėktu
vais. Vengrai ir lenkai blogai 
jautėsi savo sunkiose žiemos 
uniformose Saigono karštyje.

Saigonas dėkojo 
už JAV paramą

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
prezidentas Thieu atsiuntė laiš
ką prezidentui Nixonui, kuriam 
jis dėkoja už Amerikos paramą 
Pietų Vietnamui ginti savo lais- 
vę ir apsisprendimo teisę. Pietų Tik vienas lenkas pulkininkas 
Vietnam®. bandymas statyt! atsivežė len(,va unif 
pastovią taiką, nuoširdžiai ver- . .
tina Amerikos tolimesnę para-|. ^iaurės Vįta*m°.k^.m_^US 
mą siekiant laisvės ir taikos, sa
ko Thieu laiškas.

Laiške prisimenami visi tie, 
kurių auka padėjo Sustabdyti ko-, W 
munistų invazijų, kurie parpiau-^ 
kė vandenynus, kad padėtų viet
namiečiams ginti savo laisvę.

Panašų laišką Thieu pasiun
tė ir 1 
Parkui.

pastovią taiką, nuoširdžiai ver-( __ 1 . . ]

į Saigoną atvežė du Amerikos 
į transporto lėktuvai, nusileidę 
Hanojaus aerodrome, kuris dar

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

įvykius kasyklose; sovietinių pi
liečių biudžetus ar maisto bei 
kitokių produktų kainas; Gyve
nimo lygio pagerėjimą anapus 
sovietinio bloko; statistinę in
formaciją apie TSRS, nepaimtą 
iš Centrinės Statistikos Admi
nistracijos oficialių pranešimų; 
partijos ir vyriausybės pareigū
nų uždarbius; maisto trūkumus 
TSRS-oje; bet — kurių KGB pa
reigūnų. išskyrus pirmininką, 
pavardes; betkokius cenzūros 
organus ar užsienio radijo siun
tų trukdymų.

■j J - šių taisyklių skrupulingai lai- 
kaip kitur. kos‘ ‘r ok- Lietuvos spauda. (E)

jūsų mokesčius, kainas, 
jūs mokate. Klausimas 
apie tai, ar jūs patys iš- 
pinigus, kam jūs nori-

♦ New Jersey gaisras senelių 
namuose pareikalavo 10 gyvy
bių, šeši buvo išgelbėti.

♦ Kalifornijos demokratų par
tijos suvažiavimas nutarė atei-

korteles ir, Saigono tyje uždrausti rūkymą partijos 
suvažiavimuose, pasitarimuose 
ir posėdžiuose.

♦ Pietų Vietnamo šiaurėje to
liau vyksta kovos, nežiūrint pa
liaubų paskelbimo. Abi pusės 
bando užimti kuo didesnį žemės 
plotą. Kambodija praneša, kad 
kovos ten dar sustiprėjo, pa
skelbus paliaubas.

♦ Watergate byla, kur žymūs 
respublikonų veikėjai kaltinami 
politiniu šnipinėjimu demokra
tų partijos centre, pateko į pri
siekusiųjų komisiją. Prokuro
ras kaltinimus baigė.

♦ Saigono priemiestyje gais
ras sunaikino 100 namų.

♦ Belfaste katalikų partizanai 
susišaudė su britų kareiviais, į 
kuriuos paleista virš 800 šūvių.

♦ Las Vegas buvo įsteigta nau
ja Amerikos gydytojų ir dentis- 
tų sąjunga, kuri kovos prieš val
džios kišimąsi į sveikatos patar
navimus.

♦ Sekmadienį Hollywoodo Už
sienio Spaudos sąjungos premi
jų įteikime filmas “Godfather” 
pripažintas geriausiu. Filmas 
gavo penkias ‘Globė” premijas.

Tas amerikiečių lakūnų. Lėktu- 
'vai paėmė 150 šiaurės vietna- 
jmiečių. Sekmadienį Saigone 
tebuvo atskridę 7 lenkai, 87 ven-

Pietų Korėjos prezidentui *rai’_ 85 indoneziečiai. Kiekvie-
na ši tauta turi atsiųsti 290 at
stovų. •

Tarptautinė komisija yra ve
žiojama Tan Son Nhut aerodro- 

DETROITAS. — Paskutinis'me s®n8is JAV armijos džypais 
Vietnamo kare žuvęs amerikie-(’r autobusais. Delegatai gyvena 
tis buvo pulkininkas William 'amerikiečių statytuose barakuo- 
Nolde iš Mount Pleasant, Michi- .se. nuo kurių tik prieš kelias die
gam Jis žuvo nuo artilerijos Inas buvo pašalinti smėlio mai- 
sviedinio An Loc mieste vos 11 ^81- 
valandų prieš karo paliaubų 
pradžią.

Pulkininko žmona pasakė j bė, kad saugumo organai išaiš- 
spaudai sapnavusi prieš kelias kino karininkų sąmokslą nu- 
dienas, kad jos vyras negrįš na- versti ir nužudyti prezidentą Ni- 
mo. Ji net vaikams pasakiusi, meirį. Arabų kraštuose kalba- 
kad vyras žuvęs jos sapne nuo.ma, kad tą sąmokslą rėmė Li- 
artilerijos sviedinio sprogimo. I bijos valdžia.

Paskutinis žuvęs

KAIRAS. — Sudanas paskel-
REYKJAVIKAS. — Islandijos 

vyriausybė svarsto ar nereikė
tų bombarduoti Heimaey salos 
ugniakalnį ir nukreipti lavos te
kėjimų toliau nuo miesto, ku
riam ji gresia. Amerikos avia
cijos bazė pažadėjo paramą, jei 
bus nutarta bombarduoti kalną.

Trakų kapela

Komunistai įteikė v
i belaisvių sąrašą
j WASHINGTONAS. — į. Viet
namas ir Viet Congas įteikė Ame 
rikai savo turimų belaisvių są
rašą — 555 amerikiečių pavar
des. Didelė dalis tame sąraše 
jau buvo žinomi kaip esą ne
laisvėje. tačiau buvo ir staig
menų. Belaisviais pasirodė esą 
ir tokie, kurių giminės gal
vojo juos žuvus. Tokių gimi
nės džiaugiasi, tačiau, daugiau 
buvo tokių šeinių, kurios dar tu
rėjo viltį, kad jų vyrai ir tėvai 
yra nelaisvėje, tačiau sąrašuose 

■jų nebuvo.
Sąrašai dar todėl nepilni, kad 

juose nėra amerikiečių karių pa
kliuvusių į komunistų nelaisvę 
Iriose. Pentagono žiniomis, še
ši tikrai yra belaisviai ir dar 311 
dingusių Iriose kovos lauke.

užsieniuose
Penkiasdešimtais sava jubi

liejaus metais Sovietų Sąjunga 
daug meninių jėgų paskleidė po 
pasaulį. Kaip p. m. lapkričio 22 1 šį8l,rės Vietnamo sąraše yra 
d. “Vilniaus Tiesa” praneša, į 
pasaulį pateko ir Trakų rajono 
populiari kaimo kapela, prieš tai 
laimėjusi laureatės vardą ir, 
kaip geriausia iš visų kitų, bu
vo pasiųsta į Belgijoje ir Olan- Į 
dijoje rengiamus tarptautinius 
dainos ir muzikos fes tivalius.

Kapelai vadovauja muzikas nūs slidinėto  jus. Try's jau ras- 
Jurgis Gaižauskas. (E) ti negyvi.

20, kuriuos Pentagonas laikė be
laisviais, tačiau Hanojaus žinio
mis jie žuvo. Viet Gongo sąraše 
27 buvo belaisviai, bet mirė ne-

♦ Šveicarijos kalnuose snie
go griūvis palaidojo šešis jau-

Ryty Vokietija 
pripažino Franką
BERLYNAS. — Rytų Vokie

tijos režimas bando aiškinti sa
vo piliečiams, kodėl jis pripa
žino Ispaniją ir užmezgė su ja 
diplomatinius ryšius. Diploma
tinis pripažinimas įvyko sausio 
13 d. ir sukėlė galvosūkį atski
rų partijų celių ir darbininkų 
unijų darbuotojams Ilgus me
tus vokiečių komunistų spauda 
koliojo Ispaniją, leido apie ją 
propagandinę literatūrą, išlaikė 
buvusios tarptautinės brigados 
likučių veiklą Rytų Vokietijoje.

Komunistų laikraštis Neues 
Deutschland rašo, kad užsienio 
politika negali būti pagrįsta 
jausmais. R. Vokietija pasiren
gusi turėti diplomatinius ryšius 
su įvairiausių režimų valstybė
mis: kapitalistinėmis, monar
chijomis ir diktatorių valdomom 
šalim. Vokietija neatmesianti 
ryšių su jokiom užsienio šalim.



Mediciniška tiesa

TiJPYMO BONUSPIRKI.

jų buvo

U-S. forces in

uo 11,300;

CUTS IN U S. ARMED FORCES ABROAD
300,000

EUROFE

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Dec. '67
U.S. forces at 465,600, 
deaths at V.OSt.

Apsileidimas apmokamas 
žmogaus gyvybės netekimu

Coif of Tonkin ifteitatt; Pitt. Mimm order* bombing of N. 
Vietname bates. UA. forces at 18,900. Feb. 7 '65

U.S. bombs N. Vietnamese 
bases after Viet Cong at
tack on UA. base at Plerka.

tyrimų 
tiriami

NAVY IN
1973

Every tree, every shrub, 
tad ell oar wildlife depend aa 

foa » help prevent 
forest fires. So please follow 

Smokey’s ABC* Always 
hold maxebo* oil cold. Be sore 

no drown all campfires, 
stir the ashes, and drown 

them again. Crash aB

July 8 '69
Pres. Nreoa amoanett fbst troop 
withdrawal (25,000).
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Apsimoka mažinti 
pakeltą kraujospūdį

200,000-- 

ARMY ANDi 
AIR FORCES 

IN 1972' 

ARMY AND 
AIR FORCES 

IN 1973 
100,000------

NAVY IN] 

1972

Dec. '62
U.S. forces at 
deaths at 65.

Dec. '65
US. forces at WJ300; 
deaths at 7,734.

spūdį. Jau kiek anksčiau buvo 
šiam krašte atlikti visame me
diciniškame pasaulyje išgarsė
ję tyrimai kreipiant dėmėsi i pa
didėjusį sistolinį kraujospūdį 
(Fracingham mieste, todėl ir va
dinami Framingham study). 
Pastarųjų tyrimų daviniais, tu
rintieji normalų sistolinį (pir
mų) kraujospūdį’žmonės rečiau 
tesuserga vienos kūno pusės pa
ralyžium (stroku). Iš šimto 
tūkstančių 45-54 metų turinčių 
vyrų (jų sistolinis kraujospūdis 
buvo normalus: 110—119 mm

Freis pagrindžia savo a 
rimų duomenimis 
paralyžiaus gydymas 
bus 
visada sėkmingas. Daug svar
biau kiekvienam išvengti minė
to paralyžiaus. Daugeliu atve
jais jo išvengiama sumažinus pa
keltą kraujospūdį 
džio mažinimas ir 
kova s 
genyse 
atsirandančiu vienos 
paralyžium (stroku)

Nežiūrint mediciniškos pažan

pakeltą dis- Čia visi pacientai, pirmiau 
greičiau negu jie gaus paralyžių, turi at- 
trūksta siminti sekančią tiesą. Pakeltas 
sniege-. kraujospūdis, pirmiau negu jis 

tada žino. susirgdina, kraujagyslės sine-

Morch 31 '68 ’
Pres. Johnson onnoimee* be 
won't run for re-election.

June 23 '68
Vtetnam becomes longest wot 
in US. history (since 1961).

•—» J£rądicini§_ Mažlietuvių 
Ūžgvėaių šiupinys įvyksta 
šeštadienį, vasario 3 d. 7 vai. 
vakare Lietuvių. Tautiniuose 
Namuose, 6-122 So. Kedzie Avė. 
Šiupinį verda, kaip ir kiekvie- 

Čia nais metais, Anelė Albrechtienė 
tėviškės atsivežtą re- 

septą. y Stalai dėl 10 asmenų. 
Dėl rezervacijų prašome kreip

tis telefonu 776-7983. (Pr.)

sienelėse susidaro pūslelės (mis- 
croaneurysms) — išsiplėtimai, 
ir dėl to atsiranda tų sienelių 
plyšimai su kraujo išsiliejimu 
smegenyse (hfefflorrhage). Tik 
vienoj pusėj smegenų tokie ply
šimai afsitinka. Tada tik vie
ną pusę kūno suparalyžuoja. 
(Kadangi vienos ptisės smegenų 
nervai susikryžiuoja prieš iš 
smegenų išeidami tai žmogų 
suparalyžuoja priešingoj pusėj 
negu kad kraujas išsilieja).

