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PRANCŪZIJOJE LIEKA TA PATI VYRIAUSYBE
PREKYBOS DERYBOS SU SOVIETAIS

MASKVA. — Sekmadienį į Sovietų Sąjungą atvyko Ameri
kos iždo sekretorius George Schultz tartis dėl padidintos abiejų 
šalių prekybos. Aerodrome Schlitzą susitiko finansų ministeris 
Vasili Garbuzovas ir užsienio prekybos viceministeris Michail Kuz
minas. Pats ministeris iPatoličevas penktadienį išvyko į Australiją 
ir N. Zelandiją. Laukiama, kad Schultzas susitiks su Kosyginu ir 
su Brežnevu. Maskvos spauda 
xono ekonominiu patarėju.

Sovietų valdžia jau rodo ne
kantrumo ženklų dėl vis nerati
fikuojamos prekybos sutarties, 
kuri buvo pasirašyta spalio mėn. 
JAV vyriausybė dar nepasiun
tė sutarties kongresui, kuriame 
didelį spaudimą daro Amerikos 
žydų organizacijos, bandydamos 
surišti prekybos sutartį su so
vietų piliečių emigracijos suvar
žymais. Schultzas Maskvoje vie
šės iki trečiadienio.

Užsienio prekybos ministeri
ja Maskvoje paskelbė prekybos 
1972 metų davinius, kurie ro
do, kad didžiausias sovietų pre
kybos partneris yra V. Vokieti
ja, pralenkusi Japoniją ir kitas 
vakarų valstybes. Amerika pre
kybos srityje yra šeštoje vieto
je. Ir tai tik dėka pernai par
duotų javų.

Po V. Vokietijos sovietų pre
kyboje antrą vietą užima Japo
niją, toliau eina. Suomija, Brita
nija, Prancūzija ir Amerika.

V. Vokietija, pagerėjus poli
tiniams santykiams, plečia su so
vietais prekybos ryšius. Praėjusį 
mėnesį vokiečių delegacija Mas

kvoje susitarė statyti Rusijoje 
modernią plieno liejyklą, kurioje 
nebebus aukštųjų krosnių. Visas 
projektas kainuos 600 milijonų 
dolerių.

Bendra sovietų prekyba su 
vakarų valstybėmis siekė apie 8 
bilijonus dol. iš jų Amerikos pre
kybai teko 670 mil. dol. Izvestija, 
rašydama apie prekybą su užsie
niu, sako, kad jei Amerika at
siliko nuo Japonijos ir V. Vokie
tijos prekyboje su Sovietų Są
junga, tai tik todėl, kad Ame
rika vėliau susidomėjo prekyba 
su sovietais. Amerika lengvai 
galėtų tapti pagrindiniu preky
bos partneriu.

Nepaslaptis, kad Amerikos 
biznieriams labai rūpi prekyba 
su Maskva, nors ta prekyba su
stiprintu Maskvos ekonominį 
karinį potencialą.

vadina Schultzą prezidentto N i-

1$ VISO PASAULIO

SACRAMENTO. — Aviaci
jos majoras Hybert Flesher, 
grįžęs iš Hanojaus nelaisvės, 
pareiškė spaudai, jog, jo ma
nymu, Amerikos dalyvavimas 
Vietnamo konflikte buvęs “no
sies kišimas į kitų reikalus”. 
Karo mes nelaimėjome. Komu
nistų siūlyti taikos sutarčiai 14 
punktų buvo Amerikos atmesti 
1969 m., tačiau priimti 1972 m. 
Komunistai gavo, ko jie norė
jo, pareškė majoras.

WOUNDED KNEE. — Indė
nai, okupavę kaima Pietinėje Da- , 
kotoje, įsteigė ten “Suvereninę džiai susijusi su bendrąja sovietine politika 
Oglala Sioux Valstybę”. Jie per- “ 
šovė vieną federalinį agentą ir 
suėmė šešis vyrus, atėjusius pa-

Piety Korėjos kareiviai sugrįžę iš P. 
tinė propaganda tiek paveikė 

laisvius, o kareiviai, atlikę pareigą

Vietname 
iečius, kad 
į valstybei.

merginy sutinkami su gėlėmis. Komunis
te iš Vietnamo gražiai sutinka tik buvusius he

be jokiy iškilmiy, be padėkos žodžio.

ir

Parama Hanojui 
dar neaiški

WASHINGTONAS. — Ameri
kos vyriausybė tik tada prašys 
kongreso patvirtinti paramą š. 
Vietnamui, kai ji įsitikins, kad 
Hanojaus valdžia tikrai vykdo 
Paryžiaus susitarimus: atitrau
kė savo kareivius iš Laoso ir su
stabdė infiltraciją į Pietų Viet
namą. Ir tas sąlygas įvykdžius 
Amerikos kongresas gali būti la
bai nusistatęs prieš paramą bu
vusiam priešui. Net sen. McGo
vern ir Humphrey, kurie anks
čiau rėmė šį sumanymą, dabar 
pasisako prieš jį.

Vyriausybė supranta, kad kon
gresas gali neduoti lėšų priešui, 
kad jis sėkmingiau galėtų kovą 
prieš Saigono vyriausybę. Pra
eis keli mėnesiai, kol paaiškės, 
kaip Hanojaus valdžia vykdo su
sitarimo sąlygas. Tik tada gali
ma tikėtis paramos Hanojui klau 
simo iškėlimo kongrese.

Kongresas nėra linkęs duoti lė
šų komunistams, kol preziden
tas Nixonas lėšas taupo namie, 
mažindamas socialinėms progra
moms skirtus pinigus ir griež-

Pastarųjų mėnesių partijos ideologinė 
voje, ypač metodiškas menų bei spaudos

iė ofenzyva 
gryninimas’ 
ta Europos

ok. Lietu- 
, yra glau- 
politiniame 

atoslūgyje”. Maskvoje džiaugiamasi kai kuriais tarptautiniais po
litiniais laimėjimais, bet kartu, vis labiau baiminamasi, kad atos
lūgis” prakiurdinsiąs geležinę uždangą, ši baimė ryškiai atsispindi 

tikrinti pašto" dėžučių. Dennis sovietiniuose straipsniuose, puolančiuose Vakarų pasiūlymus, kad 
Banks, Amerikos Indėnų Jude j i-' esm’ne “atoslūgio” dalimi turėtų būti laisva informacijos tėkmė 

tarp kraštų “su skirtingomis visuomeninėmis sistemomis”.mo vadas pareiškė, kad visi “sve
timšaliai”, įeidami į naują vals
tybę, turės gauti vizas iš indėnų “Krasnaja zvezda”71972AI.16) 
vyriausybės. Wounded Knee apy ■ žinomas partijos teoretikas V. 
linkėse gyvena apie 11,000 m- p]atkovsk; perspeja. kad «1vai_ 
dėnų, tačiau naujoje valstybėje 
yra tik 400.

štai, Raud. armijos laikrašty

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

DEGOLININKAI LAIMĖJO DAUGUMU
PARYŽIUS. — Prancūzijos parlamento rinkimuose degoli

ninkų partijos grupės (partija nėra vienalytė ar visa apimanti) 
laimėjo patogią daugumą, nors ir buvo pranašauta, kad ji pra
laimės. Degolininkams net nereikės paramos iš centro grupių, 
nors kai kurios jų padėjo vyriausybei laimėti. Sekmadienio antro
je rinkimų dalyje degolininkų grupė gavo 271 vietą. Socialistų ir 
komunistų unija gavo 178 atstovus. (Įdomu, kad socialistai ir jų 
šalininkai gavo 105 atstovus, o komunistai — 73). Centro-reformų 
grupės laimėjo 2K vietas ir po tris laimėjo kraštutiniai dešinieji 
ir kraštutiniai kairieji. Parlamente yra 490 atstovų.

Vėl paleis 
grupę belaisviu

SAIGONAS. — šį trečiadienį 
laukiama naujos grupės belais
vių paleidimo. Dar nežinia, kiek 
belaisvių paleis Viet Congas, ta
čiau iš Hanojaus laukiama 140 
amerikiečių.

Valstybės sekretorius William 
Rogers televizijos “Face the Na
tion” programoje pareiškė, kad 
komunistai išgabeno savo prieš
lėktuvines raketas iš Khe Sahno 
apylinkių. Tos raketos buvo 
įrengtos jau po karo paliaubų

+ Čikagoje ant 63-čios ir 
Woodlawn gatvių kampo astuo
niais šūviais buvo peršautas ne
grų gatvių Black p Stone Na
tion gaujos vadas Charles Ed
ward Bey, 28 m. amžiaus. Poli
cija patyrė iš gaujos vado, kad 
jį peršovė “Juodasis T’ ir “Ma
žasis šuo”.

+ Iš Viet Congo nelaisvės su
grįžęs puskarininkis Joseph 
Rose, 26 m. surado jo belaukian
čią sužieduotinę Donna Steel, 26 
m. Vakar jis ją vedė po penkerių 
metų pertraukos. Ji jo laukė 
grįžtančio iš nelaisvės.

+ Sen. Robert Byrd ragina 
vyriausybę peržiūrėti santykius 
su Kuba, turint galvoje politikos 
pakeitimą Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos atžvilgiu.

Teroristas Sudane
jau prisipažino

KARTOUMAS. — Sudano vi
ceprezidentas Mohammed ai Ba- 
ghir paskelbė, kad vienas su
imtų arabų teroristų, kurie nu
žudė Saudi Arabijos ambasado
je du amerikiečius ir vieną bel
gą diplomatus, padarė pilną pa
reiškimą ir prisipažinimą, kuris 
buvo įrekorduotas juostelėje.. 
Suimtasis Karam papasakojo, | 
kad teroristai turėjo radijo ryšį > 
su palestiniečių centru Beiru
te, Libane. Iš ten jie gavę įsa
kymą diplomatus nužudyti. Tuo 
pačiu įrodyta, kad ne tik vieti
niai Sudano Al Fatah organizaci
jos vadai buvo įvelti į ambasa
dos okupavimą, bet reikalą iš to
lo tvarkė pats Al Fatah centras.

Viceprezidentas pridėjo, kad 
visi, kurie norės pasiklausyti pri
sipažinimo juostelės, ją galės 
gauti.

rių politinių ir ekonominių ryšių 
tarp dviejų skirtingų sistemų 
valstybių išvystymas skatina 
imperialistų viltis ideologiniam 
sabotažui socialistų šalyse sutip- 
rinti”.

Platkovskio apskaičiavimu, 
vien Vakarų Vokietijoje veikia 
110 “dieologinio sabotažo cent
rų”. JAV-bėse jų 170, Kanadoje 
30, ir gausybė kitose šalyse. Jis 
tvirtina, kad “ideologiniame fron 
te nėra, ir negali būti, ramybės. 
Idėjų ir klasių kova tarp abiejų 
sistemų tęsiasi ir vyks iki visiš
kos komunizmo pergalės”, šian
dieninio antikomunizmo tikslus 
ir taktiką aprašo įtakingas par
tinis profesorius I. Voroncovas 
teoretiniame žurnale “Komunist 
Moldavii” (1972, 11 nr.). Pasak 
jo, Vakarų antikomunistai “sie
kia sukurti psichologinį klima
tą, kuriame būtų sugriauti ma
sių sąmonės socialiniai ir psicho
loginiai pamatai, pažiūros imtų 
byrėti, ir atsparumas buržuazi
nei ideologijai būtų prarastas”.

(E)

Japonas tebesėdi 
Izraelio kalėjime

BEIRUTAS. — Libano laik
raštis Al Moharer paskelbė, kad 
Izraelyje kalinamas japonas te
roristas Kozo Okamoto, dalyva
vęs Tel Avivo aerodromo skerdy
nėse ir nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos, bandė nesėkmingai pa
bėgti iš kalėjimo, nužudęs izra
elitą prižiūrėtoją. Jam pabėgti 
nepasisekę ir jis dabar laiko
mas izoliuotas vienutėje.

Izraelio kalėjimų viršininkas 
Haim Mir paneigė Libano spau
dos žinią, sakydamas, kad Oka
moto kalėjime esąs labai ramus, 
neturįs jokių problemų su pri
žiūrėtojais ir niekad nebandęs 
pabėgti.

♦ Texas uraganuose žuvusių 
skaičius pakilo iki 7.

♦ Pentagonas paskelbė, kad
Amerikos žvalgybos žiniomis, š. sutarties pasirašymo. Dėl jų iš
virinamas nesustabdė savo ka-' gabenimo reikia dėkoti Kana- 
reivių ir ginklų siuntimo į pietus dos delegacijai paliaubų priežiū- 
per Ho Chi Minho kelius. Nuo ros komisijoje. Ji paspaudė Ha- 
paliaubų pradžios apie 30,000 
kareivių ir 50 tankų atvyko į 
Laosą. Kariuomenės judėjimas 
esąs tokio pat lygio, kaip ir karo 
metu.

