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BENDRAI IESKOS [ It lSIU AMERIKIEČIU
SUNKI, NELYGI KOVA PRIEŠ KGB

Vasario 20 dienos “The Washington Post” patalpino įdomų 
Murray Seager’io straipsnį “Soviets Hamstring Dissident Pu
blication” (Sovietai Pakerta šaknis Disidentų Leidiniui), kuris 
duoda išsamų vaizdą apie paaštrėjusią KGB kovą prieš pogrindžio 
“samizdat” spaudą. Pogrindžio šaltiniai praneša, kad esą 1971 m. 
gruodžio pabaigoje Sovietų Sąjungos KP Centro Komitetas įsakė 
KGB sutriuškinti pagrindžio spaudą, ypač “Einamųjų Įvykių 
Kroniką”.

Kratų, apklausinėjimų ir su
ėmimų banga prasidėjo 1972' m. 
sausio mėn. ir nusiautė viens 
nuo kito taip toli esančius mies
tus kaip Lvovą Ukrainoje, Novo
sibirską Sibire ir Vilnių Lietuvo
je. Įtariamųjų pogrindžio spau
dos veikėjų ir su jais ryšius tu
rinčių užsieniečių sekimas buvęs 
sustiprintas. Pagal pogrindžio 
šaltinius, kai kurie samizdato 
veikėjai buvę suimti, “bet ne pa
tys svarbieji”. Nežiūrint viso 
to, sausio ( kovo ir gegužės mėn. 
išėjo Kronikos 23, 24 ir 25 lai
dos, aprašydamos KGB akciją, 
paduodant agentų ir jų aukų pa
vardes.

Po prezidento Nixono vizito 
Maskvoje kova su “samizdatu” 
dar labiau paaštrėjo. Buvo areš
tuotas Piotr Yakir, garsaus Rau
donosios Armijos generolo, nu
žudyto per Stalino “čistkas”, sū
nus. Kronikos 26 laida su Yakiro 
arešto aprašymu pasirodė liepos- 
rugsėjo laidoje. Kaip paprastai, 
toje laidoje taip pat buvo duoti 
aprašymai areštų ir teismų Uk
rainoje, Lietuvoje, žydų pastai 
gų išemigruoti Izraelį ir pan.

27-j i laida pasirodė lapkričio 
mėn., kelias savaites pavėlavusi, 
mažesnės apimties negu papras
tai, kas liudijo, kad KGB akcija 
buvo dalinai sėkminga. 28 laida, į 
numatyta išleisti' 1972 m. gale, 
nepasirodė. Kai kurie fhgrin- 
džio šaltiniai daro užuominas, 
kad Kronikos spausdinimas tu
rės būti sustabdytas kuriam lai
kui. “Kova yra baisiai nelygi”, 
sako pogrindžio šaltiniai. “Mū
sų yra tiek nedaug ir mes ne
galime kovoti prieš tokį apara
tą kaip KGB”. (E)

IŠ VISO PASAULIO

Sunku gauti bulvių
MASKVA. — šį pavasarį So

vietų Sąjungoje dar sunkiau nu
sipirkti kai kurių maisto produk
tų, negu paprastai. Pravda pra
nešė, kad Tambovo provincijoje 
kai kurie kaimai negavę duonos. 
Laikraštis tvirtina, kad dėl trū
kumų kaltas blogas vadovavimas 
miesto kepyklose ir pristatymo 
sunkumai. Pravda sakosi gau
nanti daug laiškų iš skaitytojų, 
kurie skundžiasi druskos, degtu
kų, žibalo ir duonos nepristaty- 
mu į valdiškas parduotuves.

Volgograde ir Gorkio mieste 
pritrūko balvių ir sviesto. Dėl 
bulvių stokos, parduotuvės vie
nam pirkėjui parduoda nedau
giau kaip keturis kilogramus. 
Bulvės ir duona sovietų vartoto
jams yra daug svarbesni produk
tai, negu amerikiečiams, nes 
Amerikoje duona ir bulvės suda
ro tik ketvirtadalį visos dietos, 
kada Sovietų Sąjungoje žmonės 
pusę viso dienos maisto gauna 
iš krakmolinių produktų.

— Britų Žemųjų Rūmų atsto
vas Geoffrey Steward Smith at
siuntė (The Baltic Review adre
su) paminėti naujai pasirodžiusią 
knygą Russian and Soviet Impe
rialism. Autorius E. J. Foote. 
Kaina $8. Išleista The Foreign 
Affairs Publishing Co., Ltd., 139 
Petersham Rd., Richmond, Sur
rey, England. (E)

DUBLINAS. — švento Patri
ko diena Airijoje pasižymėjo 
smurto veiksmais. Pačioje Ai
rijos respublikoje bomba užmu
šė vieną vyrą tavernoje ir su
žeidė 30. Clenmorris mieste su
sprogdinta rotušė ir parduotuvė. 
Šiaurės Airijoje sprogimas už
mušė britą* kareivį, o kitas vy
ras buvo sušaudytas teroristų. 
Per ketveris smurto metus Šiau 
rėš Airijoje žuvo jau 753 žmo
nės.

ČIKAGA. — Visi keturi Joliet 
šeimoje gimę kūdikiai mirė. Gy
dytojai sako, kad jei jie būtų gi
mę keturiom savaitėm vėliau, 
jie galėjo likti gyvi, bet jie gi
mė dviem su puse mėn. per 
anksti.

LAS VEGAS. — Policija su
laikė automobilių vilkstinę, ku- 
rr gabeno į indėnų užimtą Woun
ded Knee kaimą maistą, šešio
lika asmenų suimta. Tarp indė
nų maišosi įvairiose demonstraci
jose pasižymėjęs katalikų kuni
gas James Groppi.

DENVERIS. — Policija susi
šaudė su meksikiečių rajone įsi
kūrusiais radikalais. Vienas vy
ras nušautas, šeši sužeisti, jų 
tarpe keturi policininkai. Kon
fiskuota 30 šautuvų ir revolve
rių.

WASHINGTONAS. — Sena
to demokratai priėmė rezoliuci
ją, reikalaujančią, kad vyriausy
bė sumažintų užsieniuose laiko
mų Amerikos kareivių skaičių. 
Kareivių išlaikymas didina in
fliaciją, silpnina dolerį. Senato
rius Mansfieldas pareiškė, kad 
Amerika turi per daug bazių, per 
daug įrengimų, per daug karei
vių ir jų šeimų. Sen. Jacksonas 
nesutiko su rezoliucija, sakyda
mas, kad neatsakinga yra kelti 
šį klausimą, kada Nato valsty
bės pradėjo derybas su rusais 
dėl abipusio karo jėgų mažini
mo.

ČIKABO. — CTA autobusų 
bilietų kainos nebus pakeltos, 
kaip žadėta, nes Illinois guberna
torius Walker davė CTA vadovy
bei 12.6 mil. dol. deficitui pa
dengti.

Australų spaudoje
Gautas Sydnėjuje (Australi

ja) leidžiamo “News Digest In
ternational” žurnalo Nr. 3 “36). 
Turiny tarp kita ko yra straips
nis “Lithuanians Lead the Open 
Fight Against Kremlin” (Lietu
viai vadovauja atvirai kovai prieš 
Kremlių). Įdėta Romo Kalan
tos fotografija. Duota įdomi pa
skutinių įvykių okup. Lietuvoje 
apžvalga. Aprašyta 1972 m. lie
pos 21 d. baltiečių ir kt. paverg
tų tautų atstovų (2,000) demon
stracija Melbourne. Demons
trantai priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią apsisprendimo tei
sės Sovietų pavergtoms tautoms. 
Rezoliucija pasiųsta Australijos 
parlamento atstovams, Bažnyčių 
Pasaulio Tarybai (World Council 
of Churches), Vatikanui ir kt.

(E)

Amęrikos pramonė daug naujų idėjų gavo iš erdvės tyrinėjimų ir pasirengimų kelionėms į mė
nulį. Ši oru pripučiama guminė valtis su stogu buvo sugalvota erdvės agentūros inižinierių — 
astronautams išlipti, jei jiems tektų nusileisti toliau nuo laivų. Davar tokias valtis jau naudoja 
Pakrančių Sargyba ir jas gali pirkti, kas tik nori. Valtys negali apsiversti ir jas pagauna 

radaro spinduliai.

SENATO IR PREZIDENTO GINČAS 
DĖL VYKDOMOSIOS VALDŽIOS TEISIU

WASHINGTONAS. — šiuo metu Washingtone vyksta tyli, 
atkakli kova tarp prezidento Nixono ir demokratų valdomo se
nato dėl vadinamų egzekutyvo privilegijų, kuriomis pasiremda
mas prezidentas neleidžia savo vyriausio teisinio patarėjo John 
Dean vykti į- senator- komiteto apklausinėjimnsT Senato teisių 
komitetas tyrinėjo Watergate skandalą — demokratų būstinės 
šnipinėjimo bylą. Kartu senatas dar nepatvirtino prezidento pa
skirto FBI direktoriaus Patrick 'Gray, kuris laikinai eina direkto
riaus pareigas.

Senatorius Sam Ervin, kuris 
pirmininkauja specialiam senato 
komitetui, sudarytam išaiškinti 
Watergate šnipinėjimo reikalus, 
pareiškė televizijos programoje, 
kad jis siūlys bausti tokius Bal
tųjų Rūmų valdininkus, kurie 
neina atsakinėti į komiteto klau
simus, už kongreso paniekini 
mą.

Sen. Ervin pareiškė “Face the 
Nation” programoje, kad prezi
dentas per daug ištempė tą “exe
cutive privilege” doktriną iš 
visų ribų. Ta doktrina apsaugo 
slaptus prezidento ir jo asistentų 
pasikalbėjimus nuo viešumos, ta
čiau ji negali slėpti prasižengi
mų, padarytų prezidento asisten
tų.

Teisinis prezidento patarėjas 
pažadėjo senatui atsakyti į vi
sus paklausimus 
sen. Ervin sako, 
galima tardyti”, 
apklausinėjimas
Svarbus, nes FBI direktorius pa
reiškė senatui, kad jis įteikęs 
patarėjui Dean apie 80 FBI ra
portų, liečiančių Watergate by
lą.

Prezidentas Nixonas ketvirta
dienį pareiškė spaudos konfe
rencijoje, kad jis savo štabo na
riams neleis stoti į formalius ap
klausinėjimus. Jis net pareiškė 
viltį, kad šį ginčą dėl vykdo
mosios valdžios teisių ir privile
gijų spręs Aukščiausias Teismas, 
kuris prezidento nuomone, turė
tų pasisakyti už konstitucinį val
džios galios padalinijimo princi
pu

Egzekutyvinės privilegijos su
kelia ginčų jau nuo prezidento 
Washington© dienų. Konstituci
joje apie tas teises nieko nėra. 
Joks teismas niekada nėra pada
ręs tuo klausimu sprendimo. Sti
prūs prezidentai dažnai valdyda
vo be kongreso trukdymų ir pre-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

NĖRA ŽINIŲ APIE 1,300 KARIU
SAIGONAS. — Amerika, šiaurės Vietnamas, P. Vienamas ir

Viet Congas principe jau susitarė steigti jungtinę komandą, kuri 
ieškos kare dingusių amerikiečių ar jų kapų. Indokinijoje dingo 
apie 1,300 amerikiečių. Vienas kitas, gal, slapstosi tarp drau
giškai nusiteikusių vietinių gyventojų neprieinamose vietovėse. 
Kiti gali būti žuvę. Sutarta sudaryti 56 komandą, iš kiekvienos 
grupės po devynis karininkus ir 5 kareivius. Ta komanda ieškos 
dingusių amerikiečių Kambodijoje ir Laose, šis darbas gali 
užsitęsti daug metų.