Išvada. Mums nieko kito 
neliko, kaip tik reikiamai tvar-

2 Ye*.» Saving* 
Certificate 

(Minlmurr- $5.000)

yra svar-
labai sunkus ir ne-

PARALYŽIAUS IŠVENGIMAS
Pakelto kraujospūdžio mažinimu mažiname gali 

mybę susirgti paralyžium.

mnnis mediciniškoje spaudoje 
Iškėtė Georgetown universiteto 
proiesorius, Veteranų Ligoni
nėj. Washingtone, D. C., vyresny 
sis mediciniškuose reikaluose 
tyrinėtojas gyd. Edward D. 
F rėis.

’'nok Saving* 
Att areftimt* eotn 
bounded daily — 

oaid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M ARCHER AVENUE 
CH I CASO. ILLINOIS Mt»

PHONE: 254-4471

niekio nesijaudinkime. Nervus 
darbu — užsiėmimu tiek dvasi
niu — tiek kūnišku raminkime. 
Kito gerovei atlikti geri darbai 
yra geriausias nervų raminimas. 
5. Gydytojo priežiūroje net iki 
trijų rūšių vaistus nuo pakelto 
kraujospūdžio vartokime. 6. Su 
skleroze kovokime čia seniau pa
skelbtais budais: cukraligės tvar
kymas; svorio perdidelio nume
timas; riebaus kraujo suliesini- 
mas; peraukšto kraujospūdžio— 
kaip minėta — sumažinimas; pa
keltų nervų gerais darbais ra
minimas; nepersi valgymas — 
nepersigėrimas, nepersirūkymas 
ir nepersidirbimas; vaistų prieš 
sklerozę ėmimas: Hep-Nine B 
injekcijos, Jodoniacin, Zinc sul
fate, Cerebronicin, Alertonic, 
Pavabid, kremzlės, svogūnai, 
maistas pilnas vaisių — daržovių 
ir baltymų (proteins): liesos 
mėsos, tokia varškė, sūris, kiau
šinio baltymas, liesa žuvis, pa
sukos, rūgusis pienas be grieti
nės... Ne vien skaityti Išminties 
knygą reikia, privalu ją pildyti. 
Tas pats pasakytina apie savo 
gyvenime virš pasakytos medi
ciniškos tiesos pritaikymą.

Pasiskaityti. Chronic Disease 
Management, January 1973.

Iš minėtų 523 tiriamųjų, 
nai pogrupei — viso 143 asme
nims po vidutiniai 18 mėnesių 
tyrinėjimo prisėjo tų veteranų 
mediciniškas sekimas nutraukti. 
Mat, jie visi buvo ant “duonos” 
piliulių, ir jų diastolinis krau
jospūdis buvo didelis (nuo 115 
iki 129 mm Hg) ir jie susilau- 

Kom- 
- apie

Aug. 11 *54
French-Iadocbina 8-year war 
ends; Yittaam divided at
17thearaIi*L

asmenų. Kitaip buvo su vyrai 
turinčiais pakeltą sistolinį (pir
mą) kraujo spaudimą. Iš tokio 
pat skaičiaus (109,000) vyrų, 
turinčių 160—169 sistolinį krau
jospūdį, “stroką” gavo net 37. 
Su pakeltu diastoliniu (antru) 
kraujospūdžiu Franminghamo 
tyrimuose gavosi dar blogesni 
dalykai. Iš 100,000 su norma
liu diastoliniu kraujospūdžiu 
(80-84 mm Hg) vyrų “stroką” 
gavo tik 17, o iš tokio pat 100,- 
000 su pakeltu diastoliniu krau
jospūdžiu (100-104 mm Hg) vy
rų vienos kūno pusės paralyžių 
(stroke) gavo net 29.

įvairius mediciniškus tyrimus 
sitraukimą — spazmas (tran- susumavęs, gyd. Freis tvirtina, 
sient ishemic attacks). Gi iš 73 kad sergant pakeltu kraujospū- 
veteranų gydytų minėtais trijų džiu paralyžius (stroke) yra tie- 
rūšių vaistais (trejopomis pilių, sioginė išdava kraujospūdžio di
lėmis) tik vienas gavo paralyžių durno. Esant pakeltam kraujo- 
dėl arterijos smegenyse užsikim- spūdžiui mažytės kraujagyslių 
Šimo (cerebral thrombosis)

Likusieji veteranai
380 ir pradinį diastolinį (ahtrą) 
kraujospūdį jie turėjo nuo 90 
iki 114 mm Hg buvo sekami vi
dutiniai 3.3 metus. Kai kurie 
jų virš penkių metų buvo tiria
mi. Na ir pasirodė, kad gydyti 
pakeltą kraujospūdį apsimoka. 
Štai kas gavosi su minėtais pas
kutiniaisiais, 
pė (control 
les gavusieji) širdies ir smege
nų kraujagyslių liga mirė 19, o 
gydytų grupėje — tik aštuoni. 
Iš negydytųjų paralyžium (srok) 
mirė septyni. Iš jų keturiems 
kraujas išsiliejo sniegenų ap
valkaluose (subarachnoid he
morrhage), o trims užsikimšo 
smegenų arterija (cerebral 
thrombosis). Gi',fiš minėtomis 
trejopomis piliulėmis gydytojų 
nė vienas nemirė dėl kraujo iš
siliejimo smegenyse- Tik vie
nas tokių mirė dėl artėrijos sme
genyse užsikimšimo (cerebral 
thrombosis).

Susumuojant davinius, gavo
si sekančios pasėkos: Negydytų 
nuo pakelto kraujospūdžio ve
teranų grupėje (gavusių tik 
“duonos” piliules — palcebos)z 
mirtiną ar nemirtiną paralyžių 
(stroką) gavo dvidešimt asme
nų. Tuo tarpu gydytų grupė
je tokios nelaimės susilaukė tik 
penki. Taigi santykis paraly- Į 
žiaus gauto dėl smegenų arteri
jų pakenkimo per pakeltą krau
jospūdį negydytų ir gydytų buvo 
kaip keturi ir vienas (4:1). Tai
gi. trejopais vaistais tvarkyti 
nuo pakelto kraujospūdžio ve
teranai keturis kartus rečiau ga
vo vienos kūno pusės paralyžių 
(stroką).

Negerai turėti pakeltą ir sistolinį 
(pirma) kraujospūdį

Gyd. Greis nesenai atliko mi
nėtus tyrimus, kreipdamas dė
mesį diastolinį pakeltą kraujo-1

SCATTERED LATIN
FORCES ________AMERICA

NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS
YRA JŲ AKYSE

Jury laivyno karininkė Joellen Drag 
buvo išrinkta lankyti lakūnu mokyk
lą Pensacola, Fla. iš viso lakūnais 
ruošiamos astuonios karo laivyno 

moterys.

1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū

apylinkės Dėkojame 
lums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė- 
>ume būti Jums naudingi 
r denyje
Sąskaitos apdraustos iki

$20.000

Jea.-Feb. '68 
N. Yretneote** 
losneh T«t Offen- 

350,000 refo- 
9e«-

>ou™ ''J01’*** PACIFIC AND
AND THAILAND FAR EAST

iioje lentelėje parodyta, kaip pjwai sumaiėįp Amer as kariwothenes užjūriuose skaičius.

U S. troop strength reach** 
peat of 542,400. Death* at 
11,507. —.

— Įvairiems parengimams ir 
progroms prityrusi šeimininkė 

savo gamina maistą. Visokie užsaky- 
Hg) paralyžių gavo tik dešimt kraujospūdį. 2. Meskime pakel- mai yra priimami ir bus gardžiai 

tą svorį. 3. Valgomosios drus- ir skoningai pagaminti. Kreiptis: 
kos nevartokime. 4. Dėl menk- RL’MŠOS krautuvė, 4359 So. 

Maplewood Ave. Tel. VI 7-2149. 
(Pr-)

Dee. '61
Pres. Kennedy declares U.S. is pre
pared to help S. Vietnam "preserve 
its independence.'" 
Vietnam at 3,200.

kytis su pakeliu kraujospūdžiu. 
Tai reikia atlikti tinkamai ir tin
kamu laiku — ne per vėlai. Gyd. 
Freis tvirtina, kad iki šiandien 
gydytojai dar viii patiektųjų 
mediciniškų atsiekimų nepritai
kė praktiškame gyvenime 
ir pacientai turi pridėti savą da- pagal 
lį apsisaugojimui nuo paraly
žiaus. Gana be reikalo kentėti, 
kai mes galime didžia dalimi tų 
kančių išvengti. Tik pradėkime 
visi pakeltu kraujospūdžiu ser
gantieji reikiamai tvarkytis: 1. 
Tikrinkimės kiekvienas

kad gos. minėtas gydytojas tvirtina, 
(high dabar dar nepakankamai daug 

gydytojų laiku imasi tinkamai 
savo

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

_____  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _____

kė sunkių komplikacijų 
plikacijos gavosi įvairios 
jas plačiau pakalbėsime.

Minėtus veteranus iš 
išjungus, likusieji buvo 
toliau: vieniems buvo duodami 
vaistai, kitiems nieko iš vaistų 
— tik minėtos neveiklios piliu
lės (palcebos). Štai kas gavosi: 
Iš 70 tomis “duonos“ piliulėmis 
“gydytų” veteranų susilaukė 
l>aralyžiaus: vienas dėl smege
nyse kraujagyslės trūkimo ir 
kraujo išsiliejimo (hemorr
hage) ; trys dėl smegenyse arte
rijos užsikimšimo (thrombosis); 
vienas gavo praeinantį ir vėl su
grįžtantį smegenų arterijos su-

Gydytojai jau senai žino, 
pakeltas kraujospūdis 
blood pressure, dabar kitaip 
hypertension) trumpina žmogui pakeltą kraujospūdį pas 
gysenimą. Gyvenimas sutrum-'pacientus tvarkyti šalia tos ne- 
pinamas dėl to. kad pakelto! gerovės, kad medikai nepakan- 
kratijospūdžio savininkas daž- kainai įvertina pakelto kraujo- 
niau gauna dvi svarbiausias blo- spūdžio numušimo naudą, dar 
gybes: I. sklerozei didėjant grei- kita negerovė plačiai bujoja rau
čiau užanka širdies kraujagys- sų tarpe. Tai daugeliui žmonių 
lės ir tada širdies ataka yra ga- nesusektas pakeltas kraujospū- 
tava; 2. dėl tos pačios 
kraujospūdį turinčiam 
atslenkančios sklerozės 
kraujo gysla (arterija) 
nyse (apopleksija)
gus gauna vienos kūno pusės pa- genyse bei širdyje jokių ženklų 
raiyžių (stroką). Nors visi gy- nerodo. Taip gali tęstis daugelį 
dytojai tai žino, bet ne visi rei- metų. Nieko blogo nesijausda- 
kiamai su tomis negerovėmis Į mas pacientas neina pas gydy- 
kovoja. Šitą tiek gydytojų, tiek toją savo sveikatos tikrinti. Da- 
ligonių nerangumą šiomis die-‘ bar dar vis dažnai pasitaiko, kad 

tokius su senai turimu pakeltu 
kraujospūdžiu ir niekada nesigy- 
džiusius mūsiškius greitoji pa
galba (emergency) ar ugniage
siai (fire department) nuveža 
su širdies ataka ar paralyžium 
ligoninėn. O buvusio preziden
to Johnsono atveju — net he
likopteris neišgelbėjo. Jisai ne
klausydamas gydytojo patari- 

Tvarkingas perdidelio krau-įmo nemetė perdidelio svorio ir 
jospūdžio sumažinimas žymiai neatsisakė cigaretės. Ar manot 
suretina vienos kūno pusės pa-l kitoks likimas laukia dažno mū- 
ialyžių (stroką), kuris dažniau siekio, kuris panašiu nesveika- 
pasitaiko kraujo spaudimui pa-j tos keliu žygiuoja? Mūsiškiui ga. 
kilus. Šitą tiesą minėtas gyd.1 Ii pasitaikyti dar blogiau: niekas 

tliktų ty- mūsų nevežios helikopteriais li- 
Ne tiek to'goninėsna. Taip pat niekas mū

siškių taip stropiai nesistengs 
gydyti, kaip kad prezidentai es
ti prižiūrimi. Tai visiems aišku. 
Bet visvien, senas jautis eina se
na, nors ir nesveika vaga. Dau
gelis mūsiškių po senovei ne- 

Kraujospū-j tikrina savo kraujospūdžio, vis 
yra tinkama dar visai gerai jausdamasis. Ui 

kraujo išsiliejimu šine- tai minėtas proiesorius Freis rei 
(apopleksija) ir dėl to kalauja — mediciniškoje spau 

kūno pusės doje šaukte šaukia, kad paraly 
žiaus reikale kuogreičiausiai rei. 
kalinga dviejų pagerinimų: . Vi-