< John Downey, CIĄ agentas, 
išbuvęs komunistinės Kinijos ka
lėjime 20 metų, atvyko į Hong 
Kongą, laisvas žmogus. Jo pa
leidimą išsiderėjo dr. Kissinge- rėmė Kipro prezidentą Makarios, 
ris, kai paskutinį kartą viešėjo kurį Kipro vyskupų sinodas iš- 
Pekine. i metė iš graikų stačiatikių baž-

+ Trečiadienį Hanojus paleis nYčios už kanonų laužymą. Trys 
108 amerikiečius belaisvius. Viet j vyskupai: Gennadijus iš Paphos, 
Congas pažadėjo paleisti ta pa- Kyprianos iš Kyrenijos ir An
čią dieną 30 kalinių. Amerika,thimos Lithiumo bijo žmo- 
sustabdė savo kareivių išvežimą keršto ir juos saugo genero- 
iš P. Vietnamo. Ten liko tik 6,-:}? G«v*s’ Makarios priešo, ša- 
935 kareiviai. Korėjiečiai iš 35,- 
509 kareivių nuo sausio 28 d. su
mažino tą skaičių iki 5,607.

Vakarų Vokietija pakėlė 
savo valiutos-markės vertę 3 nuo
šimčiais. Spėjama, kad savo va
liutos vertę pakels ir Japoniją.

+ Paskutinėmis Prancūzijos 
balsavimų rezultatų žiniomis, de
golininkai iš 490 vietų parlamen
te laimėjo 274.

nojaus atstovus, kad jie sutvar
kytų raketų reikalą.

Graikai smerkia

ATĖNAI. — Graikai Graiki
joje ir Kipro saloje vieningai pa

tai pasisakydamas prieš amnes
tiją karo dezertyrams ir jaunuo
liams, kurie vengė karinės prie
volės.

Europos rinka 
gina savo valiutą 
BRIUSELIS. — šešios Euro

pos rinkos valstybės nutarė ben
drai paleisti savo valiutas lais
vai plaukioti, ieškant santykio 
su svetimomis valiutomis. Bus 
išlaikytas pastovus valiutų san
tykis rinkos viduje ir “plaukio
jimas” bus taikomas tik sveti
moms valiutoms, kaip doleriui ir 
jenai.

Rritanija, Italija ir Airija ne
įsijungė į tų šešių rinkos vals
tybių nutarimą, tačiau pažadėjo 
studijuoti, kaip ateityje įsijung- 

|ti į tą “plaukiojimą”. Jis reiš
kia, kad rinkos valstybių valiu
ta neturės nustatytos vertės, bet 
ta vertė keisis diena iš dienos.

Silpniausios valiutos rinkos 
grupėje yra italų lira ir prasisko
linęs britų svaras. Vokietija net 
pasiūlė padėti Britanijai išspręs
ti skolų klausimą.

Sen. Edward Kennedy neseniai suėjo 41 metai amžiaus. Ji* pareiš
kė, kad būti Kenedžiu ieimos neriu turi daug petogumy, tažiau yra 
ir sunkumy. Žmonės ii Kennedžiy daugiau laukia ir tikisi, pareiš

kė jie.

lininkai.x
i Net ir bažnyčios vadai pasmer- 
, kė trijų Kipro vyskupų veiks
mus. Graikų primas arkivysku
pas leronymos pareiškė, kad Ki
pro sinodo sprendimas negalioja, 
nes arkivyskupą iš bažnyčios iš
mesti tegali 12 vyskupų tribu
nolas. Aleksandrijos patriarchas 

I Nikolas ir Jeruzalės patriarchas 
Benedictos irgi pareiškė, kad Ki
pro vyskupai pasielgė neteisė
tai, nes arkivyskupą Makarios 
teisti turėjo trylika bažnyčios 
vyskupų.

Kinijos laivynas 
trečias pasaulyje 
WASHINGTONAS. — Ame

rikos Laivyno Institutas paskel
bė “Sea Power” — pasaulio ša
lių karo laivynų statistikos ži- 

. nias. Iš leidinio matyti, kad Ki
nija turi trečią didžiausią laivy
ną po Amerikos ir Sovietų Są
jungos. Kinijos pajėgumą su- 

. daro modernūs povandeniniai lai
vai, kurių ji turi 40, palyginus 
su Britanijos 35 ir Prancūzijos 
21. Kinijos laivyne tarnauja 
150.000 karininkų ir kareivių, 
irgi, trečias didžiausias skai
čius pasaulyje. Britanijos lai
vyne yra 80,000 ir Prancūzijos 
— 90,000 vyrų,

Japonijos karo laivynas yra 
penktas pasaulyje. Jis turi 40,- 
000 vyrų ir 12 povandeninių lai
vų.

Kinijos karo laivynas yra gy
nybinio tipo ir gali operuoti tik 
trumpuose atstumuose nuo sa
vo uostų.

Tuo būtu, degolininkai prara
do savo 277 atstovų daugumą, 
kurią turėjo buvusiame parla
mente ir dabar daugiau priklau
sys nuo mažųjų partijų paramos, 
ypatingai nuo Valery Giscard 
d’Estaing’s 
spublikonų 
Duhamel’s 
ro partijos.

Po įtemptos kampanijos ant
rame balsavime dalyvavo 82.5 
nuošimčiai registruotų balsuoto
jų. Valdžios pasisekimą užtik
rino tarp kitų dalykų ir dego- 
Jininkų susitarimas su Jean Le- 
canuet, reformų partijos va
du. Apie 100 balsavimo r^’^nų 
kandidatai buvo atšaukti, palie
kant vienai ar kitai partijai ne
konkuruojamą kovą su komunis
tų kandidatais. Reformos parti
ja atšaukė kandidatus iš 87 ra
jonų, o degolininkai atšaukė iš 
32 rajonų, padėdami pravesti 
tuose rajonuose reformos atsto
vus.

Nepriklausomų re- 
partijos ir Jacques ’ 
Demokratinio Cent-

Svarbieji partijų, vadai visi 
buvo perrinkti. Balsuotojai net 
146-se rajonuose turėjo pasirink
ti : degolininką ar komunistą 
kandidatą ir 14-koje rajonų: de
golininką ar reformos partijos 
atstovą, 167-uose rajonuose pa
sirinkimas buvo tarp socialisto 
ar degolininko.

Rinkimai analizuojami taip: 
žmonės n:ra patenkinti degoli- 
ninkų valdžia, tačiau dar daugiau 
jie bijo komunistų. Rinkimai su
stiprino socialistus, kurie gali 
išstatyti stiprų kandidatą j prezi
dento vietą 1976 metų rinkimuo
se. Tarp degolininkų stipriau
sias kandidatas į prezidentus at
rodo esąs finansų ministeris 
Giscard D’Estaing.

Rinkimai buvo katastrofa val
džios nariams: užsienio reikalų 
ministeriui Maurice Schumanui. 
kuris pralaimėjo Armentiers at
stovavimą socialistui, teisingu
mo ministeriui Rene Pleven, pra
laimėjusiam Toulouse atstovybę 
socialistui.

Bando išgelbėti 
Thieu priešą

SAIGONAS. — Daug ameri
kiečių P. Vietname prisimena. 
energingą Saigono politiką Tran 
Ngoc Chou. kurį Saigono valdžia 
nuteisė 10 metų kalėjimo už tai, 
kad jis palaikė ryšius su Viet 
Gongu. Iš tiesų, politikas Chau 
aštuonis kart susitiko su savo 
broliu, kuris dirbo Viet Congo 
žvalgyboje, ši byla sukėlė ne
mažą susidomėjimą visame pa
saulyje.

Saigono vyriausybė planuo
ja atiduoti Chau komunistams, 
keičiantis belaisviais ir kaliniais. 
Amerikos diplomatai Saigone 
tvirtina, kad Chau ilgus metus 
kovojo prieš komunizmą ir jo 
atidavimas priešui gali būti jo 
pražūtis. Daromas spaudimas 
Saigono valdžiai, kad kalinį Chau 
ji paleistų, paskelbdama amnes
tiją. tačiau jo neatiduotų komu
nistų kerštui.



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

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

NUTUKIMAS - SUNKI CHRONIŠKA UGA
Tik įvairiopai ir kiekvienam atsakančiai nutukimą 

tvarkant galima tikėtis pastovaus svorio sunormavimo.
Irving B. Peristein, M. D.

'’utukmas yra 25-kis svarus dytojas nutukimą laikė aštria li- 
dailgiau n egu reikia taukų ture- ga, pasireiškiančia svorio per- 
j'mas. Toks ir kiekvienas didės- ! viršiumi. Tikrumoje, perdidelis 
n s nutukimas yra rimtos ir chro- ( svoris yra chroniška negerovė, 
: š :os ligos simptomas, o ne i kurioje perdidelis svoris yra tik 
I c ii liga. Nutukimas, panašiai simptomas, o ne pati liga. Nutu
ks •) karštis ar kosulys nėra Ii-Į kimas yra tik pasirejškimas ku- 
g. s. o tik rimtų negerovių simp
tomai. Už tai tikras gydytojas 
g;, do pagrindinę ligą, iššaukian
čią nutukimą. Visi — tiek gy
dytojai, tiek ligoniai žino, kad 
nutukimo gydymas iki šiol bu
vo nesėkmingas. O jis buvo ne- 
se.-vmingas todėl, kad dažnais gy-

rios nors pagrindinės ligos. Ta 
pagrindinė liga turi gilias šak
nis suleidusi žmogaus kūne, pro
te ir jausmuose. O nutukimas 
yra tik simptomas, bet toks sim
ptomas, kad savo blogiu yra ta
pęs liga. Už tai ir nesisekė iki 
šiol gydytojams nutukimą pa-

Vaikučius aprūpinus dvasinėmis ir kūno gėrybėmis mok. Vanda Milavic- 
kienė (centre) pati sau įieško sveiko peno Alvudo užkandinėje.

Nuotrauka M. Nagio

Nuo
1914 metų

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

$20.000.

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4848 ARCHES AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS MS

PHONE: 254-4471

ho«1' Savings 
All accounts tom- 
oounded daily — 

paid ouartertv

2 Yta.s Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senuo laikus.
Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

ar
Naujienose galima gauti šių periu ir žemčiūgų musų mažie-

Rašytoja Ona Algminienė, šalia jos mok. K. Toliūnas, prieky žinomasis dail.
A. Varnas, seka kultūrinę programą Alvudo parengime.

Nuotrauka M. Nagio

Poezija ir pasako.^ yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
kry Ksiavm.ai.
siems bei jaunimui:

1. N Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. telpa 
NU K ES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio, 
truo os spalvotais viršeliais, kamuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. SI,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stase Vanagaitė - Petersoniene, LAUME OAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apfe paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio lormato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota. 64 
psl.. kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, LkH. 

juota knyga Joje originalūs apsakymai, padavimai. 
V Stanėikaites iliustracijos. 186 psl.. kaina 2 dol.

7 Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. 2 Sodeikienės i 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3 00

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietimą’ ir žemai 
ciai bendravo su savo dievais, 54 psl.. $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn

6 pasakos ir DVY- 
AOi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka

psl., SI.00
Mokytojų s-gos premi 

legendos, noveles. Dali.

1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 60608

gydyti, gydant vien tik pagrindi- tuvio vaišingumą prie valgiais 
nės ligos • simptomą, atrodantį lūžtančių stalų. Tai ne vaišini- 
kaip pati liga.
Simptomą gydymas nepagydysi 

pagrindinės ligos
Vien tokio simptomo — vien 

nutukimo gydymas, kad kartais 
ir pasisekdavo, dažniausiai tik 
trumpam. žmonės suliesėja 
trumpam — po to nutukėlis vėl 
atgauna savus lašinius. Už tai 
reikia pagrindinę negerovę tvar
kyti — reikia paciento nutukėlio 
asmenybę tvarkyti, o ne svarsty
kles. Kadangi nėra nė vieno 
vienodo paciento, tad ir nutuki
mo gydymas negali būti vieno
das kiekvienam nutukėliui. Kiek
vieną nutukėlį reikia savitai tvar 
kyti. Reikia jo pagrindinės li
gos giliausias šaknis rauti lauk 
— jas tvarkyti — atsakančiai 
gydyti nutukimo priežastis.
Nutukimui mažinti klubai — 

pasipelnimo vietovės

Todėl dabar visiems bus aiš
ku, kodėl niekam vertas yra nu
tukimo mėginimas gydyti viso
kiuose svorio numetimo klubuo
se, kaip Weight Watchers ar 
panašiuose. Tuose svorio neva 
numetimo klubuose nutukėlis 
numeta pinigus — tik tiek jis te- 
palengvėja. Nutukėlis tuose vi
suose svorio neva numetimo cen
truose nieko gero sau negauna, 
ir nesiskundžia: dargi didžiuo
jas, gausiai žaliukų tuose klu
buose palikęs. Tikri žmonių ap
gaudinėjimo centrai yra tos vi
sokių gimnastikų vietovės viso
kių brošiūrų — knygpalaikių 
apie suliesėjimo dietas pardavi
nėjimas. Žmonės negaudami pas 
gydytojus pagalbos, kreipiasi į 
visokius apgavikus. Taip buvo 
visais laikais, taip yra ir dabar: 
skęstantis ir už skustuvo grie
biąs. Už tai laiku ir reikiamai 
pradėkime sava viršsvorį tvar
kyti — tada mums nereikės 
kreiptis patarimo pas įvairiopus 
čigonus.

