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BUVĘS GUB 0. KERNER PRHŽINTAS KALTU
EGIPTO ATSTOVAS ATVYKSTA TARTIS 

SU AMERIKOS VYRIAUSYBE
KAIRAS. — Viduriniųjų Rytų žinių agentūra Egipte paskel

bė, kad prezidento Sadato patarėjas valstybės saugumo reikalams 
Hafez Ismail ketvirtadienį vyksta j Washingtona. Prieš tai jis 
lankysis Londone, kur jau vakar tarėsi su užsienio reikalų mi- 
nisteriu Douglas Home ir premjeru Heath. Valstybės departa
mentas patvirtino žinią, kad Ismail atvyksta pasikalbėti su pre
zidentu Nixonu ir valstybės sekretoriumi Rogers. Sakoma, kad 
pasitarimas gali būti naudingas. Neseniai Washingtone lankėsi 
Jordano karalius Huseinas, o kovo 1 d. atvažiuoja Izraelio prem
jerė Goldą Meir. Valstybės departamentas pareiškė, kad jam bus 
malonu išgirsti Egipto pažiūras.

Egiptas pradėjo plačią diplo
matinę ofenzyvą, šio mėnesio 
gale Egipto užsienio reikalų mi- 
nisteris Zayyat važiuoja į Kini
ją. Atrodo, kad Egipto kampa
nija nukreipta į penkias didžią
sias valstybes: Kiniją, Sovietų 
Sąjungą, kur Ismail jau buvo,

TEISMO JURY PASKELBĖ SPRENDIMU
ČIKAGA. — Vakar buvusuio Illinois gubernatoriaus Otto 

Kerner ir buvusio jo iždo direktoriaus Isaacs jury paskelbė savo 
sprendimą — abu pripažinti kaltais. Teismas tęsėsi septynias 
savaites. Vyriausybės prokurorai dvejis metus dirbo, kol su
rinko bylai medžiagą. Teismai buvo pristatyti 8,000 puslapių įro
dymų, buvo 39 prokuroro ir 33 gynėju liudininkai. Byla valdžiai

Ameriką, 
ziją.

Britaniją ir Prancū-

Egiptas visur pabrėžia savo 
taikos troškimą, o kartu įsakmiai 
pasisako prieš savo žemių paliki
mą Izraelio rankose. Egipto vy
riausybės padėtis namie yra la
bai sunki. Dalis egiptiečių ne
patenkinta dabartine “nei taika 
nei karas” padėtimi. Amerikos 
ankstyvesnis pasiūlymas ieško
ti “dalinės” taikos, Izraeliui pa
sitraukiant toliau nuo Suezo ka
nalo, o Egiptui atidarant tą ka
nalą tarptautinei prekybai, ne
sulaukė Egipto pritarimo. Kai 
kas Egipte viscr nenori pri
tarti tokiai raikai, kurią siūlytų 
ir propaguotų Izraelį ginklais re
mianti Amerika.

Egipto vyriausybė supranta, 
kad šiuo metu ji negali pradėti 
prieš Izraelį karo veiksmų, nes 
Izraelis yra daug stipresnis. 
Naujas karas be reikiamo pasi
ruošimo ir apsiginklavimo tik 
sustiprintų Izraelio pozicijas. 
Egipto kariuomenėje yra karš
tuolių, kurie reikalauja pradėti 
“šventąjį karą” tuoj pat. Tie 
karštuoliai sudaro vyriausybei 
daug nepatogumų, nes ji geriau 
žino, kad Egiptui karą laimėti 
yra beveik neįmanoma. Taip nuo 
1971 metų ir vyrauja paliaubos 
bei diplomatinis karas. Arabai 
tą diplomatinę kovą lengvai lai
mi Jungtinėse Tautose ir kitur. 
Tačiau nuo įvairių JT rezoliuci
jų, kurias Izraelis piktai atmeta, 
padėtis okupuotose žemėse nesi
keičia. Izraelis stato naujas gy
venvietes buvusiose Egipto, Jor
dano ir Sirijos žemėse, neklau
sydamas tarptautinės opinijos.

Persekiojimas nėra 
vidaus reikalas

“Darbininkija atmeta dvily
pumą pagrindinių demokratinių 
teisių atžvilgiu” — šia antrašte 
'“AFL-CIO News” savaitrašty
je (1973.1.20) išspausdintas 
JAV organizuotosios darbininki
jos prezidento George Meany ve
damasis. Atmesdamas ameriki
nės vadinamos naujosios kairės 
veidmainiškumą, Meany rašo:

“Kas liečia Maskvos dabarti
nę politiką, mums sakoma, kad 
mes turime ‘priimti tikrovės po
litiką”. Tai reiškia Berlyno Sie
ną, minų laukus išilgai sienų, so
vietų žydų išpirkimą; tai reiškia 
sutikti, kad, sakykime, Lietu
vos katalikų persekiojimas yra 
sovietų vidaus reikalas. Mūsų 
požiūris į visa tai kitoks. Mes 
nenorime sukelti karų, bet mes... 
pabrėšime skirtumą tarp demo
kratijos ir diktatūros”. (E)

1$ VISO PASAULIO

PEKINAS. — Kinijos komu
nistų partijos organas Jenmin 
Jih Pao pirmame puslapyje ap
rašė dr. Kissingerio susitikimą 
su Mac Tse Tungu ir įdėjo dvi 
fotografijas. Kinijos televizijos
stotis šį susitikimą parodė visai 
Kinijai. Kinų žinių agentūra pa
skelbė, kad Mao Tse Tungas per
davė geriausius linkėjimus pre
zidentui Nixonui. Diplomatiniai 
stebėtojai sako, kad pats linkė
jimo faktas nestebina, tačiau pa
skelbimas, kad Mao sveikina pre
zidentą Nixoną yra naujas ir 
įdomus reiškinys.

WASHINGTONAS. • ‘
rikos spauda palankiai komentuo

SAIGONAS. — Amerikos kariuomenės P. Vietname štabas 
paskelbė, kad dar 1,564 kareiviai buvo išvežti iš P. Vietnamo ir 
dabar ten liko 14,180 vyrų, žemiausias skaičius per 10 metų. Kai 

i kurie buvo išgabenti į Tailandiją, kur Amerika turi stiprias avia
cijos bazes. Kiti sugrąžinti į Ameriką. Tarptautinė Paliaubų 

į Priežiūros komisija pareiškė nusivylimą, kad iki šiol nepavyko 
Į įgyvendinti Vietname karo paliaubų. Saigono žiniomis per 24 vai.

— Ame-1 įvyko 194 komunistų paliaubų sulaužymai. Keturių šalių Jungtinė 
. . Karinė komisija nutarė pasiųsti stebėtojus į Sa Huynh kaimą, 90
ja Hanojaus belaisvių elgesį. Su- mylių j pietus nuo Da Nango, kur vyksta nuolatinės kovos nuo pat 
grjžę amerikiečiai pasirodė tvar- paHaubų pradžios. 
—’—»----f -------—— -—y * t

dūs-tr dėkingi Amerikai U5 prezr- Amerika pasiskundė komrsi- 
dentui Nixonui. Galvojama, kad joje dėl helikopterio apšaudymo 
tokia belaisvių laikysena kilo iš; ir numušimo prie An Loc miesto, 
prezidento Eisenhowerio po Ko
rėjos karo paskelbtos naujų Ka
rinės Garbės kodekso taisyklių, 
kurias vykdė komunistų ranko
se esą amerikiečiai. Jie turėjo 
savo vadus, elgesio taisykles ir 
programas, kaip leisti belaisvių 
dienas. Kada pirmas belaisvių 
lėktuvas nusileido Travis aviaci
jos bazėje, vietiniai generolai 
patvarkė, kaip belaisviai turi iš 
lėktuvo išlipti. Tuoj paaiškėjo, 
kad belaisviai turi savo viršinin
ką, kurio vieno jie klauso, šis 
susiklausymas ir drausmingu- kai ten prasidėjo komunistų puo- 

mas padėjo belaisviams pernešti 
sunkias dienas.

ANKARA. — Turkija atšau
kė savo ambasadorių iš Prancū
zijos, protestuodama, kad Mar
selyje, armėnų bažnyčioje, buvo: sparus komunistų, nuo kurių jie 
atidarytas paminklas žuvusiems 
nuo turkų rankų armėnams. Tur
kai 1915 m. išžudė daug armėnų, 
apkaltinę juos bendradarbiavi
mu su rusais, kurie puolė Tur
kiją.

BOMBĖJUS. — Indijos avia
cija gavo iš karo pramonės mi
nisterijos pirmą namie statytą 
pagal sovietų planus Mig lėktu
vą. Visos lėktuvo dalys buvo pa
gamintos Indijoje.

kingai, drausmingi kariai, išdi-

+ Buvęs tymsterių preziden
tas vadas Jimmy Hoffa pareiš
kė, kad jis turįs naujų įrodymų, 
kurie priverstą teismą atšaukti 
jam kaltinimus, už kuriuos jis 
buvo nuteistas. Jis pareiškė ne
norįs kandidatuoti į unijos pre
zidentus, kol jo draugas Frank 
Fitzsimmons bus prezidentu, ta
čiau jei jis pasitrauktų^ tada 
Hoffa bandytų tapti prezidentu.

— Lietuvių spaudoje buvo pa
leista niekieno neautorizuota ži
nia, kad 1972 m. lakričio 27 d. 
Ankaros teisme “Bražinskams 
buvo leista turėti lietuvį ver
tėją”. P. ir A. Bražinskai savo 
gruodžio 31 d. Vlikui rašytame 
laiške sako — “Yra netiesa”.

(E)

Fotografas šią nuotrauką pavadino "Karas ir taika". Ka rėje važiuoja karo mašinos, dosinėje — taikingas ūkinin
ko vežimas... Jie susitiko Piety Vietname, ant vieškelio Nr. 1, netoli Tay Ninh.

Karinė komisija nutarė pasiųsti stebėtojus į Sa Huynh kaimą, 90

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
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Penki amerikiečiai buvo sužeis
ti.
Tyli kova vyksta tarp Saigono ir 
komunistų dėl kai kurių vieto
vių, kurių niekas dar nėra už
ėmęs. Saigono vyriausybė nuta
rė pasiųsti į tokias vietoves šim
tus pabėgėlių stovyklose gyve
nančių vietnamiečių. Yra kai
mų, kurie visai neturi gyvento
jų. Provincijose, kaip Quang 
Tri, Thua Thien dar šį mėnesį, 
bus apgyvendinti pabėgėliai, ku
rie iš tų provincijų pasitraukė, 

limai. P. Vietname apie 630,000 
žmonių gyvena pabėgėlių sto
vyklose. Saigono vyriausybė ti
ki, kad tie pabėgėliai bus palan
kūs Saigono valdžiai ir bus at

bėgo, propagandai.
Iš paskutinės grupės paleistų 

amerikiečių belaisvių, vienas jau 
sugrįžo į Ameriką, nes jo tėvas 
sunkiai serga ligoninėje. Hano
jaus valdžia jį paleido be eilės, 
tačiau jo vietoje turėjo pasilik
ti kitas, numatytas paleisti, be
laisvis. Paskutinė 20 belaisvių 
grupė Filipinuose buvo šiltai su
tikta. Ir ši grupė turėjo savo 
stovykloje paskirtą vadą, kuris 
visų vardų tarė padėkos žodį 
prezidentui ir Amerikos žmo
nėms, kurie belaisvius rėmė ir 
jų neužmiršo. Hanojaus aero
drome kur juos priėmė aviacijos 
informacijos karininkas pulki
ninkas Emil Wengel, kiekvienas 
belaisvis priėjo prie jo ir, po sa
liuto, pareiškė: “Reporting for 
duty, sir”.

Atvykę į Filipinų bazę belais
viai, kurių buvo 20, tuoj suvalgė 
21 nemažą “steik4’ ir 95 kiauši
nius, su dideliais kiekiais daržo
vių, ledų, kitų pasiilgtų patieka
lu.

+ Philadelphijoje riaušes su
kėlė moterys kalinės, apsiginkla
vusios peiliais ir kėdžių kojo
mis. Keturi sargybiniai buvo su
keisti.

I
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♦ Sovietų Sąjungos keleivi
nis lėktuvas sudužo besi leisda
mas į Pragos aerodromą, žuvo 
77 asmenys ir 22 liko gyvi, bet 
sužeisti, daugelis apdegę. Liudi
ninkai matę, kad lėktuvas užsi
degė ore besileisdamas žemyn. 
Keleivių tarpe buvę rusai, če
kai ir kubiečiai.

+ Dr. Kissinger šiandien grįž
ta namo atreportuoti preziden
tui Nixonui apie savo pasitari
mus su Hanojaus, Pekino ir To
kijo vadais. Vakar jis dvi valan
das kalbėjosi sū Japonijos prem
jeru Tanaka.

< Washingtonas paskelbė, kad 
Kinija padovanojo dr. Kissinge- 
riui spalvotą filmą, kuriame ro
domas jo susitikimas su partijos 
pirmininku Mao Tse Tungu, ku
ris buvęs labai draugiškas ame
rikiečio atžvilgiu.

0 Prezidentas Nixonas vakar 
aplankė Floridoje suvažiavusius 
darbininkų unijų federacijos va
dus, kurie jį šiltai priėmė. Prezi
dentas aiškino savo ekonominius 
planus ir prašė unijų vadų para
mos juos įgyvendinant.

+ Prancūzijoje kažkas iš ka
pinių pavogė maršalo Petaino 
kūną. Spėjama, kad tą galėjo 
padaryti jo gerbėjai, nutarę jį 
palaidoti tarp prancūzų karių. 
Petainas buvo paskelbtas po ka
ro kolaborantu ir palaidotas ne
didelėje saloje.

+ Libano prancūzų kalba lei
džiamas laikraštis “L’Orien” pa
skelbė, kad prezidentas Nixonas 
paskirs dr. Kissingerį ieškoti tai
kos tarp arabų ir žydų. Arabams 
nepatinka paties Kissingerio žy
diška kilmė.

♦ Britanijos darbo unijos at
metė vyriausybės taupymo pro
gramą ir pareikalavo, kad vy
riausybė apkrautų mokesčiais 
turtuolius ir didžiąsias korpora
cija*.

kainavo 5 mil. dol.

