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VIETNAME PRIEŠAS NUMUŠĖ HELIKOPTERI
c
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VASARIO 16 SUKAKTIES REIKŠMĘ I
NEW YORKAS. — Amerikos Lietuvių Taryba su centru Či

kagoje sausio mėn. išsiuntinėjo pareiškimus visiems kongreso 
nariams ir senatoriams bei visiems didiesiems Amerikos laikraš
čiams, primindama Lietuvos nepriklausomybės sukaktį ir pra
šydama padaryti ta proga pareiškimus, šios Altos pastangos duo
da gražų vaisių. Vakar, vasario 16 dieną, vienas įtakingiausių 
dienraščių Amerikoje ir visame pasaulyje — New York Times — 

, paskelbė vedamąjį, pavadintą “The Baltic States”.

SUNKU PRIŽIŪRĖTI KARO PALIAUBAS
SAIGONAS. — Pietų Vietname karo paliaubos toliau komu- 

1Į nistų laužomos. Vakar jie apšaudė ir numušė didįjį JAV Chinook 
[ helikopterį, kuris atvežė į An Loc miestą Jungtinės Karinės ko
i’’ misijos įstaigos baldus ir. džvpą. Pakilusį iš An Loc helikopterį 

: apšaudė šautuvų ir kulkosvaidžių ugnis. Helikopteris nukrito aš- 
tuonios mylios nuo An Loc. Penki amerikiečiai buvo sužeisti, 
vienas sunkiai apdegė. Helikopteris buvo sunaikintas. Po pa
liaubų pradžios sausio 28 d. tai pirmas Amerikos lėktuvas ar he
likopteris, numuštas P. Vietname. Amerikos delegacija pareiškė 

Į Jungtinei Karinei komisijai protestą dėl šio paliaubų laužymo.

NYT vedamajame sakoma: 
“Laisvieji lietuviai visur, o taip 
pat ir nenustatytas skaičius lie
tuvių Sovietų Sąjungoje, šian
dien minės 55-tą sukaktį nuo 
modernios Lietuvos respublikos 
įsteigimo. Nes 1918 metų va
sario 16 d. Lietuvos Taryba (šie 
du žodžiai parašyti lietuviškai. 
Red.) arba Council of Lithua
nia susirinko Vilniuje ir paskel
bė nepriklausomos valstybės eg
zistenciją, laisvos nuo ryšių su 
visomis kitomis valstybėmis”.

Šios sukakties minėjimas, ly
giai, kaip ir panašios Latvijos ir 
Estijos tautų datos, galėtų atro
dyti moderniesiems realistams 
grynai teoretinėmis ir net sva- 
jotojiškomiš. Baltijos valstybės 
jau seniai buvo okupuotos .Rau
donosios Armijos ir prievarta 
įjungtos į Sovietų Sąjungą.

Ką, tačiau šių dienų “realis
tai” ignoruoja, yra tai, kad lais
vės ir nepriklausomybės troški
mas jis dar dega visose trijose 

• Baltijos valstybėse ir tarp dūde
lės dalies jų gyvuoju. VieaLie- 
tuvoje buvo tokie neseni pasireiš
kimai, kaip Romo Kalantos susi
deginimas, masinės demonstra
cijos gatvėse, kur žygiavo tūks
tančiai jaunų lietuvių ir 17,000 
lietuvių katalikų peticija Jungti
nių Tautų generaliniam sekreto
riui.

Aišku, Baltijos tautoms ne
priklausomybę atgauti šansai nė
ra šviesūs. Bet tų buvusių lais
vų respublikų pavergimas ir pa
naikinimas yra Sovietų Sąjun
gos neteisingumo, kaip didžio
sios galybės prieš savo mažus 
kaimynus padarytas, aktas, ku
rio pasaulis niekad negali pa
miršti”.

“Chicago Today” vakar irgi 
įsidėjo vedamąjį “Independence 
day“ lives”. Čia irgi sakoma, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis yra įdomi ne tik lietu
viams. nes kaip lietuviai įrodo, 
nepriklausomybė nėra tik jiems 
svarbus istorinis faktas. Tai yra 
gyva ir deganti byla tikslas, ku
riam jie vis dar pasirengę auko
ti savo gyvybes ir kas yra dar 
likę iš jų laisvės.

Laikraštis pakartoja, kad jau 
33 metai kai Sovietų Sąjunga 
jėga prijungė jų šalį, kartu su 
latvi j a ir Estija. Pakartojamos 
žinios apie Kalantos susidegini
mą, katalikų peticiją, kuri “su
laužė visas komunistų taisykles’.’ 
Rusai, sako laikraštis, vis dar 
turi švelniai tvarkytis su dina
mito pilna padėtimi, kuri rusų 
apskaičiavimu jau seniai turėjo 
būti pamiršta.

“Taigi, “Nepriklausomybės die
na” (šiuos du žodžius laikraštis 
rašo lietuviškai. Red.), nėra tik 
istorinis minėjimas. Ji yra tiek 
moderni, kaip šios dienos laik
raštis ir neatrodo, kad eitų se
nyn...”, baigia vedamąjį “Chi
cago Today”.

1$ VISO PASAULIO Sutartis su Kuba
SYDNEJUS. — Australijos 

premjeras Whitlam susilaukė 
kritikos iš kelių pusių. Jis pa
reiškė, kad Singapūre laikomi 
500 australų kareivių yra ten 
žvalgybos, elektroninio šnipinė
jimo, tikslais. Už šį paslapties 
atidengimą jį puola dešiniųjų 
grupės. Kairieji jį kritikuoja, 
kad jis neišveža kareivių iš Sin
gapūro, kaip žadėjo prieš rinki
mus.

MASKVA. — Sovietų Pravda 
neigiamai svarsto galimybę, kad 
Amerika pradės Viduriniuose 
Rytuose naują taikos iniciatyvą. 
Laikraštis sako, kad Amerikos 
pasiūlymai bus palankesni Iz
raeliui, o ne — arabams.

KARACHI. — Pakistano pre
zidentas Bhutto pakeitė dviejų 
prOvincijų gubernatorius. Balu- 
kistane, kur įvyko vietinių gen
čių neramumai, gubernatoriaus 
pakeitimas gali atnešti didesniu

gubernatorius yra kitos genties 
narys.

+ Hanojus turi paleisti šian
dien vakare dar 20 amerikiečių 
belaisvių.

Egipto studentai 
nenusileidžia

KAIRAS. — Egipto spauda iš
spausdino 900 studentų pasira
šytą pareiškimą, kuriame nuo
saikiai reikalaujama kai kurių 
varžtų palengvinimo, kalbos 
laisvės ir teisingumo neseniai su
imtiems studentams. Kartu stu
dentai prisiekia būti patriotais, 
žada laikytis disciplinos ir klau
syti valdžios.

Pareiškimo išspausdinimas lai
komas šiokia tokia valdžios nuo
laida studentams, kurie visada 
kaltino spaudą, kad jų reikalų 
ji nesvarsto. Po neramumų sau
sio 3 d. valdžia buvo uždariusi 
Egipto universitetus, tačiau 
prieš 10 dienų juos atidarius, 
neramumai ir riaušės vėl prasi
dėjo.

Siūlo panaikinti 
ūkio subsidijas

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas pasiūlė kongre
sui palaipsniui panaikinti ūki
ninkams mokamas subsidija? ir 
sistemą, kurią įvedė dar prezi
dentas Rooseveltas, kuris nusta
tė ribas, kiek javų ar daržovių 
ūkininkas gali išauginti, nepra
rasdamas valdžios subsidijų.

BONA. — Specialus preziden
to Nixono ambasadorius Peter 
Peterson pradėjo pasitarimus su 
V. Vokietijos pareigūnais. Jis 
jau buvo Romoje, dar vyks į Pa
ryžių, Londoną ir Briuselį.

WASHINGTONAS. — Valsty
bės sekretorius Rogers spaudos 
konferencijoje pasisakė įvairiais 
klausimais ir paaiškino naują 
sutartį su Kuba, kurią Ameri
kos įgaliotas Havanoje pasirašė 
Šveicarijos ambasadorius, o Wa
shingtone, Kubos vardu, pasi
rašė Čekoslovakijos charge d’af
faires. Sutartis numato grąžtai 
bausti asmenis, kurie pagrobia 
kitos valstybės laivą ar lėktuvą.

Sutartis apsunkins Kubos pa-j 
bėgėlių 
vienoje 
mokslą, 
dovauti 
valstybę, draudžia pulti, naudo- 

,ti smurtą prieš laivus ar lėktu
vus, draudžia įeiti į kitos vals
tybės teritoriją, laužant jos imi- 

____ __ t x _____ ’gracijos, sveikatos, muitų ar pan. 
HAMMONO, INO., burmistras J. Klen, pasirašė Lietuvoš^n^priklausomybės proklamaciją. Stovi iš kairės: P. Auk- įstatvmus.
sėlis, vietinio ALTOS skyriaus pirmininkas; A. Vinikas, J. Naruševičius, burmistras J. Klen ir K. čiurinskas. East ' ~
Chicago ir Gary, Ind. ruošiasi iškilmėms, Gary Lietuvio parapijos salėje Vesario 13 d. Pradžia 4:3® vai. po pietų.1 Sekretorius Roger® pabrėžė,

■■ 1 ",'G - :r--—^-2.. i 1............—. i• ■ kad ši sutartis nereiškia, kad

veikla, nes ji draudžia 
valstybėje daryti są- 
planuoti. ruošti ar va- 
ekspedicijoms į kitą

PROCLAMATION
WHEREAS:“ the 16th of February, 197.3 marks the 55th 

Anniversary’ of the rebirth Declaration of Independence by the 
people of the Republic of Lithuania; and

WHEREAS: in 1940 the Kremlin rulers in conspiracy with 
Hitlerite Germany arid in brutal violation of the international 
law invaded Lithuania, and against the will of Lithuanian peo
ple, annexed her to the Soviet Union; and

WHEREAS: the people of Lithuania have been, and still 
are suppressed by the most cruel means of Communist dictator
ship; her culture is distorted, her churches have been closed 
to religious services, and opened as Communistic museums, her 
industry’ and agriculturė ruined, her youth by tousands every 
year are shipped to indoctrination camps for further training in 
communism; and

WHEREAS: the Soviet invaders are unable to suppress 
the aspiration of the Lithuanian people for freedom, and the 
exercise of their human rights; and

NOW THEREFORE, I Joseph E. Klen, Mayor of the City 
of Hammend do hereby proclaim Friday. February 16, 1973 as

REPUBLIC OF LITHUANIA DAY
in Hammond, Indiana and commend all interested groups, 
organizations, and individuals to appropriately observe the 
occasion, encouraging 'the Lithanian Americans to continue 
working so their brethern may soon attain the goal of freedom 
and independece which they so ardently desire and cherish.

Signed in Hammond, Indiana this 6th day of February 1973.

Joseph E. Klen, Mayor

Čilės partijos 
vilioja moteris

SANTIAGO. — Artėjant 
lės rinkimams komunistinio liau
dies fronto ir dešiniųjų partijų 
kampanija didelį dėmesį skiria

Či-

Prezidentas reiškia viltį, kad,moterų balsų viliojimui. Opozi- 
atšaukus suvaržymus, padidės | ei j a išnaudoja maisto produktų 
žemės ūkio produktų gamyba ir . trūkumą. Moterims, stovinčioms 
kartu bus lengviau kontroliuoti 
kylančias maisto kainas.

Kongrese prezidentas gali su
silaukti pasipriešinimo, nes 
ūkininkai ir jų organizacijos pa
sisako prieš subsidijų sistemos

prie parduotuvių ilgose eilėse 
krikščionys demokratai ir nacio
nalistai dalina lapelius, kuriuo
se sakoma: “Ponia, jei jūsų vy
ras vis dar remia kairiųjų koali-

-__ ______ ______■ ei ją, pasakyk jam, kad jis pasto-
pakeitimą. Jie bijo, kad sumažės | vėtų šioje eibėje, kaip Tamsta 
ūkininkų pajamos. stovi kiekvieną dieną”.ūkininkų pajamos.

Tiesa. kad Čilės valdžia labžu 
pakėlė darbininkų algas, tačiau 
už gaunamus pinigus sunku ras
ti prekių. Valdžios spauda^iš- 
kina, kad prekes sugrobė turtin
gieji spekuliantai, nepalikdami 
prekių darbininkijai. Kasdien 
skelbiamos žinios apie naujai po
licijos išaiškintus slaptus pre
kių sandėlius.

Praeities balsavimuose paste
bėta, kad Čilės moterų apie 60% 
balsuoja už nuosaikius, konser
vatyvius kandidatus. Kairiųjų 
koalicija išstatė keliolika mote
rų į parlamento vietas, tuo ti
kėdamasi patraukti moterų bal
sus į savo pusę. Opozicija remia 
savo kampaniją prekių trūkumu.

Karinė vadovybė pripažįsta, 
kad numuštas helikopteris ne
buvo išdažytas oranžine spalva, 
kaip visos komisijos susisiekimo 
priemonės.

Paliaubas prižiūrėti yra nepa
prastai sunku, nes dar nesuvažia
vo visi Tarptautinės Priežiūros 

, komisijos nariai. Lenkija at
siuntė tik 11 atstovų, Vengrija 
— 144 ir Kanada — 277. Tik 
viena Indonezija turi jau pilną 
sąstatą — 290 kariškių. Liku
sių laukiama iki šio mėnesio ga
lo. I

Tarptautinė komisija pagal 
I susitarimą Paryžiuje turi glau
džiai dirbti su Jungtine TZs»rine 
komisija, kurią sudaro Ameri
kos, Saigono. Hanojaus ir Viet 
Congo delegatai. Komunistai ir 
šioje komisijoje nėra atsiuntę 
visų žmonių, ši komisija turėtų 
nusiųsti grupes į 26 vietoves. Tuo 
tarpu komunistų atstovai yra tik 
keturios centrinėse vietovėse.

Paliaubas prižiūrėti yra sun
ka ir todėl, kad niekas nežino, 
kur prasideda komunistų užim-. j nui piG.-!iuuua nciiiumotu

-Anrenkos santykiai kur baigiasi Saigono
sikeis. Kol Kuba nepakeis savo 
politikos, Amerika toliau taikys 
jai ekonominę ir diplomatinę blo- 

...... . į kada.+ si sekmadien; 2 vai. Čika
goje, Maria H. S., California ir Spaudos konferencijoje Rogers 
67 st. įvyks iškilmingas Lietu-1 Pahete ir amnestijos dezerty

rams klausimą. Jis pareiškė, kad 
visi tie, kurie priešinosi, pabėgo 
nuo karinės prievolės ar dezerty
ravo ne tik sulaužė įstatymą, bet 
pareikalavo, kad jų vietoje, kas 
nors kitas tarnautų, juos pa
keistų. Ne vienas galėjo ir žū
ti tik todėl, kad anie atsisakė 
tarnauti. Vietname tarnavo trys

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

vos Nepriklausomybės šventės 
minėjimas. Kalbą pasakys Kon
greso narys Edward Derwinski. 
žadėjo dalyvauti Illinois guber
natorius Walker, meras Daley ir 
daug kitų politikų, Po kalbų bus 
įdomi meninė programa, kurią 
atliks jaunimas.

♦ Teismas įsakė švietimo, milijonai amerikiečių ir 46,000 
sveikatos ir šalpos departamen- ____ __________x__.......... .
tui įvykdyti per 4 mėn. daugelio atsakiusi į nepagrįstus puolimus 
valstijų mokyklų integraciją ar
ba nutraukti toms mokykloms 
federalinę pašalpą. Departamen
tas šį sprendimą žada apeliuoti.

+ Senatorių grupė susitarė su 
tabako bendrovėmis, kad jos sa
vanoriškai baigtų mažų cigarų 
garsinimus televizijoje ir radijo 
programose. Senatoriai grasi
no priimti įstatymą, jei tabako 
bendrovės pačios nesusipras.

+ Patarėjas Kissingeris ta
rėsi su Kinijos premjeru Chou \ 
En Lajum vieną dieną tris su 
puse valandos, kitą dieną — ke
turias vai.

žuvo. Vyriausybė nepaliks ne-

dėl amnestijos nepaskelbimo, pa
reiškė Rogers.

Belaisviai kalba

+ Graikijos policija jėga iš
sklaidė Atėnų studentų demon-

apie pergyvenimus
SAIGONAS. — Amerikiečiai 

karo belaisviai mažai tepasako- 
ja apie savo pergyvenimus ko
munistų rankose. Koresponden
tų klausinėjami amerikiečiai at
sisako kalbėti, kol iš nelaisvės 
sugrįš visi jų draugai. Nenorima 
jiems pakenkti. Tuo tarpu pa
leistieji pietų vietnamiečiai nėsi- 
varžo ir kalba apie nelaisvės lai
kus.

Vienas Saigono kariuomenės

kontroliuojama. Yra vietų, ku
rias dieną valdo Saigono karei
viai, bet nakties metu iš džiung
lių ateina komunistai. Kilus su
sišaudymui niekas negali nusta
tyti, kas jį pradėjo. Saigonas 
siūlo visiems paskelbti, kur sto
vi kokie kariniai daliniai ir iš to 
spręsti, kurias vietas kas valdo. 
Komunistai saugumo sumeti
mais savo dalinių vietos nenori 
skelbti, tvirtindami, kad jų da
liniai labai juda ir sunku nusta
tyti, kur jie yra. Nėra jokių 
žemėlapių, kurie parodytų, kuri 
pusė, ką valdo.

