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HANOJUS SUSTABDĖ BELAISVIU PALEIDIMA
BRAŽINSKU BYLA TURKIJOS TEISME

Ryšium su vasario 13 d. įvykusiu Prano ir Algio Bražinskų 
bylos svarstymu turkų žinių agentūra “Anadolu” davė spaudai ko
munikatą, kurio būdingesnes ištraukas paduodame:

Antras Aukštasis Kriminali
nių bylų teismas šiandien svars
tė lietuvių tėvo ir sūnaus Bra
žinskų bylą, kurioje jie kalti
nami ginkluota jėga nukreipę į 
Turkiją iš Batumo į Suhumi 
skridusį keleivinį lėktuvą ir su- širdies smūgį ir jam padarytos 
sišaudymo metu užmušę-palydo- 
vę ir sužeidę du įgulos narius. 
Kaltinamųjų advokatai Arif 
Čavdar ir Alyas Gūrbūzer aiški
no, kad Sovietų Sąjunga deda di
džiausias pastangas, siekdama 
kaltinamųjų ekspedicijos, o tam 
nepavykus, ėmėsi taip vadina
mos “bylos atidėliojimo” takti
kos. To akivaizdoje jų klijentai 
esą turėtų būti paleisti už pi
niginį laidą.

Kaltinamųjų advokatai įrodi
nėjo, kad Sovietų Sąjungos vy
riausybė, siekdama jų klijentų 
ekstradicijos, bylos pradžioj sku
biai atsiųsdavo sufabrikuotus 
dokumentus rusų kalboje su jų 
vertimais į turkų kalbą, bet da
bar siųsdama taip vadinamuo
sius papildomuosius keleivių ir 
įgulos narių parodymus atsiuntė 
Aukštai Gerbiamam Teismui ru
sų ir anglų kalbose be vertimo į 
turkų kalbą, kas aiškiai rodo 
blogą intenciją tikslu galimai il
giau uždelsti teismo eigą.

“Prisilaikant tarptautiniai pri
pažinto teisės principo “Lex Lo
ci1’ Juozo Ramanausko* duotas 
pareiškimas patvirtina faktą, salą ir juos ten apgyvendinti, pa- 
kad mūsų klientas Pranas Bra
žinskas, s. Stasio, gimė ir už
augo tame pačiame kaime ir kad 
abudu kovoje prieš sovietų oku
pacines jėgas veikdami pogrin
džio organizacijose ko pasėko
je jo giminės kartu su Bražins
ku buvo deportuoti į Sibirą”.

Tie, kurie reikalauja laisvės, 
Sovietų Sąjungoje uždaromi 

beprotnamiuose
Advokatai toliau aiškino: “Tie, 

kurie kalba apie laisvę arba ko
voja už laisvę, Sovietų Sąjungo
je uždaromi į kalėjimus arba be
protnamius, priklausomai nuo 
užimamos pozicijos. Kaip pa
aiškės iš pridedamo dokumento, 
pasauliniai garsus matematikas 
Leonid Plyusch uždarytas j be
protnamį, nes sergąs (diagno
zė) reformų manija”.

“Jei bylon surinktoji medžia
ga bus kada apžvelgta, tai pa
aiškės, kad sufabrikuotieji do
kumentai buvo paruošti lojaliau
sių Rusų Komunistų Partijos 
darbuotojų, Sovietų valdžios ir 
tenykščių teismo organų prisi
laikant slaptosios policijos (K. 
G. B.) direktyvų. Surinktoji me
džiaga buvo pagražinta jėga iš
gautais artimųjų giminių pa
reiškimais ir 1970 metų spalio, 
lapkričio ir gruodžio mėnesiais 
atsiųsta į Turkiją; su ta me
džiaga atėjo ir vertimai į turkų 
kalbą, bet vėliau papildoma su
fabrikuota medžiaga buvo at
siųsta rusų ir anglų kalbose, bet 
be vertimo į turkų kalbą. Tokių 
veiksmų tikslas yra nudelsti 
teismo eigą ir kiek tik įmanoma 
pakenkti mūsų klientams. Nors 
tokie politiniai ir makiavelisti- 
niai teisminiai manevrai dažnai 
vartojami Sovietų Sąjungoje, bat 
Gerbiamasis Teismas gali būti 
su jais nesusipažinęs, todėl kal
tinamųjų advokatai rado reikalą

. atkreipti į tai dėmesį”.
“šiuo yra maloniai prašoma 

mūeų klijentus paleisti, arba pa
leisti už piniginį laidą, priimant

IŠ VISO PASAKUO

LIMA. — Peru prezidentas 
Juan Velasco Alvarado turėjo

kelios operacijos.
0TAWA. — Praėjusią savaitę 

Kanados gyventojų skaičius per
ėjo 22 milijonų ribą.

ROMA. — Sekmadienį Romo
je iškrito nelauktas sniegas, šia
me šimtmetyje Romoje snigo 
tik 112 kartų.

RAWALPINDI. — Pakistane 
suimtas įtakingas kariuomenės 
generolas Pirzada. Pašalintas 
5r valstybės saugumo ministe- 
ris gen. Mohammed Akbar Khan.

Budistv vaiky prieglaudoje P. Vietname našlaičiai žaidžia su tuščiais šoviniais ir raketų užtaisais.

KOMUNISTAI ŠIANDIEN NEPALEIS 
NAUJOS KARO BELAISVIU GRUPĖS

PARYŽIUS. — Tarptautinė, 13 valstybių konferencija Viet
namo taikos reikalams baigsis penktadienį, tačiau abejojama ar 
pavyks sudaryti kokį platesnį instrumentą taikai prižiūrėti. Ka
nada pagrasino, kad ji pasitrauks iš karo paliaubų priežiūros ko
misijos, jei nebus jokio tarptautinio autoriteto, kuris tas paliau
bas garantuotų. Kanados ministeris Sharp pareiškė, jog dabartinė 
sistema nėra patenkinama. Komisija tegali pranešti apie paliaubų 
laužymą tiems, kurie tas paliaubas laužo. Kanada galvoja, kad visi 
komisijos nariai turi turėti teisę pranešti apie paliaubų laužymą 
atskirai, o ne .visi kartu, kaip dabartinėje sutartyje numatyta. Jei 
komisija nesugeba pasiekti vienos nuomonės, tokie laužymai lieka 
nepranešti.

Socialistinė

INMELAS APIE “REVOLIUCINĘ JĖGĄ”
Mes gerai 'suprantame Lietuvos propagandistus, kurie visai 

nesiskaitydami su Lietuvos istoriniais faktais rašo visišką netiesą. 
Bet ar gali būti pateisinami asmenys, kurie pasirašę straipsnį, 
prie pavardės prideda ir savo titulus — vyresnioji dėstytoja Vil
niaus aukštosios politinės mokyklos, istorijos mokslų kandidatė.

Bengalija nenori
buvusių priešų į

DACCA. — Bengalijos prem- Taip save apsirekomendavusi E. F. Glęvackienė, rusų kalba dien- 
jeras Mujibur Rahman pareiškė raštyje “Sovietskaja Utva” š. m. vasario 11 d. rašo apie neva bu-
spaudai, kad jis siūlo Pakistanui vusias revoliucines-komunistines jėgas Lietuvoje.
pasikeisti šimtais tūkstančių gy
ventojų. Bengalijai nereikalingi , , ........... _.
300.000 biharų musulmonų, ka!. >b«nę reksm? turėjus, jėga, Ge
bančiu urfų kalba. Tie biharai tuv°s komuniste*, kuomet tarp 
norėtų išvažiuot, j Pakistaną. Jei m“daug 3 m, .jonų gyventojų 
Pakistanas jų nepriims, pasaulis «.b“™vos ''ei. J.mta, žmonių.

Argi tai buvo bent kokią svar-

davo išmėtyti lapeliai ar vienur 
bei kitur gegužės 1 d. iškelta 
raudona vėliava, niekam jokioreiškė Rahmanas.

Biharai Bengalijoje laikomi, įspūdžio nedarė, kaip vaikiški 
priešais, nes jie padėjo pakista-j žaidimai. Tačiau, kai partija 

buvo nelegali ir už tuos darbus, 
jų vykdytojams tekdavo pabuvo
ti kalėjimuose (o komunistai už 
tokius darbus tuojau sušaudo). 
Tą savo prasimanytą revoliucinę 
jėgą Lietuvoje, E. Glovackienė 
išveda iš A. Sniečkaus 1941 m. 
vasarį pasakytos kalbos.

štai ką jis pasakė V-me ko
munistų partijos suvažiavime: 
‘^Nežiūrint liaudininkų, social
demokratų partijų vadų provo
kacijų ir pačioje komunistų par
tijoje kur nekur pasirodžiusių 
sektaristų, jai (komunistų par
tijai) pasisekė sustiprinti savo 
ryšius su masėmis ir organizuoti 
kovos frontą plačiose masėse”. 
Tas jų frontas buvo organizuo
jamas prieš fašistus.

Kai vadinamame liaudies fron
te nedalyvavo liaudininkai, so
cialdemokratai, krikščionių de
mokratų grupių masės ir išsi
plėtę tautininkai, komunistai 
niekuomet nebuvo įsijungę į lie
tuvių tautos mases. Todėl dau
giau negu juokinga, kai istorikė 
teigia, kad 1940 m. smetoninį 
režimą nuvertusios tos masės. 
Jei taip, tai kodėl Kremlius nu
gabenęs prie Lietuvos sienos apie 
300 tūkstančių Raudonosios Ar
mijos jėgų, davė Lietuvai ulti
matumą ir po kelių valandų Ar
mija užėmė Lietuvą? šitokių 
faktų nežinoti istorikei, tai jau 
yra visiškas politinis aklumas ir 
istorinis melas. (E)

mečiams spausti ir persekioti 
bengalus. Biharai gyvena pabė
gėlių stovyklose.

Pakistane yra likę daug ben
galų, kuriems nemalonu gyven
ti tarp priešų. Indija jau pasiū
lė Pakistanui 6,000 pakistanie
čių už 10,000 bengalų, kurie no
rėtų grįžti į nepriklausomą Ben
galiją.

Bengalų premjeras pabrėžė, 
kad civilių pasikeitimas nelie
čia karo belaisvių, kuriuos teks 
teisti už karo nusikaltimus.

Kremlius rašo 
karo istoriją

MASKVA. — Sovietų Sąjunga 
planuoja išleisti didelę, 12 tomų 
II-jo Pasaulinio karo istoriją, ki
taip sakant, bolševikinę tos isto
rijos versiją. Spaudos konferen
cijoje sovietų karinis istorikas 
generolas Pavel žilin, Karo Isto
rijos Instituto direktorius, pa
reiškė, kad tiesa apie karą ir apie 
sovietų vaidmenį tame kare bu
vo Vakarų istorikų suklastota. 
Sovietų versija duosianti “moks
linę marksistinę interpretaciją”.

Pirmas tomas tos istorijos iš
eis dar šiais metais ir visi 12 to
mų bus baigti iki 1977 metų. 
Kiekvienas tomas turėsiąs 300,- 
000 egzempliorių.

Blogiausia su “sovietine isto
rija” yra jos nepastovumas. Sta
lino laikais į įvykius buvo žiūri
ma vienaip, o jam mirus, teko 
daug ką “pataisyti”. Keičiantis 
Kremliaus vadams, keičiasi ir jų 
“istorinė tiesa”.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------

4b Vyriausybė Washingtone 
paskelbė, kad ji ir toliau laikysis 
draudimo keltiŠllyginimusdau- 
giau kaip 5.5%. Tik retais at
vejais bus daromos išimtys.

4b Aukščiausias Teismas at
sisakė persvarstyti savo spren
dimą dėl abortų.

+ V. Vokietijoje dingo kari
ais sunkvežimis su milijonais 
markių. Dingo ir abu palydovai 
— sargai.

+ šiaurės Airijoje, bombai 
sprogus, žuvo 10 metų vaikas.

0 Kanadoje, Regina mieste 
didelio pastato gaisre žuvo de
vyni asmenys ir 17 apdegė.

+ Prokuroro įstaiga pareiškė, 
kad daug jaunų amerikiečių, pa
bėgusių nuo karinės prievolės, 
nebus baudžiami, nes buvo su
naikinti dokumentai, įrodą jų 
prasikaltimą. Daug jaunuolių 
net nežino, kad jiems negresia 
jokia bausmė.

+ Sen. Percy iš Illinois pasiū
lė tarptautinį uždraudimą gaben
ti į Indokiniją ginklus. Jei visos 
valstybės tam pritartų, ilgainiui 
Indokinija būtų visai demilita
rizuota ir viešpatautų taika.

+ Izraelio premjerė Goldą 
Meir atvyksta į Ameriką pasi
tarti su prezidentu-Nixonu. Wa
shingtone valstybės pasekreto- 
rius Sisco pareiškė, kad inciden
tas su Libijos lėktuvu nepakenks 
diplomatų veiklai ir taikos ieš
kojimui.

Sirijos musulmonai 
prieš konstituciją 
BEIRUTAS.