Siunčia naujus 
tankus j vakarus 
FRANKFURTAS. — V. Vo

kietijos spauda paskelbė žinią, 
kad Sovietų Sąjunga į Rytų Vo
kietiją atsiuntė per paskutinius 
du mėnesius 2,000 naujų tankų, 
kurie paskirstyti po 20 sovietii 
divizijų, stovinčių Rytų Vokieti
joje. Tą žinią patvirtino ir Bo
nos gynybos ministerija. Fran- 
furto radijas paskelbė, kad pusė 
naujų tankų yra T-62 — patys 
naujausi ir stipriausi rusų tan
kai.

Spauda spėlioja, kad prasidė
jus kariuomenės sumažinimo de
ryboms, sovietai visur bandys 
sustiprinti turimas jėgas, kad po 
susitarimo galėtų dalį jų “su
mažinti” ir palikti prieš derybas 
buvusią padėtį.

Karo našlės gaus 
palengvinimų

•WASHINGTONAS?- - -Vy
riausybė nutarė padaryti leng
vatų tokioms amerikiečių šei
moms, kurių vyrai Vietnamo ka
re buvo laikomi dingusiais, o da
bar paaiškėjo, kad jie žuvę prieš 
eilę metų. Jų šeimos, pildyda
mos pajamų mokesčus, praeity
je nurodė ir juos savo mokesčių 
blankuose, žmonoms tuo atve
ju reikėjo mokėti mažesnius mo
kesčius.

Vyriausybė iš našlių nereika
laus mokesčių už praėjusius me
tus. Ir šiais metais našlės ga
lės dar įtraukti 'vyrus į mokes
čių blankus, nors jau ir žinoma, 
kad jų nėra gyvųjų tarpe. Naš
lėms nereikės mokėti mokesčių 
už dingusių algas, kurias jos 
gavo vyrams jau žuvus.

Pasaulio katalikų 
statistinės žinios

VATIKANAS.— Centrinė Va
tikano Valstybės sekretoriato 
statistikos įstaiga paskelbė me
traštį, kuriame duodama pasau
lio katalikų statistika. Ji apima 
1970 metus. Tada pasaulyje bu
vo 659 milijonai katalikų. Jais 
laikomi visi, kurie buvo krikšty
ti katalikų bažnyčiose, neduodant 
jokių žinių apie praktikuojančius 
ar nepraktikuojančius katalikus.

Įžangoje sakoma, kad skaičiai 
negali būti visai tikri, nes sun
ku gauti tikslių žinių iš “tylos 
bažnyčių” Kinijoje, Sovietų Są
jungoje ar šiaurės Korėjoje.

Viso pasaulio katalikai turėjo 
191,398 parapijas, iš kurių 39,- 
431 neturėjo nė vieno kunigo. 
Buvo 79.217 misijų stotys, iš ku
rių tik 8.149 turėjo reziduojantį 
kunigą. Per 1970 metus katali
kų kunigų skaičius sumažėjo 1,- 
922 arba 7 nuošimčiais. Kunigų 
bažnyčia 1970 metais turėjo 
419.728, kiekvienam kunigui ten
ka 64,000 katalikų. Kunigų skai
čiuje įrašyti ir 148.804 vienuo
liai. Dar 79.408 vienuoliai nėra 
kunigai. Moterų vienuolių buvo 
1.004,304.

. Amerikiečiai 
šokėjai - į Rygą

NEW YORKAS. — Penkta
dienį į Sovietų Sąjungą išvyks
ta Jose Limon Dance Company 
iš New Yorbo. Grupė gastro
liuos Sovietų Sąjungoje keturias 
savaites. Naujas dalykas yra 
valstybės departamento sutiki
mas, kad ši moderniųjų šokių 
grupė šalia Leningrado, Mask
vos ir Kijevo šoktų ir Rygoje. 
Anksčiau amerikiečių orkestrai 
ir kitos grupės okupuotos Balti
jos valstybėse nesilankydavo.

šešiolika grupės šokėjų Ry
goje šoks kovo 5-8 dienomis ir 
baigs gastroles Maskvoje kovo 
17-21 d.

Sumažėjo italų 
pensijų vertė

ROMA. — Paskutinis dolerio 
nuvertinimas pakenkė italų kil-. 
mės amerikiečiams, kurių apie 
50,000 sugrįžo senatvėje į Itali
ją ir ten gyvena, gaudami Ame
rikos socialinio draudimo pensi
jas. Doleris nukrito 10*/{, tačiau 
pensininkams tas smūgis buvo 
švelnesnis, nes Italijos vyriau
sybė nutarė paleisti savo lirą 
laisvai “plaukioti” ir jos vertė 
nukrito apie 8%.

Italai pensininkai, kurie gy
vena iš Amerikos pensijų, per 
metus vidutiniškai gauna 1,2'40( 
dolerių. Prieš dvejis metus ta 
suma buvo lygi 775,000 lirų, ta
čiau po dviejų nuvertinimų, da
bar jie gauna tik 706,000 lirų. 
Tuo pačiu pensininkų gyveni
mas Italijoje pasunkėjo.

Dokumentų rinkinys
Vakarų Vokietijoje išleistas 

išsamus dokumentų rinkinys 
“Diktierte Option” (Padiktuo
tas pasirinkimas), apie Pabalti
jo, ypač Estijos ir Latvijos, vo
kiečių perkėlimą į Vokietijią 
1931—1941 m. Rinkinį redaga
vo Kielio universiteto profesorius 
Dietrich A. Loeber, išleido Kari 
Wacholtz Verlag, Neumunster. 
Profesorius Ix>eber yra nuošir
dus lietuvių bičiulis, vaizdžiai 
aprašęs ištremtųjų pabaltiečių 
kančias ir ryžtą Sibiro prievar
tinių darbų stovyklose. (E)

< Britanijos princesė A n ne 
Etiopijoje ausirgo.

Otto Kerner, 64 metų, paskuti
niu metu buvo JAV Apeliacinio 
teismo teisėjas. Jo tėvas irgi bu
vo teisininkas, Illinois vyriau
sias prokuroras. Karo metu Ker
ner pasiekė generolo laipsnį, va
dovaudamas Illinois Tautinės 
Gvardijos 33-čiai divizijai. Po 
karo jis tapo teisėju ir vėliau bu
vo išrinktas gubernatoriumi.

Prisiekusiųjų komisija nu
sprendė, kad visi kaltinimai Ker- 
neriui buvo įrodyti. Jis buvo kai-, 
tinamas kyšių ėmimu, sąmokslu 
ir pajamų mokesčių nemokėji
mu. Jis, susitaręs su Isaacs, pri
ėmė iš arklių lenktynių bendro
vių akcijas ir už tai parūpino 
toms bendrovėms palankias lenk
tynių vietas ir datas. Pardavęs 
akcijasj, Kerner gavo didelį pel
ną, kurio nepranešė pajamų mo
kesčių inspekcijai. Jis melavo, 
kai inspekcija atėjo jo apklausi
nėti. Prieš abu kaltinamuosius 
prokuroras buvo pristatęs 19 kal
tinimų ir jury nutarė, kad jie 
visi įrodyti ir kaltinamieji yra 
kalti.

Komunistų vadas 
išbarė narius

NEW YORKAS. — Amerikos 
komunistų partija išleido knyge
lę, kurioje nagrinėja praėjusių 
prezidento rinkimų rezultatus. 
Partijos gen. sekretorius Gus 
Hali savo pareiškime nariams 
išmetinėja, kad daug komunistų 
dirbo ir balsavo už sen. McGo- 
verna — demokratų partijos 
kandidatą. Šitokie dalykai turi 
būti baigti, įsako sekretorius 
Hali. Visi partijos nariai turi 
ateityje balsuoti tik už savo par
tijos kandidatus.

Gus Hali sako, kad apie 40 U 
komunistų Amerikoje nebalsavo 
už savo kandidatą į prezidentus. 
Tuo kandidatu buvo jis pats. Ko
munistų vadui labai nepatogu 
prieš savo viršininkus Maskvoje, 
kad rinkimuose jis tegavo 25,222 
balsus, kada tokie partijos prie
šai, kaip trockistų “Socialistų 
Darbininkų Partija” surinko 65,- 
290 balsų ir “Socialistų Darbo 
partija” — 53,614 balsų. 
Darbo partija” — 53,614 balsų.

Melburne atidarė 
religinį kongresą 
MELBURNAS. — Australijo

je buvo atidarytas Eucharistinis 
Kongresas, kurio dalyvių tarpe, 
šalia tūkstančių katalikų iš viso 
pasaulio, yra 21 kardinolas, šim
tai vyskupų ir daug kunigų. Po
piežius savo atstovu šiame kon
grese paskyrė amerikietį, Bal- 
timorės arkivyskupą, kardinolą 
Shehan.

Į kongresą atvyko ir daug pa
sauliečių. Pasitaikė ir incidentų, 
kurie sukėlė australų spaudos 
susidomėjimą. Viena juoda ame
rikietė vienuolė, pasitikta aero
drome. pasisveikino iškeltu “Juo
dosios Jėgos“ kumščio saliutu. 
Jaunas kunigas Kent iš Ixmdono 
universiteto pareiškė reporte
riams, kad bažnyčios uždraudi
mas naudoti gimdymo kontrolės 
priemones yra “absurdas”.



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

_ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. J
KOJOSE ŽAIZDŲ TVARKYMAS

Tik žaizdų priežastį prašalinus, žaizdos kojose sėk
mingai susitvarko. William M. Abbott, M. D.

lira ko stebėtis, kad kojose 
ža zdos paskutiniu laiku pradėjo 
dažnėti. Dabar daugiau negu bet 
kada didesnis skaičius žmonių su
silaukia ilgesnio amžiaus. Su il
ge: .nu amžiaum ateina ir dides
ni vargai: arterinių kraujagys- 
1’ų priskretimas— arteriosklero- 
zė. Tai viena. Antra — didesnis 
žmonių skaičius dabar po jų ar- 
ter'jų bei venų užakimo pasi
taiko. Dėl to arterijose ir veno-

Kojose žaizdos, kaip minėta, 
dažniausiai atsiranda dėl kraujo
takos sutrikimų: a) dėl arterijų 
užsikimšimo — priskretimo 
(sklerozė), b) dėl venų užsikim
šimo kraujo krešuliu (thrombo- 
zė). Tai dažniausiai pasitaikan
ti priežastis. Jei pas lietuvį šian
dien randasi kojose žaizda ar 
žaizdos — didelė tikimybė, kad 
jos ten atsirado dėl anksčiau mi
nėtų dviejų negerovių. Daž-

0 r i Konsulai J. Daužvardianei (viduryje) malonu kad alvudiečiai 
vaišinai i ir svečiu* priima sveikais dalykais, gerindami savą sveikatą.

Nuotrauka M. Nagio

šieną, pečiuje patušinta. Ant mė
sos pomidorų košė su vienu svo
gūnu parengta užpilama ant mė- 
sos kaip kotlietos parengtos. Dar
žovės: tušįntos morkos, tokie ko
pūstai, žirniai... Be duonos, tik 
su daržovėmis. Vaisiai prieš 
ar po pietų — kiek palaukus. Vi
sada tik vienas valgis iš karto. 
Skysčiai iž vaisių — daržovių — 
jų daug.

Vakarienė. Lietuviškas sūris, 
vanduo truputi pienu pabaltinus. 
Tai Marijos skanėstas. Adomui: 
varškė su spanguolėm.

L H
Adomas naktį (4-5 vai. ryto) 

prabudęs užkanda du šmotukus 
stambios duonos — valyklos ra
gaišio. (pumpernickel) bei to
kios iš kviečių daigų. Pavalgęs 
vėl užmiega. Per naktį, atbu
dus, ir per dienų protarpiais gau-

CICERO
Kaip sovietai jaunųjų 

tarpe ieškosi kolaborantų

Kasmet vis daugiau tautie
čių ryžtasi vykti į Sovietų S-gos 
okupuotų Lietuvą. Vieni jų 
tenori pamatyti ir lyg atsisvei
kinti su savo artimaisiais, kiti 
gi remia nuolat varomą Mas
kvos politiką, kad mes patys 
lietuviai pripažintume, jog 
mūsų tėvų kraštas jau yra So
vietų S-gos ne vien prarytas, 
bet ir suvirškintas. Aišku, tuo 
patys artina dieną, kada visos 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
bus panaikintos ir lietuvių rei
kalus tvarkys iš Maskvos at
siųsti pareigūnai.

Praeitą vasarą Sovietų S-gos

se ■aunasi chroniškas kraujo te
kėjimo nepakankamumas, Š v ves
kimės mediciniškuose reikaluo
se: tada lengviau pajėgsime net 
ir su didesnėmis negalėmis sėk
mingiau tvarkytis.

nesnė iš tų dviejų priežasčių yra 
arterijų priskretimas pas senes
nius, ir vienų užsikimšimas (jos 
pirmiau esti išsiplėtusios — to
kiose dažniau kraujas sukreša) 
pas vidutinio amžiaus žmones.

įvairios priežastys sukelia 
kojose žaizdas

Kitos dvi kojose žaizdom at
sirasti priežastys yra uždegimas

Šitaip pats maitindamasis ir savo pažįstamus vaišindamas Alvudo parengi
me Antanas Šukys (su skrybėle) tolina ne tik kojose bet ir širdyse sklerozę.

Nuotrauka M. Nagi©

įr vėžys. Šitos dvi rečiau pasi
taiko. Dažniausiai, kaip sakyta 
kojose žaizdos gaunasi dėl ve
nose arba arterijose atsirandan
čio nepakankamo kraujo tekėji
mo. Kartais pasitaiko abiejų rū
šių gyslose kraujo tekėjimo su
trikdymas.
Kaip susekamas arterijose bei 

venose kraujotakos 
susilpnėjimas

Gydytojas suseka arterijose 
, kraujotakos nepakankamumą iš 
j dviejų reiškinių. 1. Tokią nega- 
I lę turįs žmogus skundžiasi blauz
doje, arba šlaunyje ar sėdynėje 

, (vienoj pusėj ar abejose) skaus
mais pavaikščiojus. Tokius po

žiausiose kraujogyslėse kapilia
ruose kraujo tekėjimo (jų pri
sipildymo) prailgėjimas. Tai to
kie ženklai esti arterijose krau
jotakai sutrikus.