Atsiminkime, kad normalus 
kraujospūdis kiekvienam suau
gusiam žmogui yra diastolinis 
(antras užrašymas matavime) 
nedidesnis kaip 95. Pirmas to
kio spaudimo užrašymas (sisto
linis) tyrimuose mažiau naudo
jamas, nes jis žmogui nervinan
tis ir panašiose apystovose daž
niau svyravimams pasiduoda. 
Veteranų ligoninėj minėtas gyd. 
Freis padarė tyrimus su 523 vy
rais. Jis pradžioje pas kiekvie
ną tiriamąjį nustatė kraujospū
džio vidurkį. Po ligoninėj išty
rimo ir, išėjus iš ligoninės po 
dviejų klinikoj vizitų buvo nu
statomas pakelto kraujospūdžio 
vidurkis. Minėtiems vyrams 
kraujospūdis (diastolinis) buvo 
nuo 90 iki 120 mm Hg. Visi iš 
eilės pacientai buvo padalinti į 
dvi grupes: vieni buvo gydomi 
trejopomis piliulėmis, kiti visai 
negydomi (tik jiems buvo duo
dama “duonos” piliulės, nevei
klūs vaistai tyrimuose vadina
mi “pdacebo”). Buvo sekamas 
vienos ir kitos veteranų grupės 
stovis. Vieni su pakeltu kraujo
spūdžiu nieko negavo — jokių 
vaistų savo ligai neėmė — tik 
minėtas “duonos” piliulės — 
placebas. Ir nė vienas tiriamų
jų nežinojo, kuris gauna tikrus 
vaistus, kuris tik duonos tru
pinius. Bet tos “duonos” piliu
lės atrodė kaip tikri vaistai. O 
vaistus gaunantieji jų gaudavo 

l trijų rūšių; 1. Hydrochlorothia- 
i zide, 2. reserpine ir 3. hydrala- 
Įzine. Žiūrėkime, kas iš tokių ty
rimų išėjo: -

sų gjiiytujų apšvietimo ir 2. pa
cientų supažindinimo, kad kiek
vienas reikiamai pasirūpintų ap
sisaugojimu nuo pakelto krau
jospūdžio. Tada tik bus gali
ma sėkmingiau saugotis nuo pa
ralyžiaus (stroke), šios ligos 
geriausias tvarkymas yra jos 
išvengimas. O išvengti daugely
je atvejų tikrai galima, tik rei
kia dar šiandien imtis reikiamų 
žygių- Užtat pradėkime sveika
tą tikrintis dar visai gerai be
si jausdami. Tuo tik būdu bus 
galima pradžioje susekti pakel
tas kraujospūdis. Jis tada nebus 
dar daug žalos žmogui padaręs.

Mūsų naudai atlikti .......
mediciniški tyrimai

100,000 183.528

*4 924.048

Source Department 
of Defense/The 
Wor!d A'manac.
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KALĖDŲ šVftttėS 1R 
NAUJŲJŲ METŲ VILTYS 

Rašo JULIUS SMETONA

(Tęsinys)
Iš čia duotų pavyzdžių (ku

rių tik maža dalis suminėta) 
ryškėja, kad nuo 1941 metų 
iki šiol Jungtinės Amerikos 
Valstybės ne tik nesistengė 
“išvaduoti pasaulio iš komu
nistų verguvės”, bet,padėjo tą 
verguvę sustiprinti ir uždėti ant 
sprando iki tol dar laisvoms 
tautoms.

Bendradarbiavimas su So
vietų Sąjunga užsienio politi
koje ėjo ranka į ranką su lais
vosios Amerikos sistemos grio
vimu Krašto viduje, palaips
niui didinant prezidento galią 
ir plečiant federalinę kontrolę 
paskirų valstybių sąskaiton. 
Nemoralių įstatymų puoselėji
mas, kaip, sakysim, legaliza
vimas abortų ne tik tais atve
jais, kai pradėtotos gyvybės 
vystymasis sukuria pavojų 
motinos gyvybei ar sveikatai, 
bet ir tada, kai jo reikalauja 
moters užgaida; jaunuomenės 
demoralizavimas mokyklose; 
raininančių vaistų prirašymas 
išdykusiems vaikams sudraus
minti; naudojimasis psichiat
rija nepageidaujamiems asme
nims sunaikinti (šis metodas 
plačiai vartojamas Sovietų Są
jungoje), kaip rodo generolo 
Walkerio pavyzdys; tenden
cija atimti mažamečius vaikus 
iš tėvų ir juos patalpinti vadi
namuose vaikų darželiuose; 
neišpasakytas nusikaltimų au
gimas, neretai išaugąs į masinį 
terorą, ir priemonių nesiėmi- 
mas terorui sustabdyti, čia 
suminėti reiškiniai veda kraš
tą į suirutę, kuri pateisina 
ypatingų galių suteikimą fe
deral] nei valdžiai ir, galiau
siai, diktatūros įvedimą Jung
tinėse Amerikos valstybėse. 
Visa tai nėra atsitiktinas daly
kas, kaip nėra atsitiktinas So
vietų Sąjungos rėmimas užsie
nio santykiuose. Slaptu tokios 
vžsienio ir vidaus politikos 
tikslu yra vienos pasaulio vy
riausybės sukūrimas, kurioje 
vadovaujantį vaidmenį vaidin
tų Jung. Ameriks Valstybės, So
vietų Sąjunga ir Raudonoji 
Kinija ir kurios rezultate “nau
joji klasė” uždėjų geležinius 
pančius visai žmonijai.

Dabar keletas žodelių apie 
mūsų pačių reikalus. Nors vi
sai aišku, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių broliavimasis 
su Sovietų Sąjunga pakerta 
Lietuvos išsilaisvinimo viltis, 
joks “veiksnys” dėl to nepa

reiškė Jungtinių Amerikos Val-s 
lybių vyriausybei nė mažiau
sio protesto, bet zulino visuo
menės akis papūgišku kartoji
mu, kad “Vašingtone Lietu
vos padėtis nepasikeitė”. Aiš
ku, Vašingtonas niekuomet ne
parodys spaudimo į Sovietų 
Sąjungą, kad pastaroji grą
žintų laisvę Lietuvai ir kitoms 
pavergtoms tautoms, kol Mas
kvos — Vašingtono medaus 
mėnuo tebesitęsia. Aišku, jo
kių pasikeitimų Lietuvos at
žvilgiu Vašingtone nebuvo ir 
dabartinėmis sąlygomis nega
li būti. Vienas tokių veiksnių 
— Pasaulio ir Mėnulio Lietu
vių Bendruomenė nuėjo 
dar toliau: ji ištikimai mezga 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ko - egzistencinę politiką, pa- 
prikštytą “bendradarbiavimo 
su tauta” vardu. Šitokia įman
tri PMLB akcija gali gerokai 
prisidėti prie padėties Lietu
vos atžvilgiu Vašingtone pasL 
keitimo — Lietuvos Pasiunti
nybės uždarymo. Jei tai įvyks, 
Paasulio ir Mėnulio Lietuvių 
Bendruomenės vadai galės at
virai nueiti bernauti komunis
tams.

Iš tų kelių pastabų ryškėja, 
kad 1973 metai tiek Jungtinių 
Amerikos Valstybių, tiek ir 
viso pasaulio laisvei, bus la
bai kritiški. Visą pasaulį pa
vergti besikėsinančios jėgos 
yra gerokai organizuotos, už- 
valdžiusios dar iki šiol laisvų 
valstybių vyriausybes ir aprū
pintos neribotais ekonomi
niais ištekliais; tuo tarpu va
karinių tautų gyventojai, pir
moje eilėje amerikiečiai, le
pinasi patogiu gyvenimu ir nė 
neketina pasipriešinti jų laisvę 
paveržti pasikėsinusiems uzur
patoriams. Jie yra nusistatę 
prieš sauvalės ir smurto įvedi
mą pasaulyje, bet tyli. Tik kur 
ne kur suspindi idealizmo lieps
nelė, bet jos spindėjimas te
bėra labai silnas, ir ją vienos 
viso pasaulio valdžios puoselė
tojai tuojau, bando nuslopinti.

Jau žymiai karingiau prieš 
smurtą kovoja piliečiai tos ša
lies, kurioje buvo daugiausia 
to smurto parodyta — Sovietų 
Sąjungoje. Tų kovotojų pirmą
sias eiles Sovietų Sąjungoje 
sudaro šviesuomenė, griežtai 
atsisakydama toliau nešti ver
guvės pančius ir pasiryžus ge
riau mirti, negu amžinai ver
gauti.

Žinomas Sovietų Sąjungos 
rašytojas, Nobelio premijos

laureatas, Alei Sandras c.uŪe- 
nicinas, daugelį metų išsėdė
jęs baisiausiose koncentracijos 
stovyklose, vis nesiliauja pro
testavęs prieš Sovietų Sąjun
gos diktatūrą. Savo paskuti
nio veikalo “Rugpjūčio 1 H.i” 
epiloge jis šitaip prabyla:

“ši knyga dabar negali būti 
atspausdinta, mūsų gimtajame 
krašte kitaip, kaip su cenzūros 
žinia. Ji negalėtų būti atspaus
dinta mūsų šalyje dar ir vien' 
dėlto, kad Dievą tektų pradė

ki mažąja raide. Šitokio paže
minimo aš jokiu būŲu negaliu 
priimti. Reikalavimas Dievą 
rašyti mažąja raide yra pigus 
ateistiškas smulkmeniškumas. 
Tiek tikintieji, tiek ir netikin
tieji sutiks, kad, kai paskirų 
Sovietų Sąjungos žinybų pava
dinimai pradedami didžiosio
mis raidėmis, o KGB visas pa
vadinimas rašomas vien tik di
džiosiomis raidėmis, taisą vo
kai apibrėžiančiai pasaulio 
aukščiausią kuriamąją galią 
nereikėtų gailėtis vienos di
džiosios raidės...

Solženicinas Sovietų Sąjun
goje nėra vienas. Su juo ran
ka į ranką žygiuoja šimtai, 
tūkstančiai mokslininkų, lite
ratų, inžinierių, profesorių, 
mokytojų... Jie visi žino, kas 
jų laukia, bet tylėti nebegali. 
Jie visi bevelyja geriau mirti, 
negu vergiškai tylėti. Jie žino 
apie baisias koncentracijos 
stovyklas, apie tūkstančius už- 

. darytų psichiatrinėse ligoni
nėse, milijonus, leidžiančius 
nevilties dienas kolchozuose, 
Ne vienas jų neturi laisvės, bet 
vistiek netyli... O šioje laisvės 
šalyje, kurioje už drąsų žodį 
dar negresia joks kalėjimas ar 
persekiojimas, su labai mažo
mis išimtimis visi tyli... dėl 
trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto...

Prieš 2000 metų žvaigždė iš 
Rytų atvedė tris karalius prie 
Kūdikėlio lopšelio. Gal ir šian
dien, po širdį veriančių kan
čių, baisių žudynių, paniekos 
ir tyčiojimosi, pirmiausia už
griuvusių ant rusų tautos, o 
paskui ir mūsų Lietuvos bei 
daugybės kitų tautų, žvaigždė 
iš Rytų vėl parodys kelią prie 
Kūrėjo buveinės. Silpna švie
selė, įžiebta Solženicino ir jam 
panašių kovotojų, Simo Ku
dirkos ir daugybės kitų, uždegs 
milijonus panašių liepsnelių ki
tose pasaulio šalyse, pirmiau
sia Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, kuriose tiek daug ku
riamųjų jėgų tebemiega giliu 
miegu. Ir visos tos liepsnelės, 
susijungusios į vieną milžiniš
ką liepsną, ištirpdys jau esą-

THE JOHNSON YEARS (1)

Lyndon Baine* Johnson was born August 27, 
1908, in a farmhouse near Stonewall, Tex., 
son of Samuel Ealy Johnson Jr., a school 
teacher and Texas legislator, and Rebekah 
Baines Johnson. His grandfather, a Confed
erate veteran, predicted young Lyndon 
would be a U-S. Senator some day.

Johnson attended pub

lic school and after 

graduating in 1924, 

took a $1-a-day job on 

a road-building gang. 

Wanderlust led him to 

California, where he 

worked in the Imperial 

Valley. He returned to 

Texas and rood labor, 

but eventually deter

mined to go to college, 

entering Southwest 

Texas State Teachers 

College in San Marcos 

in 1927.

by Don Oakley and John Lane
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mus ir dar visam pasauliui ruo
šiamus verguvės pančius, ’nes 
Dievui nieko nėra negalima. 
Lygiai, kaip nebuvo negali
ma mažytei Bernadette Soubi- 
rous išgirsti Dievo Motinos is

panų kalba ištartus žodžius, 
kurių gilios prasmės busimoji 
šventoji suprasti negalėjo: “Aš 
esu Nekaltas Prasidėjimas” — 
“Que soy l’immaculada Con
ception”.