Sirijos vyriausybė turi daug ne
malonumų su konservatyviai
siais musulmonais, kurie centri
nėje Sirijoje sukėlė riaušes. Li
bano spaudos pranešimais, Si
rijoje žuvo 39 asmenys ir 80 bu- 

i vo sužeistų. Sirija turi 5 mili
jonus musulmonų ir milijoną 
krikščionių. Musulmonai pasi
piktino naujos Sirijos konstitu
cijos 35-tu straipsniu, kuris sa
ko “Tikėjimo laisvė yra garan
tuota, valstybė gerbia visas re- 

žiaus valdomus turtus. giria j '■’Musulmonu fanatikai reika- 
Marksą, kaip pranašą ir pa-[lauja. kad konstitucija jrašytu> 
sisako prieš kunigų celibatą. ku-iM(r !slamaa „a S1>iina vaUtvb4; 
ris tik gaminąs “pamišėlius”. Jė
zuitas Diez Alekria pašalintas iš 
Gregorijaus universiteto socio
logijos profesoriaus pareigų. Jis 
tačiau toliau lieka ordino nariu.

Jėzuitai pašalino 
pažangų profesorių

ROMA. — Jėzuitų ordino va
dovybė dvejiems metams suspen
davo kontroversinį savo narį, 
ispaną kunigą Jose Maria Diez 
Alegria, kuris neseniai išleido 
knygą, kurioje kritikuoja popie-

I jog islamas yra Sirijos valstybės 
religija, šis konfliktas yra ne 

t tik religinis, bet ir ideologinis, 
j Sirijos baath socialistų, režimas. 
I visų religijų atžvilgiu yra šalto- 
i kas ir savo švietimo politiką pa- 

Gregorijaus universitetas yra grindžia moderniu, nacionalisti- 
aukščiausia jėzuitų valdoma mo- .Diu, mokslu pagrįstu socializmu, 
kykla, kurios abiturientų tarpe Konservatyvūs musulmonų va- 
yra buvę aštuoni bažnyčios šven- ' dai įžiūri šitokiame socializme 
tieji, 15 popiežių, šimtai kar-' savo mirtiną priešą.
dinolų ir tūkstančiai vyskupų, j Sirijos valdžia nusileido mu- 
Universitetą įsteigė pats jėzui-, sulmonams tiek, kad konstituci- 
tų įkūrėjas šv. Ignatius iš Lo-Jos projekte įrašė, jog “įstaty- 
jolos. Paskutiniu metu univer- mU pagrindu yra islamo teisin- 
sitetas gerokai suliberalėjo, pra
dėjo priimti moteris vienuoles 
ir pasauliečius studentus. Ordi
no provinciolas Pedro Arrupe 
bando išlaikyti tradicinę kon- '. nės religijos teisių, 
servatyvią universiteto liniją.
Pernai mėn. jis pašalino “pažan
gų” teologijos profesorių kun. 
Pietro Brugnoli, o dabar suspen
davo ir Markso garbintąją Diez 
Alegria.

gumas” ir, kad “valstybės gal
va yra musulmonas”, šitų nuo
laidų musulmonų dvasininkams 
nagana. Jie reikalauja valstybi-

dėmesin Sovietų Sąjungos orga
nų veiksmus prieš Aukščiausią 
Turkijos Suverenitetą”.

(Bus daugiau)

BELFASTAS. — Keturi britų 
kareiviai buvo sužeisti, sprogus 
kelyje paslėptai minai, ant ku
rios užvažiavo jų Šarvuotas au
tomobilis.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
vyriausybė nutarė ištremti ame
rikietį žurnalistą Ronald Nessen, 
NBG korespondentą už valdžios 
pareiškimų klastojimą. .

CICERO. — Vasario 16 minė
jimas Cicero mieste praėjo pa
kilioje nuotaikoje. Pamokslą 
bažnyčioje pasakė kun. Juška, 
pagrindinę kalbą minėjime — 
dr. Z. Danilevičius. Mokyklos 
mokiniai atliko programą, ku
riai vadovavo A. Juškevičius. 
Dalyvavo anie 400 žmonių. Au
kų laisvės kovai turinkta 1,300 
dol. Cicero miesto prezidentas 
John Karner savo proklamacijo
je tarp kitų dalykų sako: Cice
ro miestas gali būti išdidus, kad 
daug lietuvių pasirinko Cicero 
savo gyvenama vieta, kur dirba 
ir augina vaikus ir jų pilietišku
mas tapo vertingu įnašu šiai 
bendruomenei”.

Izraelis siūlo 
arabams pinigus

TEL- AVIVAS. — Izraelio vy
riausybė paskelbė, kad ji pasi
ruošusi sumokėti Libijos kelei
vinio lėktuvo žuvusių šeimoms 
pinigus, kurie vadinami ne kom
pensacija, bet “ex-gratia” mokė
jimais. Žodis “kompensacija”

Australija augina 
“sveikus” galvijus 
NEW YORKAS. — Australi

joje mitybos mokslininkų grupė sugestinuoja Izraelio kaltę, to- 
pradėjo eksperimentus su gal- dėl jis nenaudojamas pranešime, 
vijais ir avimis, kurie maitinti | Izraelis paskelbė, kad prancū- 
specialia dieta, papiauti neturi zas lakūnas, kuris vadovavo Li- 
tiek gyvulinių riebalų. Jų mėsa bijos lėktuvo skridimui. Jacques 
ar pienas turi dešimt kartų ma- Bourges, nebuvo kvalifikuotas 

skraidyti su Boeing 727 lėktu
vais. Jo piloto liudijime įrašy
ta, kad jis gali būti piloto pa
dėjėju prancūzų Caravelle lėk
tuvuose ir propel eriniuose lėk
tuvuose.

Tarptautinė Pilotų Federacija 
Londone vakar svarstė Izraelio 
elgesį su keleiviniu Libijos lėk
tuvu. Kariniai izraelitų naikin
tuvai bandė priversti Libijos 
lėktuvą nusileisti ir, jam ne- 

1 paklausius, pašovė jį virš Sina
jaus pusiasalio, žuvo 106 žmo
nės. Izraelio vyriausybė nekal
tina savo karinės vadovybės, ku
ri įsakė lėktuvą numušti, nors 

1 ir apgailestavo visas šio įvykio 
NAIROBI. — Kenija nutarė aplinkybes.

paversti svahili kalbą valstybi-Į Gynybos ministeris Dayanas 
na Kenijos kalba. ‘ ' pasakė, kad padarytos trys klai-

žiau “saturated” riebalų.

Grupė mokslininkų jau išau
gino tokių galvijų mėsai ir ja 
maitino sveikus, normalius 
žmones. Pastebėta, kad tokių 
“unsaturated” gyvulių mėsa tuoj 
sumažino žmonėse chlorasterolio 
jų kraujuje ir gyslose kiekį. To
kia sveika mėsa maitinami paci
entai per 4 savaites sumažinę 
kraujo cholerasterolio lygį 10 
nuošimčių.

šiais australų bandymais su
sidomėjo širdies ligų specialis
tai, kurie tiki, kad gyvuliniai rie
balai yra širdies ligų sukėlėjai.

Nelengva buvo konferencijai 
išsirinkti pirmininką. Vakarų 
valstybės siūlė pirmininkauti iš
rinkti Jungtinių Tautų sekreto
rių, tačiau Hanojus ir Viet Con
gas pasipriešino. Viet Congo at
stovė ponia Binh nenori, kad ši 
konferncija turėtų tokią galią 
Vietnamui. Ji pasiūlė, kad kon
ferencija tik apeliuotų į Indoki- 
nijos kariaujančius, prašydama 
juos laikytis sutarties. Kanada 
aiškiai pasakė, kad ji pasitrauks, 
jei negalės tinkamai eiti parei
gų.

NBC televizijoje dr. Kissinge- 
ris kalbėjo apie Vietnamo sujun
gimą į vieną valstybę. Jis pa
reiškė, kad Amerika žino, jog 
šiaurės Vietnamas niekada ne
atsisakys savo tikslų — suvie
nyti Vietnamą. Kitas klausimas, 
kaip jie to sieks. Amerika nesi
rūpins, jei sujungimas įvyks tai
kios evoliucijos keliu. Amerika 
prieŠuisis tik sujungimui jėga. 
K!strigeris pareiškė, kad Hano
jus pirmą kartą ėmė rimtai svar
styti “taikingos revoliucijos” 
planus. Jei Hanojui pavyktų tai
kiu politiniu metodu pasiekti su
jungimo, Amerika jam pritartų, 
pasakė Kissingeris.

Saigono žvalgyba pastebėjo, 
kad komunistai į Quang Tri pro
vinciją Pietų Vietname atgabe
no priešlėktuvinių Sam-2 rake
tų, kas yra paliaubų sąlygų lau
žymas.

Komunistai paskelbė, kad šian
dien nebus paleista daugiau be
laisvių. Pirmadienį Hanojus tu
rėjo įteikti naujai paleidžiamųjų 
sąrašus, tačiau to nepadarė. Ko
rn urtištai kaltina Saigono val
džią. ir Ameriką už puolimus 
prieš Hanojaus delegatus dvie
juose P. Vietnamo miestuose: 
Hue ir Da Nange. Minia puolė 
komunistų atstovus ir devynis 
jų sužeidė. Komunistai sako, 
kad Saigono valdžia ir Amerika 
tyčia sabotuoja taikos susitari
mą. Vietnamizavimas dar tęsia
mas, sako Viet Congo delegatai.

Tarptautinę Paryžiaus konfe
renciją atidarė prancūzų užsie
nio reikalų ministeris Schuma- 
nas.

LONDONAS. — Britanijos 
princas Pilypas išvyko penkių 
savaičių kelionėn, kurios metu 
jis aplankys: Vengriją, Iraną, 
Jugoslaviją, Turkiją. Afganista
ną ir Indiją. Princesė Anne su
grįžo namo iš dviejų savaičių 
vizito Etiopijoje ir Sudane.

BOMBĖJUS. _ Dvylika Indi
jos karo lakūnų buvo sugauti ve
žant liuksusines prekes iš Ang
lijos ir kitų šalių. Tarp įvairių 
daiktų konfiskuota nemažai al
koholinių gėrimų.

dos. Vieną padarė lėktuvo pilo
tas, kitą Kairo aerodromas, duo
damas pilotui klaidingą infor
maciją ir trecią klaidą padarė 
izraelitai, galvodami, kad Libi
jos lėktuvas turi blogų intencijų.
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Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
' aujausiu mukai* žinią poptliar** perteikimas 

_  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

'TJViSKAS ELSESYS - GINKLAS PRIES VĖŽ|
Bijai vėžio — valgyk javainiui ir gerk citrininius 

skysčius Šiandieninė mediciniško tyrimo tiesa

*i darbais tikru lietuvių —: neverti pagyrimo tie mūsų pro- 
res « d-jaugiamas gėris. Ypač tėviai, kurie taip įvairų maistą 
j:® šryškėjo paskutiniu metu., iš javų (cereals) pagamintą var- 
Su-ekta, kad pamėgtas lietuvių todavo ir mus visus prie taip! 
ją\ n:s maistas turi daug chemi- sveiko maisto pripratino.
n elemento vadinamo selenas Nebuvo Lietuvoje citrininių
(s-' aium. šį elementą aptiko J. 
J. "'rzelius 1817 m. Jis šviesos 
įtakoje atpalaiduoja elektronus 
ir tada jo laidumas elektrai pa
ri d ja tūkstantį kartų. Jis var
tojamas fotoelektrinių celių ga
mybai. 0 dabar susekta, kad 
j "s geras kovotojas prieš vėžį. 
Ypač su talkininkais, citrinine 
rūgštimi ir maistą konservuo
jančiomis (Oksidaciją mažinan-

vaismedžių — citrininiai vaisiai 
dėl brangumo buvo neįkandami1 
lietuviui. Už tai mūsų mamytės 
mums lietuviukams gamindavo 
skanų gėrimą su citrinine drus- 

j ka pagamintą. Dar ir dabar ska
nu darosi gomuryje prisiminus 
tuos mūsų mamyčių pusryčiams, 
paruoštus kleckučius (javai) ir 
vidurdienio troškuliui nuramin
ti su citrinos rūgštimi pagamin-

Agota šlickienė, viena plrmyjy Lietuvio Sodybos gyventojų (centre) yra pa
vyzdys, kaip reikia darbais užimti visą savą gyvenimą — tada neliks vietos 
ligoms nei kbne, nei galvoje. Iš šalių gyd. O. Vaškevičiūtė, ir J. Bružienė.

Nuotrauka M. Nagio .