Venose, gi, kraujo tekėjimui 
susitrikdžius kojose gaunasi se
kantieji negerumai: chroniškas 
kojos patinimas (edema), pa
spaudus paliekantis duobutę ar 
jos nepaliekantis (stangresnis 
patinimas). Dėl mitybos sutri
kimo dar atsiranda kojoje egze-_ 
mai panašus išbėrimas, mažų ar
terijų (kapilarų) ir mažų venų 
išsiplėtimas, poodinis kraujavi
mas ir tokio kraujavimo pasė
kos — rudos dėmės. Jos yra 
kraujo dažo (hemosiderino) nuo

giai geriamas kompotas, saldus, 
rūgusis pienas geriamas rytais. 
Saldų susiraugina pieną patys. 
Kartais pasukas geria- Kom
potą pasirengia sekančiai: še
šiom stiklinėm ima du obuolius, 
šešias džiovintas slyvas. Atski
rai paruošia džiovintas vynuo
ges (razinkas) pokelį užpila 
karštu vandeniu. Tada išvirtą 
kompotą užpila ant tų vynuogių. 
Prideda truputį miltų, kad būtų 
kiek tirštesnis kompotas. Kom
potą apsisukdami valgo. Adomas 
priedui geria tik vandenį su me
dum, po 2-3 stiklines paroje. Ma
rija: ypač naktį: gryną vande
nį po porą stiklinių. Dy geria
ma kmynų ar pelunų arbata:

agentams, mūsų frgjitinin- 
kaius moraliai ir materialiai 
juos remiant, pavyko pirmą 
kartą suorganizuoti vaikų sto
vyklavimą pionierių stovykloje 
Lietuvoje. Tėvai frontininkai, 
vaikai ateitininkai, sugrįžę šne
ka mums į akis, kad vaikų sto
vyklavimas komunistų stovyk
loje, jiems jokios žalos nėra 
padaręs...

tik tada mes šimtmečiais ąžuo
lais tapsime, paliovę palyginti 
dar jauname amžiuje pūzdrais 
gyvenime dūlėti.

šienini UPAŪUb įųoLgąuiąuo- 
ti ir iš čia į komunistų stovyklą 
nuvežti 200 lietuvių vaikų, šiuo 
tikslu Čikagoje lankėsi iš Wa
sh! ngt o uo Soyietų S-gos am
basados pareigūnai.. Ljeirnuų 
vaikų, norinčių vykti ir pagy
venti Sovietų “rojuje”, atsiras
tų ir daugiau, bet kai kurie tė
vai abejoja, o jeigu vaikeliai 
apsispręs ir liks mūsų tautos 
žudikų eilėse... Juk palenkti 
jadffus medelius yra lengva, o 
pardavus vaikus komunistams, 
kelio atgal jau nebus... Kaip 
adv. Butkus sako, kaip lengva 
iš laisvo krašto komunistams 
yra varyti propagandą... Juk 
vaikeliams, kaip ir suaugu
siems neleidžiama aplankyti 
savo gimines ir pamatyti, kaip 
jie gyvena, bet visą stovykla
vimo (o suaugusiems jų buvi
mo Lietuvoje) laiką, jiems 
yra pumpuojama komunistų 
propaganda, jie vežiojami, 
jiems rodomos ir aiškinamos 
komunistams naudingos vieto
vės.

Jeigu Vilniuje nori iš grupės 
pranykti, turi tepti, o jeigu esi 
'čia koks biznierius ir doleriai 
tau ateina lengviau, tai gali ir 
palydovą gauti. Taip pat gau
ni palydovą, jeigu pasižadi, 
kad čia 'sugrįžęs bendradar
biausi su Sovietų S-gos agen
tais. .. S. P,

haan■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DĖDES MG GYVENIMO BRUOŽAI
YRA ętiKiAUSM DOVANA

vylesnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as 
uieiuškai pažinu, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Lapai jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šernu gyvenimą, 
jiems Pus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdėe 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Ruko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susi pažinu su musų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
ju Kieta deologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maldo Seinų gyvenimu oruozai. Išlęido Aiuerikus L'e’uvių Istori
jų- irraugiia Chicago 1962 m 206 psL. kaina 2 dol
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• .leiuviams reikalinga literatūra
rMvKvieims lietuvis, sūriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu 

viu gerouvis. pnvaio susipažinti su žemiau ^vaidintomis knygomis 
cm »eia> nuyrąs galima užsisakyti Naujienos*

pavaikščiojimo (ilgesnio ar trum 
pesnio) skausmus gydytojai va
dina žodžiu claudication. Taigi, 
jei amerikietis gydytojas pa
klaus, ar turi “claudication”, ži- 

. nok, kad jis klausia, ar tau atsi
randa skausmas, veržimas, ar 

i spaudimas, negerumas po ilges
nio ar trumpesnio pavaikščioji
mo kojose, šlaunyse ar sėdynė
je, ir tik toks skausmas, kuris 

.sustojus ar atsisėdus — žodžiu, 
■ pailgėjus — liaunasi. 0 kai labai 
sutrinka arterijose kraujotaka 
(tas atsitinka dažniausiai taba
ke rūkoriams, tada žmogus nuo
lat turi skausmus — ir ramiai 
sėdėdamas ar gulėdamas. Tokie 
dažniausiai paeiti visai negali dėl 
nepakeliamų skausmų. Deja, tik 
tado tokie kreipiasi pas gydyto
ją. Tada esti jau po pietų šaukš
tai. Tas arterijų priskretimas 
yra labai dažnai priežastis minė
tiems skausmams atsirasti, ypač 
po pavaikščiojimo.

Paprastai, vieno be kitų prie
dų arterijose priskretimo užten
ka skausmams gauti.. 0 negi- 
jančiai kojoje žaizdai atsirasti 
vieno tokio arterinio priskreti
mo nepakanka, čia tada prisi
deda ir venų užsikimšimas 
(thrombosis) ir dėl to venose at
siradęs užakimas su uždegimu 
(thrombophlebitis). Tokį veno
se negerumą dar daugiau pasun- 

j kiną viršui minėtas arterijų pri- 
į skretimas. Pastarasis gali pra
ilginti gijimą žaizdos (atsiradu-

sėdos odoje. Nuo to gaunasi vi
siems pažįstama negraži, virš 
minėtais negerumais “papuošta” 
žaizdotos kojos išvaizda. Dau
giau apie žaizdotas kojas — se
kantį kartą.

Išvada. Atėjo laikas ne vien 
dejuoti, bet ir reikiamai tvar
kytis su savomis Įvairiomis ne
galėmis. Ypač dažna liga yra 
kojose žaizdos. Pas dabar ilgiau 
gyventi pajėgiančius žmones, 
ypač pas rūkorius, ta negerovė 

! yra dažnai. Dažnai senesnieji, 
ypač cukrine .liga negaluojantie
ji, greičiau gauna arterijų pri- 
skretimą ir žaizdas dėl kraujo
takos — mitybos kojoje sutriki
mo. Apie penkiafriopą tų žaiz
dų tvarkymą — kitą sykį.

Pasiskaityti. Consultant, Fe
bruary 1973.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Maistu kovokite su skleroze
Klausimas. Prašau, gerb. dak

tare, paaiškinti, kokį geriausią 
maistą reikia naudoti, kad il
giausiai sveiku ir darbingu išli
kus. Aš norėčiau daugiau prak
tiškų žinių — kaip mes lietuviai 
galime su maisto pagalba ilgiau 
išlaikyti ne tik kūną, bet ir pro
tavimą galimai stipresnį. Ačiū.

Atsakymas. Geriausias — 
praktiškiausias lietuviui patari-

Ouvyjenas, m£S VAlDYSiM PASAULĮ Atsiminimai u 
.utyuiu.' juuiucays apie uuiseuktueu Lietuvoje dviejuose tomuose 

« .. pu 4 uui tomas Juose yra 51/ psi.
uhauoa, SIMAS. Fla’.us literaiurjnis aptasytnas apie Siųiu 

tvuUii Nu., ,>ai>cgmią u ju išdavimą rusams. kiagi dua įvyko bendra 
daroiautuju ir tiltu statytojų >u sovietais sukeltų mitų miglose apie 
neviu icimilĮ Kuuiuiiiztną lOB.psL, Kai pa 3 dot

/u g«» Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 406 psi.. Kama 0 dol Ap 
, asom« ..letuvos vyt lausybes kapituliacija pneš Bolševiku;, ir jos m» 
■ ••• -itesvs magiškose dienose

SteiamĮa Rokiene, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtines alsi 
.■niurnai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu 
• ■u dalią Aprašymo būdas ir stilius prilygsta genausiems garsiosios 
u».-,y lojus t'vai t įuck kuriniams 526 psi kietais viršeliais kai 
nu<>» •> <!•><

Kapacintka*. SIAUBINGOS DIENOS Alsi minimai aptei 
i.'l« u ..tetuVą Oeglicą nu,. bolševikų ir gyveniniu tremtinių stovy* 

•«< i»wh» J7S psi Kietai* drobes viršeliais Kaina 4 Uoi
* -vdenai. PAaKUTINIS POSĖDIS Minučių uKjluinu aprašyta 

pass.nines uepi iKlawaomu- Lietuvos dienos ir valandos Kuriose yra 
..o v^Kejęs ueslkeicią.s Komumzmr k’astineumas pavergiant 'autas u 

m 27(1 psi.. M IK)
CIKAGIETES ISPUOŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 

..■•••re buvo Vilniuje. Frakuose. Druskininkuose Kaune Xaudaktuose 
■viaiĮir loję n Palangoje Vaizdus aprašymai ką ji ten mate, kokias 
aaitMs girdėju i Ką jai tmones parake i»6 psi $1 00 Yra taip pat 
• sversli. It-eli Kalba

O MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIM Keliones | Lietu
timilruota il’o nuotraukomis 33) psi $3(10

•J n„..itis kĖL'ONE Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS Au- 
pastabmiHi neapgauna iniurtsto ir agitpropo propaganda be> 

uniH-kavitna' Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi
v Mac-uoa. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944 M m 49 

osi šiuo piozmio hlasiko mintys ii. rūpesčiai apie išeivijos kultu 
nni gvvenim* Skurtf- .Temiis ji nepalenke bendradarbiavimui

K<>rnmu.r.ias yra žiauajis Htl Jis ir jo vadai yra ne mažiau tu-, 
Kiugf Pasijaukime visi <kaitvdam« Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
v ps. <i gi’

Su <■ s'li eirlmia vr* gaunam 
NAUJ'8WO5E ’73* to NAgSTEt n CHICAGO, ILL M6M
'(■Mian**" -Jiandomts .rt>» ■zsakant paštu Ir pridedant

'p*! *r inntrint (wr'aKta

■ sios dėl venose esamos ligos), ar-, 
j ba gali neleisti jai visai užgyti.

Dažniausiai žmogus pats pa- 
! sisako turėjęs thrombophlebitą: 
i staigų kojoje skausmą su gyslos 
, (venos) sukietėjimu, pamėlyna- 
vimu, jei negilioji veno užsi
kemša ir užsidega), skausmingu 
kojos judinimu... Bet ir be tokios 
audros gali suidaryti venos su
siaurėjimas (palengva einąs) ir 
gali gautis jose chroniškas krau
jo tekėjimo apsunkinimas. Tai 
atsitinka dėl chroniško venos vi
dinės sienelės Įdegimo (phlebi
tis). Tada žmogus gauna kojose 
skausmus, silpnumą, nuovargį ir 
turi dažniausiai patinusią koją. 
Tokia veninė negerovė medici
noje vadinama postphlebitic syn
drome.

Gydytojas tokiems ligoniams 
! tikrina pulsą aortos (didžiausios 
| gyslos ties viduriu stuburo) iš 
i jo priekio) gulinčios, o taip pat 
| ir mažesnių arterijų pulsas pa- 
Į tikrinamas kirkšnyje (femo- 
Įral puls), pakinkyje (popliteal) 
i ir pėdoje (pedal). Yra toks apa
ratas (oscillometras) — labai pa
našus j kraujospūdžiui matuoti 
aparatą. Juomi labai gerai ga
lima susekti pulso dydį ar jo pra
nykimą. Dar vienas arterijų pri
skretimo ženklas yra sutrikusio
je dalyje odos paraudimas ir ma

Valgoma 3-4 kart paroje pa
grindinius valgius, po vieną val
gį kartui. Skysčius, vaisius, dar
žoves, kompotą — per visą ne-; 
miegojimo laiką. Jokios kavos, 
jokios arbatos, jokio svaigalo na
muose nelaikoma, niekur kitur 
nesisvaiginama ir tokio apsisvai- 
ginimo nepasigendama. Taip 
Marija diktavo šiam skyriui apie 
savą mitybą.

Visi norį Adomo ir Marijos 
Varnų sveikatos susilaukti grįž
kime į gausų dvasinį maitinimą
si, į sveiką kūno mitybą ir į rei
kiamą proto lavybą. Tada, ir

mas apie sveiką maistą yra ga
limas sužinant, kaip maitinasi 
mūsų ilgiausiai gyveną ir pajė
giausio proto asmenys. Tokios 
sveikatos geriausioas pavyzdys 
gali būti mūsiškių kultūrininkų 
pedagogės Marijos ir prof, dai
lininko Adomo Varnų elgesys 
prie stalo, štai kaip Marija ir 
Adomas elgiasi savo mitybos mi
nisterijoj. Jiedu valgo tik vieną 
valgį vienu atsidėjimu. Pusry
čiams tiks sriuba: įvairi — tai 
burokėlių, tai mo^kų - kopūstų, 
tai špinatų. Dviem lėkštėm pri
dedama vienas arbatinis šaukš
tukas avižinių kruopų (oat 
meal). Paskaninimui vienas ga
baliukas vištienos buljonas (vo
kiškas, Magi). Truputis pieno 
pabaltinimui. Įdedama keletas 
riešuto dydž.io mėsos gabaliukų i
— kukuliukų. Ta tokia mėsa iš
verdamą atskirai vandenyje. 
Vanduo tas išpilamas. Tik vie
ni kukuliai Įdedami į viršui mi
nėtą sriubą. Marija tuos kuku- 
liukus žalius suy/Ugo. Adomas
— virtus. Mėsa: veršiena, jau
tiena — liesa ir ž.uvis. Dar pus
ryčiams, kiek palaukus po sriu
bos. vaisių — graifruktų...

