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ATVYKO JORDANO KARALIUS HUSSEINAS
KREMLIUS DAUG ŽADĖJO, TAČIAU 
NEĮVYKDĖ PAŽADU VARTOTOJAMS

MASKVA. — Sovietų spauda plačiai gyrė Kremliaus vadus 
ir garsino jų pažadus 1971 metais, paskelbus naują penkmečio 
planą. Jame pirmą kartą sovietų istorijoje buvo pažadėtą daugiau 
padidint lengvosios pramonės, vartotojam skiriamų prekių gamybą, 
šiek tiek sumažinant sunkiosios pramonės augimą. Dabar “Iz- 
vestija” paskelbė praėjusių metų ekonominę statistiką. Pasirodo, 
kad Kremliaus vadai dar kartą apvylė savo vartotojus, nes Brež
nevo pažadas “perpildyti rinką vartotojų prekėmis” neišsipildė. 
Planų įvykdyti nepasisekė ir gamyba ne tik nepadidėjo, bet pieno, 
cukraus, valgomosios alyvos, batų ir skalbimo mašinų gamyba 
1972 metais buvo mažesnė už 1971 metų.

ARABAI PRAŠO PREZIDENTĄ NIXONA 
PADARYTI IZRAELIUI SPAUDIMĄ

BEIRUTAS. — šiandien Jordano karalius Husseinas atvyks
ta į Washingtona pasitarti su prezidentu Nixonu. Karalius išvyk
damas pasakė per televiziją kalbą, kurioje žadėjo prašyti prezi
dentą Nixoną iš naujo pabandyti rasti Viduriniuose Rytuose tai
kingą konflikto sprendimą, kuris “leistų ateinančioms kartoms 
gyventi taikoje, pagrįstoje teisingumu”. Karalius atmetė vie
našališką Jordano susitarimą su Izraeliu. Toks susitarimas būtų 
mirtinas smūgis arabų interesams.

Pasiūtų drabužių gamyba pa
didėjo apie 2%, lengvosios pra
monės gamyba padidėjo 2%, 
maisto gamyba irgi pasiekė 2% 
paaugimą, kada buvo planuota 
7.1%. Žemės ūkio produkcija 
nepadidėjo, bet sumažėjo. Varto
tojų prekių sąraše tik vienoj sri
tyje buvo išpildyti planai — au
tomobilių gamyboje augimas 
buvo 14%, dėka italų pastatyto 
“Žigulių” fabriko.

Sunkiosios pramonės srityse: 
dujų, elektros gamybos, chemi
kalų ir mašinų — augimas buvo 
didesnis. Praėjusių metų algų 
ir atlyginimų kėlimas buvo ma
žesnis, negu buvo planuotaa. “Iz- 
vestija” skelbia, kad įmonių ir 
įstaigų darbininkų algų vidurkis 
esąs 130 rublių per mėnesį. Ne
žiūrint statistikos duomenų, pro
paganda toliau garsina didėjan
čias algas ir patarnavimus pilie
čiams, nors tikrasis valdžios rū
pestis yra nukreiptas į sunkiąją 
pramonę. Šiek bėk padidėjo Šal
dytuvų, indų ir baldų gamyba, 
tačiau nepavyko pakelti radijo 
ir televizijos aparatų, dviračių 
ir motociklų gamybos.

Kitas rimtas sumažėjimas yra 
kiaulių ūkyje. Jų skaičius per 
praėjusius metus sumažėjo iš 
71.4 milijonų iki 66.5 mil. Gal- 

i vojama, kad kiaulių sumažėji
mui turėjo reikšmės blogas že
mės ūkio derlius.

Kita sovietų valdžios problema 
yra neįgyvendintas darbo našu
mo kėlimas. Jam skatinti nesi
gailima spaudos puslapių, pla
nas reikalavo ir numatė pakel
ti dafbo našumą 6.1%, tačiau 
dabar skelbiama, kad našumas 
pakito' tik 5.2%.

Juodžiausia statistika skelbia
ma žemės srityje. Iš visų pro
duktų tik medvilnė įvykdė pla
nus ir buvo gautas rekordinis 
derlius. Nusmuko javų, bulvių 
ir daržovių priauginimas.

Prancūzai gali 
išrinkti komunistus

PARYŽIUS. — Paskutinis 
Prancūzijos balsuotojų apklau
sinėjimas, padarytas laikraščio 
“L’Aurore” rodo, kad už mėne
sio įvykstančiuose parlamento 
rinkimuose komunistai ir socia
listai gali laimėti daugumą. 
Prancūzijoje yra panaši padėtis, 
kaip buvo Čilėje, kur socialistų- 
komunistų koalicija laimėjo, 

' kai dešinysis sparnas išėjo į rin
kimus su atskirais kandidatais 
ir suskaldė konservatorių bal
sus.

Prancūzų laikraščio anketa 
rodo, kad komunistų-socialistų 
blokas gavo 47% balsų, degoli- 
nin surinko 36% ir centro parti
jos — 16%. Tokie apklausinėji
mai vyksta kas mėnesį nuo spa
lio mėn. Komunistų bloko rė
mėjų skaičius vis auga. Didelė 
apklausinėtų dauguma pareiškė 
įsitikinimą, kad kairiųjų blo
kas rinkimus laimės.

K VISO PASAULIO

KAIRAS. — Po mėnesio atos
togų dėl universitetų uždarymo, 
Egipto studentai vėl pradėjo 
mokslą. Egipte iš arabų socia
listų unijos buvo pašalinti 64 as
menys, daugiausia laikraščių, 
radijo, televizijos darbuotojai, 
literatūros kritikai, redaktoriai. 
Unijos disciplinos komitetas, 
skelbdamas išvalytųjų pavardes, 
sako, kad jie pašalinti už ban
dymą išprovokuoti mases savo. 
gandais ir melagystėmis. Išmeti-: 
mas iš socialistų unijos reiškia 
ir darbo praradimą.

WASHINGTONAS. — Brita
nijos premjeras Heath sekmadie
nį NBC televizijoje pareiškė, kad 
Amerikos kariuomenės atitrau
kimas iš Europos pastūmėtų kai 
kurias tautas tartis ir nuolai
džiauti komunistams. Paklaus
tas ari koniunizmas vis dar gre- 

HANOJUS REIKALAUJA TIKSLAUS 
JAV KAREIVIU IŠVEŽIMO PLANO

SA1GONAS. — UPI agentūra iš Saigono paskelbė, kad Tarp
tautinės Kontrolės Komisijos žiniomis, karo belaisvių paleidimas 
gali būti suvėlintas, nes Amerika neįteikusi komunistams savo 
plano išvežti kareivius iš P. Vietnamo. Praktiškai kareivių išve
žimas jau vyksta. Kasdieną iš Saigono aerodromo pakyla du ar 
trys komerciniai lėktuvai su vidutiniškai 400 kareivių. Iki šiol 
nuo karo paliaubą pradžios buvo išvežti 3,000 amerikiečių kareivių. 
Lakusiems 20,000 išvežti liko dar 7 savaitės

* '• * j - —.Išvežama ir karinė medžiaga.
šia Vakarų Europai, Heath at- ne skaitant tos, kuri perduoda- 

Absoliučiai neturiu dėl ma Pietų Vietnamo kariuome
nei. Dar liko išvežti apie 83,000 
tonų karinės medžiagos ir ma
šinų.

Tan Son Nhuto aerodrome ka
reiviai laukia eilės sėsti į lėktu
vus. Jų bagažas stropiai patik
rinamas ir jie patys iškratomi.

sakė:
to jokių abejonių”.

Laukia pakeitimų 
Vatikano kurijoje
ROMA. — Popiežiui paskel-

bus nauju kardinolu sarašą, iau. I Treniruoti sunės irgi dalyvauja 
kiama, kad Vatikane bus keičia-|krė!im^’ Ieškoma marijuanos, 
mi kai kurie kurijos vadai. Lau- Įnarkotikų, draudžiama vežtis 
kiama, kad svarbia vietą gaus «inklus’ amuniciją, karo suve- 
Vatikano delegatas'Washingto-;111 rus’ Pornografiją ar žuvusių 
ne Luigi Raimondi. Iki kovo 1 d. fotografijas, Krečiami ne tik ka- 
turi būti iš naujo patvirtinti visi reiv*aL bet ir karininkai. Kon- 
departamentų vadai, kurie bu- Cisliuojami Xiet Congo vėliavos, 
vo paskirti penkeriems metams. ar i ¥ uniformų dalys, vietnamie- 
Stebėtojai galvoja, kad trys ar peiliai. Nežiūrint ilgų eilių 
keturi seni kardinolai bus pa- ir karšto oro aerodromo bara- 
keisti. įkuose, amerikiečiai mielai palie-

Nors šiuo metu ital kardino- (ka Vietnamo žemę irgrįžtaį tė- 
lų kurijoje yra mažiau, negu bū- j vyk
davo anksčiau, visvien jie su-Į Amerikietis admirolas Mc- 
daro trečdali kurijos narių ir Cauley ir 14 karininkų išvyko į 
trečdalį kardinolų kolegijos. Va- Hanojų, o iš ten į Haifongą, 
tikano ekumeninė taryba 2,041 kur laukia Tonkino įlankoje mi- 
balsu prieš 54 rekomendavo pa-'Uas gaudyti pasirengę Ameri- 
didinti bažnyčios vadovybėje ne kos karo laivai. Delegacija kap
italų skaičių. j tu su Hanojaus atstovais pradės

Prieš Vatikano Ekomeninę minų gaudymo darbą.
tarybą kurijoje buvo 749 italai i Vakar Paryžiuje prasidėjo P. 
ir 573 ne italai. Jau 1970 metais Vietnamo ir Viet Congo derybos 
kuriją sudarė 854 italai ir 1,406 dėl politinės P. Vietnamo atei- 
kitų tautybių. Po italų bažny- ......     .. —
čios vadovybėje daugiausia yra 
prancūzų, ispanų ir vokiečių. 
Amerikiečiai sudarė 5.7% visų 
kurijos narių. Įtakingiausi ame
rikiečiai yra kardinolas John 
Wright, šventosios Kunigų Kon
gregacijos pirmininkas ir vys
kupas Paulius Marcinkus. Reli
gijos Darbų Instituto preziden
tas, kitaip sakant, Vatikano ban
ko valdytojas. ,

Galingiausioje Vatikano įs
taigoje — Valstybės Sekreto
riate ir Viešųjų Reikalų Tary
boje svarbiausias vietas turi ita
lai, nors sekretorius yra prancū
zas kardinolas Jean Villot. Jo 
padėjėjas vyskupas Giovanni Be- 
nelli tvarko visus sekretoriato 
reikalus.

Linksmas vietnamietis vaikas važinėja 
karo

važinėja dviračiu 
sunku tikėti, kad

dar neseniai nurimusį kovos lauką. Po ilgy 
ginklai nutilo visam laikui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ties. Viet Gongui atstovauja 
Dinh Ba Thi vadovaujama dele
gacija. Šitokių derybų reika
lauja Paryžiuje pasirašyta su
tartis.

Iš Hanojaus į Saigoną jau at
vyko visi keturių šalių karinės 
komisijos nariai. Įvyko jau keli 
posėdžiai. Saigone esą kores
pondentai puola komisijos na
rius su klausimais, tačiau kores
pondentų neprileidžia Saigono 
karinė policija.

Vakar dar nebuvo jokių žinių 
apie karo belaisvių paleidimą. 
Filipinuose belaisvių laukia apie 
100 kariuomenės gydytojų su 
įvairiais patikrinimais. Lėktu
vai belaisviams jau paruošti. 
Laukiama tik Hanojaus ženklo, 
kada ir kur tuos belaisvius pa
siimti.

šeštadienį Hanojuje gyvento
jai labai iškilmingai sutiko nau
jus budistų metus, šis sutiki
mas vadinamas “Pergalės Tet”. 
Visą naktį buvo šaudomi fajer- 
verkai, grojo orkestrai.

TEL AVIVAS. Izraelio butų 
ministeris paskelbė, kad balan
džio mėn. bus pradėtas apgy
vendinti naujas Izraelio mies
tas Ophira, kur jau pastatyta 90 
namų, vėliau bus baigti dar 200 
namų, o planai sudaryti tūkstan
čiui. Tas miestas yra buvusioje 
Egipto Sharm ei Shenkh vieto
vėje. Čia būdavo Egipto kari
nė bazė, kuri kontroliuodavo Iz
raelio laivų judėjimą iš Eilato 
uosto, Akabos įlankoje.. Po karo 
Izraelis jau įrengė 42 naujas gy
venvietes buvusiose arabų žemė
se, neskaitant milžiniškų staty- 

Jeruzalėje. buvusioje Jorda
no dalvje.

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijoje gripu sirgo apie 510,000 
žmonių.

SINGAPŪRAS. — Viceprezi
dentas Agnew aplankęs Indoki- 
nijos valstybes, sustojo Singapū
re, iš kur vyksta į Indoneziją, 

ir Filipinus.

S«natoriui Edmund Mutki* nepavyko 
pasidaryti praridontu. Jis vėl dirba 
sonata, kur rūpinasi įstatymais prioi 

aplinkos tarkime.

Rodezija atšaukė 
boikotą Zambijai
NEW YORKAS. — Praėjusią 

savaite Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba priėmė rezoliuci
ja. pasmerkiančią Rodezijos boi
kotą Zambijai. Britanija yra 
raginama daryti viską, kad tas 
boikotas būtų atšauktas. Tary
ba kartu nutarė pasiusti ketu- 
riu asmenų delegaciją prie Žam
bi ios-Rodezi jos pasienio patik
rinti padėties.

Prieš Rodeziia nukreipta re
zoliucija pavadina t.a baltųjų 
valdoma valstybe “nelegaliu ir 
rasistiniu režimu”. Reikalauia- 
ma. kad Pietų Afrika atitrauktų 
iš Rodezijos savo kareivius, ku-

♦ Airijos premjeras Lynch pa
leido parlamentą ..ir ..paskelbė 
naujus rinkimus. Jis pasakė, rie atvyko sustiprinti Rodezijos 
kad šie metai bus labai svarbūs karo jėgų. Pietų Afrika nunei- 
Airijos istorijoje ir bus daromi Ria, kad ji turi Rodezijoje karei- 
lemtingi sprendimai. !VIŲ-

♦ Belfaste netoli miesto rotu-j Šeštadienio vakare Rodezija
sės sprogo galinga bomba, pada- atšaukė sienos uždarymą. Ta
rydama pastatams daug suža- čiau sekmadienį Zamįjija pareiš- 
Tojimu. |k®, kad nors Rodezija savo sie-

♦ Vakar Washington© Arling- atidarė. Zambija toliau lai- 
tono karių kapinėse buvo palai- k-vs Ja uždarytą ir nesiūs savo 
dotas paskutinis Vietname žu- Prękių per Rodezijos žemę. Zam-dotas paskutinis Vietname žu- prekių per Rodezijos žemę. Zam- 
vęs amerikietis — pulkininkas biJ0S Prezidentas Kaunda pa- 
William Nolde. Jis žuvo 11 vai. reiškė. kad Zambija susiras ki- 
prieš karo paliaubas.

i ♦ Keliolika karinių 
išvežiojo Tarptautinės 
lės Komisijos grupes į 
P. Vietnamo miestus, 
prižiūrės paliaubas.