čiem.s medžiagomis, jis 
gerai savo darbą atlieka.

labai tą šaltą — vos tik iš sulinio iš- 
Argi trauktą, paprastą, bet gaivinan-

Juzė Merinienė (antra kairėj) viena pajėgiausiu darbininkių per visą savo 
gyvenimą. Ji ir ellaraščltn kuria, ir gėles dirba — siuvinėja ir kokiy kitų 
darby nepraši mano — todėl jai sirgti nėra Falko ir reikalo. Ji kitoms So- 

dyboj gyvenančioms pavyzdys.
Nuotrauka M. Nagio

Al ♦» U S T A I T 1 b

OI ANAS SMETONA IR JO VEIKLA
»i seni Knygų linu S1.5B

ves »ienas *M|u. aerja paftau eępriklaaaoaioe Liete voš ir Antano 
iSmetono? valdymo iaikotarpą, aegelee apeieiti be J. Augiistaičio pa

ruoštos studijos fc knyga Minna kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyveaumeji ir Smetonos valdymo 
•>ik.ntarpį pažįstant įėji žmones tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau-

< Mai ir tiksliausiai apraH ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
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tį gėrimą (citrininė rūgštis). 0 
dabar Clevelande dirbąs dr. Ray
mond J. Shamberger susekė, kad 
gausus javainių (cereals) varto
jimas šiame krašte sumažino pa
skutiniais metais amerikiečių 
skrandžiuose vėžio atsiradimą. 
Kituose kraštuose skrandžio vė
žys vis dar yra aukštumoje. 0 
čia — visai priešingai.

Jau penkiolika metų čia ra
šantysis dirba su skrandžio ligų 
žinovu LeoniduL. Berry, M. D., 
Illinois universiteto profesorium 
ir kitais trimis gydytojais skran
džio vėžio ankstybo susekimo 
darbus Cook County ligoninėje. 
Ir mums buvo įdomu, kodėl 
skrandžio vėžiai dabar amerikie
čių skrandžiuose retėja, kai ki
tur — kitų kraštų žmonių skran
džiuose jie dažnėja. Dabar iš 
spaudos išeinančioje vienoje ge
riausių knygų iki šiol išleistų 
apie virškinimo organuose vė
žio susekimą — joje dalyvaja ge
riausi skrandžio ligų žinovai iš 
viso medeciniško pasaulio su sa
vais straipsniais (ir čia rašan
čiojo trigrašis ten yra pridėtas, 
pažymint: “Jonas Adomavičius, 
M. D. Lithuania-USA) — irgi 
paminimas tas vėžio amerikie
čio skrandyje retėjimas.

Biochemijos skyrius Cleve
land Clinic Foundation minėtą 
skrandžio vėžio mažėjimą ame
rikiečių tarpe priskiria, svar
biausia trims dalykams: 1. ja
vainiuose esamam Selenui; 2. 
kai kurioms maistą konservuo
jančioms medžiagoms, ir 3. citri- 
niniei rūgščiai (citric acid), taip 
gausiai citrinose, apelsinuose ir 
graifruktuose besirandančiai. Se
lenas yra degimą-oksidaciją 
stabdanti medžiaga. Ji randasi 
dirvožemyje ir javuose. Jis ap
saugoja peles nuo vėžio. Taip 
susekė tyrinžtojai.

Antras javainiuose esamas 
gėris — tai prieš oksidaciją kaip 
konservuojanti medžiaga pridė
tas vienas kitas chemikalas. Tos 
medžiagos irgi apsaugojo peles 
nuo vėžio. Gyd. Shamberger iš
aiškina tų medžiagų priešvėžiš- 
kumą dėl minėtų prieš oksidaci
ją veikiančių medžiagų mažes
niu jungimosi su svarbia vėžio 
gyvybe palaikančia medžiaga, 
trumpai vadinama DNA.
Skrandžio vėžys prieš pusšimtį 

metų
Amerikiečių mirtingumas nuo 

skrandžio vėžio keturiasdešimt 
metų atgal, palyginus su mir
tingumu dėl kitų vėžio formų — 
kituose organuose atsirandan
čių. buvo dažniausias. Tai atsi
tikdavo vyrams. Moterims ta
da vėžiška pabaisa pirmoji bu
vo gimdos vėžys. Jų skrandžiuo
se vėžys buvo antroje vietoje sa
vo giltiniškumu. Jau 40-ti me
tai. kaip skrandžiuose vėžys pa
laipsniui pas amerikiečius — 
tiek vyrus, tiek moteris retėja. 
Dabar mirtingumai nuo vėžio 
skrandyje vyrams yra penktoje 
vietoje, o moterims net aštun
toje. Ir niekas iki šiol nežino
jo, kodėl taip atsitiko. Dabar 
amerikiečiai rečiausiai už viso 
pasaulio vyrus miršta nuo skran
džio vėžio: šimtui tūkstančių 
gyventojų dabar vėžiu miršta 
10.5 amerikiečių vyrų ir tik 
moteriškės. Tas faktas buvo ati
džiai sekamas kituose kraštuose, 
kuruos® p’.isryč'ams panašus

maistas naudojamas: Kanadoje, 
Naujoje Zelandijoje ir Australi
joje.

Europiečiai valgo pusryčius 
be sargų prieš vėžį

Daugumas europiečių pusry
čiams valgo gražintą duoną su 
sviestu ar marmeladu. Tai kon
servuojančių medžiagų neturin
tieji maisto gaminiai. Iš 100,- 
000 prancūzų skrandžio vėžiu 
kasmet miršta 21.5 vyrai ir 10.5 
moterys. Panašiai atsitinka ir 
Olandijoje (atsakantis vyrų ir 
moterų mirtingumas nuo skran
džio vėžio yra 28 ir 15); Angli
joje: 23.11. Vengrijoje: 42-23, 
Vakarų Vokietijoje: 37-21.

Keista, kad amerikietis keliau- 
, damas pd Europą sunkiai gau
na pieno užpilti ant javainių. 
Vienas minėto gydytojo draugas 
keliavo ir jis pylė vyną ant pa
tiektų kvietinių dripsnių. Ir 
tuos javainius jis turėjo pats 
nusipirkti—negavo jų reguliario
se valgyklose Europoje.

Minėtas gydytojas Shamber
ger per paskutinius keletą me
tų susekė, kad kartu su prieš ok
sidaciją veikiančiu (antoxidahl) 
selenu ir priedui duodant vita
mino E — abu juodu tepant ant 
pelės odos apsagoma pelės oda 
nuo vėžio odon persodinimo. Pa
našiai veikiąs odai ir vitaminas 
C, tik kiek silpniau jis prieš vė- 
žiškai veikia.

Skrandžio vidinė sienelė sava 
sudėtimi yra panaši odai. Taip 
pat pavieniui vartojami prieš ok
sidaciją konservuojantieji che
mikalai. kaip butylated hydro
xytoluene (BHT) ar butylated 
hydroxyanisole (BHA). Jie iš
bandyti pelėms apsaugojo jų 
skrandžius nuo vėžio. Tai paste
bėjo ir kiti tyrinėtojai.

Dar susektas kitas faktas: kur 
yra daugiau seleno, ten mažiau 
mirštama nuo vėžio. Minėtas 
gydytojas susekė, kad toj fe Vie
toje. kur dirvožemis turi dau
giau seleno, ten žmonės daug 
rečiau serga vėžiu įvairiuose or
ganuose, įskaitant ir vėžį gerk
lėje, skrandyje, plonose ir sto
rose žarnose ir šlapimo pūslėje. 
Tai vis kūno dalys sn kuriomis 
selenas gali turėti sąlytį. Tas 
pats su vėžio sumažėjimu inks
tuose. nes inkstai koncentruoja 
seleną iš kraujo. Priešingai, — 
nepastebėta vėžio sumažėjimo 
tarpe gyvenančių gausiame se
lenu rajone, tokiuose organuose, 
kaip plaučiai, kasa ir prostata. 
Tuose organuose selenas neturi 
tiesioginio sąlyčio su audiniais. 
Kur dirvožemis turi mažai se
leno. ten žmonių vėžiu mirtin-

gumas šimtui tūkstančių gyven
toj < yra 172, gi kur dffVožemyje 
yra daug seleno — ten tas toks 
mirtingumas yra tik 125.

Tdomu, kad sėlenas neįtakoja 
vėžiu mirtingumo esant storos 
žarnos vėžiui/ K'at, kaip ir vita
minas C. selenas yra iš skran
džio sugeriamas į kraują ir jis ne
turi t:ėsioginio sąlyčio su žemu
tinėmis žarnomis.

Išvada: Viši stenkimės vi
sa’s ginklais kovoti su mirtinu 
rrlešu - vėžiu, čia paduodamas 
lengvas ginklas: gausiai valgy
kime javainius. Tai naudingas 
šio krašto įprotis pusryčiams 
gardžiuotis su iš javų pagamin
tu maistu. Geriausiai naudoki-: 
me kviečių da'gų jšvainius (ce
reals), nes juose yra ne tik se
lenas, bet ir vitžiininas E. Dau
giau apie tai — kitą kartą.

Pasiskaityti. Medical World 
News, February 16, 1973.

STENKIMĖS fEIS’NGU 

ATSAKYMU PASINAUDOTI«*■
Lietuvio A. Būgos receptas — 

dieta kietų vidurių 
sunormavirtiui

Klausimas. Prašau gerb. dak
tarą, patarti, kaip man sutvar
kyti savo vidurius — kaip juos 
suminkštinti. Neišeinu po savai
tę ir taip tik spiriukais. 0 vais
tus visus ičmėginau, kokius tik 
vaistinės mano aplinkoje man 
parduodavo. Ačiū.

Atsakymas, Lietuvišką galvą 
turi nusipirkti — tik tada savus 
vidurius į tvarką atstatysi. Mesk 
visokius liuošuojančius vaistus 
iš savo aplinkos, nors jų ir tu
zinas gydytojų'prirašytų. Nor
maliai besimaitinančiam žmo
gui, jbi nėra žarnose Svarbesnių 
pakitimų — galima reikiamu 
ihaištu sutvarkyti. Todėl, persi- 
šviėšk vidurius su savo gydyto
jo patarimu, ir jo klausyk. O 
dėl dl'ėtbs — tai štai gerai sa
vus panašiai kietus vidurius su

tvarkiusio tauraus lietuvio A. 
Būgos vartojamas maistas:

Pusryčiams^ pieniškos sriu
bos : makaronai, manai, miežinės 
kruopos ir avižiniai dribsniai. 
Daržovių sriuba: maišyta dar
žovių — morkų, šviežių kopūstų, 
salierų, burokėlių.

Mėsa: vištiena be odos, jautie
na, kiaidės ausų kremzlės be 
odos. Viskas malta. Kremzles 
gerai išvirtas sumalu, prideda 
daržovių: morkų, salotų, salie
rų ir Šviežių kopūstų. Tokiu bū
du padarau paštetą, kurį tepu 
ant duonos. Retkarčiais ir jau
tienos kepenis vartoju, (jos ne
patartinos, nes turi daug chole
sterolio) .

Baltas sūris, varškė ir kartais 
malta žuvis tušinta. Su mėsišku 
maistu vartoju maltas daržoves: 
salotus, pamidorus ir burokėlius.

Rupi duona — plyta ir bulvių 
košė.

Obuolių košė. \ '
Skysčiai: Grąifrat sunka prieš 

kiekvieną valgį po Stiklinę. Kar
tais pakeičiu į apelsinų sunką.

Vietoj kavęs vartoju ramu
nėlių arbatą su kaimišku medum.

Viską ilgai kramtau Ir po val
gio paimu vaistus kaip nurodyta 
gydantis sklerozę. Per dieną val
gau šešis kartus, kartais tik 
penkis. Tarp valgio kartais ge
riu po gurkšnį pasukų”.

Matot, kaip paprastai, sveikai 
:r tikrai mediciniškai žmogus 
maitindamasis gali sulopyti svei
katą, ne tik atsikratyti kietų 
vidurių. Tik už šitą receptą 
Tamsta* turėsi atsilyginti (mo
ralė pare’ga) gerajam žmogui- 
Antanui Būgai, gyvenančiam 
Bridgerorte, jį pasieksite per 
vienos kepyklos savininką Litua- 
nica Avė., Čikagoje.. Sėkmės.
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The end of work, 
or the beginning 

of worry?

Most people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if ytttt prepare for it. But if you 
don’t, it can be a time of woiry 
and discontentment. A time when 
yvKi can look back and think of 
a miltion ways that you could 
have saved, but didn’t.

Well, there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

One easy way to save on a 
regular basis is by purchasing 
U.S. Savings Bonds through the 
PtyroM Savings Pila where 
you work.

Now there’s a bolus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, 5J4 % when held to 
maturity af 5 years, 10 months

(4% the first year). Tkat extra 
%»payable as a bonus at 

maturity, applies to all Beads 
issued since June 1,1970... with 
a comparable improvement for 
all older Bonds. .

Buy U.S. Savings Bonds.
They’ll help make your 

retirement just what you want 
it to be.