Sovietai suvaržvs•/

knygų spausdinimą
MASKVA. — Sovietų Sąjunga 

pakeitė savo copyright įstaty
mus su aiškiu tikslu suvaržyti 
užsieniuose spausdinamą, disi
dentų literatūrą, kuri draudžia
ma pačioje Sovietų Sąjungoje. 
Pakeitimai paskelbti -Aukščiau 
sios Tarybos prezidiumo “Vedo
mosti” vasario 28 d.

Maskvos vyriausybė pažadė
jo nuo gegužės 27 d. įsijungti į 
Pasaulinę Ženevos Copyright 
konvenciją. Kartu teko pakeis
ti ir esančius įstatymus. Sovie
tai toliau nemokės knj7gų auto
riams pinigų už mokslui ar švieti- i 
mui naudojamus leidinius ir jų 

j imą Sovietų Sąjungoje. 
Kitų šalių leidyklos galės nau- 

NEW DELHI. — Indijos vy-'dotis Panašiais sovietų leidi- 
riausybė sudarė specialų komite- n’ais, jei iš persispausdinimo ne-

Indijos karvės 
keblus klausimas SI

raštu, tačiau 
kad “rašto ne
patarė j o Dean 
yra senatui

♦ Egiptas paskelbė, kad suim
ti 65 biznieriai, valiutos speku
liantai, kurie padarę Egiptui 16 
mil. dol. nuostolių.

General Motors pažadėjo 
šiais metais nekelti savo auto
mobilių kainų.
~ ♦ Du žvejai, atbėgę iš Kubos 
į Floridą, pabėgo nuo imigraci
jos valdininkų. Kubiečių orga
nizacijos paskelbė, kad jos sle
pia ir globoja žvejus, kad jų 
Amerika nesugrąžintų į Kubą.

+ Pietų Vietnamo keleivinis 
lėktuvas nukrito besileisdamas į 
aerodromą, žuvo 58 žmonės, jų 
tarpe trys amerikiečiai.

+ Filipinuose žemės drebėji
me žuvo 13 žmonių, virš 100 
buvo sužeistų.

+ Indijos anglių kasyklose 
sprogimas užmušė 80 darbinin
kų.

♦ Armijos generolas Fichard 
Cassidy, armijos oro gynybos 
viršininkas, išeina į atsargą nuo 
birželio 1-mos d. JLs taps EI Pa
so banko viceprezidentu.

+ Britanija įteikė Islandijai 
19-tą protestą už karo laivų truk
dymą britų žvejams. Islandijos 
karo laivas apšaudė britų vilki
ką “Statesman”, kuris bandęs su
sidurti su islandų greitlaiviais.

♦ Valstybės departamentas 
svarsto paskirti Amerikos rabi
ną į ambasados Maskvoje štabą, 
nes vis daugiau atsiranda žydų 
amerikiečių tarpe Maskvoje, šiuo 
metu ambasadoje yra katalikų ir 
protestantų kunigai.

metus tik tris kart griebėsi eg- 
zekutyvinės privilegijos skydo 
prieš Kongreso puolimus. Sena
tas tuo tarpu gali uždelsti FBI di
rektoriaus patvirtinimo klausi-

zidentas Nixonas per ketveris mą.

tą, kuris svarstys “šventųjų kar- ^us daromas pelnas.
vių” likimą. Komitetui vado- Svetimos leidyklos .negalės 
vaus buvęs Aukščiausiojo 'leis- naudoti sovietų piliečių kūriniui 
mo teisėjas. Komiteto patari- kurie yra draudžiami Sovietų 
inai padės valdžiai išleisti nau- Sąjungoje. Kitų valstybių auto- 
jus įstatymus, kurie uždraus riai, jei jų darbai bus išleidžiami 
skersti karves arba panaikins Maskvos, turės tas pačias teises, 
draudimus. ; kaip ir sovietų autoriai. Užsie-

Karvių skerdimas maistui In- nio leidyklos galės spausdinti tik 
dijoje dažnai sukelia riaušes ir,tuos sovietų kūrinius, kurie bus 
žudynes, nes musulmonai kar-. valdžios leisti spausdinti. Tokie 
vių negerbia, kaip daro hindų autoriai, kurie savo darbus siųs 
tikėjimo žmonės. Ir šių tarpe į užsienius, galės būti baudžia- 
vis daugiau atsiranda žmonių, mi, jei tie kūriniai pateks į už- 
kurie mato kaip neekonomiška sienius su autorių žinia, 
laikyti milijonus pasenusių kar-' 
vių, kurios ėda žmonėms reika
lingus javus, daržoves, kada pa- ^škVnusivriimą“ nauju 
tiems žmonėms gresia badas. • ■ ■ ■ - - - - -
Religingi hindų radikalai de- „inkai' tarsis su valdybės depar- 
monstruoja ir kelia riaušes, rei- tamentu įr šauks nepaprastą di- 
kalaudami uždrausti karvių rektorių posėdį, kuriame svar- 
-’ stys naujas sovietų taisykles.

.Svetimos leidyklos .negalės

Amerikos leidykla, kuri išleido 
Salženicino “Rugpiūtis 1914”, 

--------  -------- .....~ __ j a so
tiems žmonėms gresia badas. vietų įstatyTnu. Leidyklos savi-

Komunistai iki šiol paleido 
439 amerikiečius belaisvius ir 
dar turi 147 Jie bus paleisti iki 
kovo 28 d. P. Vietnamas palei
do 26,000 komunistų belaisvių ir 
Viet Congas — apie 5,000 pietų 
vietnamiečių.

Iš Kinijos nelaisvės sugrįžęs 
komanderis Robert Flynn papa
sakojo spaudai, kad jis penkis su 
pusę metų praleido vienokėje. Ci
vilis amerikietis Bobby Joe Kee
see, kuris į šiaurės Vietnamą pa
bėgo pats su Tailandijoje pa
grobtu lėktuvu, papasakojo, kad 
komunistai Hanojuje jį žiauriai 
kankinę, išmušę jam dantis ir nu
lupę nagus. Clark bazėje Keesee 
gavo naujus dirbtinius dantis, 
Matyt, Hanojaus komunistai ne- 

i tikėjo, kad jis pabėgo nuo kalėji
mo bausmės ir palaikė jį šnipu, 
atsiųstu Amerikos ČIA.

Kanados užsienio reikalų mi- 
nisteris Sharp sugrįžo namo iš 
Laoso, Saigono ir Hanojaus. Ka
nados vyriausybė iki kovo 28 d. 
padarys sprendimą, ar likti Tarp
tautinėje Kontrolės ir Priežiūros 
komisijoje, ar pasitraukti. Visi 
ragina Kanadą likti komisijoje, 
tačiau ji mato, kad komisija sun
kiai randa bendrą kalbą, Lenki
jai ir Vengrijai nuolat palai
kant komunistų pusę.

žvalgybos žiniomis, nauji do
kumentai, atimti iš komunistų, 
rodo, kad Hanojus rengiasi nau
jam puolimui P. Vietname, jei 
nepavyks valdžios pagriebti tai
kiomis. politinėmis priemonėmis. 
Prie P. Vietnamo sudarinėjamos 
didelės ginklų ir amunicijos at
sargos, privežta daug tankų ir 
artilerijos pabūklų.

kalaudami uždrausti J 
skerdimą net ir musulmonams, 
kurių Indijoje yra 80 milijonų. jFarrar> Straus, Anderson and Gi-

Karvių klausimas skaldo in- roux leidykla išleido Ameriko- 
dus, keli komitetai, sudaryti kar- je šešias Solženicino knygas, 
vių klausimui spręsti, iširo, nes _____ _
nepavyko susitarti. Indijoje yra 
apie 80 m i 
džių karvių, klirios dažnai 
dauja užtvertos laukuose.

ilijony senų bergž- Kaillbodija StlDEiaU
ų, kilnos dažnai ba- J *

Siūlo sujungti 
dvi įstaigas

WASHINGTONAS. — Įtakin
ga grupė “JAV Jungtinių Tau
tų Draugija” paskelbė raportą 
apie Amerikos užsienio politikos 
sprendimų darymą ir rekomen
duoja sujungti dvi įstaigas: vals- j 
tybės sekretoriaus ir prezidento 
specialaus asistento valstybės 
saugumo reikalams, kuriuo da
bar yra dr. Henry Kissinger. Ra
portas nurodo, kad vis daugiau 
užsienio politikos sprendimų yra 
daromi Baltuose Rūmuose. Se
kretoriaus Rogers ir patarėjo 
Kissingerio įstaigų sujungimas
sustiprintų užsienio politikos ma- dento rūmų apylinkėje užmušė 43 
šineriją, centralizuotų atsako
mybę. panaikintų kylančius ne
aiškumus ir trinamąsi tarp da
bar esančių kelių įstaigų.

Komisiją, kuri raportą priėmė, 
sudaro žinomi buvę valdžios pa-

persekioja priešus
OHNOM PEHNAS. - Kam

bodžos valdžia paskelbė kc’.’r 
griežtus potvarkius po nesėkmin
go bandymo nužudyti Kambodi- 
jos prezidentą, numetant dvi 
bombas iš karinio lėktuvo pre
zidentūros kieme. Uždrausta 
spausdinti laikraščius ir žurna
lus, išskyrus tuos, kuriuos 
spausdina pati vyriausybė.

Valdžia uždarė namų arešte 
visus karališkos šeimos narius. 
Buvusio karaliaus Sihanouko 

i motina, karalienė Kossomak jau 
treji metai neišleidžiama iš sa
vo namų. Valdžia įsakė visiems 
streikuojantiems mokytojams 
tuoj sugrįžti į darbą.

Paaiškėjo, kad bombos prezi-

Sniegas, potvyniai
ALBION. — Praėjęs savaitga

lis atnešė nepaprastą orą Michi- 
gano valstijai, Kanadai, šiauri
niam Ohio, vakarinei Pennsyl- 
vanijai. čia iškrito daug sniego. 

I Saginaw. Mich, sniego buvo 21 
colis. Detroite — 9 coliai. Greit
kelyje nr. 94 palikta daug auto
mobilių. Albion, Mich, 
praleido 1.600 žmonių, 
mašinos įstrigo į pusnis.
cliall. Mieli, mokyklose miego
jo 1,000 keleivių.