Hanojaus radijas kaltina Ame
riką, kuri labai sustiprinusi oro 
puolimus Laose. Pentagonas tą 
patvirtina, nes Laoso vyriausy
bė prašanti Amerikos padėti su
stabdyti naujus komunistų puoli
mus. Žvalgyba pastebėjo kariuo
menės judėjimą iš šiaurės Viet
namo į Laosą. Lėktuvai puola 
tankus, šarvuočius ir sunkveži
mius. Per parą padaroma apie 
400 skridimų, net su didžiai
siais B—52 bombonešiais.

Kissingeris Hanojaus vadams 
aiškinęs, kad sunku bus Ameri
kos vyriausybei pravesti para
mos Hanojui klausimą kongre
se, jei Hanojaus agresija nesi
baigs Laose. Kongreso nariai to
kią paramą laikytų parama agre
soriui.

straciją, daug studentų sužeis- seržantas papasakojo korėspon- 
t dentams, kad jis visą laiką, iš-

+ Li ban o spauda skelbia, kad skyrus tuos tarpus, kada jam te- 
Jordane Juodojo Rugsėjo pales- ko dirbti, buvo laikomas grandi- 
tiniečių grupė bandė paimti Jor- j nėmis surakintas. Visą laiką 
dano valdžią, kai karalius Hus-i labai trūko maisto. Vietnamie- 
seinas lankėsi Amerikoje. Jor- čiai ilgą laiką buvo laikom? pa- 
dano saugumas sąmokslą išaiš-, stoviose stovyklose Kambodijo- 
kino ir perversmas nepavyko. Įje. Karininkai ir puskarininkai

+ Iš Vietnamo sugrįžę buvę 
belaisviai kariuomenės valgyklo- 
es visai neliečia ryžių. Per eilę 
metų jie nelaisvėje ryžių atsi- 
valgė.

+ Kalifornijoj suimtas Her- Iš jo stovyklos 350 belaisvių tik 
bert Mullin, universitetą baigęs apie 20 perėjo į komunistų pu- 
su garbės pažymėjimais 25 me- sę, daugiausia norėdami page
lų vyras, kaltinamas šešių arnne-' rinti maistą ir gyvenimo saly
nų nužudymu nuo aaumo 1 d. [gas.

buvo laikomi surakinti. Visi tu
rėjo klausytis komunistų propa
gandos transliacijų, skaityti jų 
spaudinius. Apie 10 nuošimčių 

I belaisvių mirė nuo ligų ir bado.

IX)S ANGELES. — Negrė ko
munistė Angela Davis nebegaus 
senos savo vietos Kalifornijos 
universitete. Teismas nuspren
dė, kad jos pašalinimas buvo le
galus.

TALAHASSEE. ► - Floridos 
gubernatrių Reuben Askew ko
respondentai paklausė, kaip jis 
gali priklausyti klubui, kurio vi
si nariai yra tik balti. Jis atsa
kė klausimu, kodėl tarp kores
pondentų nėra nė vieno juodo?

PHNOM PENH AS. — Kambo
džoje komunistų puolimai ne
mažėja ir vis artėja prie sosti
nės. kur gyventojų nuotaikos la
bai liūdnos.

n



1. sėjimui skirtą dietą pildyti. To- šaukštais pasukų (cultured lut- pasigaminti labai skanų, sveikų
TVIRTA ^VRIKATA PAQTfiVT T ATMfr I patys ar gydytoju talkinami term ilk). Išpilstyti j indelius ir valgį. Tik reikia kiekvienam lie- 
i Till 1/1 u I EtinJA Ifl "* I Aolv T 1 LHilVlu mtgina valgyti pagal vieną kurią šiltokai pastatyti parai. Nevar- tuviui'ryžtis sveikatą tvarkyti

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

NUTUKIMAS - ANKSTYBAS KAPAS
Žmogus nenori keisti savo polinkių tiek gerų, 

tiek liguistų. , Gyvenimo tiesa

Šio krašto viena didžiųjų ne-i and Drug Administration: FDA) 
apetitą mažinančius vaistus 
(amphetamine) pataria labai at- 
sąrgiai vartoti, nes žmogus ga
li į juos įprasti ir adfktu tapti. 
Žinoma, visus vaistus reikia ri
botai naudoti.

Daugelis dalykų įtakoja žmo
gaus nutukimą. Kiekviena tau
tybė turi savus valgio įpročius. 
Atsiminkime, kad nutukėlių ar
mija nėra vienalytis molis. Tai 
paskiri žmonės su skirtingais nu
siteikimais. Kas vienam veikia, 
kitam ne. Kiekvienas žmogus 
yra reikalingas skirtingų paska
tų vieno ar kito darbo atlikimui. 
Tas žmogus, kuris dėl širdies 
kraujagyslių sklerozės buvo ar
ti mirties po širdies atakos, daug 
greičiau pradės pildyti gydyto
jo patarimus, kaip prieš sklerozę 
kovoti dieta, apsiėjimu ir vais- 
taią. Bet sveiku laikančiam nu- 
tukėliui yra sunku mesti lašinius 
vien dėl to, kad ateityje jam bū
tų geriau — sveikiau. Dėl atei
ties gėrybių nutukėlis nesiryž
ta- šiandien tvarkytis su rieba
lais -— taip pat elgiasi jausmais 
nesubrendęs vaikas — jaunuolis. 
Pastarasis irgi nepajėgia šian
dien atsisakyti patogumų dėl ry
toj atsiekiamo gėrio. Taip pa
skubom eina į savą karstaduobę 
dažnas nutukėlis.

i Kiekvienas gydytojas žino,

Sa mių yra nutukimas. Tai yra 
tam tikra rūšis blogos mitybos. 
Taip nesveika mityba didina 
žmogaus susirgimus ir artina 
berankstvyą mirtį. Nutukimas 
prisideda prie mirties priartini
mo kai kurio amžiaus žmonėms. 
Žymus negerumas dėl nutukimo 
atsiranda dvejose ligose: 1. šir
dies kraujagyslių sklerozėje ir 
2. cukraligėje. Gydytojui ne tiek 
rūpi kasmetinė nutukimo pusė, 
nors tik dėl pastarosios daugu
mas nutukėlių mėgina mesti svo
rį. šiandien visiems aišku, kad 
da'niausiai nutunka dėl nesvei
kų įpročių prie stalo, ir kad pa
gijimas nuo nutukimo galimas 
tik tuos nesveikusius įpročius 
prašalinus. Tai nepajudinama 
Bet žmogus jam nepatinkamo? 
t'esos nepriima — juk jis ne
priėmė žmoniškiausio žmogaus 
ir prieš beveik 2,000 metų Jį nu
kryžiavo. 'Tąip jis kryžiuoja sa
ve savo lašinių neatsikratyda- 
mas. -

Atsargumas su vaistais 
reikalingas *

Visi gydytojai pripažįsta vir
šui minėtą tiesą: tik persival
gymas dažniausiai žmogų nutu- 
kina ir tik pasninkavimas jį su- 
L’esina. Toliau šios tiesos pra
sideda ginčai dėl priedinio nu
tukimo tvarkymo. Vaistų kon-|kad dažnas jo pacientas kurį 
trokš įstaiga šiamekrašte (Food laiką mėgino vieną ar kitą sulie-

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsų siuntas. 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatymui.

PAKETAI-DOVANOS
Į SSSR

SENA PATIKIMA FIRMA
TARNAUJA IR TOLIAU SAVft NUOLAT AUCANJlAl KLIJENTORAI 

40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 

tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 

Jūs būsite-mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausiu katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
(Affiliated with Podarogiftš, Inc.)

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
210 FIFTH AVENUE. NEW YORK, N. Y. 10001

Tarpe 27 ir 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba RR. 
Autobusai — 1, 2, 5 ir 15.
TEL. (212) 725-2449

arba j bei kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
PHILADELPHIA, PA. 1*123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 

AN 8-8764

BRANCH:
CHICAGO, ILL 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5-7788

CLEVELAND, OHIO 44119 
737 East 185th Street 

486-1836

DETROIT. MICH. 48210 
6469 Michigan Avenue 

TA 5-7560

ELIZABETH. N. J. 07201 
956A El<ia!»eth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 >os - Campau Avenue 

3654350
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So Bethany 

AT 1-1757

M'AMI, FLA. 3J138 
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55411 
2422 Central Ave. N. E.

TH.: (612) 788-75*5
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 ShuttU Meadow Ave.

?34Afr2*

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Aveniu#

OR 4-3930
OMĄHA, NEBR 68107 
5524 5. 32nd Št.

731-8577
PITTSBURGH, "'A. 15222 
346 Th i 41 Avi 

G9 1-3712
LOS ANGELES. CALlF. 90026 
2841 Svn«H Blvd.

382-1568
SAN FRANCISCO, CALlF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

LY 9-9143
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347 •
PARMA, OHIO 44134 
5432 SUte Road 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA $-5923
VINELAND, N. J. 08364 
Perish Hall 
West Landis Aya.

(609) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. J9th St.

ME 3-1853
J'I'JTM RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehaad Ave.

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
11 CMrtar Oelc Ave.

1494755

IĮ milijonais egzempliorių skelbia- toti saldų pieną ar 2%. Nelaiky- j dar jos šiek tiek turint, o ne ta- 
' mą suliesėjimui dietą. Niekas ti peršiltai. Galima padėti me-Ida, kai jau paskutinioji ateina, 
■ tokiems nepadeda tol, kol patys 
pacientai savo asmenybe — sa
vais jausmais nesubręsta į suau
gusį — į normaliai, žmoniškai 
elgtis pajėgiantį žmogų. Nei 

psichoterapija, nei apšvietimas 
tokiom jausmais pasilpusiam ąs-, 
meniui nepadeda numesti svorį. 
Visas priemones suliesėjimui iš 
bandę tokie, vėl atkrinta į savo 
lašinių guolį.

Žinoma, kad niekam nepaken
kia virš minėtos tiesos pakarto
tinas priminimas. Tik visi žino- 
kim, kad vien tiesos priminimu 
negalima išspręsti nutukimo sun
kenybės. Tie, kurie mano, kad 
sykį pasakei, tiesą išaiškinai ir 
savo darbas baigtas — patys sa- 
•ve apgaudinėja ir nutukėliams 
nepadeda. Panašiai nepadeda 
žmogui ir tie dvasiškiai, kurie 
už žaliukus dangaus gėrybes ža
liai nudažo ir tariasi žmogui pa
dėję. Tai nesamo daikto už tik
rovę laikymas, tai savęs ir kito 
apgaudinėjimas. Gana tokio sa
vęs apgaudinėjimo visose srity
se! Visi nuo šiandien stokime 
į sunkiausią darbą: pradėkime 
savo vidų, savą asmenybę, savus 
jausmus tvarkyti moksliškai ti
krai, moraliai teisingai ir psicho
logiškai reikiamai elgdamiesi. 
Toks darbas yra labai sėkmin
gas, jei jis pradedamas nuo žmo
gaus amžiaus pradžios ir tęsia
mas iki jam subręstant. Kito ke
lio į laimingesnį-sveikesnį — į 
mažiau riebų žmogaus gyvenimą 
nėra. Todėl kito kelio į sveiką 
suliesėjimą niekas nenurodė, ne
nurodo ir nenurodys, nes negali 
nurodyti, kadangi nėra tokio ki
to kelio žmogaus sveikaton. Už
tat turime realistiškai galvoti 
ir elgtis. Tiek gydytojai, tiek pa
cientai turi turtėti savo jaus
mais ir žiniomis. Tada tik vais
tai suliesėjimu turės savo vie
tą, nors ir labai menkutę.

Išvada. Liaukimės toliau 
tamsybėje, apgavystėje ir jaus
mų nesveikatoje tūnoję visose 
srityse, ypač nutukįmo tvarky
me. Liaukimės kafthrti vien ki
tus, kada mes patys esame dau
gumos mūsų vargų kaltininkai. 
Nei Dievui, nei šėtonui nemeski
me atsakomybės už mūsų pačių 
turimus nedateklius. ypač mūsų 
auklėjimo trūkumus, pasireiš

kiančius jausmų sutrikimu, ši
tokio siitrikitno pasekmė yra mū
sų lašininis apsiaustas. Jis la
bai retai atsiranda dėl vadinamų 
“liaukų” netvarkos. — “Aš nie
ko nevalgau ir vis svorio neme
tu...” pasakymai yra labai re
tai tėra faktais pagrįsti. Todėl 
kiekvienas, norįs sveikai sulie
sėti, turi ryžtis tai atlikti “vi
somis keturiomis”. Tik nuo to- 

i kio ryžto įsigijimo bus galimi 
šiokie tokie keliai į liguistai di
delio svorio sveiką sumažinimą. 
Visi lietuviai jau šiandien liau
kimės save apgaudinėti visokiau
siomis “dietomis”, visokiausiais 
masažais, visokiausia suliesėji
mui skirtų klubų veikla. Mums 
augant mūsų auklėtojų, mūsi> 
aplinkinių žmonių padaryta klai- 

i da nelengvai atitaisoma. Tai 
. turėkime prieš akis — tada 
mums -bus lengviau pakeliamos 
visos nemalonios prievolės suriš
tos su teisingu , mediciniškai tik
ru savo riebalinio krovinio sulie- 
sinimu. Už vaistų suliesėjimui | 
griebkimės (gydytojui talki-1 

. kinant) tik tada, kai jau būsi-l 
me apsitvarkę su minėtais, su
liesėjimui būtinais mūsų sveika
tos, ypač jausminės pagrindais.'

Pasiskaityti. Medical Tribune, Į 
Vol. 14, No. 4. January 24, 1973.'

dinę lentą virš radiatoriaus ir i kai jau grabnyčia degama esti, 
ant jos tą pieną palikti. Kol dar Gana tokio nesveiko elgesio. Ga- 
paviršius juda, pieną padėti šal-i na mums lapais kristi dėl viso- 
dytuvan. Nors peiliu piauk — kių negalių, nuo kurių galima 
taip jis gerai surūgsta ir esti i dar ilgam laikui išsisukti, 
skanus.

Arabas virėjas, pacientas da-i 
vė tokį skanaus pieno suraugini- 
mo receptą: saldų pieną užvirin
ti. Ataušinti, Pridėti į galioną 
du šaukštus pasukų ir pusę puo
delio balto (ne ružavo) jogurto 
(regular yogurt). Už kokių as
tuonių ar dešimt valandų dėti' 
šaldytuvan.
’ KREMZLIŲ IŠSI VIRIMAS

Klausimas. Kaip geriausiai 
pasigaminti seniui įkandamas 
kremzles, taip naudingas kovoje 
su senatviškumu, prašau man 
paaiškinti. Ačiū.

Atsakymas. Krautuvėse gauna
mos kremzlės yra brangios, kar
tais sūrokos. Ne kiekvienas ga
li jas sukramtyti ir sūrios val
gyti. Todėl patariama virtis na
muose. Paprastam puode kremz
les virti priseina kelias valandas. 
Už tai, Irena Šalčiuvienė tų 
kremzlių pasigaminimui sugal
vojo šitokį būdą: ji iš jų padaro 
skanėstą — sultingas kremzles 
valgo išsivirusi “pressure cook” 
puode, už 24 dolerius nusipirkusi.

Pora stiklinių vandens Įpylusi 
ji šitokiame puode per 45-60 mi
nučių kremzles suminkština. 
Vien pačias kremzles valgo, su
dribusios odos neliesdama. Jei- 
norima šaltiena pasigaminti, ta
da virimą baigiant reikia dau
giau vandens įpilti ir vištienos 
ar kalakutienos pridėti. Dar ga
lima minkštas kremzles sumalti, 
sukapoti, supraustyti. Ragai sa
vo norą iš tų kremzlių galima

Prieš vėžį skiepai

suKlausimas. Kaip ten yra 
skiepais prieš vė'į, kaip tamsta 
rašėte — atsakėt vienai mote
riškei, norinčiai savo vyro vėžį 
sk;epais gydyti. Ar iš tiesų to
kie skiepai tebėra tik bandymo 
stadijoje? Dėkoju už platesnį 
paaiškinimą.

Atsakymas. Kanadoje, Onta
rio mieste, Roswell Park moks
lininkas Dr. Tin Han pranešė 
savo patyrimus su skiepais prieš 
vėžį šio krašto gydytojams 
(American College of Physi
cians). Skiepijama į odą taip 
vadinamą atsparią Ribo Nuklei
ną Rūgštį (“immune” RNA). 
Taip kūno cčlių atsparumas bak
terijoms, virusuams ir pelėsiams 
jau galimas perduoti kitam žmo
gui. Tokia minėta rūgštis (RNA- 
Ribo Nucleic Acid) buvo- per
duota įvairiomis vėžio formomis 
sergantiems žmonėm# (Hodg- 
kin’s disease, lymphosarcoma, 
storosios žarnos carcinoma, re
ticulum cell sarcoma...). Toji 
rūgštis būdavo ištraukiama iš 
sveikų žmonių ir Hodgkino liga 
sergančiųjų kraujo baltųjų kū
nelių (lymfocitų), o taip pat iš 
pastarųjų blužnies. Tikrai, tie 
tyrimai yra tik bandymo stadi
joje. Geriau meskime rūkę — 
tada bent plaučiuose vėžio dide
liu tikrumu atsikratysime. Tir- 
kimės kiekvienas 40 metų su
laukęs bent kartą metuose pas 
gydytoją savo išeinamąją žar
ną (proctoscopu padaroma proc-

toscopy): tada tikrai nė vienas 
nemirsima tos žarnos dalies vė
žiu. Dabar perdažnai jis lietu
vį be laiko nubaigia. Tikrinki- 
mės ir prostatą pas gydytoją: 
paprastas tyrimas — tik jį at
likime. Daug rečiau nuo pro
statos vėžio nukentėsime, jį lai
ku sutvarkydami. Tas pats pa
sakytina ir ketvirtos rūšies vė
žio išvengimui. Skrandžio vė
žio sutvarkymui turi reikšmės, 
gastroseopija (elektriniu vamz
deliu skrandžio vidinės sienelės 
apžiūrėjimas); anksti galima 
susekti skrandžio vėžį. Tada to
kio vėžio tvarkymas e«ti sėkmin
gesnis.