ATSIMINIMU SKIRSNELIS
pas neturėdami darbo viens ki
tą įsimylėjo ir jiems gimė dvy
nai: Bangpūtis ir Jūratė. Abu 

Septintoji gavėnios savaitė bu- jaunuoliai rūpinosi vandens 
vo pati įkyriausioji. Ne tik aš, bangomis. Laumė audė spal- 
bet papunis ir niamunė buvome vingas juostas, o Patrimpas tvar- 
išsiilgę geresnio valgio. Kasdien kė vandenis — jūras, ežerus, 
pasnikas per šešias savaites tai upes ir prūdus. Jis taipgi glo- 
ne juokai! Rodos, tai buvo ant- bojo žuvis ir vėžius. Todėl dabar 
radienis ir gan pavasariškas visos žuvys klauso dievo Patrim- 
oras, kai aš pasisiūliau sumeške- po, taip baigiau pasakėlę.
rioti žuvų. Papunis sutiko ir dar 
padėjo pririnkti sliekų. Sliekai 
išlindę iš gilumos atrodė riebūs
— žuvims bus tikras skoniesis-

Smilgevičių malūno prūdas 
buvo už pusantro viorsto nuo 
mūsų, tai aš ir pasileidau bėgti 
takais ir šuntakiais ir po kelioli
kos minučių buvau ganyklose ar
ti prūdo, kai sumaniau atsikreip
ti į dievą Patrimpą. Jam pa
siunčiau nuoširdų atodūsį mal
daudamas, kad man suteiktų 
laimę pagauti jo žuvis.

Jau pirmą meškerės sviedinį 
sviedęs pajutau, kad dievas Pa
trimpas mano prašymą paten
kino — beregint užkibo praku
tęs šapalas. Ir po to, po kiekvie
no meškerės sviedimo kibo žu
vis: tai šapalas, tai ešerys, tai 
raudai Tik sviedžiu ir traukiu, 
sviedžiu ir traukiu.

Kitoje prūdo pusėje meškerio
jo Pranas Smilgevičius, parvy
kęs Velykų atostogų iš Palan
gos. Jam žuvys nekibo. Aš pa
šaukiau, kad pereitų į mano pu
sę. Jis sutiko ir įstūmęs netoli 
buvusią valtelę persiirė. Čia ir 
jam sekėsi. Čia ir jis traukė ša
palus, ešerius ir net stambi ly
deka užkibo.

Pranas klausinėjo: kokį burtą 
aš turiu, kad prie manęs žuvys 
pulte puola? Atsakiau, kad bur
to neturiu, ale turiu Patrimpo 
palaiminimą. Aš manau, kad 
dievas Patrimpas bus įsakęs žu
vims kibti ant mano meškerės 
ir anos lenktiniuodamos kimba.

Pranas apie dievą Patrimpą 
nebuvo girdėjęs ir prašė paaiš
kinti. Aš ir papasakojau pasa
kėlę, kurią buvau girdėjęs iš 
Vainausko.

Senais laikais, kada dievas 
Praamžius sutvėrė vandenis, tai 
anie veikiai po sutvėrimo ėmė 
nerimti: bangavo, taškėsi į uolas 
ir liejos ant akmens kietumo 
žemės plotų. aVndenys nerimo, 
nes buvo vieniši — jokios gyvy
bės vandenyje, nei ant uolos ne
buvo. Praamžius regėjo, kad 
taip negerai ir neilgai lūkuria
vęs vandenyje sutvėrė visokio 
pavidalo žuvis, vėžius ir kitokius 
sutvėrimus- Vanduo aprimo, 
bet sutvėrėjas nenorėdamas, kad 
vėl taškytųsi, atsiuntė tajitojus
— dievą Patrimpą ir dievaitę 
Laumę (tajitojas reiškia tokią 
galybę, kuri gali sudrausti ma
žesnes galybes, pvz. jūras, aud
ras ir viesulus. Hajiti reiškia 
drausti, liepti, kad nutiltų — 
liautųsi). Nuo ano laiko van
denys buvo ramūs, kartais per
daug ramūs. Laumė ir Patrim-

14

Meškeriojimas, dievai ir žuvys

Pranas Smilgevičius susimąs
tė ir po ilgo tylėjimo pasakė, 
kad šios pasakėlės jis niekad ne- 
užmiršiąs. Aš prisigaudęs ga
nėtinai žuvų, grįžau namon. 
Paskutinioji gavėnios savaitė 
buvo mažiau įkyri.

Po to, kai tik užsigeizdavom 
žuvies, papunis siųsdavo mane 
pameškerioti.

Lygtuvės
1895 m. vasarai įpusėjus Vai

nauskas pasakė, kad jis ir Mar
celė nori mane įsūnyti. Nori, 
kad aš prisiimčiau juos už tė
vus, su jais gyvenčiau ir dirb
čiau, o po jų mirties drauge su 

Į Danutė paveldėčiau ūkį. Dievų 
padedami galėtume gerai gy
venti. Turim 20 dešimtinių že
mės, bet tos žemės dalis dirvo-

nuoja ir aš vienas nepajėgiu 
daugiau apdirbti. Už kelių metų 
tu, Juozuli, paaugsi į vyrą ir 
vedu išartume anuos dirvonus, 
daugiau pasėlių galėtume sėti, 
daugiau galvijų laikyti ir, ben
drai, geriau gyventi. Juk tu ma
tai, kad vedu su Marcele tave 
mylim, virpančiu balsu pasku
tinius žodžius ištarė papunis — 
^supratau, kad jis buvo susijau
dinęs.

Man tasai pasiūlymas patiko. 
Juk aš ir be niekur nieko myliu 
papunį ir mamunę, o jei tikrai 
ir teisėtai jie taptų mano tėvais, 
tikiu dar labiau mylėčiau. Bet 
reikėjo išgirsti, ką pasakys ma
no mama. Juk aš ne pilnametis, 
jos akyse — bloznas”, varliūkš
tis. Ir patariau papuniui pa
kviesti mano mamą į lygtuves 
ir lygtis.

Už keletos dienų lygtuvės įvy
ko, bet mama Vainausko pasiū
lymą atmetė. Ji pasakė esanti 
“atsakinga prieš Dievą ir savo 
motiniškus jausmus ir jokiu bū
du negalinti atiduoti sūnų ki
tiems. Veikiai po Visų šventų 
mama mane iš Vainauskų atsi
ėmė ir išsivežė į Gegrėnus.

Kitas patronas ir mokytojas

Gegrėnuose veikiai pritapau 
prie pono zakristijono. Jis iš
mokė mane lotyniškai “mis- 
tranturo” ir tarnavimo prie mi
šių. Tapau klapčiuku. Be to — 
išmokau kepti plotkeles dėl Os
tijos ir dalinamo žmonėms Šv. 
Sakramento. Išmokau sulanks-|

lyti ir sudėti i stalčius mišaunus 
kunigo drabužius, atseikėti vy
ną ir vandenį, vartojamą prie 
mišių, drauge su kunigu giedoti 
suplikacijas, uždegti ir užgesy- 
ti žvakes prie altoriaus ir mažne 
visą zakristijono darbą. Tik 
vargas buvo su mano klumpė
mis — bažnyčioje jos kaukšėda- 

jvo ir erzindavo kunigą.

Ponas zakristijonas buvo apie 
60 metų, nevedęs ir draugiško 
būdo. Jis gyveno špitolėje tuo
jau už mūsų buto sienos. Jo 
butas buvo didesnis už inūsąjį 
ir geriau įrengtas. Tūli gegrė- 
niečiai ten vestuves ir balius kel
davo. Grindys buvo molinės, 
bet taip kietos, kad net skambė
davo šokant. Jo bute ir su juo 
aš daugiausiai laiko praleisda
vau. Jis ir knygų turėjo. Skai
čiau K. Donelaičio poemas, Pek
los knygas ir gotiškomis raidė
mis išspausdintą Garsą.

Kada kunigėlis dėl mano 
klumpių kaukšėjimo ėmė tik
rai pykti, ponas zakristijonas 
nusivedė mane Į dvarą ir ten prie 
vienos šeimos užtikom padėvė
tus batukus. Man buvo kiek perdi 
deli, bet vistiek nupirkau už 
rublį.

Dvi savaites zakristijonu

Ponas zakristijonas bekalė
dodamas su kunigėliu kaimuose 
susirgo plaučių uždegimu. Dak
taro Gegrėnuose nebuvo, tai te
ko vežti į Kalvariją pas dr. Kau- 
neckį. Kol zakristijonas gydėsi,

(Nukelta į 5-tą psl.)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

V

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mA 
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Teks sekti Cicero lietuvius
Visi Amerikos lietuviai labai atidžiai sekė kelis me

tus besitęsusią kovą vienoje senoje lietuvių kolonijoje — 
gausiai lietuvių apgyventame Cicero mieste. Lietuvos 
reikalai Cicero lietuviams ilgus metus rūpėjo ir šiandien 
teberūpi. Ciceriečiai rūpinosi ne tiktai gimtinio krašto 
reikalais, bet jie stengėsi įkelti koją ir į Amerikos gyve
nimą. Vieni įsistiprino biznyje, kiti užėmėm atsakomin- 
gas vietas savivaldybėje, o dauguma dirbo įvairiose pra
monės šakose, įsigijo namus, augino šeimas ir rūpinosi 
Lietuvos reikalais.

Cicero lietuviai turėjo ir tebeturi įvairių visuome
ninių organizacijų, kurios sekė ir rūpinosi pavergtos Lie
tuvos reikalais. Rusų karo jėgoms okupavus Lietuvą, ci
ceriečiai pirmieji organizavo protestus ir siūlė imtis vi
siems lietuviams bendrų žingsnių kovai prieš gimtinio 
krašto pavergimą. Kai bendromis jėgomis buvo praves
tas Išvietintų Asmenų įstatymas, ciceriečiai parašė di
doką skaičių reikalingų dokumentų ir parsigabeno daug 
tremtinių į Cicero. Ciceriečiai padėjo jiems įsikurti ir 
Amerikoje atsistoti ant savo kojų

Didelė atvykusių lietuvių dauguma įsitraukė į Ame
rikos gyvenimą ir gražiai sugyveno su Cicero lietuviais. 
Visiems buvo darbo ir kiekvienas turėjo progos prasiskin
ti sau kelią Amerikos gyvenime. Bet kartu su nuošir
džiais lietuviais į Cicero atvyko ir kelių politikierių gru
pė, kuri Lietuvoje jokio fronto prieš didžiausią lietuvių 
tautos priešą nepajėgė sudaryti, bet pradėjo fronto lini
jas tiesti pačių lietuvių tarpe. Jie pasiryžo pirmon vieton 
užkariauti Cicero lietuvius, tikėjosi savo įtaką išplėsti 
visoje Chicagoje, o dar vėliau ir visoje Amerikoje. Jiems 
pavyko įsibrauti į kelias lietuviškas įstaigas ir jose užimti 
pirmaujančias vietas. Jie buvo užvaldę Cicero bendruo
menės apylinkę, Lituanistinės makyklos tėvų komitetą 
ir dar kelias vietas.

JONAS VAlčICNAS tčiai suprato, kur tikrai gry
nai lietuviška Ir autentiška ir 
kur ne, — tikrasis ir gal JAV 
vienintelis autentiškas tautos 
atstovas “Čiurlionio” ansamb
lis tapo užmirštu ir niekam ne
reikalingu. Nesvarbu to an
samblio įspūdingas atstovavi
mas užsienyje, nesvarbu ,ką 
rašė apie jį vietinės spaudos 
puslapiai. Kada grįžo čiurlio- 
niečiai, deja bendruomeninin- 
kai net mažiausio priėmimo ir 
sutikimo nesu ruošė. Reikės 
kada klustelėti Maestro Mikuls
kio ir Ponios, kokius diplo
mus, pagyrimo adresus ar ką 
kita gavo ansamblis už neme
luotą lietuviškumo demonstra
ciją Pietų Amerikos kraštuo
se. ..

Gerbiamieji iš kur atsiras 
žiūrovai, iš kur jie s užims 
sėdimas vietas 1200 asmenų 
salėje? Tiesioginiai ir netiesio
giniai didžiųjų įtaigojimai, 
kaip teko girdėti salėje, “nu
pūtė” čiurlioniečius.

Kasmet drįsdavau prieiti prie 
Maestro Mikulskio ar Ponios, 
pasidalindavome keliomis min
timis, bet paskutinį kartą ne
išdrįsau. Užteko pasisveikinti. 
Nežinojau, ką būčiau turėjęs 
šnekėti ir kaip aiškinti.

Ot, dabar tai jau kitas rei
kalas! Visai suprantu, kaip 
aiškinti.

Valio, čiurlioniečiai! Jūs 
laimėjote, Jūs triumfuojate, 
nes Jūs išlikote nepaliesti! Jūs 
esate ta gryna tauta, atsivežta 
iš Vilniaus Pilies kalno, Gedi
mino pilies, varpais skamban
čių vilniškių šventovių. Pane
riuose skambėjo Jūsų daina, 
•dabar ta pati skamba čia. Tik 
jos žodžiai kiti, melodija daž
niausiai kita.

Tai ką, paimkime ir išbrau
kime iš įstatų vieną skyrių: 
tautiniam savitumui išlaikyti.

Bendruomenės vadovybėse 
besama net ir labai gerai val
dančių plunksną, ne per blo
giausiai ir kalbą mokančių. 
Tik kad jie ta savo plunksnele 
brėžia priešingas mintis ir pa
čiai Bendruomenei, ir visai 
gyvajai ir dažnai susvyruojan
čiai lietuviškajai išeivijai. Ka-. 
da išeivija skaito ar girdi mū
sų didžiųjų mintis, jas nere
tai priima, gal pati nesupras
dama. Juo blogiau, kad tos 
pačios mintys paskui atsispin
di jaunojoje kartoje. Jauni
mas daug mažiau kaltas, jei
gu kur ir prabėga pro šalį tiks
lo. Dėl to šio rašinėlio pradžio
je ir įsakmiai mėginau pabrėž
ti tikslius mokymus jaunimui, 
nes jis privalės stovėti kovoje 
už Lietuvos atstatymą ir tau
tos išlikimą.