The iron curtain 
isn’t soundproaL
IM cant COM4 tą you Vw 

Ruth, but you can reach bar. 
Radio Free Europe Re» tM 
Vu.tl through,
««• it rmh rm carom 
mate. tt. verm, ax

Take stock in America;
Now Bonds pay a bonus at maturity
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mas

dykuma ir

Keletas žodžių apie Furnace

6245 South Western Ave. 476-7575

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Krosnies upelis ir 
velnio kukuruzlaukis

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

Furnace Creek Ranch motely 
(dauboje) išnakvojome dvi nak
tis. Trečios dienos rytą, pakilę 
kelionei namų link, nustebome 
pamatę aukštesniuosius kalnus 
pasipuošusius sniegu, o daubos 
gatvėj, šaligatviai ir suolai sau
sutėliai. Vadinasi, bet koks rū
kas kalnuose atvėsta ir lietaus 
lašais ar sniego pavidalu ten nu
sileidžia ir slėniui nieko nebeten-

r prtgu «ns» tirtu -ya 

KAUKSMĄ*

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

šita Biliūnaitė, gub. J. Brickley, Elzbieta Paurazienė, Antanas Sukauskas,

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

račius. Aiškus dalykas, kad tie 
dviračiai buvo kur nors toli nuo 
čia naudojami, nes 200 ar dau
giau mylių aplinkui jokio staty
binio medelio čia nesimatė.
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tomą. Jokia daržovė čia neau
ga, tad bulve.ir svogūnu pra
dedant, viską tenka iš kitur at
sivežti.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

90 Day 
Passbook 
Accounts

Regular
Passbook
Account

CHICAGO HE

Pervažiavę Mirties slėnio dau
bą, ilgą laiką kopėme aukštyn 
į kalnus ir kurioje tai vietoje 
pastebėjau rodyklę, kad esame 
4,900 pėdų virš jūros lygio. Kal
nai pliki, o tarpukalnės ir at
kalnės padengtos mizernais 
krūmokšniais, o kur ne kur styp
so dar Joshua medelis. Išvažiavus 
už Mirties slėnio parko “vartų”, 
kelias leidosi žemyn iki Owens 
ežero (dabar vandens rezervua
ro tiekiančio vandenį pietų Ka
lifornijai). Pigumo atžvilgiu, ar 
apsisaugoti nuo galimų nuosto
lių akmenims nuo kalnų griū
nant, telefono laidai padėti ant 
žemės arba žemėmis apkasti.

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Order?* 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Cihcago, DL 60608

ir darbo metui esant) atstovavo 
aerodromo kurio tai viršininko 
motina maloni senukė. Po už
kandos, susodinus mus į kariš
ką autobusą, apvežė ratu apie ei
lę pastatų ir iš arti parodė kele
tą lėktuvų bei paaiškino jų pa
skirtį. Teko matyti pakylant 
mažiuką ir porą didesnių. Pra
važiavome pro didžiulius B-52' 
bombonešius ir eilę transporto 
lėktuvų — milžinų. Iš aerodro
mo grįžome į California miestą 
(viešbutį) nakvynės.

Iš šio miesto vykstant namo, 
didelėje kelio daly aukštumose 
dominavo smėlynai su krūme
liais, o gerokai nutolus, net ir 
skurdžios žolės kuokšteliais, šo
ferio pasirinktas paprastas eili
nis kelias lyg kirto kalvas ir ėjo 
iš vieno slėnio į kitą.

Slėniuose vaisių sodai ir kt., 
o aukštumose ar akmenynuose 
ta pati skurdi smėlynų augme
nija. Kuriame tai slėny iškilo 
didžiuliai pastatai solosai, lau
kuose gražios bandos galvijų ir 
matėsi geležinkelio bėgiai. Kai
mynas man aiškino, kad čia esan
ti sunki žemė, tinkanti bulvėms 
(o Lietuvoje bene atvirkščiai, 
bulves sodindavo lengvesnėse že
mėse) . Nuo čia puikus vaisių so-

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

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

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

•49 ARCHER AVENUE 
CHJCABO, RUNOM 49932 

PHONE: 254-4479

Išvykstant važiavome kitais 
keliais (N190 pradedant), pir
moje eilėje skersai Mirties slė
nį, kur teko matyti kiek aukš
tesnius (veik žmogaus ūgio) krū
mas, vadinamus Devil’s Corn
field. Ir čia sustoję buvome įs
pėti -saugotis gyvačių.

Antroje pusėje daubos matė
me keletą kuklių pastatėlių. Va
dinasi, ir čia priimami svečiai 
nakvynei ir traileriai randa vie-

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

šioje kelionėje išvažinėjome 
Į daugiau nei 1,400 mylių, iš ku
rių apie 200 mylių vien Mirties 

i slėny. Fcra asmenų man piršo 
| pavažiuoti ir pamatyti Mirties 
j slėnį (o aš pats susigundžiau 
■ tik todėl, kad prisistatęs šv. Pet
rui galėčiau pasakyti, kad aš ir 
Mirties slėni mačiau), tačiau da
bar. jį aplankęs, patarčiau ki
tiems ten nevykti, nes tolima, iš- 
kaštinga ir nuobodi kelionė: va- 

i landų valandas, mylių mylias per 
dykumas, smėlynus, nepakeičiant 

i vaizdo labai nusibosta, o pasie- 
: kus slėnį, tas pats — 
smėlynas.

(Pabaiga)

Michigano gubernatorius William G. Milliken Vasario 16-sios proga pasira' . . „__ .. ______ ,,
šė proklamaciją, kurią Detroito lietuviu delegacijai įteikė jo pavaduotojas Regina Juškaitė ir Vladas Selenis. 
James Brickley. Stovi iš kairės Algis Zaparackas, Vincas Tamošiūnas, Ro-

Kalifomija Kalifornijoje
Prie Owens ežero lyg milžiniš

ka siena iškilo Sierra Nevados 
kalnai. Vadovas aiškino, kad be
ne matomas ir 14,000 p. aukščio, 
kuriuo tai vardu kalnas. Įvažia
vę į 395 kelią, pasileidome pietų 
kryptimi iki naujai smėlėtame 
plokštikalny kuriamo miesto pa
vadinto California (Kalifornija 
Kalifornijoje). Besikuriantis 
miestas būsiąs trečiuoju savo 
dydžiu šiame steite (apie 100,000 
akrų ploto), šiendieninė jo pa
dėtis maždaug tokia: vienas di
delis 4 aukštų viešbutis (Holiday 
Inn., kuriame ir mes nakvojo
me), keletas lyg motelių, kelioli
ka priv. namų ir krautuvių, o 
miesto savivaldybei atstovauja 
tik graži iškabi nęs namai gal 
dar tik projektuojami, arba lau
kiama naujų gyventojų — mo
kesčių mokėtojų talkos.

Pervažiavę besikuriantį mies
tą, važiavome Edwards karo avi
acijos aerodromo pamatyti ir už
kąsti. Nesitikėjome, kad būsi
me pavalgydinti nemokamai, 
dargi iškilioje karininkų valgyk
loje. Beje, šeimininkus (dienos

- - -ODfTYI usass----------
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(Tęsinys)
Keliose vietose palei kalnus 

didžiuliai plotai lygūs kaip sta
las, su mažu pakilimu kalnų link. 
Palydovė aiškino, kad tai lietaus 
sąnašos nuo kalnų.

Link Bad Water važiuojant, 
tolumoje matėsi lyg didžiulis eže
ras, bet palydovė pareiškė, kad 
tai yra tik miražas ir jokio eže
ro ten nesą. (Priversti buvome 
patikėti vietos gyventojai, o ne 
savo akims).

Mūsų palydovė aiškino:
a) augalai slėny labai pama

žu teauga, nes podirvy druskos 
klodas; .

b) žvėreliai globojami, bet ir 
jų maža; tik dabar kajočių jau
nikliai pradėjo ateiti prie šiukš
lių dėžių;

c) vasaros metu temperatūra 
siekia apie 120°, o yra buvę ir 
130 laipsnių;

d) gydytojo vietoje nėra, o tik 
kartų per savaitę atvažiuoja;

e) vietoje gyvena gail. sesuo, 
kuri tarnauja bene borakso kasi
mo įmonėje;

f) vietoje yra kelių skyrių pra
džios mokykla, o didesnieji vai
kai kasdien vežiojami apie 70 mil. 
į Shoshone;

g) jei kas panori apsigyventi 
Mirties slėny, tai turi būti iš
skirtinai geros sveikatos, nes 
silpnos sveikatos asmenys čia il
gai neišsilaiko;

dai, ūkių pastatai, galvijų ban
dos ir kt. Prie Paso Robles įva
žiavome į magistral) 101 kelią, 
o juo iki San Jose.

Vyno atsigėrę, grįžome 
dainuodami

Ta.: kelia? mums visiems ge
rai žinomas, tad vieni pradėjo 
snausti, kiti nuo'iodžiauti. Kas 
tai pasiūlė aplankyti kurią vyno 
gamyklą. Aplankėme prie pat 
kelio esančią San Martin vyno 
gamyklą. Po trijų-keturių vy
no stikliukų, visas “jaunimas” 
pagyvėjo ir tik tik ne su dai
na savo miestan išvargę grįžo
me.

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St * Chicago, Ill. 60608 

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

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.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ 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 pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

h) maistas į Furnace Creek, 
kur yra valgykla, viešbučiai, 
krautuvė, įstaigos ir keletas gy
venamų namų, atsivežamas iš 
didesnių miestų: Las Vegas ar 
net Los Angeles (užtat ir kainos 
čia sūrios, tiesiog aptiekoriš- 
kos);

i) reikia tik daugiau kaip 1/10 
colio lietaus ir veik visa dauba 
patvinsta (užliejami keliai ir t. 
t.), nes nuo kalnų visas vanduo 
suteka. (Išties, juk dauba ap
supta kalneliais ir kalnais ir lie
taus metu gaunasi lyg lietsar
gis, padėtas kojomis aukštyn.

Belankant daubos žymesnes 
vietas teko pravažiuoti pro gry
no smėlio kalniukus. Stipresniam 
vėjui esant, tas smėlis blaško- 

kilnojamas ir kaikada 
užpila kelius. Kai ekskursantai 
pareiškė norą po švarutėlį smė
lį pabraidyti, palydovė įspėjo 
neiti arti krūmokšnių, nes prie 
jų gali būti ir nuodinga gyva
tė. (Tai tau ir išvykos malonu
mas!.

Grįžę iš apžiūros, keletas eks
kursantų užsukome į The Borax 
muziejų. Ten matėme ir vieną 
iš garsiųjų “20 mulų” vežimų, 
kurių priekiniai tekiniai 5 pėdų, 
o užpakaliniai 6 p. aukščio ir rat
lankis bene 6 colių pločio. Tame 
pat muziejuje teko matyti rąs
tams vežti, ar nuo kalnų nu
leisti bene 10 pėdų aukščio dvi- j Creek vietovę Mirties slėny, kur 
____________________________ mes pensininkai buvome apnak- 

vydinti. Viena didelė valgykla, 
viena krautuvė, gazolino stotis, 
keletas pastatų įstaigoms, kele
tas motelių, vieta treileriams pa
sistatyti, keletas namukų, gol
fo aikštė, tai, rodos, ir viskas. 
Keletas eilių pasodintų palmių. 
Be to, pasodinta kurių tai lapuo
čių medžių, gana gerai šioje vie
toje augančių. Apie mūsų mo
telį užsėtoji žolė vietomis išgel
tusi, nežiūrint, kad apsčiai lais-

INSURED

UNIVERSAL



BE MEILĖS IR BE VIENYBĖS niaičiui vadovaujant, dmto-.breudę žmonės, nepavykus pra- 
tvarkė greitai buvo praeita, vesti savo žmonių ar net netu-
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vienam mėnesiui

$6.00
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Marquette Parko Ueturiųčių. Atsistojęs K. Januška pa- 
Bendruomenės Apylinkės susi-siūlė pirm. dr. V. Šimaitį, se- 
rinkimas parodė, kad lietu-kretoriumi S. Kaulėnienę. Tie ir 

viai čia yra gerokai susiskaldę, buvo išrinkti. Tuoj pasijuto, 
Jau nuo pirmų susirinkimo mi-jog yra dvi grupės. Abi atėju- 
nučių teko balsuoti, kas turisios pravaryti savo nuomonės, 
pirmininkauti ir sekretoriauti.savo kandidatų.
Senosios valdybos pirm. F. Va- Valdyba buvo savo praneši- 
linskas pasiūlė pirmininku J.mus paruošusi raštu ir nariams 
Janušaitį, sekretoriumi R. Gen-išsiuntinėjusi, todėl, Dr. V. ši

Pranešimus papildė F. Valins
kas ir ižd. V. Plioplys. Valdy
ba rėmė mokyklas, sporto klu
bus, spaudą, televiziją, padė
jo Jaunimo kongresui, organi
zavo pinigų rinkimą, baltos, 
minėjimus, šventes Ir tt. Pe

rint kandidatų, ėmė eiti iš sa
lės. kad jie būtų išėję, dar 
nieko, bet jie sustoję prieangy
je garsiai triukšmavo, rėkavo 
ir trukdė tolimesnei suisirinki- 
mo eigai. Reikia pasakyti, kad 
tokių “nepatenkintų” tarpe bu-

Lietuviai atsigauna nuo kvaitulio
Jau esame minėję kaip Cicero lietuviai, netekę kant

rybės, pakirpo plunksnas frontininkams, nušalino jų žmo
nes iš tėvų komiteto ir išsirinko tokią Cicero bendruome
nės valdybą, kuri nešunuodegaus bendradarbiautojams ir 
neruoš Cicero lietuvių vaikų į komunistines pionierių sto
vyklas. šiomis dienomis spausdinamas fronto bičiulių 
garsinimas, aiškiai rodo, kad jau ir jų nutarta kratytis 
nuo tos nelemtos akligatvio politikos, nešusios nerimą į 
visą Amerikos lietuvių gyvenimą ir gėdą iš komunistų pa
vergtos Lietuvos bėgusiems žmonėms.