Matot, kaip mums visiems rei
kia kuo greičiau eiti iš medici
niškų šunkelių į tikrai šiandie
ninį medicinos vieškelį. Sėkmės.

Mayo klinika — kiekvienoj 
vietoj galima

Klausimas. Gerb. Daktare, 
prašau man patarti, ar nereikia 
man vykti Mayo klinikon pasi
tikrinimui sveikatos. Mano drau
gas buvo ten — jis labai paten
kintas. Ten visokie daktarai ge
rai ištiria.

toje, kur yra žmoniškas ir švie
sus gydytojas ir kur yra rei
kiamos priemonės — gali turė
ti May o klinikos pajėgumo me
dicinišką apžiūrėjimą ir patari
mą. Mayo klinika yra europi
nio universitetinio masto pajė
gumo. Ten žmoniški ir medici
niškai tikri gydytojai dirba. To
kių darbininkų kiekvienoje vie
tovėje randasi — tik mes save 
priverskime pildyti sveikatos 
dėsnius. Duokim, kiek lietuvių 
pildo apsaugos nuo sklerozės dės
nius, jau pakartotinai Čia šia
me skyriuje paskelbtus? Kiek 
lietuvių meta rūkę, girtavę, tuš
čius pagerbimus rengę, kiek 
mūsiškių tikrinasi laiku savo iš
einamąją Angą, kiek jų nevalgo 
trynių... Tokiems jokios Mayo 
klinikos nepadės.

KEISTt ŽMONĖS

“žmonės yra keisti —• sako 
prancūzų rašytojas Maicel Pag
nol — pasakyk jiems kad erdvė
je yra 836 milijardai, 618,432,783 
žvaigždės — jie tau patikės, ta
čiau jei ant parko suolelio paka
binsi iškabėlę su užrašu “Naujai 
dažyta”, tai visuomet patikrins

Atsakymas. Kiekvienoje vie- pirštu ar tai tiesa”.

VELTUI 
JŪSŲ NAMŲ

ERWIN J.

MICHAELS

STENKIMĖS TEIS’NGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

i
; Rūgusio pieno pasigaminimas

- Klausimas. Prašau daktarą 
< paaiškinti, kaip namuose pieną 

Susirauginti?

Atsakymas. Paduodamas čia 
: Irenos Šalčiuvienės skanaus rū

gusio pieno pasigaminimui bū- 
I das. Nugriebto pieno skimmed 
■ milk) dvi kvortas (pusę galio- 
no) sumaišyti aštuoniaiš všlg.

Phone 847-1140

HO
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4637 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos)
254-8500

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 
Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

CHOOSE FROM
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 yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$5,000: OR MORE-2 YEAH“maTURITY

YIELD INCREASES TO 6.18% 
on interest accumulated for 1 year
INTEREST COMPOUNDED DAILY

are you 
earning 
enough 
interest
on your 
savings

yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$1,000 OR MORE-1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.92% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY 

yearly 

CERTIFICATE* ACCOUNTS 
$1,000 OR MORE-3 MONTHS TO 
LESS THAN 1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

yearly t

PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

YIELD INCREASES TO 5.13% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY
PLUS:
• Deposits received by the 10th of the month, earn 

interest from the 1st, if the funds remain on deposit 
to the end of the interest period. Deposits after the 
10th of the month earn from date of receipt.

• On Passbook Accounts, interest paid to day of ■ 
withdrawal.

symnARDįįį FEDER/U 
HJ SJSJmGS

, AND LOAN ASSOC/AT/ON
4192 Archer Avenue at Sacramento / Chicago, Illinois 60632
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ŽVILGSNIS E ANN ARBORO
Penktasis Ann Arboro LSS 

(Lietuvių Studentų Sąjungos) 
susirinkimas įvyko sekmadienį, 
vasario 4 d., 8 vai. vak. Astos 
Banionytės bute. Nuostabu, kad 
tik penki studentai tedalyvavo, 

, nors susirinkimas buvo paskelb
tas atvirukais prieš kelias die
nas. Ankstyvesniuose susirinki
muose vis dalyvaudavo tarp 10 
ir 15 narių.

Nežiūrint mažo dalyvių skai
čiaus, daug buvo pasiekta. Pir
mas dienotvarkės punktas — 
Ann Arboro studentų metinis 
Tarptautinis festivalis, kuris 
įvyks kovo 16-18 dienomis Burns 
Park mokykloje. Lietuvių stu
dentų pareigos festivaly yra dve
jopos: LSS turi ne tik suruošti 
lietuvių paviljonėlį, bet taip pat 
ir atstovauti Tarptautinės Orga
nizacijos (Ann Arbor Studens 
International Organization) cen- 

valdybą įvairiuose komite
tuose, kaip skelbimų, tvarkos, bi
lietų pardavimo. Lietuvių paro
dą nutarėm padalinti į tris sritis, 
būtent, Lietuvių kultūra, Lietu
viai Amerikoj, ir Lietuviai žinio
se. Pirmos dvi dalys savaime su
prantamos. Paskutinėje dalyje 
planuojame iškelti lietuvių prie
šinimąsi rusų priespaudai Lietu
voj, ypatingai pereitos vasaros 
riaušės.

Gerai padiskutavę festivalį ir 
pasiskirstę pareigomis ėjome 
prie sekančio dienotvarkės punk
to — lietuvių kalbos ir lietuvių 
tautodailės kursų, šiuo laiku, 
Ann Arboro universitete nėra

nei vienos lietuvių kalbos, istori
jos, ar bendros kultūros klasės. 
Nuo mokslo metų pradžios lietu- : 
viai studentai pareiškė norą js- 
teigti lietuvių orientacijos kur
sus, ne tik savo išsilavinimui pra
plėsti, bet taip pat supažindinti 
amerikiečius studentus su mūsų 
kultūra. Prieš kelis mėnesius 
pradėjom konkretų darbą įves
ti lietuvių kalbos kursus ir lietu
vių tautodailės kursus, šiame 
susirinkime buvo diskutuojamos 
trys problemos, liečiančios kursų 
steigimą. Pirma, reikia suras
ti lietuvių kalbos ir lietuvių tau
todailės mokytojus dėstyti kur
suose, nes nėra amerikiečių pro
fesorių Ann Arbore, kurie mo
kėtų lietuvių kalbą. Lietuvių kal
bos kursams neturėtų būti labai 
sunku surasti lietuvį mokytoją, 
bet bus daugiau kliūčių gauti 
tautodailininką. Antra proble
ma, tai užtenkamas kursų lanky
tojų skaičius. LSS narių yra tik 
virš dvidešimt. Dėl įvairių įsipa
reigojimų ir priežasčių ne visi 
galėtų prisirašyti prie vienų ar 
kitų kursų, o vienai klasei rei
kia bent 15 studentų. Trečia kliū
tis yra pinigai. Universitetas 
neseniai gerokai sumažino savo 
biudžetą, taigi, negali naujų kur
sų finansuoti. Nutarėm prašy
ti lietuvių organizacijas ar fe- 
deralinę valdžią paramos. Ži
nant federal, valdžios ekonomi
nę politiką, tikriausia teks remtis 
tiktai lietuvių organizacijomis.

Trečia susirinkimo dalis buvo 
diskusijos dėl Vasario 16 minėj i-

V. ŠVABIENĖ JŪRATĖ ir KASTYTIS (Grafika)
(E vykstančios tradicinės liet, dailės parodos vasario 16 — 25 d. d. 

Čiurlionio galerijoje, Chicagoje.

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000. 3

III
MIDLAND 
SAVINOS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M ARCHER AVENUE 
CHICA80, RUNOM Mtt

PHONE: &M4M

S %
Passbook Savings
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

6 7.
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

rno. Nutarėm bandyti gauti lei
dimą lietuviškai vėliavai Michi- 
gano Universiteto centrinėj aikš
tėj iškelti. Buvo nutarta įteikti 
straipsnį apie Vavasario 16-tą 
Michigano Universiteto “Michi
gan Daily” laikraščiui. Po to se
kė diskusijos apie Ann Arbore 
Vasario 16-tos minėjimą, kuris 
įvyks “Rive Gauche” Tarptau
tiniam Centre, vasario 16 d., 
penktadienį, 8 vai. vak. Buvo 
nutarta svečius pavaišinti lietu
viškais kepiniais ir palinksmin
ti lietuviškomis dainomis bei lie
tuviškų plokštelių muzika. Dau-i cikle. Straipsnis išspausdintas 
giau apie tai sekančioj korespon
dencijoj.

Paskutinė dienotvarkės dalis 
buvo balsavimas dėl LSS konsti
tucijos siūlomų pakeitimų, šie 
pakeitimai buvo iškelti LSS me
tiniame suvažiavime Padėkos 
savaitgaly Klevelande. Po ilgų 
diskusijų statuto pakeitimai bu
vo vienbalsiai priimti, nors ir su 
rezervais. Visi nutarėm, kad 
daugumas keitimų buvo reika
lingi. Tačiau nariams nepatiko, 
kad reikėjo, visas pakeitimus 
priimt, af*V!sūs žtmbst. ■

Antradienį, vasario 6-tą die
ną susirinkom bendrų pietų “Mi
chigano Union” pastato kafite- 
rijoj. Čia nutarėm lietuvių tau
todailės kursų rengimą atidėti 
neribotam laikui. Tuo būdu, ga
lėsim visas pastangas aukoti tik
tai lietuvių kalbos kursams.

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Judita L. Vaitukaitytė iš Re
production Research Board, Na
tional Institute of Child Health 
and Human Development, Be
thesda,'Maryland, yra viena iš 
keturių bendraautorių straips
nio apie ethinyl estradiolo skir
tingą veikimą j plazmos FSH ir 
LH hormonus žiūrint kada jis 
buvo duotas menstrualiniame

leidinyje The Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism, 
tomas 36, nr. 1 1973 m. sausio 
mėnesį.

C. J. Grudzinskas ir M. J. 
Wies iš Process and Analytical 
Research Section, Lederle Labo
ratories, American Cyanamid 
Co., Pearl River, New York, lei
dinyje Tetrahedron Letters, nr. 
2 1973 m. sausio mėnesį, pa
skelbė studiją, apie prostaglan
dinų ir kongenerų organinę sin-

Philomena sako

Taupymas yra šeimos pareiga, 
įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

"NAUJIENOS* BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

Mirties nugalėjimas?

Sensacingi Koelno daktaro 
eksperimentai

BBG iš Kolno, Vakarų Vo
kietijoje, praneša, kad jaunam 
Kolno universiteto docentui Dr. 
Konstantinui Hossman (36 me
tų amžiaus) per 3 metus ekspe
rimentuojant su katėmis ir bež
džionėmis pavyko mirtį “atšauk
ti”, tai yra atgaivinti daugiau 
kaip valandai praėjus po to, kai 
akademiškai objektas yra skai
tomas galutinai miręs. Ligi šiol 
medicina skelbė, kad smegenims 

j nebegaunant kraujo (kurs iš- 
i nešioja celėms gyvybei būtinai 
' reikalingą deguonį), smegenys 
vėliausiai per 10 minučių nebeat- 
gaivinamai miršta.

Dr. Hossman savo bandymų 
gyvuliams (katėms ir beždžio
nėms) visiškai uždaro kraujo 
plūdimą į smegenis ir po visos 
valandos kraujo kanalus atida
ro, ir trijų valandų bėgyje tie 
gyvuliai vėl pilnai atsipeikėja ir 
reaguoja kaip ir, prieš bandymą. 
Kaip jis tai padaro? Jis tai 
daro šiek tiek padidindamas 
vulio kraujo spaudimą.

Prof. Klaus Zūlch, kurs
Max Plank smegenų tyrimo in
stituto Koine direktorius, pasa
kė; “šitie sensacingi rezultatai 
yra milžiniškos reikšmės. Net 
labiausiai žymūs kolegos tokį da
lyką skaitė negalimu... Dar mes 
nežinome, kur yra riba tarp gy
vybės ir mirties — už l1/) va

pa- 
gy-

yra

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

landos ar dar tohan fcmgsnrs po Konfucijus buvo klaus
žingsnio mes tirajme teliąu”, 

----- 1—

— Ar žinai už ką gausi lupti? 
— Klausia tėvas sūnų. — Nes 
užgavai mažesnį už save.

— O aš manau, kad todėl, jog 
aš esu mažesnis už tave, — at
siliepė sūnus.

tas, kokios jis yra auomones apie 
dvasias, jis atsakė: *‘Gerbk jas 
ir laikykis atokiau nuo jų”.

• Garsusis dailininkas Ceza
nne nebuvo priimtas nariu į dai
lės akademiją, nes jo piešiniai 
buvo įvertinti kaip nepaprastai 
silpni.

CRANE SAVINGS and Loan Association

on 
investment 

account

B. B. PIETKIEWICZ, Pros.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

6
07- mokama dviejy 

v mėty certifL
catams. Mažiau

sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:3b vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

$5000 or meru 
certificates 

2 year min.BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION MEMBER

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

V.Tc Vilkaitis iš Australian 
Atomic Energy Commission Re
search Establichment, Lucas 
Heights, N. S. W., Australia yra 
vienas iš trijų bendraautorių 
straipsnio apie nusėdinimo są
lygų įtaką į ammonium diurana- 
to ir uranium dioksido pudras. 
Straipsnis atspausdintas leidi
nyje Journal of Nuclear Materi
als, tomas 44, nr. 2 1972 m. rugp. 
mėnesį.

A. Žukauskas iš Lietuvos 
mokslų akademijos metinėje mo
nografijoje Advances in Heat 
Transfer, tomas 8 (edited by J. 
P. Hartnett and Thomas F. Is- 
vine, Jr., Academic Press, New 
York, 1972 m. 93-160 p. p. p.), 
parašė platų apžvalginį straips
nį apie šilumos perdavimą iš 
kartu bėgančių vamzdžių.

A. Žukausko vadovaujama 
Lietuvos mokslininkų grupė yra 
atlikusi daug svarbių darbų ši
lumos perdavimo srityje ir šio 
apžvalginio straipsnio išspausdi
nimas tai puikiai parodo. Paste
bėtina, jog Amerikoje Romas 
Viskanta iš Purdue universiteto 
yra pagarsėjęs toje pačioje sri
tyje ir yra parašęs apžvalginį 
straipsnį apie radiacijos perda
vimą ir konvencijos sąveiksmį 
su radiacijos šilumos perdavimu 
toje pačioje monografijų seri
joje trečiame tome.

Saulius šimoliūnas

0-1*

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Raginkitesavo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates '

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

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

<!

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20,000,000.

Regular 
Passbook 
Account

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

6245 South Western Ave.

90 Day 
Passbook 
Accounts

476-7575

$5.000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

CHICAGO-iiii
•avinga and loan association
* ■ .

GOETHES SĄMOJUS

Kai kartą garsusis vokiečių 
poetas Johann-Wolfgang Goethe 
vaikštinėjo Weimaro parke, ta
kelyje kuriame tegalėjo praeiti 
vienas žmogus, susitiko prieš jį 
ateinantį savo didžiausią kriti
ką. Kritikas jam riktelėjo:

— Niekuomet nepasitraukiu 
iš kelio kvailiams.

— O aš tai atvirkščiai — vi
suomet, — atsiliepė Goethe ir
pasitraukė iš takelio į šoną.

6245 south western 47^
SKAITYK f ATS IR PARAGHT 

KITUS SKAITYTI

ft

a

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsiteigta 1923 metai. TeL 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

as*?. ...
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sėjimui skirtą dietą pildyti. To- šaukštais pasukų (cultured hut-, pasigaminti labai skanų, sveiką 
kie patys ar gydytoju talkinami termilk). Išpilstyti į indelius ir!valgį. Tik reikia kiekvienam lie- 
mėgina valgyt! pagal vieną kurią šiltokai pastatyti parai. Nevar- tuviui ryžtis sveikatą tvarkyti 
milijonais egzempliorių skelbia- toti saldų pieną ar 2%. Nelaiky
mą suliesėjimui dietą. Niekas ti peršiltai. Galima padėti me- 
tokiems nepadeda tol, kol patys 
pacientai savo asmenybe — sa
vais jausmais nesu bręsta į suau
gusį — į normaliai, žmoniškai 
elgtis pajėgiantį žmogų. Nei 

psichoterapija, nei apšvietimas 
tokiom jausmais pasilpusiam as
meniui nepadeda numesti svorį. 
Visas priemones suliesėjimui iš 
bandę tokie, vėl atkrinta į savo 
lašinių guolį.