Kitą kartą apie lietuviškąjį 
švietimo ir prisitaikymo sklei-

ti komunistė jiems buvo geresnė, negu Cicero mieste gy
venę lietuviai mokytojai.

Vaikus jie nuvežė į rusų įsteigtą pionierių stovyklą. 
Amerikos Lietuvių Taryba ir Cicero dvasiškiai įspėjo ir 
patarė nevežti jaunimo į komunistinius auklėjimo cent
rus, bet jie vis dėlto tai padarė. Frontininkai džiaugėsi, 
kad jiems pavyko pralaužti naujas frontas. Džiaugėsi ir 
Maskvos agentai, nusigabenę grupelę vaikų indoktrina- 
vimui. Bet šio žingsnio užteko Lituanistinės mokyklos tė
vų komitetui Jie išmetė iš komiteto visus “kultūrinius 
bendradarbiautojus” ir uždraudė mokytojams vesti pro
pagandą už komunistinius pionierių centrus. Jie rado pa
kankamai mokytojų lituanistų pačiame Cicero mieste. 
Vaikų tėvai uždraudė frontininkams naudoti lituanisti
nę mokyklą “kultūrinio” bendradarbiavimo tikslams. 
O kai iš tėvų komiteto išmesti elementai bandė Lietuvių 
Bendruoomėnės Cicero skyrių vesti tais pačiais ketais, 
tai Cicero lietuviai apvalė ir 
daktarų, ruošiančių dirvą 
biavimui”.

Cicero lietuviai apsivalė
mento. Okupanto agentai negalės Cicero lietuviškų or
ganizacijų naudoti nelietuviškiems tikslams. Cicero lie
tuviai turės atidžiai sekti, kad nepageidaujamas ir lietu
viams nenaudingas elementas vėl nepakeltų galvos. Jei
gu organizacijų vadovybės nesiims reikalingų priemo
nių, tai Cicero lietuvius turės pasekti ir kitų vietovių 
mūsų tautiečiai. • Bendradarbiautojai išmesti iš Cicero, 
bet jie dar pasiliko vadinamoje “Vidurio Vakarų apygar-Į 

] doje”. Tie patys “pionierių mokyklų” šalininkai kėsinasi 
į Vasario 16 dienos laisvinimo darbams skiriamas aukas. 
Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos pir
mininkas Romualdas Kronas, gavęs vyresnių vadų įsa
kymą, jau pradėjo siuntinėti “informacijas” apie bend- 
ruomenininkų “vedamą darbą”. Kad patikėtų didele po
litine bendruomenės veikla, pirm. Kronas išsiuntinėjo 
net fotografijas, vaizduojančas senatorius, valgančius 
bendruomenininkių keptus raguolius.

Bendruomenė turi savo vajaus mėnesį. Jokio vajaus 
ji nepraveda, bet dabar, kada susitarimas sako, kad Va
sario 16 dienos proga surinktos aukos turi eiti Amerikos 
Lietuvių Tarybai, tai p. Kronas Chicagos lietuviams jau 
siuntinėja tokį prašymą:

“Visi šie Lietuvių Bendruomenės atliekami dar
bai yra Jūsų darbai. Jiems įvykdyti reikia laiko, iš
tvermės ir lėšų. Lietuvių visuomenė juos nuoširdžiai 
rėmė. Tikimės, kad ir toliau Jūsų parama bus gausi. 
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Šventės pro
ga kreipiamės į Jus ir prašome savo auka prisidėti 
prie šių darbų vykdymo.” Iš Krono siuntinėjamos ] 
instrukcijos. _ k , _ _ ___
Teko girdėti, kad Chicagoje buvo ruošiamas bendrasis ir uždavinių yra: telkti lie

tuvius tautiniam savitumui iš
laikyti, lietuvių kultūrai ug
dyti bei reprezentuoti, padė
ti lietuvių tautai atgauti lais
vę ir valstybinę Lietuvos ne
priklausomybę (nesupranta
mas pasakymas “padėti lietu
vių tautai atgauti laisvę, lyg 
mes, išeivijos lietuviai tai ben
drai lietuvių tautai nepriklau
sytume. Aiškiau ir tiksliau bū
tų, be abejonės, “savo tautai”, 
nes ta savoji tauta ir jos pali- 
konys išsibarstę po visą pasau
lį mažesnėmis ar didesnėmis 
grupėmis, net kai kur pavie- tarpe, nors ir tie svetimtau- džiamas mintis.

LB reikalai atvirai (2)

NESUPRATIMAS AR BLOGA VALIA?

Cicero bendruomenę nuo 
“kultūriniam bendradar-

nuo nepageidaujamo ele-

Mūsasis atžalynas, besisklei- 
, džiąs gražiais lietuviškais žie- 
• dais, yra tautinio išlikimo pa

grindas išeivijoje. Į jį privalo 
būti nukreiptos visų akys, tel
kiamos jėgos, kad tik tas jau
nimėlis suprastų, kaip jis turi 
elgtis, ką jis turi daryti, kaip 
turi ruoštis, kokį kelią pasi
rinkti, kada ateis laikas pava
duoti dabartinius tautinės gy
vybės ir kovos už nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą puo
selėtojus, darbuotojus, 
vus.

Ką aš sakau... Jau 
pats laikas jaunimui 
aktyviai rodytis pagrindinėse 
lietuvių organizacijose.

O lietuvybės puoselėtojų, 
vadovaujamųjų asmenų ir vi
sų vyresnėsės, gal jau ir sens
tančios , kartos lietuvių neiš
vengiama pareiga į tikrą kelią 
įvesti. Tenka tvirtinti, kad 
toks įvedimas neturėtų apsiri
boti tik labai jau siaurute pras
me: aš savo vaikus išauklėsiu 
lietuviška dvasia, aš 
mokysiu savo tėvų ir 
kalbos ir papročių, 
įrodysiu, kaip reikia 
reikia mylėti savo tėvų žemę, 
“jos kalbą, senovės būdą”, 
anot Maironio.

Ne savo vaikus aš išauklėsiu 
ir įtaigosiu būti tvirtais lietu
viais, “kaip ąžuols drūts prie 
Nemunėlio”, bet savo tautos 
vaikus, nes mano vaikai pri
klauso tautai.

Kas nustato tą kelią, būdus 
ir metodus, kas teikia patari
mus ir kieno yra pagrindinis 
rūpestis mūsų tautai nemirti, o 
išlikti, kad ji niekad nebūtų iš
braukta iš pasaulio istorijos, o 
Lietuvos vardas iš pasaulio že
mėlapio ?

Norėtume atsakyti, kad Lie- ; 
tuvių Bendruomenė pati sava
rankiškai užsikrovė šią sun
kiai pakeliamą, bet būtiną 
naštą. Naujieji LB įstatai sa
ko; kad JAV LB vieni iš tiks- j

vado-

dabar 
pradėti

juos iš- 
protėvių 
aš jiems 
ir kodėl

Lietuvos Nepriklausomybės sukakties minėjimas. Po 
šitokios instrukcijos, joks bendras minėjimas darosi ne
įmanomas. Amerikos Lietuvių Tarybą sudarančios poli
tinės grupės turi imtis priemonių bendruomenės vadų 
apetitas suvaldyti. Jeigu vadovybė nesiryš pasekti Ci- 

Kur gi tie naujo fronto daktarai Cicero lietuvius ry- cero lietuvių, tai “kultūriniai bendradarbiautojai” pa- 
žosi vesti? Kokią kryptį jie parinko augančiam jauni-'kenks Vasario 16 dienos minėjimams.
mui? Kokia kyptimi jie ryžosi lenkti visą Bendruomenę? ’

nuvežti į rusų pavergtą Lietuvą ir leisti pionierių auklė
tojams “mokyti ciceriečius lietuvių kalbos”. Lituanisti- _
nių mokyklų mokytojai jiems nebuvo geri, Lietuvoje gi- SKELBKITĖS NAUJIENOSE 
mę ir aukštąsias mokyklas baigę žmonės jiems “nemo-! 
kėjo pakankamai lietuvių kalbos”. Rumšiškėse gyvenan-

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA

• niai gyvenama J. V.)
Nesupyk ir nesistebėk. Ger

biamas skaitytojau, kad trum
pai stabtelėsiu prie “Čiurlio
nio’’ ansamblio ir jo paskuti
nės viešnagės Čikagoje. Kaip 
vėliau pamatysite, tas trumpas 
sustojimas reikalingas, nes jis 
tapo nepakeičiamu pavyzdžiu.

Savo akimis stebėjome, lie
tuviškoji spauda paminėjo 
(tik “paminėjo”. J. V.) ansam
blio triumfą ar... pralaimėji
mą. Kai kurie spaudos darbi
ninkai mėgino aiškinti, kodėl 
čiurlioniškių koncerte svečių 
būta tik penketas šimtų, tuo 
tarpu, kad praeitais metais ir 
anksčiau ta pati Marijos mo
kyklos salė lūždavo. Užpernai 
vasaros metu, negailestingai 
spirginant saulei, temperatū
rai siekiant net šimtą laipsnių, 
du spektakliai buvo beveik pil
ni.

Kas pasidarė šiemet (tiks
liau, pernai) ?

Buvo mėginančių teisinti blo
gesnio oro išdava. Esą, lyg ir 
protarpiais palynodavę. Bet 
ar galima lyginti kelis lietaus 
lašus iš vienos pusės, ir ne
paprastą kaitrą iš kitos? Ąr 
jausimės salėje geriau, nuo 
veidų ir viso kūno prakaitui 
varvėte varvant, ar jei keli 
lietaus lašai užkris ant galvų 
prieš į salę įeinant?...

Ne, priežastis ne čia.
Kiti prikiša nepakankamą 

garsinimą spaudoje, čia tiesos 
būta, nes prieš kiekvieną di
desnį pasirodymą yra įprasta 
iš anksto paruošti visuomenę, 
kad žmonės nebūtų įsiparei
goję kur kitur tą dieną ar va
karą praleisti, o skirti tam įvy
kiui. Paskutinę savaitę pra
nešimų spaudai ir radijo ban
gomis jau pagausėjo.

Toliau. Kiek ir kaip rėmė ir 
kėlė “Čiurlionio” ansamblį 
aukštosios LB įstaigos?

Gaila teks atsakyti priešin
gai. Garbinte garbinamas ki
tos grupės ir sambūriai, pra
silenkusios su tautinio meno 
autentiškumu, pasiskolinusios 
okupanto primestus šokius, 
interpretaciją ir drabužius, bu
vo tų aukštųjų vadovų ir jiems 
pritariančių “superžurnalistų” 
garbinte išgarbinti, iškelti į 
aukštybes. Palaukite, kaip čia 
yra? Kiekviena valdžia yra iš 
Dievo”, ar ne taip sakoma? 
Tai kada vyriausieji LB orga
nai ruošė tokiems ansamb
liams balius, priėmimus, sakė 
kalbas, sveikino už “gražų” 
šokį ir išpildymą svetimtaučių

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai) 
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DIRBO SU SOCIALISTAIS
Chicagon atvažiavęs Povilas įsitraukė į 

tuo metu čia buvusį socialinį judėjimą. 
Jis įstojo į Ripkevičiaus ir Mankaus vado
vaujamą 22-rą socialistų kuopą ir pamažu 
susipažino su visa eile Chicagoje buvusių 
socialistų.

Pradžioje jis tiktai klausė, ką vyres
nieji ir geriau prasilavinusieji vyrai ir mo
terys galėjo pasakyti. Bet vėliau, kai įsto
jo į socialistų vadovaujamą chorą, tai jis 
pradėjo rodyti daugiau iniciatyvos. Jis ži
nojo. kad jis turėjo gerą balsą, kad kuo
pos chore po kiekvieno parengimo jo bal
sas darėsi garsesnis. Jo balsą pastebėjo ne 
vien choro vedėjas, bet ir klausančioji 
publika. Povilas pradėjo dairytis . kuo jis 
galėtų tą chorą pagerinti. Jam kilo mintis, 
kad prie choro reikėtų pritraukti ir mote
ris.. Be to, kitoms artimoms politinėms 
grupėms jis siūlė pasinaudoti choro išmok
tomis dainomis.

Kai kilo reikalas patiems socialistams 
ruošti vakarus, tai pradžioje Povilas tvar
kė choro susitarimus, o vėliau jis įsitrau
kė ir į vakarų rengimo reikalus. Pradžio
je jis įeidavo į komisijas, o vėliau jau im

davosi ir atsakomybės visiems vakarams 
suruošti.

Bet jis nesitenkino vien dainomis ir va
karais. Povilas susipažinęs su įtakinges
niais socialistais, mėgdavo su jais pasvars
tyti jam kylančius klausimus . Jis pasikeis
davo nuomonėmis ne vien su Mišeika, bet 
su Dr. Antanu Montvidu, Dr. P. Grigaičiu, 
Dr. Tadu Dunduliu, pasiginčydavo su Dr. 
Karalium ir kitais vyrais.