Pietūs. Mėsa liesa tušinta — 
kotleto pavidale su saulėgrąžų 
alyva ir daržovės. Mėsa: viščiu- | 
kas. ar kapota jautiena ar ver-

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT ID SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cixagletes .'spūdžiai uxu 

juirtoję Li.elu.vvję 4pf>ilauKius 11)L p&i Kama SI .00.
4. 4«somdm», A KISS »N TH£ DARK. Pikantišku ir intymių nuotykiu 

•prasimai, paimu, iš gyvenimo Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai iširusia 
no psi. Kama SZ.au

Kristijoną* Donelaitis, THE SEASONS. Klasines poemos ‘Metai’’ poetu 
Vado Rastemo vertimas Gražus leidinys, 127 psi. Kama $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
.auto bruožai, pakeciam to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istoriją. 
411 gsį. Kaina $3.(M>. Kietais viršeliais $4.00;

Jąuguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis Jas ir 
iitas knygas galima įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
ūmi nę perlaidą.

NAUJIENOS
i7Ry -Lint t H aisled Street, ('hicaifo. 111. £<W»(v*
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Why 
Americans own 
*54jOOQOOQOOO 

worth or
US. Savings 

Bonds.
Ode food mm ia the Payrol Savinn 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased through the Plan. It’* 
helping Americans save more money 
than they eva dreamed they could.

That’* because the Payroll Savines 
Plan ia each an easy way to save. Au 
ym do is sign up where you work and 
the amount yon specify is aet aside from 
amh paycheck and used to buy UJ3. 
Savinga Bonds. It’a the easy way to 
bold a nest egg.

You’re got your reasons to save money. 
There’a ode great way to do it painlessly. 
Join the mimosa who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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Los Angeles. Cal.
Vlikas, Altas ir Bendruomenė reikalingi, 

be kivirčų turėtų dirbti savo srityje
Tokias mintis dėstė prel. L. Tulaba, 
kalbėdamas Vasario 16-tos minėjime

Lietuvos respublikos paskel
bimo sukaktuves, 1918 m. va
sario 16 d., losangeliečiai lietu
viai minėjo vasario 11 d. Minė
jimas daug kuo skyrėsi nuo 
anksčiau buvusių. Prakalbinin- 
kas buvo prelatas Ladas Tula
ba, nuolat gyvenąs Italijoje, Ro
moje. I^bai daug minėjimo aka
demijoje, kuri prasidėjo prieš 1 
v. p. p., Marshall mokyklos au
ditorijoje, buvo jaunimo — skau
tuos. šeštadienis ir minėjimo 
sekmadienis buvo lietingi ir aud
ringi. Daug kur keliai lietaus 
užtvindyti ar nugriuvusių uolų 
užversti. Tačiau lietuviai to ne- 
pasibaimino ir labai gausiai iš 
arti ir iš toli suvažiavo. Gausi 
publika, be abejo, suteikė ir pa
kilesnę nuotaiką..

Prel. Tulaba savo kalboje pa
stebėjo, jog Į Romą, kur jis yra 
šv. Kazimiero kolegijos rekto
rium, suplaukia gal daugiau iš 
okupuotos Lietuvos žinių, negu 
bet kur kitur. Padėtis okup. Lie
tuvoje sunki. Lietuvių prieaug
lis mažas. Okupantas planingai 
ir gerai apskaičiavęs vykdo nu
tautinimą ir žlugdo dvasinį at
sparumą. Priminė Kalantos au
ką, kai jis nutarė susideginti tą 
dieną, kai JAV prezidentas nu
vyko į Maskvą, tuo norėdamas at
kreipti dėmesį į pavergtą Lietu
vą. Jūrininko Kudirkos elgesys 
teisme ir jo kalba, jog jis savo 
tėvynės Lietuvos neišdavė, esan
ti medžiaga romanui ir filmui.

Jokia valstybės šiuo metu ne
siima Lietuvos laisvei veikti, o 
Sovietų Sąjunga, tariamos tai
kos priedanga, siekia dabartinės 
padėties pripažinimo. Net ir kai 
kurių valstybių krikščionių de-

mokratų veikėjai esą tos sovie
tų taikos propagandos paveikti. 
Išeiviai lietuviai daugeliui tų 
naivių politikų esą apsunkinimu 
ir trugdą ramybę, siekiant ko
munistų siūlomą kapų taiką įgy
vendinti. Tačiau visa tai rodo, 
jog išeivijoje lietuvių atsidur
ta nebereikalo.

Gerai kalbėtojas vertino išei
vijos politinę ir kultūrinę veik
lą. Džiaugėsi labai dideliu lietu
vių akademikų skaičiumi, įžen
gusiais į universitetus profeso
riais. Lietuviai šiuo atžvilgiu 
antri po žydų. Toks gausus lie
tuvių akademikų skaičius galįs 
sudaryti labai įtakingą ir reikš
mingą vienetą.

Tarp džiaugsmingų reiškinių 
yra ir liūdnų, šalintų skaudulių

Žvelgdamas į išeivijos gyveni
mo silpnybes, prel. Tulaba pir
moje vietoje pabrėžė, jog išei
vijos jaunoji kartu mažai teau
gina vaikų. Sunku esą šiais lai
kais vaikus auginti, juos lietu
viais išlaikyti, bet esanti parei
ga, norint lietuvybę išlaikyti, 
daugiau vaikų auginti.

Kitas skaudulys — moralinis 
smukimas, kuris pasireiškia da
bar viso pasaulio jaunuomenėje, 
metasi ir į lietuvių tarpą. Dėl 
to kaltos pasaulinės sistemos, 
mokytojai ir profesoriai, kurie 
jaunimui išmuša betkokį idealą. 
Pabrėžė, jog buvusi drausmin
ga vokiečių tauta šiandien esan
ti palaida bala, lyg išmirštanti 
tauta. Visose valstybėse esą 
tamsių jėgų, kurios stengiasi iš-
mušti tikėjimo ir tautinius idea
lus. Komunistai to ir laukia — 
kai žmonės liks be idealų, jie pa
tys pasiduos. Tačiau, esą, ir So-

Philomena sako...

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

Indijoje moterys surengė triukšmingą demonstraciją, protestuodamos dėl maisto kainv kilimo. 
Jos susirinko prie maisto ministerijos rūmy ir sukėlė didelį triukšmą skardinėmis ir puodais.

ini*., I.urios gana, gražiai skam
bėjo. Duetas: 1) Gyvenk ir my
lėk, 2) Sasnausko kantata 
Broliai. Atliko Irena Petraus
kienė ir A. K vedas. Solo: Tėvy 
nės meilė, atliko Irena Petraus
kienė. Dainininkus paruošė ir 
pianinu pritarė muzikas N. 
Kulys, kuris įstojo į šaulių ei
les, tai pirmas jo pasirodymas, 
o be to jis organizuoja šaulių 
kvintetų. Klausytojai naujus 
menininkus sutiko ilgais ploji
mais. Po programos šauliai, 
šaulės ir svečiai susėdo prie 
gausiai gėrybėmis paruoštų 
stalų, vaišinosi skaniais užkan
džiais ir kavute. Vaišes paruo
šė darbščios šaulės, vadovau
jant S. Cecevičienei. Visi skirs
tėsi patenkinti su viltimi, kad 
Lietuva vėl bus laisva ir nepri
klausoma. J. Kaunas I

PROFESIJA PROFESIJAI 
NELYGI

Berne, Šveicarijoje, gydytojų 
kongreso metu, netoli lifto, vie
nas iš kongreso dalyvių kalbėjo
si su gražia, blondine. Staiga at
sidarė lifto darys ir pasirodė 
gydytojo žmona. Jis skubiai su 
gražuole atsisveikino ir nusku
bėjo pasitikti žmoną, kuri Įky
riai akimis sekėTiutolstančią gra
žuolę.

— Kas per viena ši gražuolė? 
— paklausė žmona.

— O tai grynai profesinė pa
žintis, — paaiškino gydytojas 
žmonai.

— Profesinė pažintis? — klau
siamai pakartojo žmona.

— Apie kurią profesiją tu kal
bi: apie savo ar apie jos?

vietų S-gon skverbiasi laisvės 
troškimas, kartu su vakarų pa
saulio beidealizmo apraiškomis. 
O tai gali turėti įtakos ir tenykš
čiam gyvenimui, iššaukti pasikei
timų.

Trečiu skauduliu minėjo as
meninius kivirčus ir organiza
cijų nesutarimus, nors jų per
daug jau tragiškai ir nenuverti
no. Pastebėjo, jog kivirčų vi
sur pasitaiko. Kalbėdamas apie 
mūsų vadovaujančius veiksnius, 
prel. Tulaba aiškiai pabrėžė, jog 
Vlikas, Altas ir Bendruomenė 
yra reikalingi, bet jie turi nesi- 
kivirčyti, o dirbti kiekvienas sa
vo srityje. Tarp savęs jie neturi 
rietis. (Šį prakalbininko pasaky
mą, o kaip eilę ir kitų, losange- 
liečių publika smarkiai nuplojo). 
Ir mūsų draugai, kartais stipru
mo pavydėdami, ir mūsų priešai 
nesutarimų ir susiskaldymų lau
kia, tad lietuviai išeiviai turi su
siprasti vieningai veikti.

Tautos reikalai aukščiau 
asmeninių jausmų

Chicagos šauliai ša

š. m. vasario mėn. 11 d. Vy
tauto Didžiojo kuopos šauliai 
pripildė erdvią Vyčių salę, 
kuopos pirmininkas Vladas Iš- 
ganaitis atidarė minėjimą, ku
ris pradėtas Lietuvos himnu, 
jis stipriai akcentavo Vasario 
16-sios svarbą ir reikšmę:

—Tai mūsų džiaugsmo, pa
sididžiavimo ir triumfo diena, 
šauliai privalo visur ir visada 
vasario 16 dienos šventę ne tik 
švęsti, bet ir jos idėjas lietu
vių tarpe skleisti. Siekti vie
nybės, nekelti bereikšmių gin
čų savo tarpe nekovoti lietuvis 
prieš lietuvį, bet vieningai vi
sas kovingas jėgas nukreipti 
prieš okupantą rusą.

Garbės teismo pirmininkas 
skaitė paskaitą, kuri buvo įdo
mi, nešabloniška ir pritaikyta

Paliesdamas vadinamąją “su 
kraštu” bendradarbiavimo temą, 
prel. Tulaba kalbėjo, jog visa
da buvo ir liks įgimta meilė sa
viesiems, savajam kraštui. Nie
ko nereikia smerkti, jei kas pa
nori nuvykti į okup. Lietuvą ir 
su saviškiais pasimatyti, tačiau 
tie asmeniniai j ausmai negali 
būti aukščiau tautos reikalų. Ir 
čia prakalbininkas pasakojo apie

entė Vasario 16-ją 
šių laikų dvasiai. Paskaitinin
kas pareiškė:

— Labai svarbus yra Vasario 
16-tos nepriklausomybės pa
skelbimo aktas, jis turi būti 
išsaugotas kartų kartoms.

Mūsų pareiga išlaikyti lietu
vybę, skiepyti jaunimui tėvy
nės meilę. Lietuvos amžina 
vieta prie Baltijos jūros, kurios 
niekas negali paneigti. Visas 
jėgas pašvęsti brangiai Lietu
vai tėvynei.

Lietuva šiandien pavergta, 
Vasario 16-ji švęsti okupanto 
ruso uždrausta, trispalvė neple- 
vesuoja, valstybiniai ženklai 
sunaikinti, žmonės prispausti, 
religija persekiojama. Lietu
vos žmonės niekam negali pa
siskųsti, užtat mes šauliai ir 
laisvojo pasaulio lietuviai turi
me už juos kelti Lietuvos bylą 
viešumon ir ieškoti draugų ame 
rikiečių tarpe.

Aplamai A. Budrecko kalba 
buvo turtinga, kurioj jis iškė
lė daug vaizdžių, įdomių nau
jų minčių ir patiekė nemažai 
faktų. Jo kalba klausytojams 
padarė gilų įspūdį, sulaukė 
nuoširdaus pritarimo ir paly
dėta gausiais plojimais. Po

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.

90 Day $1,000 or more Savings 
Passbook Certificate
Accounts (1 to 2 years)

476-7575

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

CHICAGO
savings and loan association

6245 south westerr. avenue 476 7575

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL. daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių.

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiau t čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, TIL 60608
V 1 -------- -— #

neseniai komunistų tarno Kaza
kevičiaus padarytą pareiškimą 
išeiviams vizitatoriams, jog jie 
turį atsiminti, kad vyksta į so
vietinę Lietuvą ir kitokios Lie
tuvos, kaip sovietinė nėra.

paskaitos buvo meninė dalis. 
Šaulys Paliūtis su gražių įsijau
timu perskaitė eilėraštį: Ne
priklausomybės Aktas.

Nuotaikingai visus nuteikė 
šaulių pasirodymas su daino-

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psi. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HAL5TED ST, CHICAGO, ILL. C060S

Komentuodamas šį kompar- 
tiečio Kazakevičiaus pareiškimą, 
prel. Tulaba pasisakė, prieš sve- 
čiavimąsi su okupantų pastaty
tais tarnais. Ryšiais su jaunimu 
okupantas siekia iš jų esamos 
padėties pripažinimo. Jauni žmo
nės, nuvežti į okup. Lietuvą, ap
sipras su esama tvarka, su dabar 
esama okup. Lietuva ir tai jau 
bus okupantų laimėjimas. Tei
sinimas, jog jie ten šį tą lietu
viškai išmoks, nepriimtinas. Tad 
santykiai gali būti tik šeimyniš
ki, be patarnavimo lietuvių tau
tos priešui. Pasidžiaugė prel. 
Tulaba, jog išeiviai lietuviai 
(kartais pareiškę savo susiskal
dymu) svarbiais ir reikšmin
gais momentais moka veikti vie
ningai.

Vasario 16-tos minėjimą su
rengė Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyrius. Pirmi
ninkavo inž. V. Čekanauskas. 
Buvo ir daugiau kalbėtojų ir 
sveikintojų: Lietuvos gen. kon
sulas dr. J. Bielskis, Estijos vi
cekonsulas, Latvių sąjungos at
stovė, Los Angeles miesto bur
mistro atstovas; skaityta San
ta Monica miesto burmistro pro-' 
damacija. Apie tai, apie proto

kolinę minėjimo eigą, apie skau
tus iškilmėje ir apie Jaunimo an
samblio dainininkus ir šokėjus 
eitą kartą.