Žinoma, kad niekam nepaken
kia virš minėtos tiesos pakarto
tinas priminimas. Tik visi žino- 
kim, kad vien tiesos priminimu 
negalima išspręsti nutukimo sun
kenybės. Tie, kurie mano, kad 
sykį pasakei, tiesą išaiškinai ir 
savo darbas baigtas — patys sa- 
•ve apgaudinėja ir nutukėliams 
nepadeda. Panašiai nepadeda 
žmogui ir tie dvasiškiai, kurie 
už žaliukus dangaus gėrybes ža
liai nudažo ir tariasi žmogui pa
dėję. Tai nesamo daikto už tik
rovę laikymas, tai savęs ir kito 
apgaudinėjimas. Gana tokio sa
vęs apgaudinėjimo visose srity
se! Visi nuo šiandien stokime 
į sunkiausią darbą: pradėkime 
savo vidų, savą asmenybę, savus 
jausmus tvarkyti moksliškai ti
krai, moraliai teisingai ir psicho
logiškai reikiamai elgdamiesi. 
Toks darbas yra labai sėkmin
gas, jei jis pradedamas nuo žmo
gaus amžiaus pradžios ir tęsia
mas iki jam subręstant. Kito ke
lio į laimingesnį-sveikesnį — į 
mažiau riebų žmogaus gyvenimą 
nėra. Todėl kito kelio į sveiką 
suliesėjimą niekas nenurodė, ne
nurodo ir nenurodys, nes negali 
nurodyti, kadangi nėra tokio ki
to kelio žmogaus sveikaton. Už
tat turime realistiškai galvoti 
ir elgtis. Tiek gydytojai, tiek pa
cientai turi turtėti savo jaus
mais ir žiniomis. Tada tik vais
tai suliesėjimu turės savo vie
tą, nors ir labai menkutę.

Išvada. Liaukimės toliau 
tamsybėje, apgavystėje ir jaus
mų nesveikatoje tūppję. visose 
srityse, ypač nutukimo tvarky
me. Liaukimės kaltmti vien ki- 
tus, kada mes patys esame dau
gumos mūsų vargų kaltininkai. 
Nei Dievui, nei šėtonui nemeski
me atsakomybės už mūsų pačių 
turimus nedateklius, ypač mūsų 
auklėjimo trūkumus, pasireiš

kiančius jausmų sutrikimu. Ši
tokio sutrikitno pasekmė yra mū
sų lašininis apsiaustas. Jis la
bai retai atsiranda dėl vadinamų 
“liaukų” netvarkos. — “Aš nie
ko nevalgau ir vis svorio neme
tu...” pasakymai yra labai re- 

j tai tėra faktais pagrįsti. Todėl 
kiekvienas, noris sveikai sulie
sėti, turi ryžtis tai atlikti “vi
somis keturiomis”. Tik nuo to- 

j kio ryžto įsigijimo bus galimi 
j šiokie tokie keliai į liguistai di
delio svorio sveiką sumažinimą.

Tarpe 27 ir 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba RR. (į Visi lietuviai jau šiandien liau- 
Autobusai — 1, 2, 5 ir 15. « kimės save apgaudinėti visokiau-
TEL. (212) 725-2449 g siomis “dietomis”, visokiausiais

masažais, visokiausia suliesėji
mui skirtų klubų veikla. Mums 
augant mūsų auklėtojų, mūsų 
aplinkinių žmonių padaryta klai- 

i da nelengvai atitaisoma. Tai 
turėkime prieš akis — tada 
mums bus lengviau pakeliamos 
visos nemalonios prievolės suriš
tos su teisingu , mediciniškai tik
ru savo riebalinio krovinio sulie- 
sinimu. Už vaistų suliesėjimui 
griebkimės (gydytojui talki- 
kinant) tik tada, kai jau būsi
me apsitvarkę su minėtais, su
liesėjimui būtinais mūsų sveika
tos, ypač jausminės pagrindais.

Pasiskaityti. Medical Tribune, 
Vol. 14, fro. 4, January 24, 1973.

TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai ' 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

NUTUKIMAS - ANKSTYBAS KAPAS
žmogus nenori keisti savo polinkių tiek gerų, 

tiek liguistų. Gyvenimo tiesa
šio krašto viena didžiųjų ne-1 and Drug Administration: FDA) 

' apetitą mažinančius vaistus 
(amphetamine) pataria labai at
sargiai vartoti, nes žmogus ga
li į* juos įprasti ir adlktu tapti. 
Žinoma, visus vaistus reikia ri
botai naudoti.

Daugelis dalykų įtakoja žmo
gaus nutukimą. Kiekviena tau
tybė tūri savus valgio įpročius. 
Atsiminkime, kad nutukėlių ar
mija nėra vienalytis molis. Tai 
paskiri žmonės su skirtingais nu
siteikimais. Kas vienam veikia, 
kitam ne. Kiekvienas žmogus 
yra reikalingas skirtingą paska
tų vieno ar kito darbo atlikimui, 
lįs žmogus, kuris dėl širdies 
kraujagyslių sklerozės buvo ar
ti mirties po širdies atakos, daug 
greičiau pradės pildyti gydyto
jo patarimus, kaip prieš sklerozę 
kovoti dieta, apsiėjimu ir vais
tais. Bet sveiku laikančiam nu- 
tukėliui yra sunku mesti lašinius 
vien dėl to, kad ateityje jam bū
tų geriau — sveikiau. Dėl atei
ties gėrybių nutukėlis nesiryž
ta- šiandien tvarkytis su rieba
lais — taip pat elgiasi jausmais 
nesubrendęs vaikas — jaunuolis. 
Pastarasis irgi nepajėgia šian
dien atsisakyti patogumų dėl ry
toj atsiekiamo gėrio. Taip pa
skubom eina į savą karstaduobę 
dažnas nutukėlis.

Kiekvienas gydytojas žino,

la'nvy yra nutukimas. Tai yra 
tam tikra rūšis blogos mitybos. 
Taip nesveika mityba didina 
žmogaus susirgimus ir artina 
ferankstvyą mirtį. Nutukimas 
ęrisideda prie mirties priartini
me kai kurio amžiaus žmonėms. 
£ymus negerumas dėl nutukimo 
atsiranda dvejose ligose: 1. šir
dies kraujagyslių sklerozėje ir 
2. cukraligėje. Gydytojui ne tiek 
rūpi kasmetinė nutukimo pusė, 
nors tik dėl pastarosios daugu
mas nutukėlių mėgina mesti svo
rį. šiandien visiems aišku, kad 
darniausiai nutunka dėl nesvei
kų Įpročių prie stalo, ir kad pa- 
gij'mas nuo nutukimo galimas 
tik tuos nesveikusius įpročius 
prašalinus. Tai nepajudinama 
Bet žmogus jam nepatinkamos 
t'esos nepriima juk jis ne
priėmė žmoniškiausio žmogaus 
ir prieš beveik 2,000 metų Jį nu
kryžiavo. Tąip jis kryžiuoja sa
ve savo lašinių neatsikratyda- 
mas.

Atsargumas su vaistais 
reikalingas *

Visi gydytojai pripažįsta vir
šui minėtą tiesą: tik persival
gymas dažniausiai žmogų nutu- 
kina ir tik pasninkavimas jį su
lesina. Toliau šios tiesos pra
sideda ginčai dėl priedinio nu
tukimo tvarkymo. Vaistų kon-]kad dažnas jo pacientas kurį 
trolčs įstaiga šiame krašte (Food laiką mėgino vieną ar kitą sulie

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsų siuntas. 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatymuL

PAKETAI-DOVANOS
I SSSR

SENA PATIKIMA FIRMA
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO. NUOLAT AUGANČIAI KLIJENTŪRAI 

40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 

tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 

Jūs būsite-mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausiu katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
(Affiliated with Podarogifts, Inc.)

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
210 FIFTH AVENUE. NEW YORK, N. Y. 10001

arba Į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Straat 

WA 5-8878

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374

SOUTH BOSTON, MASS. 02127

BRANCH:
CHICAGO, ILL 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

3E 5-7788

CLEVELAND, OHIO 44119 
737 East 185th Street 

486-1836

DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560

ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elisabeth Avenue 

354-7608
HAATfcAMCK, MICH. 48212 
11413 .los - Campau Avenue 

: 65-6350
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 S> Bethany 

6T 1-1757
Wj/mi, FLA. 33138

6405 Giseayne Blvd. 
FR 9-8712

MINNEAPOLIS, MlNN. 55411 
2422 Central Ave. N E.

Tel.: (612) 738-25’5
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

2244**

NEW YOftk, R. Y 1W03 
101 First Avenbe 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR 68107 
5524 8. 32nd it. 

7314577
PITTSBURGH, *'A. 15222 
346 Thirti Avt. 

Gt 14712
LOS AN&ELES, CALiF. 90026 
2841 Suns«t Blvd. 

382-1568
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Av*r»u« 

LO 4-7981
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 9-9163
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Strut 

798-3347 •
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudvo- Ave. 

BA 5-5923
VINELAND, N. J 08364
Parish Hall
West Landis Aya. 

(669) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St.

ME 3-1353
SDUTM RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave.

24942S5
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dar jos šiek tiek turint, o ne ta
da, kai jau paskutinioji ateina, 
kai jau grabnyčia degama esti. 
Gana tokio nesveiko elgesio. Ga
na mums lapais kristi dėl viso
kių negalių, nuo kurių galima 
dar ilgam laikui išsisukti.

dinę lentą virš radiatoriaus ir 
ant jos tą pieną palikti. Kol dar 
paviršius juda, pieną padėti šal
dytuvam Nors peiliu piauk — 
taip jis gerai surūgsta ir esti 
skanus.

Arabas virėjas, pacientas da
vė tokį skanaus pieno suraūgini- 
mo receptą: saldų pieną užvirin
ti. Ataušinti, Pridėti į galioną 
du šaukštus pasukų ir pusę puo- 
delio balto jogurto , M ,8
(regular yogurt) Uz kokių as- uk

Prieš vėžį skiepai

Klausimas. Kaip ten yra su 
skiepais prieš vė?į. kaip tamsta 
rašėte — atsakėt vienai mote 
riškei, norinčiai savo vyro vėžį 
sk;epais gydyti. Ar iš tiesų to-

tuonių ar dešimt valandų dėti 
šaldytuvan.
’ KREMZLIŲ IŠSIVIRIMAS

Klausimas. Kaip geriausiai 
pasigaminti seniui įkandamas 
kremzles, taip naudingas kovoje 
’su senatviškumu, prašau man 
paaiškinti. Ačiū.

Atsakymas. Krautuvėse gauna
mos kremzlės yra brangios, kar
tais sūrokos. Ne kiekvienas ga
li jas sukramtyti ir sūrios val
gyti. Todėl patariama virtis na
muose. Paprastam puode kremz
les virti priseina kelias valandas. 
Už tai, Irena Šalčiuvienė tų 
kremzlių pasigaminimui sugal
vojo šitokį būdą: ji iš jų padaro 
skanėstą — sultingas kremzles 
valgo išsivirusi “pressure cook” 
puode, už 24 dolerius nusipirkusi.

Pora stiklinių vandens Įpylusi 
ji šitokiame puode per 45-60 mi
nučių kremzles suminkština. 
Vien pačias kremzles valgo, su
dribusios odos neliesdama. Jei- 
norima šaltiena pasigaminti, ta
da virimą baigiant reikia dau
giau vandens įpilti ir vištienos 
ar kalakutienos pridėti. Dar ga
lima minkštas kremzles sumalti, 
sukapoti, supraustyti. Pagal sa
vo norą iš tų kremzlių galima

STENKIMĖS TEISNGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Rūgusio pieno pasigaminimas
Klausimas. Prašau daktarą 

paaiškinti, kaip namuose pieną 
susirauginti?

Atsakymas. Paduodamas čia 
Irenos Šalčiuvienės skanaus rū
gusio pieno pasigaminimui bū
das. Nugriebto pieno skimmed 
milk) dvi kvortas (pusę galio

ms/ no) sumaišyti su aštuoniais vžflg.

• i

stadijoje? Dėkoju už platesnį 
paaiškinimą.

Atsakymas. Kanadoje, Onta
rio mieste, Roswell Park moks
lininkas Dr. Tin Han pranešė 
savo patyrimus su skiepais prieš 
vėžį šio krašto gydytojams 
(American College of Physi
cians). Skiepijama į odą taip 
vadinamą atsparią Ribo Nuklei
ną Rūgštį (“immune” RNA). 
Taip kūno eilių atsparumas bak
terijoms, virusuams ir pelėsiams 
jau galimas perduoti kitam žmo
gui. Tokia minėta rūgštis (RNA- 
Ribo Nucleic Acid) buvo per
duota įvairiomis vėžio formomis 
sergantiems žmonėm# (Hodg- 
kin’s disease, lymphosarcoma, 
storosios žarnos carcinoma, re
ticulum cell sarcoma...). Toji 
rūgštis būdavo ištraukiama iš 
sveikų žmonių ir Hodgkino liga 
sergančiųjų kraujo baltųjų kū
nelių (lymfocitų), o taip pat iš 
pastarųjų blužnies. Tikrai, tie 
tyrimai yra tik bandymo stadi
joje. Geriau meskime rūkę — 
tada bent plaučiuose vėžio dide
liu tikrumu atsikratysime. Tir- 
kirnės kiekvienas 40 metų su
laukęs bent kartą metuose pas 
gydytoją savo išeinamąją žar
ną (procjtoscopu padaroma proc-

toseopy): tada tikrai nė vienas 
nemirsim* to* žarnos dalie* vė
žiu. Dabar perdažnai jis lietu
vį be laiko nubaigia. Tikrinki- 
mės ir prostatą pas gydytoją: 
paprastas tyrimas — tik jį at
likime. Daug rečiau nuo pro
statos vėžio nukentėsime, jį lai
ku sutvarkydami. Tas pats pa
sakytina ir ketvirtos rūšies vė
žio išvengimui. Skrandžio vė
žio sutvarkymui turi reikšmės, 
gastroseopija (elektriniu vamz
deliu skrandžio vidinės sienelės 
apžiūrėjimas): anksti galima 
susekti skrandžio vėžį. Tada to
kio vėžio tvarkymas esti sėkmin
gesnis.

Matot, kaip mums visiems rei
kia kuo greičiau eiti iš medici
niškų šunkelių į tikrai šiandie
ninį medicinos vieškelį. Sėkmės.

Mayo klinika — kiekvienoj 
vietoj galima

Klausimas. Gerb. Daktare, 
prašau man patarti, ar nereikia 
man vykti Mayo klinikon pasi
tikrinimui sveikatos. Mano drau
gas buvo ten — jis labai paten
kintas. Ten visokie daktarai ge
rai ištiria.

toje, kur yra žmoniškas ir švie
sus gydytojas ir kur yra rei
kiamos priemonės — gali turė
ti Mayo klinikos pajėgumo me
dicinišką apžiūrėjimą ir patari
mą. Mayo klinika yra europi
nio universitetinio masto pajė
gumo. Ten žmoniški ir medici
niškai tikri gydytojai dirba. To
kių darbininkų kiekvienoje vie
tovėje randasi — tik mes save 
priverskime pildyti sveikatos 
dėsnius. Duokim, kiek lietuvių 
pildo apsaugos nuo sklerozės dės
nius, jau pakartotinai čia šia
me skyriuje paskelbtus? Kiek 
lietuvių meta rūkę, girtavę, tuš
čius pagerbimus rengę, kiek 
mūsiškių tikrinasi laiku savo iš
einamąją angą, kiek jų nevalgo 
trynių... Tokiems jokios Mayo 
klinikos nepadės.

KEISTI ŽMONĖS

“Žmonės yra keisti — sako 
prancūzų rašytojas Maicel Pag
nol — pasakyk jiems kad erdvė
je yra 836 milijardai, 618,432,783 
žvaigždės — jie tau patikės, ta
čiau jei ant parko suolelio paka
binsi iškabėlę su užrašu “Naujai 
dažyta”, tai visuomet patikrins

Atsakymas. Kiekvienoje vie- pirštu ar tai tiesa”.

VELTUI 
JŪSŲ NAMŲ

ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos)

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

Phone 847-1140
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CHOOSE FROM

earning 
enough 
interest
on your 
savings

yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$1,000 OR MORE-1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.92% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY 

yearly 

CERTIFICATE* ACCOUNTS 
$1,000 OR MORE-3 MONTHS TO 
LESS THAN 1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

yearly t

PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

YIELD INCREASES TO 5.13% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY
PLUS:
• Deposits received by the 10th of the month, earn 

interest from the 1st, if the funds remain on deposit 
to the end of the interest period. Deposits after the 
10th of the month earn from date of receipt.

• On Passbook Accounts, interest paid to day of 
withdrawal.

FEDER/M.
smAngs

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue at Sacramento / Chicago, Illinois 60632



VIKTORAS NAKAS

ŽVILGSNIS K ANN ARBORO
Penktasis Ann Arboro LSS 

(Lietuvių Studentų Sąjungos) 
susirinkimas įvyko sekmadienį, 
vasario 4 d., 8 vai. vak. Astos 
Banionytės bute. Nuostabu, kad 
tik penki studentai tedalyvavo, 
nors susirinkimas buvo paskelb
tas atvirukais prieš kelias die
nas. Ankstyvesniuose susirinki
muose vis dalyvaudavo tarp 10 
ir 15 narių.

Nežiūrint mažo dalyvių skai
čiaus, daug buvo pasiekta. Pir
mas dienotvarkės punktas — 
Ann Arboro studentų metinis 
Tarptautinis festivalis, kuris 
įvyks kovo 16-18 dienomis Burns 
Park mokykloje. Lietuvių stu
dentų pareigos festivaly yra dve
jopos: LSS turi ne tik suruošti 
lietuvių paviljonėlį, bet taip pat 
ir atstovauti Tarptautinės Orga
nizacijos (Ann Arbor Studens 
International Organization) cen
tro valdybą įvairiuose komite
tuose, kaip skelbimų, tvarkos, bi
lietų pardavimo. Lietuvių paro
dą nutarėm padalinti į tris sritis, 
būtent, Lietuvių kultūra, Lietu
viai Amerikoj, ir Lietuviai žinio
se. Pirmos dvi dalys savaime su
prantamos. Paskutinėje dalyje 
planuojame iškelti lietuvių prie
šinimąsi rusų priespaudai Lietu
voj, ypatingai pereitos vasaros 
riaušės.