Pradžioje jis pasiklausydavo jų paskai
tų arba pasisakymų įvairiais kasdieninio 
gyvenimo klausimais, bet vėliau, kai žinios 
iš Rusijos keldavo nerimo socialistų tarpe, 
tai jis jau susirinkimuose ne tiktai klau
sydavo. bet ir savo nuomonę reikšdavo. 
Pirmomis savaitėmis jis džiaugėsi žinio
mis apie caro nuvertimą ir demokratinės 
santvarkos įvedimą. Bet vėliau, kai buvo 
nuversta Kerenskio valdžia ir pradėti žu
dyti pačios Rusijos socialistai demokratai, 
tai Povilas pradėjo abejoti. | Povilą dide
lės įtakos turėjo Dr. P. Grigaitis. Jis visuo
met atidžiai išklausydavo Dr. (Grigaičio ar
gumentus ir pasisavindavo jo padarytas iš
vadas. Jam atrodė, kad Dr. Grigaitis lo
giškiau galvojo, negu kiti ir mokėjo pada
ryti tikslias ir teisingas išvadas. Dr. Gri
gaitis bolševikus labai gerai pažino, šio 
šimtmečio pradžioje, dar bestudentauda
mas Šveicarijoje, jis turėjo progos pažinti 
svarbesnius bolševikų teoretikus ir iš anks
to žinojo, kad jie buvo priešingi demokra
tinei santvarkai ir kad nieko rimto iš jų 
negalima laukti. Savo mintis Dr. Grigai

tis dėstydavo ne vien Naujienų apžvalgoje, 
bet ir socialistų pasitarimuose bei didesnė
se konferencijose.

1919 metais, kai Amerikos socialistų 
eilėse įvyko skilimas, tai Povilas ėjo kartu 
su demokratiniu socialistų sparnu. Tas ty
lus Kruopių vyrukas tapdavo gana aistriu 
debatuotoju. Jis turėjo gana gerą atmintį, 
prisimindavo vardus ir įvykius. Kai suei
davo su socialistais, krypstančiais į bolše
vikinę pusę, niekuomet nepraleisdavo pro
gos juos špilkomis n< pabadęs. Jis jiems 
primindavo, kad Rusijoje tokius socialis
tus, kokiais buvo Amerikon lietuviai, bol
ševikai ne tik kiša į kalėjimus, bet žudo 
vikai samdo caro generolus, kad naikin
tų demokratijos šalininkus pačioje Rusijo
je. O socialistus demokratus persekiojo la
biau, negu Rusijos juodašimčius. Palaidą 
ir reakcinį elementą komunistai priėmė 
į policiją ir kariuomenes dalinius, o socia
listus varė iš institutų ir mokslo įstaigų, 
nes demokratinės idėjos bolševikams buvo 
pavojingos. O kai bolševikuojantieji ele
mentai pagriebė Kovą ir socialistų pinigais 
nupirktą spaustuvę, tai Povilas juos vadi
no sukčiais ir apgavikais.

Tas skilimas sukrėtei kiekvieną socia
listą. Socialistinis judėjimas nuo to skili
mo smarkiai nukentėjo. Visa veiklesnių 
žmonių energija buvo nukreipta į tarpusa- 
vius ginčus. Skilimas paraližavo viską. Di
delė dalis nenorėjo įsih-aukti į tarpuaavius 
ginčus ir visiems laikams pasitraukė iš so
cialistinio judėjimo. Likusieji kreipė dau du. — Užmiršk...
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giau dėmesio į priešingos krypties buvu
sius draugus, negu į socialistinių idėjų puo
selėjimą. Kiekvienas toks didesnis skilimas 
neigiamai paveikia visuomeninį judėjimą. 
Pasekmės būna sunkios kiekvienai politi
nei grupei, kurią nesutarimai sukrečia iki 
pagrindų.

Povilas Mileris buvo šios kovos centre. 
Jis imdavo žodį pasitarimuose ir savo nuo
monę buvusiems draugams aiškiai pasa
kydavo. 1919 metų lapkričio pabaigoje 
įvyko Chicagos rajono konferencija. Po
vilas joje aktyviai dalyvavo ir buvo išrink
tas į rajono vadovybę. Rajono vadovybėn 
pateko Antanas Žymantas, rašytojos Že
maitės sūnus; J, Kundroška, iki senatvės 
veikęs socialistų demokratų eilėse; Auta- 
nas Vilią, A. Kemėža ir Povilas Mileris.

Tuo metu Chicagoje gyvenusi rašytoja 
žemaitė pritarė socialistams demokratams, 
o ne bolševikuojantiems “ravėk ookMte- 
riams”. Kai 23-oji socialistą kuopa Chica
go j p suruošė vakarą rašytojai žemaitei 
pagerbti, tai Povilas buvo to vakaro ko
misijos' veiklus narys. Jis parūpino pro
gramą. pats joje dalyvavo, o vėliau ati
džiai sekė vakaro eigą. Kuopos vakaras 
davė 234.00 dolerius pelno. Povilas kartu 
su kitais nunešė padarytą pelną ir įteikė 
rašytojai.

— Tai kuo aš Jums galiu atsilyginti? 
— paklausė atėjusių Žemaitė.

— Nieko, — atsakė jai Povilas kitų var

— Man kaip ir nepatogu, — toliau kal
bėjo žemaitė

— Kai galėsi, tai parašyk ką nors į Nau
jienas. .. ,

Tuo metu jau ėjo Naujienos ir rašytoja 
Žemaitė buvo nuolatinė jų bendradarbė. 
Povilui visą laiką patiko žemaitės papras
ti ir labai aiškūs raštai. Jis ne vieną kartą 
yra pasakojęs viršuje cituotą pasikalbėji
mą su rašytoja. Povilas ją mėgo dėl jo
sios paprastumo ir dėl nepaprastai aiškios 
kalbos. Jam patiko skaityti josios raštus, 
bet dar labiau jam patiko su ja asmeniškai 
pasikalbėti. Jiedu kalbėdavo žemaitiškai, 
visai nekreipti dėmesio į pramatikos tai
sykles ir į lietuvišką gyvenimą vis labiau 
besiveržiančią jablonskinę kalbą.

Povilas noriai skaitė kiekvieną žinią 
apie Žemaitę. Jis buvo įsigijęs visus An
driaus Bulotos išleistus žemaitės raštų to
mus, ir okupuotoje Lietuvoje išleistus že
maitės raštus. Jis negalėjo pakęsti, kai ru
sams parudavusieji lietuviai žurnalistai iš 
Žemaitės bandė padaryti kone komunistę. 
Tuo tarpu Amerikoje buvusi Žemaitė ne 
vieną kartą buvo pasmerkusi bolševikuo- 
jančius elementus, padariusius labai dide
lės žalos socialistiniam judėjimui Ameri
koje. .

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 

IR GERKLEI LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STRIKT 
Ofiso toM.: PROSPECT 13239 
RmM. Moff.: WAIbraok 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
•no 7 iki 9 vai rak. Tree, uždaryto.

Rara, tol 239-4683

DR. L G. BALUKAS
akušerija ir motmų ligos
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
*449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building;. TeL LU 5-644* 
Priima ligonius pagal susitari 

*ei neaumepias ummu 374-W12

f*»l- PRosgoct G1717

GYDYTUJA* IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

w'aL; ka* dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
uaiai antradieniai* ir penktadieniai*, 
rreciad. ir sekmad. oiisa* uždarytas.

- Rml 324) WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7863

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGU A 
Telof. 695-0533 

Poa Vii toy Medical Center 
MO SUMMIT ST.

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 
MH WEST 71st STREET 
OfiaM: HfeiMock 4-5849 

Rapid t 3334233
Ofiso VALANDOS: 

/ifiiiadieudus ir ketvirtai. 1—7 vaL. 
sHirad.. penktadienį nuo 1—6. tree, 

v aeštod. tiktai susitarus.

Ruu Gi 8-0873

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

6132 So. Kodzi* Avė* WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

uiiepu, skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUUNA1TĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6121 So. KEDZIS AVĖ. 

Tšlef. WA 5-2570. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valaddo* pagal susitarimą.

Ofise tai.: ME 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 7Ut STREET

VALANDOS: Pirmai, aętęad., kęt- 
virtod. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71«t St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. 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 tetof.: 776-2880
Neujet rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 7)st St. 
tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V« Tumasonis, M. D„ S» C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso talef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. Mielu Glbeeft 8-6195

Priima ligoniu* pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti teief, HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai teltf Gi 8-6195

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
SS ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
M dažai. Speciali pa gal be kbjem* 

(Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir •—B. šeštadieniais B—1. 
2350 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

BIZN1KR1AL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE*’. TURI GERIA U SU 

PASISEKIMĄ BIZNY J k

Lietuvių Jaunimas
Atsiųsta paminėti

Gautas dar 1972 metų data 
pasaulio lietuvių jaunime žurna
lo “Lietuvių Jaunimas’’ Kr. 8-9, 
leidžiamas Lietuvių Jaunimo In
formacijos Centro Bostone, re
daguojamas Gintaro Karoso su 
gražiu būreliu redakcijos šta
bo: Dalia Bielkeviėiūtė, Rimas 
Z. Ignaitis, Erdvilas Janulaitis, 
Ramūnas Kondratas, Jurgis Len-

Edmundas Vaičiulis, Vaiva Vė
braitė ir Marius Ziaugra.

Žurnalas, kaip jie patys va
dina “informacijos laikraštu
kas”, turi 32 puslapius, tvarkin
gai apipavidalintas, apsčiai lie
tuvių jaunimo reikalus, rūpes
čius ir klausimus liečiančių 
straipsnelių, iliustruotas foto 
nuotraukomis iš liet jaunimo 
veiklos įvairiuose pasaulio kraš
tuose.

Be vedamojo, prie kurio grį
šime vėliau, tekste yra: veiklos 
kalendorius; Trumpai; Sporto 
skyrius; Lietuvos šaulių Sąjun
ga; Mažumo kompleksas; Baltic 
Youth (anglų kalba apie Baltic 
Center at Notre Dame universi
ty, Baltic Youth in Brazil ir 20,- 
000 Estonians take over Toron
to). Toliau seka: Žinios iš Lie
tuvos; Ko reikia jaunimo veik
lai išjudinti; Veikla Australijoj,

CRAOINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1993 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapam* gėlės.

ROY R. PETRO (PWTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Avi. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČlA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilni apdreuda 

ŽEMA KAINA 
R.ŠE R Ė N A S

1047 W. 67th PI. WAIbfbok 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkrtusfymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Piece 
Tel.; FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvio kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki pehktšdfehio 11^12 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEihlšck 4-241)

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

mo ir L t

ton, Mass. 02114.

Tokia antrašte vedamajame

gauta tos moralinės ir materiali
nės paramos, kokia buvo žadė
ta ir pasitikėta. Štai keieta iš
traukų;

“Darbai silpsta — Nėra lėšų, 
nei paramos. Po trijų U1C me
tų veiklos... Centras, pagaliau, 
jau baigia savo veiklą, nepajėg
damas toliau finansiniai išsivers
ti, norėdami laikytis savo užsi
brėžtų tikslų — mėginti pasiekti 
visą lietuviškąjį jaunimą visa
me laisvajame pasaulyje, šį laik
raštėlį siuntinėjome visiems, tiek 
prenumeratoriams, tiek rėmė
jams. Norime visus sudominti 
savo veikla, stengiamės lietuviš
kąjį patriotizmą išlaikyti, nepa
siduoti gyvenimo nei aplinky-

Vedamajame labiausiai nusi
skundžiama L Bendruomene:

“Gaila, kad mūsų Bendruome
nė nesuprato, ar nenorėjo su
prasti mūsų užsimojimų. Mums 
talkino tik Šiaulių Sąjunga, SLA 
ir nedidelis skaičius aukotojų. 
Nors esame prašę L. B. priimti 
mus į savo globę, bet to neįvy
ko. Iš jų tegavome tik $300 au
ką. Altas irgi prisiuntė $300. O 
Lietuvių Fondas, sužinojęs apie 
šaulių paaukotus LJIC $2,000 
gražiai raštu pasiteisino, kad 
mūsų bėdos jau “pasibaigusios” 
ir dabar belieka tik tvarkytis...

Būdami be užnugario, siunti- 
nėjame laikraštėlį (beveik vi
sam lietuviškam jaunimui) ne
mokamai, mes ir vėl įbridome į 
skolą, iš kurios jau negalime iš
bristi. Būsime priversti savo 
vykdomus darbus sustabdyti.

Neišsipildė kai kurių vyres
niųjų lietuvių veikėjų ir organi
zacijų pažacfei, esą: “Jūs, Jau
nime, dirbkite, o mes visuomet 
ateisim Jums į pagalbą!^

Komputerio pagalba sudarė
me viso laisvojo pasaulio lietu
viškojo jaūfniho korloteką, sa
vo laikraštuką, kaip matote, žy
miai pa tobulinome.