Aukų rinkimas Lietuvos lais
vinimo reikalams nebaigtas, bet 
sajėje buvusi publika sudėjo dau- | 
giau, kai 2,200 dolerių.

J. Klauseikis 1

SKAITYK F ATS IR PARAGIŲ
KITUS SKAITYTI

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

£ A

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius 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 prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
Įsteigto 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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VILNIAUS ŽYDO SKUNDAS 
ANGLU KOMUNISTU VADUI 

SSSR neleidžia išvažiuoti į Izraelį

Dienraičie Raines:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _________________  $22.00
pusei metų  $12.00 
trims mėnesiams  $7.00 
vienam mėnesiui$3.00
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metams$20.00 
pusei metų$11.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Išnaudojęs be rezultatų visas 
kitas priemones gauti leidimą iš 
Vilniaus išvažiuoti į Izraelį vil
niškis žydas Jokūbas šilanskis 
kreipėsi laišku į Anglijos komu
nistų vadą John Collan, maldau
damas pagelbėti. Laiške rašoma:

“Tiktai kraštutinis nusivyli
mas duoda man drąsos kreiptis 
į tamstą, į tamstos gerumą ir 
tamstos humaniškumą su šiuo 
savo prašymu ir atitraukti tam

stą nuo svarbių reikalų ir nuvog
ti tamstai keletą minučių bran
gaus laiko paskirti dėmesio tam, 
kas iš esmės yra šeimyninis, as
meniškas reikalas. Iš anksto pra
šau už visa tai atleisti man.

“Mano šeimą sudaro keturi 
asmenys: aš, senas žmogus (gi
męs 1903 m.), pensininkas; ma
no žmona ir du mano sūnūs. Ma
no jaunesnysis sūnus yra nervi
nis ligonis (jis serga infantiliz

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

Didelis guzas Guzevičiui
Niekas nebūtų drįsęs prieš dešimtmetį tarti žodį 

prieš Aleksandrą Gudaitį Guzevičių, tuo tarpu šiandien 
patys komunistai jam taip pokštelėjo, kad iššoko didelis 
guzas. Kirto, žinoma, jam rusas, ne lietuvis, bet lietu
viškas komunistėlis nurodė jam pačią silpniausią kaktos 
vietą.

Visi žinome, kad Aleksandras Guzevičius “tarybinė
je” Lietuvoje norėjo pagarsėti rašytoju. Jo įtaka komu
nistų tarpe buvo didelė. Savo laiku jis buvo komunistinio 
jaunimo sekretorius Ukmergės apylinkėje. Nebaigęs Uk
mergės gimnazijos, jis bandė baigti gimnaziją Kaune, 
bet noras naktimis lipdyti proklamacijas buvo toks dide
lis, kad neturėjo laiko pamokoms, o vėliau buvo privers
tas bėgti į Tilžę ir Karaliaučių. Ten jam teko dirbti prie 
komunistų slaptai Vokietijoje spausdinamos literatūros. 
Karaliaučiuje ignorantas Bronius Leonas Pušinis jį įtiki
no, kad jis gali būti rašytojas, nes vykusiai taisė nemok
šų “Balsui” rašytas korespondencijas ir parašė kelis vaiz
delius iš Ukmergės gimnazijos mokinių 'gyvenimo. Gu
zevičius Pušiniu patikėjo ir ryžosi truks — laikys tapti 
rašytoju. Pušinis pasiuntė Guzevičių į Maskvą, kad ten 
jis galėtų pirma baigti sovietinius kursus ir tuo metu už
sieniečiams Maskvoje veikusią akademiją. Vienus Puši
nis siuntė į Minską, o kitus į Maskvą. Minskan pasiųsti 
pirmieji komunistų bendradarbiai buvo sušaudyti, o Mas
kvon patekusieji tapo “tarybinės” Lietuvos valdytojais.

Visus Maskvoje lankytus kursus Gudaitis Guzevi
čius baigė aukščiausiais laipsniais. Jis gavo pasitikėjimą 
pačių jautriausių sovietų valdžios įstaigų. Kada sovietų 
valdžia, įkėlusi Lietuvon įgulas, pareikalavo valdžios 
Maskvos pakalikams, Guzevičius buvo paskirtas vidaus 
reikalų komisaru. 1944 metais Guzevičius jau buvo “ta
rybinės” Lietuvos valstybės saugumo komisaras, o lietu
viškai kalbančioje čekoje jis jau turėjo generolo majoro 
laipsnį. Nei vienas lietuvis čekistas nepasiekė tokio laips
nio. Guzevičius naudojo rusų jam suteiktą galią, bet jis 
buvo nepatenkintas. Jį ėdė, kaip vėžys, Pušinio įdiegta 
mintis, kad jis turi tapti rašytoju.

Be vyriausio policininko pareigų, Guzevičius buvo 
“tarybinės” Lietuvos kultūros ministerijos švietimo ko
miteto pirmininkas. Jo žinioje buvo popierius ir knygų 
spausdinimo kontrolė. Guzevičiaus pavaldiniai žinojo 
kiekvieną spausdinamą lapą, jie kontroliavo kiekvieną 
spausdinamą eilutę. Anksčiau Guzevičius rašė apsaky

mėlius, o “tarybinėje” Lietuvoje pradėjo rašyti roma
nus. Jis parašė “Kalvio Ignoto teisybę”, “Brolius”, “Są
mokslą” ir kitus, kiekvieną po du tomus. Jis uždraudė 
bet kokį kitokį “kūrinį” spausdinti, bet savo romanus va
rė po kelias laidas. Kiekvienas čekistas turėjo pirkti Gu
zevičiaus “romanus”. Kai visų egzempliorių parduoti 
negalėjo, tai veltui juos dalinę. Dalino ne jis pats, bet jo 
žinioje tarnavusieji policininkai. Geriausieji “kritikai” 
labai gražiai apie juos atsiliepė. Kol Guzevičius buvęs gy
vas, jo raštai buvę geriausi. Jų stilius buvęs labai geras, 
ideologija tikra, o politinė linija pati tiesiausioji.

Sovietų literatūros kritikas Leonidas Terakopianas, 
paskirtas sekti ir vertinti rusų pavergtų tautų literatūrą, 
Maskvoje leidžiamame Družba narodov žurnale parašė 
straipsnį apie Lietuvoje išleistą “literatūrą”. Savo rašinį 
jis pavadino “Mitų žlugimas, idealų teigimas”. Rašo jis 
daugiausia apie J. Avyžiaus paskutinę knygą, bet jis savo 
vieton padeda ir “rašytoją” A Gudaitį Guzevičių. Tera- 
copiano rašinys išverstas lietuviškai ir atmuštas šiomis 
dienomis Chicagą pasiekusioje Pergalėje. Terakopianas 
šitaip rašo:

“A. Bučys pateikia įdomų A: Gudaičio Guzevi
čiaus prisipažinimą. Aiškindamas, kodėl jo epopėja 
perkrauta daugybe veikėjų, lietuvių prozininkas 
pastebi:... O, mat, savo metu netrūko man patarė
jų, kurie visaip kurstė plėsti knygą, vystyti jos 
veiksmą ko plačiausiai: 1. kad įvykiai būtų pavaiz
duoti visoje Lietuvoje (ir aš tuoj iškomandiravau 
dalį veikėjų iš Rytų Lietuvos į Žemaitiją), 2) kad ro
manas apimtų visus sluoksnius (ir aš įsiveržiau net 
i paties Smetonos rūmus), 3.) kad būtų plačiausiai 
duota istorinė iliustracija (ir aš prismaigsčiau tiks
liausių dokumentų po visas romano dails). žodžiu, 
vėliau man teko graužtis dėl to, kad buvau per klus
nus mokinys, o patyrimo jokio neturėjąu’’. Šis ra
šytojo prisipažinimas įdomus tuo, kad jis tarytum 
atidengia mums viršutinį sunkumų sluokšnį. Turint 
galvoje iliustratyvumo, aprašinėjimo tendencijas, 
siekimas istoriškai kuo plačiau apimti įvykius, o tai 
praktiškai ne kartą susilpnindavo psichologinį pra
dą, skatindavo gausinti veikėjus, užmegzti įvap 
riausius konfliktus, užuot juos giliai ir visapusiš
kai tyrinėjus. Dabar tos tendencijos (A. Gudaičio 
epopėja buvo kuriama dar ketvirtajame dešimtme
tyje) jeigu ir ne visur nugalėtos, tai bent jau su
prastos kaip esminis trūkumas”. (Pergalė, 1972 m. 
rugsėjo Nr. 89 psl.).
Kiek išleista pinigų, kiek sugadinta popieriaus es

minius trūkumus turinčiom knygoms! Iš čekisto komu
nistai norėjo rašytoją padaryti! Rusas Terokopianas iš
mušė didelį guzą visoje Guzevičiaus “kūryboje”.

mu), o vyresnysis mano sūnus 
dirba fabrike darbininku, o dėl 
savo sveikatos jis buvo atleistas 
iš kariuomenės dar nebaigęs tar
nauti ir pripažintas netinkamu 
karinei tarnybai. Dėl to nė vie
nas mūsų šeimos narys neturi 
tarnauti kariuomenėje, ir, kaip 
matote, mūsų šeima nėra socia- 
liškai labai vertinga ir ta pras
me neturi kokios nors specia
lios vertės valstybei, tačiau kaip 
tik priešingai. *

“Tegu man bus leista primin
ti žodžius Sov. Sąjungos komu
nistų partijos generalinio sekre
toriaus draugo Brežnevo, pasa
kytus jo 1971 m. gegužės 14 d. 
Tbilisyje:

“Tur būt, nėra tokio žmogaus, 
kuris neturėtų nuoširdžios mei
lės jausmo ir prisirišimo savo 
senelių ir prosenelių žemei, savo 
kultūrai, savo kalbai ir savo tra
dicijoms”.

Mano šeima ir aš esame žy
dai, ir tokie jausmai mumyse yra 
abai gilūs, ir tai natūralu ir su
prantama. Be to,'Izraelyje, žy
dų valstybėje, mano tautos vals
tybėje, gyvena mano brolis ir 
sesuo, išlikę gyvi iš arti 100 as
menų didelės mūsų šeimbs, iš
skerstos nacių žudikų. Supran
tamas yra mūsų troškimas ir il
gėjimasis susijungti su jais.

“Dėl to 1970 m. liepos mėn. 
kreipėmės į Lietuvos SSR vidaus 
reikalų ministerijos vizų skyrių 
su prašymu leisti mūsų šeimai 
išvažiuoti į Izraelį pastoviai įsi
kurti, kaip norintiems, kad ga- 
ėtų šeimos susijungti, kaip lei
džia galioj autieji įstatymai, pa
gal SSSR konstitucijos raidę ir 
dvasią ir pagal žmogaus teisių ir 
eilinių piliečių deklaraciją, Sov. 
Sąjungos pasirašytą, kaip tai 
reikalauja gerumas ir žmonišku
mas.

“Didžiam mūsų sielvartui, nu
sivylimui ir nustebimui mūsų 
prašymas duoti leidimą buvo at
mestas, remiantis visokiais dir
biniais sumetimais.

“Prieš šitokį neteisinga, ne
žmonišką ir neteisėtą sprendi
mą mes esame apeliavę visose 
galimose aukštesnėse įstaigose, 
bet mūsų skundai buvo persiųs
ti Lietuvos SSR vidaus reikalų 
ministerijos vizų skyriui, tai 
yra, tai pačiai įstaigai, dėl ku
rios mes skundėmės ir dėl ku
rios veiksmų buvome apeliavę. 
Išdava vis ta pati — banalus tos 
pačios emigracinės įstaigos at
sakymas: “lieka galioti anksty
vesnis sprendimas”.

“Mūsų pasiryžimas susijung
ti su savo išlikusiais giminaičiais 
yra gilus ir visapusiškai apgal
votas, ir prie jo prieita per dide
les kančias, dėl to mūsų pastan
gos kovoti už tą apsijungimą 
istorinėje ir tautinėje mūsų il
gai kentėjusios tautos tėvynėje 
yra nepalaužiamos.

“Prašome tamstą, drauge pir-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI CHICAGOJE
Gal ir gerai, kad pasaulinė

je lietuvių sostinėje Chicagoje 
lietuviai neturi savo skaičiui 
atitinkančios salės, nes galėtų 
atsitikti, kad būtų nepilna. Da
bar, kada pati didžioji lietuvių 
naudojama salė — Marijos gim
nazijoje — yra nedidelė ir ne 
per maža (telpa publikos sau
sakimšai 14 šimtų), tuomi esa
me pratę tenkintis, nes daugiau 
nė nebegalėjo tilpti

Minėjimo ceremonija prasi
dėjo bertainį valandos vėliau, 
nors publikos didesnė salės da
lis jau iš anksto buvo užimta. 
Scena buvo dekoruota didžiu
liu Lietuvos Vyčiu ir trylika 
lietuviškųjų organizacijų, dau
giausiai jaunimo, vėliavų.

Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirmininkui Mykolui Pranevi
čiui trumpu žodžiu atidarius 
iškilmes, abudu lietuviškieji 
karo veteranų Dariaus — Gi
rėno ir Dan Varno postai pa
gal komandą įnešė ir avansce
noje pastatė Jungtinių Ameri-

lis, Don Varnas veteranų pos
to gasp a dori us.

Po to prasidėjo trumpos kal
bos, kurias pasakė Lietuvos 
general, konsule Juzė Daužvar- 
dienė, Illinois senatorius F. Sa
vickas, ir jo pristatytas kong- 
resmanas Hanrahan ir Algio 
Regio pristatytas naujasis Cook 
apskrities prokuroras Mr. Ca
rey.