Gerai padiskutavę festivalį ir 
pasiskirstę pareigomis ėjome 
prie sekančio dienotvarkės punk
to — lietuvių kalbos ir lietuvių 
tautodailės kursų. Šiuo laiku, 
Ann Arboro universitete nėra

nei vienos liejtuvių kalbos, istori
jos, ar bendros kultūros klasės. 
Nuo mokslo metų pradžios lietu
viai studentai pareiškė norą įs
teigti lietuvių orientacijos kur
sus, ne tik savo išsilavinimui pra
plėsti, bet taip pat supažindinti 
amerikiečius studentus su mūsų 
kultūra. Prieš kelis mėnesius 
pradėjom konkretų darbą įves
ti lietuvių kalbos kursus ir lietu
vių tautodailės kursus, šiame 
susirinkime buvo diskutuojamos 
trys problemos, liečiančios kursų 
steigimą. Pirma, reikia suras-' 
ti lietuvių kalbos ir lietuvių tau
todailės mokytojus dėstyti kur
suose, nes nėra amerikiečių pro
fesorių Ann Arbore, kurie mo-. 
ketų lietuvių kalbą. Lietuvių kal
bos kursams neturėtų būti labai 
sunku surasti lietuvį mokytoją, 
bet bus daugiau kliūčių gauti 
tautodailininką. Antra proble
ma, tai užtenkamas kursų lanky
tojų skaičius. LSS narių yra tik 
virš dvidešimt. Dėl įvairių įsipa
reigojimų ir priežasčių ne visi 
galėtų prisirašyti prie vienų ar 
kitų kursų, o vienai klasei rei
kia bent 15 studentų. Trečia kliū
tis yra pinigai. Universitetas 
neseniai gerokai sumažino savo 
biudžetą, taigi, negali naujų kur
sų finansuoti. Nutarėm prašy
ti lietuvių organizacijas ar fe- 
deralinę valdžią paramos. Ži
nant federal, valdžios ekonomi
nę politiką, tikriausia teks remtis 
tiktai lietuvių organizacijomis.

Trečia susirinkimo dalis buvo 
diskusijos dėl Vasario 16 minėj i-

V. ŠVABIENĖ JŪRATĖ ir KASTYTIS (Grafika)
(Iš vykstančios tradicinės liet, dailės parodos vasario 16 — 25 dA d. 

Čiurlionio galerijoje, Chicagoje.

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

5%
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Philomena

III
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4S4S ARCHER AVENUE 
CH1CA80, ILLINOIS M$32

PHONE: 254-M7S

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

sako

Taupymas yra šeimos pareiga. 
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

mo. Nutarėm bandyti gauti lei
dimą lietuviškai vėliavai Michi
gan© Universiteto centrinėj aikš
tėj iškelti. Buvo nutarta įteikti 
straipsnį apie Vavasario 16-tą 
Michigan© Universiteto “Michi
gan Daily” laikraščiui. Po to se
kė diskusijos apie Ann Arbore 
Vasario 16-tos minėjimą, kuris 
įvyks “Rive Gauche” Tarptau
tiniam Centre, vasario 16 d., 
penktadienį, 8 vai. vak. Buvo 
nutarta svečius pavaišinti lietu
viškais kepiniais ir palinksmin
ti lietuviškomis dainomis bei lie
tuviškų plokštelių muzika. Dau- < cikle. Straipsnis išspausdintas 
giau apie tai sekančioj korespon
dencijoj.

Paskutinė dienotvarkės dalis 
buvo balsavimas dėl LSS konsti
tucijos siūlomų pakeitimų, šie 
pakeitimai buvo iškelti LSS me
tiniame suvažiavime Padėkos 
savaitgaly Klevelande. Po ilgų 
diskusijų statuto pakeitimai bu
vo vienbalsiai priimti, nors ir su 
rezervais. Visi nutarėm, kad 
daugumas keitimų buvo reika
lingi. Tačiau nariams nepatiko, 
kad reikėjo, yįstis pakeitimus

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Judita L. Vaitukaitytė iš Re
production Research Board, Na
tional Institute of Child Health 
and Human Development, Be
thesda,-Maryland, yra viena iš 
keturių bendraautorių straips
nio apie ethinyl estradiolo skir
tingą veikimą į plazmos FSH ir 
LH hormonus žiūrint kada jis 
buvo duotas menstrualiniame

leidinyje The Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism, 
tomas 36, nr. 1 1973 m. sausio 
mėnesį.

C. J. Grudzinskas ir M. J. 
Wies iš Process and Analytical 
Research Section, Lederle Labo
ratories, American Cyanamid 
Co., Pearl River, New York, lei
dinyje Tetrahedron Letters, nr. 
2 1973 m. sausio mėnesį, pa
skelbė studiją, apie prostaglan
dinų ir kongenerų organinę sin-

Antradienį, vasario 6-tą die
ną susirinkom bendrų pietų “Mi- 
chigano Union” pastato kafite- 
rijoj. Čia nutarėm lietuvių tau
todailės kursų rengimą atidėti 
neribotam laikui. Tuo būdu, ga
lėsim visas pastangas aukoti tik
tai lietuvių kalbos kursams.

•NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar 
pradėti taupyti.

$20,000,000.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki

CHICAGO

Regular
Passbook 
Account

90 Day 
Passbook 
Accounts

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years).

$5.000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575
4)6

Mirties nugalėjimas?
Sensacingi Koelno daktaro 

eksperimentai

BBG iš Kolno, Vakarų Vo
kietijoje, praneša, kad jaunam 
Kolno universiteto docentui Dr. 
Konstantinui Hossman (36 me
tų amžiaus) per 3 metus ekspe
rimentuojant su katėmis ir bež
džionėmis pavyko mirtį “atšauk
ti”, tai yra atgaivinti daugiau 
kaip valandai praėjus po to, kai 
akademiškai objektas yra skai
tomas galutinai miręs. Ligi šiol 
medicina skelbė, kad smegenims 
nebegaunant kraujo (kurs iš
nešioja celėms gyvybei būtinai 
reikalingą deguonį), smegenys 
vėliausiai per 10 minučių nebeat- 
gaivinamai miršta.

Dr. Hossman savo bandymų 
gyvuliams (katėms ir beždžio
nėms) visiškai uždaro kraujo 
plūdimą į smegenis ir po visos 
valandos kraujo kanalus atida
ro, ir trijų valandų bėgyje tie 
gyvuliai vėl pilnai atsipeikėja ir 
reaguoja kaip ir prieš bandymą. 
Kaip jis tai padaro? Jis tai 
daro šiek tiek padidindamas 
vulio kraujo spaudimą.

Prof. Klaus Zūlch, kurs
Max Plank smegenų tyrimo in
stituto Koine direktorius, pasa
kė; “šitie sensacingi rezultatai 
yra milžiniškos reikšmės. Net 
labiausiai žymūs kolegos tokį da
lyką skaitė negalimu... Dar mes 
nežinome, kur yra riba tarp gy
vybės ir mirties — už IV2 va-

landos ar dar tohnn žingsnis po 
žingsnio mes tirsime toliau”.

* ?< J t- - i

— Ar žinai už ką gausi lupti? 
— Klausia tėvas sūnų. — Nes 
užgavai mažesnį už save.

— O aš manau, kad todėl, jog 
aš esu mažesnis už tave, — at
siliepė sūnus.

0

pa- 
gy-

yra

V.TC Vilkaitis iš AustraliStųĮ- 
Atomic Energy Commission Re
search Establichment, Lucas 
Heights, N. S. W., Australia yra 
vienas iš trijų bendraautorių 
straipsnio apie nusėdinimo są
lygų įtaką į ammonium diurana- 
to ir uranium dioksido pudraš. 
Straipsnis atspausdintas leidi
nyje Journal of Nuclear Materi
als, tomas 44, nr. 2 1972 m. rugp. 
mėnesį.

A. Žukauskas iš Lietuvos 
mokslų akademijos metinėje mo
nografijoje Advances in Heat 
Transfer, tomas 8 (edited by J. 
P. Hartnett and Thomas F. la
vine, Jr., Academic Press, New 
York, 1972 m. 93-160 p. p. p.), 
parašė platų apžvalginį straips
nį apie šilumos perdavimą iš 
kartu bėgančių vamzdžių.

A. Žukausko vadovaujama 
Lietuvos mokslininkų grupė yra 
atlikusi daug svarbių darbų ši
lumos perdavimo srityje ir šio 
apžvalginio straipsnio išspausdi
nimas tai puikiai parodo. Paste
bėtina, jog Amerikoje Romas 
Viskanta iš Purdue universiteto 
yra pagarsėjęs toje pačioje sri
tyje ir yra parašęs apžvalginį 
straipsnį apie radiacijos perda
vimą ir konvencijos sąveiksmį 
su radiacijos šilumos perdavimu 
toje pačioje monografijų seri
joje trečiame tome.

Saulius šimoliūnas

GOETHES SĄMOJUS

Kai kartą garsusis vokiečių 
poetas Johann-Wolfgang Goethe 
vaikštinėjo Weimaro parke, ta
kelyje kuriame tegalėjo praeiti 
vienas žmogus, susitiko prieš jį 
ateinantį savo didžiausią kriti
ką. Kritikas jam riktelėjo:

— Niekuomet nepasitraukiu 
iš kelio kvailiams.

— O aš tai atvirkščiai — vi
suomet, — atsiliepė Goethe ir 
pasitraukė iš takelio į šoną.

SKAITYK f ATS IR PARAGIHC
KITUS SKAITYTI -

- <Ksi Konfucijns buvo klatr> 
tas, kokios jis yra nuomones apie 
dvasias, jis atsakė: “Gerbk ja$ 
ir laikykis atokiau nuo jų”.

• Garsusis dailininkas Ceza
nne nebuvo priimtas nariu į dai
lės akademiją, nes jo piešiniai 
buvo įvertinti kaip nepaprastai 
silpni.

CR ANE SAVINGS and Loan Association

lOAH

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

6
CZ. mokama dvieįy 

v mėty certifi-
catams. Mažiau

sia $5,000 
ar daugiau

% on 
investment 

account

Pinigai įdėtii prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir-ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

PER ANNUM

$5000 or morw 
certificates 

2 year min.

K% HIGH RATES
™. PAID QUARTERLY AT
PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

SAVINGS AND LOAN. ASSOCIATION

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

BRIGHTON
HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE*
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Raginkitesavo apylinkę 
11 augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

■

>

n

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates '

■

Pa* mus taupomi Jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniikus jūsų užsimojimu*. Antru, 
fie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti

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

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

0

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, III 60601

VIENA STIPRIAUSIU BENDROVĘ) TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metate _ TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

$
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“...Užplūdo klaidžios mintys, pažadai, suktybės, 
Nužmoginta tiesa ir išpūstos didybės, 
Ir širdis užvertė tamsos rūkų kalnais...

Angiai sušliurino tėvynę mano gražią
Ir suvertė kapan kiekvieną seną ežią:
Ir sodas — nebe sodas, rožė — ne gėlė,
Net niaukiasi kapuos saugi tėvų vėlė.

Išvydę po laukus klajojančiąją erkę, 
šermukšniai ir žilvyčiai vieškelėliuos verkia.
Lietuviška širdis, jautresnė už lapus, 
Nelinko svetimiems, kur vėjas ją papūs...”

Keli gabaliukai kitokio pobūdžio F. Kiršos poezijos:

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

Laisvės troškimas neužslopinamas

tą nepilnapročiu skelbė okupanto įsakyti keli Kauno gy
dytojai ir siaurus akiračius turintieji keli Chicagos dak
tarai Bet tūkstančiai jaunuolių, pažinojusių Kalantą ir 
kalbėjusių su juo iki paskutinių jo gyvenimo dienų, žino, 
kad Kalanta panaudojo vienintelę protesto priemonę, ku
ri yra galima “komunistinėje santvarkoje”. Jaunimas 
ten negali pasisakyti spaudoje, neturi teisės šaukti susi-

Šis savaitgalis yra Lietuvos nepriklausomybės savait
galis. Vieni minėjo Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo 55 metų sukaktį penktadienį, vasario 16 dieną, kiti 
minės šeštadienį, o tretieji didesnius susirinkimus šau-

rinkimų ir jokiomis priemonėmis negali atkreipti pasau
lio dėmesio į Lietuvoje rusų vedamą prievartą. Dienraš
tis priminė savo skaitytojams ir 17,000 lietuvių peticiją 
Jungtinėms Tautoms apie pagrindinių žmogaus teisių

kia sekmadienį. Lietuvos nepriklausomybės sukaktį mini pažeidimus Alytaus ir Prienų apskrityse. Parašus peti- 
ne tiktai lietuviai, bet ir amerikiečiai. cijai lietuviai surinko pačių komunistų panosėje ir suge-

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazys 
Bobelis išvyko į Washingtoną, kad galėtų pats asmeniš
kai dalyvauti JAV senate ir atstovų rūmuose Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo metu. Senate kalbas pasižadė
jo pasakyti Illinois senatoriai Charles Percy ir Adlai Ste
venson jr. Atstovų rūmuose minėjimui vadovaus Daniel 
Flood. Daugelis pareiškimų apie Lietuvos nepriklauso
mybę ir rusų primestą Lietuvos pavergimą bus įrašyta j 
kongreso rekordą.

Amerikos Lietuvių Taryba praeitą savaitę išsiunti
nėjo didesniems Amerikos dienraščiams informacijas apie 
1918 metais vas. 16 dieną Lietuvos Tarybos Vilniuje pa
skelbtą krašto nepriklausomybę ir Lietuvos valstybės 
tvarkymą iki Stalino ir Hitlerio susitarimo pradėti An
trąjį Pasaulinį Karą. Paminėtas ir sovietų karo jėgų įsi
veržimas į Lietuvą bei kitas Pabaltijo valstybes, bei prie
vartinis minėtų kraštų įjungimas į Sovietų Sąjungą.

Anglų ir kitomis kalbomis leidžiami laikraščiai pasi
naudojo Amerikos Lietuvių Tarybos paruošta informaci
ne medžiaga ir paminėjo lietuviams brangią ir visame 
krašte minimą Lietuvos nepriklausomybės sukaktį. New 
York Titties, plačiausiai skaitomas Amerikos dienraštis, 
parašė Įžanginį, kuriame paminėjo Lietuvos okupaciją ir 
prievartinio įjungimo į Sovietų Sąjungą faktą.

New Yorko pamini Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacijos faktą, o savo skaitytojams primena, kad lais
vojo pasaulio didžiosios valstybės Pabaltijo kraštų įjun
gimo į Sovietų Sąjungą nepripažįsta. Sovietų valdžia 
prievartauja pavergtų kraštų gyventojus ir, pamindama 
pačias pagrindines žmogaus teises. New Yorko dienraš
tis pabrėžia, kad lietuviams bus labai sunku išsikovoti 
laisvę, bet tuo pačiu metu jis primena ir okupantui, kad 
laisvės ir nepriklausomybėes troškimas dega Baltijos 
kraštuose. Jis primena Romo Kalantos susideginimą ir 
tūkstantines lietuviško jaunimo demonstracijas prieš

bėjo išsiųsti tą peticiją į Jungtines Tautas.
Rusai naudoja visas priemones Lietuvos prijungimui 

įteisinti, bet iki šio meto jiems nepavyko. Jie ir ateityje 
bandys neleisti Lietuvos, Latvijos ir Estijos pavergimo 
klausimo kelti Jungtinėse Tautose. Jeigu kas pabando 
primestos prievartos klausimą kelti viešumon, tai sovietų 
atstovai tvirtina, jog tai “kišimasis” į vidaus reikalus. 
New York Times įžanginis sako, kad mažos kaimyninės 
valstybės užgrobimas yra neateisėtas veiksmas. Šios so
vietų karo jėgų padarytos prievartos laisvasis pasaulis 
niekad neužmrš.

Jos niekad neužmirš ir lietuviai. Amerikos lietuviai, 
susiorganizavę į Amerikos Lietuvių Tarybą, Vasario 16 
dieną įvairiausiais būdais primena laisvajam pasauliui 
lietuvių tautos laisvės troškimą ir kovos ryžtą. Pačioje 
Lietuvoje lietuviai šiandien negali gimtinio savo krašto 
nepriklausomybės sukakties paminėti. Jie negali vaikams 
apie lietuvių tautos laisvės troškimą prisiminti. Kovoju
sieji už Lietuvos nepriklausomybę lietuviai ten niekinami 
ir šmeižiami, o didvyriais skelbiami svetimoms valsty
bėms parsidavusieji lietuviai komunistai.

Amerikos lietuvių vienybę bando ardyti okupantas. 
Apmokyti ir gerai organizuoti sovietų valdžios agentai 
bando paveikti silpnesniuosius, jie taikosi ir prie silphes- 
nių lietuviškų organizacijų. Bet iki šio meto priešui dar 
nepavyko laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių tarpe 
rasti vergijos šalininkų. Nuo senų laikų čia buvo užsilikęs 
vienas kitas darbininkų klasės gynėjas, bet šiandien, ir jis 
jau baigia įsitikinti, kad komunistai darbininkų teisių ne
gina ir ekonominės jų būklės nepagerina.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimų proga lietuviai 
deda auką pavergto krašto laisvinimo reikalui. Auką jie 
duoda Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri iki šio meto dau
giausia yra padariusi gimtinio krašto teisėms ginti.