♦ Austrijos kairiuose, sniego 
griūčiai ištikus, žuvo 12 Vakarų 
Vokietijos turistų. Kiti du buvo 
rimtai sužeisti.

♦ Pirmas amerikietis juodas 
diplomatas atvyko į Pietų Afri
ką. Jis bus ambasados preky
bos karininkas. P. Afrikoje griež-1 
tai skiriamos abi rasės. Diplo
matas gali turėti įvairių nema
lonumų.

♦ Romoje, netoli Koliziejaus 
buvo rastas nužudytas egiptietis. 
Policija galvoja, kad jis yra ara- 
bų-žydų konflikto auka.

lėktuvų 
Kontro- 
septynis 
kur jos

,tus kelius savo variui ir per Ro- 
1 deziją jo nesiūs. Re to. Zambija 
atidarė specialią įstaigą Rode- 
zijos sukilėliams, kad jie “galė
tų papasakoti apie savo kančias 

j Rodezijoje”. ši ir kaltina kai
myninę Zambiją, kad ji remia 
ir palaiko prieš Rodezijos vy
riausybę kovojančius sukilėlius.

J Hoffa planuoja 
perimti uniją

WASHINGTONAS. — Netru
kus turi pasibaigti buvusio tyms- 
,terių unijos prezidento Hoffos 
sąlyginis nubaudimas ir jį nuo 

i unijos vadovavimo skiria tik 
viena sąlyga, kurią preziden
tas Nixonas uždėjo, sutrumpin
damas jo kalėjimo bausmę — 
jis negali kandidatuoti į jokias 

I pareigas tymsterių unijoje. At
rodo, kad Hoffa arba tos sąly
gos nesilaikys arba per teismus

BELFASTAS. — šiaurės Ai
rijoj per savaitgalį žuvo 10 žmo
nių. Teroras vis daugiau išsi
vysto į civilinį katalikų-protes- bandys“ j Z’'panarinti" 
tantų karą. Hoffai einant į kalėjimą, jo 

— vietą užėmė buvęs jo pavaduo- 
'lįtojas Fitzsimmons. Jis jau nebe

nori pasitraukti iš prezidento kė
dės. Vyriausybė galėtų atšauk
ti Hoffai uždėtus varžymus, ta

kiau ji nenori užgauti Fitzsim- 
monso, kuris daug padėjo prez. 
Nixonui praėjusiuose rinkimuo
se.

New Jersey tymsterių vadas 
Greeley vasario 14 ruošia Hof
fai pagerbimo pietus jo 60 metų 
sukakties proga. Daug tymste 
rių skyrių vadų važiuoja pa
gerbti buvusio prezidento, ta
čiau iš unijos centro niekas ne
važiuoja. Varžybos dėl unijos 
vado prasideda su tuo baliumi, 
tačiau svarbiausią žodį turės 
teisingumo departamentas. Jei 
suvaržymai Hoffai bus atšauk
ti, jis tikriausiai vėl taps uni
jos prezidentu.

Huseinas savo kalboje pabrė
žė, kad Vakarų pasaulyje didė
ja energijos šaltinių trūkumas. 
Vis svarbesni darosi arabų žiba
lo šaltiniai. Arabų šalys esan
čios strateginiai labai svarbios, 
todėl galima laukti didesnio di
džiųjų valstybių dėmesio taikin
gam konflikto sprendimui.

Kalbėdamas apie Jordano san
tykius su palestiniečiais partiza
nais. karalius pareiškė, kad dau
giau ginkluotų palestiniečių Jor
danas neįsileis. Tas pareiški
mas nesiderina su Kaire nese
niai padarytu nutarimu “atgai
vinti rytinį frontą”. Al Fatah 
palestiniečių organizacijos va
das Abu Lotf sekmadienį, išgir
dęs karaliaus pareiškimą, pasa
kė: “Vienintelis dialogas tarp 
Palestinos revoliucijos ir kara
liaus Husseino bus kulkų kal
ba’’.

Jordanui susipykus su pales
tiniečiais ir juos išvarius po kru
vinų kovų, Jordanas nebeteko 
kitų arabų jam mokamų subsi
dijų. Saudi Arabija ir Abu 
Džiabi šeikystė duoda Jordanui 
paramą, tačiau Libija ir Kuwai- 
tas atsisakė. Pernai Jordanas 50 
mil. dol. gavo iš Amerikos. Rei
kia manyti, kad karalius ir šio at
silankymo proga prašys prezi
dento Nixono naujos paramos. 
Svarbiausia Husseinas bandys 
Įtikinti prezidentą, kad jis pas
paustų Izraelį atsitraukti iš ara
bų žemių. Nixonui jau nebe
svarbūs Amerikos žydų balsai, 
nes jis daugiau nekandidafuos. 
Esanti gera proga priversti Iz
raelį laikytis Jungtinių Tautų 
1967 metų rezoliucijos. Izrae
lis turėtų pasitraukti iš arabų 
žemių į “saugias ir pripažintas 
sienas, laisvas nuo grasinimų ar 
karo Veiksmų”. Karalius Hus- 
seinas pasakė kalboje, kad ta JT 
rezoliucija iš arabų reikalauja 
priimti “politinį faktą”, prieš ku
rį arabai kovojo 25 metus, ir pri
pažinti Izraelio valstybę. Iš Wa- 
shingtono karalius žadėjo susto
ti Kaire painformuoti Egipto 
prezidentą apie derybas su pre
zidentu Nixonu.

Husseino planas 
Jeruzalės miestui

AMMANAS. — Jordano ka
ralius Husseinas. kuris šį mė
nesį rengiasi atvykti į Wa
shington, pasiūlė susirinkti 
katalikų, musulmonų ir žvdų 
tikybų vadams svarstyti Jeru
zalės miesto ateities. Tai būtų 
pirmas žingsnis į taiką Vidu
riniuose Rytuose.

Anksčiau Husseinas visada 
reikalaudavo, kad senojo Je
ruzalės miesto dalis būtų su
grąžinta arabams. Dabartiniu 
pareiškimu jis prileidžia ir ko
kios nors formos tarptautinę 
kontrolę. Husseinas sako, kad 
būtų logiška visų problemų 
priekyje pastatyti Jeruzalės 
klausimą, nes, nežiūrint pik
tų politinių skirtumų, žydai, 
musulmonai ir krikščionys tiki 
į tą patį Dievą.



! TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME911
Kūn*>, proto ir jausmu damos pagrindai 
' sujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 

_____JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

IT. VPOS SUKELTŲ GALVOS SKAUSMŲ TVARKYMAS
TREJOPAI: jausmų tvarkymu, vaistais ir masažu 

— gimnastika ĮTAMPOS SUKELTUS galvos skausmus 
gydydami geresnių pasėkų apturima.

Arnold P. Friedman, M. D.
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m ;< baimingas, įtampos rinčiajam. Toks žmogus ima ne- 
armuo n retai skundžiasi i galuoti ir psichologiškai, štai ko- 
s. ui k s nuo laiko pasikar-; taos ps:chaloginės — jausminės 

s gal ves skausmais. To- negerovės kartu eina su mine
s' ■ ; d: žn ausiai paši- ta:s dėl jausmų įtampos atsira- 

gal- Į tusiais galvos skausmais. 1. žmo 
ir 3.
gal- 
kaip

ri mas, anksčtumas, verži- 
ir staigus smūginis skaus- 
Tokiais atvejais neranda-

tri cse vietose: 1.
akaiyje 2. sprande 

rėš pr’sišliejimo prie 
v;etoje. Jie jaučiami

m::
ma jokių neurologinių bei fizinių 
pak tlmų, išskyrus užsitęsusi 
raumenų mėšlungį (susitrauki- 
m. ) sprande, galvos odoje (skal
pe ir veide. Tai medicinoje va
ri'narna raumenų susitraukimo 
(mėšlungio) skausmais. Trum- 
j iau dabar tie skausmai vadina
mi įtampos skausmais (tension 
headaches). Tokius skausmus 
dabar galima sėkmingiau tvar
kyti, tik reikia nepamiršti, kad 
du veiksniai įtakoja įtampos su
keltus galvos skausmus: 1. tar
pusavyje susipynę fiziniai ir 
jausminiai (emociniai) veiks
li ai; 2. tokie galvos skausmai 
geriau pasiduoda trejopam gy
dymui: tvarkant jausmus (psy- 
choterapy), vartojant vaistus 
(pharmacotherapy) ir masa
žuojant — gimnastikuojant su
trauktus raumenis (physical the-

us darosi per jautrus pakelti 
kito žmogaus nuomonę. 2. Toks 
:ma labai visakuo rūpintis. 3. Jis 
tampa būdingai perdėtu tvar
kos dabotoju (perfekcionistu). 
1. Jis darosi stangrus — apstin
gęs. 5. Toks stengiasi, kad kiti 
kreiptų į jį dėmesį. Priedui prie 
viso to, minėtus galvos skaus
mus turintysis ima negaluoti dar 
keturiomis negalėmis: 1. jis ima 
nemiegoti; 2. darosi jautrus; 3. 
tampa neramus ir 4. dažnai toks 
nesuvaldo savo temperamento.

Nėšaukiine vilko iš miško
. Minėtus galvos skausmus daž
nai sukelia žmogaus įtampa bei 
baimingumas. Jie taip pat gali 
būti sukelti dėl nesveikoje vie
noje padėtyje kūno laikymo, ši
tokią savo galvos skausmo prie
žastį turi atsiminti vienoj vietoj 
perilgai savo kūną laiką sekre
toriai. buhalteriai, šoferiai, li
guistai TV žiūrintieji ir visokie 
plepiai bei valandomis telefonu 
kalbančiosios.

Eiagnozavimas įtampos sukeltų 
skaumų gali būti nelengvas
Vien galvos skausmu besi

skundžiant. gali būti sunku nu
statyti tokios negerovės priežas
tį. Dėl Įtampos sukelto raumenų 
susitraukimo galvos skausmams 
atsiradus ima žmogus sprandą 
sunkiau judinti. Tokio kumštys 
esti sugniaužtos i r žandenos su
spaustos. Jojo veide ir kaktoje 
iššoka gilios raukšlės. Pas to
kius pacientus pastorėja smilki
nio ir žandenų raumenys, čiupi- 
nėjant skaudamą vietą užčiuo
piama įtempti raumenys — jie 
esti nuolatiniam susitraukime. 
Toks ligonis nepajėgia atpalai
duoti savo raumenų. Tada gali
ma surasti skaudamas raumeny
se vietas. Tokiose vietose pirš
tu paspaudus raumenį sukelia
mas skausmas. Net pašokt aukš
tyn verčia ligoni skausmas pa
spaudus skaudamą vietą.

Ne vien kūniški reikalai pakin
ta minėtus galvos skausmus tu- i kymas pas gydytoją padeda pa

Laukinės antys Costalia, Ohio prūdo priima ii žmonip duonos riekes ir kitą maistą.

naujo pacientą nuodugniai ištir-, vaisto prieš vėžį neturima, ver
ti. Jei vėl mediciniškas ištyri
mas nieko blogo nesusektų, ir ge
riausios gydytojo galimos psicho
terapinės priemonės nepadėtų — 
tokį ligonį priseina siųsti pas 
psichiatrą. Galų gale, chroniš
kam dėl raumenų įtampos atsi
radusiam galvos skausmui su
tvarkyti priseina panaudoti di
naminę psichoterapiją. Pastaro
ji įgalina atpažinti ir pakeisti 
giliuosius žmogaus asmenybes 
sutrikimus. Toks asmuo turi 
keisti savo asmenybę gerojon 
— sveikojon pusėn. Psichotera
pija apima didelį plotą, žmogaus 
dvasinių negalių gydyme; vie
nam ligoniui pakanka tik patal- 

ikinimo jo pastangose, kitą ligo- 
Vaistai negali pakeisti žmo-' nį priseina ilgai gydyti. Bend-

Siūloma leisti bankams steigti skyrius
Leidus steigti skyrius —Į pir- 

kurioje įstatymai moję eilėje, žinoma, pasinau- 
turėti sky-Įdos didieji bankai ir stambios 

Yra liia-

Illinois yra beveok vienintė-| 
lė valstybė, 
neleidžia bankams 1 
rius (branch banking). Kiek-j taupymo bendrovės, 
vienas Illinois valstybėje vei-Įnoma, kad apie pusė visų esa- 
kiantis bankas yra savarankis- inų bankelių bus priversti tik
ka korporacija, turinti atskirą į viduotis, susilieti su kitais ban- 
larybą ir valdybą. Tokių ban-jkais arba bus perimti didžiųjų 
kų Illinois valstybėje yra 10tU) banku. Tas pats laukiama ir 
Be keliolikos didesnių bankų Įsu taupymo bendrovėmis. Taip 
dauguma esančiu vietinių ban-j atsitiko. Įvedus bankų skyrius 

turintieji Pennsylvanijoįė. New Jersey ir 
keliolikos mill- Michigan 
turto, valdomi skaičius 
ir aptarnaujan-! Kalifornijoje, kur jau nuo se- 
finansinius rei-;nai veikia bankų skyriai — vi-

kelių yra smulkūs, 
nuo keliu ligi 
jonų dolerių 
vietos žmonių 
tieji vietinius 
kalus.

valstybėse. Bankų 
sumažėjo per pusę.

cientui, jei gydytojas yra pa-j 
slaugus ir simpatiškas. Būtinai 
reikia leisti pacientui “išlieti sa
vo širdį”. Tegul jis išpasakoja 
savo negeroves, savo vargus ir 
piktumus. Tai padės sergančia
jam sumažinti galvos skausmų 
stiprumą ir dažnumą. Talkinda
mas pacientui susitvarkyti jo 
jausmų negeroves, gydytojas 
padeda pacientui įsigilinti į vidi
nes, galvosopę sukeliančias, ap
linkybes. Dažniausiai nereikia 
tokį pacientą siųsti pas psichia
trą formaliai psichoterapijai. 
Deja, daugelis pacientų tokio 
siuntimo pageidauja.