Tokie suliesėjimui klubai bei 
tokios dietos jau pačioje pra
džioje yra pasmerktos nepasise
kimui. .Pirmiau negu tie apga
vikai suliesina žmogų, jo kiše
nė esti suliesinama. Tada sto
rulis liaunasi toliau save žudęs 
pas minėtus liesinimus. Taip 
apie mulkintojai griebiasi kitų 
mulkinamųjų, kurie mulkinto
jams patiki. Už tai dabar visi 
įsidėkim galvon tiesą, kad ne 
visi nutukėliai serga persival
gymu arba permažu energijos 
išleidimu. Dalis nutukėlių gali 
turėti nesveiką medžiagos api- 
kaitą — kitaip sakant, liguistą 
metabolizmą. Tada ir be per- 
silvalgymo žmogus tunka. Tada 
esti nutukimas dėl medžiagos 
apykaitos sutrikimo atsiradęs 
ir pasiliekąs tol, kol toks sutri
kimas neša sutvarkomas. Tai 
metabolic obesity, kaip čionkš- 
čiai gydytojai vadina tokį nutu
kimą. dėl medžiagos apykaitos 
(meabolizmo) atsiradusį.
Įvairios nutukimo priežastys
Ne dėl liguistos medžiagos 

apyskaitos j nutukimą vedančios 
priežastys gali būti dvejopos: 1. 
nutukimo priežastis gali būti psi
chologinė. Tada svoris kyla dėl 
neurotinio persivalgymo. 2. nu
tukimo priežastis yra ne neuro- 
tinė, bet nutukimas dėl visuo
menėje įsivyravusių valgymo 
įpročių. Tik prisiminkime tą lie-

tarti, gero. daktare, kaip mumi 
gelbėtis nuo tikro vargo —- to 
nežmoniško dusulio. AČJū.

Atsakymas. Savo gydytojo 
priežiūroje gydykis visapusiškai, 
pildydama visu 100% gydytojo 
patarimus. Kiekviena astma tu
ri būti tvarkoma pagrindinai. 
Reikia atsitolinti nuo visų daly
kų, kuriems žmogus yra jautrus. 
Tai platus dalykas — kitą kartą 
apie tąi smulkiau. Antras daly
kas: kiekvienam astmatikui rei
kia gausiai gerti skysčių. Tre
čias dalykas: kai užeina dusulio 
priepuolis su karščiu ar ir be jo, 
reikia imtj dviejų rūšių antibio
tikus: Tetrex kapsulės po 500 
mg. kiekviena, imti kas 12 va
landų po vieną per kokias tris 
keturias dienas. Pąnicillino (jei 
nejautrus jam astmatikas) imti 
tabletėmis po 800,000 vienetų 
kiekvienoje, kas 8 valandos vieną 
tabletę. Imti irgi reikia kokias 
tris-keturias dienas. Visą am
žių kiekvienas astmatikas turi 
imti jodo lašus (Saturated So
lution of KJ) po dešimt lašų tris

mas, bet žmogaus marinimas yra 
tas šeimininkių be saiko valgiais 
stalų apkrovimas. 0 apkrauna
ma stalai valgiais todėl, kad tur
tingas valgiais stalas buvo savu 
laiku laikytas žmogaus turtin
gumo ženklu. Panašiai dabar dy- 
pukai laiko savo turtingumo po
žymiu automobiliu važinėjimą. 
Na ir važinėja tol, kol savo šir
dis peranksti kapinėsna nuve
ža. Nieko negelbsti gydytojų pa
tarimai daugiau judėti — dau- 
giau vaikščioti kur galima - vis Pats ligonis tokio priepuolio me- 
vien vieną bloką krautuvėn di- stiklinėje karšto
pukė važiuoja automobiliu ir di
džiuojasi: žiūrėkit, aš moku vai
ruoti! Taip jau yra su merikes- 
nių jausmų žmonėmis: Lietuvoje 
didžiavosi dvare kumečiai mokė
dami lenkiškai, nors Lenkijoje čio tris valgomus šaukštus, 

lenkiškai kalba. .." ikefujnose stiklinėse 
krašto vandens; pamažu tai iš
gerti, burnos nėnuplikinant.

Dar turėtina Aminaphyllino 
supositorijos (žvakutės) — po 
vieną jų nakčiai įstatyti išeina- 
mon angon, kad išvengus nakti
nio dusinimo. Dar Qudrinal ta-

bletės kitam priseina panaudot 
kaip priedinl* vaistu prie aukš
čiau minėtų. Gerai turėti vais
tą — kapsules Tedral, po 12 mi
ligramų kiekvieną — irgi var
toti kombinacijoje, žinoma, ge
riausiai reikia turėti purškiamą
jį vaistą ir reikale naudoti — 
tai vaistas Isuprel. Jei jis neiš- 
plečia bronchų — niekas geriau 
išplėsti negali. Žinoma, astmati
kas turi mesti rūkęs. Daug rei
kia gerti vaisių sunkos. Mažiau
siai du litrus šlapimo per parą 
turi padaryti kiekvienas astma
tikas. Tai leis jam orientuotis, 
kiek paroje reikės skysčių išger
ti. Dažniausiai, lietuviai perma- 
žai gerų skysčių vartoja, o per
daug geria alaus ir kitų nieknie
kių.

Parašyk vėl, kas nebus aišku. 
Gimnastikuoti kūną, ypač dan
gas — diafragmą nepamirškite. 
Pas operos solistą eikite pasimo
kyti kaip diafragma alsuoti, kai 
plaučiai esti išplėsti ir krūtinė 
negali kilnotis. Sėkmės.

vai buvo prislėgti naujagimiu, 
kurio visai nepageidavo, tuo gi 
tarpu pasaulj išvydęs naujagi
mis pradėjo nusikvatodamas 
juoktis. Buvo nustebinti ne tik 
tėvai, bet ir gydytojas, nes toks 
reiškinys niekad nebuvo įvykęs 
visoje jo praktikoje, todėl jis 
labai atidžiai tyrinėjo naujagimį, 
norėdamas šį reiškinį išai&inti 
— atrasti kūdikio linksmumo 
priežastį. Pagaliau jam tai pa
vyko. Naujagimio suspausta
me kumštelyje gydytojas rado 
piliulę.

TESTAMENTAS

Tai pagrindinis gydymasis. 
Reikia astmatikui turėti dar ma
žiausia penkerius vaistus ir juos 
kombinuojant imti. Didžiam 
priepuoliui užėjus leidžiamos 
adatos arba kortizono arnba ad
renalino. Tai atlieka gydytojas.

vandens įpylęs vieną valgomą 
šaukštą, skysto vaisto vadinamo 
elixophyllin (parduodamas bon- 
kose po 940 cc). Galima sun
kaus priepuoliaus metu to skys-

visi piemenys
Vien toks kalbėjimas dar nieko 
esminio apie žmogaus vertę ne
pasako. O jau tas nesveikai su
prastas lietuvio vaišingumas 
prie “kilniais skysčiais” ir rie
baluose plaukiančiais valgiais ap
krautų stalų yra ne vaišinimas, 
bet svečio skrandžio sprogdini
mas. Nors jau po vieno — kito 
valgio svečias esti sotus ir galė
tų pradėti gėrėtis kultūriniais 
reikalais, bet kur tau. Jau į so
čius skrandžius,šeimininkės pra
deda nešti dešras su kopūstais, 
paršus su vėdarais, tortus su li
keriais... Taip tas iškreiptas lie
tuviškas vaišingumas ima virsti 
lietuviška savižudybe. Laimei, 
kitas nuo tokios savižudystės 
gelbstisi tokias gausias vaišes 
po šeimininko stalu palikdamas, 
jas karviškai atrajojęs.

Išvada. Tvarkykimės savo 
asmenybėmis tada nereikės 
taip dažnai riebaliais būnant, per- 
greitai pasukti savo kapo duobės 
link. Lietuvoje visi kėlėme ank
sti, visi triūsėm ilgai ir sunkiai. 
Ten ir maisto Įvairesnio nevi- 
sada turėjome laiko pasigaminti. Į 
Tai ir gausesnis valgis buvo di- ’ 
desnė naujiena ir prakaite jis! 
sutirpdavo didesnės žalos mums' 
nepadaręs, čia visai kiti reika
lais gavosi, šaldytuvai pilni — 
tai kaip čia susilaikysi nuo per
krovimo savo virškinamojo ka
nalo. O jam nuo tortų ir rieba
lų braškant ima braškėti mū
są širdys. Todėl pats laikas 
mums pradėti misti įvairiopai: 
dvasinio maisto turi būti pakan- 
mas kiekis kiekvieno lietuvio mi- 
tyboje. Nustokime nusižiūrėti į 
kai kuriuos riebiasprandžius pro
fesionalus. Jie tokie yra nesvei
katos pavyzdžiai. Sekime medi
cinos atstovų patarimus, pradėję 
reikiamai ne tik kūną, bet ir as
menybę maitinti. Pradėkime su 
šiuo pavasariu keltis balansuo
tai niitybai: tada visokeriopą 
gėrį turėsime ir tikrai tikras Ve
lykas švęsti pajėgsiftie. Daugiau 
apie nutukimo tvarkymą — se
kantį kartą.

Pasiskaityti. Internist Obser
ver, Volume II, No. 2, March, 
1973. •

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PAS1NĄUDOTI

Kaip geriausiai tvardytis 
su astma

Klausimas. Mano vyras pro
tarpiais dūsta, daugelį vaistų 
nuo astmos vartoja, bet mažai 
kas kada gelbsti. Malonėkit pa-

MODERNUS ANEKDOTAS• A • #-•r re re re. re - - W ’re *re- -re re . —

Kaip paprastai pirmasis nau
jagimio gyvybės poreiškis yra 
verksmas, bet Džionsonų šeimoje 
atsitiko visai kitas reiškinys. Tė-

Tūlo amerikiečio turtuolio tes
tamentas prigadino nemažai 
nervų jo įpėdiniams. Testamen
te sakoma:

1. Savd žmonai skiriu jai pri
klausančią dalį: tegu žino, kad 
nebuvau toks kvailas, kaip jai 
atrodė.

2. Sūnui patariu užsidirbti pra
gyvenimui. Laike 30 metų jis 
buvo įsitikinęs, kad tai išimtinai 
mario pareiga.

3. šoferiui skiriu automobilį, 
kurį jis jau baigia gadinti. Ga
lės savo darbą pilnai užbaigti.

4. Visą kitą turtą skiriu lab
darybės tikslams.

au Kuris laikas atspausdinta ir galima gauti Knygų nnKojr 

Į. ČHICAGOS IJĘTUYUJ ISTORIJA
Alekse Amurose knyga aprašanti paskutinių 9V (1869-1959; melų 

vhicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 ps) Kalni 
S8.U0 išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
dėtuvių kolonijos, jųr suorganizuotos šalpos draugijos,- statytos baž
nyčios, įsteigti taikrasciai, kuriu viso buvo 121, 41 teatro araugja. 4& 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi 
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
Kitų organizacijų atlikti darbai, (steigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šių knygą įsigyti prašomi parašyt) čeki arba Mone- 
Orderi

vHEKIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
«ardu Ir pasiusti;

iz3« so halsted st_ Chicago, ill aoeoa

j.

Great 
American 

Dream 
Machine.

America is the place that is made 
out of dreams. And, UJ3. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
will be a reality.

ifrOOO 500 000

BondtpayS't^intoreM when held to 
maturity of 5 years, 10 month* (<1 the first 
year). Bonds are replaced if loat, stolen, er tK _ y
destroyed. When needed they can be cashed ♦ ... . *
at your benk. Interest is not subject to state it ifi
or local income taxes, and federal tax may tL. 
be deferred until redemption. ^fca oVV

Take stock in America
Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Atgaivinta Am. Liet Dailininkų Sąjunga
Aptartos veikimo gairės.

1973 m. kovo niėn. 2 d. Ame
rikos Lietuvių Dailininkų Są
jungos narių susirinkimas įvy
ko Lietuvių Tautiniuose Namuo
se, 6422 So. Kedzie Avė. Į susi
rinkimą atvyko gerokas skaičius 
senųjų ir naujųjų menininkų, 
kurie pasiryžo energingai veik
ti. Slaptu balsavimu išrinkta 
nauja S-gos valdyba: VI. Vai
tekūnas, pirmininkas; MagdaL 
Stankūnienė, ižd., Dr. A. Labo- 
kienė,sekr., M. Šileikis, spaudos 
atstovas. Vėliau valdyba bus pa
pildyta. Pirmininkas Vaitekū
nas padarė trumpą pranešimą ir 
perskaitė buvusių ir esamų 
ALDS narių pavardes. Pasiro
do, kad Chicago j e Sąjungai pri
klauso apie 30 dailininkų ir tiek 
pat kituose miestuose.

Am. Liet. Dailininkų S-ga ke
letą metų nerodė jokios gyvy
bės. Dabar norima ją iškrapš
tyti iš miego ir, atrodo, kad se
kasi “apgriuvusį” organizmą 
atstatyti į normalų kelią. Visi 
susirinkime dalyvavę nariai pa
rodė kolegišką solidarumą ir 
vienybės jausmą.