“Jis buvo tas, kurio Bėra.
Kasdieną, džiaugėsi aušra.
Atėjo vakaras. Naktis.
Ir virto pelenu mintis”.

"...Miltų kalną kai pritrynė,
Kepė duoną raganinę.
Daug murmėjo, daug žadėjo, 
Kai reikėjo: neturėjo, neturėjo.

Vietoj rugio, smėlį kepė, 
Vietoj sviesto — molį tepė. 
Nei vaikučiai, nei seneliai 
Duonos suktamtyt nfegAli”.

“šitais laukais tėvai ir protėviai praėjo: 
Jų giesmės buvo gražios, dideli vargai...
Ir naujai giminei jų stebūklinga sėja 
Iš po velėnų kelia plaukiantis.daigai”.

“Atnešk, motule, man iš Nemuno vandens 
Nuplauti suvėlom iš Svetimų kraštų; 
Tėvynės ilgėsys širdies nebekutens, 
Aš noriu būti linksmas ir žvalus kaip tu” 

“Nėra čia ko! Nėra čia ko krapštyti nosį! 
Tautieti atbulas, keiksmu neatsiloši 
Nuo laiko pareigos nei savo giminės!
Gali tik būt aršus — vergauti, kas penės”.

“Tylėk, svajonės nepavysi.
Neskaldyk žodžiais tylumos. K 
Gana man žiburių akyse 
Ir lūpų šilumos...”

“...O, milžinų gentie! Lankau pilkųjų kapą 
Su širdgėlos malda ir, giesme iŠ anapus.
Jau neprikelti man jų pelenų tylos, 
Tiktai karių dvasia vaikų vaikams bylos 
Apie kančias laukuos, apie kančias ant kiemo, 
Apie kančias mieste ir vasarą, ir žiemą, 
Kai sūnų Aprangoj, prie motinos akių. 
Apleido šunimis, kad mirtų dar klaikiau...”

j e. Poezijoj realybė reiSkiisi 
simbolikų, žodia trapus ir są
lyginis. Prerija vientisi, kaip ug 
nies tvanas.

Gražiausias lakštingalos gie
dojimas yra tada, kada ji p$ri ir 
dojimas yra tada, kada ji pėri ir 
na pakilęs viršum savo lizdo. 
Sulaukę jauniklių, jie nutyla, 
nes nebėra reikalo giedoti.

Kas ateina su lyra į šventovę, 
tą gali teisti tik šventovės val
dovas.

Jaunimas, išaugęs mieste, ne
gali būti kitoks, nes jis, nepažįs
ta nei Lietuvos, nei jos oro, nei 
pAdairos. Jaunimas kitoks; nes 
visas pasaulis kitoks.

jaunystė visiems viena ir ta 
pati. Visi ją mes suprantame, 
nes visi-buvome jauni, lengvi, 
kaip žiogeliai.

Nė viena revoliucija, sugrio
vus viską, neduoda viską nauja. 
Vėliau ima čiulpti syvus iš se
novės.

Būna žmogus savaip kvailas 
ar savaip genialus. Tik vidutinio
kai panašūs vienas į kitą.

Gražu gyvenimui ruoštis, dar 
gražiau gyvenimą papildyti, o 
visų gražiausia gyvenimu ža
vėtis ir didžiuotis.

Tarp daugybes išsigimimų, 
šiame amžiuje išsigimė garbė ir 
didvyriškumas.

Senais laikais žmonės mirė dėl
šį Fausto Kiršos Palikimo pri

statymą, daugiausia paremta iš
traukomis, norisi baigti prozi
niais poeto “Užrašų” pasisaky
mais:

"... Rašau neverčiamas, bet 
traukiamas nerimstančių min
čių, kurios nerimsta gal dėl to, 
kad nori būti surašytos į saki
nius, pasakytos, jog buvo jau
nystė, svajonės, kovos ir mirtis... 
Dabar čia dėstomos mintys yra 
grynai plaukiančios iŠ smegenų 
rezervuaro ir širdies bangavi
mo.^:

Aš noriu vaikščioti žeme, ne 
viršum debesų, šventąjį Ras
tą aš skaitau pilstydamas gelto
ną smėlį iš vienos saujos į kitą: 
įrodymui, kad žemės trauka yra 
taip pat didelė, kaip ir dvasiniai 
raštai.

Aš. esu principo žmogus. Lank
stūs žmonės man ne prie širdies. 
Vėjažiedžiai. Patinka kietmedis, 
kurio šeivomis audžiami gražūs 
raštai.

Mari jinai patinka. Galiu pail
sėti. Ji kalba ir kalba, kaip ver
petas. Balsas skAmbūš, net švėl- 
nok'As. Mano pareiga tik klausy
ti ir karts nuo karto įsiterpti: 
‘.‘taip”, “rife”, “gerai”, “blogAi”, 
“kur”, “kieno”, “kokia spalva”, 
“‘ar toli”, “ar greit”, ir t. t. Tai 
lengviausia konvencija.

bės atomas ir turiu atlikti savo 
pareigą. Tai mano filosofija, 
metafizika, paskirtis.

Laisvė yra idealas, o ne pre
kė. Kova dėl tautos laisvės taip 
pat yra idealas, bet ne prekė.

Svetimoteriavimas išplaukia 
iš meilės palinkimų, kuriuos gal 
ir Dievas kitaip supranta, negu 
teologių teigia.

Mūšų išmokslintų vyrų la
bai mšžai kultūringų. Jie civili
zuoti, panašūs j prijaukintus 
ožius. Jie dažnai badosi, nes pas 
juos pasireiškia atavistinis bar
barizmas.

Kas niekina laisvą Lietuvą ir 
lietuvius, kas niekina tuos, ku
rie nori laisvės, tas hfekina sa- 
to tekus ir seseris, kurie lais
tei gyvena. Kas paperkamas 
kalba Už rusus, tas tik iš vardo 
lietuvio, bet dvašiojfe rūsAs, ries 
Siekia to, kb rusai Siekia — Lie
tuvos šUvirškinimo rusų žiauno- 
Se.

Kas yra atgyventa? Atfeyven-

religijos, dėl meilės, dėl garbės, 
dėl laimės ir įvairių dorybių. Da
bar kovojama tik dėl to, kad ne
mirtum !

Tas, kuris tiki, nuodėmės ne
papildo, nes tikėjiihas atleidžia 
nuodėmę.

Laimingiausiai Amerikoje gy
vena šuo. Jis nebadauja. Vilkų 
nėra, žmonės negali jo mušti.Jėi 
gtili arit kelio, žmogtis ttiH jį ap
lenkti. Fabrikai specialų mAistą 
gamina. Katei blogiau. Ji bijo 
Šuns, šuo nieko nebijo.

Įžengti į septintą metų dešim
tį yra lygu įžengti į mirties zčną.

Senatvė yra tuo brangi, kad 
turi labai daug atsiminimų...

Visi terminai.ateina, ateis ir 
mirties terminas.

šliures sudėviu anksčiau, kaip 
batus. Vadinas, pasenau...”

Užteks! 318 puslapių, puikiai 
išleištis ir daugeliu nUotrAūkų 
papuoštos -knygos “pirsliavimo” 
Užsimojime neišrašysi. Reikia 
tą, kaip pradžioje sakyta, kny
ga, kol kas, vienintelę tokio po-
būdžio, pačiam įsigyti (kaina 6. l. , , .. . . ouuzio, pačiam isigyri (Kaina o
a»l- ”> ir t®igar-bulinti. Kiekviena svetimybė iš

didi, šAvi žmoriės kiiklūs. Sve-
timybes atstovAują einąs su kir
viais IT dzidomis — hipopota- 
ihą mieliau apdainuos; negu tė
vynės ineilę.

Kuo gilesnis šulinys, tuo tam-

džiuojant, skaityti ne vieną, Ant
rą, bet dabgelį kArtų. Joje po
etas ir gilus mąstytojas iškyla 
visu sAvo turėto talento didingu
mu. Šiulau knygos mylėtojams 
tuo įsitikinti.

okupantą. Šiandien niekam ne paslaptis, kad Romas Ka- Trumparegiai politikai bando ardyti Amerikos Lietu- 
lanta susidegino protestuodamas prieš sovietų okupaciją vių Tarybos vedamą darbą, bet nieko geresnio iki Šio riie- 
ir rusų primestą žiauraus išnaudojimo santvarką. Kalan- to jie nepasiūlė.

Tuo patim aš pats galiu pa
grota galvoti apie savo reikalus, 
Net svajoti, žinoma, užsnūsti ne
galima. Tai būtų įžeidimas.

Aš jaučiu savy sijos įtempi- 
ihą. Aš esu miliardinės begaly-

sesnis dugnas.../ Kuo gilesnė 
praraja, tuo klaikesnė gelmė — 
viliojanti gelmė. / Kuo labiau 
giliniesi į savo specialybę, tuo 
aplinka darosi tolimesnė.

Poezija yra regėjimas tatriso-

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KTTAil PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
biENfcAŠTj 4&LU*IENAŠ"

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

25
1953 m. balandžio 12 dieną Sokolų sve

tainėje Milerių puoselėjamas Dramos ra
telis Naujienoms pastatė “Gyvuosius nu
mirėlius”. Daugelį kartų čikagieėiams vai
dintame veikale Petronėlei Milerienei ir 
vėl teko vaidinti svarbią Žindulienės rolę. 
Veikalą ji mintinai mokėjo, todėl ir vai
dinimas jai labai gerai vyko. Puikiai tą 
vakarą vaidino Edvardas Radvila. Visą 
vakarą paįvairino Dr. P. Grigaitis, tik ką 
grįžęs iš Washingtono, kur kartu su visa 
lietuvių delegacija Baltuose Rūmuose bu
vo prezidento Eisenhowerio priimtas. Jis 
papasakojo kelionės ir pasikalbėjimo su 
prezidentu smulkmenas.

1953 m. gegužio 3 dieną Steponavičiaus 
vadovaujamas “Pirmyn” choras Sokolu 
svetainėje, stovėjusioje S. Kedzie gatvėje, 
suvaidino Ir sudainavo Ft. Šuberto “Meilės 
dainas”. Milerienei ir čia teko vaidinti svar
biausią ponios KobUrgienės rolę. Povilas 
dainavo chore, o kai programa pasibaigė, 
tai ėjo viso vakaro vedėjo pareigas. Tų 
pačių metų rudenį tie patys žmonės Nau
jienoms dar kartą suvaidino “Aušros sū
nūs”. šį kartą Milerienė vaidino Rožę, o 
Gulbinienė Barborą. Vakaras buvo gražus 
ir sėkmingas.

1951 m. balandžio 23 d. Chicagos Lieto-

vių Draugija, kurios sekretorium ir reika
lų vedėju buvo Povilas Mileris, minėjo 
savo 45 metų veiklos sukaktį. “Pirmyn” 
choras paruošė tos sukakties minėjimo pro
gramą. Abu Mileriai dainavo chore, abu 
dalyvavo visuose vakaro paruošimo dar
buose. Tų pačių metų bak 25 dieną “Pir
myn” choras suruošė Naujienų 40 metų 
jubiliejaus programą. Dainavo Metropoli
tan operos dainininkė Anna Kaskas, o jai 
pritarė Steponavičiaus vadovaujamas cho
ras ir didelis orkestras. Abu Mileriai dai
navo chore ir jubiliejaus vakaro paruoši
mo darbuose. Tais pačiais metais Juzė 
Gulbinienė ir Petronėlė Milerienė minėjo 
teatralinės veiklos 40 metų sukaktį.

MILERIAI APLANKĖ LIETUVĄ
1925 metais abu Mileriai aplankė gimti

nį savo kraštą. Tais laikais Naujienos tu
rėjo kelionių biurą. Naujienose buvo gali
ma nusipirkti bet kokiai kelionei tikėtų. 
Daugiausia per Naujienas Amerikos lietu
viai važiavo į Lietuvą. Naujienos siuntė 
pinigus į Lietuvą ir organizavo ekskursijas.

Susidarius dideshei keleivių grupei, 
reikėdavo palydovų. Dabar visi naujai at
važiavusieji lietuviai kalba angliškai. Iš
imtį sudaro tiktai vyresnio amžiaus žmo
nės, kurie sėdi namie ir retai susitinka su 
amerikiečiais. Bet šimtmečio pradžioje at
važiavusieji angliškai nesuprasdavo. Dir
bantieji pramokdavo gana greitai, bet na
mie sėdėjusios šeimininkės labai sunkiai 
susikalbėdavo. Žodį kitą jos suprasdavo ir

net galėdavo ištarti, bet šiaip jbms būdavo 
gana sunku. Didėlės transporto bendrovės 
turėdavo bėdos su žmonėmis, nesupran
tančiais angliškai. Jos duodavo vieną ar 
dvi vietas palydovams nemokamai, kad 
tiktai nusikratytų bereikalingų rūpesčių. 
Sunku patenkinti žmogų, kuris negali pa
sakyti ko jis norį.

Naujienos sudariusios didesnes ekskur
sijas, gaudavo veltui tikėtus keliems paly
dovams. Į Lietuvą keleivius dažniaiisiai 
lydėdavo Antanas Rypkevivius. Jis važiuo
davo su žmona, nuvykdavo į Alvitą, ap
lankydavo artimuosius ir gyvendavo Kau
ne, kol visi keleiviai suvažiuodavo, kad 
galėtų grįžti į Chicagą. Jis kelis įtartus bu
vo nuvažiavęs į nepriklausomą Lietuvą ir 
turėjo progos gana gerai Lietuvos gyveni
mą pažinti. Lydėjo į LietttVU Vifetią ekskur
siją ir p. Kostas M. Augustas su savo žmo
na. Jiedu ne tik Žemaitiją aplankė, bet il
gesnį laiką pabtivė pačiame KAuhe. jiedu 
turėjo progos arčiau susi pažibti šti tuome
tiniais Kauno laikraščių redAktoriais ir su 
jais pabendrauti.

Vieną ekskursiją lydėjo Povilas Mile
ris.. Laivas nuvyko į Klaipėdą, “ten ame
rikiečiai buvo gražiai sutiktų pavaišinti ir 
išlydėti. Iš Klaipėdos daugelis ekskuršan- 
tų išskubėjo į savo kaimus ir miestelius, o 
Povilas, kaip ekskursijos vadovas , su da
limi keleivių ilgiau užtruko pačioje klai- 
pėdoje. Povilas traukiniu nuvažiavo į Kau
ną, kur turėjo apsistoti Metropolio viešbu
tyje. Tai buvo naujausias ir geriausias tuo

metinio Kauno viešbutis. Parvažiavusieji 
turistai pasakoja, kad dar ir šiandien Kau
ne Metropolis yra pats geriausias viešbu
tis. Jame apsistodavo užsienfti pirkliai ir 
diplomatai. Viešbutis buvo sueuropintas, 
kad Kauną lankantieji diplomatai ir užsie
nio pirkliai “susidarytų gerą nuomonę” 
apie Lietuvą ir lietuvius.

METROPOLIO DURININKAS

Mileris jau iš anksto buvo užsukęs nak
vynei kambarius. Jis pasirinko Metropolį, 
kad keleiviai galėtų gerai Užkišti Ir išsi
miegoti. Atvažiavę į Katmd šWtį‘, keti ve
žikai visus nuvežė tiesiai prie Metropbtio. 
Amerikos lietuvius pasitiko durininkas. 
Povilas buvo aukštas vyras, bet durinin
kas būvu visa galva Už jį aukštesnis. Ke
purė btlvo didelė, apvedžiota auksiniais 
kaspinais, švarkelis didelis, hėt tankovŽS 
buvo trumpos. Tai buvo stambaus sudėji
mo jtibdahdK

— Iš kur velnias čia šitą juodį atnešė, 
— tarė Ponias greta buvusiam bendrake
leiviui, manydamas, kad juodis tiktai an
gliškai supranta.

— Iš Chicagos, ponas, — jam gražiai lie
tuviškai atsakė Metropolio durininkas.

— Tai kur tu lietuviškai pramokai? — 
buėo antras Povilo kiabsiAhs.

— Chicagoje, — ramiai jam atsakė juo
dai durlnlhkas.

— Tai kaip tu Chicagoje galėjai lietuviš
kai pramokti? — vėl paklausė Mileris.

—Dirbdamas su lietuviais, — paaiški-

no durininkas. — Tais laikais Chicagoje 
pačius sunkiausius skerdyklų darbus dirbo 
lietuyiai. Skerdyklose buvo vokiečių, jie 
turėdavo geresnius ir lengvesnitis darbus. 
Italai skerdyklose neišlaikydavo, lenkų 
darbininkai nemėgdavo, užtat lietuviams 
tekdavo atlikti patys pavojingiatisi ir sun
kiausi darbai... Dar sunkesnius darbus 
teko dirbti į skerdyklas priimtiems juoda- 
odžiattis... Man teko dirbti su lietuviais, 
todėl besiklausydamas jų pokalbių aš pra
mokau lietuviškai...

Tudjau paaiškėjo, kad Lietuvon nuva
žiavusioje grupėje buvo pora čikagiečių, 
kurie buvo dirbę: skerdyklose. Sū otiH- 
ninku jie išsikalbėjo ir rado bendrų pažįs
tamų. Juodžiai lietuvius mėgo, nes su jais 
galėdavo t-hšti bendrą kalbą. NAttio parva- 
tiavusieji mūsų tautiečiai taip pat su juo 
Šiisidraugavo . Pasirodo, kad Metropolio 
durininkas Kaune buvo gana populiarūs. 
Jis turėjo gerų pažinčių ir btivt» pfetenkih- 
tas savo darbu.