Snukiai dirbbme, kol pajėgė^ 
me sudaryti tokį plbtų sąrašą. 
Adresai surinkti iš viso pasau
lio! To nėra atlikęs joks kitas 
lietuvių laikraštis hei jokia kita 
organizacija”.

šakotas žmonijos 
medis v

Kiek turėjote 
pro tiro... prosenelių?

Jei jus kas paklaustų kiek tu
rėjote prosenelių^ turbūt nepa
galvojęs atsakytumėt — 8—10, 
na, o gal 20—3O4 bet tai vis tiek 
bus toli gražu netikslus skaičius. 
Jų buvo daug ir daug daugiau, 
jei sieksim giliau į praeitį.

Pamėginkim griebtis papras
tos matematikos. Jūsų tėvai bū
to du. Kiekvienas jų tūrėjo po 
du tėvus. Tie tėvų tėvai jau bus 
jūsų seneliai. Tuodn jūsų sene
liai taip pat turėjo kiekvienas po 
du tėvus, tai reiškia, kad reikia 
padauginti du iš dviejų. Dabar 
jau gausime 4- Tęsiant toliau 
gautąjį skaičių teikia dauginti 
Vėl iš dviejų ir t. t. ir t. t.

Tad Ir pabandykime:
, , .t.t ....... rr a

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviui Jd<M Adomaitį ■■ DMe šemg as
meniškai pažino, skaitė jo sttaipsbius. knygas ir ktouaėat jo Parkaite. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdė* šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti Benas laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskkitytnatnš nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vlanišo fMogaus Ofvėhimė — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožu*. Jie pradžiugins kiekvieną, kas j( atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antane 
Rūko lengva*, vaizdu*, gražia literatūrine forma pasakojimas datos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieto, ideologine veikla.

AMartM Rūkas, VlENIBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio • šerno gyvenime bruožai, išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 pat. kaine i doL

tfAtlNAMA ^NAUJIENŲ ADMINISI RAUUOJG

1- ji senelių karta
2- ji . . ........

Atsiminimų skirsnelis
(Atkelta iš 3 pal.)

8 
16 
32 
64 

128 
256 
512 

1024 
2048 
4096 
8192 

16384 
32768 
65536 

131072 
262144 
524288 

1046576.

x 2 
x 2 
x 2 
x 2 
x 2 
x 2 
x 2 
x 2 
x 2 
x 2 
i 2 
x 2 
x 2 
x 2 
x 2 
x 2 
k 2 
x 2

........... 128 

......... .. 256 

........... 512 

........  1024 

........  2048 
......... 4096 
.........  8192 
....... 16384 
.......  32768 
.......  65536 
.....  131072 
..... 262144| 
..... 524288 
.... 1048576 
.... 2097152

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21

Kaip matome, pasiekus vos 21 
kartą mūsų prosenuolių būta net 
virš dviejų milijonų, o 22 kar
tos jau bus virš keturių mili
jonų. Ir taip phskaičiavę, toliau 
pamatysime, kad 31 kartoj jų 
būta net 4,294,975,548, kas su
daro pusantro karto šiųdiebinio 
žemės gyventojų skaičiaus. Jei 
netikit, pamėginkit patikrinti ir

vienos kartos skaičių padaugin
ti iš dviejų ir tai tetruks tik ke
letą minučių. B. J.

G Vieno Naujosios Zelandijos 
žurnalo paskutiniame puslapyje 
parašyta: x

“Šiame žurnale reiškiamos pa
žiūros nevisada yra aprobuotos 
it suprantamos redakcijai”.

SKAITYK 1ATS IR aGIIK 
KZfUS SKAITYTI

vo patenkintas, nes aš jau turė
jau batukus-

Po to per pustrečių metų po
nas zakristijonas man buvo vie
nintelis žmogus Gegrėnų ir Pla
telių apylinkėje, su kuriuo mėg
davau pasikalbėti.

Juozas šmotelis

GROlfflDHOG i 
DRY FER.2

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

— SLA Motery 134 kuopos sudL 
rinkimės įvyks vasario 2 d. Hol» 
wood salėje, 2417 W. 43rd St. 
duodami bilietai dėl Bunco, kurfe 
bus balandžio 1 d. Hollywood salia. 
Narės nesivėluokite, bes susirinM- 
mas prasidės 6:30 vaLvakaro. 
susirinkimo bus vaišės.

A. Halik, hut. rast.

Pasveikink savo draugui 
par *Naujienas■ 

Pasveikink savo draugu* 
fcer "iiaujiėnas*

PIRKITE JAV TAUPYMO BONU#

THEODORE 9HADBARAŠ
Gyv«Ao 2437 Vftit 6M» Street

Mirė 1973 in. sėušio 26 3., 6:30 vai. vakaro, sulaukęs 80 meta avi
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Gireiškės perap., Lingių kai
me. Amerikoje išgyveno 62 metus.

Velionis buvo vyras mirusios Agotos.
Paliko nuliūdę: pussesserės — Lottie Giedraitis, Bernice Mastri, 

jos vyras Carmen ir Pauline šūkis, pusbrolis Stanley šūkis, jo žmo
na Ann ir kiti giminės, draugai bei pežistomi.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evafts koplyčioje, 6845 S. Western Ave.

trečiadieni, sausio 31 d. 9:00 vai. fyto bus lytiiina* iš koįflyčios 
Į ŠV. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Theedorė Shadbėto giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami- dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pė- 
torftavimą ir atsisveikinimą.

NuMdę lieki:

Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evans. Tfel. RE 7-8800.

-ii—

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA dovana
fiatfjiefaose gaftma gauti Dklki^ knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyna:
K, GialMis, PENKTIEJI METAI, gfažial (rišto, 592 pust
K. Balini*, DIENOJANT, gražiai įrišto, 4tH pusi.________
Frėf. Vacį. BirHUca, ALfeKŠANDftYHAA 1 tomM, gražiai 

įrištas. 431 pusi... ...... r-______________________į___
PiGk Vbtl. BWMRK SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

niintttoi* Viršeliais ________
Dh R. GriMuą, ATMINIMAI IR MINTYS, i t&inaa, 300 b 
Prof> S. Kairys, LIETUVA BUDO, grirtiai (rišta, 41S p__
Juozas Liūdfcut, RAŠTAI, 250 puAl._________ ---------------■-
F. LHMHUViaM, Art ĮMINIMAI APIE JUOZĄ UtUMIŲ»

•i MichelMBee, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMEEIKDjE, p

kokią

M.M
M-M
$730

52.00 
$2.00 
M JO 
UM

$1.00

MM
310.00puri dabar uk 

NAUJIENOS, 

1739 HaistM Uhtcagu 8, Iii. Tetoi. Ha 1-6KM)

LIETUVOS VARDO KILMR
Daugelis ndri patirti, iš kur yra kilę* Lietuvos vardas, bei 

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 Lietuvoj 
Vardas. • ,1

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjtį 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvienų 
žodžio metrikacijų ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knyga< 
Ji* perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMft. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bu* pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 8«. Halsted SL, Chicago, Ilk 60608

ŠVENTO KASTO PAMOKYMAI R PAAiSKINiMAL 
KIEKVIENA DIENA BUTM KRKSOONM

nepailsti. Luk. Iltk
neturime bijotis, kad

kitais, svarbes 
ateidami pas 
šį prilyginimą
buvo nelaiminga, too ypatingu tikslu, kad mus 
Taip darydami me* aiškiai parodome uolumą save 
idant mūsų maldo* būtų atsakytos, jei tik mes 
ir uolumo stot**, tada kaip atsakymas užtrunka.

Kristus f 
kiekvienam a 
taus bažnyčia. , _______
knygutėje, kuri vadinasi 
parašysite tokiu adresu: F,

ji* yra perdai
!* nuvarginsime
j. Mūsų Viešpa ts peaake 
’• išklausyta tik dėlto, kad 

padrąsintų tome daMa.
'O geismų ir save tikėjimo, 
neapalpstame dėl tikėjimo 
ir dažnai jis turi uftrukti.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
•»Z 2533 W. 71st Street
Tk Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

nn MODKNSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAŽHKA&EVANS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 
4605-0? So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: lArds 7-1741 - 1742

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

MODEKnlSHOS AlH-CONOITiONED KOPLYČIOS

NARUI;

Chicago* 
Lietuvių 
Laidotuvių 
DirėtUrtų 
\Mociacijofl

-ring-.žre
AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA
IR NAKTĮ

TURIME 
AGPLYČ’M 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANtCA AVENUE. Phone- Y Arus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So, 5(Hh Ave^. CicEro, Ui. Phone: OLymptc 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
434M 8o. CALIFORNIA AVI. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RLDMINAS
33iv M. LlTUANIGA AVK. TeL: YArtt 7-113e-113>

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
. (LACkAWlCZ)

2424 VVfeJM ėVU MTREKI KLpubbe 7-1811
2314 W EST 23rd PLACE Virginia 7-667:

11028 southwest Highway, p*io« Hili*,Hi. 9744410

P. J. RIDIKAS
13MSo MALHTFb KTHKtn Ph»ne V Arda *-|»O

WtujiiNbi, enwAoe i. r.l_ tcm&ay, jaj^aRV k



THAILAND

LAOS

Vientiane

Uboo

Kantam

CAMBODIA

(SOUTH

NORTH '
VIETNAM

Phnom Penh(e)

I a Sihanoukvilie

Gulf of Took

Vietnamo karo paliaubos paliko komunistus daugelyje P. Vietna
mo, Kambodiįos ir Laoso vietovių. Jos šiame žemėlapyje atžymė

tos pilka spalva. Čia parodytos ir Amerikos aviacijos bazės 
Tailandijoje.

CHINA

Udorn

Khorat

U Tophoo

VIETNAM

VP
Nokhon 
Phonom

Communist 
į'—i-į.’ Controlled

Guff of Šiom

South China Sea

i lai bendradarbiavome, kartui 
atlikome visą eilę darbų, de
monstracijų, protestų, Paverg-| 
tųjų Tanių Savaitės organiza- 

Jvimo veiksmų. '
Buvome dėkingi lietuvių visuo
menei už mūsų darbų parėmi
mą. Dėkingi ir LB už vięnin- 

•gą sutartinį darbą. Dabar gan 
skaudu skaityti atskirą Bend- 

j riminėms atsišaukimą, kur ji 
į viena savinasi visą eilę bendrų 
darbų ir pastangų. Tokiu ke- 

iliu eidami, toli nenueisime, 
bendro darbo neiš vystysime. 
Skaldydami jėgas ir lėšas, sa
vo pavergtai Tėvynei nepadė-| 
sime.

Kaip žiūrite į ateities ben-| 
drą darbą ir santykius tarp Či
kagos Alios ir L. Bendruome
nės?

— Nyriu tikėti, kad ateityje 
vėl galėsime bendrai dirbti, 
jei bus laikomasi abipusio 
džentelmeniško susitarimo. Dar 
bo Čikagoje yra daug ir kiek
viena ranka yra reikalinga, tik 
reikia vienybės ir geros valios, 
pabaigė pasikalbėjimą Čika
gos Lietuvių Tarybas pirmi
ninkas M. Pranevičius. A. P.

1 — Dr. Kazys Bobelis ALT. 
pirmininkas, būdamas Wa
shingtone pasikalbėjo su kon- 
gresmanu Edward J. Derwins- 
ki , kuris prižadėjo kalbėti 
Vasario 16-tos minėjime, Chi
cagoje. Minėjimas Įvyks vasa
rio 18 d. 2 vai. p. p. Maria High 
School patalpose ir ruošiamas 
ALT Chicagos skyriaus. Kon- 
gresmanas Derwinski niekad 
neatsisako paremti lietuvių 
veiklą ir yra stiprus kovotojas 
už visų tautų laisvę.

— Lietuvos Geri. Kons. Juzės 
J. Daužvardienės padėkos raštą 
už aprašymą lietuviškų kalėdų 

išspausdino Chicago 
savaitinis žurnalas.

papročių
Tribune
Ta proga tilpo pareiškimas, 
kad okupuotoje Lietuvoje Ka
lėdų šventės okupanto yra už
draustos.

HELP WANTED’ — MALE 
Darbininkų Reikia

METAL FABRICATING
PLANT NEEDS

WELDERS
• TIG and MIG
• Engine Lathe
• Machinists
• Polishers for 

and stainless
Good wages, benefits and overtime. 

Apply in person.
SHERMAN-REYNOLDS, INC. 

415 N. Aberdeen (1100 West) 
Chicago — 2nd floor

spot welders 
operators

steel, aluminum 
steel cabinets.

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

REIKALE, GAS prityręs auto me
chanikas. California Supdr Service, 
4824 So. California Ave. Skambinti 
Eringiui VI 7-9327.

MEN — Good jobs with future in 
our photo department. Learn A trade 
we will teach you. Must be depend
able. You will like working for us.

The reproduction people — 
largest in the midwest.

ALFRED MOSSNER COMPANY 
108 West Lake St.

Phone: 372-8608 Room
MR. THOMAS.