Po neilgų svarstymų visi pri
tarė plėsti veiklą, ugdyti meno 
kultūrą rengiant simpoziumus, 
diskusijas, kviečiant visuomenę. 
Sąjungos veiklos gairės papras
tos ir realios. Nutarta šį pava
sarį surengti Sąjungos narių pa
vasarinę parodą Liet. Tauti
niuose Namuose tik čikagiš-

kiams dailininkams. Rudenį su
rengti kitą parodą, tik vieta dar 
nenumatyta. Kai bus rengiama 
visuotinė meno paroda, tada bus 
kviečiami dalyvauti ir iš kitų 
miestų Sąjungos nariai. Daugu
ma balsų nutarta išleiski Alma
nachą dar šiais metais.

Neformaliame pasikalbėjime 
dail. A. Cooper padarė praneši
mą apie Čiurlionio galerijoje 
vykusią sutelktinę Vasario 16 
lietuvių kasmetinę parodą. Jis 
nurodė, kad 'parodos rengėjai 
neparinko premijoms skirti tin
kamos jury komisijos. Jury 
komisija, kuri skyrė premijas, 
nė vienas iš jų nėra tapytojas. 
Pagal taisyklę, ne tapytojas ne
turėtų spręsti tapybos darbo, 
nes yra priešinga dailininko pro
fesijai. Antras dalykas, tai rei
kia pagerinti jury komisijų 
tvarką: 1) tapybą sprendžia 
tiktai tapytojai; 2) skulptūrą 
sprendžia tiktai skulptoriai, ir 
3) grafiką sprendžia tikrai gra
fikai. Be to, jury komisijose 
turi dalyvauti skirtingų meno 
srovių atstovai bet ne vienos 
srovės. Vienos srovės jury ko
misija gali būti šališka ir neetiš
ka. Premijų skyrimas turi būti 
iš anksto nustatytas tokia tvar
ka: 1) už tapybą, 2) už skulp
tūrą, 3) už grafiką. Iš anksto 
reikia paskelbti kokios meno 
srovės (ar srovių) bus jury ko
misija, kad dailininkai, norintie-

J. DAGYS , Šeštadienio vakare (Medis)

• « - - - - ■ - —

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Philomena, sako...

ji parodoje dalyvauti, žinotų 
kaip orientuotis.

Cooper išreiškė kritišką nuo
monę dėl pirmosios premijos, 
kurią LF $1,000 paskyrė Irenai 
Mitkutei už ofortus. Jis suabe
jojo, kad premiją laimėję dar
bai būtų didelės estetinės verty
bės, ypač kad jie atlikti mecha

niškomis priemonėmis, kas da
bar esą labai madoje. Toj pat 
parodoj visos premijos buvo 
paskirtos tiktai už grafiką, kai 
tapyba dominavo visą parodą!

Am. Liet. Dailininkų Sąjun
gos steigiamasis posėdis buvo 
darbingas ir nuotaikingas.

M. Šileikis

Laiškas Meno Redaktoriui

Dail. Cooper klausia: Kur mes einame?
Dabar, kai mes turime gra

žias vietas ir patalpas parodoms 
rengti, tai mūsų dailininkai iš
sijuosę dirba, stengdamiesi pri
pildyti jas, kaip jie mano, vė
liausiais meno atsiekimais. Sen- 
sacionalistai? Taip! Jie galvo
ja, kad bus šviežia inovacija. 
Bet ar jie nebeždžonauja ab-

straktizmą ir ekspresionizmą, 
kuris buvo savo vietoje prieš 25 
metus! Dabar taikomasi prie 
aplinkos menų, veržiantis į pas
tatus, kur gaminami dideli elek
triniai vėdykliai ir pan. ir t. t. 
Kartu vystosi fotografijos sritis 
mene, — realizmas (grynoji 
mechanika); tuo pačiu bando-

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

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

ma peržiūrėti neo-deco meną. 
Nuolat ieškoma naujovių, ta
čiau dažniausia tos naujovės 
neturi estetinės kokybės. Sku
bama išteplioti pastatų sienas, 
kur taip pat nėra tikras menas.

O štai, Art institute yra dvi 
keistenybės: vienas sensacingas 
trantas, kuris juokiasi, kvatoja
si, o antrasis — suprantama, 
apmokamas, pritraukia dideles 
minias. Pirmojo silpnas, lyg deg 
tuko, šviesa, o antrojo — kaip 
saulės šviesumo.

Renoir buvo sau ištikimas. Jis

Juozas V. Paukštelis, gimęs 
1939 metais Linkuvoje, 1964 me
tais gavęs organinės chemijos 
daktaro laipsnį iš University of 
Illinois Urbanoje, o nuo 1966 
metų organinės chemijos asst. 
profesorius Kansas State Uni
versity, Manhattan, Kansas, 
kartu su Benson W. Macharia, 
kuris pas profesorių Paukštelį 
1971 metais įgyjo chemijos dak
taro laipsnį, paskelbė straipsnį 
apie biciklo (2. 2. 1) heptanų ru
tulių sutraukimą, išspausdintą 
leidinyje The Journal of Orga
nic Chemistry, tomas 38, nr. 4 
1973 m. vasario mėn. 23 d.

Romualdas Zalubas iš Natio
nal Bureau of Standards, Wash
ington, D. C. yra bendraauto
rius trumpo straipsnio apie neu
tralaus praseodimiumo elemen
to energijos pakopas. Straipsnis 
yra išspausdintas leidinyje Jour
nal of the Optical Society of 
America, tomas 63, nr. 1 1973 
m. sausio mėn.

Andrejus Korolkovas ir Eliza
beth Igne Ferreira yra autoriau 
studijos, nagrinėjančios vaistų 
veikimo sulėtinimą sujungiant 
biologiniai aktyvius aminus su 
sacharidiniais polimerais, kuri 
yra paskelbta leidinyje Revista 
de Farmacia e Bioquimica da 
Universidade de Sao Paulo, to
mas 10, nr. 1 1972 m. sausio-bir- 
želio mėn. Ten pat Korolkovas 
yra paskelbęs dar vieną studiją 
ta pačia tema ir parašęs poros 
biologinių knygų recenzijas. Ko
rolkovas yra Sao Paulo univer
siteto farmacijos profesorius ir 
minėto leidinio vienas iš trijų 
redaktorių.

Prūsas Heinz Hellmuth Per- 
kampus, kuris yra fizikalinės 
chemijos ordinarinis profesorius 
Duesseldorfo universitete ir ku
ris dažnai cituoja lietuvių elek- 
trochemikų darbus, yra bendra
autorius straipsnio apie diazafe- 
nantreno elektronų judėjimo 
spektras ir luminescencijos elge
sį, atspausdinto leidinyje Be- 
richte der Bunsen Gesellschaft

KIEKVIENAI CIGARETEI 
PO 15 MINUČIŲ AMŽIAUS

Po kiek vinių rūkoriai sukala 
į savo karstus?

DPA pranešimu iš Frankfur
to, dvigubas Nobelio premijos 
laureatas Finus Pauling apskai
čiavo, kad kiekviena surūkyta 
cigaretė sutrumpina rūkoriui 
amžių po 15 minučių. Vokietijos 
gydytojų laikraštyje ‘'Medicin 
heute” profesorius Dr. med. 
Heinz Oettel tuo klausimu rašo:

“Cigarečių rūkymas yra ap
sėdimas, kurs daugiau mirties 
aukų pareikalauja negu kai ku
rie Viduramžių marai. Kad plau
čių vėžio ligos padaugėjimas ci
vilizuotame pasaulyje yra pri
skiriamas cigarečių rūkymui su 
dūmų įtraukimu, joks išmintin
gas žmogus šiandien nebeginči- 
ja”.

Tos lemtingos 15 minučių ga
li būti skaitomos vidurkiu. Ap- 

s

fuer Physikalische Chemie, to
mas 76, nr. 12 1972 m. gruo
džio mėnesį.

Saulius šimoliūnas

I skaičiavimus reikia daryti iš
I gyventų metų, ir tai yra tiksliai 
padaryta iš visos eilės mirimų 

1 statistikų.
Kas per 40 metų rūko po 24 

cigaretes per dieną, to gyveni
mas'yra 10 metų trumpesnis kaip 
nerūpančiojo. Rūkantis dukart 
tiek cigarečių (po 48) per dieną 
gyvena 20 metų trumpiau. Smar
kūs rūkoriai neturi jokios gali
mybės išgyventi ilgiau kaip 50 
metų.

Sekant tą karsto vinių statis
tiką toliau apskaičiuota, kad vi
same pasaulyje rūkorių pirmoje 
eilėje stovi amerikiečiai, kur 
kiekvienai galvai per metus ati
tenka po 3,670 surūkytų cigare
čių; po amerikiečių seka kana
diečiai po 3,340 surūkytų ciga
rečių ir trečioje vietoje anglai 
— po 3,050 cigarečių.

ŽMONA IR AUTOMOBILIS
— Ką tau pasakytų žmor.a, 

jei pirktum automobilį?
— žiūrėk į šviesoforą, žioply. 

Greičiau! Lėčiau! Neįvažiuok į 
traktorių! Suk čia. Ne, ten suk. 
Dieve mano, kada tu išmoksi vai
ruoti?...

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai oka 

motoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina SI .00.

J. JasmifMS, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
.prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
i50 psl. Kaina $2.50.

Kristi |onw Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
'Jado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją, 
ill psl. Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairionlis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
įmiginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. Chicago. TU. 60608
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nuskriausti ir pažeminti, bet 
dabar jie amžini, — jie priklau
so visiems laikams, amžiams.

Kas toliau bus?
A. Cooper

J. AUGDSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina 11.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekriertam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNOIS 6060?

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

$20,000,000.

624S sojth western avenue 476 7575

Regular 
Passbook 
Account

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

90 Day 
Passbook 
Accounts

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

pradėti taupyti.

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

CHICAGO 
savings and loan association6245 South Western Ave. 476-7575

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ 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:

1739 So. Halsted St, Chicago, IU. 60608

lbIII

nebeždžionavo (nepamėgdžiojo) 
Velasquez’o. Jis turėjo savo 
spalvas ir niuansus tokius, ko
kius galima rasti visame belai
kiame mene. — visas brangeny
bes ir estetines vertybes.

Todėl taip yra, kad kiekvie
nas žmogus turi savo ribas, bei 
savybes, užtat jo darbas yra 
skirtingas. Bet neužmirškime, 
kad jeigu jis sau bus ištikimas 
ir teisingas, tai nedarys triukų. 
Pav. Van Gogh, kuris sumišęs' 
nusipiovė savo ausį, jis ieškojo, 
tiesos ir kokybės mene. Jo spal
vos gieda pasauliui.

Malonu buvo matyti gražų 
Šileikio tapybos darbą “Vėlyvas 
gėles” sutelktinėje 16 Vasario 
parodoje. Darbas, kuris dvasin
gas ir aukštos išraiškos, kokią 
žmogus gali atsiekti. Darbas 
nuoširdus, ir priklauso visiems 
laikams, ši tapyba gali prilygti 
prie Renoir gėlių.

šis amžius yra stebėtinas am
žius: Subjektų galybės: eroti
ka, protestai ir t. t. Reikia iš
mokti įrankius ir priemones 
naudoti, reikia dirbti gamtoje.

Reikia išmokti, save išsisakyti 
paprastai ir aiškiai.

Ar mes galime premija apdo
vanoti kokį Jonelį už tai, kad 
jis sėdėjo 8 valandas prie mol
berto, dėdamas dažus ant dro
bės, pabraukdamas teptuką taip 
ar kitaip! Genialus teptuko pa
braukimas '0057 colio į dešinę 
arba išbraižyti negatyvą ir per
spausdinti su foto aparatu, yra 
gryna mechanika. Ar nevertėtų 
premijas ar žyminius skirti 
tiems, kurie yra ištikimi savo 
principams.

Atsiminkime tuos didžiuosius 
Renoirus, kurie buvo gyvenimo.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Tada buvau trylios metų am
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Naujas “išminčius” Washingtone
Washingtone turime Lietuvos Respublikos atstovą p. 

J. Kajecką, Amerikos sostinėje veikia Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovas Dr. J. Genys, spaudoje skaitome, kad į 
Washington^ gana dažnai užvažiuoja ponia Zerra ir pa- 
piausto kongreso atstovams virtų raguolių, o dabar ten 
atsirado Algimantas Gureckas, priskirtas prie “užsienio 
reikalų ministerijos”. Washingtonan jis jau seniai buvo 
pasiųstas, bet, besirengdamas į diplomatus, jis visų metą 
“studijavo”, susipažino su žmonėmis, atsakomingais pa
reigūnais ir tylėjo. Kol jis tęsė studijas, niekas apie jo 
pasiektus rezultatus nežinojo, bet atėjo laikas parodyti, 
kas per metą ar du pasiekta.