Antroji pagalba galvasopėj — 
vaistai

Žinoma, kad jausminius-emo- 
cinius negalavimus gali turėti ir 
toks žmogus, kuris turi galvos 
skausmus visai ne dėl jausmin
gumo, o dėl bendros kūno ligos 
bei dėl galvoje kilusios negero
vės. Todėl kiekvieną pacientą, 
kuris skundžiasi pakartotinais 
galvos skausmais, reikia gydy
tojui nuodugniai ištirti. Tokiais 
atvejais padaromi pagrindiniai 
laboratorijoje tyrimai: pilnas 
kraujo vaizdas (CBC), kraujo 
rutulėlių nusėdimo reakcija se
dimentation rate), šlapimo tyri
mas, galvos ir krūtinės X-Ray, o 
taip pat ir specialus smegenų 
peršvietimas prileidus į juos tam 
tikrų medžiagų (encephalogra- 
ma).
Tik trejopai galvasopę tvarkant 

susilaukiama pasitenkinimo
Žinodami, kad minėtą galvo- 

sopę sukelia jausminiai (dvasi
niai) ir fiziniai veiksniai, mes 
jau iš karto atsiduriame tokioje 
padėtyje, kur psichinė pagalba 
yra būtina. Jau pirmas atsilan-

J

as the Communications Satellite Corporation (Comsat) marts 
its 10th Anniversary.

A global system of satellites, operating over the Atlantic, Pa
cific and Indian oceans, is helping pull the world together.

This system is putting far-away places on the main street of 
world business, industry and commerce. It is giving people a 
front row seat to history, "Live Via Satellite.”

Comsat was formed on Feb
ruary L 1963 as a private en
terprise to establish a global 
communications satellite sys
tem in cooperation with other

Today, the globai satellite 
system has already been oper
ating: for almost four years.

Ibe satellites provide over 
$50 communications pathways.

Along these pathways flow

international communications: 
telephone, television, tele
graph, data and facsimile.

The impact of this new tech
nology on people of the world 
has been profound.

One out of every four people 
on earth can now see an im
portant event on TV as it hap
pens, "Live Via Satellite.”

, High quality telephone calls 
can be made to more than 20 
countries that can not be 
reached by cable.

And, before too tong, stffl 
other satellites win provide

tiesi and maritime communi
cations services.

At Its 10th Anniversary, Com
sat has helped change world 
communications.

gaus vidaus nusistatymo, jo jau- 1 
smu. Bet jie gali sumažinti jo ■ 
baimingumą, kai tuo tarpu ser- : 
gantysis mokosi pats tvarkytis 
savo viduje. Tik taip reikia su
prasti vaistų naudą. Reikia pa
čiam žmogui tvarkytis — tik 
tada vaistai jam padės. Jokiu 
būdu negalima viso darbo paves
ti vien tabletei. Neurologijos 
profesoriaus ir galvos skausmų 
skyriaus vedėjo Columbijos uni
versitete, N. Y. gyd. Arnold P. 
Friedman patyrimu, geriausiai 
ypač pradžioje, įtampos sukel
tiems galvos skausmams padeda 
naudojimas raminančiųjų vaistų 
(traukvilaizerių) kartu su rau
menų mėšlungius atleidžiančiais 
vaistais. Iš tokių yra vaistai di
azepam (Valium) ir meprobama
te (Miltown). Jei žmogus esti nu
siminęs — prislėgtas (depress
ed,), tokiam irgi yra pagalba. 
Kartais baimingieji žmonės esti 
nusiminę. Jiems vaistas, che
miškai vadinamas amitriptyline 
hydrochloride (Triavil), yra 
naudingas jų depresijai tvar- 

jkyti. Jei vienas iš dviejų (dia
zepam ar amitriptyline) po ke
lių mėnesių gydymo nepadeda 
sėkmingai su galvasopę tvarkytis 
prirašomas kitas vaistas (chlor
diazepoxide — Librium) dėl bai-

. mingumo. ir imipramine (Tof- 
rani) dėl nusiminimo — depre
sijos. Galima duoti abiejų virš 
minėtų vaistų kombinaciją, ži
noma, tiek gydytojas, tiek paci
entas turi • sekti negeistinumus, 
vaistą) naudojant.

%
Fizinės priemonės ribotai 

Talkina galvasopėj
Kiekvienas fizinis gydymas 

įtemptų raumenų galvasopėj yra i 
vertingas, nors jis ribotai tega
li padėti, šitam tikslui naudo-j 
jama keletą priemonių: 1. Už
šaldomi įtempti raumenys purš-

• kihht šaldomąjį skystį (ęthyl 
chrloride). 2. Į skausmingus

. vaistus (kaip ir kiekvieną kitą 
kurie gali atsirasti minėtus 
s-rando raumenis įšvirkščiama

, v$:shį (!'. ptwaine hydro
chloride), su keleto Jienų Įter-

i trauka. 3. Karšti kompresai ar 
kaklo ir galvos užpakalio šilta
me vandenyje laikymas — vonia 

Masažavimas ranka ar Apara
tu laikinai sumažiha skausmą. 5.

J Atitaisymas nesveikos sprando 
į bei kaklo — kūno laikysenos ga- 
Į Ii prašalinti galvasopės pasikar- 
I tojimą, bet tokiam atitaisymui 
reikia nemažai laiko ir pastan*

Jei galvasopę tęsiasi nežiūrint 
v:r? m:nt*to gyftfrm • re'kla’iš

rai imant, dėl įtampos atsiradu
sių galvos skausmų gydyme pa
sisekimas ar nepasisekimas ga
lutinai priklauso nuo dviejų da
lykų : 1. nuo gydytojo pajėgumo 
ir 2. nuą jo elgsenos su pacien
to.

Išvada. Kiekvienas imki
me save nagan — nepaveskime 
tvarkymosi nei dievams, nei šė
tonams. Mes jau esame viską 
gavę iš Gamtos -(Dievo, jei no
rit). Tik stejikimės išmokti 
gautais — turimais įrankiais 
naudotis, čia j&ie burtai, prie
tarai mums nepadės. Reikia eiti 
gamtos nustatytais žmogui dės
niais. Tik tada galima bus ti
kėtis geresnių pasėkų kiekvie
name sunegalavime. Pirmiau
sia kiekvienas sergantysis tu
ri pats iš savęs reikalauti tvar
kos. Tada tik galės gydytojas 
sėkmingai talkinti tokiam pats 
sau padedančiam žmogui.A \

Pasiskaityti. Consultant, Fe
bruary 1972.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Vėžio serumas dar neveiksmin
gas lietuvio vėžiui

Klausimas. Gerbiamas dakta
re, prašau paaiškinti, kaip ten 
yra su vėžio serumu gydant vė
žį. Mano sesuo būtinai nori gau
ti vėžio serumo dėl savo kaulų 
vėžio, nes toki serumą buvo ga
vęs jos vyras vėžiu miręs vienoj 
žinomoj Chicagbs ligoninėje. 
Tas serumas nepagydo nuo vė
žio, l>et jis sumažina skausmus. 
Kur aš galitu ieškoti to serumo 
savo seseriai, ir ar vertas jis yra 
vėžį gydant.

Atsakymas. Kcl dar tikro

tas yra kiekvienas moksliškai 
tikras .vėžį gydyti bandymas. 
Taip yra ir su tuo prieš vėžį 
serumu. Iš to paties paciento 
gaunamo kraujo serumas naudo
jamas tam pačiam pacientui, 
l'ai tik bandymai. Skausmui 
raminti medicina turi šiandien 
veiksmingų priemonių. Jomis te
gul naudojasi tamstos sesuo, pil
dydama gydytojo nurodymus, 
šiandien, kaip ir vakar geriau
sias prieš vėžį vaistas yra vėžio 
.svaigimas bei ankstyboje au
gimo būklėje jo suradimas ir vi
siškas jo prašalinimas. Pirmiau
siai, visi lietuviai turime liau
tis sau ir artimui vėžį šaukę per 
tabako rūkymą. Nuo šiandien 
visos mūsų viešos būstinės: li
goninės, Jaunimo centras ir pa
rengimų salės turi būti išvaly
tos nuo vėžio sukėlėjo — tabako 
nuodų. Tai ne Dievas, ne šėto
nas atliks — tai turime mes pa
tys atlikti, ir taip pasielgti tu
rime visų pirma, negu eisime 
bažnyčion sekantį sekmadienį. 
Taigi, visi klebonai ir visi dak
tarai — visų pirma pagydyta
me patys save. Tik tada galėsi
me talkindami artimui, geriau
siai Dievui tarnauti. Fariziejiš
kumas — dviveidiškumas, vi
soks artimo skriaudimas turi 
liautis visų pirma lietuvio pa
stogėje.

Antras su vėžiu kovoje vais
tas — tai kiekvieno lietuvio, ypač 
keturių dešimčių metų sulau
kusio, yra savo sveikatos nuo
dugnus metinis pasitikrinimas, 
ypač išeinamosios žarnos pa
tikrinimas specialiu aparatu 
(prietoseopu). Tada bus galima 
išvengti antros rūšies vėžio da
bar taip dažnai lietuvius paplau
nančio (rectal-colon cancer). 
Tuos du žingsnius mes patys ga
lime ir turime žengti nuo vėžio 
apsisaugojimo reikale dar šian
dien. O ar manot, lietuvis taip 
pasielgs?! Jis po senovei never
tins sveikatos; tik kai jos neteks 
— tik kai jau jam niekas pagel
bėti negalės — tik tada jis šauk- 
ssi pagalbos, prašys serumo, no
rės operacijos, reikalaus švitini
mo... Visos tos ir dar kitos prie
monės yra nesėkmingos išsiplė
tusiam vėžiui tvarkyti. Tad 
kiekvienas lietuvis dar šiandien 
tapkime sau žmonėmis ir imki
me ne tik patys eiti sveikesniu 
keliu, bet tokį kelią priverski
me sukti ir visus mūsų vadus — 
vadelius dabar dar po įvairio
pas dvasines klampynes besimur
dančius. Kas ne kas, bet mūsų

Didieji Chicagos bankai , k. 
t. Continental Illinois National 
Bank and Trust Co., Firs* Na
tional Bank of Chicago, Harris 
Trust and Savings Bank, Nor
thern Trust Co., kurių kiekvie
no turtas siekia keletą bilijonų 
dolerių senai siekė pakeisti 
įstatymą, kad jiems būtų leis
ta steigti skyrius, tačiau ban
kų skyrių steigimo draudimas 
buvo senoje Illinois valstybės 
konstitucijoje. Praeitais metais 
pakeitus konstituciją, šis drau
dimas yra panaikintas. Todėl 
didieji bankai vėl sukruto ir 
pareikalavo, kad jiems būtų 
leista steigti skyrius, šiais me
tais jiems pavyko palenkti sa
vo pusėn ir Illinois bankinin
kų asociaciją, kuri visą laiką 
priešinosi bankų skyrių steigi
mui. Skyrių steigimui palan
kią nuotaiką sudarė ir pasta
ruoju laiku Fedeial Home Lo
an Bank Board išleistas potvar
kis, kuris leidžia federalinėnls 
taupymo ir skolinimo bendro
vėms (Federal Savings and 
Loan Associations) steigti sa
vo skyrius. Bankai ir Taupy
mo bendrovės yra dvi finansi
nės institucijos, kurios dau
giausia aptarnauja žmonių fi
nansinius reikalus. Taupymo 
bendrovėms leidus steigti sky
rius — bankai taip pat nori tu
rėti tą privilegiją.

centais sulipdytos įsjtaigos (pa
rapijos, ligoninės, centrai...) tu
ri liautis mums vėžį per rūka
lus teikusios. Taip pat visi mū
sų lėšomis išlaikomi mūsų va
dai visokiausi, turi liautis mus 
vėžiu vaišinę versdami mus kvė
puoti jų suterštu oru.

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

5 7.
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

o’e valstybėje yra tik 1IX at- 
bankas 
beveik

kiri bankai, o vienas 
Bank of America turi 
75% visų depozitų.

Kaip šis bankų ir taupymo 
bendrovių skyrių steigimas at
silieps į žmonių finansinių rei
kalų aptarnavimą, sunku pa
sakyti. Finansinių įstaigų kon
centracija teisinama technikos 
pažanga, kompiuterių ir kitų 
elektroninių įrengimų įvedi
mu bankinėms operacijoms. 
Mažosios institucijos nepajė
gia tų įrengimų įsigyti, jos ne
pajėgia samdyti aukštų kvalifi
kacijų tarnautojus toms sudė
tingoms mašinoms aptarnau
ti. .. Tačiau yra taip pat nuo
monių, kad finansų koncen
tracija kelių didžiųjų bankų 
rankose sudaro monopolių pa
vojų ir nėra naudinga plačiai 
visuomenei. Atskiri, nepri
klausomi bankai sugeba geriau 
aptarnauti vietinius žmonių 
reikalus. Bet kaip iš tikrųjų 
bus parodys tik ateitis .

Adolfas Baliūnas

Keiksmai šiokiadienėj kalboj
Wayne universiteto psicholo

gijos profeseorius Dr. Paul Ca
meron po 2-jų metų tyrinėjimų 
paskelbė, kad mažiausiai keikia
si sekretorės, kurios keikiasi kas 
20-tas žodis. Po jų seka stu
dentai — šie keikiasi kas 14-tas 
žodis, o keikimosi rekordą lai
mi statybos darbininkai, kurie 
keikiasi šlykščiausiais keiksma
žodžiais‘kas 4-tas žodis.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
DlENRAo"! -įsAU*IENAS" 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

B 

SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICASO, HX1NGK NRtt 

PHONE: 254-4471

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)
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MEDŽIOKLĖ SENOVĖS LIETUVOJE
“Kartą priešų didžią minią 
Iš savų kraštų išginęs, 
Linksmas grįžta Gediminas 
Atsikvėpt miškuose tėvynės. 
Su šauniais kariais savais 
Joja kloniais ir kalnais.
Ir medžioja — miškas braška! 
Stirnos, briedžiai, lapės, meškos, 
Aibės lekiančių žvėrių 
Klumpa krenta nuo strėlių. 
Skamba liemens ąžuolų 
Nuo trimitų, nuo linksmų...”

(Balio Sruogos: Giesmė apie 
Gediminą)

Visoje Europoje Lietuva gar
sėjo tankiomis giriomis ir ne
peržengiamais miškais, plačiai 
išsiskleidusiais didžiuliuose kraš
to plotuose, “žmogus tenai žing
snio žengti negalėjo, bet ropoti 
turėjo per gulinčias drūktas 
drūktesnes sankritas, jau nuo 
karšaties, jau nuo vėtrų raizgiai 
sudribusias”, vaizdingai rašė S. 
Daukantas. Stambūs girių plo
tai buvo Užnemunėje, Merkio 
ir Katros upių baseine, panemu- 
niais, Žemaičiuose ir rytų Aukš
taitijoje. Lietuvos giriose buvo 
pilna žvėrių ir žvėrelių, paukš
čių. čia veisėsi dykaragiai stum
brai ir taurai, porakanopiai el
niai, briedžiai, stirnos, šernai, 
laukiniai arkliai; čia buvo gau
su vilkų, meškų, elnių, lūšių ir 
smulkių grobuonių — kiaunių, 
audinių, šermuonėlių, šeškų, že
benkščių, barsukų ir ūdrų. Miš
kuose ir laukuose dešimtimis 
tūkstančių veisėsi pilkieji ir bal
tieji kiškiai, buvo paplitusios vo
verės, bebrai, sabalai, Lietuvoje 
buvo gausu ir paukščių — te
tervinų, kurtinių, kurapkų, lau
kinių ančių, žąsų ir t. t.