Panašaus likimo susilaukė ir Marquette Parko — di
džiausios Chicagos lietuvių kolonijos — frontininkai. Jie, 
besivadovaudami aukštos bendruomenės vadovybės in
strukcijomis ir patvarkymais, buvo pasiryžę primesti 
Marquette- Parko Hefuviams panašius vadus, kokius 
prieš porą metų jiems pavyko įsprausti į Cicero lituanis
tinės mokyklos tėvų komitetą ir į Cicero apylinkės vado
vybę. Pirmininkas nepasitaręs su tėvais, organizavo eks
kursiją į Rumšiškių komunistinę stovyklą, o vėliau važi
nėjo po susirinkimus ir bandė teisinti jo paties padarytą 
apgaulę ir brangų vaikų vežiojimą visai be reikalo ir be 
jokios lietuviams naudos. Iš tos keliohėš išėjo džiaugsmas 
tik okupantui.

• Praeitą sekmadienį frontininkams bendradarbiauto
jams nepavyko. Marquette Parko bendruomenės vadovy- 
bėn jie nepateko. Visi jų planai, aptarti Cicero susirin
kime, kad šią vasarą pasiųsti dar daugiau lituanistinių 
mokyklų berniukų ir mergaičių į komunistines pionierių 
stovyklas, gerokai apardyti. Reikia manyti, kad naujai 
išrinktoji vadovybė net ir nesvarstys pasiūlymo siųsti 
vaikus į komunistines stovyklas ir neužšakys Vilniuje 
spausdintų komunistinių vadovėlių.

Marquette Parko lietuviai turėjo pagrindo pasipik
tinti frontininkų užsispyrimu ardyti Amerikos lietuvių 
vienybę. Nuo rusų įsiveržimo į nepriklausomą Lietuvą iki 
šios dienos Amerikos lietuviai, padėję į šalį savo politi
nius įsitikinimus, vieningai dirbo Lietuvos laisvės reika
lui. jie vieningai ruošdavo Vasario 16-tos minėjimus, vie
ningai visi dėjo aukas Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Prieš kelis metus vienas nevykęs bendruomenės politikas, 
Amerikos gyvenimo ir Lietuvos bylos reikalų visai nesu
prantantis, pradėjo kėsintis į vasario 16 dienos atikas. 
$iais metais Lietuvių Bendruomenės valdyba jau išsiunti
nėjo aplinkraštį, kuriame įsakė rinkti aukas bendruome-

— I ..—..Į

nei. Šiais metais frontininkams pavyko įtikinti kelis Vli- 
ko tarybos narius, kad galima kirsti tą šaką, ant kurios 
jie sėdi.

Lietuviai pasipiktino šitokiomis JAV Lietuvių Ben
druomenės centro valdybos instrukcijomis. Lietuviams 
nepatiko ir kiti bendruomenėje vykusieji sauvališki veiks
mai. Bendruomenės vadovybė, nesilaikydama savo įstatų, 
vietoj rinktų pareigūnų, skiria tarnautojus, kuriems pir- 
mon eilėn rūpi Amerikos lietuvių vienybės ardymas, o 
ne Lietuvos bylai reikalingi vieningi žygiai. Tas pasipik
tinimas parodytas Marquette Parko apylinkės bendruo
menės visuotiname susirinkime. Susirinkimas buvo gau
sus, pavojaus metu visuomet sueina daugiau lietuvių, ne
gu ramiais metais. Naujienos patarė lietuviams gausiau 
susirinkti, jeigu nenori, kad pasikartotų Cicero ir kitų 
organizacijų įvykiai. Kai organizacija miega ir nekrei-
pia dėmesio į savo organizacijos reikalus, tai pasinaudoja 
Lietuvos reikalams svetimi elementai. Bet kai sueina di
desnis lietuvių skaičius, tai vienybės ardytojams ir ne
lietuviškų mokyklų šalininkams nėra progos primesti sa
vo valios. $ j

Praeitą sekmadienį Marquette Parko bendruomenės 
vadovybė apsivalė nuo lietuviams svetimo elemento. Val-
dybon ji neišrinko tų žmonių, kurie pirmieji, užmiršę 
bendruomenės kultūrinius reikalus, pradėjo politikuoti 
ir ardyti lietuvių vienybę. Jie neturėjo reikalingos ener
gijos užsidirbti organizaciniams reikalams pinigų, tai 
pradėjo kėsintis į Lietuvos laisvės reikalams dedamūš 
aukas. Jie siunčia delegacijas į Washingtoną raguoliains 
piaustyti ir varsto duris tose įstaigose, kuriose jau buvo 
Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai. Jie nekreipia dėme
sio į kultūrinius lietuvių reikalus, bet veržiasi į politiku 
kurios jie nepažįsta ir tingi rimčiau pastudijuoti.

Didelė Amerikos lietuvių dauguma nori vienybės, 
nes tiktai vieningais veiksmais galima padėti vergijbn 
patekusiam gimtiniam kraštui. Didelė dauguma žino, 
kad paveiktiems lietuviams nepadės šunuodegavimas 
okupantui. Bet ta didelė lietuvių dauguma ateityje neto
leruos vienybę ardančios mažumos. Iki šio meto ji tolera
vo net kvailiausius bendruomenės vadovybėn patekusių 
frontininkų pareiškimus. Atrodo, kad su JAV vadovybe 
negalima susikalbėti, kol nebus atstatyta tvarka pačioje 
bendruomenėje. Ciceriečiai pirmieji parodė, kaip reikia 
suvaldyti jokios įtakos neturinčią mažumą. Marquette 
Parko lietuviai pasekė ciceriečius ir išvalė iš apylinkės 
vadovybės tuos elementus, kurie ryžtasi ardyti vienybę ir 
primesti lietuviams visai svetimas kovos gaires.

Reikia manyti, kad panašiai pasielgs ir kitų vie
tovių lietuviai. Bendruomenės priešakiu pastatyti žmo
nės turi bendradarbiauti su Amerikos Lietuvių Taryba ir 
sutartinai ginti Lietuvos laisvės reikalus. Jeigū bendruo
menės vadai klausys už kulisų sėdinčių vizyrių, o ne lie
tuvių daugumos, tai reikalingo bendro darbo nebus. Ben
dras darbas jau gerokai apardytas. Bet paskutinių savai
čių įvykiai rodo, kad jis ir vėl gali būti atstatytas, kaip 
jis buvo atstatytas Ciceroje ir Marquette Parke,

jamų valdyba per metus turė
jo 3010 dol. Išlaidų 2804 <tet.
Praėjusių metų valdybą stidta- 
rė F. Valinskas, A. M arkties,, 
A. Kareiva, R. GettČius, V.' 
Plioplys, A. Stakt nas to V. 
Krumplys. Vėliau ji buvo pa
pildyta P. šukyte, S. Valinsku, 
A. Barąkausku to V. Dintinsku.

Iš susirinkimo klausinių Ir 
diskusijų, kurios buvo labai 
trumpos, galima buvo daryti 
išvadą, kad Apylinkės darbai 
žmonėms ne tiek daug rūpi. 
Apyskaitos buvo patvirtintos 
labai greitai po kelių neesmi
nių klausimų. Kiek ilgiau pa
siginčyta dėl kontrolės komisi- 
os akto: B. Nainys, S. Džiu
gas ir A. Gulbinskas (skaitė 
Jžiugas), ne tik viską rado 
varkoje, bet gale akto pradė- 

. o girti buvusią valdybą ir re-

vo visa eilė žmonių, kurie tu
rėtų geriau žinoti.

Ne kartą esu rašęs apie ža
lą, kurią Bendruomenei daro 
lindimas į politiką. Ta žala 
ryškiausiai pasirodė ir šiame 
susirinkime. Niekas nebūtų 
grupavęsis, jei Apylinkėje bū
tų dirbamas tik lietuvių kultū
rinis darbas. Tačiau, kada 
užsimota eiti į politikos dirvo
nus, tuoj atsiranda demokra
tai ir respublikonai, altininkai 
to frontininkai, bendradarbiau- 
tojai ir jų priešai, atsiranda 
“mes ir jie”, šį kartą “jie” pra
laimėjo, tačiau ar jie dabar 
nepasitrauks iš bendro darbo, 
ar jie prirems petį kai reikės? 
Žinoma, kad ne. Jie išėjo iš 
salės, niurnėdami, net garsiai 
rėkaudami apie “fašistus” ir 
kitaip koliodami savo brolius

comenduoti ją visą perrinkti 
dar vienai kadencijai, čia pra
sidėjo ginčai. Atsirado žmo
nių, kurie (T. Blinstrubas, J. 
Jasaitytė) suabejojo, ar kont
rolės komisijai priklauso užda
vinys propaguoti kėndidatiis į 
valdybą bei eiti nominacijos

tautiečius. Fronto bičiuliai tik
rai įeis į Amerikos lietuvių is
toriją, kaip įnešę skaldomąjį 
pradą — politiką į tokią orga
nizaciją, kur turėtų žydėti vie
nybė ir darna. Jei jie jaučia 
dėl to pasitenkinimą, Dieve 
jiems padėk.

Ne tik Amerikoje biznieriai rūko di
delius cigarus. Ši moteris, Mandalay, 
Burmos, turgavietėje, belaukdama pir

kėju, irgi rūko didžiulį cigarą.

buvo giedoti Lietuvos himną, 
ypatingai žodžius apie meilę ir 
vienybę. A. P.

M. GUDELIS

: POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)
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Dr. Vanda Sruogienė turėjusi progos ne 

tik klausyti dainuojančių Povilo ir Petro
nėlės Milerių, bet sekusi jų visuomenini 
bei kultūrinį darbą. Ji džiaugėsi atėjusi į 
šį Vninėjimą, nes čra patyrusi ne tik Pet
ronėlės bet ir Povilo įnašą į lietuvių kultū
rinį gyvenimą.

Juzė Gulbinienė prisiminė bendrą dar
bą su Povilu fr Petronėle įvairiuose vaidi
nimuose bei choruose ir palinkėjo Povilui 
geros sveikatos ir ilgų metų.

Dr. A. Montvidas priminė kaip jam te
kę dirbti su Povilu Chicagos Lietuvių 
Itoaugijjoje ir kaip jis sekė Povilą, aiški
nantį Bibliją švento rašto visai nesupran
tantiems žmonėms. y

Liudas Šmulkštys. vės atvykęs į Chica- 
gą, susipažino sti Mileliais ir visą laiką 
malęs juos naudingo darbo rėmėjų tarpe.

Mikas Vaidyla pasveikino sukaktuvi
ninką ir iškėlė jo didelę energiją ir pasiry
žimą būti naudingu lietuviams. Su Povilu 
jis niekad nesusipykęs. nors jam tekę dirb
ti įvairiose lietuviškose organizacijose.

Paskutinis kalbėtojas buvo p. Kirtėjus, 
kuris Povilą pažįsta dar iš kaimo. Kirie- 
jils buvęs mažas vaikas, kai Povilas jau 
turėjęs bėgti iš Lietuvos. Jis atsimenąs, kad

Povilas jau važinėjęs į Latviją, o vėliau 
išvažiavęs į Vokietiją. Žmonės pasakoję, 
kad jis turėjęs bėgti, nes žandarai pradėjo 
klausinėti, kur jis prapuolęs. Jį kaltino 
įvairiais kovos veiksmais prieš caro val
džią ir Lietuvoje veikusias rusų įstaigas.

SUKAKTUVININKO ŽODIS
Visiems išsikalbėjus ir, nors trumpai, 

pasakius po kelis šiltus sakinius apie Povi
lą Milerį ir jo dirbtą įvairų darbą, man te
ko paprašyti sukaktuvininką, kad ir jis 
tartų kelis sakinius dėl visų iškilmių. Po
vilas atsistojo, rankomis prisilaikydamas 
stalo, pasakė pačią nuoširdžiausią kalbą. 
Povilas tiesus žmogus, žodžių ir daiktų ne
vyniodavo į medvilnę, kalbėdavo nuošir
džiai ir iš širdies gilumas.

Pirmiausia padėkojo visiems, suruošu- 
siems tokį didelį ir gražų minėjimą. Jis dė
kojo dainininkams, šeimininkėms ir kal
bas sakiusiems vyrams ir moterims. Gaila, 
kad jo kalba nebuvo užrekorduota ar ki
taip užrašyta. Atsimenu, jis pats žadėjo 
trumpai ją parašyti, o ititsų redaktoriai 
žadėjo ją atspausdinti. bet jis neparašė to 
ji nebuvo atspausditita.