(Rii« rinnirianl

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“K A U j I R N A 8”

Jos visad rašo
TEISYBE
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PR Mt29
OR. ANNA BĄUUNAS

AKIŲ. AUSŲ, N09IM
* IR —RK1W MMQ6

2858 W. Ord Street
VataftAw pajĮal anai tarimą

Rorz. SoL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AkUMRijA IK MOikkv UU»U$ 
UlNkKQLOGlHg CHIRURGUA 
May oo. KutaaAi kX (Crewtard

MMicai ttutMingj. lei. LU 
<*ruiaa hjgnnim pagal susiultuxmu

^451 AMlAOAMlMl

iet**4 EKMpect 8-1717

ML S. MEZIS
GYUl ivJA» IK wmKwxGAS 

J MM »M( 63rd S1KKST
«faU xaa amu* po pteią W; vak. 7-8 
ujk.uu tuuraoxeuMua < peaKuuuitauu*. 
ireciaa. ir aemnad. ouaaa uzcuuyiaa.

KM. 4241 WKJH corn PLAL* 
Knone; Rfcputriic 7-/XM

Otte G Ke BOttUS 
lNK»Ty iK SlaPUmQ IakV 

CHIRURGUA
Tolei. 695-0533

Fea Valley Medical Coater 
MO SUMMIT ST.

KOUTS At, Elgin, Illinois

ML ATER MIAZIS
rritaiCiAN anO bUkutUN
-*H WSST 71tt STREET 

WtiaM; HEmiecx 4-0449
KMHi.. lee-ftii

U£4dV tKuAiMUlkO.

uiihi(flMiiuii> u, aoumUmL a—7 vaL. 
<uumL pĖaluuueių nuo i—5. tree, 

tf seftad. uxuu susitarus.
■—1" ' .... . , , — 

Ret; G1 MUJ

Wl W. USUi - E1S1NAS
AikUSkKUA IK MUihKŲ LIGOS 
^inmaulvgins GHlkukGUA 

el32 be. Kodzie Ave^ WA 5-2670 
_• uiiiudos pagal susitarimą. Jei neat-

_ mi ir.puv aMjImninu mi 3-Ouui,

UK. NINA KRAUCEL-
KRIAUCEUUNA1TE

aKUSSRUA IR MOTERŲ LIGOS
•132 So. KEDZ11 AVE.

Tel er. WA a-xe/u.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

ML L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALAKUOS: 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. ______

Ml FRANK HECKAS
OPTOMETRIST AS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Ret. tbl.; WA 5-3099

U8BAKYKITR DABA* 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFIKATAI
Jie yra geriausia dovana.

Intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsg gimines —

Su jais jūsų gimines gali gau
ti ką tik jie non uz oaų regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
jeiu į krautuvę su iuu aoL ir nu
pirkti ten prekių uz 20U ar 300 
dol. netgi daugiau.

Specialaus Rublio Certifika- 
tus galima »k>Wti į paprastus 
rublius aukščiausiu kursu.

Pilnai garantuoti ir duoda 
greičiausią patarnavimą. Certi- 
iikatai yra pristatomi per 3 
savaites. Specialaus Rublio 
kaina yra $2.35.
Joki p primokei img nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.

Reikalaukite mūšy veltui siun
čiam? iliustruotp katalogu.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
ToL 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ
Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas.

ZHIGULI VAZ 2101
US$3214.00

MOSKVITCH 412 IE (Export 
Model) $3298.00

MOSKVITCH 408 IE
US$3033.00

ZAPOROZHETS ZAZ 968
U$$2026.00

Reikalaukite rnūsp specialaus 
Biuletenio su automobiliu pa
veikslais. Dėl apartmentp ir 
dėvėtų drabužių, taip pat reika

laukite specialių katalogų.
Mes turime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

gėlininkas 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui Ir sMcniriės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. H.fĮąm Ąvo,. - ^6-1220

GUŽAUSKŲ 
GRLRS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HlLtS GtlfllYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Įiefonai: PR 84)833 fr Pfc 8-0834

Gcero Bendruomenės pareiškimas
L. B. Cicero Apylinkės Val

dyba nuoširdžiai sveikina tau
tiniai sąmoningą ir ryžtingą 
Cicero Apylinkės L. Bendruo
menę, linki vieningo, darnaus 
ir našaus darbo pagrįsto tėvy
nės Lietuvos ir h’ettrvią tautos 
meile ir jai ištikimybe.

Nuoširdžiai ji dėkaja už pa
reikštą jai pasitikėjimą, kuris 
įgalina ją ryžtingai ir vienin
gai vykdyti L. B. įstatų ir apy
linkės narių susirinkimo pa
vestas svarbias, garbingas ir 
atsakingas pareigas. šiame 
darbe ji tikisi iš apylinkės na
rių veiksmingos paramos ir 
glaudaus bendradarbiavimo.

Naujoji Apylinkės Valdyba 
griežtai pasisako prieš bendra
darbiavimą su Lietuvos oku
panto įstaigomis bei jų patikė
tiniais prieš jų meninius ren
ginius ir spaudą, o ypač prieš 
mūsų jaunimo — vaikų orga
nizuotą vežimą į bet kurias 
komunistų stovyklas. Toks 
bendradarbiavimas: a) skaldo 
išeivijos vienybę, b) pripažįs
ta Lietuvos okupaciją, c) ne
silaiko mūsų Veiksnių nurody
mų, d) pritaria mūsų tautos 
naikinimui, išnaudojimui, jos 
kultūros ir tautinių papročių 
griovimui, e) nuvertina mū
sų savanorių, karių, partiza
nų, šaulių ir visų kovotojų, 
veikėjų kovas, darbus ir gyvy
bės aukas sudėtas ant tėvynės 
Lietuvos Laisvės aukuro.

Apylinkės Valdyba dės visas 
pastangas, kad L. Bendruome
nė būtų visų ir visiems tautinio 
atsigaivinimo ir kūrybinio iš
sisakymo vieta, lietuvių kultū
ros ugdymb veikšnyš.

Ypatingą dėmesį kreipsime į 
lituanistines mokyklas, viso
mis savo išgalėmis joms padė
sime ir stengsimės sudaryti 
palankias darbo sąlygas tiek 
mokytojams, tiek mokiniams.

Rūpinsimės ir teiksime viso
keriopą paramą veikiančiom 
lietuvių organizacijom, ypač 
jaunimo: sporto, tautinių šo
kių . grupėms.. chorams ir t t

Valdyba maloniai prašo ir 
kviečia kiekvieną lietuvį jung
tis į L. Bendruomenės eiles, 
nes kiekvieno mūšų pirmoji ir 
šventa pareiga įnešti savo tau
tinį įnašą, atiduoti tautinę 
duoklę lietuvybės išlaikymui 
ir pavergtos tėvynės Lietuvos 
išlaisvinimui. Valdyba

MIAMI, FLORIDA
Miestas švenčia Lietuvos

Gautas paprastu paštu, de
ja pavėluotai Miami miesto pra-! 
nešimas apie Lietuvos Nepri-I 
klausomybės paskelbimo —i 
Vasario 16 minėjimą Miami,I 
Fla. Pranešimas anglų kalba 
skelbia:

Miami miestas, Floridoje, 
Bayfront Parko Amfiteatre* 
penktadienio vakarą vasario 
16 d., 1973, 7:45 valandą lietu
vių sopranui Danai Stankaity- 
tei dalyvaujant pateikia... 
specialų koncertą, celebruojant 
55-ją Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną.

Programa: Maršas “Sveiki
nimas Lietuvių tautai — Caesar 
la Monaca.

Lietuvių Rapsodija Nr. 1 — 
A. Louis Scarmolin.

Maršas “Leiskit į Tėvynę” — 
Bronius Jonušas.

Soprano Dana Stankaitytė 
solo arija iš Ponchielii oprėos 
“La Gioconda”.

Overtiūra iš A. Ponchielii 
operos “I Lituani” (Lietuviai), 
parašė Caesar la Monaca.
Soprano Dana Stankaitytė so

lo melodija “Pace, pace, mio 
’Dio’ iš Verdi operos “La For-| 
ža del Destino” (Likimo galia).

Vaizdinė fantazija “Lietu
vių festivalis” su muzikos pa
lyda tolumoje, sutaisė Caesar 
la Monaca.

Lietuvių Tautos Himnas “Lie
tuva, tėvyne mūsų” ir Star 
Spangled Banner.

Koncertai kiekvieną trečia
dienio ir penktadienio vakarą 
nuo 7:45 vai. Visi esate kvie
čiami dalyvauti tuose nemoka
muose koncertuose, kuriuos 
jūsų malonumui teikia Miami 
mieštas.

ČESLOVAS GEDGAUDAS, 
MCSU PRAEITIES 

BEIEŠKANT

neita mano lengva. Mat. 11:294*

Kurie nešioja tą jungą, tie turi Dievo žodžio užtikrinimą, kad visi 
daiktai išvien veikia jų labui, kad juo sunkesnė našta yra uždėta ant jų, 
tuo didesnė bus jų palaima ir atlyginimas ateityje; juo sunkesni yra jų 
patyrimai šiame laike, tuo šviesesnė bus jų garbė ir šviesesnis bus jų

nesunki; todėl, kad suprantame kokį jungą turime ir jis yra visai lengvas 
ir tinkamas: o dar daugiau, jis yra nesunkus todėL kad mūsų Viešpats 
mums geibsta.

kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavlsf, 2715 W. 66th Chicago, Illinois 60629

Ši nekantriai laukta knyga, 
atskleidžianti daug mūsų seno
vės paslapčių, pagaliau išvydo 
šviesą. (Kietais viršeliais, 15 
dol.)

Perlaidas galima siųsti tie
siog autoriui P. O. Box 5544. 
Santa Monica, Cal. 90405.

• šeima nuotaikingai pieta*? 
ja. Staiga mažasis Petriukaęi 
pertraukia tylą:

— Tėte, kodėl tu apsivedei ma
mą?

Tėvas susimąsto, padeda ša
kutę ir kurį laiką žiūrėjęs į žmflį- 
na sako:

— Matai, net vaikas negali te 
suprasti.

— Tėte, mokytojas vis mašn 
sako, kad turiu įsigyti enciklo
pediją.

— Dar ko. Gali kaip ir kiti vat 
kai mokyklon vaikščioti pėsčiai.

SUSIRINKIMV

PRANEŠIMAI

— Tėte, kur yra Alpės?
— Paklausk mamą. Ji visuo

met perki! no j a daiktus iš vie
tos į vietą. f

— Žemaičių Kultūros Klubo effi- 
nis narių susirinkimas Įvyks trečia
dienį, vasario 21 d. .7:00 vaL vm. 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd SI. 
Nariai kviečiami atsilankyti, neš rei
kia aptarti klubo reikalus. Po «G- 
sirinkimo bus. vaišės.. , . {.

SKAITYK PATS IRPAFJGIN
KITUS SKAITYTI

SAU J1 INAS

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos klubo mėnesinis nariu sut
rinkimas įvyks sekmadienį, vasario 
18 d. 1:00 vai. popiet Hollywood sa
lėje. 2417 W. 43rd St. Nariai malo
nėkite atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus. Rožė Didžgalvis, raš%

M
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JVBITO RASTO PAMOKYMAI

KIHtVIENA DIENA BUTINI
PAA6KMMAI.
“ISCIONIUI

- 8V. RA6TO TYRINSTOJAI

■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■B

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKšl'Ž AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IB DIDtlAUSlA LAIDOJIMO ĮTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 . 1742

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

J Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad. trečiad 
ir Bfenkt. 24 ir M vai. vak. Seštadie- 
nūda 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

» pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71s» STREET 
OflM teisiu HEmlock 4-2123 
Retid. telef.: Gibson 1619$

Priima ligonius pagal susitarimą Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 84186 ;

P. SUOKS, 0. P.
SS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
V Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

A dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Areh Supports) ir L t

VaL: 9-4 h- 8—8. Šeštadieniais D—L i 
2850 West Ord W, Chicago, IR. 60629 

Telef.: PRoepoct 6-5064

Paleido Amerikos 
serbą iš kalėjimo 
BELGRADAS. — Jugoslavija 

paleido iš kalėjimo Amerikos pi
lietį George Sodic, 54 metų, nors 
jis iškalėjo tik septynis mėnesius 
iš jam priteistų 18 mėn. Įdomu, 
kad jis buvo apkaltintas veikla 
prieš Jugoslaviją Amerikoje. Gy
vendamas Čikagoje Sodic akty
viai veikė patriotinėje serbų or
ganizacijoje Saint Sava.

Nutaręs aplankyti savb gim
tinę Sodic pernai buvo suimtas 
ir apkaltintas veikla prieš Ju
goslavijos liaudį ir valstybę, 
priešiškos propagandos skleidi
mu ir pan. Teismaš jam buvo 
uždėjęs 5 metas kalėjimo, vė
liau apeliacijos teismas bausmę 
sumažino iki 18 mėn. Prie jo pa
leidimo neabejotinai prisidėjo 
Amerikos valstybės departamen
tas, daręs Jugoslavijai didelį 
Spaudimą.

BRONIUS BUDRElKA
Mirė 1973 m, vasario 1 d. Vasario 5 d. palaidotas Cypress Hill Ceme
tery, Jamaica Ave. ir Crescent St., Brooklyn, N. Y.

Liko nuliųdūs gyvenimo draugė, EVGENUA D. BUDRElKA ir 
sūnus ALGIS BUDRElKA Lietuvoje. Sunki liga, o dar sunkesnis atsi
skyrimo momentas. Ilsėkis toli grožio ir gyvybės nesančioje žemėje, 
kuri nepaiso skausmų nei ašarų. Greit ir mes ten ateisime. -

Nuliūdus žmona Evga.

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS. DABAR "NAUJIENOSE 

su DIDELtMlS NUOLArDOMrŠ:

Kietais viršeliais, vietoje $4 00 daVar tik __ ________$3.00
Minkštais viršeliais tik __ __________________________ $2.00

Dr. A. J. GbsMn — AUKŠTA KULTORA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europa Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

atsiuntus žak} arba

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
■lai? irki-T-’ —, ....... ' ,

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Laidotuvių
Direktorių
Aasoeiacijoe

AMBULANCE 
PATARNAV* 
MAS PIRMA 
IR NAKTĮ

TURIM6 
<OPLYč»M 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

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

BUTKUS - VASAITIS
^,cef^ 1^* Pfiohė: OLympic 2-1POS

p. a ||

Ir ja • - 1
SOPHIE BARČUS

RADIJO *EIMO$ VALANDOS į 

; V isos programos id W0PA, t 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12! 
vai. ryto. — Šeštadieni ir Kk- 
madienl nuo 8:30 iki 9:30 vaL i 
ryto.

Telef.: HEmlock 42^13

7159 So. MAPLEWOOD AVE. ,
CHICAGO. ILL. 60629

SAIT'iONAS. — Per keturias 
dienas iš P. Vietnamo buvo iš
vežti 1,465 amerikiečiai karei
viai ir jų ten dabar liko 15,744. 
Iki šio mėnesio galo liks apie 
10,000.

PETRAS nifiUCNAS
4348 So. CALIFORNIA AV®, Phone: LAfayette 3-3572

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". - TURI GERIAUSIĄ | 

PASISEKIMĄ HHNYJ1

Pasveikink savo draugus 

per •Naujienas"

“NAUJIE^AL ’ SKAifO VTSI, 
SROVIŲ ŽMONES: DARB1NTN 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIG 
NALAI. DVASININKAI. VALS 
TYBININKA1, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO. KAD “NAUJIENOJ’ 
PADUODA TEISINGIAUSIA.' 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RASTIS.

tau kurti taika* atzpauKfinta Ir galima gauti knygų rinkoje

uhicAgos Lietuviu istoriją
ta knyga aprašanti paskutUnq 90 (1869-1999) metu 
[yvenima ir ją atliktus dirbus. 684 pa). Kaina 
erikoi Lietuvių Istorijos Draugija.

lyta pirmas Chlcagon atvažiavęs Metuvis, pirmoa 
jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

raščtai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugia. 48 
1, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių blografl- 
entuoti kstallldikų. soctaltatinitj. laisvamaniškų h 
itHktl darbai. įsteigtos mokykloj skaityklos, ban-

NorinUeii Mą knyfą MYti, prašomi parašyti čekį arba Monar 

Amerikos lietuvių isttmtfoš drauguos

ŪEO&Gfe RLbMlNAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: YAroa 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS
(LAURAWTCZ)' ‘

2424 W EST 69th STREET
2814 WEST 23rd PLACE 
11028 SOUTHWJSST HIGHWAY, Palea Hills, UL 974-4413 
' jl . '| fl r-• • w

REgublie 7-1213
Virginia 7-66T1

P. J. RIDIKAS
3354 96. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1311



T R U,M P A.I 
hi________ '^4

- Dr. Rimvydas Šilbajoris,^ 
Ohio valstybinio universiteto ginkluoti juodukai, 
profesorius, skaitys paskaitą niginę, kurioje buvę apie 
Chicagos universitete apie so- dol. Sakosi esąs pensininkas 
vietą spaudimą lietuvių ir kitų atimtą pinigų labai gaila. 
Pabaltijo tautų literatūroje po 
kario
ateinantį pirmadienį vasario H.Dybienė iš Homewood, 
19 <1. I vai. popiet Albert Pick yra tarpe 102 Field muziejaus 
Hali. 5828 S. LnAersity Ave.Jtalikininkų. Jie buvo pagerbti 
118 kambaryje.