Medžiotojams buvo ko medžioti
Ir medžioklė praeityje buvo 

dažnas dalykas. Ji buvo ne vien 
smagi pramoga, bet taip pat ir 
svarbus maisto bei turto šalti
nis. Sumedžiotų žvėrių, paukš
čių mėsa, ypač jų plunksnos ir 
brangieji kailiai,, buvo labai 
reikšminga, pageidaujama eks
porto prekė.

Jau XI a., kaip pažymi kroni
kininkas Adomas Bremenietis, 
Pabaltijo kraštų kailiai, ypač 
kiaunių, užėmė žymią vietą Eu
ropos prekyboje. XVI a. Lietu
vos kailiai ir odos turėjo didelį 
pasisekimą Flandrijos, Italijos, 
Čekijos ir Vokietijos Frankfur
to, Mainco, Leipcigo, Magdebur
go miestų rinkose. Šių prekių 
įsigyti užsienio pirkliai arba jų 
įgalioti agentai atvykdavo į Lie
tuvą ir jas supirkinėdavo. Stam
besniuose Lietuvos miestuose ir 
prekybos centruose užsienio 
pirkliai turėjo specialius sandė
lius — prekybos (svečių) namus

! didesniu^; ręstiniu j pasUtus. kur 
medžioklės metu galėjo laikinai 
apsistoti medžiotojai. Sakoma, 
kad šiuose pastatuose buvo ži
dinių pasišildyti arba medžio
kliniam kepsniui pačirškinli.

Nemažą miško ir medžioklės 
tarnautojų grupę sudarė šauliai, 
kurie visada dalyvaudavo ren
giamose medžioklėse, saugojo 
miškus, prižiūrėjo medžioja
muosius plotus.

Gausiausią, su medžiokle su
sijusių žmonių grupę sudarė 
medžiokliniai valstiečiai, kurie 
tiesiogiai turėjo rūpintis žvėrių 
globa, auginimu ir jų maitini
mu žiemos metu ir buvo įpa
reigoti pagal miško savininko 
pareikalavimą juos gaudyti ir 
medžioti visais metų laikais, 
apeiti bičių dreves ir jas prižiū
rėti. šie valstiečiai, gyvenę miš
kų skynimų sodybose ar pamiš
kių kaimuose, dažnai dirbo la
bai siaurose medžioklės ūkio 
šakose. Vieni jų buvo kiaunių, 
kiškių, lapių, voverių medžioto
jai, kiti — šernų, lokių, treti bu
vo varovai medžioklėse. Atski
ras medžioklinių valstiečių gru
pes sudarė bebrininkai, kurie 
veisė, prižiūrėjo ir medžiojo be
brus. Ponui turėjo atiduoti kas 
penktą sumedžiotą bebrą ir mo
kėti nemažą specialų mokestį.

Miškų ir žvėrių ūkio tarnau
tojų darbams vietoje tikrinti, 
kontroliuoti buvo dažnai siun
čiami revizoriai. Medžioklėse 
buvo naudojamos įvairios tech
niškos priemonės ir įrankiai.

Žvėris ir paukščius užmušda
vo strėlėmis, ietimis, dviašme- 
niniais kardais ir daugiausia 
šautuvais. Plačiai buvo taiko
mos kilpos, tinklai, bučiai, kre
tilai — pintinės, gardys-tvoros, 
duobės, dėžių pavidalo prispau- 
džiantys ir užsikertantys spąs
tai. Žvėrims bei paukščiams vi
lioti būdavo panaudojami įvai
rūs masalai — mėsa, grūdai, dar
žovės, šienas, dobilai. Be tech
niškų priemonių, medžioklėse 
buvo naudojami specialiai iš
dresiruoti šunys (bebriniai šu
nys, sekikai, kurtai, vižlai ir kt.). 
Geri medžiokliniai šunys buvo 
branginami, labai vertinami. Už 
gerą veislinę kalę atiduodavo 
net visą palivarką. Pasitaikyda
vo net tokių beširdžių feodalų, 
kurie savo dvarų baudžiaunin
kus mainydavo.

Medžioklėse didelę reikšmę tu
rėjo ir dresiruoti plėšrieji pauk
ščiai — pesliai ir vanagai, o 
ypač sakalai, senuose raštuose 
vadinami įvairiais vardais. Dre
siruoti paukščiai buvo skirti 
sparnuočiams ir smulkiems 
miško žvėrims — lapėms, šeš
kams, kiškiams, opšrams (bar-

Žvėrių sekikai sukams) ir kt. medžioti. Lie- 
miškuose statėsi šakų palapines, tuvoje buvo labai branginami

— kontoras, kur laikydavo vie
toje įsigytas prekes. Iš čia jos 
buvo vežamos vandens ar sau
sumos keliais. Ypač gyvas susi
siekimas ėjo Nemunu, Nerimi. 
Prekių transportui buvo naudo
jamas Nevėžis, Šventoji, Šešu
pė, Dubysa ir kitos upės. Jau 
XIV a. lakuojamos upės buvo 
valomos nuo kliūčių, traukiami 
iš dugno navigacijai trukdą ak
menys, gilinamos jų vagos.

Be to, sumedžiota žvėriena 
buvo svarbus maisto produktas 
kariuomenei. Kariai, kurie nuo
lat budėjo pilyse, dažnai patys 
apsirūpindavo jos ištekliais. XV 
a. pradžioje, intensyviai ruo
šiantis karui su kryžiuočiais, 
krašte planingai buvo kunigaik
ščio organizuojamos kolektyvi
nės medžioklės kaupti žvėrienos 
atsargą. Jogaila ir Vytautas su 
savo gausia dvariškių palyda 
net aštuonias dienas medžiojo 
Baltvydžio (Belovežo) girioje. 
Daug primedžiotos mėsos susū- 
dė, sudėjo į statines ir taip mito 
1410 m. karo su kryžiuočiais me
tu prie Žalgirio.

Didžiojo kunigaikščio medžio
klėms ir jam priklausantiems 
miškams tvarkyti buvo nemaža 
pareigūnų. Pagal 1587 m. in
strukciją, svarbiausias ir aukš
tas šių reikalų urėdas buvo vy
riausias kunigaikščio medžioto
jas, kuris tvarkė medžioklių ir 
miškų reikalus, skyrė kitus me
džioklių tarnautojus ir tikrino 
jų darbą. Kitas svarbus parei
gūnas buvo girininkas, valdęs 
miškuose gyvenančius valstie
čius, prižiūrėjęs, kad kunigaikš
čio miškuose nebūtų savavališ
kai medžiojama, kertama me
džių, daroma individualių sky
nimų, lydimų. Plečiantis ir in- 
tensyvėjant miškų ūkiui, giri
ninkai turėjo tvarkyti girių pre
kybą, rūpintis medžių apdoro
jimu ir ruošimu užsienio rin
koms, jų plukdymu upėmis, šie 
valdininkai stebėjo, kad giriose 
be savininko žinios nebūtų sta
toma palapinių — būdų, kur 
kokie neklaužados galėjo sava
vališkai degtis anglių, pelenų, 
tekintis deguto. Girininkai, rem
damiesi žvėrių sekikų duome
nimis, sudarydavo miškuose ei
guvas, kurios viena nuo kitos 
skirdavosi žvėrių gausumo pro
centais. žemesnė už girininką 
buvo gausi medžiaklės ir miško 
tarnautojų grupė, vadinamieji 
sekikai, kurių priedermė buvo 
uoliai sekti žvėrių migraciją, ste
bėti ir pranešinėti girininkui įvai
rių žvėrių mėgiamas apsistoji
mo vietas. Jie turėjo prižiūrėti 
tvarką miškuose, galėjo bausti 
brakonierius.

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

TEL.: GR 6-7575

Chicago Savings
and Loan Association

INSURED
UP TO

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

PER ANNUM

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum SI,000

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiy 
lūšy namo pagwrinimy duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar |ei neturite nuosavo namo ir iums nusibodo mokėti 
aukitas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

kokiais finansiniais reikalais kroipkitis Į:

THE JOHNSON YEARS

The "Great Society" was 
launched by a smashing 
Democratic victory at the 
polls in 1964. The liberal- 
dominated 89th Congress 
rapidly translated promise 
into fact, beginning with a 
package of 88 antipoverty 
proposals. Already, however, 
there were signs that the 
real record of the Johnson 
administration would be de
cided not in the domestic 
but the international arena.

In August 1964, 
the "Tonkin Gulf 

*■- incident" 
occurred. The U.S. 

responded by 
ottocking North 

Vietnamese 
torpedo boot 

bases. In April
1965, the presi

dent sent troops
to the Dominican 
Republic to fore
stall revolution. 

Throughout 1965,
1966, 1967, and 

into 1968, the
escalating war in 
•- Vietnam cost a 

lengthening 
shadow. Rising 

prices and racial 
strife further 

eroded the Johnson 
popularity.

aOn March 31, 1968, in 
surprise television address, 
President Johnson announced 
he would not run for a sec
ond term. He did not even 
attend the Democratic con
vention in Chicago that 
summer, which was marred 
by antiwar violence in the 
streets.

by Don Oakley and John Lane

Self-exiled from poli* 
tics in the name of 
notional unity, ex
President Lyndon B. 
Johnson went into z 
virtual seclusion at 
the LBJ Ranch. By 
his death on Jan. 22, 
1973, history had not 
yet vindicated his . 
stand in Vietnam. 
But what really \ 
mattered about his 
administration, said 
Johnson, "is whether 
there was a change 
for the better in the 
way our people live. 
I think there was." •

sakalai, kuriuos saugodavo net 
įstatymai.

Ilgas ir sudėtingas, daug kan
trybės reikalaujantis buvo sa
kalų mokymas medžioti. Kai 
kuriuose kunigaikščio ar stam
biųjų feodalų dvaruose buvo 
specialios sakalų mokyklos-fal- 
konerijos (pvz., Verkiuose prie 
Vilniaus). Ypač garsios jau nuo 
XIV a. buvo sakalų mokyklos 
Šarkuvos (dabar Lesnoje) kai- 
mę Kuršių Neringoje. Čia šile 
buvo dresiruojami sakalai (vie
tiniai žmonės juos vadino šar
komis,' iš čia, gal būt, ir vietovės 
pavadinimas — Šarkuva). Vė
liau sakalų mokykla buvo ir Ra
sytėje. Dresiruoti sakalai buvo 
brangiai parduodami į įvairius 
Europos kraštus — į Vokieti
ją ir net Angliją. Senovęje do
vanoti išmokytą sakalą buvo 
laikoma didele pagarba, dos
numu. Išmokyti sakalai Lietu
voje medžioklių metu buvo 
naudojami net iki XX a. pra
džios.

(Europos Lietuvis, 
Nr. 26 (1069)

Šlapeliai Argentinoj
Garsi aviacijos pionierių šeima

Argentinos Lietuvių Balso Nr. 
1425 aprašomas vienas kupiš
kėnų kilimo šlapelių šeimos na
rys Kazimieras šlapelis. Tų pa-i 
sižymėjusių kupiškėnų, Argen
tinos pionierių šlapelių istorija 
jau buvusi anksčiau aprašyta A. 
L. B. skiltyse ir jo išleistuose 
kalendoriuose. Apie Kazimierą 
Šlapelį rašoma:

“Jų tarpe yra Kazimieras Šla
pelis (Szlapeliz), jo tėvų atvež
tas iš Lietuvos, kuomet buvo 
pusantrų metų amžiaus. Jo se
nelis jau tyrinėjo Argentinos 
tyrus.

Kaz. šlapelis, kelių ir gaso- 
duktų statybos rangovas, sykiu 
su savo broliu Jonu, Baltuška, 
Jankausku ir Marcinkevičium 
įkūrė civilinės aviacijos klubą 
Comodoro Rivadavia. Vieną 
lėktuvą padovanojo valstybei. 
Dabar gyvendamas lietuvių 
įkurtoje kolonijoje Sarmiento 
— tebeskraido savo reikalais 
aplink savo ūkį ir dažnai at
skrenda į Bs. Aires.

La Platos gamtos 
turi daug eksponatų, 
pelio dovanotų. Tai 
archeologiniuose leidiniuose.

Kadangi dabar vyksta Tarp
tautinė Aeronautikos paroda 
Buenos Aires mieste, tai Argen
tinos aviacijos komendantas 
brigadierius Higinio Gonzalez 
specialiu kvietimu pakvietė at
vykti Kazimierą šlapelį ir jį ap
dovanojo Garbės raštu, kaipo 
Argentinos civilinės aviacijos 
pradininką.

La Razon ir kiti Buenos Ai
res dienraščiai pasipuošė lietu
vio K. šlapelio nuotrauka ir pla
čiai aprašė po įdomų gyvenimą.

Mirus jo žmonai Amalijai Ra
mi, jis liko su vienu sūnum, 
>enkiom dukterimis ir 15 anū- 
:ų. Nepaisant, kad Kazimieras 
au sulaukė 78 metų amžiaus, 
is tebeskraido savo lėktuvu 
^ushambe-95 HP.

Likimas jau taip lėmė, kad 
Argentinos karo lakūnas Jonas

ZARASIŠKIAI KRUTA
Naujas klubo valdybos 

sąstatas

Sausio 14 d. Hollywood salė- 
jeįvyko Zarasiškių Klubo me
tinis susirinkimas. Valdyba 
buvo perrinkta ir išrinktieji 
valdybos nariai pasiskirstė pa
reigomis pirm. Petro Blėkio 
namuose sausio 27 d. posėdyje: 
Petras Blėkys — pirmininkas, 
Sofija Venko — vicepirm., Sta
sys Pretkelis — iždininkas, Jo
nas Stulgys — nut. raštininkas, 
Bronius Blėkys — parengimų 
vadovas ir du atsargos nariai: 
Pov. Padvaiskas ir VI. Zaba- 
rauskas.

Revizijos komisija: Povilas 
Tiškaitis, Adolfas Juodka ir 
Pov. Juodvalkis.

Zarasiškių klubas kasmet 
pabaigoje metų skiria dova
nas geriems bei kultūriniams 
tikslams. Jaunimo Centro sta
tybai baigti paskirta $100.00 
Jaunimo Kongresui — $50.00, 
Sophie Barčus Radijo — $40.00, 
Margučiui — $40.00 Balfui — 
$15.00, “Naujienoms” — $25.00, 
“Draugui” — $25.00, “Sanda
rai” — $25.00 Viso aukų $320.

Pirmas šio pavasario paren
gimas bus balandžio mėn. 28 d.