Pagrindines kalbas pasakė di 
delis lietuvių draugas kongres- 
manas Edward J.Dervinskis ir 
Dr. Jonas Balys žymus- etno
logas ir folkloristas, Indianos 
universiteto profesorius. Ger
biamasis prelegentas buvo pa
sirašęs visą paskaitą ir skaitė 
ją labai ‘gyvai ir aiškiai, pa
vaizduodamas kas ir kokia yra 
sovietų imperijos kolonialinė 
grobuoniškoji politika. Deja, 
publikoje nemažai būta tokių, 
kurie ir į rimčiausią šventę atė
ję laukia tik “panem et circen- 
zes”, tad rimtos paskaitos 
klausyti nėra pratę, dėlto “ga
lerijai” pradėjus nerimauti,

kos Valstybių, Lietuvos ir I1H- kalbėtojas turėjo savo-paskai- 
nojaus vėliavas. Scenon išėję tų sutrumpinti.
du barzdočiai vaikinai darniu
duetu sugiedojo Amerikos him 
ną, o Lietuvos himnui giedoti 
dar prisidėjo tautiškai pasipuo-
šusi graži lietuvaitė, . tačiau 
gražus jaunųjų trio beregint 
susiliejo į milžinišką chorą vi
sam pusantro tūkstančio žmo
nių maldingai įsijungiant į Lie
tuva tėvyne mūsų...

Maldą šį kartą skaitė nebe 
koks profesionalas (dvasiškis), 
bet trys jaunučiai — dvi mer
gaitės — R. Skorubskytė, ir K. 
Brazdžionytė ir vienas berniu
kas— A. Kaminskas. Tėvams 
džiaugsmas turint tokius pui
kius lietuviukus ir lietuvaites, 
kurie tik kietai ištardami “1” 
išsiduoda, kad šioje šalyje yra 
gimę.

Nepriklausomybės paskelbi
mo aktą aiškiu šiaurės Lietu
vos akcentu perskaitė iš labai 
nedaug belikusių Lietuvos sa
vanoris - kūrėjas Jonas Gaide-

Rezoliuciją perskaitė p-lė R. 
Skorubskytė.

Antroje dalyje buvo jauno
sios kartos atlikta meninė pro
grama — liaudies dainos ir tau
tiniai šokiai.

Aukų ant Lietuvos laisvini
mo altoriaus, atrodo, bus aps
čiai sudėta. Bendrai žmonės 
išsiskirstydami kalbėjo, kad 
Vasario šešioliktosios minėji
mas labai puikiai pavyko.

Parteriškis

mininke, padėti mums mūsų ne
laimėje ir imtis tamstos galioje 
esančių priemonių, kad mūsų šei
mai būtų duotas leidimas iš 
SSSR išvažiuoti į Izraelį pasto
viai įsikurti.

“Aš tikiuos, kad tamsta paro
dysi visišką supratimą mūsų 
prašymai, kurį yra padiktavęs 
kraštutinis nusivylimas, ir kad 
tamsta galimai atsižvelgsi į mū
sų maldavimą.

“Dėkojąs iš anksto ir laukiąs 
atsakymo, su didžia pagarba.

J. šilanski’s”.
Apie prašymo pasekmes nete

ko nieko girdėti.

Britą aktorė Glenda Jackson, neseniai 
laimėjusi "Oskarą", kaip geriausia 
1971 m. artistė, pirmą kartą vaidina 

komedijoje "A Touch of Class".

M. GUDELIS

PO VILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)
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PASIKALBĖJO SU PREZIDENTU 

STULGINSKIU
Ne vienų kartų Povilas Mileris pasako

jo savo draugams, kaip jis kartu su prezi
dentu Stulginskiu iš Klaipėdos važiavo į 
Šiaulius. Prezidentas Stulginskis jam labai 
patiko. Jis buvo parastas, bet protingas ir 
geras žmogus.

Dalis ekskursantų iš Klaipėdos išvaži
nėjo pas savuosius. Vieni buvo iš Klaipė
dos krašto, kitiems buvo netoli į tėviškę, 
tai jie ir išsiskirstė. Mileriai kartu su eks
kursijos dauguma traukiniu važiavo to
liau. Iš Klaipėdos į Kaunu Povilas važiavo 
traukiniu, pirma klase.

Taip pasitaikė, kad tuo pačiu trauki
niu iš Klaipėdos į Šiaulius važiavo ir tuo
metinis Lietuvos respublikos prezidentas 
Stulginskis. Povilas nežinojo, kad tame 
pačiame vagone važiavo ir krašto prezi
dentas. Bet prezidento palydovai išaiški
no, kas tame vagone važiavo ir kur. Grei
čiausiai, kad patys palydovai išklausinėjo 
Povilų ar kitus keleivius. Prezidentas Stul
ginskis, patyręs, kad Povilas yra Ameri
kos lietuvių ekskursijos vadovas, paprašė 
jį, kad užeitų į prezidento skyrių pasikal
bėti.

Povilas nuėjo, susipažino ir gerą pus
valandį su prezidentu Stulginskiu kalbėjo
si. Povilas papasakojo, kaip Amerikos lie
tuviai gyvena, kaip juos būtų galima įtrauk
ti į ekonominį Lietuvos atstatymų darbą, 
o prezidentas papasakojo kelis dalykus iš 
tuometinio Lietuvos gyvenimo.

Povilas visą laiką gerbė prezidentą 
Stulginskį, nes jam atrodė, kad preziden
tas buvo protingas ir realiai viską apgal
vojantis žmogus.

Povilas Mileris pasikalbėjo su daugeliu. 
Jis matėsi su Steponu Kairiu, Kipru Bieli
niu, Jeronimu Plečkaičiu, J. Miknlskiu ir 
kitais to meto seimo nariais.

PETRONĖLĖ RŪPINOSI VAIDYBA
Petronėlė taip pat buvo susižavėjusi ke

lione ir keliais mėnesiais praleistais Lietu
voje. Jai buvo labai malonu susitikti su 
savo jaunatvės draugais, pasikalbėti su 
jurbarkiečiais, bet dar įdomiau jai buvo 
patirti įvairių žinių apie Kauno teatrą. Jie
du ilgesnį laiką gyveno Jurbarke, bet ne
praleido progos nuvažiuoti į Kauną ir pasi
klausyti operos ir pamatyti geresnį vaidi
nimų.

Kauno teatro žmonės patyrę, ka dPet- 
ronelė buvo gera vaidintoja, jai visur ati
darė duris. Jai parodė visų Kauno teatrų, 
scenarijus ir vaidybai reikalingus įrengi- 
įrengimus. Tais laikais Chicagos Dramos 
ratelis jau turėjo vaidybai reikalingų prie
monių. bet Petronėlė pripažino, kad Kau

no teatras šiuo atveju buvo turtingesnis ir 
parankesnis.

Petronėlė labai džiaugėsi, kad keliuo
se seminaruose ji buvo pakviesta besimo
kantiems vaidintojams papasakoti, kokio
se sąlygose Chicagos artistams teko dirbti 
ir vaidinti. Ji priminė, kad Chicagoje 
kiekvienas vaidintojas privalo kitu amatu 
užsidirbti sau duonų, pašvęsti naktis pa
mokoms, o tik vėliau vaidinti.

OKUPACIJA SUKĖLĖ PASIPIKTINIMĄ

1910 metų birželio 15 dienos įvykiai Lie
tuvoje sukėlė kiekvieno Amerikos lietuvio 
didžiausių pasipiktinimą. Protestą reiškė 
kiekvienas, kuris turėjo priemonių tam 
protestui pareikšti. Pirmąjį protestą pa
reiškė patriotiniai lietuviškų laikraščių 
redaktoriai ir didesnių organizacijų pa
reigūnai. Bet kiekvienam buvo aišku, kad 
paprasto pasipiktinimo neužteks. Sovietų 
valdžia ir rusų komunistų partija paver
gusi vis^ eilę kaimyninių tautų, padarė 
naują sovietų imperializmo ekspansijos 
žingsnį. Rusai okupavo Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes, kad galėtų pavergti 
lietuvius ir išsivežti lietuvių darbo vaisius. 
Sovietų militarizmui ir policijai buvo rei
kalingi nauji vergai.

Pirmieji pradėjo tartis laikraščių re
daktoriai apie reikalą imtis didesnės akci
jos . Bet jiems buvo aišku, kad ir laikraš
čiai vieni negalės tinkamai pasipriešinti. 
Buvo reikalingas didžiųjų Amerikos lietu
vių organizacijų balsas. Jos turi rasti ben

drą kalbą akcijai prieš sovietų okupaciją. 
Pirmiausia bendro darbo gaires turėjo iš
aiškinti organizacijų vadovybės, o vėliau 
bus tiesiamas kelias į platesnes Amerikos 
lietuvių mases.

Naujienų, Draugo ir Sandaros redakto
riams aptarus pagrindinius veiklos princi
pus Chicagoje buvo sukviesta socialis
tų, katalikų ir sandariečių pasitarimą 
bendrai akcijai organizuoti. Vienas toks 
pasitarimas vyko Boemia restorane. 
Jame Grigaitis su šimučiu trumpai infor
mavo apie susidariusią būklę, numatė 
planus ateičiai ir klausė susirinkusiųjų, 
kokių efektyvių priemonių organizuoti 
Amerikos lietuviai galėtų imtis Lietuvos 
pavergimui sustabdyti.

Tame pasitarime dalyvavo ir Povilas 
Mileris. Jis buvo Amerikos Socialistų at
stovas tame pasitarime. Jis pareiškė, kad 
Amerikos lietuviai turi užmiršti visus tar- 
pusavius kivirčus ir bendromis jėgomis 
imtis priemonių prieš sovietų ekspansiją. 
Chicagoje buvo sušaukti trys organizacijų 
atstovų pasitarimai vieningai Amerikos 
lietuvių akcijai organizuoti. Iš tų pasita
rimų vėliau išaugo Amerikos Lietuvių Ta
ryba, apjungusi visas patriotines Ameri
kos lietuvių organizacijas. Povilas buvo 
Altos organizatorius, jis dalyvavo pirmi
niuose pasitarimuose.

VAŽIUOJA Į WASHINGTON^
Aptarus pagrindinius principus bend

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 4, ILL. — TUESDAY, FEBRUARY 20, 1973

rai akcijai, buvo pasiųsti keli raštai tuome
tinei JAV administracijai, prašant jos 
pasmerkti sovietų valdžios prievartos 
veiksmus ir prašytas prezidentas Roose- 
veltas, kad priimtų bendrą Amerikos lie
tuvių delegaciją. Baltieji Rūmai pranešė, 
kad prezidentas Franklin D. Rooseveltas 
priims lietuvių delegaciją 1940 metų spalio 
15 dieną. Paskubomis žinia buvo pranešta 
kitų miestų veikėjams ir sudaryta delega
cija vykti pos prezidentą ir įteikti jam me
morandumą Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu.

Povilas Mileris buvo tos delegacijos 
narys. Amerikos socialistus pirmoje dele
gacijoje atstovavo Dr. Pijus Grigaitis, adv. 
Fortūnatas Bagočius, Euphrosine Miku- 
žiūtė ir čikagietis Povilas Mileris. Povilas 
girdėjo savo ausimis, kai prezidentas Ro
oseveltas, perskaitęs jam nuvežtą memoran
dumą. susirinkusiems apie jo darbo stalą 
lietuviams pareiškė:

— Man malonu, kad jūs. lietuvių kil
mės Amerikos piliečiai, esate taip giliai 
susirūpinę gimtinio savo krašto likimu... 
Bet leiskite man jums pasakyti, kad savo 
memorandume padarėte klaidą... Jus ra
šote, kad Lietuva prarado savo nepriklau
somybę. Toks teigimas yra klaidingas. 
Lietuva nepriklausomybės neprarado. Lie
tuvos nepriklausomybė tik laikinai padėta 
į šalį... Lietuva ir vėl bus laisva. Ji bus 
laisva, gal, greičiau negu jūs manote...

(Bus daugiau)
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tree.

Roz.: Gi GW3

OR. W. EiSM - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO^ 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA

•133 So. Kadžio Ava., WA S-267G
"aiandoa pagal susitarimą. Jei neat- 

ąliepia, skambinti Mi 3-0001.

JR. NINA KRAUCB- 
KRlAUCEUUNAfTE 

AKUŠERIJA ir MOTERŲ ligos 
6132 60. KEDZII AVI.

ToM. WA 5-2670.
Neatailiepua — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarusią.

Ofiso tolu HE 4-1318 arta RE 7-9700 
Rozidoncilos: PR 6-9801

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC.

2454 WEST 71« STREET
VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 

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

NL FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71M St — T«l. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS * 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. fol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 5fth STREET 

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad.

pagal susitarimu.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123

Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-8195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Speciali pagalba koloms

Telef.: PReapect 6-5084

•NAUJIENOSE". — TORI GERIAUSIA 
PASIRRRTMA BIZNYJk

IŠ LIETUVIU GYVENIMO
Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros klubo susirinkime 
Vasario 6 d. dalyvavo nemažas 
būrys narių. Susirinkimą ati
darė vicepirm. Helen Venge- 
liauskas, nes mūsų pirm. Ju
lia Sadauskas vis dar serga. 
Linkime jai greitai pasveikti, 
kad vėl galėtų dalyvauti su 
mumis.

Klubas nutarė surengti Bun
co Party kovo 25 d. Hollywood 
salėje. Komisija yra: Valerija 
Samuolis, Kazimiera Stukas ir 
Agnes Deikus. Joms pagelbėti 
išrinkta darbininkių, kad pa
rengimas įvyktų sėkmingas. 
Bus gražių dovanėlių, taip gi 
bus kavutė ir kitų skanių už
kandžių. Klubas kviečia sve
čius ir narius atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti su Jo
niškiečiais.

Nariai turį laiko prašomi ap
lankyti mūsų sergančius na
rius: pirmininkę Juliją Sa
dauskas, Julių Klimą ir Mary 
Urbelis.

Ateinantis susirinkimas įvyks 
Kovo m. 6 d. Hollywood salė
je. Po susirinkimo buvo vai
šės. A. K.

gimo komisiją sudaro : Sophie 
Petrošius, Agnes Deikus ir 
Anna Condux. Išrinkta darbi
ninkių joms padėti, kad vaka
ras būtų sėkmingas.

Kviečia visus narius ir svečius 
neužmiršti ateiti ir smagiai 
laiką praleisti su Upytiečiais.

Klubo ligoniai: Julia Sadaus
kas, Mary Urbebs, Julius Kli
mas ir Mrs. Palakas. Buvo pra
šoma kad nariai sergančius ap
lankytų.

Ateinantį mėnesį kovo 2 d. 
susirinkimo neturėsim, nes šo
kių vakaras bus kovo 3 d. Se
kantis susirinkimas įvyks balan
džio 6 d.