Alabamoje, Tennessee daug 
lijo ir patvino upės. Chattanoo- 
goj apie 1.000 šeimų paliko na
mus. patvinus upėms. Stiprūs 
vėjai Michigano ežere sukėlė di
deles bangas, kurios susilpnino 
ežero krantus, išplovė krantines. 
Vanduo iš Hurono ežero apsė
mė 71,000 akrų plotą.

naktį 
kurių
Mar-

reigunai, ekonomistai ir politikai, ’viai.

asmenis, jų tarpe daug "kareivių 
šeimų. Dar 30 smarkiai apdegė 
ir gydomi ligoninėse. Dvi grana
tos sprogo streikuojančių moky
tojų susirinkime. Kalbama, kad 
granatas įmetė valdžios karei-

Lietuvių kalba 
Yale universitete

Lietuvių kalba šią vasarą bus 
dėstoma Yale universitete, bir
želio 18 — rugpiūčio 10 bėgyje. 
Išsamesnės informacijos galima 
gauti iš Charles A. Porter, Sum
mer language Institute, Yale 
University, New Haven, Connec-
tieut 06520. (E)
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KOVA SU ŠIRDIES GILTINE
Širdį patys žmonės 

giltinę nugalėti.

Pradėkime gyvenimą planuoti, 
jo gerinimą organizuoti trum
pa s laikotarpiais, imdami save 
perkratinėti, savus elgesius ge- 
r’nti. širdies negerovės dabar 
š'ame krašte yra didžiausios, 
vTšIją vėžines ligas. Už tai su 
š’rdies giltine stojimas kovon 
yra šiandieninis svarbiausias 
mūsų visų darbas.

žvelgdami į ateinančio dešimt
mečio savus darbus savai šir
džiai išryškėja vienas labai svar
bus pasikeitimas mūsų elgesiuo
se savos širdies atžvilgiu. Patys 
žmonės, tai yra aš ir Tamsta, 
pamažu perimsime savos širdies 
lik’rna į savas rankas. Turės 
Tautis ikšiolinis nesėkmingas 
darbas: širdies gerovės vien gy
dytojui pavedimas. Taip toliau 
negalėsime elgtis, norėdami sėk
mingiau kovoti su širdies gilti
ne.

Mat, vieno daktaro, kad ir pa
jėgiausio, kova su mūsų širdies 
giltine yra, buvo ir bus nepakan
kamai sėkminga. Kuo greičiau 
mes patys stosime su savo šir
dies didžiausiu žmogžudžiu — ar- 
terioscleroze kovon, tuo sėkmin
gesnė ta kova bus. Patys žmonės 
jau pradėjo domėtis savo šir

Philomena sako...

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
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20.000,000.

90 Day 
Passbook 
Accounts

6245 South Western Ave.

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

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

turės prižiūrėti, jei norės širdies 
šiandieninė mediciniška tiesa

dies gelbėjimu: jau pradeda tin
kamiau maitintis. Jau ima su 
skleroze energingiau kovoti, o ne 
vien laukti tol, kol giltinė pasi
bels į duris.

Žmonių domėjimas savo šir
dies ateitimi privertė ligoninė
se įsteigti specialius gydymui 
širdies vienetus — Coronary 
Care Unites. Jau visa pusė esa
mų ligoninių širdininkus gydo 
tokiose, specialiai pritaikytose 
širdims gydyti patalpose. Tik 
kai kurie gydytojai nenoriai 
siunčia savus pacientus į tuos 
pritaikytus širdžiai gydyti kam
barius, nes ten paima širdinin
ką tvarkyti kitas gydytojas.

Ateis laikas ir Amerikai rei
kiamai tvarkytis: visus ligonius 
turi gydyti specialūs,,vien ligo
ninėse dirbą gydytojai, o ne vi
sokio pajėgumo taip vadinami 
“šeimos gydytojai”. Taip tinka
mą pagalbą gauna čia sergantie
ji universiteto ligoninėse ir Cook 
apskrities ligoninėje, Chicago j e. 
Taip ligonius gydo specialūs li
goninėse dirbą gydytojai visame 
kultūringame pasaulyje, įskai
tant ir Lietuvą. Taip ir turi bū
ti : ligonį sunkesniame stovyje 
turi gydyti labiau patyręs žmo

476-7575
CHICAGO iiii.

savings and loan association

S«n« graiky vaza, išstatyta Metropolitą i n Meno muziejaus parodoje, sukėlė tarptautinį skandalu. 
Vazą muziejus pirko iš Libano pirklio, tačiau Italija patyrė, kad vaza nelegaliai buvo iškabta Ita
lijoje ir parduota svetimšaliams. Vazos autorius Euphronios gyveno 2500 mėty prieš Kristų.

gus. Taip bus ir šiame krašte, 
kai bus įvestas visuotinas nuo 
ligos draudimas valstybiniu mas
tu. Dabartinė organizuota gydy
tojų kova prieš socialinę medici
ną šiame krašte turės liautis : ji 
senai liovėsi visuose žmogaus 
vertės vertuose kraštuose.

Greitoji pagalba turi būti 
irgi gerose rankose

Svarbiausias širdies sveikatai 
užlaikyti darbas yra žmogaus iš 
anksto rūpinimasis širdimi. Rei
kia nuo tik gimusio imti tvarky
ti širdį: reikia neįpratinti vai
ką prie dviejų dalykų: 1. Prie 
persivalgymo, ypač saldžių ir rie
bių valgių reikia vengti. 2. Rei
kia išmokti gyvenimu džiaugtis 
gerus darbus darant, artimui 
padedant, vengiant visokių dirb
tinumų. Įrodyta, kad nervinis- 
emocinis įsitempimas yra di
džiausias širdžiai peilis. Jei žmo
gus perdaug rūpinasi kuo nors, 
tokiam mažai ką padeda visi ki
ti širdžiai daromi geri darbai.

Besirūpindami širdies apsau
ga iš anksto, nepamirškime jąja 
rūpintis jai staiga sunegalavus. 
Dabar daugumoje vietų greito
sios pagalbos (emergency) ma
šinas tvarko laidotuvių direkto
riai. Reikia, kad gerai išlavintas 
ligonių priežiūroje personalas 
tvarkytų greitąją pagalbą. Ypač 
staiga sunegalavus širdžiai, rei
kia atsakančių priemonių ir per
sonalo greitojoje pagalboje. Da
bar jau daroma pažanga šiame 
krašte ir šioje srityje.

Kai kur jau aprūpinta greitoji 
pagalba specialiais įtaisais šir
dies staigaus susirgimo tvarky
mui. žinoma, visas mediciniškas 
darbas čia turi būti pertvarky
tas: reikia, kad ligoninėse tuo
jau būtų pradėti gydyti ten grei
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tosios pagalbos atgabentieji. Ko
kia nauda ir to skubėjimo vežant 
ligoninėn sergantįjį, jei jis ten 
nuvežtas guli be priežiūros ne
toli pusvalandžio. Ir dar prirū
kytoje patalpoje.

Tiesiog žmogžudystė yra tas 
ligoninėse rūkymas. Tai vis pa
taikavimas stipresniems, turtin
gesniems. Jis turi liautis,’ pir
moje vietoje taip liautis turi da
riusios releginių ordinų išlaiko
mos ligoninės. Turi kada nors 
pagaliau krikščionys pradėti pri
silaikyti Evangelijos. Gana jiems 
Evangeliją laikyti slieku ant sa
vo dolerinio kabliuko. Pradėjus 
įgyvendinti krikščioniškus dos
nius patiems krikščionims, page
rės gyvenimas ne tik ligoniams, 
bet ir sveikiems. Dabar padėtis 
yra tiesiog baisi: tūli krikščio
nys, net aukštose vietose sėdin
tieji, gyvena taip nekrikščioniš
kai, kad jei pasauliečiai taip gy
ventų, tai tikras pragaras ant; 
žemės būtų. Tokios vietos nie
kur kitur nereiktų ieškoti.
Apsauga nuo širdies susirgimo— 

Geriausia širdžiai pagalba

Baisiai sunku žmogų įtikinti 
tvarkytis su sveikata reikiamai 
tada, kai jis sveikai jaučiasi. 
Tik vaikai ir moteriškės sun
kumoje, nors ir gerai jaučiasi, 
jau tikrinami esti reguliariai dėl 
savos sveikatos.

Turim su šiuo pavasariu visi 
lietuviai atgimti tiesai, kad rei
kia mūsų sveikatą tikrinti dar 
mums sveikai besijaučiant. Tai 
bus mūsų visų didysis persiver
timas iš neveikios savo širdies 
atžvilgiu į naudingiausią širdžiai 
užsiėmimą. Iki šiol labai neno
riai žmonės eina pas gydytoją ir 
nenori jam mokėti, kai jie nejau
čia jokio nusiskundimo.

Visi atsiminkime, kad po pus- 
amžiaus visi negerėsime savo
sveikatos atžvilgiu, bet vis dau
giau vargų mums krausis tada 
ant mūsų pečių. Už tai visi pra
dėkime sveikata rūpintis dar 
sveikai besi jausdami. Tikrinda- 
miesi ir atsakančiai elgdamiesi 
bei reikiamai maitindamiesi, mes 
galėsime sulaikyti greitį mūsų 
sveikata menkėjimo.

Išvada. Kol dar laikas, ne
būkim paiki: pradėkime sveika
ta tinkamai rūpintis. Priseis 
mums atsisakyti įprastų bet ne
sveikų valgių. Prisieis mums 
raminti savus nervus — jaus
mus geru darbu artimui at
liekamu. Turės nurimti visi il
galiežuviai. Turės išsijudinti vi
si tinginiai. Turės nurimti visi 
matantieji dangų griūvant, ka
da tik kopūstlapis ant jų batų 
nukrito. Visapusiškai tvarkin
gai gyvendami, darbo nevengda
mi, sveikai valgydami bei jaus
dami, mes pajėgsime suklaidin
ti savai giltinei takus. Ji pas 
mus tada ateis pavėluotai. To 
visi mes trokštame. Už tai nuo 
šiandien visi imkimės už reikia
mos veiklos.

Pasiskaityti. Medical Opinion, 
Vol. I. No. 3, July 1972.

STENKIMĖS TEIS’NGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Kas valgyti parašyta 
het vien parašymo negana
Klausimas. Didž. Gerb. Dr. J. 

Adomavičiau, Jūsų ilgoką raštą 
“Nutukimas — ankstybas ka

pas” Naujienose vasario mėn. 19 
d. Skaičiau su dideliu įdomumu, 
nes tai ir mane Mečia kaip gero
kai viršsvorį asmenį. Tačiau su 
apgailestavimu noriu Jums at
virai pasakyti, kad negalėjau su
prasti ir dar mažiau pasinaudoti 
kaip numesti svorį. Jūs tame 
rašte net kreipėtės į kunigą ir šė
toną, tad į kurį man kreiptis? 
Prašau aiškiai ir trumpai nu
rodyti, kO nevalgyti ir ką kitą 
daryti ątsikratymui viršsvorio. 
Už tai būsiu dėkingas labai 
Jums. Su pagarba ir padėka.