Tiek Težinome, kad jis, padėkojęs kal
bėtojams, tuojan jirins pastebėjo, kad jie 
pripasakojo žymiai daugiau gerų darbų, 
negu jis buvo pšdaTęs. Jis tieb'uvęs toks ge
ras ir toks mandagus, kaip kai kurie kal
bėtojai pasakė. Jis dirbęs dramos rateliuo
se, choruose ir Naujienose todėl, kad rei
kėjo ten dirbti. Jeigu jis būtų nedirbęs, tai

komisijos pareigas. Buvo nu
tarta rinkti naujus žmones, 
nors buvusioji valdyba prie
kaištų ir neturėjo. Nainio ko
misijos išsišokimas pastatė į 
labai nepatogią padėtį susirin
kusius, kuriems teko pasisa
kant dėl techniško klausinio at
mesti buvusius apylinkės dar
bininkus. Kontrolės komisija 
negali Agituoti susirinkime už 
kai kuriuos jo narius. Tuo pa
čiu buvusiai valdybai padaly
tas meškos patArnavimas.

Šių eilučių autoriui daug me
tų teko priklausyti Brighton 
Parko Apylinkei. Ten žmonės 
susirinkę kalbėdavo apie mo
kytą, mokytojus, aukas, tau
tinį darbą ir pan. Marquette 
Parke tuoj pasireiškė susiskal
dymas. Vieni — už vieną gru
pę, kiti už kitą. Paaiškėjo, kad 
dalis susirinkusių atėjo į susi
rinkimą , pasirengę išrinkti 
savo žmones. Pirmą kartą apy
linkės frontininkai atėjo nepte-i 
siruošę, nesusiorganizavę. Su-i 
rašius lentoje kandidatus, ban
dė ir frontininkai siūlyti savo 
kandidatus, tačiau nesusitarus 
iš anksto, pasiūlyti kandida-s 
tai ėmė savo kandidatūras at-, 
siiminėti, iš lentos braukyti. 
Lentoje liko tik tiek, kiek ir 
’reikia rinkti. Tada visi už tą' 
sąrašą ir pabalsavo.

Keista buvo žiūrėti, kaip su-

Į naują Marquette Parko 
valdybą išrinkti šie: J. Vai
čiūnas, A. Ūselis, A. Stakėnas, 
A. Orentas, S. Kaulėnienė, K. Ja
nuška, J. Jasaitytė, A. Marku
lis, S. Grigaravičius, G. Gied
raitytė ir K. Avižienis. J revi
zijos komisiją: K. Povilaitis, 
dr. V. Šimaitis, J. Tijūnas.

Visa eilė asmenų išrinkti į 
Apygardos suvažiavimą atsto
vauti Apylinkei, čia irgi pa
aiškėjo, kad Yrontinihkai ne-' 
buvo pasiruošę pravesti savo 
kahdidaTų, iš 24 pravedė tik 4.

Kiek gaila buvo Valinsko, 
kuris padėkojo gale susirinki
mo savo kolegoms ir visiems 
susirinkusiems, ironiškai saky
damas ačiū už tai, kad jo nei 
atstovu neišrinko. Kalti čia ir
gi visi “namininkai”, kurie tuo 
metu kada buvo siūlomi kandi
datai į atstovus, “politikavo” 
salės prieangyje, visai prara
dę kovos dvasią, demonstruo
dami savo “prastų pralaimėto- 
jų” nuotaikas.

Reikia linkėti, kad naujoji 
Apylinkės valdyba pateisins į 
ją sudėtą pasitikėjimą ir ras 
pakankamai talkininkų sun
kiam lietuvybės išlaikymo ir 
kultūros puoselėjimo darbe. 
LaTmėjTmas yra tik darbų pra
džia.

Pirmą kartą taip nemalonu

Actas daug kur naudingas
Amerikos Acto Institutas (Vi

negar Institute) surinkęs dau
gybes faktų įrodinėja, kad actas 
yra iš žilos senovės vartojamas 
įvairiausiems reikalams ir kad 
vien Amerikoje acto per metus 
išperkama už $50 milijonų.

Institutas pateikia eilę pavyz- 
džij, kur actas naudingai varto
jamas, pavyzdžiui gerklei iš
plauti gargaliuojant 1 arbatinio 
šaukštelio acto stiklinėje van
dens skiediniu numazgoti nuo 
langų dažus karštu actu; atšvie
žinti kilimuose spalvas juos še- 
pečiuojant acte pamirkytu še
pečiu ir t. p.

MENO AMATININKAS
Šeimoje vyksta aštrus kivir

čas, nes tėvas nori kad sūnus 
išmoktų kurį nors amatą, o su
tins nori studijuoti meną. Norė
dama padėtį sušvelninti, įsimai
šo motina. Ji stengiasi surasti 
išeitį, kad abu būtų pateikinti.

— Klausyk, sūnau, tu nori bū
ti dailininku, tiesa?

— Ir būsiu!
— Bet tėvas nori, kad būtum 

amatininku.
— Nėra kalbos!
— Na, o kad taip truputį ir 

šio ir to? — Dėsto motina.
— Kaip tai ir šio ir to? — 

teiraujasi sūnus.
— Labai paprastai. Išsimo

kink ir įrėminti paveikslus.

jokio veikimo nebūtų buvę. Nebūtų šocia- 
listų, nebūtų demokratų, nebūtų jokio di
desnio judėjimo, kuris galėtų ką nors vie
ningo ir naudingo padaryti nepriklauso
mos, demokratinės, o dabar vėl pavergtos 
Lietuvos naudai. Choruose jis dainavo to
dėl, kad jam patiko dainuoti ir kad daina 
galima pareikšti gražesni Uetuvių jatamai 
ir noras savarankiškai tvarkyti šavo reika
lus. Vaidyba buvo reikalinga, nes tiktai 
drama ir komedija to meto lietuviai galėjo 
parodyti aukštesnę savo kultūrą, o Naujie
nos buvo reikalingos, nes be laikraščio ne
galima pasakyti teisybės to nurodyti kitų 
žmonių daromas klaidas.

Bei įdomiausia jo katttoš dalis htiVo ta, 
kurioje jis pasakojo, kodėl jis IšpO Socia
listas ir kodėl su jais visą ŠŪvo gyvenimą 
dirbo. Socialistinės idėjos jį pūtrtfūkė To
dėl, kad jie turėjo konkrečias pašffilymus, 
ką nieko neturintis ir iš nieko netikintis 
gauti Keturis turi daryti, kad irfšidhbtų 
duoną to apavą. KruopinoŠė 'būdamas apie 
socialistus jis nieko negirdėjo, bet kai nu
ėjo tarnauti į šapnagius, susitiko porą jau
nų socialistų , turėjusiii ryšių su latviais 
socialdemokratais; kai užgirdo Vlado Po
žėlos ir jaunų Biržiškų kalbas, tai pradė
jo domėtis socialistinėmis idėjomis. Socia
listų skelbiamas mintis jis gėriaū suprato, 
kai pateko Vokietijon ir ištisą metą dirbo 
pas stambų ūkininką, kuris norėjo, kad 
būtų atlikti ūkio darbai, bet kuris nebijojo 
naujovių. Dar giliau šios mffttys įstrigo, kai
jis patekaj jU-^Hįją-.+n-susidraugavo su Rank-

pelnį redagavusiais ir leidusiais žmonėmis.
Didžiausią visuomenmie gyvenimo pa

moką jam atnešė 1918 metai. Tada lieTft- 
viai paskelbė savo nepriklousomybę ir 
pradėjo viską patys tvarkyti. Tada ir so
cialistų judėjimas pergyveno pačią skau
džiausią krizę. Didelė socialistų dalis su
sižavėjo vadinama rusų “revoliucija”. So
cialistų eilėse ėjo pačios aštriausios disku
sijos dėl pačio perversmo Rusijoje dėl ko
vų visoje caro imperijoje ir dėl labai nevy
kusios ekonominės santvarkos. tidsų “re
voliucija” suskaldė Amerikos Tfėturių so
cialistinį judėjimą, nes ne risi socialistai 
vienodai vertino Rusijos įvykins. Mileris 
buVO demokvatiftio sOcializmo Matininkas. 
Jis buvo įsitikinęs, kad žmonija geresnės 
tarpusavės santvarkos galės pasiekti tik
tai demokratiniu būdu. Ji ir socialistines 
idėjas priims, jeigu dauguma bus įsitiki
nusi, kad tos idėjos yra geros ir praktiškos, 
įsitikinęs, kad kelias į socialistinę santvar
ką gali būti tiktai demokratinis , jis nuo 
pat sukilimo pradžios buvo demokratinio 
socializmo šalininkas. Jis nepritarė “pro
letarų diktatūrai”, iš viso bet kokiai dik
tatūrai, nes ji tiktai kliudanti žmonijai de
mokratiniu būdu žengti pirmyn...

Povilo kalba 75 metų sukakties vaka
ras turėjo ir pasibaigti, bet nepasibaigė. 
Povilui reikėjo dar vieną kalbą pasakyti. 
Pavėluotai į salę atvyko Povilo geras prie- 
telius, senas pažįstamas, prof. Viktoras 
Biržiška. Jis turėjęs kažkokiame susirinki
me būti ar kažkur šachmatais kirtęs ir ne-
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radęs susisiekimo priemonių laiku atvykti, 
tai atvyko jau pačiam Povilui baigiant sa
vo kalbą. Oficialiai minėjimas jau buvo 
baigtas, bet prof. Biržiška, užkandęs, no
rėjo kelis žodžius tarti apie Povilą ir Viekš
nius. Jis papasakojo, kaip šio šimtmečio 
pradžioje jo broliai Mykolas ir Vaclovas 
rašę atsišaukimus prieš caro valdžią, kaip 
Vilniaus spaustuvėje slaptai juos spausdi
no. kaip jie buvo atvežami į ViekšniYis ir 
kaip toki jauni vyrai, kaip Mileris juos 
pasiimdavo ir išnešiodavo po visą Žemai
tiją. Povilas, atvažiavęs su jaunais vyrais, 
parimdavo dūlį atsišaukimų, nusivežda- 
vo į Mažeikius ir pakelyje esančius dides
nius miestelius bei kaimus. Kiti jaunuoliai 
juos išvežiodavo ir stulpus aplipdydavo ki
tose vietose.

Prof. Viktoras kalbėjo gana ilgai, o po 
jo kalbos Povilas dar tas žinias papildė. Jis 
prisiminė, kaip jis į Viekšnius važiavo, 
kšip pd miestelį vaikščiojo ir kaip vėliau 
hadio Važiavo ir gautos Atsišaukimus pa
keliui dalino ir įsakinėjo, kada ir kur juos 
lipdyti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
DienraStj 
“N A U J I E N AS”



PR 8-3229

OR. ANNA RAMŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

IR GRRKLSS LIGOS

2858 W. 63M Street

Valandos pagal susitarimą

Ren. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
6449 So. Puteski RdL (Crewford 

Medical Building). TeL LU 5-644*
Priima Ugnnuin pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepus szauiDinij 374-W12

r6tefj PRospoct 8-1717

GYDYTOJAS IR LrliKURGAS 
3148 WEST 63 rd STREET 

VaL; kas diena po pietų 1-3; rak. 7-8 
urnai antradieniais ir penktariipmaįs 
Crecud. ir sekmad. misas uždarytas.

Roz. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; Republic 7-7868

DR. C K. BONUS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO IaKŲ 

CHIRURGUA
Telef. 6954533

Fox Velioy Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZE
rHYSICIAN AND SURGEON

J434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOb;

irnuuliemais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
<airacl„ penktadieni nuo 1—5. tree. 

ir sem«L tiktai susitarus.

Rez.; GI 8-0873

OR. W. E1SIN - EISIMAS 
AKUSČRUĄ IR AUTErŲ LIGOS 
JiNĖKOLOGINs CHIRURGIJA 

6132 Šo. Kedzie Ave.; WA 5-2670 

alAndos pagal susitarimą. Jei nėat-
_ fiiiepia, skambinu Mi S-MOL,,

6 MNA KRAIKU- 
KR1AUCEUUNAITE

akušerija ir moterų ligos 
6132 So. KEDZIS AVE. 

Tėiof. WA 5-26/0.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

INI L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st 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 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DU FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujės rex. telef.: 448-5545

Dan Kuraičio kalba Miami lietuviams
I Lfchkas dvarponis ii aukšto 
žiūrėjo į lietutį, tais laikais 
afrusj pono dvaro žemę. Kant- 
hiS lietuvis ilgus dešimtmečius 
arė lenkų dvarponio žemę, vo- 
kiėėių dvarponio žemę. Jis arė 
hišb if- net prthfefttd žėmę. Vis
ką ką jis galėjo, tai arti šveti- 
ihii ponų žemę ir kitus sunkius 
darbus Veltui dirbti. To dar 
hbttžteko. Vakarais jis dar rykš
tėmis būdavb plakamas...

JiS rykščių gaudavo ne dėl 
to, kad jis Žmogų būtų užmu- 
šęs, dvarą padegęs ar kitą ko
kį krimlnialinį darbą atlikęs, 
bet už tai, kad jis truputį pa
vėluodavo į darbą, nepaklau- 
ŠVdavb pbno, ar laiku prieš 
praeinantį poną kepurės ne- 
husiėttiė.