Povilavičius ir Teatro Colon ba
letą gabenusia lakūnas Galatiltis 
žuvo jaunystėje, bet Kazimieras 
Šlapelis tebeskraido, darydamas 
gražią propagandą geram Ar
gentinos lietuvių vardui.

muziejus 
Kaz. šla- 
aprašyta

Vyčių salėje. Jau dabar gali
ma bilietus gauti pas klubo na
rius. Parengimas žada būti 
įvairus ir įdomus, nes Zarasiš- 
kiai visuomet surengia links
mus ir nuotaikingus subuvi
mus. O gegužės ar birželio 
mėn. parengimų komisija su
rengs linksmą išvyką į gamtą 
— gegužinę. M. Š.

“skaniais gėrimais”.
Klubo sekantis susirinkimas 

bus š. m. vasario 7 d.
E. M. Mc Namee

rengia 
kuris įvyks š.

KLAIDOS ATITAISYMAS

Skelbiant Naujienose padėką 
Balfo geradariams, įvyko ne
maloni klaida, per neapsižiūrė
jimą nepareikšta padėka gerbia
miems inž. A. ir M. Rudžiams 
už garsinimą per radijo FORUM 
apie Balf’o veiklą, 
siems pasinaudoti 
landį laiko.

Balf’o Chicagos
skyrių valdybos ponų Rudžių at
siprašo už padarytą klaidą.

Kostas Januška, 
Balfo vardu

dažnai leidu- 
apie pusva-

apskrities ir

SILPNAPLAUČIAMS GERIAU 
GYVENTI ŠILTAME KLIMATE

Eržvilko Klubas
Eržvilko Draugiško klubo 

metinis susirinkimas įvyko š. 
m. sausio 3 d.

Revizijos komisija suside
danti iš Ben Jurėno, Lorraine 
Samolis ir Stelos Jūrėnienės 
pranešė apie esantį piniginį ir 
narių stovį. Revizijos komisi
jos išvada — klubas gražiai au
ga nariais.

Šį pavasarį klubas 
šokių vakarą,
m. gegužės 5 d., Hollywood 
Inn salėje, šio baliaus komi
siją sudaro Herman Danta, 
Walter Sirevičius ir Ben Jurė
nas. Komisija jau pradėjo 
darbą ir deda pastangas, kad 
balius gerai pavyktų.

Metiniame susirinkime, kuo
met buvo renkama 1973 m. val
dyba, buvo pamiršta išrinkti 
korespondentė. Susirinkime 
toms pareigoms vienbalsiai 
buvo išrinkta EstelleMcNamee.

Pirmininkės gimtadienis bu
vo šį mėnesį, tai po susirinki
mo jai sugiedota Ilgiausių Metų 
Solenizantė visus pavaišino

Dr. T. R. Van Dallen savo kas
dieninėje skiltyje Chicago Tri
bune rašydamas, kad žiemos 
šiaurėje, nepaisant visų sunku
mų ir nepatogumų, sveikiems 
žmonėms, ypač mėgstantiems 
sportuoti, teikia daugelį kom
pensacijų. Tačiau turintiems 
bet kokius plaučių ar širdies ne
galavimus, kaip tai angina pec
toris, kronišką bronchitą, emfi
zemą, pietinių kraštų šiluma 
esanti tikra “palaima”.

SKAITYK PATS IR PAĖJI GINS

KITUS SKAITYTI
N A U J 7 E K A S

Raginkitesavo apylinkę 
augti - taupykite!

1

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

<3

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mA 

nirmos.

Taupymo Indoiia!
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, III 60600
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metalą TeL 421-3970
Istaigoa pietuose kiemas automobiliams pastatyti

• — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.— TUESDAY, FEBRUARY 6, 1973

1

-



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.

1739 So. Halstad Staoot, Chicago, III. 6060*. Telephone HA M100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates;
In Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
ether countries $23.00 per year.

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui  $2.80

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metų------------------------- $12.00
vienam mėnesiui$3.00

15 cents per copy, 15 e. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams ___________________$22.00
pusei metij _____________  $12.00
trims mėnesiams _________  $7.00
vienam mėnesiui --------------- $3.00

Kitose JAV vietose:
metams $20.00
pusei metu $11.00

Užsieniuose:
metams------------------------------$23.00
pusei meta$13.00 
vienam mėnesiui$3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago. 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu karta su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Okupanto “principinė idėjiška pažiūra”
Vytautas Kazakevičius, “tarybinės” Lietuvos kultū

rinių ryšių su užsienio lietuviais komiteto pirmininkas, 
suformulavo “principines idėjiškas pažiūras” apie šio ko- 
komiteto tikslus ir veiklą. Ištisą dešimtmetį Kazakevi
čius buvo šio komiteto reikalų vedėjas, o jo pirmininku 
buvo generolas Karvelis, tuo tarpu dabar Karvelis visai 
nustumtas nuo šio komiteto darbų ir oficialiai komiteto 
pirmininku paskelbtas buvęs jo reikalų vedėjas. Kazake
vičius glaudžiai bendradarbiavo su rusais antros okupa
cijos pradžioje, aprašinėjo Tiesoje policijos susikirtimus 
su žemės netekusiais gyventojais, o dabartiniu metu va
dovauja visam tinklui užsienio lietuviams sekti.

Pirmininku paskirtas Kazakevičius padarė kelis ga
na svarbius pareiškimus ir pasiuntė Laisvės redaktoriui 
Bimbai, kuris juos paskelbė, kad visi, kurie nori bendra
darbiauti su okupantu, ar su kultūrinėmis okupuotos 
Lietuvos įstaigomis, aiškiai žinotų, su kuo reikalą turi 
Be kitų dalykų, Kazakevičius minėtame pareiškime 
sako:

“Mūsų ryšiai su tautiečiais užsienyje pagrįsti 
tuo, kad Lietuva, visų dorų pasaulio lietuvių tėvynė, 
yra socialistinė, ji — viena iš Tarybų Sąjungos res
publikų, ir tie tautiečiai, kurie jaučia poreikį — nors 
ir svetur gyvendami — išlikti savo tautai, kurie no
ri būti jos patriotais, turi susirasti kėlią į šią, šian
dieninę Lietuvą — kraštą, kuriame visapusiškai 
sprendžiami tautos kultūrinės ir socialinės pažangos 
klausimai, kuriam priklauso dabartis ir ateitis. Kaip 
tik tokia principinė idėjiška pažiūra padeda sėkmin- ( 
gai plėsti ir stiprinti tautiečių ryšius su Tėvyne. Kai 
tikslas aiškus, tai ir rezultatai — akivaizdūs” (Lais
vė, 1973 m. vas. 3 d. 3 psl.).
Socialistinės santvarkos dabartinėje “tarybinėje” 

Lietuvoje nėra nei šešėlio. Ten paneigtos pačios pagrin
dinės žmogaus teisės, suvaržyta žodžio ir spaudos laisvė, 
o krašte įvestas pats žiauriausias žmonių išnaudojimas, 
bet Kazakevičius reikalauja, kad patriotai dabartinį iš
naudojimą skaitytų “socialistine santvarka”. Lietuvių 
tauta niekad nieko neįgaliojo prijungti nepriklausomo ir 
pačių gyventojų valdomo krašto prie Sovietų Sąjungos, 
tuo tarpu Kazakevičius reikalauja, kad prievartinis pri
jungimas būtų pripažintas. Kas nori būti kazakevičiniu 
patriotu, tai turi pripažinti šiuos du pagrindinius mela-

gingus, svetimos valstybės lietuviams jėga primestus 
dėsnius.

Žiaurų išnaudojimą pavadinęs socializmu ir prievar
tinį prijungimą pripažinęs be protestų, Kazakevičius jau 
skelbia visapusiškus tautinės kultūros sprendimus. Iš 
Kazakevičiaus pareiškimo nesimato, kuriuos “kultūri
nius” klausimus sprendžia jis ir kuriuos rusai Taip pat 
nesimato, kaip tuos klausimus sprendžia pats Kazakevi
čius. Greičiausiai Kazakevičius tiktai pasirašo ruso pa
ruoštą “kultūrinio klausimo sprendimą”, o vėliau kvie
čia naivius mūsų daktarėlius tų “kultūrinių klausimų” 
nagrinėtų

Kaip “tarybinėje” Lietuvoje sprendžiami kultūri
niai klausimai, galime spręsti iš Petro Keidošiaus darbo, 
atmušto šių metų Literatūros ir meno 4 numeryje.' Ka
zakevičius Keidošių labai gerai pažįsta, nes abu praėjo 
tą pačią komunistinę žurnalistikos mokyklą, abu yra 
partijos nariai ir abu stengiasi įsiteikti okupantui. Ka
zakevičius iš Tiesos buvo permestas į ’gen. Karvelio ko
mitetą, o Keidošius pakrypo į poeziją. Vilniuje buvo iš
leisti keli Vilkaviškyje gimusio Keidošiaus poezijos są
siuviniai

Petras Keidošius, greičiausiai ne be Kazakevičiaus 
žinios, praeitais metais buvo išsiųstas į Jakutiją “žurna
listikos” kurso papildyti, lengviau tiesią liniją nustatyti. 
Jis, ko gero, nesuprato “tarybinės” Lietuvos žurnalis
tams nutiestos naujos politinės linijos, o gal spėjo laiku 
persiorientuoti, todėl buvo pasiųstas į Jakutiją pasigro
žėti šiaurės pašvaiste ir pasiteirauti, kaip Jakutijos šiau
rėje gyvenantieji specialistai stebi magnetinių lankų 
laipsnius.

Bet Keidošius Kazakavičiaus neapvylė. Jis ir lietu
viams padarė naudingą patarnavimą. Jis aprašė šiaurė
je rastą “Lietuvišką Tiksį”. Kas tas “Tiksis”, be žodyno 
nežinosi. Reikia ne paprasto žodyno, bet senų sanskrito, 
indų ir lietuvių kalbų žodyno. Tiek tegalima pasakyti, 
kad Tiksis yra pačios Azijos šiaurėje, Lenos žiotyse, tik 
1,800 kilometrų nuo šiaurės ašigalio. Tiksis yra sovieti
nėje Jakutijoje. Yra ne tik Tiksio miestelis, bet ir didelė 
Tiksio Įlanka.

Kaip tas tiksis sulietuvėjo ? Keidošius išsiaiškino, kad 
Tiksio aukštosios mokyklos vedėja yra lietuvaitė ir kad 
900 mokinių ją labai myli. Kaip Keidošius ją pažino? Ne 
iš pavardės, bet, kaip jis rašo, iš “lietuviško vardo”. Tik
sio partijos sekretorius supažindindamas jį su įtakingiau
siais vietos žmonėmis, supažindino Keidošių su mokyk
los vedėja Vida Antonovna. Vardas, aišku, ne lietuviškas, 
bet Keidošius prie jos vėliau priėjo ir rusiškai paklausė, 
kaip ji įgavo lietuvišką vardą. “Aš esu lietuvė, iš Alytaus, 
vadovauju antrajai aukštesniajai mokyklai”, gražiai lie
tuviškai jam atsakė geltonkasė mokyklos vedėja. Iš toli
mesnių kalbų paaiškėjo, jog tai būta Vidos Volungevičiūtės 
pasiųstos į Jakutiją mokyti evenų tautelės, vaikus rusų 
kalbos ir literatūros. Tuojau išėjo kalba apie Lietuvos 
“kultūrinių reikalų” sprendimą, kurį Tiksio mokytoja ši
taip Keidošiui dėstė:

“Kasmet aplankydavau Alytuje gyvenusią se
nelę. Bet ji šią vasarą mirė, ir ten neliko artimųjų. 
Mama ir vyresnioji sesuo gyvena Jakutijoje. Sesuo 
—inžinierė statybininkė. Gaunu iš Lietuvos laikraš-

Paskaita, skaityta Chicagoje šių metų sausio 13 dien; i 
minint Klaipėdos Krašto atvadavimą, įvykusį 

1923 metų sausio 15 dieną
Kalbėti istorine tema apie to

limą mūsų tėvų žemę, yra skau
dus užsimojimas. O paliesti 
Klaipėdą, kuri per 49 metų mi
nėjimus buvo aptarta, išaiškinta 
ir apšviesta, atrodo, kad ir ne
beliko ko bepridėti, kad tai yra 
užbaigtas klausimas.

Bet ar mes stovim ar einam, 
ar dirbam ar ilsimės — mūsų 
mintys vis ir vėl lekia atgal į tė
vų žemę ir jos vaizdai ir atsimi
nimai lydi mus visur ir visuomet. 
Mūsų praeitis pasidarė pačių 
dalimi. Ir šita praeitis lydi lyg 
koks šešėlis, eina kartu su mu
mis, miega su mumis, sėdi su 
mumis prie stalo ir mūsų nie
kuomet neapleis, kol mes vaikš
čiosime šiame pasaulyje.

Pirmieji lietuviai, kurie išne
šė Maž. Lietuvos, o tuo pačiu ir 
Klaipėdos klausimą į tarptauti
nę areną, buvo Amerikos lietu
viai. Pirmojo pasaulinio karo 
metu visose Amerikoje vysiose 
lietuvių konferencijose buvo ke
liamas Maž. Lietuvos nuo Vokie
tijos atskyrimo klausimas. Anie 
vyrai, kaip Grigaitis, šimutis, 
Vaidyla ir kiti, kurie vėliau su
darė Amerikos Lietuvių Tarybą, 
yra kaip tik Maž. Lietuvos klau
simo gimdytojai. Jų reikalavi
mai nepaliko negirdėti. Juos iš
girdo ir tuometinis Amerikos 
prezidentas Wilsonas.

Lietuvos klausimus taikos kon
ferencijai ruošė prezidento Wil- 
sono paskirta trijų profesorių 
komisija, kurios priekyje buvo 
Rytų Europos istorijos žinovas, 
Harvardo universiteto profeso
rius Frank Golderis. Jis nustatė 
Maž. Lietuvos apimtį pagal maž- 
lietuvių atstovo Prūsijos seime 
Dr. Gaigalaičio ir Karaliaučiaus 
rektoriaus profes. Bezzenber- 
gerio nustatytus kalbinius lietu
viškus plotus Rytprūsiuose, feet 
191b m. Amerikos politikai ir 
ekonomistai pakeitė Golderio 
kalbinį Maž. Lietuvos apimties 
principą grynu ekonominiu 
principu. Pagal jų manymą Ne
muno žemupis turėjo visiškai įei
ti į Lietuvos apimtį ir Lietuvos 
Siena su Vokietija tūrėjo eiti 
maždaug nuo Kudirkos Naumies
čio į vakarus, per širvintus Įs
ros aukštupiu, per Būdviečius, 
per Jurgaičius, Kryžionius (Sėc-

MARTYNAS GEL2INIS tuvos, nes su ja netoli milijo
nas Žmonių būtų įėję į Lietuvos 
apimtį; kurie buvo vokiečiai, ar
ba jau, kaip aliantai kad sakė, 
buvo per daug sovokietėję, ku- 

. rie būtų mūsų jaunutei valsty
bei daug nemalonumų pridarę.