Atsakymas. Kreipkis pats į 
save, į nieką kitą. Mat, niekas 
nesumažins banke pinigo ant pa
ties vardo įdėto, tik Tamsta pats, 
jei tik savo vardu tėn juos dedi. 
Čia nepadės rife tik kunigas su 
šėtonu, bet ir gydytojas, jei pats 
sau nepadėsi. Neužtenka vien 
parašyti, kas reikia valgyti. Tiek 
ir tiek čia šiame skyriuj buvo jau 
rašyta, patarta. Mat, vien pata
rimo negana. Juk jei būtų ga
na, tai Dešimt Dievo 
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turėdami ne tik kunigai, bet ir 
visi parapijonys būtų šventie
ji. Bet taip toli gražu nėra, nes 
reikia ne įsakymų, bet jų pildy
tųjų. Reikia jausmais suveiku
sių asmenų. Tokie ir be nuro
dymų pajėgs tinkamai gyvent, 
įskaitant ir valgymą. Tai ma
tot, kur čia šuo pakastas yra. 
Persivalgymas yra sunki žmo
gaus liga. Ji tik labai sudėtin
gomis priemonėmis, kiekvienam 
nutukėliui vis kitokiomis, sutvar
koma. Ta nutukimui palinkimo 
liga yra chroniška. Todėl nė ne
mėgintam skubiomis priemonė
mis ją tvarkyti. Toks Tamstos 
prašymas nurodyti kas valgyti 
yra tik viena iš daugelio nutuki
mui tvarkyti priemonių.

Trumpai ir drūtai, kas valgy
ti irgi negalima nurodyti, nes 
reikia viskas aptarti pagal paci
ento pajėgumą. Tai kostiumo 
siuvimas pagal išmiera yra tas 
dietos nurodymas. Bendram 
orientavimui paduosime dietą, 
čia perspėju iš anksto, kad rei
kia sau pritaikyti ją tinkamiau
siu būdu. Priklauso, ką žmogus 
dirba, kokio jis kūno sudėjimo, 
amžiaus, lyties, aktyvumo? li
guistumo, ir t. t. Kai per Lie
tuviai TV buvo perduota 1,200 
kalorijų dieta, atsirado žmonių 
protestuojančių, kad tai bado 
dieta — tokią mes, girdi, Vokie
tijos lageriuose turėjom.

čia paduodama dieta vartoja- 
j ma Cook apskrities ligoninėje 
svario numetimui. Pradėsime 
nuo mažiausiai maisTo joje: nuo 

’ astuonių šimtų kalorijų parai 
dieta (800 Galorie Diet)):

Kasdieną suvalgytini dalykai. 
Skysčiai: du puodeliai nu-

• griebta pieno ar pasukų. Gazuo- 
i ti vandenys, arabata, kava, vis
kas be cukraus ir be smetonėlės.

Duona: trys riekės čielų grū
dų ar pagerinta kvietinės duo- 

įsakymų ! nos. Riebadų: jokių. Vaisių: tris

NAUJIENOS 

karius Šviečiu, Saldytų ar vokuo
tų, be cukraus. Mėsa ar jos pa
kaitalas: keturios uncijos liesos 
mėsos, žuvies, paukštienos. Mėsą 
galima pakeisti sūriu ar kiau
šiniais. Sriubos: be riebalų bul
jonas ar sriubos. Saldumynų: 
jokių. Daržovės: tris kartus val
gyti žalios spalvos ar geltonos 
(salotai, salierai, kopūstai, mor
kos...).

Priedai: lemono sunka, actas, 
prieskoniai, žolelės. Nevalgyti; 
negerti: alkoholinių gėrimų. Cu
kraus ar saldžių gėrimų. Saldaus 
pieno. Kitokios nei minėta duo
nos. Blynų. Saldžtių bulkučių. 
Pyragų. Pyragaičių. l>edų. Tre
čios. Avokado. Sausių vaisių. 
Pasaldintų vaisių. Visų keptų 
valgių. Jokių sosų. Riešutų. Vi
sokių riebalų ir riebalinių kremų.

štai ir tokio maisto patiekalai: 
pusryčiams; vaisių, vienas kiau
šinis, riekė duonos. Puodelis lie
so pieno. Kava. Vidurdieniui: 
pusė puodelio varškės. Vienas vi
dutinis pamidoras. Viena riekė 
duonos. Puodelis lieso pieno. 
Vaisių, Trečią kartą valgant per 
dieną (Dinner); dvi uncijos broi- 
lytos mėsos. Pusė puodelio špi
natų. Morkos. Viena riekė duo
nos. Vaisių. Arbata.

Tai ir viskas n utukėliui pri
silaikant 800 kalorijų dietos. Da
bar tai gali Tamsta šaukti klebo
no ar šėtono pagalbos: jei jie 
nepadės, sekantį sykį paduosi
me 1,000 kalorijų dietą. Ska
naus apetito! Gerai žinoma, kad 
nepatiks tokia dieta, nes ne vie
nos parašymas “aiškiai ir trum
pai” nutukėliui reikalingas. Sėk
mės!

help y o u d j j 
H r ART FUND^F 

help your HEART



Filmų žvaigždžių pasaulyje

BĖGA IR PLAUKIA NUO PASEKĖJŲ
ALGIRDAS

Nuostabus jauno dainininko 
David Cassidy pasisekimus 
Aną kartą televizijos progra

moje komentatoriai bandė ap
tarti David Cassidy fantastišką 
pasisekimą, ir kad jų žodžiai 
nebūtų tušti, parodė filmuką 
iš buvusio jo koncerto.

Žiūrėjome ir matėme koncer
to metu alpstančias mergaites, 
prieš tai visomis jėgomis šau
kiančias, plaukus raunančias, 
rankomis skerečiojančias. Per
traukėlėje kelios šoka prie sce
nos. Policininkai pastoja kelią, 
jas sugaudė.

Koncertui pasibaigus
šaukė, kaukė, plojo, vaitojo, 
bliovė, prašė pasirodyti, dar 
dainelę.. Jis išėjo, nusilenkė ir 
bėgte išbėgo iš scenos. Jį nuo 
įkaitusios minios saugojo tvir
ti vyrai, taip pat paskui bėgan
tieji. Jie visi kiek kojos kerta, 
dūmė pro užpakalines duris, 
prie kurių laukė limuzinas vėl 
su keliais sargybiniais, bet, 
kai nori, gimnazistai yra greiči. 
Jie jau prie limuzino durų, 
pro 
nąjį 
ti. 
tik
įsprukti į auto.

sargybinius stengiasi jau- 
dainininką nors prisilytė- 
Susigrūdimas. Pavyksta 
nežymiai aplamdytam

GUSTAITIS
Kitame koncerte vėl pana

šiai.
Nenoromis galvoji, kodėl rei

kia prašyti lietuvių jaunimą atei
ti į mūsų lietuvių menininkų 
pasirodymus? Ar mes taip nu
sigyvenome, ar tiek atsilikę, ar 
neturime iš saviškių panašaus 
į David Cassidy?

Pirmos plokštelės pardavė 
penkis su puse milijonų egz.

. Po sėkmingų pasirodymų te
levizijos programose “Marcus 
Welby, M. D... ”, “Medical 
Center”, “Mob Squad”, “Adam 
12”, “Ironside” ii “Bonanza”

salė jau treti metai dalyvauja seri
jinėje TV programoje “The 
Partridge Family”, turinčioje 
milijonines žiūrovų mases.

1970 m. “Bell Records” pa
gamino Cassidy įdainuotą 
plokštelę T think I love You”, 
ir pasaulis greitai išpirko, kaip 
skelbiama, penkis su puse mi
lijonų egz. Dabar jau paleistos 
jo septynios ilgo grojimo plokš
telės (vad. albumais) ir visų 
parduota virš milijono egz.; 
gal daugiau nei pirmosios, bet 
dėl tam tikrų priežasčių (ir 
mokesčių baimė) tikro tiražo 
neskelbia.

Kiekvienas David Cassidy

David Cassidy gyvenime taip atrodo.

pčluTHctč Luti lUtUiiiHtiku, rašy-1 Anksčiau buvo vegetaras.
'toju, artistu? bar vartoja vitaminus.

Da-
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koncertas iš karto išparduo
damas, nes jis, kaip amerikie
čiai rašo, “turi atominės bom
bos traukiamąją jėgą”. Orga
nizuotų jo garbintojų ( ameri
kiečiai vadina “fans”) yra 
apie du šimtai tūkstančių.

Nemažiau iš proto dėl jo ei
na ir Anglijos jaunimas, nes 
aną kartą koncertuojant Lon
done, klausytojai taip įkaito, 
kad nebaigęs koncerto jis, ly
dimas savo saugotojų, kiek ko
jos išnešė bėgo į netoli esančią 
Thames upę, į savo laivą. Gar
bintojai ir policija pasileido 
paskui. Laivas su David Cassi
dy pradėjo plaukti, o daug 
anglų jaunuolių šoko į vande
nį ir bandė pastoti kelią. Poli
cija savo laivais karštuoles gar
bintojas iš vandens traukė, 
meškeriojo.

Pasimatymas su David Cassidy

Šį pavasarį David Cassidy 
koncertuos Vokietijoje, Belgi
joje, Ispanijoje, Olandijoje, ir 
Anglijoje. Užsienio spauda pa
kviesta pasikalbėjimui į Cen
tury Plaza Hotel, 
Calif.

nojau, mano gerbėjų padau
gėjo Vokietijoje.

Įsiterpė italė, neseniai grį
žusi iš Italijo.s teigdama, kad 
dabar jo vardas labai populia
rus Italijoje ir tenai jo labai 
lauktų.

Jis atsakė to nežinojęs. Ita
liją gal kitą kartą aplankys.

— Kaip jūs norite augti? 
Koksai gyvenimo tikslas?

— Prieš porą metų turėjau 
tikslą, dabar jis pasiektas. Gal
voju apie naują tikslą, bet jo 
dar neturiu. Noriu judėti tei
singa kryptimi. Gal noriu būti 
geresniu artistu, daugiau kon
certuoti.

— Kada gali būti pakeista 
“rock” muzika?

— Tebėra geroje eigoje, tai 
kodėl keisti?

— Numatęs vaidinti filme?
— Dar ne. Dar nemačiau 

patrauklaus rankraščio. Filmas 
ima daug laiko. Nors norėčiau 
pasirodyti su filmu. Tikriau
siai pagaminsiu.

— Kur įdomiausi žmonės?
— Sunku pasakyti. Visur,

Los Angeles, kur tik pasirodau, apipuola 
žmonės. Negaliu ramiai pa- 

i valgyti, tuoj prie restorano 
susirenka kelios dešimtys. Ne
noriu 
rėjau 
laiku 
note, 
ne.

muzi- 
muzi-

nepa-

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. $4.00.

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė bpvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma,i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL $1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIAM! I VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl. $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
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atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

— Ar jauni Žilienės paskuti
niais metais pasikeitė?