Vakarais plakamų lietuvių - 
eilės buvo ilgos. Viena mote
riškė; stovėdama plakamų lie- 
tuvių eilėje šitaip prabilo į 
vaitą:

— Ponuli, nuplak mane čia 
vietoje..; Plakimų eilė ilga, 
b mano vaikai alkani manęs 
laukia...

Tai moteriškei tos rykštės 
htebūvo tokidš škau'džibš, kiek 
jai buvo skaudu matyti alka
nus vaikus.

Buvo dar žiauresnių dalykų. 
Didžiųjų ponų suvažiavimo 
metu, pačiame puotos įkaiti
me, ponas pasišaukdavo Jurgį, 
Katrę ar Joną, liepdavo įlipti 
į inedį ir užkukuoti... Tada 
jis “gegutę” nušaudavo. Nu
šautam vergui iškritus iš me
džio, visi puotos nariai būda
vo patenkinti... Tais laikais 
Lietuvoje buvo dažnai karto
jamas toks posakis: — Dievas 
danguje su aniolais gali daryti, 
ką jis nori, ponas ant žemės 
gali daryti su žmonėmis, kas 
jam patinka” Tais laikais po 
Lietuvą iš lūpų į lūpas ėjo toks 
eilėraštis: “Kai ponui koks ūpas 
užeina, žmogų ant šunies jis iš
maino. .. ”

Tokioj gadynėj gyveno mū
sų bočiai ir protėviai Bet lai
kas nestovi vietoj. Laikas vi
sada dirba... teisingiems žmo
nėms. .. Tie lietuviai, ardami 
svetimą ponų žem'ę, susitaupė 
šiek tiek turto, leido vaikus į 
mokyklą ... Vaikai, baigę pra
dinę, pradėjo eiti į gimnaziją. 
Parvažiuodami šventėms , jie 
pastebėdavo keistą dalyką: tė
vas su motina kalbėdavo lietu
viškai, o SU taikais kalbėdavo 
lenkiškai. Tėvas su mbtiba po
teriaudavo lietuviškai, 
kus mokė lenkiškai.

Bažnyčiose kunigai 
paskaitydavo lenkišką
liją. Ponai pasiklauso, atsis
toja ir išeina. Tada sekdavo 
lietuviška evangelija ir lietu
viškas pamokslas. Atostogoms 
parvažiavusieji berniukai pra
dėdavo galvoti, kam jiems 
lenkiška evangelija, jeigu jie 
visi moka gerai lietuviškai; 
kodėl anie neklauso pamokslo, 
ar jie daugiau žino už kunigus? 
Tokios ir kitokios mintys pra
dėjo kelti jiems nerimą. Jie 
priėjo įsitikinimo, kad mažy
tė Lietuvos žemelė buvo sveti
mų pardžitų apsupta. 0 tų pa
razitų tergūis buvo lietuviai, 
jų tėvai...

SusiddhiėjuSiėji pradėjo at
budimo ir kčllinb darbą, pra
dėjo reiigti prakalbas, ruošti 
vaidinimus, lankyli teatrus, ra
šyti į laikraščius. Labiausiai 
jaunuoliui velke Kudirkos ei
lėraštis “\’uSkrisk mihliė į SVŪ- 
jų rojų, galybei ugnį ten pa- 
kurk ir 
vojų..; tiadybif naiij4 prana
šauk”.

Mairoftis titūartiiĮ Hh*tuštyje 
sako:— t’žteiiikMHi hanją gies
mę broliai, kurią jatlniHias te
supras. taip dainuosim, 
kaip lig šibtėi, kitas mąstysi
me dūmas”. Ritame eilūrtšty- 
je tas pati Mairbdiš sakė: “Jati 
slavai stiktlo Hito juodniūrių 
krašto, tiavasariš Hrfa Karpa
tų kalnaii. Liettithj girdis nč 
žodžio, nė rašto. Ėrelis nelei- 
neieidžia suspaudęs sparnais”. 

I Anais lalkniš tucliivą laikė

Miami, Florida. — šių metų 
Vasario 16 dieną Miami , Fla., 
lietuviai iškilmingai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 55 
metų sukaktį. Prisirinko pilna 
Lietuvių klubo salė, kuriems 
buvo perskaityta sveikinimai, 
pasakytos pareigūnų kalbos ir 
rinktos aukos kovai už Lietu
vos nepriklausomybę. Iš viso 
surinkta 1,400 dolerių aukų, 
kurios bus persiųstos Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Svarbaiusią kalbą susirinku
siem lietuviams pasakė kiek
vieną metą Floridoje atosto
gaujantis čikagietis Dan Kurai
tis. Susirinkusiems žmonėms 
jis pasakė tokią kalbą:

Gerbiami broliai ir sesės,
Maža mūsų lietuvių tautelė 

per amžius buvo skriaudžia
ma ir stumdoma aplinkui gyve
nančių didžiųjų kaimynų. Sa
vo laiku ją skriaudė ir stumdė 
mongolai, ją skriaudė kryžiuo
čiai ir vokiečiai, ją skriaudė ir 
tebeskriaudžia rusai. Bet dau
giausia Lietuvą skriaudė len
kai.

Lenkai buvo net obalsį palei
dę, kad “Lenkija ir Lietuva bu
vo vienas kūnas, “turėjęs dvi 
dūšias”. Taip sakė, gal dėl to, 
kad Lietuvos karalius Jogaila 
buvo vedęs Lenkijos karalienę 
Jadvygą. ,,GRADINSKAS

GRUNDIG
NEŠIOJAMAS STEREO

5 BANGOS • 4 Garsiakalbiai 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LiETUVjl

o vai-

(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
B ....................  -

pirma 
evange-

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 9254296

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

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

GUŽAUSKŲ 
GELBS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

■ ■■■■■■■■ !■ ■■ I i III ■!■■■,

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

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

2454 WEST 71st STREET
Ofise tmek HEmiock 4-2123
Redd. telef.: Glbton 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
M neatsiliepia, tai telef Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
M® ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban-
< dąžai. Speciali pagalba kojoms 

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

Telef.: PRoepocf 6-50Š4

Apdraustas perkraustymas 
ii jvairip atstumų. 

antaHas Vilimas 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1Š82 
i. ■ i i.............Au........... i

SOPHIE BARČUS
RADIJO šfelMOS BALANDOS

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

BIŽMER1AL KURIE GARSINASI 
ftAujttsssr. -

PASISEKIMĄ BIZNY.’I

Lietuvių k«lb«: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Telef.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, kLL. 60629

sek 
vai.

šis čiuožimo mėgėjas atėjo šalt, die
ną pasižiūrėti Madison, Wis. čiuožimo 

rungtynių, įsisukąs į antklodą.

arklių lenktynių žiūrėjo dūtt- 
giau kaip 16,000 publikos. Apie 
šimtas žmonių išgirdę šūvį pa
nikoje leidosi bėgti iš savo sė
dynių ir spūstyje vieni kitus 
pervertė. Vienas asmuo stt pa
žeista koja nugabentas į ligo
ninę.

innnnnmnnanniinionnimn
JWNT0 RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENA DIENA BUTINI SCIONIUI

supaudęs Peterburgo erelis. 
Šiandien Lietuvą yra suspau
dęs Kremliaus erelis, kurioje 
taip pat nėra nė žodžio, nė 
rašto...

(Bus daužiau)
•

VAIČAITIS MINIOJE
SUKĖLĖ PANIKĄ

Arklių lenktynėse Sportsman 
Parke, Cicero praeitą ketvirta
dienį, buvo peršautas vienas 
žiūrovas. Šūviui pasigirdus, 
žiūrovų minioje kilo didelė 
panika, kurioje keli žmonės 
buvo daugiau ar mažiau su
žeisti Sdiiritas Joseph Vaičai
tis, 59niėfij amžiaus, gyvenan
tis 4638 S. Wolcott Avenue. 
Šūviu sužeistas Leonard Hasil, 
28 metų; gyv; 3011 S. Farrell 
Street, peršautas per kairį pe
tį ir nugabentas į ligoninę, kur 
jo padėtis skelbiama “gera”.

Suimtasis Vaičaitis kaltina
mas užpuolimu ir neleistinu 
ginklo pavartojimu. Policijos 
pranešimu, Vaičaitis ir Hasil 
esą draugai". Sportsman Parke

SKUBIAUSIAS REIKALAS

Buvęs dviračių čempionas da
lyvauja lenktynėse ir Žymiai pra
siveržęs pirmyn artėja prie fi
nalo, kai staiga jis išgirdo kad 
kažkas prie jo artėja, ima jį pa
vyti. Jis spaudžia, veržiasi pir
myn kiek tik jėgos leidžia, bet 
ima jausti, kad nieko negelbės; 
nes jį besivėjąs jau visai artėja 
ir galop visai susilygina. Apžė
lęs. ant aplaužyto barškančio dvi
račio jo konkurentas ramiu bal
su jį klausia:

— Kaip manai, ar suskubsimi 
pasiekti likerio krautuvę prieš 
uždarant ? .. . ■ <

— Buvau pas labai gerą Bur
tininkę ir žinai ką ji man pa
sakė! — pasakoja tūla moterėlė 
kaimynei.

— Na?
— Kad mano vyras mane ap

gaudinėja.
— Ir už tai sumokėjai 10 do

lerių? Aš tau būčiau pasakiu
si veltui.

JOay mandagumas tegul bus žinomas ris tems žmonėms. P1I. 4:5.

Graikų žodis čionai išverstas “mandagumas” arba “lengvybė” mato
mai paduoda mintis apie protingumą, reiškia, kad savo teisių neieškotu
me peraštriai. Meilė ir švelnumas ištikro yra reikalingos ypatybė* , vi
siems, kurie bus Kristaus, ano Pateptinio nariais. Visi turime labai išti
kimai išpildyti viską, ką teisingumas reikalauja iš mūsų, ir susimylimas 
privalo boti panaudotas kaipo taisyklė visuose teisingumo pareikalavi
muose: nes tokiu būdu mes būsime vaikais mūsų Tėvo, kursai yra dan
guje; nes jis yra malonus ir mielaširdingas nedėkingiesiems,

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Krto 

i taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
. knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

•V. RABTO TYRINĖTOJAI 
*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■*

Mero Daley gen norai
Kalbėdamas 53 bankų, tau

pymo bendrovhj ir seno am
žiaus piliečių klubų ir tp po
būvyje Bismark viešbutyje 
Chicagos meras Daley pareiš
kė, kad jo noras esąs kad visi 
Chicagos piliečiai, sulaukę 65 
metų amžiaus, galėtų važinė
tis CTA autobusais ir traukinė
liais visiškai nemokamai. “Važ
mos sumažinimas senesniems 
piliečiams iki 20 centų buvo ge
ras dalykas, bet iš jų visiškai 
neturėtų būti mokestis ima
mas”, pasakė meras publikai, 
kurios daugumą sudarė senes
nio amžiaus svečiai.

SKAITYK PATS IR PAK£Glli€
KITUS SKAitYTl
N K U J 1 E ii A Š

i-te... .. ........................................ ■■ - ■-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 606Ū8
■___________•• - jut__________ l_: ■ !

a in a thermos to take along to Satmrtayta tootbeB 
tag or any outdoor activity. Many adadt eonnei* 
to «Sd a Stealthy dash of sherry to each mug o*be<, 
I ateo find that Bovrtt reel beef oonmitrete to qtdto 

> help* to the kitchen. Xt is great tor beefing up art 
owtan, pea or tomato goops; or to pep Rp TurataaąiH

. I 
» pBramg arene nwwnwa morreuiimg, am uoag ABto

mug o’ beef. It has a deliciously hearty beef taste, and cotnea 
to th plenty of natural nouristKnebt for a seal, cold weather 
pick-tne-up.

Stapty take %. teaspoon of Bo^ril real beef concentrate right 
thorn the tar, stir toto a cup of bot water, and there yds ase 
to th a dHfak that is enjoyed by both adults and ehitonn; i

As a homemaker, taxi will be pfessed to find that hut nog 
taat nade from real beef concentrate is an. excellent source of

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel: YArda 7-1741 ■ 1742

4ŠŽO-Š4 Šo. CAUFORNIA AVENŪE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicago*
Lietuvių 
Lalfldtavtą 
LMnktoriy 
Associacijoa

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

1R hiĖT)

TURIME 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIEŠTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Sb. UlUANtUA AVENUE. Phohė: Y Aru? 7-3401
•r'ū.-. ■ r ' - i. -ti ■ ■■■ i. -i i.........................—— ■ ■

BUTKUS - V ASAITIS
1446 So. 50ih Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-100*

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8o. CAtlFokNlA aVE. Phone: LAfavette 3-3572 

- ■ ■ ■ -—-

GEORGE F. RUDM1NAS
3310 So. LITUANICA AVE. TM.: Y Aro 7-1138-11311 

« ,—- . ... -

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
< LAUKA WIC2)

2424 WEST 6*Hh STREET KEpobtir T-1213
2314 WEST 23rt PLACE Virginia 7-66 T 2
110Z8 SOUTHWEST HIGH V* AY, Palos HiHs, HL 974-4411

P. J. RIDIKAS
3354 So HALSTED STREET Phone YAmW *-1911

S — HAUJ^iWOG, tRttiAGO 8, ILL- TUESDAY, FEBRUARY 27, 1F73



REAL ESTATE

me-

BOOKKEEPER

UŽKANDŽIAI

litera

balius bus bal. 28

WHERE YOU BANK OR WORK

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

Arti 
paja-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS DARBAI

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

Call: Prank ZapolU 
32O8W W. 95th St.