šių metų vasario 24 dieną jis nuvyko j Bostoną ir Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros Klubo nariams skaitė pa
skaitą apie pasiektus rezultatus ir galimas ateities per
spektyvas. Bostono bendruomenės vadovybė sukvietė vi
sus įtakingesriius bendruomenės veikėjus ir šiaip Lietu
vos reikalais besirūpinančius žmones, kad galėtų pasi
klausyti ir pasvarstyti, kokia šiandien būklė yra galin
giausioje pasaulio sostinėje ir ko lietuviai gali tikėtis. 
Naujai paskirto “diplomato” paskaita ir diskusijos ap
rašytos “Laisvojo pasaulio lietuvių dienraštyje”. Reikia 
manyti, kad tas aprašymas yra tikslus, kaip paprastai 
yra “tikslūs” to dienraščio naujų redaktorių minimi 
faktai.

Porą metų Washingtone studijas tęsęs ir atsakin 
gų pareigūnų duris varstęs Algimantas Gureckas Bos
tonan atvažiavęs pasivadino “LB ryšininkas JAV už
sienio reikalų ministerijoje”. Matyt, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė, siųsdama Gurecką j Washing- 
toną, padarė didelę klaidą. Jai pirmiausia reikėjo iš
aiškinti, ar JAV “užsienio reikalų ministeriją” turi. 
Jeigu šis reikalas pačioje pradžioje būtų išaiškintas, tai 
p. Gureckui būtų žymiai palengvėjusios studijos. Kiek 
jam reikėjo įstaigų apeiti, kol jis surado “užsienio rei
kalų ministeriją” ir pristatė jai savo kredencialus.

JAV bendruomenės vadovybė, galvodama europie- 
tiškom sąvokom, pati nežino, kad JAV neturi “užsienio 
reikalų ministerijos”. Washingtone yra Valstybės De
partamentas, kuris tvarko krašto užsienio reikalus. Wa
shingtone nėra užsienio ministro, bet yra Valstybės se
kretorius, kurio pareigos ir atsakomybė yra skirtingos, 
negu Europoje buvusių ar dar esančių užsienio ministru 
ir užsienio ministerijų. Jeigu Draugo korespondentas 
tiksliai pranešė, kad Gureckas yra ryšininkas tarp JAV

bendruomenės vadų ir JAV užsienio reikalų ministeri
jos”, tai ryšių tarp dideles ambicijas turinčių bendruo
menės vadų ir JAV Valstybės Departamento ryšių nė
ra, nes užsienio JAV ministerijos Washingtone tikrai 
nėra. Būti ryšininku tarp nesančios įstaigos, tai tiktai 
Bostono Kultūros Klubo narius apgaudinėti. JAV vado
vybė be reikalo Gureckui du metus mokėjo algą. Wa
shingtone studijų jis dar nebaigė. Bendruomenės vado
vybė turės dar porą metų laikyti jį Washingtone, kad 
savo studijas pagilintų, nes iki šio meto jo įsigytos žinios 
mažai naudos duoda bendruomenei ir bostoniečiams.

Korespondentas.iš Bostono Draugui šitaip rašo:
“Paskaitą prelegentas pradėjo žodžiais, jog 

mūsų veiksniai tikėję, kad Amerika išvaduos Lietu
vą. Veiksniai buvę ir esą labai nerealūs, tai senų 
partijų galvosena. JAV norinčios palaikyti santy
kius su lietuvių tauta ir su Lietuva, nors nepripažin- 
damos sovietų okupacijos. Pagal tą nepripažinimą 
piliečių ir turtų klausimas irgi esąs svarstomas”. 
(Draugas, 1973 m. kovo 7d. 5 psl.) .
Sukviesti Bostono klubo nariai buvo pakankamai 

kantrūs, jie nepertraukė naujo “diplomato” kalbos ir 
leido jam toliau savo “išmintį” dėstyti. Bet kai paskaita 
buvo baigta ir paskelbtas paklausimų laikotarpis, tai 
pasipylė klausimai vienas po kito. Draugo koresponden
tas šitaip tą laiko tarpą aprašo:

“Į klausimą, iš kur prelegentas paėmė, kad Vil
kas tikėjo, jog Amerika išvaduos Lietuvą, ko Vil
kas niekur ir niekad nereiškė. Prelegentas atsakė, 
kad jis turėjęs mintyje Amerikos Lietuvių Tarybą, 
kuri taip tikinti” (Ten pat).
Amerikos Lietuvių Taryba niekad tokio pareiškimo 

nėra padariusi, kaip jo nėra padaręs ir Vlikas. Ameri
kos Lietuvių Taryba tikėjimo klausimu jokio pareiškimo 
nėra paskelbusi. Savo veiklos planus ir apimtį ji yra pa
skelbusi savo principuose, kurie yra prisieinami kiek
vienam lietuviui, norinčiam sužinoti josios užsimojimus 
ir darbus. Iki šio meto nesame girdėję, kad atsakomingi 
Amerikos Lietuvių Tarybos pareigūnai bet kada būtų 
skelbę tokį tikėjimą, kokį Gureckas primeta tarybai, jei
gu Gureckas, bestudijuodamas Washingtone, kur nors 
būtų radęs Amerikos Lietuvių Tarybos išleistą keturių 
puslapėlių statutą, kuriame išdėstyti Amerikos Lietuvių 
Tarybos tikslai, tai tokių nesąmonių bostoniečiams jis 
nebūtų skelbęs.

Dabartiniams JAV bendruomenė vadams teks dar 
daug pinigų išleisti, kol “ryšininkas” prie “JAV užsie
nio reikalų ministerijos” ras duris į minėtą ministeriją, 
o dar daugiau kainuos studijos, kurios apmokys naują 
“išminčių” atskirti pelus nuo grūdų. Cicerięčiai žengė 
pirmą žingsni, kad užkirstų kelią tokiems “išminčiams” 
bereikalingai eikvoti laisvinimo tikslams lietuvių auko
tus pinigus. Marąuetteparkiečiai žengė antrą žingsnį. 
Dar keli panašūs žingsniai priverstų “ryšininką” su ne
sama ministerija savo prakaitu duoną užsidirbti, kaip 
ją užsidirba didelė lietuvių dauguma. Bostonan nuvažia
vęs Gureckas parodė, kad JAV Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė bereikalingai pinigus leidžia. Tas sumas gi 
būtų galima išleisti naudingesniems tikslams.

skaudžiausius pergyvenimų nuo
tykius, nes reiktų daug laiko ir 
popieriaus viskam aprašyti.

Kai rusai siaubė per Lietuvą 
trečią ir jau paskutinį kartą, jie 
daug žmontių išvarė, o kiti patys 
išbėgo į “matušką Rasieją,”. 
Taip ir patekau įkaro sūkurį.

Mano tėviškė turėjo labai ge
rą apsaugą nuo karo audros, nes 
gyvenome toli nuo viešųjų kelių 
ir buvome apsupti Gaištų ežero 
Tas daugiausiai mus ir saugojo.

Į mūsų miestelį buvo atsi- 
krausčiusios nuo fronto linijos 
pasitraukusios tėvų pažįstamos 
šeimynos su savo manta ir gy
vuliais ir kurį laiką jau gyveno 
mūsų tėviškėje.

Kai atėjo laikas trauktis, jie 
pasikinko arklius, pasiima savo 
gyvulius ir važiuoja. Jų gyvu
liai ganėsi kartu su mūsų. Jiems 
išvažiuojant, mano tėvai dar ne
buvo spėję pasiruošti, tai tėvas 
man pasakė, ' kad važiuočiau 
drauge su tais žmonėmis. Taip 
būsią geriau. Jie prisiruošę iš
važiuos kiek vėliau ir mus pasi
vys. Aš išvažiavau.

Tėvai apsigalvojo. Kur jie ras 
geresnę apsaugą kaip čia. Nuo 
kulkų čia dar buvo gera apsau
ga gilus griovys. Visas kaimas 
nutarė nevažiuoti, o jiems ar ne 
visvien ar čia ateis rusas ar vo
kietis. Vienas ir tas pats. Taip 
jie tarė, taip padarė ir pasiliko. 
Tuomet mano tėvas vijosi ma
ne, norėdamas susigrąžinti, bet 
nepataikė tuo pačiu keliu. Pribė
gęs rusų sargybos kareivis pa
sakė, girdi, jei pereisi tai nebe
grįši o be to tuoj atidarė ugnį, 
fronte prasidėjo mūšis. Tėvas 
gavo grįžti vienas, o namie bu
vo Ūkusi mama su dviem ma
žom mergaitėm. Sūnus, tai yra 
mano brolis, buvo jau pereitą 
naktį pabėgęs. Aš buvau am
žiumi pirmoji po brolio.

Bėgdami nuo karo, savo gyvu
lius per dieną ir naktį varyda
mi kartu, kitą dieną po pietų 
prisivarėme iki Merkinės. Labai 
buvome išvargę patys ir gyvu
liai. Gyvulius likvidavome tą pa- ' 
čia dieną Merkinėje. Karves nu-' 1 
pirko valdžia, o avis Merkinės 
žydelis po vieną rublį už galvą, j 
o dvi didelės kiaulės liko pavar
gusios smėlyje gulėti, ir sugrįžę 
ieškoti neberadome Greičiau
siai koks ūkininkas pasiėmė, bet 1 
tikriausiai, kad kareiviai pasi- 
piotė. 1

Pagaliau radome tuščią kluo
ną ar jaują ir truputį šiaudų, ku- pavafii 
riuose jau buvo prigulę daug, 
žmonių. Susiradę vietos ir pa- 
sikreikę kiek šiaudų sugulėme 
ir mes. Mūsų grupėje buvome 
aštuoni žmonės.

Kai kitą rytą atsibudau, tai

sigabdusi pradėjau labai verkti, 
nežinodama kas daryti. Bet gi 
Dievas neapleido. Iš to išgąsčio 
aš nepastebėjau, kad lutame 
jaujos kampe tebebuvo dar du 
žmonės — vyras ir* moteris.

Mano verksmo išgąsdinti jie 
i pabudo. Tai buvo lyg angelai iš 

dangaus būtų nusileidę. Kai pa
sisakiau, kas esu, tiedu žmonės
— vyras ir žmona, lai Dievas 
jiems duoda gerą sveikatą, jei 
tebėra gyvi — pasakė, kad jie 
pažįsta mano tėvus ir yra tos pa
čios parapijos, “Mes tave nepa
liksime. Kaip bus mums, taip 
ir tau”, jie mane nuramino. Tai 
tie patys žmonės, pas kuriuos tą 
naktį fe»vo pabėgęs mano brolis, 
kurs tačiau apsisvarstė ir grįžo 
namo pas tėvus.

Jie mane nuramino, bet aš ir 
jie patys buvome labai alkani. 
Tai jis sako; “Ana, kitoje gat
vės pusėje ant kalniuko yra ka
reivių palapinės (palatkos). Ei
sim prašyti, kai ką gausim užval
gyti, bent duonos”. Dar turiu 
priminti, kad ąpleisdama namus 
buvau neapsirengusi ir basa ir 
nieko su savim nepasiėmusi.

Kelias buvo pilnas bėgančių 
žmonių ir kareivių, eilės nė pra
džios nė galo nesimatė. Mums 
belaukiant kada pasidarys tar
pas praeiti skersai kelią, kažkas 
balsu mane pašaukė vardu iš 
pravažiuojančio vežimo, lai bu
vo mano pusseserė su visa šeima
— septyni vaikai ir jie patys ir 
karvė iš paskui vežimo. Aš j iems 
nupasakojau, kas man atsitiko, 
tai jie pasakė : “Lipk į vežimą, 
mes. tavęs nepaliksun 1” Bet kur 
beįlipsi, kad vežimas jų pačių šei
mos jau pilnas ir arkliai per 
smėlį vežimo nebępatraukia. Bet 
gerai, kad galėjau bent greta 
eiti, vežimo šono prisilaikydama. 
Taip ir plėšėmės, per Varėnos 
smiltynus ir. miškus iki vakaro. 
Nakvoti apsistojom Varėnos 
miškuose. Mano pusseserės kai
mo pabėgėlių buvo 8 šeimynos, 
jurios važiuodamos ir nakvoda- 
mos visos laikėsi kartu.

Per smiltynus važiuojant miš
kais ratai į smėlį klimpo, tad iki 
temti pradedant visai netoli nuo 
Merkinės tebuvome nuvažiavę. 
Sugulėm nakvynę pasitaisę smė- 
yje. Nuvargusiems tai buvo ge
rai, jautėmės kaip šiltuose pats
uose, Vos pradėjom sumigti 

kai staiga pradėjo medžių šakos 
lūžti ir kristi, šaudymai traškė
ti ir kulkos per viršų švilpti. 
Vokiečiai pasitviję atidarė ugnį. 
Žmonės, panikos pagauti, kas ką 
>ępagrobęsskubėjo iŠ tos vietos

AŠ būčiau gyvybę 
atidavusi už saldų miegą, kad tik 
manęs nežadintų.

Rytui pradėjus švisti apsi
stojo šaudymas ir mes išvažiavo
me iš miško. Apsistoję apsižiū
rime, kad esame išmetę visus

>epagro'

nebeturim. Tai atsisukę žmo
nės grįžo išmėtytų savo daiktų 
ieškotų Ėjau ir aš kartu. Bet 
kad bent kas bent ką bebūtų ra
dę, Viskąs buvo parinkta. Mįan 
ir šiandien nesuprantama, kas 
galėjo per taip trumpą laiką visą 
tas gerybes parinkti...