— Neturiu progų su jaunais 
žmonėmis bendrauti. Kai -bu
vau gimnazijoje, apie 50' < rū
kė narkotikus, dabar gal jau 
apie 9O'<. Aš jų nekaltinu, te
gul daro ką nori. Gyvenimas 
padaro atranką.

— Kokį asmenį jaunystėje 
idealizavote?

Marilyn Monroe. Ji mane 
tarsi hipnotizavo.

— Ar dabar turite kokią “pin 
— up giri” ?‘

— Ne. Mano piniginė švari.
Vaikinas malonus, draugiš

kas, kalbus, nrigsta pašposau- 
ti. Laisvai kalba, nesivaržo. 
Nerūkė. Kavos atsisakė, nors 
buvo šeštadienio rytas. Gurkš
nojo vandenį. Smulkaus sudė
jimo.

— Dainuoju ir noriu dainuo
ti iki galėsiu, iki žmonėms pa
tiksiu. Pradėjęs dirbti scenoje 

j norėjau būti artistu, ne daini- 
ninku, o išėjo visai kitaip. Ra
šymas reikalauja kitokio talen
to. Norėčiau būti artistu. Esu 
keletą dainų parašęs, kai užei
na nuotaika. Neturiu kūrėjui 
reikalingos disciplinos.

— Kaij> išsisaugojote iki šiol 
nevedęs? Kokios moters pagei
daujate?

Niekad nebuvau net arti 
vedybų. Romansams neturiu 
laiko. Gal per daug laiko ski
riu karjerai. Esu apsuptas tų 
pačių žmonių ir viskas eina 
beveik monotoniškai. Moters 
pageidaučiau... ištikimos. Ne
norėčiau artistės. Mažinu pa
sirodymus. šiemet jų turėsiu 
mažiau. Pinigų man užtenka. 
Noriu turėti daugiau laiko sau. 
Kartais pirmadienio ryte pra
dėdamas darbą studijoje būnu 
tiek pavargęs, kad net kalbėti 
sunku, o reikia dainuoti, šyp
sotis. Tai vargina ir pykina. 
Nuovargis didėja. Pasirody
mai ir žmonės per daug išspau
džia. Jie nežino, kaip aš jau
čiuosi parėjęs namo, atsigulęs; 
nežino, ar gerai miegu. Kartą 
žurnalistai sakė, aš mažai ben
draująs su spauda. Atsakiau, 
esu čia, kalbuosi su jumis, ko 
daugiau norite. Negaliu visą 
laiką būti su visais.

— Kas jums gyvenime pa
dėjo?

— Niekas. Ėjau, stengiausi 
ir laimėjau vienas. Man labai 
sekėsi.

Jam patinka krepšinis, sli
dinėjimas. Skandinavijoje, Pa- 
baltyje, Lietuvoje nebuvo.

• “Jaunavedžiai, aplankykite 
Arktiką! Ten naktis trunka 180 
parų”, skelbia vienas amerikie
čių lėktuvų bendrovės reklami
nis plakatas.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

kitais metais tenai statysiu na
mą.

— Spauda rašo teisingai apie 
jus?

— Kartais tebūna tik pusė 
teisybės, kita pusė žurnalistų 
pridėtos fantazijos. Keista, ko
dėl nerašo mano pasakytų min
čių?

— Daugeliui žmonių nepa
tinka labai garsi muzika, ko
kią praktikuoja “rock” 
ka. Ar jums tokia garsi 
ka patinka?

— Garsi muzika man
tinka ir tokios nenoriu klausy
ti, bet kartais ir man reikia 
vartoti garso stiprintuvus, nes 
dainuojant, pavyzdžiui, Madi
son Square prieš 20.000 žmo
nių, kitaip nebūtų įmanoma 
būti visų išgirstam.

— Kodėl viešai prieš garsią 
muziką nepasisakote?

— Nenoriu žmonių mokyti.
— Kodėl nepasisakote prieš 

narkotikų vartojimą?
— Pora mano mokslo drau

gų jau mirė nuo narkotikų. Bet 
ir vėl, nenoriu mokyti žmonių. 
Narkotikus vartojantieji turė
tų žinoti, kas jų laukia. Tegul 
galvoja ką jie daro.

— Jei kada baigsis jūsų po
puliarumas, ką darysite? No-

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

J. A U G U S T A 1 T I S 

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA 
154 pusi, knyga. Kaina $1.50
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Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smętonos valdymo 
laikotarpį pažistantieji 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 S1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060cgimė 1950 m.

Jo tėvas ar
David Cassidy 

New York, N. Y. 
tistas Jack Cassidy, motina ar
tistė Evelyn Ward. Bet į gyve
nimą išėjo neprašydamas tėvų j 
rekomendacijų.

Į pasikalbėjimą su spauda 
atėjo pavėlavęs, lydimas trijų 
saugotųjų. Atrodo kukliai. At
sisėdo, laukia klausimų . Tyla.

Jis nusišypso. ‘Turite klau
simų?” Dar tyla. “Gerai, 
pradėsiu. Sakykime, kodėl 
čia esu? Kad pasikalbėčiau 
jumis!”

—Ponas Cassidy, kur įre- 
korduojate muziką? Ar turite 
mikrofonus tik studijoje, ar ir 
namuose?

— Vadinkite David, gerai? 
(Šypsosi maloniai, paprastai, 
nuoširdžiai). Muziką įrekor- 
duoju, kur paprastai muzika 
rekorduojama, bet garsus įra
šančių įtaisų turiu įvairiose 
vietose.

— Kur daugiausia gerbėjų, 
neskaitant Amerikos?

— Tur būt Anglijoje. Nors 
prieš porą mėnesių, kaip suži-

as 
aš
su

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS 
100 didelio formato psl-, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

būti visuomenėje. Neno- 
ir čia atvykti, nes šiuo 

norėjau pailsėti. Bet ži- 
reikia ryšio su visuome- 

Noriu turėti daugiau lais
vo laiko, pabūti savo namuose, 
pas artimus draugus, kiek ga
lint ramiau. Kartais atrodo, 
žmonėms manęs nereikia.

— Ar pasiekus tokio garso 
gyvenimas pasikeitė?

— Gyvenimas pasikeitė, bet 
ne aš. Gyvenime reikia turėti 
tikslą ir jo siekti. Pasisekimas 
yra malonus jausmas, bet kar
tais nėra tokio džiaugsmo, kaip 
daugeliui gali atrodyti.

— Kuo norite būti?
— Pilnai laimingu. Taip, 

milijonai plokštelių parduota, 
jas daugelis groja, pirmas įspū
dis svaiginantis, bet vos grįžus 
namo, pajunti, kad viskas baig
ta ir dingsta scenos džiaugsmas. 
Kaž ko trūksta iki pilnumos. 
Man patinka žmonės scenoje, 
nes jie džiaugiasi manimi, bet 
vis tiek kaž ko trūksta. Ištisas 
penkias dienas savaitėje atiduo
du scenai, visiškai neturėda
mas laiko sau. Tai yra per 
daug. Susikrauna daugybė as
meninių reikalų, kuriems tvar
kyti nėra laiko. Noriu turėti 
daugiau laiko sau. Įtampa var
gina,, nervina, nors esu tik 22 
metų amžiaus.

— Kai atostogavote Prancū
zijoje, Italijoje, ar sutikote 
įdomių žmonių?

— Važinėjau vienas su Volks- 
wagenu “camper”. Norėjau 
pamatyti daugiau Europos, ne 
draugysčių ieškojau.

Kur norėtumėte pastoviai gy
venti?

— Turiu namą San Fernan
do Valley,'Calif. Ten man pa
tinka. Turiu žemės Havajuose,

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.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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OKUPUOTOSIOS LIETUVOS 
LANKYTOJŲ ĮSPŪDŽIAI...

kiais dažais. Populiarūs yra 
raudoni dažai... Jais tepama 
taip gausiai ir taip tirštai, kad

Mūsų lankytojai okupuoto- Lietuvos veido nebematyti...
sios Lietuvos, grįžę pasakoja Pro juos nesulaikomai skver- 
patirtus įspūdžius. Deja, tie biasi ne Vilnius, ne Trakai ar
įspūdžiai dažnai būna nuspal- Druskininkai, o Kremlius. To-

kiuose pasakojimuose vaiz
duojama Lietuva, kaip lais
viausias, laimingiausias ir pa
žangiausias kraštas. Girdi, 
Stalino laikai pasikeitė. Taip 
pasikeitė, bet Stalino darbai 
ir toliau garbinami. Niekas ne
gali kalbėti apie komunizmo 
pasikeitimų* kol jis nepasmer
kė savo darbų. Komunistai ne-

i RENOIR’AS SUTRAUKIA MINIAS
Kai Chicagos dekadanso pio

nieriai Chicagos Meno institute 
rengdavo visuomenei dusinti ma
kabriškas parodas, tai salės bū
davo tuščios. Kai vasario 3 d. bu
vo atidaryta prancūzų inpresio- 
nisto Auguste Renoir 88 kūrinių 
reprezentacinė tapybos paroda,

žmona pririšdavo prie riešo tep
tukų, kad galėtų nors taip dirb
ti. Paskutinysis jo natiurmor
tas — gėlės, — stipriai liudija 
jo įprastinės technikos sutriki
mą. Gėllės neturi to švelnumo, 
ploniausių spalvų niuansų, bet 
atrodo, kaip kietas eskizas. Rė

Padabino vyrus, nurengė moteris
Sovietų valdžia, nutarusi glaudžiai bendradarbiauti 

su vakarais, įsakė vyrams tinkamai pasipuošti. Pradžią 
parodė pats Leonidas I. Brežnevas, komunistų partijos 
pirmasis ir generalinis sekretorius, duodąs įsakymus ne 
paprastiems valstybės ir partijos pareigūnams, bet nu
statęs normas ir patiems aukščiausiems sovietų valdžios 
ir partijos atstovams. Susitikęs su Niksonu, jis visuomet 
fotografams parodydavo puikų savo kaklaraišį.

Pasibaigus Niksono vizitui, Brežnevas įsakė visiems 
aukštesniems partijos nariams ir valstybės pareigūnams 
nešioti kaklaraišį. Anksčiau rusai nešiojo užsegamas “ru- 
baškas”, kaklaraišis jiems nebuvo reikalingas. Toną 
duodavo Stalinas, niekad kaklaraišio neužsirišęs. Stalino Į 
valdymo laikais Brežnevas niekad kaklaraišio nedėvė
jo. Jo neturėjo ir kiti sovietų valdžios pareigūnai. Iš vi
so, kaklaraišiai per 50 metų Rusijoje ir rusų okupuotuo
se kraštuose buvo ne madoje. Tuo tarpu šiandien parti
jos konferencijon važiuojantiems komunistams jau įsa
kyta dėvėti kaklaraišį, užsienin skrendantiems lakūnams 
užsirišti kaklaraišį, o paskutiniu metu visiems pasienio 
sargams įsakyta įsigyti ir galimai dažniau nešioti kak
laraišį.