Po susirinkimo buvo vaišės 
ir nariai gražiai pasilinksmino.

rąyyijos raporlą apie Lygos 
turto stovį. '
Nors Lyga nėra tokia didelė, 
kaip būdavo, bet visos narės 
yra energingos ir veiklios. Na
rės nubalsavo, kad susirin
kimas būtų balandžio mėnesį.

Pirmininkei Marie Zolpienei 
buvo įteikta jos 40 metų veik
los sukakčiai paminėti kortelė 
ir čekis, čekis buvo nuo narių 
ir draugių. Mrs. Zolpienei bu
vo dar įteiktas tortas ir sudai
nuota “Linksmų Metų.”. Vai
šių šeimininkė buvo Mrs. Lesa 
Ląucus. Organizacya yra lai
minga, kad turi tokią gerą pir
mininkę Marie Zolpienę.

Ne korespondentė

Juk kas gi apibrėžė ir dabarti
nės LTSR ribas, nors šiuo me
tu nuo įkyriai besiveržiančių ru-

ne nepriklausomos Lietuvos kū
rėjai ir jos laisvės kovotojai?

Kas sukūrė platų seniau 
vusių lietuviškų pradžios 
kykių tinklą ir įvedė 
mokslą, kuris dabar tik 
mas?

Kas suorganizavo krašte 
sybę pirmųjų gimnazijų, 
įsteigė pirmąjį universitetą,

KIEKVIENA JiEhA BUTINS KJUKSClONilH

nemokamai 
, Chicago, i

Upytės Klubas

Eržvilko Klubas
Eržvilko Draugiško klubo 

susirinkimas įvyko vasario 7 d. 
Nors oras nebuvo malonus, bet 
gražus būrys narių dalyvavo 
šiame susirinkime.

Klubas ruoš smagų šokių va
karą gegužio 5 d., Hollywood 
salėje. Praeitame susirinkime 
buvo išrinkta komisija: Her
man Danta, Walter Siręvi- 
dius ir Ben Jurėnas. Komisija 
pageidavo, kad būtų daugiau

Vasario 2 d. Hollywood Salė- pagalbininkų. John Passt ir 
je Upytės Klubo susirinkime valdybos narė Bernice Žemgu- 
dalyvavo daugelis narių.
mininkė Anna Gondux pasvei-‘ 
kino visus narius ir buvo grą- 
žu matyti tiek daug narių atsi
lankiusių.

Į klubą įstojo viena, nauja 
narė Eugenija Strungis.

Bus rengiamas blynų vaka
ras šeštadienį kovo 3 d. Joniko 
orkestras gros šokiams. Ren-

pįr- lis pažadėjo padėti komisijai. 
• ' Atrodo, kad su tokia smarkia 

komisija, bus smagus ir pa
rengimas

Kadangi klubas yra nubalsa
vęs, kad susirinkimus nedary
ti kiekvieną mėnesį, tai nuta
rė, kad susirinkimas bus ba
landžio 4 d.

CRAŪINSKAS
- GRUNDIG
NEŠIOJAMAS STEREO

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GEL1NYČ1A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 84)834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

MOVING 
Apdrausta* perkrausimas 

ii įvatriy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Buvo pranešta, kad šį mė
nesį yra gimtadieniai Stellos 
Jurėnas ir John Passt, todėl 
jiems buvo sudainuota Happy 
Birthday Solenizantai pavai
šino visus gardžiais gėrimais.

E. M. McNamee

Brighton Parkas 
Moterų Klubo veikla

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų Klubas tupėjo susirinkimą 
vasario 1 d. Komisija kuri rū
pinasi apie Bunco ir kortų po
būvį pranešė, kad bilietai jąu 
yra atspąusdinti ir jau parduo
dami. Parengimo komisijos 
narės: Ann Klimas, Jennie 
Chinston ir Della Kirkles.

Nors oras dar šaltas ir yra 
sniego, klubas nusprendė, kad 
jau būtų gerai pasirūpinti pik
nikui vietą ir dieną. Pirminin
kė Nellie Škinulis su valdybos 
narėmis tuo reikalu pasirūpins.

Pranešta, kad vicepirminin
kė Julia Sadauskas ir Mary Ur- 
belis dar sunkiai serga.

Buvo pranešta, kad narės 
Sophie Jasūnas gimtadienis yra 
Vasario mėnesyje, todėl po su
sirinkimo jai buvo sudainuota 
“Happy Birthday”.

Khibo sekantis susirinkimas 
įvyks kovo 1 d. E. M. McNamee

Žagariečiu Klubas
Lietuvių Žagarės klubo me

tinis susirinkimas įvyko šių 
metų sausio 28 dieną Holly
wood salėj esančioj 2417 West 
43rdSt

Susirinkimą pradėjo 1 vai. 
po pietų, kaip visuomet, pir
mininkas Povilas Masilionis. 
Padėkojo gausiai susirinku
siems nariąms ir atsistojimu 
bei tyla pagerbė mirusią narę 
Aureliją Marcinkus, o jos šei
niai pareiškė gilią užuojautą.

Raštininko J. Keturakio pra
eito susirinkimo nutarimai ir 
vadybos pranešimai priimti be 
pataisų. Knygų revizijos ko
misijos narė Mary Šimkus par 
darė 1972 metų pranešimą, 
kad viskas rasta tvarkoje. Ji 
perskaitė sutvarkytą raportą, 
iš kurio visiems buvo aišku, 
kad praeiti metai Žagarės klu
bui buvo geri, nes banke turi 
17 tūkstančių dolerių kapitalo 
ir nemažą narių skaičių.

Ponai Masilioniai visus man
dagiai priėmė ir pavaišino. 
Komisija širdingai jiems dė
koja.

Šiame susirinkime buvo iš
rinkta parengimų komisija vi
siems ateinantiems metams. 
Jos narjai yrą K. Stukienė, M. 
Šimkienė ir H. Danta. Nutarta 
surengti vieną pikniką ir dve- 
jis šokių vakarus. Vieną geg. 
3 d., o kitą laplcr. 3 d.

Susirinkimui pasibaigus su
dainuota ilgiausių metų Povi
lo Masilionio gimtadienio pro
ga. Vėliau sekė vaišės ir malo
nus pobūvis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
sekmądienį, vasario^ 25 dieną, 
aukščiau minėtoje sąlėje. Pri
mename, kad laikas užsimo
kėti narių duokles, kad vėliau 
nebūtumėte suspenduoti.

Rožė Didzgalvienė, 
korespondentė

fesūrą, kurios mokintai dabar di
džiuojasi savo laimėjimais? Ar gbi 
tai ne nepriklausoma Lietuva pa- — 
darė?

Juk tik tose mokyklose išmo
ko lietuviškai skaityti ir rašyti 
net ir dauguma dabartinių Lie
tuvos nepriklausomybės niekin
tojų.

Tik nepriklausomoje Lietuvo- 1 
je buvo suorganizuoti pirmieji 
lietuviški profesionaliniai tea
trai, išskleidė pirmus žiedus dai
lės ir muzikos menas, išbuvojo 
ir net srovėmis išsiliejo dailioji 
literatūra. Juk ir komunistų 
garbinami Antanas Venclova. 
Petras Cvirka, Vytautas Mont
vila ir ilga eilė kitų ne Maskvoje* • 
pradėjo rašyti pirmąsias lotynfi- : 
kąsias ABC ir ne Leningrade su- rv-- 
kalė pirmuosius ir vėlesnius sa- 
vo kūrnūus.

Juk tik nepriklausomybės mę-< - 
tai davė progos Lietuvai nevar-: 
žomai pažinti Vakarų kultūros 
vertybes ir jos intelektualams j 
praplėsti savo dvasios akiratį, e { 
tautos masei įsisavinti kultūrin- j 
go žmogaus elgesį ir išvaizdą.! 
Ta vakarietiškoji žymė ir ligi šių į 
dienų dar nėra išdilusi, ir ne j 
be pagrindo, patys rusai Pa.bal-j 
tįjį vadina “Vakarais”.

Kokia garantija, kad visą tąiį 
būtų buvę ir be dviejų dešimt
mečių nepriklausomo gyvenimo? 
Jokios. Da.ug tikriau, kad be ųe- ’ 
priklausomybės laikotarpio da- 
bartinė LTSR būtų daugiau pa- [ 
naši į Karaliaučiaus sritį, ir vi- ■ 
sa Lietuva būtų pilną tokių nąu- ’ 
jovių, kaip Beriagrad, Sierov- 
grad, Brežnevsk, ir Jagodskije 
Prudi... :

8V. RAITO TYRINĖTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2103-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehil] 6-2345-6

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
PAMIŠIMO POREISKIAI

— Man atrodo, kad šiudieiū- 
niame pasaulyje reiškiasi pami
šimo poreiškiai, — dėsto tūtas 
senukas.

— Kodėl taip galvoji ? — tei
raujasi pašnekovas.

— Nagi tik žvilgterėk- Afri-. 
koje visi,, net laukiniai, neri 
vaikščioti apsirengę, o čia Ame
rikoje nori vaikščioti nuogi.

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

Tek: Y Ards 7-1741 - 1742

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

Lietuvių Moterų
t.^ Piliečių Lygos veikla

-----------------------------------------Lietuvių Moterų Piliečių Ly- 
----->• 1 ---- —gos narės pagerbė pirmininkę 

r q p u | r D A D flIC Marie Zo,pien? L>f?os sus™- 
• *»ila BAKLIJg kimas įvyko vasario 4 d. Susi- 

RADIJQ iElMOS valandos rinkimą pradėjus, pirmininkė 
Visas programos iš W0PA, Marie Zolpienė pranešė, kad 

149Ū kiL A. M._ šį mėnesį 7tą dieną, sueina 40
metų Lietuvių Moterų Pilie- 

Lictvviv kalta: kasdien nuo pirma- čių lygai ir 4# metų ji pa
dienio iki penktadienio 11—121 "... ... ... .

vai ryto. — šeštadienį ir sek-* mminkauja šiai organizacijai, 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. |Karės smarkiai jai paplojo.

' ;Susirinkime buvo priimta nau- 
Taiaf.: HEmlock 4-2413 ’ja narė — Natalie McNamee. 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. Buvo pranešta, kad Lyga turi 
CHICAGO, ILL. 60629 porą ligonių — Mrs. Montsvi- 

s------- -------------- ~ —------- Tylienė ir Mrs. Bračulienč. Lyga
----------------------------------------  [neužmiršta savo sergančių na- 

riu, joms bus nusiųstos kortelės 
Pasveikink savo draugus jr dovanėlės

per "Naujienas" ! Narė Stella Mažeika padarė

-<—s-----------  - -j-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vises programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmleck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

L- ~--- -- - ,4

Misti spaatep
Azuota šakiui kataikams

Kelęivįs sąvo vąsąrto 13, i ” 
vedamajame “Ar vertą kaipti 
ąžuolo šaknis skirtame oku
puotos Urtuvoa paupiams — 
buvusios nepriktausoBaos Lietu
vos niekintojams ir šmeižikams 
bei jų pakalikams čia tatevąje 
Amerikoje, rašo:;

Lietuvos nepriktawte»ybės 
niekinįaaąs primena ųiums aną 
pasakėčią apie kuri kui
so ąžųgto šaknią aišdkmdama. 
kad jęp esančios jąi nweikalm- 
gos, ą reikalingos tiktai gitas, 
kurios ant ąžuolo šakų auga.

Iš tįpsų gi — ir dabartinė va
dinamoji LTSR tik ant nepri
klausomos Lietuvos karsto dar 
■------ - . t------------ *4------------ 1 - ---------- —--------

Kaltinamasis: — Pate Dievas 
gali paliudyti, kad aš nekaltas- 

Teisėjas: — Gaila. Liudinin
kų apklausinėjimas jau baigtas.

SUSERINKIMV
PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros Klubo eHH 
nis narių susirinkimas ivyks trečia
dieni, vasario 21 d. 7:00 vai. vak. 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes rei
kia aptarti khibo reikalus. Po su
sirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvis,

— Humboldt Parko Lietuvių klubo 
mėnesinis nariu susirinkimas įvyks 
ti^čiadienį. vasario 21 d. 12:15 vai 
popiet Almera Simons parkelio sve 
taiRČpe. 1640 N. Drake Ave., pirmame 
aukšte. 103 kambaryje. Nariai ir na
rės prašomi atvykti ir kandidatu, no
rinčiu įstoti i mūsų klubą atsivesti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Monkus, rast.

ANTANAS 8MKTONA IR JO VEIKLA
KJ ' 1

, aegalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 
ūtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
taVd* gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
■ tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 
ta įvertino Antano Smetonoa veiklą.

Km Ui pratomra PĖTriųiri U-58 čtaį
artą Momė Mtak c. persiuntimai paltu, tokiu adresu:

n < U J I E N QS
1738 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6G60<

MOlltKKlSKOS A1U-CUNU1TIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago* 
Lietuvių 
Laidetavių 
Direktorių
AsĖoeiaeijoĖ

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
XOPLYČ»A?

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITE
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UI. Phone: OLympic

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

GEORGE F. RUDMINAS
3318 So. UTUANICA AVĖ. Tek: YAras 7-U3o-(13S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2414 WEST 69th STREET REpuMte 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-0672

11UZ8 SOUTHWEST HIGHWAY, Patoa HiUa, HL 974-4410

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

>S — N4UJlirt»S, K ILL - TUESDAY. FEBRUARY St, M93



"Čigonų Baronas" operetės solistai. Pirmoje eilėje iš kairės: F. Braunienė, E. Zapolienė, A. Giedraitienė ir 
K. Mileriūtė. Antroje eilėje: A. Snarskis, J. Laurušonis, Al. Brazis, J. Panka ir J. Aleksiūnas.

Foto by Jeff Mankus

Springfiedo legislatūroje tuo 
'reikalu vyksta svarstymai, CTA 
turi vilties, kad pagalba bus 
suteikia. ?.

miesto

visą trafiką, 
užmiesčiuose,

■ . n.f-Hl-r-T 'r-| 1 If 11
HELP WANTED — FLMALE

Darbininkių Reikia

REIKALINGA NAMŲ SEIMININKE 
DUODAMAS ATSKIRAS kambarys. 
2 vaikai šeimoje. Susikalbėti angliš
kai. Reikalingos rekomendacijos. 
Tel. 769-2230. Prašyti ir kalbėti tik 

su Mr. Lifschultz.