Tačiau, 1923 m. Klaipėdos prie 
Lietuvos prijungimas sukėlė 
Rytprūsių vokiečiams didelio su
sirūpinimo, kad Lietuva ir to
liau nereikalautų likusių 10 Maž. 
Lietuvos apskričių. Tad Ryt
prūsių vokiečių dvasiniai vado
vai įsitikino, kad reikia moks
liškų ginklų, kurių pagalba bū
tų galima moksliškai ir poli

tiniai interesuotai Europos, o 
gal ir pasaulio visuomenei įro
dyti, kad Rytprūsių šiaurinė 
dalis, kuri prieš šimtmetį pačių 
Vokiečių administracijos buvo 
“Litauen” vadinama, nėra lie
tuvišką, bet vokiška. Tam tiks
lui, kelis mėnesius po Klaipėdos 
prijungimo, 1923 m. gegužės 13 
d. Karaliaučiuje buvo įsteigta 
speciali organizacija — “Histo- 
rische Kommission fuer ost- 
undwestpreussische Landesfor- 
schung” (Rytų ir Vakarų Prū
sijos provincijų istorijos tyrimo 
komisija), kuri apjungė pokari
nių Rytprūsių visus archeologus, 
istorikus, archivarus, visas pro- 
istorijos ir istorijos draugijas 
ir daugybę atskirų interesų. Vie
ną mėnesį vėliau, 1923 m. birže- 
io 12 d. įvyko pirmasis Istori

nės Komisijos narių susirinkimas 
Marienburgo pilyje, kuris išryš
kino jos tikslus — “Reikia pa
matuoti vokiečių tautos teises 

' Vyslos, Priegliaus ir Nemuno 
iraštus”.

Naujasis apsijungimas išri- 
<iavo visus vokiškuosius Maž. 
Lietuvos istorikus ir jiems iš 
anksto nustatė, ne tik jų moks
liškųjų darbų kryptį, bet ir jų 
rezultatus. O rezultatai buvo 
— Vokiška Rytų Europa — nuo 
Suomių įlankos iki Juodųjų jūrų.

(Bus daugiau)

Tovės upeliu iki Kuršių Marių fr 
truputį į pietus nuo Rasitės tu
rėjo pasiekti Baltijos krantus. 
Kitaip tariant, Lietuvos siena 
su Vokietija turėjo eiti per Maž. 
Lietuvą kokiu 15 km atstumo 
pietus ir lygiagrečiai su Nemunu.

nas apie Lietuvą, nebuvo niekam 
įpirštas Paryžiaus 1919 m. tai
kos derybose. Diplomatinis pa
slaptingumas ir laiko dulkės j 
pridengė nuo mūsų akių. Be; 
visvlen jis yra vertas mūsų dė
mesio savo originalumu ir nau
jais bandymais ieškoti tarptau
tinės išeities.

1919 m. Paryžiuje veikė Lie
tuvos vyriausybės delegacija, ku
ri sekė Pirmo pasaulinio karb 
taikos derybas ir kėlė Lietuvos 
sienų klausimą. Tad Tilžėje įs
teigtoji Maž. Liet. Taryba krei
pėsi per minėtą delegaciją į alian- 
tus, ypatingai į Prancūzijos gar
sųjį min. pirm. George Clemen
ceau ir siūlė atskirti Mažąją 
Lietuvą nuo Vokietijos. Mažlie- 
tuvių taryba, panašiai kaip ir 
prof. Golderis, rėmėsi Karaliau
čiaus univ. rektoriaus prof. Bez- 
zenbergerio Mažosios Lietuvos 
apimties aptarimu ir prašė nuo 
Vokietijos atskirti 13 apskričių; 
būtent; Klaipėdą, Šilutę, Lanką, 
Tilžę, Ragaine, Pilkalnį, Įsrūtę, 
Vėluvą, Labguvą (Gumbinę, Sta
lupėnus, Darkiemį ir Goldapę.

Į naują Lietuvos valstybę 
anuomet buvo žiūrima kaip į ma
žai dar žinomą ir neaiškų po
litinį junginį. Tfebevyko ir Pa
baltijo valstybių karas su bolše
vikais. Neaiškus Rytų Europos 
politiniai santykiai neskatino 
aliantiį pripažinti lietuvių rei
kalavimų ir Taikos sutartyje nuo 
Vokietijos teatskyrė šiaurėje nuo 
NeniUno esantį kraštą, kuris nuo- 
tuomet buto vadinamas Klaipė
dos kraštu ir kurio prieš 50 me
tų vykusį susijungimą su Lietu
va mes šįandient susirinkom pa-

— Argi tu galvoji, kad visą 
gyvenimą galiu nešioti tuos pa
čius triušių kailinius?

— Kodėl ne? — atsiliepė vy
ras. — G todėl triušiai gali ne
šioti?

čių. Žinoma, pasiilgstu lietuvių kalbos. — vyras uk- kenburg) prie Gilijos, paskiau

va, esantį pietų Nemuno pusėje 
pasiliki kaip buvusi, pasiliko 
firiė Vokietijos, neš aliantai bu
vo tos nuomonės, kad “Toje upės 
pusėje germanizacija Buvusi pet 
toli pažengusi”.

Šihhdien, žiūrint per laiko ir 
tolio akinius, reikia šakyti “Ačiū 
Diėvtii”, kad hnuotiifet Maž. Lie
tuvi bebuvo priskirta prie Lie-

SVYRAVIMAS
— Tu vėl svyruoji. Parėjai gir

as.
— Žmonelė, suprask, kad visi 

< idieji pastatai nuo vėjo svyruo- 
, a, bet nebūna girti.

rainietis, tolimojo plaukiojimo kapitonas, šiuo metu 
su dukrele Lena (duoklė didžiajai upei), plaukioja 
po ledinuotąjį ... Būtų namie Lena, apsidžiaugtų gevičių šeimos išsiuntimą į Jakutiją, visi Kazakevičiaus 
įgalėdama su jumis pasikalbėti... (Literatūra ir me- “kultūriniai sprendimai” aiškėja. Vidos Ahtbilovnos zo
nas, 1973 m. saus. 27 d., 13 psl.). džiai be komentarų labai aiškūs.

Turint galvoje rusų kolonizatorius Kaune ir Volun-

— Ar tiesa, kad žmona tave 
jaliko?

— Taip, tiesa.
— Ir ką ji pasakė išeidama?
— Pažiūrėk ar gerai užsidė

jau skrybėlaitę?

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai) 
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Vėliau vokiečiai gana laisvai veržėsi į ry
tus. Jie išvijo iš rytų Prūsijos ir įsiveržė 
į Lietuvą. Žinios apie šiuos karo veiksmus 
buvo gaudyte gaudomos ir Naujienos per
kamos. Leidėjams teko padaryti kelias 
laikraščio laidas, kai vietomis būdavo pra
laužtas frontas, tai kasdieninė laida tuo
jau būdavo išperkama. Povilas buvo įsi
vėlęs į pirmąsias Naujienų dienas ir džiau
gėsi kiekvienu jų laimėjimu. Bet Povilas 
aiškiai žinojo, kad kiekvienas laimėjimas 
■reikalavo didelių pastangų ir darbo.

PASKELBTA MOBILIZACIJA
Z Pirmasis Pasaulinis karas padėjo Nau
jienoms tapti dienraščiu, bet jis sukėlė rū
pesčių visiems naujieniečiams. Pirmieji 
šūviai Europoje buvo Iššauti 1914 metų lie
pos 28 dieną. Rusija įsitraukė į karą rug
pjūčio 1 dieną. Amerika atidžiai sekė įvy
kius Pietų ir Rytų Europoje, bet pati į ka
rą neskubėjo. Prezidentas Wilsonas linko 
demokratinių valstybių pusėn, bet senatas 
buvo pasidalinęs. Vieniems atrodė, kad 
reikia įsivelti į karą, o kiti buvo priešingi. 
Amerikoje tuo metu labai smarkiai veikė 
kaizerio atstovas Von Papenas.

1916 metais buvo priimtas jaunų vyrų 
mobilizacijos įstatymas. Povilas nelaukė,

kol bus sudaryti sąrašai. Tuo metu Chica
goje jis susitiko lietuvį, kuris dirbo Moli
ne, III., miestelyje esančiuose karo sandė
liuose.

— Mums reikia darbininkų, atvažiuok 
į Moline ir turėsi gerą darbą, — tarė jam 
senas pažįstamas, dainuoti mėgstantis lie
tuvis.

— Aš dabar dirbu, — atsakė jam Povi
las..

— Tu čia ilgai nedirbsi, tave pašauks 
karo tarnybon, o pas mus, jeigu išmoksi 
tvarkyti sandėlius ir karo medžiagą, tai 
tavęs gali ir nešaukti, — paaiškino jam se
nas dainininkas.

Pradžioje Povilas nenorėjo apie tai gal
voti, bet vėliau šis pasiūlymas jam neatro
dė toks blogas. Povilas karo nebijojo, bet 
ginti kaizerio ar caro jis nenorėjo. Jeigu 
JAV įsivels į karą, galvojo, tai karo tar
nyba bus neišvengiama.

Nuvažiavo į Moline, apžiūrėjo darbą, 
padavė pareiškimą ir tuojau pradėjo dirb
ti- Darbas buvo įvairus ir sudėtingas, bet 
Povilas greitai pramoko ir tiksliai atlikda
vo paskirtą darbą. Petronėlė pritarė tokiai 
pakaitai.

Kada buvo paskelbta mobilizacija, tai 
kvietimą stoti naujokų tikrinimo komisi-r 
j on gavo ir Povilas. Bet jis jau dirbo ka
riuomenės dirbtuvėje, todėl jis buvo atleis
tas. Patyręs žmogus sandėlyje karo vado
vybei buvo labiau reikalingas, negu neap
mokytas karys.

— Povilas visą karo metą praleido Mo

lynėje, — pasišaipydami vienas kitam pa- 
kodavo draugai. Darbas karo medžiagos 
sandėliuose ir priežiūra siuptų jam buvo 
naudinga. Jis pramoko angliškai, suprato 
atskaitomybės principus, o viršininkų bu
vo mėgiamas dėl stataus būdo ir teisingo 
elgesio.

RŪPINASI LIETUVIŠKA KNYGA
Karo pabaigoje Povilas vėl grįžo į Chi- 

cagą. Tiktai šį kartą jis jau grįžo ne vie
nas, bet su Petronėle. Jiedu susirado butą 
Bell gatvėje, visai netoli North Avenue, 
kuriame pergyveno apie trisdfešimt metų.

Karo metu jis buvo pasitraukęs iš Nau
jienų vadovybės, bet kai grįžo Chicagon. 
tai artintieji draugai vėl jį pritraukė. Bet 
Chicagoje jis įsitraukė ir | neseniai čia su
darytą “Aušros” spaudos Bendrovę. Povi
las įdėjo į šią Bendrovę didoką dalį savo 
santaupų, o Vėliau kelis hiettis joje dirbo, 
pardavftiėjb khygas.

“Aušrą” buvo įsteigę Alfeksaš Ambraze
vičius. Kazys Baronas ir Julius Mickevi
čius. Baronas turėjo rašyti knygas. Am
brazevičius jas spausdinti, 6 Mickevičius 
— pardavinėti. “Aušros** tikslas buvo su
daryti knygos centrą Chicagoje, kad žmo
nės gdlcių vietoje nusipirkti lietuviškų 
knygų.

Amerikoje lietuviškų knygti buvo iūa- 
žai. “Aušros” biznis pagyvėjo, kai jie at
pirko iš Antano Olševskio knygų sandėlį. 
Didelė knygų dauguma būto menkavertė, 
bet buvo ir gerų knygų. Didžiausią pelną

knygynui nešė Lalio lietuvių ir anglų kal
bos žodynas. Jis buvo gerai, pagal to meto 
standartą, parašytas, ir kiekvienam lietu
viui jis buvo reikalingas.

PASITARIMAI SU OLšEVSKlU

Aušros pirmininkas Aleksas Ambrozė- 
vičius vedė pasitarimus su Olševskiu. 01- 
ševskis ir Alekso tėvas buvo kaimynai ir 
geri draugai. Šalia Liudvinavo jų žemės 
rubežiavosi. Kai Aleksas nutarė vykti 
Amerikon, tai jo tėvas parašė Olševskiui 
laišką, prašydamas padėti sūnui. Ambra
zevičius Chicagoje tiesiai pas Olševskį ir 
ir nuėjo. Pastarasis padėjb jam pinigais, 
bet didžiausią paramą jam davė gerais pa
tarimais.

Ambrazevičius vedė pasitarimus ir kiek
vieną vakarą "informuodavo “Aušros” ben
drovės narius apie Olševskio daromas nuo
laidas. Ambrazevičius mokėjo derėtis. Jis 
žinojo, kad Olševskis nori knygas parduo
ti, nes metų našta jį jau pradėjo Slėgti. Be 
to, jis buvo įsitikinęs, kad biznį gali tiktai 
jis prižiūrėti. Kitais jis nepasitikėjo. Jam 
buvo didesnis išrokavimas viską parduoti. 
Reikia manyti, kitiems Olševskis vargu bū
tų tas nuolaidas daręs. Jis mėgo Aleksą 
Ambrazevičių, skaičiavo knygas ir darė 
jam nuolaidas.

Kai Olševskis nuo 40,000 dolerių nusi
leido iki $23,000. tai “Aušros” pirmininkas 
sukvietė savo draugus, papasakojo apie 
susitarimą ir išdėstė kiek kiekvienas “Auš
ros šerininkas privalo šėrų pirkti. į “Auš
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ros dalininkus buvo pakviestas ir Povilas 
Mileris Visi knygyno daliuinkdi tą patį va
karą pasižodėjo sudėti $16,000.00. Vieną 
vakarą kiekvienas pasižadėjo duoti pini
gus, sekantį vakarą kiekvienas atnešė pa
sižadėtą sumą, o trečios dienos vakarą 
“Aušra” atpirko didžiausią Olševskio kny
gų sandėlį

Sūnešus pinigus, persitvarkė h- “Auš
ra”. Aleksas Ambrazevičius buvo išrinktas 
pirmininku, o Povilas Mileris buvo “Auš
ros ” bendrovės sekretorium. Petras Gals- 
kis buvo vicepirmininkas, o Jūliūs Micke
vičius buvo biznio vedėjas. Povilas Milfe- 
ris buvo knygų pardavėjas. Krautuvėje jis 
tikb. Jis mokėjo klientams 0atarnauti. Jis 
galėjo knygų siuntas padaryti ir išsiųsti jas 
paštu. Knygos buvo sunkios, bet Povilas 
buvo stiprus, šis darbas jam nesudarė jo
kio sunkumo. 3210 S. Halsted Št pastate 
buvęs “Aušros” knygynas tapo dideliu lie- 
tuviško judėjimo centru. Savininkėj bizhį 
niokėjo išgarsinti, skelbėsi visuose Ameri
kos lietuvių laikraščiuose, gaudavo daug 
užsakymų, į “Aušrą” užeidavo daug lietu
vių, pravažiuojančių pro Chicagą.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“NAUJIENA#

Jos visad rašo .
TEISYBĖ



DR. ANNA BALIONAS
AKiy, AUGŲ, NOSINI 

IR AMALU LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
□f.to PROSPECT 8-3229 
Rwid. tetef.: WAIbrook 5-5074 

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
«M> 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

kąra. r. i. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTEKŲ ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4449 So. Puiaaki Rd. (Crowford 

atedicai Building). Tol. LU 5-6444 
Pruma ligoniu* pagal susitarimą, 

jei neauuiiepias saaimuuii V4-M12

'oiot.: PRospoct 8-1717

WL S. BiEZiS 
GYOriuJAS IR UninuicGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
daL; kas diena po pietų 1-3, vak. 7-3 
ukuu aatraaienuus ir penktadieniais, 
freciad. ir sekmad. omas uždarytas. 