Paskaita bus

— Steve Jurkus, yvv. West
Siete apylinkėje pasakojo, kati ton Parko baigė Illinois Tech- gos, 
praeitą sekmadienį apie 9 vai. nologijos institutą 
vakare prie Western ir 21 gat- laipsnių.
vės užpuolė du jauni peiliais

Atėmė pi-
20 
ir

— .4. Šalna iš Wooddale

— Petras Rraiionis iš Rrigh- Dabar jos yra visiems naiidin- 
reikaiingos. net būtinos.

ą bakalauro 
Taip pat baigė S. Ga- 

conis iš Beverly apylinkės.

— Raimondas Barčus iš Be
verly apylinkės baigė biologi-
jos mokslus bakalauro laips
niu Illinois Benediktinų kole- 

jr gijoje, Lisle, III. Jis buvo tos 
jį| kolegijos Sporto informacijos 

direktorius.

— Vasario 14 <L posėdyje 
L. Žurnalistų Sąjungos centro 
valdyba pakėlė į sąjungos gar
bės narius ilgametį laikrašti
ninką, visuomenininką. Nau
jienų redaktorių Juozą Pronski].

NE DIPLOMATAS

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

BILIJ^R — TYPIST
Experienced. Billing on individual 
Snap-Out Forms using IBM type
writer. Operate 10-key adding ma
chine. Varied duties. 5-day week. 

Must speak and write English. 
Pleasant working conditions.
LOOP .316-8153

— Mary Kazakevich iš Gage 
Parko apylinkės, kartu su pre
numerata atsiuntė vajui 5 dol. 

n • ., n i Petras Maleta iš Brighton Par-■ I k'- ’iv“”!'’ 3 <l»l
131o Archer Avė. rodys filmų

16-sios ištraukas iš gyvenimo ir įvykių

įėjimas visiems‘specialioje sueigoje vasario 13’ 
d.

Kr. Donelaičio Žemesnio
sios ir Aukštesniosios lituanisti
nės mokyklos Vasario _
minėjimas įvvks vasario mėn. 1930 - 39 m. Įėjimas nemoka- ring 
17 d.. T" 
kyklos auditorijoje. Trumpą 
meninę programa atliks mo
kyklą mokiniai. Kviečiami tė
veliai ir svečiai minėjime gau
siai dalyvauti.

11 vai. rvto McKav mo- nias. Filmos bus rodomos va-• •
sario 21 d. 1:30 vai. popiet ir ” dol.
7:15 vai. vak.

- Juozas Budreika iš Clea- 
apy linkės, mokėdamas 

prenumeratą, atsiuntė vajui

DEPENDABLE WOMAN WANTED 
to assist elderly Lady semi invalid. 
Live in. Northside of Chicago. Top 
salary and home for right person. 
References. Excellent transportation. 
Some English necessary.
Call 549-2001 after 4 P. M. daily and 

weekends all day.

wWVl

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui* Namai, Žema — Pardavimui

—PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, ILL Virginia 7-7747

— Kelly Parko instruktorė 
Kathy Prendergast vasario pa
baigoje organizuoja eleganci-

— Kastytis ir Zeima Juškėnai jos ir higienos kursus niergai- 
iš Brighton Paiko apylinkės!tems ir moterims. Informaci- 
dviejų savaičių atostogas p ra- jas teikia ir registruoja antra- 
leidžia Floridoj. Ten pat atos- dieniais
togauja Klaudijus ir Birutė penkpenktadieniais 
Pumpučiai.

ketvirtadieniais ir 
telefonu

YA 7 — 1 M3.

CHICAGOS LIETUVIU CHORAS

"PIRMYN
S TATO

JOHANN STRAUSS’O TR-.J.U VEIKSMU OPERETE

FILI HA 9RUMENĖ

SU SIMF.QHHNIU ORKESTRU

MARIA HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ

GAUNAMI MARGINIUOSE

SE!>’AO»£>n
SERMAOieH'.

aCKMAOtCK; BALANDŽIO MEN.

ALVIH4 QS 
j. Aleksiui

REŽiSORIUS — DIRIGENTAS
MUZ. STEPHENS-STEPONAVIČIUS

BILIETAI

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningu patarnavimu. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimu.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S

—

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai,
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2808 Wwt 69th SL, Chicago, DI. 60625. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas (vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

I— 11 ■' " -I — ■ n ■

Prof. Vaclovo Biržiškos 
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajam* 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

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. lllinote

4 — NAUJI ENOB, CHICAM 8, ILL,—SATURDAY, FEBRUARY 17, 1973

— Vladas Navickas iš Brid- 
geporto apylinkės, Balfo ir ki
tų lietuviškų organzaciją dar
buotojas, įteikė Naujienų va
jui 10 dol. Du Navickų sūnūs 
dirba Naujienų ekspedicijoje. 
Jie yra geri mokiniai ir punk
tualūs darbininkai.

— Ponia A. Novack, Alton, 
III., kartu su prenumerata ir 
komplimentais visiems Nau
jienų bendradarbiams, atsiun
tė vajui 5 dol.. Vajaus komisi
ja visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja, visus skaitytojus 
prašo remti Naujienas ir imtis 
iniciatyvos platinimui darant 
pastangų surasti bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietuviai 
yra kviečiami užsisakyti Nau
jienas. Jos nusipelnė visų dė
mesio ir paramos, nes išreiš
kia patriotinės daugumos nuo
taikas ir padeda įvykdyti jos 
valią. Gerose draugijose bei 
sueigose dabar yra mada jas 
girti, o ne peikti.

— Vaclovas — Walter Lau- 
rynov, gini. 1890 m. Mažei
kiuose, mirė vasario 5 <1. Mi
chigan City ligoninėje. Pasku
tiniu metu gyveno M. Stevens 
ir Onos Rakauskienės šeimose, 
Beverly Shores, Ind. Velionis 
buvo etikos ir estetikos specia
listas, tarnavo Col. B. R. Mc 
Cormick rezidencijoje vyriau
siu šeimininku. Pamaldos už 
velionį bus vasario 17 d. 12 vai. 
šv. Kryžiaus bažnyčioje. Jas 
organizuoja M. Santoski.

— Charles Genis, Cicero. III., 
pakartotinai įteikė per Kazį P. 
Deveikį Naujienų vajui 5 dol. 
Tos apylinkės lietuviai ypatin
gai vertina ir remia Naujienas, 
nes jos savo informacija padėjo 
demokratinei daugumai nusi- 
kratvti nepageidaujamų ele
mentų dominavimo, kurį bu
vo pasiekė patriotizmo apgau
lėmis veikiant užkulisinėms jė
goms.

Viešbučio laukiamajame sė
di su sūnum juana, graži mo
teris. Netoli nuo jų skaito laik
raštį jaunas, geros išvaizdos vy
ras. Po kurio laiko prie jo pri
eina vaikutis ir klausia

— Pone, ar tamsta turi žmo
ną ? VIDUTINIO AMŽIAUS MOTERIS

Y ieško nuomoti 3 arba 4 kambarių
*'*••• . butą. Pageidaujama Marquette arba

— Ar ilgai tamsta būsi šia- Gage Parkų apylinkėje, tel. 776-0121
me viešbutyje? !

REIKALINGA NAMŲ SEIMININKĖ
_  Apie pora savaičių, _ at- DUODAMAS ATSKIRAS kambarys.
, . .., . 2 vaikai šeimoje. Susikalbėti angliš-

sake vyriSKis. kai. Reikalingos rekomendacijos.
— Staiga vaikutis atsisuka į Tel. 769-2230. Prašyti ir kalbėti tik

motiną ir klausia: į su Mr- UfschuItz-
— Mamyt, ką dar turėjau pa- AUT0 BOOKKEEPER-ASSISTANT

klausti? Experience in AP and AR needed.
Good working conditions. Fulltime 
Good pay.’

ROGERS
2720 S. Michigan

Ask for

• Motina pasakoja savo še- 
šerių metu sūnui:

—Garnys tau atnešė mažą 
broliuką. Nori jį pamatyti?

— Ne. Aš noriu geriau pama
tyti tą garnį.

— Rašyt. Jurgio 'Gliaudos 
naujas istorinis romanas “Sun
kiausiu keliu” vaizduoja 1918- 
1919 m. įvykius — Lietuvos 
kariuomenės kūrimą, demo
kratinės santvarkos pirmuosius 
diegus, Mykolo Sleževičiaus ir 
kitų pasišventėlių mintis, žy
gius ir darbus. Dr. Kazio Gri-į 
niaus Fondo leidinys. Kietais 
viršeliais su dail. Broniaus ~ L
Murino aplanku, 251 psl. kaina 
5 dol. Čikagoj knyga pardavi
nėjama “Marginiuose”. “Ter- 
roj”, Vaznelių “Gift Interna
tional”. Iš kitur — užsisakyti 
paštu, pasiuntus 5 dol. 25 et. 
šiuo adresu: SĖJA, c/o J. Ur- 
belis, 1649 No. Broadway. Mel
rose Park, Ill. 60160.

su Mr. Lifschultz.

PONTIAC 
Ave. 225-4300 
MARSHA

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GOOD GOING TAVERN BUSINESS 
for sale. Owner retiring. 

4018 So. Rockwell St.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS didelis i ’ 
kambarys su baldais, taip pat su 
maistu, jei reikalinga. 906 N. Rock
well St. Skambinti 489-6875.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

| visų Būsiu draudimo agentūra!
J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Ave,
TEMPO

271-3200
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 

Sekmadienį. 1—5 vai. 4955 South 
Laporte Ave. (4934 West). Labai gra
ži ir ištaiginga 1% aukšto mūrinė 
rezidencija. Labai didelė virtuvė su 
kabinetais ir perlinių plytelių sieno
mis.

BUTŲ NU AM AVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554
APŽIŪRĖKITE TINKAMAM 

ĮVERTINIMUI

TEMPO
271-3200

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPI-
miegamas jo J 2 labai ouikūs butai po 6 kam-

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

136 AKRŲ FARMA
dol. už akra. Gana Ivgus pavir- 
ir gera žemė. Apie 20 akrų miš-

400
sius
ko. Geras gabalas prie gero kelio. 3 
miegamų modernus namas, daržinė 
ir kiti trobesiai. Labai gera fanna 
už tą kainą.

18 AKRŲ FARMA
Prie gero kelio, netoli valstiioS greit
kelio. 3 miegamų vieno aukšto mo
dernus namas su naujais kilimais, 
gera virtuvė, dideliu salionu. Darži
nė. garažas. Patrauklus namas, so
dyba ir gera žemė.

— Kas sausio 14 d. buvote 
69-je g-je GINTARAS CLUB 
užeigoje ir per klaidą apsivil
kote ne savo paltą, malonėkite 
grąžinti į tą pačią vietą ir at- Prie gero kelio. Apie 
siiriiti savo paliktąjį. (Pr.)

22 AKRŲ FARMA

barius ir nedidelis 2 kambarių butas 
pastogėje šeimai, tain pat 2 mašinų 
medinis garažas labai geroje vietoje 
netoli 43-čios gatvės ir California 
Ave. Žemi mokesčiai, tuojau galima 
užimti visą namą. Stebėtinai įkai
nuota žema kaina tik $23.900. Var
dan savosios laimės skambinkite .. - _ ... . .
stebukladariui. Skambinkite MICHA- f1}?' Puošnus pauu karpetai

Arti 
paja-

Mar-

— Minint Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktį yra tin
kamiausias laikas ir geriausia 
proga lengvu būdu tinkamai 
supažindinti savo draugus ir 
kaimynus su Lietuva, jos isto
rija ir problemomis. Prel. dr. 
Juozo B. Končiaus angliškai 
parašyta 142 psl. knyga “His
tory of Lithuania” yra tinka
mas tam tisklui leidinys. Kaina 
2 dol. Gaunama Naujienose, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. (Pr.)

— Chicaqos Lietuviai mėgsta 
ir remia Naujienas, nes jos vra 
įdomios, 
lingos.
džius iš Marquette Parko mo
kėdami prenumeratas atsiuntė 
vajui po 2 dol. A. Gaška iš;

naudingos ir reika- 
F. Birbilas ir V. Ra-

Brighton Parko apylinkės at- raitienė,
siuntė 3 dol.

— Mykolas Puškarskis iš 
McKinley Parko apylinkės at
siuntė vajui 8 doi. Tarnauda
mas puskarininkiu Lietuvos 
kariuomenėje ir sargybų kuo
pose prie Amerikos armijos, jis 
visuomet buvo pavydžiu rodė 
savo meilę Lietuvai ir savam 
tautiečiui. Tos gerosios savy
bės paliko ryškios remiant lie
tuvišką spaudą ir bendruosius 
darbus.

—Operetę “Čigonų Baronas” 
stato PIRMYN choras, Marijos 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje kovo 24. 25 ir bal. 1 d. 
d. Solistai: Kristina Milleriūtė, 
Algirdas Brazis, Alvina Gied- 

\ Juozas Liurušonis, 
Eleanora Zapolienė. Albertas 
Snarskis, Juozas Aleksiūnas ir 
kiti. Bilietai gaunami Margi
niuose, 2511 West 69th St. (Pr)

— Ponia Julia Cybulski. Hot.: 
Springs, Ark., atsiuntė Naujie
nų vajui 5 dol. auką, kad jos 
galėtų plėsti savo teigiamą ir 
reikalingą įtaką demokratinė
je lietuvių visuomenėje. Va
jaus komisija visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja, vi
sus skaitytojus prašo remti 
Naujienas ir daryti pastangų: 
suradimui bent po vieną naują j 
skaitytoją imantis iniciatyvos; 
platinti savo aplinkoje bei apv-{ 
linkėję. Visi lietuviai yra kvie
čiami užsisakyti Naujienas.

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER

2749 West 63rd Street
CHICAGO. ILL 60629

434-3400 or 735-1968

Puikus atremontuotas 
kia virtuve 
daržinė.

Prašome

ir vonia.

4 akrai miško, 
namas su nui-

Yra nedidelė

skambinti 
angliškai.

arba rašyti

JEFFERIES AGENCY 
1007 Main St. 

Bochester, Ind. 46975
Tel. (219) 223-6111

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM) 

Pensininkams automobiliu 
APDRAUDA 

Amžius 62—80 
BACEVIČIUS 778-2233

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas 

<________________________________ j

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBBS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18.800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 
mu. Galima gauti už $70,000.

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

I MODERNI S Kamh. mūro reziden- 
. “built- 

in” virtuvė. 114 vonios. Du greta do 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500.

ORIGIN AIUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 

’zu šildymas ir garažas aptvertas pla- 
514 kambariu mfi-mis oaMtnRa^h t,ls sklvnas paiamu $6.600 metams. 
Udo namas su 3 dvigubo dydžio įme- Pra§0 $45.000 Priims rimtas dervbas. 
gamaisiais, labai oato^a i»- gražia j PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras, 
virtuve su valgomuoju jom ir imon- 2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
tuotomis virimo bni kepimo ^krosnį- • kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge
m’s. taip Dat atlaikų pašalinimo ledinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
įrengimu, centriniu m-o vėsinimu ir|£3Rooo 
puošniais kilimais. Beismanto sienos 
vra iškaltos ir įrengta šeimos poil
siui ir džiaugsmui. 2 mašinų garažas. 
Labai gera St. Svmnhorosa paraoi- 
io« apylinkė. Jei tikėiote kada nors 
rasti bargeną. tai dabar jam vra 
atėies laikas. Skambinate stebukla
dariui. Skambinkite MICHAELS da
bar. Kalbame lietuviškai.

254-8500

ELS dabar. Kalbamo lietuviškai.
254-8500

PUIKUS BARGEN'AS

SAVININKAS PARDUODA gera 
mūrini naiamu narna 2 do 4 2 no 
5 ir beismante 2 butai no 2 kamba
rius 2 mašimi mūrinis Garažas. 65-ta 
ir Talman. Tel. 737-5676.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖ-! 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code S13 302-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

$36000.
6^ KAMBARIU didelis Georgian.

VONIOS. įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaiti 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- 
ciia. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai Cent, oro vėsinimas Garažas. 
Arti Kedzip ir Darko. $40.000

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

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias wzo šildymas. Arti Margučio 
radiio $15 800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metu 
mūras. Cent, oro vėsinimas. įrengtas 
beismontas. baras. Itį vonios. 40’ lo
tas Garažas. $24 000.

PLATUS VERTINGAS T.OTAS Mar- 
auetfe Parke Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas boicman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

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

TERRA
brangenybės. Laikrodžiai, Dovano* 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

A. 6. AUTO REBUHDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Di. 80B09. TeL: VT 7-3447

DHL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
*R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tnckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymai Mūrininko, 
staliaus cemento ir dažvtoio darbai 
koltui įkainavimas Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

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

Federalinlu I* va f st f jos palamų 
mokesty apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo ♦erto pirkimas • 
pardavimas

Parašu neliūdi limes

Draudimo Informed j e»

HOME INSURANCE
Call: Prank Zapolis 
3208V1 W. 95th St 

GA 44654

-Ui' >4t: ro »n>: LIBWItV CaffiM'

A. A L. INSURANCE B REALTY
A. LAURAITIS

' INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

NAUJAS ADRESAS
Simaitis realty

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

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

tuhe-ups Ir t. t.
4824 So CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