TYP1ST - CLERK
Salary open. Hours 9- 

Ask for Mr. DELAMATER.
2622 No. PULASKI

.PHONE 227-5900

WAITRESSES
COCKTAIL: 6:30 - 12:30 P. M. 

FOOD AND LIQUOR: 5 P.M. - 2 A.M.
Banauet. Weekends.

MARDI GRAS RESTAURANT
2967 No. HARLEM 

237-5500

ALT Informacija
1973 m .Vasario mėn. 13 d.

ALTOS IŠSIŲSTI
LAIŠKAI

i

Amerikos Lietuvių Tarybos 
raštinė šiais metais Vasario 10 
-tos proga yra išsiuntusi didelį 
skaičių laiškų minėjimo ir au
kų reikalais:

Laiškai senatoriams prašant 
dalyvavimo Vasario 16-tos mi- 
nėime senate ....................... 100

Laiškai kongresmanams taip 
pat prašant dalyvavimo Vasa
rio lOtos minėjime atstovų rū
muose ..................... 435

Laiškai lietuvių parapijų kle
bonams ir lietuvių kunigams 
prašant šv. mišias atlaikyti Va
sario 16-tos proga ir pasakyti 
atitinkamą pamokslą..... 507

Atsišaukimas į visuomenę 
prašant paramos ALT veiklos, 
Lietuvos laisvinimo kovoje 5000

įvairūs atsišaukimai 
skyriams ir bendradarbiaujan
čioms organizacijoms minėji
mo ir auką rinkimo reikalais. 
ALT taip pat išsiuntė rezoliu
ciją ir “press release” projek
tus visiems skyriams ir infor
mavo lietuvių spaudą ir radijo 
apie Vasario 16tos minėjimus 
senate ir atstovų rūmuose.

Iš viso Amerikos Lietuvių 
Taryba išsiuntė virš 6000 laiškų, 
1973 m. Vasario 16tos proga.

ALT Informacija

Sniegas tik Chicagoj
Keistą triuką gamta suvaidi

no penktadienį vakarop, kai po 
niūrios, apsiniaukusios dienos 

lstaiga pradėjo smarkiai snigti, 
j kol visame Chicagos
'centre privertė 6 colius balto, 
minkšto, beveik “šilto” sniego 
ir ‘suparaližavo 
tuo tarpu kai
pavyzdžiui prie O’Hare -aero
dromo visą laiką buvo gražus 
oras. Žmonės Jefferson Par
ke saulėtv popietę įsėdę j “L” 
traukinėlį atvažiavę į miestą at
sidūrė sniego audroje.

šeštadienio rytas Chicagoje 
išaušo kaip tikra žiema — vi- GOLD CO AST RESTAURANT

162 E. OHIO ST. '
CHICAGO, ILL.

WAITRESSES
11:00 to 7:00 P. M. shift. 

Apply in person.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

•ASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKŠJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPK1TES Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RUSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

_ ! su r sniegas ir temperatūra tik 
i 7 laipsniai aukščiau nulio. 

ALI niversary of the Declaration ofiSniegas gatvėse jau suVažinė- 
u<>n_ T i ♦ V. »> ., »-* i.. j • iItas, tik šaligatviui kaip papras

tai palikti šuninis ir žmonėms 
braidyti.

Independence of Lithuania
I share with you your poig

nant observance of this occa
sion, for my own national ori
gins also reflect a tradition and 
a people who have struggled 
so valiantly for the right to li
ve in freedom. My thoughts 
will be with you on this day.

With best wishes.
Sincerely

Edmund S. Muskie, 
United States Senator

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

PRESS BRAKE OPERATORS
Days and nights, excellent salary plus 

individual incentive bonus.
Free hosnitalization and pension.
SCHNEIDER METAL COMPANY

1805 So. 55th Ave. Cicero.
212-2980

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SEN. MUSKIE LAIŠKAS 
DR BOBELIUI

February 8, 1973. 
Dr. Kazys Bobelis, President 
Lith. American Council, 
2606 West 63rd Street 
Chicago, III. 60629 
Dear Dr. Bobelis:

Thank you for your recent 
letter concerning the 55th an-

Inc.

F' ' ■ 11 1
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato

J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SENATAS KALBA 
APIE LIETUVIUS

Dr. Kazys Bobelis, ALT pir
mininkas, ir Dr. Jonas Genys, 
ALT atstovas Washingtone, 
vasario 15 d. dalyvavo Vasario 
16tos minėjime tsenate, kur 
senatorius Charles Percy, se
natorius Adlai Stevenson ir ki
ti padarė pareiškimus. Sena
torius Percy padarė ypač labai 
stiprų pareiškimą, kuriame 
iškėlė Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo klausimą, jos 
okupaciją, ir žmonių laisvės 
troškimą. Jis paminėjo Simą 
Kudirką, 17,000 katalikų peti
ciją, Romo Kalantos susidegi
nimą ir žmonių tautinį laisvės 
troškimą.

Apnuodyti salotai? .
Cezar Chavez, farmerių uni

jos (UFW AFL CIO) direk
torius, spaudos konferencijo-1 
je Chicagoj pareiškė, kad į__  _ __
rinką yra patekę pesticidais HELP WANTED — MALE-FEMALE 
apnuodytų salotą. Nors FDA 1 Reikia Darbininkų «r Darbininkių 

(Maisto ir vaistą administra-į 
ei ja ) tokių salotą iš Kaliforni-į 
jos ir Arizonos snkonfiskavusi 
10,000 dėžių, tačiau dar “tūks
tančių dėžių nerandama”. Ma
žais kiekiais tekią apkrėstų sa
lotų rasta 
les ir San 
Chicagoje 
rasta.

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

St. Louis. Los Ange- 
Francisco miestuose, 
apkrėstu salotų ne-

BOOKKEEPER 
OR - 

ASSISTANT BOOKKEEPER 
Must speak English. Either Woman 

or Man.
108 WEST LAKE STREET. Room 200 

PHONE: 372-8600 
MR. THOMAS

AMBICIJŲ SUSIKIRTIMAS į

Bernard Shaw buvo pristaty
tas tūlai damai, kin i jį gana aro
gantiškai traktavo. Po šio susi
tikimo keletai dienu praėjus ra
šytojas gavo iš jos laišką, kuria
me ji rašė: “Kiekvieną ketvir
tadienį, tarp 16 ir 18 valandos 
esu namuose”.

esi kompozitoriaus giminė, — pa
klausė jis šoferį.

— Ar yra kompozitorius, ku
rio pavardė Strawinski? — pa
siteiravo šoferis. — Niekad apie 
jį negirdėjau Tai pavardė taxi 
savininko. Aš su muzika nieko 
bendro neturiu. Vadinuosi Pucci
ni.

ŽMOGAUS AMŽIAUS 
VIDURKIS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
!022 W 69 ST. CHICAGO. ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Senatorius Percy pasakė, 
kad “mūsų pareiga yra aiškiai 
pasisakyti už Lietuvių Tautą ir 
užtikrinti, kad kontaktas bus 
palaikytas su Lietuva ir kito
mis tautomis, kurių sienos yra 
laikomos uždarytos laisvajam 
pasauliui.

Aš remiu Voice 
pastangas pasiekti 
informacija apie 
svarbius įvykius.

Dabar, kai politinis ir kariš
kas įtempimas sumažėjo Euro
poje, atėjo laikas žengti pir
myn ir panaikinti kliūtis prieš 
laisvesnį žmonių, 
ir idėjų judėjimą.

Čia vra viena iš

B. Shaw ilgai negalvodamas 
parašė jai atsakymą: “Aš taip 
pat. Shaw”.

Mokslininkai nustatė, kad ak
mens amžiaus laikotarpyje žmo
gaus amžiaus vidurkis siekė 18 
metų.

Prieš 2000 jau siekė — 23 me
tus.

XVI šimtmetyje — 27 metus.
XVIII šimtmetyje — 28 metus.
Pirmame XIX amžiaus de

šimtmetyje jau pasiekė 45 me-

of America 
lietuvius su 

lietuviams

PUCCINI NEMUZIKAS

Garsusis kompozitorius Igor 
Strawinski New Yorko gatvėje 
įsėdo į taxi ir pastebėjo, kad taxi 
identifikacinėje lentelėje yra jo įus, dvidešimtaisiais šio šimt- 
vardas ir pavardė; — Ar tamsa

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

įvairią prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai
maistas, doleriniai Certifikatal.

V. VALANTINAS

informacijų

SIUNTINIAI | LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

3608 Wert 69th SL, Chicago, HI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairi p prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

svarbiausių 
Konferenci

jos uždavinių. Ypatingai mes 
turime labai saugoti, kad atei
tyje Pabaltijo Valstybių žmo
nių laisvė ir gerovė būtų ap
saugota. šeimos Čikagoje, 
Miunchene ir Na poly j taip pat 
yra paliestos. šioms proble
momis, kaip ir šeimos Varšu
voje. Vilniuje ir Kijeve”.

Dr. Bobelis ir Dr. Genys po 
minėjimo buvo asmeniškai pri
imti senatoriaus Percy ofise ir 
ten turėjo pasikalbėjimą Eu
ropos Saugumo Konferencijos 
reikalais.

ALT Inf ormaci ja

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ. NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted Street. Chicago 8. Illinois
*
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sti progos ir dalyvauti šiame 
reikšmingame politiniame sim
poziume kovo 11 d., 3:30 vai. po 
pietų, Tautinių namų jaukioje 
salėje. Juk neveltui yra sako
ma, kad nesidomėti politika da
bar jau negalima, nes ji pasida
rė neatskiriama mūsų gyvenimo 
palydovė.

Kviečiame visus -r- senimą ir 
jaunimą gausiai dalyvauti.

Valdybos vardu — ,
, M . B™nius MareviHm, 10 BUTU 2 aukšlu mū„s. Arti 
LZS Chicagos Skyr. pirmininkas Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja-

; mu. Galima gauti už $70,000.
I PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas muro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

MODERNI u Kamo. mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai, “built-

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

514 ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų Arti

________________________________  į mų. Galima gauti už $70,000.

— Minint Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktį yra tin
kamiausias laikas ir geriausia 
proga lengvu būdu tinkamai 
supazmdinti savo draugus ir jn>’ virtuvė. vonios. Du greta do 
kaimynus su Lietuva, jos isto- 30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500. 
rija ir problemomis. Prel. dr.
Juozo B. Končiaus angliškai J šilčlvmas ir saražas antvertas pla- 
parašyta 142 psl. knvga “His- 't,JS sklvnas. paiamų $6.600 metams.

c t - .v . „ ,. , Prašo $45.000. Priims rimtas derybas,tory of Lithuania yra tinka- puikūs 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
Imas tam tisklui leidinys. Kaina 2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
2 doi. r " "
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. (Pr.)

ORIGINAIUS APARTAMENTINIS
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga-

Prašo $45-000. Priims rimtas derybas.
PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras, 

kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge- 

$36.000.
6% KAMBARIU didelis Georgian. 

1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip nauias. $23.000.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažus. Viengungiui įrengtas 
beismontas. Arti ofiso. $48.800.

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

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

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 1% vonios. 40’ lo
ta s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

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

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

n v KaDinetu virtuves, aimum. įaugai.liaunama Naujienose, ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
JT 1 X J 0£ PI, •

————
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

mečio metais — 56 metus, o — 
1950 metais žmogaus amžiaus 
vidurkis pailgėjo iki 67 metų. TERRA

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
■ visoms progoms.

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

visuomenei įdomus ir šiuo mo
mentu labai svarbus politinis 
simpoziumas. Tema, trimis pa
grindinėmis tezėmis — “PA
BALTIJO TAUTŲ BENDRAVI
MAS”: a) valstybių nepriklau
somybės laikotarpyje, b) emi
gracijoje ir c) Pabaltijo tautų 
santalka”.

Simpoziume maloniai sutiko 
dalyvauti veikėjai:

Juozas Audėnas, Vliko vyk
domojo komiteto vicepirminin
kas — simpoziumo pranešėjas; 
Gediminas Galva — moderato
rius; prof. dr. Tomas Remeikis, 
Sant Joseph’s College politinių 
mokslų dėstytojas, simpoz. ko- 
referentas, ir dr. Kazys Šidlaus
kas, Altos valdybos vicepirmi
ninkas. politiniams reikalams, 
simpoz. referentas.

Visiems pranešimams simpo
ziume pasibaigus, bus svečių - 
susirinkimo dalyvių paklausi
mai bei trumpi, temos ribose, 
pasisakymai. Po to seks visiems 
vaišės, tarpusavis pabendravi
mas ir įspūdžių pasidalinimas.

Tad, kurie domisi Lietuvos 
lai. laisvės idealais bei dabartine, 

rio 18 d„ dabar nukeltas į ko- k®mi pramonei reikaiin-Lgvanaudžių sujaukta, tarntau-
,o , j . , 'gi chemikalai. Nelengvas darbas t . ..... .. . .

vo 18 d. Kadangi šiuo metu uais laiptais pasiekti tanko virių* ‘tine politika, visi turi nepraleis-

APYLINKIŲ

Naujas UTA terminas
Chicagos tranzito adminis

tracija vėl vienam mėnesiui 
nukėlė terminą autobusų ir 
trukinėlių važmos kainoms 
dar 5 centais pakelti ir susisie
kimo linijoms sumažinti. Ter-

, . ,. i Netoli Paulboro, N. J. yre ii* 58
minas bu\o sekmadienis vasa- dy aukštumo tankas, kuriame

REIKŠMINGAS ; ' visoms progoms.
POLITINIS SIMPOZIUMAS 3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

i Telef. 434-466019/3 m. kovo men. 11 d. (sek- _
madienį) 3:30 vai. po pietų-----------------------------------------
Tautiniuose namuose, 6422 So. “
Kedzie Avė., LŽS-gos Chica- A. G. AUTO REBUKDERS 
gos skvriaus rengiamas lietuvių Čia automobiliai išlyginami ir nuda

žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888 
Anicetas Garbačiauskas, sav.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. B0809. TeL: VI 7-3447

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

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

kitokį blankai.

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
Tl SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo • darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. Tei. 238-8656

HOME INSURANCE
Cali: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

□U!' te an Comor .

A. & L. INSURANCE * REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
" 4645 So. ASHLAND AVE.

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

r— ■—————
Federating l« valstijos pajamų 

mokslių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE
Paiešų palludllimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

let. 436-7878

SKAITYK FATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