Visa tai gražu ir gerai, bet Brežnevas ncapsižiūrėjo. 
Brežnevui neatėjo mintis, kad ne visi ir jo įsakymai tuo
jau gali būti išpildyti. Jis įsakė išrinktiems komunistams 
įsigyti kaklaraišius, bet jis pirma turėjo patikrinti esan
čių kaklaraišių atsargas. Jam tai neturėtų būti sunku, 
nes prie jo stalo yra visų svarbesnių sovietų valstybės 
sandėlių mygtukai. Pagaliau, jis būtų galėjęs paklausti 
vyriausią valstybinio plano komisijos pirmininką, kad 
paaiškintų kokios yra atsargos. Šį reikalą Brežnevas vi- 
visiškai užmiršo. Įsakymą gavę komunistai ir valstybės 
pareigūnai metėsi į krautuves kaklaraišių pirkti. Kiek 
ten buvo, tuojau išpirko, o kai reikėjo daugiau, tai ne
buvo iš kur krautuvių lentynų papildyti. Visai netikėtai 
ir nelauktai, visoje Sovietų Sąjungoje atsirado kaklarai
šių krizė. Jauni vyrai norėjo įsigyti kaklaraišius, bet 
negalėjo, nebuvo kur jų įsigyti.

Kai mažėja duona ar bulvės, tai tuo pačiu metu jos 
brangsta. Atsirado “juodoji” rinka, kurioje gali įsigyti 
ir nesamų prekių, bet jų kainos jau žymiai didesnės. Mas
kvos krautuvėse bulvių gali ir nebūti, bet Maskvos rinko
je ir šalčiausią dieną bulvių gali įsigyti. Maskvon jas at
veža kaimiečiai, turintieji kelis arus žemės šalia savo na-

melių. Anksčiau apie namus rusai ūkininkai sodindavo 
gėles, šiandien jie apie namą sodina bulves. Dalį tų bulvių 
patys suvalgo, bet jie pajėgia po kelis svarus parduoti. 
Žinoma, jie stengiasi už jas didesnę sumą rublių gauti.

New Yorke leidžiamas Novoje Ruskoje Slovo surinko 
duomenis apie kaklaraišių stoką Maskvoje ir visoje So
vietų Sovietų Sąjungoje. Jeigu įsakymas nešioti kakla
raišius būtų paskelbtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos oku
pacijos metais, tai pratuštėjusius Maskvos ir kitų vieto
vių sandėlius būtų galėję papildyti Kaune, Klaipėdoje, 
Rygoje ir Taline esančiomis kaklaraišių atsargomis, bet 
iš minėtų kraštų jau seniai visi kaklaraišiai išvežti į Ru
siją. Minėti kraštai jau seniai “susocialistiniti”, jų san
dėliuose buvusios atsargos daug greičiau pasibaigė, ne
gu didžiausią prekybos patyrimą turėjusieji rusai galėjo 
įsivaizduoti. Geriausieji kaklaraišiai pateko “juodojon 
rinkon”, kur už juos teko mokėti stambias sumas. Komu-: 
nistų partijos centro komitetas pasiuntė patyrusį Komso- 
molskos pravdos redaktorių A. šlienkovą kaklaraišio kri
zės priežastims ištirti. Jis išaiškino nelaimės priežastį; 
daugeliui įsakyta, pirkti kaklaraišius, o tų kaklaraišių 
visoje Rusijoje nėra.

Šlienkovas matėsi su krautuvių vedėjais, pardavė
joms, dirbtuvių direktoriais ir net lengvosios pramonės 
ministeriais. Reikalui paaiškėjus, pati aukščiausioji val
džia turėjo imtis priemonių kaklaraišių krizei išspręsti. 
Jeigu kaklaraišių nėra, tai reikia juos pagaminti. Rusų 
emigrantų laikraštis, atpasakojęs Šlienkovo patirtį, pri
eina šitokios išvados:

“Kaip paprastai tokiais atvejais esti Sovietų Są
jungoje, taip ir šį kartą kaklaraišių stoka pradėjo 
nauja “kampanija”. Lengvosios pramonės ministe
rija pasižada antrąjį šių metų pusmetį pagaminti 13 
milijonų kaklaraišių, bet kokia kaina? Pasirodo, 
kad trikotažo ir galanterijos audinių pramonės, 
esanti Leningrade, Jaroslave ir Možaiske pradės ga- 
minti tiktai kaklaraišius, bet dėl šio patvarkymo šios 
dirbtuvės turės sustabdyti gaminti moteriškus apa
tinukus”. (Novoje Ruskoje Slovo, 1973 m. kovo 
5 d., 2 psl.).
Brežnevas įsakė sovietų pirkliams, lakūnams ir pa

sienio sargams pasidabinti, bet jis pirma nepasirūpino 
pastatyti kelias dirbtuvėles, kurios 'gamintų pašidabini- 
mui reikalingus kaklaraišius. Sovietų Sąjungoje yra di
delis planuotojų štabas, jiems išmokamos milijoninės 
algos, bet rusai planuotojai nieko negalėjo sugalvoti, kai 
atimti apatinukus iš moterų ir gaminti vyrams reikalin
gus kaklaraišius.

Naujai atvažiavusieji tremtiniai atsimena, ką sovie
tų karininkų žmonos darė Kaune. Kauno krautuvėse įsi
gyti baltiniai joms buvo toki gražūs, kad jos drįsdavo iš 
jų pasidaryti suknias vakarams. Greičiausiai, kad Lietu
voje ir kitose valstybėse įsigyti moteriški drabužiai jau 
sunešioti. Valdžia buvo priversta trijose dirbtuvėse ga
minti joms apatinukus. Brežnevas, norėdamas aprėdyti 
vyrus, nurengė moteris. Jis žino, kad į užsienius jos ne-, 
važiuoja ir niekas nematys kaip jos apsirengusios.

pasmerkia savo koncentracijos 
stovyklų ir nieko nekalba apie 
Katyną, Pravieniškes, Rainius 
ar Červenę. Gali kai kas aiš
kinti, kad Lietuvoje laikai švel
nėja, tačiau niekas negali ti
kinti, kad ten nebėra vergijos, 
ką liudija desperatiški lietuvių 
veiksmai... Lietuvis iš Sibiro 
savo laiške rašo: “Lietuva dar 
niekad nebuvo tokioj būklėj, 
kaip dabar. Paskutiniu laiku 
tiesiog šėtoniškai pradėta vary
ti ateistinė propaganda. Sten
giamasi Dievą išstumti ne tik iŠ 
viešojo gyvenimo, bet iš žmo
nių širdžių... Jums sunku įsi
vaizduoti kokia baisi diskrimi
nacija yra mūsų krašte tikin
čiųjų atžvilgiu”... Tai kalinių 
laisvė, kuri yra graži deklama
cijoje, sunkiai pakeliama tik
rovėje. Ko gi, bėgo iš tos lais
vės Simas Kudirka, Bražinskai, 
Simokaičiai ir visa eilė kitų... 
Ir jei taip kalba raudonieji pro
pagandistai, tai suprantama, 
bet kai tokiu tonu prabyla kai- 
kurie išeivijos intelektualai, 
darosi keista...

ŽODIS JAUNIMUI
Mūšų pavergtieji broliai ir 

mes jau žilagalviai išeiviai, 
šiandien kreipiame žvilgsnį į 
mūsų lietuviškąjį išeivijos jau
nimu. Mes tūrihie dar nema
žai idealistinio jaimimo, kuris 
sielojasi Lietuvos laisve... Bet 
deja, mes jau turime ir tokio 
jarinitiio, kuriam jau niekas 
daugiau nerūpi, kaip girtuok
liavimas, automobilis, Seksas 
narkotikai. Jam jokia Lietuva 
nerūpi. Jam jau nieko nesako 
kodėl jo tėvą okupantas nu
kankino Sibire. Kodėl jo tėvas 
ir motina paliko tėviškę, na
mus. ..

Mūsų didysis patritibas, didy
sis knygnešys Jurgis Rieliiitš 
kalbėjo vienam jaunam ano 
meto lietuviui studentui. Jo 
žodžiai turėtų būti šventi ir 
šiandien kiekvienam išeivijos 
jaunuoliui. Žinoma, jie nebus 
šventi tokiam, kuris kūnu ir 
dvasia susmukęs. Jis kalbėjo:] 
“Vaike, kol jaunas mokykis! 
Ne sau, ne mums, bet savo že-: 
mei, maskolių pavergtai. Auk, 
stiprėk nenuilstamai kovoti už 
laisvę. Kova: ji paveldėta iš 
mūšų protėvių, kurie savo že
mę gynė ir savo galvas už ją 
padėjo... Ji toliau eina!... 
Matai, jau žilo plauko susilau
kiau. Vis Rar krutu, nešu

kuri pasibaigs balandžio 1 d., tai 
minios žmonių ilgiausiomis eilė
mis, net muziejaus lauko pusėje 
laukia progos įriti.

Praeitą ketvirtadienį nuėjau 
dar kartą pamatyti pasaulinio 
garso dailininko Renoir’o paro
dos, tai eilėje reikėjo išstovėti 
daugiau, kaip valandą laiko, kol 
įleido į galeriją. Įėjus į vidų tas 
pats: kaip silkių statinėje, nė 
pajudėti negalima. Pagaliau, va
dovybė susiprato padaryti ge
riau. Neįleido naujų žiūrovų, kol 
nors kiek neprasituštino patal
pa.

Negalima sakyti, kad visuome
nė “suakmenėjusi”, nejautri es
tetikai bei menui. Publika išsil- 
guši prasmingo meno, švarios 
dailės ir kultūros.

Pierre Auguste Renoir gimė 
1841 m. Mirė sulaukęs senatvės 
1919 metais. Jis turėjo parali- 
žūojantį artritą, negalėjo deši
nės rankos pirštų valdyti, tai

skleidžiu knygas ir raštus po 
kaimus, sodybas, šaukiu senus 
ir jaunus į kovą, Šventąją ko
vą už laisvę žemės, maskolių į 
pagrobtos! Tai buvo seniai, 
jau daug kas pakito, bet tavo 
žodžiai, knygnešy, mums pa
sakyti visi gyvi ir nauji...

Puikūs mūsų tautinių šokių 
ansambliai. Jais žavisi net ir 
svetimtaučiai. Bet to dar rha- 
Ža... šokančios lietuvybės ne
pakanka, hiūhls Veikia skai
tančio jaunimo; nes tik jis gi
liau tietuvybėn įsijungs, są
moningai ją įvertins, drąsiai ir 
ryžtingai neš tolyn tą kilnią 
Tėvynės vėliavą, kuria sun- 
tiohi šukom iškėlė mūsų brb- 
lai, lyg šiol tragiškai gniuž
domi maskvinių tironų, žila- 
galtio knygnešio žodžiais ta
riant — riiaskbtiiį pagrobtoje 
mūšų 'tėvynėje... Tik tada 
ritus guos ano lietuvio iš ŠibirO 
rašyti laiške šie prasmingi žo
džiai: “tebijokite, Marijos že
mės vaikai liks ištikimi, nors 
ir mirti reikėtų, jie neš Kris
taus vėliavą nenuilstamai; ne
nusileisdami dvidešimtojo am- 
tiuiis bedievybei. Už jus au
kojame savo kentėjimris. Dvi
dešimtojo amžiaus bedievybė 
atėmė laisvę, pavergė Tė^Uę, 
suvarė muš į katakombas, ta
čiau riiūšų tikėjimo iiėišplėšė, 
tik padarė mus dar tvirtes
niais!”.. .