Eidama aš vedžiau karvutę. 
Geriau pasakius, karvutė mane 
vedė, nes taip norėjau miego, 
kad jos sprandą apsigabinusi 
ėjau beveik miegodama. Tai bu
vo jau apie rugsėjo mėnesio vi
durį ir naktys jau buvo vėsokos. 
Mąn buvo šalta, tai aš iš tų iš
mestų daiktų, laimei, radau ža- 
ketėlį ir jį pasiėmiau. Tas žake- 
tėlis ir šildė mane visą bėgimo 
kelionės laiką.

Taip dieną iš dienos traukėme 
vis rytų pusėn — tolyn nuo fron
to... Kaip dabar pagalvoju, juk 
Varėna nuo Lazdijų tik apie pen
kias dešimtis kilometrų, o tada 
man atrodė, kad esame jau pa
čiame kitame pasaulio gale, nes 
dar nebuvau buvusi toliau kaip 
iki savo parapijos miestelio, 
kurs buvo už 7 kilometrų.

Taip traukėme per tris mėne
sius, kol iškrito pirmasis snie
gas. Pakelėse buvo įrengti mai
tinimo punktai, kur pakelei
viams davė maistą ir, reikia pa
sakyti, buvo gerai sutvarkyta. 
Rytmetį pasiekus punktą, gavai 
pusryčius. -Paskui važiuok iki 
pietų, kol pasieksi kitą punktą 
— gausi pietus, ir vėl važiuoji 
iki privažiuoji vakarienę. Per
nakvojęs, po pusryčių vėl to
lyn važiuoji. Bet mano pussese
rės šeimyna savo karvutę vis te- 
vesivedė, nes vaikams labai rei
kėjo lašo pieno. Vaikai buvo 
vienas šešių mėnesių, antras tri
jų metų.

Aš vis ėjau pėsčiom, karvutę 
vedina, nes mačiau, kad vežime 
man nėra vietos, būdama dėkin
ga, kad jie mane priklaudė, o 
ne paliko vienui vieną bėgančių 
svetimų minioje. Karvutę pake
lėmis paganydavau. Kad sų ja ir 
atsilikdavau, bet žinojau, kad jie 
manęs nepaliks.

Taip pasistūmėjome iki šklo- 
vo, dabar Červene vadinamo. Ten 
kiek palaukus sodino į trauki
nius ir vežė į Rusiją. Atsisveiki
nom, apverkėm savo karvutę ir 
ją įvarėm į didelį aptvarą, kur 
buvo labai daug išbadėjusių to
kio paties likimo gyvulių, o kita
me aptvare arklių, tiek sunkiai 
ir ištikimai tarnavusių žmonėms.

Ne iš gero tai vietai ir vardas 
pareinktas Červenė, kur per. pir
mąjį karą išlieta tiek daug žmo
nių ašarų, o per antrąjį karą 
tiek daug žmonių išžudyta ir 
išlieta jų kraujo...

Kitą kartą aprašysiu, kaip ir 
kokiais keliais po trijų metų 
grįžau.

DR. MARTYNAS ANYSAS

j KOVA DĖL KLAIPĖDOS
* v « » .». - ~ > t - f, •.

Gubernatoriaus Jono Navako 
laikotarpis 
II — dalis

3
- Ir pradėjo pirmininkas aiškinti, kad 
toks spirito priniaišynias esąs labai kenks
mingas motorams, toks mišinys juos tie
siog gadinąs, neturint jokios dehidracijos 
stoties valstybėje, motorai išvysiantys 
mažiau jėgos ir t. L

“Nereikia to viso bijoti, kas gandone
šių skleidžiama”, atsakiau. “Vokietijoje 
jau eiles metų maišo spiritą prie benzino, 
o jų motorai tebeveikia. Aš savo Opeliu 
net buvau užvažiavęs ant 1.000-ėio metrų 
aukščio kalno Brocken, Harze. Du sykiu 
buvau iš Hamburgo Lietuvon atvažiavęs ir 
sugrįžau, o mano motoras nesugedo ir ne
sustojo".

Tūbelis klausėsi, bet nieko neatsakė. 
Bet nebojant jo šios dienos aiškinimo, jis 
už metų įvedė net 10% priemaišos prievolę, 
nors tiek primaišius tikrai galėjo būti kenk- 
ininga motorams.

DJRKTORIJA GAVO VIENĄ KONT1N- 
GENTĄ SPIRITO VARYKLAI. JEIGU

TURĖS PAKANKAMAI PINIGŲ 
VARYKLAI STATYTI

Po daugiau kaip dviejų valandų disku
sijų pasisekė išgauti iš Tūbelio pareiškimą,

kad jis duosiąs direktorijai kiek didesnį 
kontingentą su pažadu jį padidinti, kai tik 
padidės spirito suvartojimas valstybėje, 
šis sutikimas buvo pasiektas tik dėl fakto, 
kadangi direktorija iš pradžių reikalavo 
finansinės paramos, o vėliau pasitenkino 
be jos.

Tai buvo pirmutinis, bet ir paskutinis 
pasisekimas Kaune, nors ir nebuvo pasiek
tas pačios vyriausybės dalyvavimas pačio
je bendrovėje. Todėl visi gubernatoriaus 
Navako ekonominiai pažadai buvo tik ble
fas, kaip mes patys dabar ir vėliau paty
rėme.

Sekantį punktą iškėlėme bedarbių klau
simą ta prasme, ar 1. centro vyriausybė 
prisidėtų tam tikru procentu prie Klaipė
dos bedarbių išlaikymo išlaidų. 2. ar pati 
varžytų laisvą Lietuvos piliečių persikėli
mą į Klaipėdos kraštą įstatymais arba pa
rėdymais arba sutiktų, kad direktorija tai 
darytų.

Vėl pradėjo Tūbelis aiškinti, kad vy
riausybė jokiu būdu negalinti prisidėti iš
laidas padengti, nes Klaipėdos krašto be
darbių užlaikymas esąs specifinis Klaipė
dos krašto reikalas ir kad centro vyriausy
bė absoliučiai nesanti užinteresuota, kad 
tam tikri Lietuvos gyventojai tenlink per
sikeltų. Kiekvienas kraštas turįs rūpintis 
savo bedarbiais ir jų užlaikymu ir negali
ma reikalauti, atvirkščiai imant, kad Klai
peda rūpintus Kauno bedarbiais.

“Bet pone pirmininke", pertraukė jį 
Grigaitis, “čia neina kalba apie Kauno

bedarbius, nes iki šiol klaipėdiškiai neper- 
kėlė būriais į Kauną; atvirkščiai, Lietuvos, 
tiksliau pasakius, Žemaitijos gyventojai 
persikelia tūkstančiais į Klaipėdą. Čia jie 
sudaro kalbamą bedarbiu grupę, kuri ap
sunkina krašto ir miesto finansus, gadina 
viso krašto gyventojų politinę nuotaiką ir 
daro neįmanomu konstruktyvinį direktori
jos darbą”.

“Bet mes neturime jokių priemonių į 
tuos žmones paveikti, atrėžė Tūbelis. Pas 
mus veikia valstybės konstitucijos garan
tuotas laisvo kilnojimosi principas".

“Pone pirmininke, pareiškė Brūvelai- 
tis, — šitas principas Lietuvoje niekuomet 
negaliojo šimtu proncentu. Mes visi žino
me. kad prieš kelis metus Kauno miesto ir 
apskrities viršininkas suvaržė laisvą per
sikėlimą iš provincijos į Kauną tiems as
menims, kurie Kaune nerado nuolatinio 
darbo. Mes norime tik tokį suvaržymą; 
kas Klaipėdoje darbo ganu, tegul palieką"-

“O vyriausybė ir dabar dar varžo laisvą 
apsigyvenimo teisę tam tikriems asme
nims", — Brnvelaičiui asistavo Grigaitis.

“O kam gi", žingeidžiai klausė’ Tūbelis.
“Pavyzdžiui Voldemarui, jam paskirta 

gyveninio vieta Rokiškyje, o vėliau Pla
teliuose”, — atkirto Grigaitis.

Tūbelis tiesiog susiraukė tai išgirdęs, 
piktu žvilgsniu pažiūrėjo į kalbėtoją ir su
riko:

“Tai grynai politinis reikalas, neturi 
nieko bendro su šiuo klausimu".

“Mes pilnai suprantame Lietuvos vy

riausybės norą darbininkų pagalba lįetu- 
vinti Klaipėdos mięstą, bet tuomet reikią 
bent finansiniai prisidėti prie išlaidų, ku
rios yra sujungtos su šiuo reikalu”, toliau 
tęsė Grigaitis

“Kaip tai lietuvinti”, pertraukė pirmi
ninkas, “Klaipėdos bedarbių klausimas 
neturi nieko bendro su miesto lietuvinimu”.

“Pone pirmininke”, įsijungiau į dispu
tą, “nėra jokia paslaptis, ką centro vyriau
sybė siekia lietuviškų darbininkų persikė
limą į Klaipėdą. Šis klausimas jau pakar
totinai yra iškeltas krašto seimelyje ir ry
šium su tuo daug griežtų žodžių yra pasa
kyta Centro vyriausybės antrašu. Apie tai 
gubernatūra vyriausy’bę jau pakartotinai 
informavo. Direktorijos pareiga yra at
kreipti Centro vyriausybės dėmesį į šitą 
faktą, kai Klaipėdos seimelis įr visuomenė 
į darbininkų masinį persikėlimą žiūri kaip 
į Centro vyriaiĄsybėa porą šita priemonė 
umaru lietuvmti 'Klaipėdos miestą. Reiz- 
gio ir mūsų direktorija, turėjo tuo reikąlu 
daug ginčų su Klaipėdos magistratu. La
bai erzina faktas, kad centro vyriausybė 
ne tik nevaržo persikėlimo, bet kąrta ir 
vengia prisidėti prie susidarančių išlaidų. 
Centro vyriauąybė turėtų ^ąryti vieųą ar
ba kitą. Čia jokios kitos išeities nėra , bai
giau.

Nenorėdama tiesioginiai atsakyti ir ma
tydamas, kad diskusijose negali atremti 
pateiktus faktus, pirmŪEakas supykęs ir 
kartu pailsęs pradėjo kalbėti k taikė seną

ją, delegacijas priimant dažnai dideliu pa
sisekimu išbandytą taktiką. Kalbėjo pa
mažu, kaip Smetona, filosofuodamas, nu
krypdamas nuo temos, vėl prie jos grįžda
mas, protarpiais užmiršdamas papirosą 
traukti, jokiu būdu nesustodamas, kad kas 
nors iš direktorijos neprabiltų. Visos kal
bos kvintesencija buvo: negalima, neįma
noma, rečiau: reikia pagalvoti, apsvarsty
ti, pagalvosim.

Jau artinosi 16 valanda. Ponia Tūbelie- 
nė pakartotinai skambino ir jo klausė, ar 
jis neužmiršęs pareiti pietauti.

“Neužmiršau, bet pas mane yra Klai
pėdos krašto direktorija, turime įdomių 
pasikalbėjimų”, — pūsteliai į Telefoną 
šnibždėjo pinnininkas.

Mes besiklausydami taip pat pailsome, 
kaip ankstyvesnės delegacijos, kurios Tū- 
beliui bekalbant užmiršo dėl kurių klausi
mų jos buvo ątvažiavusios. Bet vėliau, pa
siekusios gryno oro atsipeikėjusios atsimin
davo, kas nepasakyta ir kas nepasiekta.

Po kurio laiko atsistojo Grigaitis ir pra
bilo: “Tamsta ir mes išalkę ir pailsę. Tams
tos žmona pakartotinai teiefonavo eiti pie
tauti. Gal mes šiandien pabaigsime ir ry
toj vėl susitiksime!"

“Rytoj”, tiesiog išsigandęs šnibždėjo 
pijripinjnkas”, Tamstos turbūt turite visą 
portfelį klausimų”?

i “Rytdienai dar užteksime”, pasakiau.

(Bus daugiau)
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PR 8-3229

OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOMM 
It GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Rwx t*l. 239-4683

M. K. G. BALUKAS
AKtMERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6449 So. Pulaski RX (Crowford 

Medico! Building}. ToL LU 5-6446 
priima ligonius pagal susitarimą. 

jei neatamepias saambmu 374-SU12

<ole6^ PRospoct 8-1717

JIS KALBĖJO PALYGINIMAIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6148 WEST 63rd STREET 

raU kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
uitai antradieniais ir penktadieniais, 
rrečiad. ir sekmad. otiaaa uždarytas. 

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGUA 

Tolei. 6950533 
eox Vatioy Medical Coater 

060 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

x434 WEST 7lot STREET 
-Jfisaa: HEmlock 4-5S49 

Read.; 383-2233 
uriau VziLANnOb;

a'iuooieiiuus it ketvirtad. 1—7 vat. 
^itrad.. penktadieni nuo 1—5. tree. 

ir šęatao tiktai susitarus.