200

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

| VlSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

I BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

KELI KLAUSIMAI
Artėjant Nepriklausomybės, 

sukakčiai užkalbinome šių me
tų Čikagos Lietuvių Tarybos 
pirmininką Mykolą Pranevičių.

— Kaip vyksta pasirengimai 
Vasario 16-tos minėjimui?

— Minėjimas jau baigiamas 
organizuoti. Laukiame' tik ge
ro oro ir gausaus tautiečių at
silankymo. Minėjimas įvks 
sekmadienį, vasario 18 d. 2 
vai. po pietų Maria H. S. Pro
gramoje dalyvauti sutiko kon
greso Atstovų Rūmų narys, di
delis Lietuvos laisvės šalinin
kas,, Ed. Derwinski. Jis kal
bės angliškai, o lietuviškai kal
bą pasakys dr. J. Balys.

—Kokia turėsite menine da
li?

— Trys jauni dainininkai: 
Nerija Linkevičiūtė, Vytautas 
Nakas ir Bernardas Prapuole
nis padainuos “trio”, o paskui 
šoks Čikagos lietuvių studentų 
tautinių šokių grupė, kuri sėk
mingai dalyvavo prezidento 
Niksono inauguracijoje. Gru-

M. PRANEVIČIUI
pei vadovauja ponia Braždie- 
nė.

— Tur būt ir šiais metais 
rinksite aukas?

— Kaip ir kasmet, jau išsiun
tinėjome laiškus Čikagos lie
tuvių visuomenei, prašydami 
visus aukoti Lietuvos laisvini
mo veiksniams.

Minėjime irgi bus renkamos 
aukos. Visi lietuviai prašomi 
prisidėti prie akcijos už Lietu
vos laisvę ir aukoti Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

— Greičiausiai jau girdėjo
te, kad ir kitos organizacijos 
šia proga renka aukas?

— Esame to nusistatymo, 
kad Vasario 16 proga aukos 
turėtų eiti tik Amerikos Lietu
vių Tarybai. Kitos organizaci
jos turi progų rinkti lėšas ki
tais mėnesiais. Esu kiek nu
stebintas Lietuvių Bendruome
nės Vidurio Vakarų Apygar
dos atsišaukimu Čikagos ir 
apylinkių lietuviams. Iki šiol 
su ta apygardos valdyba gra-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

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

■" ■■■ 1 ■' ■■■............. ■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

(vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatal.

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

8608 West 69th SL. Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis peslrlnklmas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuos* parduodami už $4.00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Tyla apie Mau - Mau
Įdomu kaip didžioji Amerikos 

spauda, lyg susitarusi, moka kai 
kuriuos sau nepatogius klausi
mus nutylėti. Taip prieš keletą 
metų buvo su “skraidančiomis 
lėkštėmis”, apie kurias būdavo 
“pilni” laikraščiai sensacingų 
pranešimų, bet kai tik profeso
riaus Condon vadovaujama 
mokslininkų komisija visą tą 
“UFO” fenomeną suniekino, 
spaudoje tuo klausimu visiškai 
nieko nebegirdėti- Panašiai su 
“Mau-Mau” gaujos sensacija, ku
ri praeitų metų rugpiūčio mėne
sį ryšium su 7 žmonių nužudy
mu buvo iškilusi, bet greit nuti
lo.
Tik lenkų dienraštyje Dzienik 

Zwiazkowy šiomis dienomis 
apie tą juodukų gaują įdėtas 
pranešimas, pavadintas “Naujas 
daiktinis įrodymas De Mau Mau 
gaujos žmogžudysčių byloje”, 
kur rašoma:

Drauge su narkotikais viena
me miesto pietinės dalies bute 
perduotas balistiniam ištyrimui 
ir buvo nustatyta, jog jis buvo 
pavartotas masiniame nužudy
me Barrington Hills gyvenusios 
septynių narių Paul Corbetto 
šeimos. Be to nustatyta, kad tas 
pats ginklas vartotas birželio 
mėn. vienos Chicagos šešiolika
metės. mergaitės nužudyme.

Ryšium su tomis žudynėmis 
buvo Chicagoje areštuoti 8 juo
dukai, priklausę reakcinei rasis- 
tiilei gaujai, pasivadinusiai “De 
Mau Mau”. Tardymais nustaty
ta, kad tas revolveris anksčiau 
priklausė Carbondale, Ill., gy
ventojui, kurs jį pardavė vienam 
iš kaltinamųjų “mau-mau” Ru
ben Taylor, 22 metų amžiaus, šis 
vyriokas, jo brolis Donald 21 
metų amžiaus, ir Nathaniel 
Burse 23 metų iki teismo sėdi 
Cook apskrities kalėjime.

Donald Taylor ir Clark ii* 
Hurse dar kaltinami Waukega- 
no mieste vieno 23 metų karei
vio William Bichter nužudymu, 
o dar keturi nuo 18 iki 23 metų 
amžiaus William Richter, Dar
nell Peatry, Edward Moran ir 
Robert Wilson kaltinami tal
kininkavę žudikui. Ta gauja už
puolė kareivį Richter praeitų 
metų rugsėjo 2 d. naktį Highland 
Pąrke. Kareivis nugabentas į 
ligoninę netrukus mirė.

Tie patys Clark, Moran, Reu
ben ir Taylor ir dar vienas •— 
Garland Jackson įtariami per
nai gegužės 3 dieną Carbondale,

— Sen. Frank 1). Savickas 
(D - 27) paskirtas į Illinois se
nato Vykdomųjų įstaigų Ap- 
draudos ir Finansinės institu
cijų priežiūros komitetą. Tą
svarbų paskyrimą nulėmė sen. 
Frank D. Savicko darbštu
mas ir sąžiningumą!-, kas vie
šai buvo senate pareikšta įve
dant į pareigas.

— W. Barczeivski, Lowell, 
Mass., rašo: “Aš kadaise par- 
davinėdavau jūsų puikų dien
raštį prie Paulina ir Milwaukee 
Ave. Tai buvo senai, labai se
nai. Man malonu girdėti, kad 
Naujienos etnergingai vykdo 
piniginį ir platinimo vajų prie 
kurio ir aš noriu prisidėti. 
Siunčiu 2 dol. čekį ir prašau 
pradėti siusti Naujienas šiams 
dviem geriem asmenim: Ruth 
Lapcn. Lowell, Mass., taip pat 
Ruth McLeary, Franklin, Mass. 
Aš tikiu, kad nauji skaitytojai, 
susipažinę su Naujienomis, 
taps nuolatiniais ir padės plis
ti savo gyvenamoje tplinkoje”.

— Praeitą Savaitę užsisakė 
Naujienas: Dr. K. Pemkus iš 
Dundee. Ill., Gr. Meilus, L. 
Kasperutis ir V. Orentas iš Chi
cagos, K. Yesulis . iš Arlington 
Heights, Ill. ir Z. I. Gura iš W. 
Palm Beach. Fla.

— Ponia A. Budvaitis iš Brid- 
geporto apylinkės, mokėda
ma prenumeratų įteikė 8 dol. 
vajui. Vajaus komisija visiems 
platintojams ir rėmėjams nuo
širdžiai dėkoja, visus skaityto
jus prašo prisidėti prie Nau
jienų išlaikymo ir daryti pa
stangų surasti bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietuviai 
kviečiami užsisakyti Naujie-

III., nužudę 19-metį studentą 
Gerschensoną.

Eilė tos gaujos narių įtariami 
išžudymu kitos šeimos, gyvenu
sios netoli Monee, DI. Gegužės 
3 dieną savo namuose buvo ras
ti nužudyti Stephen Hawtree, 56 
metų, jo žmona Judy 53 metų 
ir sūnus 17 melų amžiaus. Ne
gana to. tai ganiai metamas įta
rimas gegužės 9 d. nužudžius 2 
asmenis Nebraskoje- Buvo nu
šauti vaisininkas William Peake, 
49 metų ir jo 14-metė duktė 
Barbara, žmona Bernice, 46 me
tų, sužeista, bet ištiko gyva.

Gaujos nariai galutinai buvo 
suimti praeito spalio 14 dieną. 
Apskrities šerifas Richard J. El
rod tuomet pa reiškė spaudai, 
kad visos eilės nužudymų prie
žastis buvo rasinė neapykanta. 
Visos Man Man gaujos žudymų 
aukos buvo vien tik baltieji.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

MEN AND WOMEN WANTED 
FACTORY WORK 
Apply in person 

ARM ELECTRIC CO. 
3327 W. Armitage

DEPENDABLE WOMAN WANTED
Live in. 5 day, own room, bath and TV. 
two children, ages 6 and 3. General 
house keeping. Salary open. Refe
rences. Good home, for right person. 
Some English nesessary. North Shore. 

945-7671 Anytime.

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

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

TEL. — 776-5888 ___
Anicetas Garbačiauskas, sav.

JEIGU NEBOTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBOTŲ 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, minkšL $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant pastų neikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, ^0608
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| BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRUS 
(DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR-

PARDAVTMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

WAITRESSES
Bas'C salary. $40 uer week nlus 
<iood tips. All shifts available, 
turnover, exnprience preferred, 
form size 30-36. Apply in person only 
9 a. m. —11 a. m. and 2 p. m. — 
4 p. m.

WIMPY GRILLS, INC.
22 W. Monroe

Room 1200

M. A. š I M K U S 
keal Estate, Notary Public 

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

kitok? blankai

very 
Fast 
Uni-

Call: Frank Zapolis ««^»ae 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654 mmmm

rani; t ire anc Casualty Company

A. & L. INSURANCE & REALTY

nas. Pasimetimo laikotarpvie 
ios užtarnavo visu dėmesį bei 
Daramą ir vra visiems naudin
gos ir reikalingos.

— Šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Sdok- 
to Sąjungos Centro Valdvba 
ruošia krepšininku išvvką į 
Vakanj Europą rugpjūčio - 
rugsėjo mėn. Rinktinė bus su
daryta iš pajėgiausių JAV ir 
Kanados lietuvių krepšininkų. 
Tuo pačiu mėtų planuojama į 
Europa pasiųsti irtbterų tinkli
nio rinktine ir stalo teniso žai- 
dikus. ŠALFASS CV leidžia 
neperiodinį informacinį biule
tenį. Dėl platesnių informaci
jų kreiptis: Jonas Raris, 4529 
W. 64th Pl. ^Chicago, Ill., 
60629.

— Kovo 17 - 2.3 dienomis Či
kagoje įvyks gailestingųjų se
serų, dirbančių ligoninių ope
racinėse (AORN — Asociation 
of Operating Room Nurses) 
kongresas. Įvairiuose kongre
so komitetuose dirba ir lietu
vaitės J. Sabas, R. Gramža. S 
Lamberta Navickas, L. Sholtis, 
Salomėja Endrijonienė yra 
kongreso planavimo komiteto 
pirmininkė.

— Nepriklausomybės sukak
ties minėjimas įvyks vasario 
18 d. 2 vai. Maria H. S. salėje. 
Minėjimą rengia Čikagos Lie
tuvių Taryba (Alios skyrius).

— Kongreso narys E. Dervins- 
ki pasakys pagrindinę kalbą 
Vasario 16. minėjime, kuris 
įvyks sekmadienį, vasario 18 
d. Marijos Aukštesniosios Mo
kyklos salėje. Pradžia 2 vai.

“NAUJIENAS” SKAiTU VISŲ 
SROVU; ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESTO 
NALAL DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD ‘‘NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

INCOME IAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tol.: REpublrc 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 Ava. 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

LARGE DELUXE 4’4 rooms. Fire
place. $160.00. Stove, refrigerator, 
heated. 4700 North. 3600 West, near 
L. Bus. Xway.

539-3089 After 8:00 P. M.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BY OWNER. Bowling Alley — Cock
tail lounge and snack shop. S. W. 
Side. Mod. 16 lanes. Auto pin setters. 
Est. 12 years. Books open to buyer. 
$200,000 down payment. 

Call 448-0689.

SKAITYK ?ATS TR PARAGINC 
KITUS SK/TWTT 
N A U .T T F N a

BUY HI 
SAVINGS 
BONDS

WHElf YOU BANK OK WORK

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas muro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

MODERNI a kamb. mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai, “built- 
in” virtuvė, 1% vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.

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.

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 pajamų metams. Našlė pra
šo $84.000

6% KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip nauias. $23.000.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui Įrengtas 
beismontas. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir parko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas. e^zn šildymas. 2 auto mū
ro garaža’ $28 500.

6 KAMBARIU modemus medinis. 
Nauias ?azo šildymas. Arti Margučio 
rad’io $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent oro vėsinimas. įrengtas 
heismnnte'; barns. 1vonios. 40’ lo- 
‘a.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
nūras. 2 vonios. Trenkta* Neiman
tas Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BŪTI1 NAMAS, pla
kus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
122,000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4464 So. WESTERN AVE.

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

DĖL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL ENCBANOB TEL 9B84AM

Federalinių h velstijos pajamų 
mokesčių apekeižievimes 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimą*

Draudimo Informacijos
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

lai. 436-7878

NAUJIENAS
r pracM wmo birtni <*o

! PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