GA 4-8654

— šv. Kryžiaus ligoninė orga
nizuoja savaitines meno ir kul
tūros programas sveikstantiems 
Talentai prašomi skambinti li
goninės Santykiavimo su visuo
mene Įstaigai, tek 434-6700.

jo kraštų teises kontroliuoti sa
vo ateitį. Kol kiekviena valsty
bė neturės laisvės, mes negalėsi
me Įkurti tvirtos pasaulinės tai-

daug esame išlepinti, todėl ne- 
perdaug kartais Įvertiname ką 
turime. Neįvertiname kitų žmo
nių Įdėto darbo ir pasiaukojimo. 
Jeigu mes netektume visko kas 
lietuviška, tada tai mes džiaug- 
tumės išgirdę lietuvišką dainą — 
kaip džiaugėsi čia rašančioji po 
eilės metų vakarų Kanados krū
muose mažoj lietuvių kolonijoj, 
sužinojusi kad 16-tos vas. pro
ga bus lietuviška radijo valan
dėlė. Pasikvietus kaimynus jos 
pasiklausyti, teko būti liudinin
ke iš džiaugsmo ašarotų akių, o 
ir pačiai nesisekė sulaikyti aša
rų, po keliolikos metų išgirdus 
“Pulkim ant kelių”.

Taigi, neleiskime savo meno 
vienetams mirti 
žudikais

ersti jį gerti. Šiose nuot- 
tada ir arkliukas atsigėrė.

nebūkime jų 
Sibire ir dabar Lietu

voj žiauria mirtimi žuvusiųjų 
bandymas pasauliui perduoti pra
nešimą, kad Lietuva merdi pa
vergta, lai būva mums inspiraci
ja neužmiršti, kad esame lietu
viais, ir esame Įpareigoti savo tė
vynei Lietuvai!

Varpo choro dvidešimtmečio 
akademija
d., laikykime mintyje ir tą datą, 
nes Varpas to yra užsitarnavęs!

Iz. Kandrotienė

MUZIKA
PETRONĖLĖ CIČKEVIČ1US

Abi seserys, dainininkės Lorna Luft ir Liza Minnelli, pagarsėjo 
Amerikoje per paskutinius dvejis metu*. Jų motino buvo garsioji 

Judy Garland.

— Stud. S. Soparas iš Mar
quette Parko apylinkės groja 
Illinois universiteto Circle Cam
pus Džazo orkestre. Viešas ir ne
mokamas to orkestro koncertas 
Įvyks vasario 28 d. 2 vai. popiet 
universiteto koncertų salėje.

Nuo automobilių dujų 
nė namuose nėra saugu

Aplinkos Apsaugos Įstaiga (En
vironmental Protection Agen
cy EPĄ) praneša, kad tyrimais 
nustatyta, jog didmiesčiuose au
tomobilių skleidžiamų anglies 
viendegio (carbon monoxide) 
dujų ir kitokių kenksmingų dū
mų senesnių namų kambariuose 
yra nemažiau kaip gatvėse. Dėl
to EPĄ pataria vengti gyvena
mus namus miestuose statyti

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, minkst $250.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS. 1739 So. H a Is ted Street. Chicago 8. Illinois

KAUJIBNOS, CHICAGO I, ILL. — TUESDAY, FEBRUARY 27, 1873

— Veronika Didžgalvytė - 
Keršulis iš Marquette Parko apy
linkės švenčia gimtadienį kovo 
4 d. Ta proga jos geroji duktė 
Anne Strom užsakė Naujienas, 
kad jos džiugintų kasdieną jai 
brangiausią pasaulyje asmenį.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Ava.

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60809. TeL: VI 7-3447

M. A. Š I M K II 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

A. A L. INSURANCE B REALTY 
A. LAURAITIS

INCOME IAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Federalinly b valstijos pa|amy 
mokėsi iy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas ■ 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Paiešy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

Simaitis realty 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

i oi. 436-7871

išilgai greitkelių ir kt. didžiau
sio trafiko arterijų. Manhattan 
centre, New Yorke, ištyrus orą 
dviejų dangoraižių kambariuose, 
rasta, kad viduje kaip ir lauke 
oro tarša viršijo oro švarai nu- 
statvtus standartus.

MECHANIC
National company has openings for 
tood “1 man type” shop mechanic, 
must have experience in hydraulics, 
welding and electricity. If you are 
sober, with a good work record and 
are interested in top pay with profit 
sharing and company paid insurance 

call 766-7630 or 569-2588

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

— Nancy Giržaitytė laimėjo 
pirmą premiją iš Sertoma klubo 
už konkursinį rašinėlį Laisvės 
savaitės Ford City prekybos 
centre, proga.

JtL AUKŠTOS KOKYBES, KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
amzdžiai, Tuckpointing — mūro sa- 
virtinimas ir valymas. Mūrininko, 
daliaus, cemento ir dažytojo darbai, 
keltui įkainavimas. Skambinkite dabar 
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

REAL ESTATE FO« SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MOVING Apdraustas perkraustymas 
teigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti' su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

BUTŲ 
DRAUDIMAI. 
JAMO

SnnVTTNTAI 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 

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

V. VALANTINAS

SIUNTINI AI į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

?608 West 69th SL, Chicago, UI. 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, tALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HELP WAITED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR žEMAm NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSS1MOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UL Virginia 7-774'

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 

NAMŲ VALDYMAS — N0TAR1ATAS — VERTIMAI 

PteŲHCSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Poniai Keršulienei grįžus iš 
Phoenix miesto į |Chicagą, ji 
taip pat atvyko čia, kad galėtų 
būti kartu ne tik džiaugsmo, bet 
ir liūdesio valandose.3,404,694 trafiko tikėtų

Apygardos (Circuit) teismo 
klerkas Matthew’ Danaher pra
neša, kad Cook apskrityje pra
eitais 1972 metais išrašyta 
3,401.694 tikėtai už Įvairius nu
sižengimus trafiko taisyklėms. 
Iš to skaičiaus 2,391,703 tikėtai 
išrašyti pačiame Chicagos mies
te. Apskrities kriminalinis 
teismas baigė 4.522 bylas, nu
bausdamas 1.132 kalėjimu, 534 
sąlyginai, 12 išteisindamas ir 
1,885 paleisdamas. Teismo pa
jamos buvo $31.5 milijonai, tai 
yra 6 nuošimčiai daugiau kaip 
1971 metais.

Kongresnlanas Frank Annun- 
zio irgi labai stipriai pasisakė 
už lietuvių kovą ir Lietuvos 
laisvę. Jis vasario 7 d. pasiūlė 
atstovų rūmuose priimti įsta
tymą. kuris nutrauktų prekybą 
su Sovietais, kol jie savo emi
gracijos varžymų nepanaikins.

ALT Informacija

j žius vaikams Lietuvos, bet i ati- 
■ lausko I ibera nuteikė publiką 
dienos rimčiai.

Pagrindinė kalba turėjo būti 
adv. Z. Butkaus, bet emįgracijos 
nuostatams sulaikius Įvažiavimą 
š JAV i Kanad >, jo prisiųstą 

kalbą perskaitė Toronto univer
siteto stud. Antanas Šileika. Gin
taras ir Atžalynas pašoko tau
rinius šokius. Stepo Kairio mu
zikinis vienetas graliai pagro
jo kanklėmis ir skudučiais liet, 
liaudies melodija. Angliškai kal
bėjo Kanados valdžios atstovai, 
federalinės vyriausybės ministe
r’s Dr. St. Haidasz ir vienas iš 
Varpo choro krikšto tėvu Mr. J. 
Yeremko. Pastarieji didžiuoja
si savo vienas lenkų, antras uk
rainiečių kilme, o Mr. J. Yerem
ko pasisakė atsilankęs jau Į 19-tą 
Vasario l(‘-tosios minėjimą To
ronte. Deja, naujieji lietuvių na
mai pasirėdė permaži šiam mi
nėjimui. ir nors buvo pristatyta 
apie 1,300 kėdžių, matėsi ir sto
vinčių, o kiti grįžo namo.

Dabar sekantis iš didžiųjų 
Liet, namuose parengimų, bus 
Varpo choro 20 m. sukaktis. 

Tad žiūrėkime, kad kovo 10 d. tos 
1300 kėdžių būtų užpildytos!

O būtų liūdna Toronte, jeigu 
chorai pradėtų mirti! Mes per-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
žiniomis, ligi vasario mėn. 21 d. 
Vasario 16-tos proga, 14 senato
rių ir 45 kongresmanai padarė 
pareiškimus. Senatorius Char
les Percy, net vasario 19 d. dar 
kartą padarė pareiškimą senate.

Per Vasario 16-tos minėjimą 
atstovų rūmuose, kartu su kon- 
gresmanu Daniel Flood, kalbėjo 
23 kongresmanai.

Mažumos vadas, kongresma- 
nas William I). Ford, labai sti
priai pasisakė už Lietuvos lais
vę. Jis pareiškė, kad jeigu Azi
jos ir Afrikos valstybės gauna 
nepriklausomybę, tai ir Lietuva 
turi atgauti savo nepriklauso
mybę.

Altą yra dar gavusi sveikini
mus Vasario 16-tos proga iš se
natoriaus Herman Talmadge ir 
kongresmanų Peter Frelinghu- 
ysen ir Edward J. Patten.

Senatoriai Adlai Stevenson 
III, Marrison Williams, ir John 
O. Pastore prisiuntė ALT kopi
jas pareiškimų, kurie buvo įt
raukti į Congressional Record. 
Taip pat kongresmanai Robert 
McClory ir Frank Annunzio pri
siuntė savo padarytus pareiški
mus.

Senatorius Stevenson savo pa
reiškime sako: “šioje svarbioje 
dienoje mes turime atnaujinti 
mūsų poziciją Pabaltijos tau
toms. kurios dar kovoja už lais
vę. Be to, mes turime stengtis 
kiek galime, kad ateinanti Euro
pos Saugumo Konferencija atsi
lieptų į Lietuvos ir kitų Pabalti-

PETRONĖLĖS UŽEIGOS ATIDARYMAS 
(GRAND OPENING)

4500 So. Talman Ave., Chicagoje
KOVO 2, 3 IR 4 DIENOMIS

Maloniai kviečiame visus atsilankyti ir ta pačia proga 
švęsti Kazimiero ir Kazimieru vardadienius.

— “Pelkių žiburėlio' 
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 8—9 
vai. vak., šį ketvirtadienį, kovo 
1 d. aktorė Zita Kevalaitytė 
skaitys ištrauką iš Jurgio Jan
kaus pasakojimų knygos “Senas 
Kareivis Matatutis”.

PAŽVELK
IVt AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. 
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 
mų. Galima gauti už $70,000.

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

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

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. —; 
$36.000.

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

2 BUTŲ 6 metų luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismontas. Arti ofiso. $48,800.

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

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $28.500.

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

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

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
inette Parke. Kaina $9,900

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

Valdis Real Estate
’051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

TO!’0\’TO, Ont. — Nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo, nors ji te
kėtu pamažu.. Tai Maironio lyg 
ir paliktas mums testamentas. 
Jaučiant tą srovę, nors artima 
ateit s ir nėra šviesi, ir Lietuvos 
laisvės aušrelė nebrėkšta, bet lie
tuvis vilties nepraranda, ir Va
sario 16-toji Toronte toje nuotai
koje buvo paminėta su ypatingu 
susikaupimu — pradedant 
tuvių namuose vasario 17 d. 
ėmimu, vakariene ir trumpa 
nine programa.

Vasario 18 d. sekmad. 11 
ryto abiejose liet, katalikų para 
pijų šventovėse iškilmingos pa
maldos (evangelikų pamaldo: 
9:30 v. ryto); 4 vai. p. p. iš- 
kilmingąs aktas naujuose Lietu
vių namuose.

Prisikėlimo šventovėj pamal
dos atlaikytos chorui giedant ir 
vargonais grojant lietuvių mu
zikų kūrinius, k. t. Gailevičiaus, 
Naujalio, kun. Jurkšo ir kitų. Se
kė su vėliavomis eisenos prie pa
minklinės už Lietuvos laisvę žu- 
vusiems lentos, kur buvo padė
tos gėlės. Vėliau gražus pamoks
las. Po piet 4 vai. Lietuvių na
muose Varpo choras, vadovau
jamas A. A m br ožaičio, progra
mos nepradėjo savo įprastu J. 
Vanagaičio O skambink per am-

ASSISTANT BOOKKEEPER
Must speak English. Either Woman 

or Man.
108 WEST LAKE STREET. Room 200 

PHONE: 372-8600.
MR. THOMAS

NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
NAMU IR NEKILNO- 

TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

J. BACEVICIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

HOME I
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