Emu 61 8-0873

OR W. (&M ■ LISINAS 
aKU*cRŪA IR MOTERŲ ligos 

uINEKOLDG.INĖ CHIRURGIJA 
•132 So. Kadžio Ava., W A 5-2670 
alandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti MĮ 3-0061.

1SL ffiliA KRAIKEI- 
“ KRiAUCELIŪNAlTE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

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

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 710 STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 8 iki 7 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEMTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

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

B. K v. “Draugo” vedamaja
me gražiai apsprendžia mūsų 
šių dienų problemas ir duoda 
pamokymų lietuviams! Pasi
mokykime iš rusų emigracijos, 
sako jis, jų pribaigė komunis
tų agentai, .apsimetę patriotais. 
Tai tikra tiesa, bet jis jų taiko 
klaidingu adresu.

B. Kv. sukurta pseudo — ana 
loginė alegorija perdaug me
niškai pritaikyti kaikuriems 
šių dienų įvykiams, kad jų ga
lėtumėme priimti už paprastų 
dorų įspėjimų, kuris yra rei
kalingas. Jo kūrinys yra įdo
mus faktais, liečiančiais rusų 
emigracijos istorijų; jis yra 
naudingas nurodymu, kad su
siskaldymas ir mums žalingas. 
Bet labai sunku suprasti, ko
dėl B. Kv. savo karštus patari
mus taiko tik patriotiniai nusi
teikusiems, o ne tiems,, kurie 
ir jo paties, kaip gero lietuvio, 
pasmerkimo būtų verti? Kodėl 
patiekiami klaidingi taikiniai 
apkaltinimui ir suniekinimui?

B, Kv. nurodo tris komunis
tinių agentų, apsimetusių pat
riotais veiklos sritis: organiza
cijų perėmimą, redaktorių 
puolimą ir — pagaliau — ne
etiškus keršto veiksmus.

Su trečiuoju punktu tuojau 
galima sutikti: labai negražu, 
kai net ir protestuojant prieš 
netinkamą bendradarbiavimą 
su okupantu, atsiranda keis
tuolių, kurie nebroliškai ir be 
tolerancijos ima persekioti 
“bendradarbiautojus”. Namų 
dažymai, ženkliniai primini
mai, keršto pažadai, tai netin
kami ir smerktini savitarpės 
kritikos metodai. Čia gal net ir 
priešo agentų pakurstymas gali 
būti leistinas!

Tačiau dėl pirmųjų dviejų B. 
Kv. nurodomų “pavojų” tenka 
su nusivylimu įžiūrėti jo veda
mojo kurstomąją intenciją. Jis 
pabraukė raudona mazgote vi
siems patriotiniai nusiteiku
siems lietuviams per veidą, o 
ne kuriai vienai grupei O

MINSKAS
GALITE NEMOKAMAI

LAIMĖTI 19” TV
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 

Treč. ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

> . ■■------------ -- .

GĖLININKAS
(PUTEAKENTAS)

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

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

Ofisas 2750 West 71 st SR 
Tol.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

“ Tel.: PR 8-1223
VAU-’. Pirm., antrai, trečiad. 

ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiko 

pagal susitarimą.

V. Tumasoais, M. D., S. G 
•CH IR U R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123
RezM. telef.: Gtbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOFEBRS-PROTEZlSTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd SL, Chicago, III. 68629 

Telef.: PRospoct 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•natijnsNosr. - turi geriausia 

PASISEKIMĄ BEBfYA

GUŽĄU S K Ų 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLiNYčIA 
r 2443 WEST 63rd STREET. 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

*--■» —-——-----------j-. —

PERKRAUSTTMAI

M 0 VI N G
Leidimai •— Pilna apdršuda 

ŽEMA KAINA 
R, IE R t N A S 

2047 W. &7th PI. WAIbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS .ALANDOS

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

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma 
i (Benio iki penktadienio 11—12 i 
Į vai. ryto. — Šeštadienį ir sek

madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
f ryto.

Telef.: HEmlock 44413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

nuodai spaudos lapuose baises
ni, negu dažai ant namų ar 
tvorų sienų!

Cicero, Marquette Parko, ir 
kai kurių kitų kolonijų bend
ruomenės skyriai apsivalė nuo 
jiem nepatinkamų valdybų ir 
padoriu būdu, demokratiškai, 
ir naujiem rinkimams tinkamu 
laiku išsirinko naujas valdy
bas Gal tos valdybos nėra B. 
Kv. priimtinos spalvos ar poli
tinio nusistatymo, kad jis tiek 
sujaudintas, jog pateikia savo 
pseudo analoginę alegoriją; 
girdi, ir rusų emigracijon siųs
ti agentai taip sulįsdavo ir iš
rinkdavo naujas valdybas. Ar 
gi čia nėra suplakimas netole
rantiško įtarimo su patriotine 
lietuvių dauguma? Ar tai nė
ra politinio keršto gestas? B. 
Kv. rėkia: “Vyrai bėkime, dan
gus griūva“! Tik bėda, kad 
pats nebėga, o tik kitus gąsdi-! 
na.

Viename posėdyje, kuriame 
tačiau ir B. Kv. dalyvavo, 
vo švelniai
minta, kad būtų gerai, 
Draugas savo vedamoje 
joje nesilaikutų tik vienos poli- į 
tinės grupės nusistatymų, bet 
kad atstovautų visą plačią lie-Į 
tuvių, ypač katalikų visuome-! 
nę. čia B. Kv. vaizduotė tuoj ir 
pasuko į pasakų šalį: girdi, štai 
taip atsitikdavo ir su rusų emi
grantais, ir jų redaktorius pul 
da|o valinamieji “patriotai”. 
Nuoširdus ačiū B. Kv. už jo 
nuoširdžią nuomonę; bent mes 
ryškiau suprantame, kur jis 
pats stovi.

Pradžia gi — nuo širšių liz
do!

Kai 
vių, 
vais,
eksperimentą “bendradarbiau
ti su kraštu” ir net siųsti vai
kus į stovyklas okupuotoje ir 
komunistų kontroliuojamoje 
Lietuvoje, didžiuma lietuvių su
sirūpino ir patriotiniai nusitei
kę užprotestavo. Į tą protes
tą reakcija būvo menkiausia iš 
tų, kurie biivb tiesioginiai įvel
ti, kurie vaikus siuntė ar ragi
no siųsti. Smarki reakcija gi 
pakilo iš grupių ir asmenų, ku
rie turėtų mažiausiai, anot jų 
pačių žodžių, dėl to jaudintis.

ir mandagiai

saujelė suklydusių lietu- 
gal ir kilniausiais moty- 
pradėjo labai pavojingą

Kaikurios organizacijos rado 
reikalo^ viešai pareikšti, kad 
jos nekaltos ir kad tik pavie
niai nariai gali būti kaltinami 
už bet kokį nepriimtiną “ben
dradarbiavimą“.. Gi tie nariai 
irgi ėmė išsisukinėti, kad nie- 
kadą nedarę ir nesakę to, ka 
darė ir sakė. Pradėta staiga 
“jaustis pavojuje” ir aiškintis 
ten, kur nereikia ir taip, kaip 
nereikia. Pagaliau gi — B. 
Kv. viską nušviečiantis veda
masis!

Kodėl B. Kv. ir jo viršininkai 
nepareiškia savo tikros nuo
monės apie pačius esminius 
įvykius ir faktus? Kodėl jie 
bando nukreipti visuomenės 
pasmerkimą tik į patriotiniai 
nusiteikusius lietuvius?

Bandoma mus vesti vis to
liau ir vis gilyn į mišką, kad 
medžių nebematytumėni. Tuo 
tarpu gi mums tų “teisiųjų” 
veikla vis daugiau įrodo, kad 
turi būti kas nors negerai su 
tais, kurie patys nepuolami 
randa reikalo drumsti vandenį 
tokiais demagogiškais ir že
mais būdais. Tarytumei save 
beteisindaini kalidingą aliarmą 
tyčiomis kelia.

B. Gryblaukiskis

NEKANTRUS ŽMOGUS

Tristan Bernard kartą su žmo
na buvo teatre, kur buvo stato
mas jo bičiulio veikalas. Veika
las buvo taip nuobodus, kad po 
pirmojo veiksmo jis pakilo ir ruo
šėsi išeiti.

— Neeik, dėl Dievo, — stabdė 
jį žmona. — Atsiuntė mums 
kvietimą ir bent iš mandagumo 
turim sulaukti pabaigos.

— Gerai, ’— atsakė Bernard, 
bet įpusėjus antrajam veiksmui 
vėl mėgino išeiti.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI ■ PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTIM KRIKSDOMUl

Todėl klok ii iū*y Mat* tobulais, turit© būti tokios minti**; • |*i 
kokiam* daiktu kitaip manot*, Di*vas tai jum* apreikš, b*t ant k* 
atėjom*, laikykimės tos pačio* taisyklė*. PU. 3:15, 16.

Yra būtinai reikalipga, kad tie, kurie pasiekė stovį tobulo* meilė*, būtą 
tikrai užsiėmę su tarnavimu Viešpačiui, guldytų savo gyvybei už brolius. 
Tokie privalo laikyti save netiktai Dievo ir teisingumo principų atstovais, 
bet turi būti tikrais atstovais tų, kurie yra stiprūs Viešpatyje ir galybėje 
jo stiprybės, ir tikėjime jo židžių, kaip pasiruošę ir noringi bei gabūs pa
drąsinti kitus, kurie bėga šitą kelionę, idant ir jie pasiektų tą didį “atly-

Kristus pasakė, kad ji* įsteigs bažnyčia. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuo* svarbius klausimu* rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66fh St., Chicago, HHnoto 40829

•V. RA8TO TYRINĖTOJAI

PETKUS
bu-Į 
pri- 
jei 
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Kr 
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PANELĖ KENOŠA

Kenosha News š. m. kovo mėn. 5 d. numeryje įdėtas šis lietuvaitės Kathleen 
Venckutės atvaizdas su sekančiu parašu: "Miss Kathleen Venskus, 20, 3626 
30th Avenue, fesoninės prekybos studentė Gateway Technikos Institute, Į 
šeštadienį, St. Juozapo aukšt. mokyklos Jaycees parengtame baliuje buvo 
apvainikuota 1973 mėty Miss Kenosha. Miss Jeane Ellen Burak karūną už> 
dėjo daugiau kaip 1100 svečiu akivaizdoje. Miss Kenosha vainiką laimėjo 
viena iš 15 mergaičių... Toliau surašytos pavardės visų kitų kandidačių, j 
bet jy tarpe daugiau lietuvaičiy nėra, žinia baigiama, kad Miss Kenosha 
— p-lė Venckute vyks į Miss Wisconsin rinkimy kontestą, kuris įvyks birže
lio mėn. 17—23 dienomis Osrkosh mieste, kur stos į varžybas dėl Wisconsin 

valstybės titulo.
Foto nuotrauka: Kenosha News

— Na, kur gi vėl ruošėsi, — 
stabdė jį žmona.

— Kason. Noriu nusipirkti bi
lietą, kad galėčiau apleisti teatrą 
kaip kiekvienas kitas žiūrovas.

LOUIS PASTEUR (1822—1895)

Tūlas ambicingas didikas pa-
si jut© esąs Pasteuro įžeistas ir 
todėl pasiuntė pas mokslininką 
savo sekundantus iššaukdamas 
jį dvikovom Pąsteuras išklausęs 
sekundantus kuo. ramiausiai ta
rė:

— Kiek žinau tai man priklau
so ginklų pasirinkimo teisės. 
Prašau, štai Čia stovi du stikli
niai laboratoriniai indai (kolbos). 
Vienoje, iš jų yra raupų bakteri
jos, kitoje švarutėlis vanduo. Jei
gu. jūsų klijentąs sutiks išger-

ti skystį iš vieno indo, tai aš 
išgersiu iš antrojo.

Savaime aišku ambicingasis 
didikas nuo dvikovos atsisakė.

SKAITYK F ATS IR P ĄE AGING
KITUS SKAITYTI
N A U .1 ’ E & k S

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI
— Utenos Apskrities klubo mėnesi

nis susirinkimas Įvyks antradienį 
kovo 13 d. 7 vai. vak. Hollywood sve
tainėje. 2417 W. 43rd St. Yra-daug 
visokių reikalų aptarti. Nariai prašo
mi atsilankyti. Po susirinkimo būš 
vaišės. Klube Valdyba

— Lithuanian Nat. Democratic klu
bo susirinkimas Įvyks kovo 14 d. 8 v. 
vak. Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
St. Po susirinkimo bus vaišės.

Bernice Žemgulsi, ratšt.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

\d»Z 2533 W. 71st Street
• Jk ^9 Telef.: GRovehill 6-2345-6

Y 1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KS1Ė AL’IOMOBILIAJUS PASTATYTI

SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA
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Pagerbe 
Juzę Daužvardienę

Damininkė Liza Minnelli gali laimėti šių metu "Oskarą" ui filmą "Cabaret", čia ji matoma su 
savo sužadėtiniu Dėsi Arnaz Jr.

Reikia mušt karaliuj
Tautos išmintis sako:

- Ilgas plaukas, trumpas pro
tas.