(Pabaiga)

noir savo kūrybos kelyje praėjo 
tris periodus. 1) akademinė mo
kykla, kai jis dirbo kartu su ki
tais impresionistais Monet, Cour
bet, (pats vyriausias iš jų gru
pės), Pissarro, Sisley ir kt. 2) jo 
kūrybingiausias savistovus pe
riodas, kuriame sukūrė gryna
me impresionizme puikių portre
tų, ypač moterų, ir 3) kai 1881 
m. nuvyko į Italiją. Italijoj jis 
susižavėjo Rafaeliu ir kitais re
nesanso klasikais. Jis nutarė “at
sinaujinti” klasikoje. Jis pasa
kė: “Aš jau 40 metų sulaukiau, 
o vis dar pasimetęs”. Jį labai 
paveikė Rafaelio ir Ingres ta
pyba. Stengėsi pagerinti pieši
mo sistemą, bet tuo pačiu nu
stojo to šviesaus atmosferinio 
kolorito, kokio siekė visi im
presionistai. Tačiau negalėjo 
visiškai pamesti impresionisti
nio stiliaus nei formos. Jo Ve
necijos katedra ir kanalas, taip 
pat skaistaus kolorito, tiktai pa
tepimai šiek tiek skiriasi nuo 
ankstyvesnių paveikslų techni
kos.

Renoir’o pirmas mokytojas bu
vo akademinis tapytojas Gleyre 
Paryžiuje. Vėliau jis įsitraukė 
į atsimetėlių nuo Akademijos 
grupę, kuri pasivadino “Impre
sionistais’’?’ dienos šviesos išpa
žintojais. 1874 m. ši grupė su
rengė savo narių parodą vardu 
Le Independentes. Publika juos 
išjuokė, pasipiktino, nes . buvo 
staigmena, su kuria publika ne
buvo apsipratusi, nesuprato “at
virame ore daugiaspalvės švie
sos”, nei Įprastinio grožio jų ta
pyboje. Keliems metams pra
ėjus, impresinionistai užslopino 
Akademiją. Parodose jie pradė
jo pirmauti. Amerikiečiai pir
mieji pradėjo pigiai pirkti impre
sionistų tapybą.

Pierre Auguste Renoir yra vie
nas iš tų ''didžiųjų Europos ta
pytojų, už kurio paveikslus pirk
liai moka milijonus dolerių, bet 
ir jų daugiau nėra, šiai paro
dai Renoir’o kūriniai būVo pasi
skolinti iš privačių kolekcionierių 
ir iš kitų muziejų — čia ir Eu
ropoje.

Parodą verta pamatyti, nes 
daugiau tokios progos nebus.

M. Šileikis

1907.IX.10 Šiauliuose gimė ra
šytojas Antanas Rūkas (mirė 
1967.VH.21).

• Moterys yra tam, kad jas 
mylėtume, bet ne tam, kad su
prastume. Oscar WiMe

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DEL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis 
II — dalis
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“Mes atvežėme konstruktyvinių planų 

visą portfelį, bet p. Tūbelis viską sukriti
kavo. beveik be išimties pasakė: negali
ma. negalima, reikia persvarstyti, pažiū
rėti, pagalvoti“, atsakiau. “Man dabar 
Klaipėdos politiniai klausimai pasidarė la
bai aiškūs. Aš irgi seniau manydavau, 
kad kai kurie dalykai priklauso nuo direk
torijų. nuo jų nesugebėjimo, bet dabar 
matau, kad ypatingai ekonominiuose rei
kaluose direktorijos yra bejėgės, priklau
so nuo gubernatoriaus, šitas nuo ministe- 
rio pirmininko. O čia sustoja kiekvienas 
sumanymas, kiekvienas konstruktyvinis 
plėnas”.

“Ret turint tam tikrą planą reikia mi- 
histerį * pirmininką įtikinti”, manė Lozo
raitis.

“Mes su pirmininku kalbėjome dvi die
nas, apie astuonias valandas. Laiko atžvil
gio tai labai daug. Kalbėjom angelų liežu
viais arba kartais pasakėme ir posakių, 
kurių jis nemėgsta girdėti, bet išdavos li
ko nepaprastai mažos. Jeigu iš visų mūsų 
planų gavome tik kontingentą spirito va
ryklai ir pažadą, kad Lietuvos Eksportas

Klaipėdoje paims virš normos apie 1.000 
kiaulių, kurio pažado vykdymą net nega
lima patikrinti, reikia konstatuoti, jog ne
apsimoka net direktorijos kelionės išlai
dos. Smetona mums neleido net prabilti.

Čia mano supratimu pasibaigia visos 
mūsų konstruktyvinės politikos galimybės. 
Mes galime sėdėti direktorijos kėdėse, kol 
Seimelis gaus galimybės mums formaliai 
pareikšti nepasitikėjimą, arba Tamsta 
pažadėsi signatarams dabartinę direktori
ją paleisti arba gubernatorius nuspręs, jog 
mes nusipolitikavę ir mus reikalinga pa
keisti naujais, neaprašytais asmenimis”.

Bet dar yra kitokių politikavimo prie
monių”, tęsė ministeris.

“Kokių gi, pone minister!?” — klau
siau.

“Reikia stengtis sueiti į kontaktą su 
Klaipėdos krašto politiniais sluoksniais, 
su opozicija, su jų vadais, juos pakviesti 
į arbatas arba vakarienes, su jais išsikalbė
ti, taip kaip diplomatijoje kad datom Ė”, 
aiškino ministeris lyizoraltis.

“Pone ministeri”, atsakiau, “čia eina 
kalba dėl svarbesnių dalykų negu dėl ar
batėlių. Tamstai irgi žinoma, kad arbato
mis Urba vakarienėmis diplomatai nepa
perkami. čia kuo mažiausiai kalbama* apie 
politinius reikalus. Politika kuriama vals
tybių centruose. Taip pat yra Klaipėdoje 
ir Kaune. Čia eina kova dėl pasaulinio 
masto klausimu; vyksta kova tarp Lietu
vos respublikos ir Trečiojo reicho , Berly

ne. Arbatos ir vakarienės tame reikale nie
ko nepadės.

Dėl pačios reprezentacijos turiu pasa
kyti, jog ji priklauso gubernatoriui. Jis 
tam ir turi lėšų. Pas Navaką dabar riėri- 
lanko nei von Sauken. nei vietinės opozici
jos vadai. Mes visi Klaipėdoje stovime kalji 
ant sidabrinio tableto. Jeigu aš, kaip di
rektorijos narys arba gubernatūros pata
rėjas pradėsiu su opozicija arbatauti arba 
vakarieniauti, tuoj pasidarysiu konkriren- 
tu gubernatoriui ir greitai jis mane kaip ne
patikimą asmenį iškraustys”.

“Negali taip būti”, abejojo ministeris.
“Kiekvienas mūsų žingsnis Klaipėdoje 

stebimas ir tiesiog fotografuojamas. Jau 
dabar mūsų pavardės dažnai girdimos Ka
raliaučiaus Heimatfunke, tuomet mes jas 
pamatysime ir Kauno humoristiniame 
žurnale “Kuntaplis”. Daugelis lietuviškų 
urapatriotų jau dabar mumis nepatenkinti, 
mes būk perdaug pasidavę nacionalsocialis
tiniams sluoksniams, o tai dėlto, kad iries 
atmainėme keletą Reizgio direktorijos pa
darytų absoliučiai nepateisinamų dalykų.

“Jeigu mes jau nebegalime tinkariiai 
paveikti pasaulinio masto veiksnius, turė
tumėm bent stengtis pašalinti šituos smul
kius ekonominius ir finansinius dalykus, 
kurie taip smarkiai liečia krašto gyvento
jų daugumą ir ją taip aiškiai sukelia prieš 
centro vyriausybę. Apie šiuos klausiitiris 
Kaune net nenorima girdėti.

“Klaipėdoje yra visai kitoks pelitinis 
ūpas, negu kauniečiai politikai supranta

atba įsivaizduoja. Daugelis iš jų visai ne
nori šurirasti Klaipėdos problemas, sudaro 
prie žalio stalo polititnęs sistemą ir ją tai
ko praktiškame gyveniriie. Suprantama, 
kad tokiu būdu sudaryta sistema negali 
duoti teigiariiO teznltatd. Jeigu iš mūsų pu
sės kas nors kitaip kalba, jis skaitomas 
politiniu ntsUSipratėlin arta grynu opozi- 
cionieriri.

Reikia konstatuoti, kad tokiame įtemp
tame laikotarpyje nei Vierias atsakomingų 
Kaulio politikų hfeitvyko Klaipėdon ir bent 
porą dienų apsidairė krašte. Tuomet jiems 
sū si d a rytų aiškesnis vaizdas, iš vienos pu
sės gal SOmažėtų įsivaizdintas pavojus, o 
iš kitos pusės gal įvertintų tikrąjį pavojų 
ir tuomet darytų Žygių ja mpašalinti. Mes 
vakar siūlėm ir p. Tūbeliui apsidairyti Klai
pėdoje, bet negalima pasakyti, kad jis tuo 
būtų buvęs sužavėtas.

Norėčiau tą patį ir Taflišlai pasiūlyti, 
kuris kas dieną ėšate užiihUs Klaipėdos 
klausimais. Ešn įsitikinęs, kad toks kėle- 
tos dienų pabuvimas krašte atidarytų daug 
platesnių perspektyvų, čia greitai paaiš
kėtų, kad iš tikro reikia krašte vesti kon
struktyvinę politiką ir kokie šftbš politikos 
dėsniai turi būti. Jeigu ta prasme nieko ne
bus daroma, viris mūsų pastangos nueis 
niekais”, baigiau.

Lozoraitis viską išklausė nesimainančiu 
veidu, konkrečiai į juos ne atsakydamas 
Dėl mano paskutinio pasiūlymo pridūrė:

“Aš mielai atvažiuočiau į Klaipėdą, bet 
deja, labai mažai turiu laiko. Bet už Klal-
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pėdos krašto politiką yra atsakomingas 
Juozas Tūbelis, kuriam tiesioginiai yra pe- 
vesti visi Klaipėdos reikalai”.

Tuo posakiu ministeris Lozoraitis savo 
įprastu atsargumu j ari iš anksto užkirto 
kelią kOkirin nors kompetencijos konflik
tui iškilti, nors man buvo pasiūlęs politi
kuoti su politine opozicija arbatėlėmis ir 
vakarienėmis.

“Bet visgi reikia tikėti, kad visi reika
lai pasibaik gerai”, baigė užsienin reika
lų įhinlšteris.