Rm. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublię 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Totof. 695-0533 

Pox Valiny Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE SB, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZE 
PHYSICIAN AND SURGEON 

*434 WEST 71*t STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5349 

RoskL: 383-2233
OFISO VALANDOS: 

rirmadienieiB ir netvirtai. 1—7 vaL. 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rax.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kodzie Ave^ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Mi 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Tolof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtai ir Šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

CHICAGOS SKAUTININKAI - KĖS BUDI
Chicagos ir apylinkės skauti-1 buvo o variniai pasveikinti ir jų 

ninkai-kės yra seimai susiorgani
zavę, turi savo statutinį organą
— Skautininkų Ramovė, kuri, 
karts nuo karto, šaukia skauti
ninkų sueigas, kuriose skauti
ninkai aptaria skautijos ir išei
vijos organizuoto gyvenimo rei
kalus, daro atitinkamus spren
dimus. — Tokia Ramovės skau
tininkų sueiga įvyko ir pereitą 
sekmadienį, sausio 28 d., Jau
nimo centre. Atsilankė išskirti
nai daug, virš keturiasdešimtis 
asmenų.

Sueigą atidarė Ramovės pir
mininkas, v. s. Vacį. Tallat-Kelp- 
ša. Jis pasidžiaugė, kad jau pa
sibaigė karas Vietname ir pa
kvietė dalyvius pagerbti kare žu
vusius —. kovojusius prieš žmo
nijos ir Lietuvos bendrą priešą
— komunizmą. Sueigos daly
viai sustojo ir pagarbiai nulen
kė galvas visiems kovojusiems 
ir žuvusiems už individo ir tau
tų laisvės princįpą. Pirminin
kas sudarė susirinkimo prezidiu
mą. Pirmininkavo v. s. Vyte
nis Statkus, sekretoriavo j. v. s. 
Z. Juškevičienė.

Sueigoje buvo pagerbti LSS 
S-gos apdovanotieji aukščiausiu 
atžymėjimo ženklu, Vilko ordi
nu, tai v. s. Vacį. Tallat-Kelpša 
ir v. s. Fl. Kurgonienė. Jiedu abu

krūtinės papuoštos gyvų gėlių 
žiedais. Pagrindinė sueigos da
lis — dvi paskaitos. Buvo svar
stytas ir Jubiliejinės stovyklos 
klausimas, jos vieta ir laikas. I

Pirmąją paskaitą pateikė f ii. 
ps. Kęstutis Ječius, aktyviai vei
kią amerikiečių skautų s-goje, jis 
yra instruktorius, patarėjas va
dovų rengimo kursuose. Paskai
tos tema: Amerikos Skautų Są- 
j unga. Paskaitininkas pirmiau
sia deklaravo realaus gyvenimo 
faktą, kad jokia jaunimo orga
nizacija negali sėkmingai veikti, 
juo labiau augti be tėvų, vyres
niųjų pagalbos iš šono. Pasakė, 
kad Amerikos Skautų Sąjunga 
padarė reformą: suprastino ir 
suįdomino veiklą: pritaikė prie 
šių dienų gyvenimo eigos.

Kalbėjo apie A. S. S-gos struk
tūrą, kurią pailiustravo profe
sionaliai padaryt schema. Patei
kė apsčiai davinių skaičiais. Pa
skaita buvo konkreti, naudinga 
mūsų vadovam žinoti ir gyvai per 
teikta. Paskaitininkas gyvai at
sakinėjo į paklausimus, kurių 
buvo gana daug. Daugelis pasi
gedo ideologinio aspekto — ideo
loginės programos Amerikos 
Skautų S-goje.

Antrą paskaitą skaitė sktn. A. 
Paužuolis, tema: Gilvelio — Miš
ko ženklo vadovų mokykla. Mo-
kyklos vyriausias uždavinys iš Pajūrio prižiūrėtojas Graham Ryde,
mokyti skautų vadovą, vadovau- *■7^!’*“ J®1' br,s7
ti — praktikoje pritaikyti va-| dimis uždarytas,
dovavimo metodą. Paskaitinin-1. j— '-------------------------

kas pats yra.neseniai baigęs šią' skautakas nuoširdumas spin- 
mokyklą, tad itin gyvai ir vaiz- - - ....
džiai perteikė savo žinias ir įs
pūdžius. Buvo ir paklausimų, 
į kuriuos paskaitininkas malo
niai atsakė.

dėjo žvilgsniuose, skambėjo po
kalbių tone. Tik daugiau tokių 
sueigų, tokių skautiškų nuotai
kų ! Z. Juškevičienė

riuomenės įėjimą Vilniun
kus išvijus iš mūsą sostinės. Pa- Į 
baigoje buvo parodytas filmas! 
iš dabartinio Lietuvos gyveni-
mo...

Publikoje girdėjosi pageida
vimai dažniau matyti Lietuvą ir 
lietuvius filmuose. Ypatingai 
būtų reikalinga parodyti ne vien 
Avellanedoje, bet ir Lanus, Vil
la, Lugane, Berisse, Rosario ir 
Kordoboje. Visur gausu Lietu
vos pasiilgusių išeivių, visur yra 
Lietuvos nemačiusių čia gimusių 
lietuviukų.

— Tu pardavinėji laikraščius 
ir esi surūgęs. Nebūk nusimi-
nęs: Fries 20 metų ir aš parda
vinėjau laikraščius gatvėse, o 
dabar turiu milijoną dolerių.

— Prieš 20 metų aš turėjau 
du milijonus dolerių, 6 dabar 
pardavinėju laikraščius...

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI,
KIEKVIENA DIENA BUTINI saoNM

Mailė nedaro pikto savo artimui, dėlto malM yra išpildymas priaaky- 
my. Rom. 13:10.

Kuris atranda, kad jo širdis nesutinka su Naujosios Sutarties prisa
kymais, būtent, su meile, susimylimu, mandagumu, malonumu ir gery
be, tas neturi paliūdyjimo arba prirodymo, kad jis bet kurioje prasmėje 
buvo priimtas i Dievo vaikus ir tapo Kristaus dalininku. Jei neturime mei
lės link brolių savo širdyje, ir labdaringos ir maloningos meilės link visų 
žmonių, net link žemesniųjų sutvėrimų, tada dar neturime tos dvasios, 

I kuri gelbėtų mums išvesti iki galo savo dabartinį pasiaukaviraą. Todėl 
dar anksčiau ar vėliau, pasididžiavimo ir niekingos garbės galybė, kuri 
užlaiko tokius jų pasiaukavime, sutrūks, ir tada saumylystė ims veikti.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčių. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66Hi Chicago, Illinois 60629

»V. RAITO TYRINĖTOJAI

Jau 40 žmonių užmušta
Nuo š,ių metų pradžios iki 

praeito trečiadienio vidurnak
čio nuo automobilių Cook aps
krityje žuvo 40 žmonių, iš jų 

buvo užmušti pačiame Chi- 
cagos mieste, kur per tą patį 
laiką 2,575 žmonės buvo su
žeisti

susnuNKmię
PRANEŠIMAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Mariom Ava. — 586-1220

V. Sktn. E. Korzonas iškėlė 
Jubiliejinės skautų stovyklos 
vietos parinkimo klausimą. Kilo 
gyvos diskusijos: vieni siūlė sto
vyklauti gerai, patogiai įreng-

Lietuviai visame pasauly 
ilgisi tėvynės Lietuvės
S. Dambauka pranešime “Jur

gis Gilvydis parodė lietuvius”

DR. FRANK PLECKAS
OPTOAAETRISTAS

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

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DU LEONAS SHBUTE
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso tetef.: 773-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

’pERKRAUSTYMaT”"'"^"^ 

MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R £ N A S 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

tose kitataučių stovyklavietėse.1 ra^Q T g 1425-
Kiti buvo priešingi, siūlė sto-j Nenuįstamas‘fiimuotojas Jnr- 
vyklauti savose, kad ir menkes
nėse, o stovyklinį aukštą mokes
tį geriau pasilikti savųjų stovyk- j 
laviečių pagerinimui, patobuli
nimui. Nuomonės pasidalino, 
klausimas paliktas atviras.

Buvo iškeltas ir stovyklavi
mo laiko ir ilgio klausimai. Dau
gelis pasisakė už tradicinį, sto
vyklavimo laiką — už dvi savai- , ,
tęs ir stovyklauti vasaros vidų- *>'» šieme‘ Chicagoje ^vykunos 
ryje, kada yra Hitas, malonus' ^“įmų i>ok,ų Šventes. Pubh- 
oras į kos buvo virs poros šimtą, kuri

V.' s. O. Zailskienė perskaitė Plojo «■»<! rodytojams Paten- 
P. Jurgėios. Lietuvos skautų kiBtii kalbėjo: Tai du grybai bari- 
steigėjo laišką, padėką skauti
ninkams už suteiktą piniginę pa
ramą jam, jo žmonos mirties at-. vaizdus ir didingą Lietuvos ka- 
vejū. Skautininkė kvietė Visus---------------------- -------------------

gis Gilvydis, minėdamas savo 
veiklos 40 metą sukaktį, 15.10.72 
AvellaUedcH Lietuvių salėje pa
rodė pirmuosius Argentinos lie- 

; tuvių piknikus, draugijų pirmuo
sius žygius, Argentinos, Urugva
jaus ir Brazilijos lietuvių ansam
blius, o kun. Juozas Margis pa
pildė programą, parodydamas

šiuose?
i Matėme gražius Lietuvos

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. felof.: Gibson 1-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-619S.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
MA ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban-
W dalai. Speciali pagalba kojoms 

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

Telef.: PRospoct 6-5084

---------- js'.'jm. . . =s

SOPHIE BARČUS
RADIJO BEIMOS VALANDOS

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

J Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12j 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-f 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaLl 
ryto.

Telef.: HEmleck 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

I - - - ----y

ir ateityje nepamiršti savo daug 
nusipelniusio brolio, kuris šiuo 
metu yra tik pensininkais. Sktn. 
Zailskas, Ramovės iždininkas, 
kvitų knygele rankoje visus su
eigos dalyvius akylai aplankė 
ir pinigines palengvino... Ramo
vės vadovybė pagerbė savo nuo
latines talkininkes, skanių, puoš- 
riių vaišią rengėjas, tai skaūti- 
ninkės: O. Siliūnienė ir A. Ra- 
sutienė, joms buvo įteikta po gy
vų gėlių puokštę. Visi dalyviai 
šioms sėsėrtis linksmai padėkojo, 
paplojo. Na, ir ši sueiga vyko 
prie Šių bačių sesių puošniai pa
rengta vaišių stalo.

Šią Skaūtihinkiį Ramovės su
eigą tfenka skaityti visapusiškai 
pasisekusia. Daug narių atsi
lankė, o paskaitai buvo gerai pa
rengtas. Nuotaiką buvo pbiki:

RTZNIKRIaI KURIE GARSINASI 
’NAUJTENOSF’. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKTA BIZNY JI

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
¥RA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdlf Šerną m- 
tneniškai pažino, skaitė jo straipsnius, kriygas lt ktiusesi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams ne
pirkti Antano Rūko parašytą Vieniše žfoegėtH Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugini kiekvieną, kas jį ktąimėha 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duns 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų iŠHvfiį Švttestiblių gyveblmu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, jųdU Ado
maičio ■ šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amenkue Lietuvių (stori 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 <ML

GAUNAMA “NAUjiENV aDMIMSI RAcIRUK
I ..............—II BMIIBlNMh—IWW

— Chiiagos Lietuvių Našliu, Ns|- 
liukių ir Pavienių draugiškas klubas 
turės eilini susirinkimą vasario 9 
d. 8 vaL vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd SL Visi nariai kviečianti 
skaitlingai atsilankyti aptarimui klu
bo reikalų. Po susirinkimo vaišės fr 
šokiai J. Joniko orkestrui grojant 
Kviečiami visi norintieji įstoti į na- j 
rius ir visi mėgstantieji linksmai 
praleisti laiką. Nut. rast. V. C.

— Eržvilko Draugiško Klubo eiKr
uis susirinkimas1 įvyks vasario į 
d. Hollywood Inn salėje 2417 West 
43rd St. 8 vai. vakaro. Nariai prašo
mo atsilankyti gausiai, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Pa susirin
kimo bus vaišės. E. M. m.

— Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Klubo susirinkimas Įvyks ant
radieni, vasario 6 d. Hollywood sa
lėje, 2417 West 43rd St. Pradžia 8 
vai. vakaro. Nariai ir narės prašomi 
dalyvauti, nes šu pradžia metų turė
sime daug svarbių reikalų aptarti. 
Taip pat jau bus priimami narių 
mokesčiai už 1973 metus. Svečiai, 
norintieji prisirašyti į klubą, pra
šomi ateiti į susirinkimą. Po susirin
kimo buš vaišės. A, K.

i
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— Bridgeporto Lietuvių Namų 
Savinihkų Draugijos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 6 d., ponios 
Balandienės name. 3153 So. Raistai 
St, 7:00 vai. vak. Visi nariai malo
nėkite skaitlingai atsilankyti, nes 
yra daug dalykų aptarti. Taip pat 
atsiveskite ir naujų narių. Kviečia

Valdyba.

SKAITYK tAl-S IR PARAGIM 
KIT’.o SKAITYTI 
NAUJIENAS

------------------------------------------------------ , . ■----------------------------- —.
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DOMINICK PIVARONAS 
Gyveno 10354 So. Fairfield Avenue

Mirė 1973 m. vasario 3 dieną, 4:45 vai. popiet, sulaukęs 94 rietu 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Užventyje.