Ir tai tiesa, štai kad ir mūsų 
barzdočiai ir galvočiai (šachma
tininkų kahalas) susirinkę nuta
rė... jokiu būdu nemušti kara
liaus ir dar paskelbė tai spau
doje. atidengė visiems savo tak
tikos svarbiausią ir naujausią 
paslaptį. Priešams beliko tik 
pasinaudoti tuo: mes jų kara
liaus nemušim, o jis mūsiškį 
plieks... Paskutinio turnyro re
zultatai aiškiai parodė, prie ko 
priveda toks “džentelmenišku
mas”: tu jų nemuši, o jie tik 
pliekia tave ir pliekia... Tikras 
Vietnamas!...

Mūsų priešai galvojo realiau. 
Jie kovoje nesivadovavo jokia 
donkichotiška etika majestoto at 
žvilgiu. Pamatė karalių ir plie
kia. Ir laimėjo! '

Tai kaip tik ir yra šio kara
liško žaidimo pagrindas, esenci

ja — pagauk ir sunaikink priešo 
karalių! Ir labai keista, kaip ga
lėjo atsirasti tokių “mėgėjų”, 
kurie priėjo prie visai priešin
gų idėjų.

Paskutinis laikas praregėt ir 
pasidaryt logišką išvadą — 
mušk karalių! Negalima laikytis 
kokių nemokšų ir bukagalvių gal 
apgaulingais tikslais kitiems 
skelbiamas taktikos — visada 
geriau pralošti... Nemušdami ka
raliaus, niekad laimėjimo nepa- 
sieksim ir dar tik amžinai apsi- 
juoksim net ir prieš tokius žai
dėjus, kurie, jau visai nekalbant 
apie doktoratą, neatskiria kala
dės nuo rato ir nežino, ką kairė 
padarė su jų iždu.

Aiškiausias kelias — palikt 
priešą be karaliaus.

Negalima kautis ir nemušti 
per .galvą. Jeigu šalmas ją den
gia numušti jį!

Likęs plikas karalius, papras
tai, galo nelaukia ir kapituliuo
ja. Dažniausiai net netenka jo 
ir užmušti. Pusdalyvis

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
8022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-92W

Atsiųsta paminėti
JOURNAL OF BALTIC STU

DIES, tomas III, Nr. 3-4, 1972 
metų ruduo-žiema.

Žurnalas prasideda 163 pusla
pių ir baigiasi 258 puslapių, su 
apianka, atspausta 1,000 kopijų, 
kaina nepažymėta. Leidžia Asso
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies, Inc., redaktorius 
Arvidas Ziedonis. Redaktorių su
dėtyje lietuvis Bronius Vaškelis, 
Lafayette College; red. patarėjų 
— Romuald J. Misiūnas, Wil
liams College, ir Rimvydas Šil
bajoris, The Ohio State Univer
sity.

Tekste trylika įvairaus turinio 
rašinių — vienas balto-finų klau
simais, vienas apie estų humorą, 
vienas -apie multinacionalizmą 
Indijoje, vienas apie 1919 metus 
Baltijoje; visa kita latvių apie 
latvius. Lietuvių ar apie lietu
vius — nieko.

Tautinių kapinių 
rinkimai

Praeitą sekmadienį, kovo 
11 dieną, Dariaus Girėno sa
lėje, įvyko Lietuvių Tautinių 
Kapinių sklypų savininkų vi
suotinas susirinkimas, kuris 
išrinko šešis direktorius.

Praeitą sekmadienį, kovo 11 
d., Drake Hotelio salėje Balze- 
ko muziejaus vadovybė pager
bė Lietuvos generalinę konso
lę. p. Juzę Daužvardienę. Di
džioji banketo salė buvo pilna 
žmonių, jaunimo ir vyresnio 
amžiaus Chicagos ir jos apylin
kių lietuvių.

Didžiausioji staigmena buvo 
paties mero Richard J. Daley 
atvykimas, turininga jo kalba 
ir Chicagos miesto gerbės me
dalio įteikimas. Gubernato
riaus pavaduotojas Hartigan 

| pasveikino ponią Daužvardie
nę visų Illinois gyventojų var
du. palinkėjo jai sveikatos, 
kad galėtų tęsti tą darbą, kurį 
ilgus metus josios vyras dirbo 
ir ji dabar veda.

Gražiai apie p. Daužvardie
nę pakalbėjo Daniel M. Master, 
mokslo muziejaus vedėjas, bet 
gražiausią pabaigos maldą su
kalbėjo Dr. Preston Bradley.

Sakytu kalbų tekstus ir Stan
ley Balzeko Jr. pastabas apie 
svečius ir lietuviško muziejaus 
reikalus paskelbsime sekan
čiuose numeriuose.

Korės pondentas

TRUMPAI

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

Pastatyti kandidatai 
šiuos balsus:

gavo

1. Povilas Daubaras — 61 bal.
2. Martynas Gudelis — 93 bal.
3. Jonas .Tokubonis — 85 bal.
4. Bruno
5. Kazys
6. Al. Zujus
7. Jonas Drevinas

Klemka — 81 bal.
Mack-Mačiukas 68 b.

— 59 bal.
bal.— 60

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

I I .11 Į

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

*

8. M. Batutis — 123 bal.
9. P. Pavilionis — 121 bal.
10. A. Dapser — 111 bal.
11. A. Dargis — 111 bal.

Balsus skaičiavo Emma Pet- 
raitienė, Josephine Mileriūtė. 
St. Dagys. Jonas Talalas, E. 
Borden ir J. Čepas.

Išrinkti į kapinių vadovybę: 
Gudelis, Jokubonis, Batutis, 
Pavilionis. Dapseris ir Dargis.

Dalyvis

— Dr. Al. V. Berkis, Istorijos 
profesorius ir Respublikonų par
tijos Tautinių grupių tarybos 
informacijos direktorius. YAF 
žurnalo New Guard kovo mėn. 
numeryje rašo, kad rytinio Ame
rikos pakraščio “liberalų” są
junga yra nusistačiusi prieš ry
tų Europos. Pabaltijo kraštų ir 
kitas tautines mažumas bei jų 
vaikus, nors jie yra darbštūs, 
geri mokesčių mokėtojai ir pa
žangūs. Vienok Hadwardo u-tas 
ir kitos panašios mokslo įstai
gos vengia priimti studijoms. 
Kai kuriose mokslo įstaigose 
emigrantų vaikai yra išjuokia
mi netik naujosios kairės stu
dentų .bet ir tokio tipo moko
mojo personalo. Respublikonų 
Tautinių grupių taryba, atsto
vaujanti 31 tautinę grupę, iš
leido specialias rezoliucijas, pra
šydama Teisingumo departa
mentą ištirti civilinių teisių pa
žeidimus kolegijose.

— Kazys P. Deveikis iš Cicero 
per kazimierines atšventė 85 m. 
amžiaus sukakti. Ta proga jo 
duktė iš Mount Prospect iškėlė
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HELP WANTED — MALE 

Darbininkų Reikia

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME GRIDLEY OPERATE 

AND SET.
Day shift. Steady work with regular 

overtime.
Full Company benefits. 
Experience necessary.

Call BILL 384-6505

HELP WANTED
FULL TIME. — B<m1v and fender 
repair. Man with at least 5 years 
experience. — Good salary and 

benefits.
156-2310

POLISHER AND BUFFER 
Experienced on Brass Castings. 

Steady work. 10 hour week. 
MELVIN WOLF & ASSOC. 

223 W. HUBBARD ST. 
611-1997

SETUP-SCREW MACHINE
Multi-million dollar company is look
ing for experienced setup personnel 
for New Britain screw machines to 
work on night shift. 11 hours per 
night. No Saturdays. Average earn
ings of $6 per hr. including night pre
mium. Time and one-half for all 
hours over 8 per day. Call 967-6300. 

Ask for Personnel.
An equal opportunity employer.

TOOL & DIE MAKERS
EXPERIENCED.

Also junior apprentices. Union Shop.
HILLSIDE TOOL & ENGINEERING

4143 MAY STREET 
HILLSIDE, ILLINOIS

544-7414

DIE SETTER
PUNCH PRESSMAN
TOOL & DIEMAKER 

MECHANIC - MACHINIST 
Compound Blank and Form 

Benefits.
2030 WEST RASCHER 

UP 8-3900

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

SWITCHBOARD 
OPERATOR — TYPIST 

Loop law office, 5 day week, 
group insurance, good salary.

CALL 
CE 6-2768

SECRETARY TO 
OFFICE MANAGER 

Interesting position. Loop office. 
Typing, good figure aptitude and 
shorthand helpful. Liberal fringe 
Benefits. Call Mr. Schreider at 
Chicago Association for Retarded 

Children.
Tel. 922-2202

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

MACHINE OPERATORS 
MALE OR FEMALE 

For light machining. Good pay and 
working conditions. Insurance paid. 

H & S SWANSON TOOL CO. 
2700 TOUHY AVE. 

439-3242, Ext. 44 
ELK GROVE VILLAGE. IL.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, lama — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RCSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Ave.
PIG LA I PARDUODAMAS medinis pa-1 BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
jamų namas Marquette Parke. Po 6 DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 

val. vakaro telefonuoti 434-9583. -------- -------- --------------

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapoiis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

jidU. tair iv d.ic Casualty Compaq

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublic 7-1941

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

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

kitokį blankai.

JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Arti

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - 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 ji 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
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Teisingumo Ministerijos Rūmai Kaune 
Nepriklausomos Lietuvos teikeis

vaišes. Jose dalyvavo sūnus 
Edvardas ir sesuo Viktorija iš 
Californijos, taip pat brolio duk
tė Leona ir jos vyras Ben Lau
raitis iš Indianos. Kartu su tais 
mielais svečiais buvo ir Devei- 
kio draugai, su kuriais jis daž
nai susitinka pasikalbėti lietu
viško gyvenimo ir veiklos rei
kalais.

— Lietuviu Prekybos Rūmų 
susirinkimas bus kovo 14 d. 
8:15 vai. vak. Lietuvių Tauti
niuose namuose, 6422 So. Ke
dzie Avė. Vicepirm. J. Bacevi
čius kalbės apie mokesčius. Į 
LPB įstojo 4 nauji nariai: A. 
Barauskas, V. V. Bardis, A. F. 
Lubert ir Anna Sliteris. Po su
sirinkimo bus užkandžiai.

— Brighton Parko Prekybos 
Rūmai skelbia velykinių margu
čių konkursą apylinkės mokyk
lų mokiniams kovo 19 d. vie
tos bibliotekoje, 4316 Archer 
Avė. Rūmų pirm, yra Ervar- 
das Bogus, Standard Taupymo 
bendrovės viceprezidentas.

— R Mikaila, Putnam. Conn., 
atnaujindamas prenumeratą, at
siuntė vajui 2 dol. Tiek pat at
siuntė Peter Kalvynas iš Wor
cester. Mass.

— Romas Urbonas, sav. Brid
geport Delikatessen. 3263 So. 
Halsted St., mokėdamas sąskai
tas atsiuntė Naujienų vajui 10 
dol. auką. Jo krautuvę ir mais
to gaminius nesenai aprašė Chi
cago Tribune sekmadieninis 
žurnalas. Kartu tilpo R. Urbo-

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy-

• mas. Garažas. $18.800.
10 BUTŲ 2 aukštų mūras.

Kedžie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

Į 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 S Kamb. mūro reziden
cija, puošnūs nauji karpetai, “built- 
in” virtuvė, 1% vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33.500.

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

(Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.
PUIKUS 2 BUTŲ. 19 metų mūras.

j kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge- 
lležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

6% KAMBARIŲ 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 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 KAMBARIŲ 1% aukštu 18 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

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

< [2 atskiri šildymai, keramikos vonios,

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

A. G. AUTO REBUILBERS
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.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

no pareiškimai apie lietuvių 
buitį ir papročius. Anksčiau jis 
talkino Chicagos Lietuvių teat
rui, tvarkydamas scenos apšvie
timą bei efektus.

— Marijos Aukšt. Mokykla 
šio savaitgalio dienomis stato 
muzikinę Irving Berlin kome
diją “Call me Madam”. Kovo 
9 ir 10 d. spektaklių pradžia 8 
vai. vak., o sekmadienio 3 vai. 
popiet.

— Bronė Galeckienė iš Mar
quette Parko ir A. Kontautas iš 
Chicagos pietvakarių apylinkės 
kartu su prenumeratomis at
siuntė vajui jx) 3 dol.

— Jonas P. Kran, St. Peters
burg. Fla., ilgametis Naujienų 
skaitytojas, atnaujindamas pre
numeratą atsiuntė vajui 10 dol. 
Vajaus komisija visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja, visus 
skaitytojus prašo remti Nau
jienas ir daryti pastangų sura
dimui bent po vieną naują skai
tytoją. Visi lietuviai yra kvie
čiami užsisakyti Naujienas. Jos 
yra visiems įdomios, naudingos 
ir užsitarnavo visų lietuvių dė-
mesį bei paramą. | PIRKITE JAV TAUPYMO BONU«

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. I0BQ9. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
itogq dengimas Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro sa- 
virtinimas »r valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Jeltui įkainavimas. Skambinkite dabar 

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