Paliko nuliūdę: duktė Stella Johnson (mirusio C»rl M. žuona), 
sūnus Algird, marti Helen, sūnus Leonard, marti Marcella, anūkai — 
Nancy Lee Gunn, Joy Sicher, Algird Jr., Lisa Norbert Sheivoun ir 
Jeffrey, 3 prbšnūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo vienas iš Lietuvių Tautinių kapinių steigėjų, am
žinas narys Lietuvių Prekybos Rūmų, amžinas narys Miami Lietuvių 
klubo, buvęs pirmininkas Lietuvių kepėjų draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Trečiadienį, vasario 7. d. 1:00 vaL po pietų bus lydimas iš kop

lyčios i Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Dominick Pivarono giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
duktė, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

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

mažai kas šj klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvi^ 
kalbą yra parašyta *daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai mininti 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvi* 

Į vardas.
Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 

labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžiu metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

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

bOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TH.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKN1SKO8 A1K-CUND1T1UNED KOPLYČIOS

pARSINKITfiS NAUJIENOSE
CŪelfe 8, H.L — VIAždaV, ^eIrlAry g, im



Aukštai virš Quebeco didelis gazolino tankas-'.ėktuvas pripila skysto kuro i greta lekiantį Ka
nados CF-5 naikintuvą.

TRUMPAI
HELP WANTED *- MALE 

Darbininky Reikia

— Dariaus — Girėno ir Don 
Varnas veteranų grupės daly
vaus Vasario 16 minėjime va
sario 18 d. 2 vai. Maria H. S.

ALFONSAS NAKAS

STRATFORDAS SKELBIA 21-MĄ SEZONĄ
Kitais kartais lūkterdavau iki bus vaidinamas ne tik Kopen- 

kovo pradžios, iki gaunu ilius- hagoje, Ftrecht’e ir Hagoje, bet 
truotą knygelę su beveik visa 
vasaros programa. Dabar su
mojau paskelbti anksčiau, kai 
tik pirmoji žinia apie vaidinsi
mus scenos veikalus pasiekė. 
Vasaryje daugelis jau planuoja
me atostogas. Kanadiškį Onta
rio Stratfordą į atostogų pramo
gas juk ne vienas įtraukiame?...

Dvidešimt pirmąjį sezoną 
skelbdamas, Stratfordas pra
džiai siūlė šešius scenos veika
lus. Keturi iš jų bus per vasarą 
po kelias dešimtis kartų vaidi
nami Festivalio, o penktasis ir 
šeštasis — Avon teatre.

Festivalio teatro repertuaras 
bus sekantis. Sezono atidary
mui, birželio 4 d. įvyks William 
Shakespeare’o The Taming of 
The 
pats 
sias 
Kate 
way, 
rus Stratfordo statytų dramų 
pagrindiniuose vaidmenyse. Pe- 
trucho bus Alan Scarfe, kuris 
pernai labai gerai pasirodė Gold- 
smith’o veikale. Apie tą veika
lą tuoj pakalbėsiu. The Taming 
of The Shrew, atrodo, turėtų 
būti geriausiai vaidinamas nuo 
pat pirmųjų spektaklių. Mat. jis 
buvo surepetuotas jau 1972-jų 
gale, o šių metų sausyje yra iš
vežtas Europos gastrolėms. Ten

nas iš pagrindinių pasaulio gar
so Izraelio teatro Habimah The
atre aktorių, du kartu laimėjęs 
Izraelio metų geriausio akto
riaus titulą. Desdemonos vaid
menyje matysime Marthą Henry, 
o Douglas Rain vaidins Lago. 
Othello į Stratfordo repertuarą 
grįžta po 14 metų, nes paskutinį 
kartą buvo vaidintas 1959-jų 
metų sezone.

Paskutinis Festivalio teatro 
veikalas, kurio premjeros tesu
lauksime liepos 24 d., bus retai 
tevaidinamas Shakespeare’o ro
mansas Pericles. Stratfordas ji

Shrew. Veikalą režisuoja 
išradingiausias, įdomiau- 
režisierius, Jean Gascon, 
vaidmenyje — Pat Galio
jau ne kartą skynusi lau-

bus nuvežtas net į Varšuvą, Mas
kvą ir Leningradą. Sceninis 
apipavidalinimas Desmond Hee- 
ley, muzika — Gabriel Char
pentier.

Birželio 5 d. bus Oliver Gold- 
smith’o 18-to šimtmečio anglų 
komedijos She Stoops to Con
quer premjera. Veikalas buvo 
statytas Straforde pereitą vasarą 
ir sulaukė tokio pasisekimo, kad'stato išvis pirmąjį kartą. Ka- 
buvo nutarta įtraukti ir į šios 
vasaros repertuarą. Režisuoja 
pernykštis režisierius Michaei 
Bawtree. Pagrindinius vaidme
nis atlieka irgi pernykščiai akto
riai Tony van Bridge bei jau 
minėtas Alan Scarfe. Pereitą va
sarą šio veikalo pamatyti nebe
spėjau. Viliuosi, kad ateinančią 
vasarą jau tikrai jo nebepralei- 
siu.

Birželio 6 d. sulauksime Sha
kespeare’o vienos iš svarbiausių 
tragedijų Othello. Režisuoja 
David William. Vyras, kuris 
pernai stulbino publiką Kara
liaus Lyre pastatymo žiaurybė
mis. Čia dailininke yra Anne- 
na Stubbs, o muziku Louis Ap
plebaum — abu tas pačias parei
gas turėję ir pernykščiame ka
raliaus Learo pastatyme. Viena 
didžiausių sensacijų šiame pa
statyme bus pagrindinis akto
rius. Othello vaidmenį čia at
liks žydas Nahum Buchman, vie-

Marta Eskienė, senyva mo
teris, gyv. Brighton Parko apy
linkėje, praeitą pirmadienį 7 
vai. vakare buvo apiplėšta. Ei
nant Sacramento gatve pribė
go prie jos juodukas ir ištrau
kęs iš rankos rankinuką pabė
go Rankinuke buvo $13, *nainŲ 
raktai ir dokumentai. Džiau
giasi, kad ant rytojaus kaimy
nas jos rankinuką rado įmesta 
į šiukšlių dėžę ir jai grąžino.

— Jolanta Svipaitė iš Mar
quette Parko apylinkės baigė 
Roosevelt universitetą masters 
laipsniu. James Terminas bai
gė bakalauro laipsniu.

— Jonas Žukauskas baigė Illi
nois Technologijos institutą 
bakalauro laipsniu. Jo tėvai 
gyvena Marquette Parko apy
linkėje.

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

The reproduction people — 
largest in the midwest.

ALFRED MOSSNER COMPANY
108 West luike St.

Phone: 372-8608 Room
MR. THOMAS.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

WAITRESSES

200

Basic salary, $40 per week plus 
good tips. All shifts available, 
turnover, experience 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

very 
Fast 
Uni

CLERK
Steamship company needs young 

lady for clerical duties.
C & NW and Union Stations.

Salary Open.
Mr. Corvillion 236-5800

Near

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 
pVISĮnmšIŲ DRAUDIMO AGĖNTCRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 40629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motodklai. šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CartifikataL 

V. VALANTINAS

dangi iki jo premjeros dar yra 
daug laiko, biuletenyje nepažy
mėtas nei režisierius, nei pa
grindiniai aktoriai.

Avon teatras, paskutinius po
ra metų publiką gaudęs tuščia
viduriais, linksmais farsais, 21- 
jam sezonui pasikvietė du di
delius rusų klasikus. Birželio 29 
d. įvyks Ivano Turgenevo A 
Month in The Country premje
ra. (Beje, LE 32 tomas dramos 
pavadinimą palieka rusiška, 
būtent Mesiac v derevne, kas, 
mano supratimu, lietuviškai bū
tų Mėnuo kaime). Veikalas esąs 
verstas Andrew MacAndrew.

Pagaliau, į vasaros galą, nes 
rugpjūčio 3 d. bus pastatyta Ni- 
kolaj Gogol’io The Marriage 
Brokers (lietuviškai versta, be
rods Piršlybų vardu). Kiek šio 
paskutinio veikalo spektaklių 
bus, sužinosiu už keleto savai
čių. Galiu tik spėti, kad jų te- 
numatoma vos keliolika, nes iki 
Darbo dienos savaitgalio bebus 
vos mėnuo likęs. Matomai 
Avon teatras su klasikų, dar
gi rusų, veikalais bijo deficito. 
O mes, kurie rusų literatūrą 
šiek tiek daugiau už kanadie- 
čius-amerikiečius pažįstame, 
pastatykime ausis, kad laiku ir 
Gogolį ir Turgenevą pamatytu
me.

Apie kitas Stratfordo vasaros 
linksmybes pakalbėsiu, kai tik 
daugiau informacijos gausiu.

— Ričardas Shemetulskis iš
reiškė laišku pasigėrėjimą ir 
pritarimą SW News - Herald 
laikraštyje, kad apylinkės pi
liečiai ir jų organizacijos pa
darė pastangij uždaryti porno
grafijos leidinių krautuvę Mar 
quette Manor centre. Jis taip 
pat pritaria pastangoms prieš 
ten pat esantį HiWay kino te
atrą, rodantį apylinkės lygiui 
netinkamus filmus. Akcijai 
vadovauja Common Council or
ganizacija, kurioje aktyviai 
dalyvauja Louis Dokas iš Brigh
ton Parko apylinkės.

— A. Urnavičius, Toronto, 
Ont., Canada, užsisakė Naujie 
nas per skaitytoją Aleksą Brazį. 
Naujienų vajaus komisija 
abienis nuoširdžiai dėkoja. Vi
si skaitytojai yra prašomi rem
ti Naujienas ir daryti pastangų 
suradimui bent po vieną nau
ją skaitytoją. Visi lietuviai 
kviečiami užsisakyti Naujie
nas. Braunantis į lietuvišką gy
venimą ir veiklą nesveikoms 
svetimoms įtakoms jos yra vi
siems naudingos ir reikalin
gos, nes išreiškia demokrati
nės daugumos nusistatymus ir 
padeda įvykdyti jos valią.

SECRETARY
Director of store operations Nat’l. 
Restaurant Chain, who travels 2-3 
days a wk. needs experienced secre
tary with good shorthand and typing 
skills, capable of handling a variety 
of work. Company benefits, public 
transportation to door, salary open. 

Contact Mr. Elmer Watson.
227-8900 — PM

REIKALINGA BUHALTERĖ. Paty
rusi bendrose Ledger apyskaitose, 
šiek-tiek rašymo mašinėle ir kiti 
darbai. Labai geri priedai.

HOFFMANN - STANFFORD - 
TANNING

1001 West Division St. 
Tel. 664-1907

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
bendriems namų ruošos darbams 
malonioje anlinkoje Chicagos šiauri
nėje daly. Labai geras susisiekimas. 
5 dienos savaitėje. Reikalingos re
komendacijos. susibarsime dėl atly
ginimo. Tel. CO 7-4115 arba 5494769 
vakarais ir savaitgaliais.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku <r Darbininkių

COUPLE WANTED
custodians near Northside for 
Synagogue. Free living 

ouarters.
CALL 787-0450

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
Gage Parko anvHnkėje. 

Tel. 434-1478

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. 6. AUTO REBUILDERS 
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.

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

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

kitoki blankai

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolk 
320814 W. 95th St 

GA 4-8654

ita?.- r aim tire a,ne Casualty Compan,

A. & L. INSURANCE 4. REALTY

_ _ INCOME IAX _
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai

— Ltn. Frank J. Sautkus iš 
Chicagos m. policijos Krimi
nalinių nusikaltimų bizniuose 
prevencijos skyriaus pakeltas 
kapitonu.

— Aleksandras Dundulis, 
Pedagoginio Lituanistikos Ins
tituto direktorius, kartu su 
mokomuoju personalu ir stu
dentais laisvalaikiu ruošiasi 
pirmajam instituto viešam va
karui, kuris įvyks vasario 17 
d. Jaunimo centre. Į ruošos 
darbus įsijungė V. Čepaitienė, 
E. Narutienė, J. Kerelienė, E. 
Pakalniškienė, B. Stravinskie
nė, R. Spurgienė. p. Plienienė, 
A. Kerelis ir Br. Polikaitis. 
Vietas rezervuoja E. Narutienė 
tel. 925-9436. Vakaro pradžia 
7:30 vai.

— Hoos Bakery, 2645 West 
63rd St., sav. Antanas Kazilio
nis pavadino A-K Bakery var
du. Prie jos yra kepyklos ga
minių ir delikatesų krautuvė. 
Ketvirtadienį, vasario 1 d. A-K 
kepyklos tokia krautuvė atida
roma 2458 W. 69 St. (Pr.)

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tol.: REpublic 7-1941

Pasveikink savo draugus

Vardadieniui vyras žmonai 
padovanojo kailinius.

— Dėkui, brangusis, bet man 
gaila to vargšo tvarinio, kuriam 
dėl manęs nulupo kailį.

— Tai labai malonu iš tavo 
pusės — atsiliepė vyras — kad 
kai kada pagalvoji ir apie mane.

per "Naujienas" ! Turkish Delight
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th SL, Chicago, m. 60629. • TeL WA 5-2787 

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

. . . . . .  —— ——
Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt $2.50.

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

p———.

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 paštu reikia 
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, 60608

Not too long ago, cafe visi
tors shied away from any food 
or drink which they consider
ed "exotic.” Today’s more mo
bile, sophisticated society has 
become more receptive to in
novation. To sample a new 
blend, It’s unnecessary to 
travel.

For coffee lovers who like 
the "unusual,” the savory aro
ma and taste Of Turkish coffee 
will be a welcome treat. Se
lected light roasted beans 
(American style) and dark 
roasted beans (French or Ital
ian style) are skillfully blended 
and ground to an extremely 
fine consistency by experienced 
Turkish coffee makers. This 
brings a more Intense and de
licious flavor to the coffee 
break.

If you'd like a free sample 
and directions for preparing 
Otis demi-tasse, write to Ost 
Turkish Trade Center, 142 East

f _ NAUJIENOJ, CHICAM «, ILL, - TUESDAY, FEBRUARY 6, 1973

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

PARDAVTMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAŽVELK
PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar

quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

. MODERNI 6 kamb. mūro reziden- 
lv cija. puošnūs nauji karpetai, “built- 

in” virtuvė. IV2 vonios. Du greta po 
“. 30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.

1 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.

PUIKŪS 2 BUTŲ 19 metų mūras.
2 atskiri šildymai, keramikos vonios,
kabinetu 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, 
kain 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- 
dvmai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir Darko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $28 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
rad’io $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontss. baras, vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukštu 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengta^ heisman- 
tas Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BŪTĮ' NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

Every year we fidt 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

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

-------------——---------
Writ* TM Presidents Corns- iltw

WMMngton,D.C. 20301.

AD MAT NO. MR-41 -CT

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų tinas (gutters). 
Oirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 80*09. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
Tl SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar
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Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas
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SIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

let. 436-7878
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PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