Nors Lozoraitis apie keturis metus bu
vo Užsienių reikalų ministeris, jis tikrai 
nei vieną sykį neatvyko Klaipėdon, nors 
kelioms valandoms.

PASIKALBĖJIMAS SU 
VALDYTOJU FETERAUSKU

SekanQ ^4 užėjau pas Lietuvos vals
tybinio draudimo įstaigos direktorių Fete- 
rauską. Faktas. kad tb klausimo negalė
jome išaiškinti pas tiiihlsterį pirmininką 
ik iš ten gariti kokį riors parėdymą, padarė 
mane Feterausko akyse eiliniu prašytoju. 
Sutikau labai ilgą, hėpaprastai išdžiūvusį 
ir kaulėtą, arti 60 ritėtų amžiaus žmogų.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
“NAUJIENAS-
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OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIRS 
m 9IRKL88 LIGOS

2858 w. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ren. t*l. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building. T*l. LU 5-6446 
Priima ligoniu* nasal tmsitarimą 

sei neatsiliepiąs skambinti 3744012

’•l*f.: PRospoct S-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1148 WEST 63rd STREET 
rat: kas diena po pietų 1-3; rak. 7-8 
aktai antradieniui* įj penktadieniais 
Trečiai. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Ros. 3241 WEST 66th PLACE 
Phom: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
INKSTU IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Taiof. 6954533 

Pox Valley Medical Center 
360 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Read.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

-irmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
<ntrad.. penktadieni nuo 1—5. tree. 

ir jteštad. tiktai susitarus.

Rtt.: GI 84873

DR. W. EISIM - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ. LIGOS 
Ginekologine chirurgija 

0132 So. Kedzio Ava., WA 5-2670
valandos pagal susitarimą- Jei neat

siliepia. skambinti Ml 34001.

OR. NINA KRAIKEI- 
MIMAUCEUONAITE

aKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Šo. KEDZIE AVĖ. 

Telof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71 if STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai, popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES 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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 9254296

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

w uždaryta..,., 
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligo< 
Ofisas: 2652 WEST SŽth STREET 

Tel: PR 8-T2Ž3
OFISO VAL.: pirm., antrąd.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 64 vaL vak šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 
, , , pagal susitarimą._________

k TvmesMiis, M. D., s. c
CHIRURGAS

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

RozM. fel*f.: Glbton 3-6193
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsfliepią, tai telef. Gi. 84195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
9S ORTHOPEDAS-PROT feZISTAS

Aparatai - Protezai. Med Ban
’s' dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Support*) ir t L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd Sf„ Chicago, III. 60629 

Telef.: PReepect 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIRNO&E". — TPRl GERIAUSIA

PAStRltKtM4 ttZNYTfc

Šiaurės Amerikos lietuvy sportinė išvyka 
(Pasikalbėjimas su 5ALFASS pirmininku J. Bariu)
Kokie motyvai skatina ŠAL- 

FASS Sąjungos Centro Valdybą 
rengti sportinę išvyką į Euro
pą?

Sikiant nuodugnesnio atsaky
mo į šį klausimą, reikia, bent 
trumpai, pažvelgti į Sąjungos 
tikslus ir užsimojimus ir j tai 
ką ji atlieka, nes ten glūdi esmi
nės priežastys.

Lietuvių sportuojančio jauni
mo organizavimas, sportinio ju
dėjimo ugdymas, varžybų vyk
dymas bei sportinė reprezentaci
ja šiaurės Amerikos ir tarptau
tiniuose susitikimuose yra dalisr 
šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos siekimų ir darbų, kurie yra 
akstinu jos egzistetncijos bei pa
skirties ir jau ištisą dvidešimt
metį yra atliekami su didesniu 
ar mažesniu pasisekimu.

Norint šiuos darbus ir paskir
tį sėkmingai tęsti ateityje, no
rint lietuvių sportinę šeimą, ku
riai šiandien priklauso apie 1,200 
narių išlaikyti ir stiprinti, Są
junga, kaip ir kiekviena kita or
ganizacija, privalo nuolatos bū
ti gyva ir aktyvi, jos veikla ša
kotis, aspiracijos augti.

čia yra priežastys, kurios ska
tina rengti išvyką Europos. Ypa
tingai, aky vaizdo j e netolimos 
praeities kelionių į Pietų Ameri
ką ir Australiją bei pastarųjų 
atsilankymo šiame kontinentte. 
Netenka abejoti šių visapusiš
ka įtekme į lietuvių sporto gy
venimą ir sportinį judėjimą.

Tačiau gal esminis išvykos mo
tyvas yra išreikštas kitame tiks
le. Įstatuose sakoma, kad Sąjun
ga, jungdama lietuvius sporti
ninkus, siekia derinti sportinį 
gyvenimą su kitomis lietuviško
mis organizacijomis ir institu
cijomis. Reiškia, tikslai nesibai
gia vien varžybų vykdymu bei 
lietuviško sporto ugdymu. Ly
giai Sąjungai yra svarbu išlai
kyti tautinį išeivijos charakterį, 
garsinti Lietuvos vardą, plėsti 
stiprinti lietuviškus -saitus, Ame

GRADINSKAS
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 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So.,Harlem Aye,, - 584-1220

GUŽAUSKŲ
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84834

-------- ------------------- -MB M. f"

(SOPHIE BARČUS
RADIJO 8EIMOS »ALANDOS

Visos programos iŠ W0PA, 
1496 kil. A. M.

, Lhtuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek

> į madienį nco 8:30 iki 9:30 vii. 
ryto.-

Telaf.: HEmlock 4-2413
> 7159 S*. MAPLEWOOD AVE. į 

CHICAGO, ILL. 80629 

rikoje ir užjūriuose. Sportas yra 
viena iš priemonių tai atlikti. 
Mus džiūdina “Grandinėlės” pa
sirodymai kontinente, mūsų gy
vam vardui skelbti yra planuo
jama “Grandies“ asamblio išvy
ka į Pietų Ameriką. Tolygus in
teresai veda ir mūsų sportinin
kus Europon. Varžybose ir su
sitikimuose su Įvairių kraštų ir 
vietovių vienetais, nekartą bus 
primintas ir kartojamas lietu
vių vardas, nekartą bus mini
ma mūsų šalis ir jos būsena. Ne
abejotina, kad tai derinasi su 
lietuvių visuomenės ir instituci
jų siekimais.

Galiu dar pažymėti, kad da- 
bartinitu metu yra dedamos pa
stangos aplankyti Vasario 16-tos 
gimnaziją bei Anglijos lietu
vius ir jų aplinkoje žaisti ke
lias rungtynes.

Kokie sporto vienetai dalyvaus 
išvykoje?

Visą šiaurės Amerikos, tai yra 
Kanados ir Jungtinių Amerikos 
valstybių, lietuvių sportininkų 
grupę sudaro Vyrų Krepšinio 
rinktinė, Moterų Tinklinio Rink
tinė ir Moterų stalo teniso dve
jetas.

Kaip bus sudarytos Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Rinktinė?

Praėjusių metų pabaigoj Cen
tro Valdyba specialiais praneši
mais kreipėsi į Sąjungai priklau
sančius klubus, kviesdama no
minuoti savus kandidatus rink
tinėms. Tuo pačiu ruožtu Krep
šinio Komitetas laiškais kreipė
si į eilę sportininkų, kurie dabar
tiniu metu žaidžia įvairiuose uni
versitetuose, tačiau nedalyvau
ja Sąjungos veikloje. Šiuo at
veju, norint būti tinkamais kan
didatais, dvi sąlygas reikėjo pa
tenkinti, nekalbant apie indivi
dualines savybes ir sugebėjimus.

a) Bent vienas iš tėvų priva
lo būti tikros lietuviškos kil
mės.

b) Kaip atletas, kandidatas 
privalo turėti mėgėjo statusą.

Iki šiolei turime apie 30 krep
šinio kattdidatų, 15 tinklinio kan
didačių ir 3 rimtas stalb tenišo 
kandidates, nes remiantis bend
ru vertinimū, jos člaBartin iu me
tu yra pajėgiausios šiaurės Ame
rikos lietuvių stalo tenisistės. 
Krepšinio Rinktinę sudarys 12 
žaidėjų, tinklinio — 10 žaidėjų ir 
stalo teniso grupę dvi žaidėjos.

Išvykos kandidatų kvalifika
cijos ir pajėgumas bus vertina-

nes tuo laiku galima laukti di
desnio žiūrovų skaičiaus.

Kurias valstybes numatote 
aplankyti?

Yra mezgami kontaktai ir pla
nuojamos varžybos su Sporto Fe
deracijomis ar paskirais klubais 
Austrijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
ItaHjojfe, Olandijoje, Prancūzi
joje, Šveicarijoje ir Vokietijoje, 
šiose valstybėse yra numatyta 
12 krepšinio rungtynių. Tačiau 
ar visos rinktinės Europoje ke
liaus kartu, aplankys tas pačias 
valstybes, žais tolygų skaičių 
rungtinių, Šiandien dar nėra tiks
liai paaiškėję.

Kokio lygio rinktines tikimasi 
sudaryti ir su kokio pajėgumo 
oponentais gali tekti žaisti?

Natūralu, yra tikimasi suda
ryti pajėgiausius reprezentaci
nius vienetus. Bet dabartiniu me
tu neturiu galimybių nei rinkti
nes vertinti, nei analoginiai gre
tinti, nes, visų pirma, nesu au
toritetas šiais klausimais, o ant
ra, tik po Sąjungos Žaidynių pa
aiškės jų sąstatas. Tik tuomet 
bus įmanoma krepšinio, tinkli
nio bei stalo teniso žinovams tik
sliau matuoti rinktinių kalibrą 
ir jas palyginti su buvusiomis 
reprezentacinėmis jėgomis. Ta
čiau turimi daviniai leidžia dau
geliui pažįstančių lietuvių krep
šinio lygį samprotauti, kad gali
ma tikėtis vieneto pajėgumu pri
lygstančio rinktinei vykusiai 
Australijon ar eilei Amerikos 
universitetų komandų.

Oponentai, kitaip tariant, Eu
ropos komandos bus įvairaus pa
jėgumo. Pavyzdžiui, yra žino
ma, ka krepšinio lygis ten yra 
labai pakylęs. Nevienas klubas 
turi porą amerikiečių žaidėjų. Mū 
sų rinktinei gali tekti susidurti 
su vienetais, kurie pastaraisiais 
metais yra nugalėję Amerikos 
universitetų komandas. Lygiar 
grečiai Vakarų Europoje pradė
jo augti pažanga ir susidomėji
mas tinkliniu. Ir čia reikia lauk
ti įvairaus kalibro varžybų.

Stalo tenisas yra įsišaknijęs 
Europoje nuo seno. Nauji, iš ja
ponų ar kinie^uį. ądoptuoti meto
dai turi įtakos į jų kylantį žaidi
mo lygį. Neabejotina, kad bus 
rungtyniaujama šu įvairinus pa
jėgumo oponentais. Kol kas dar 
nežinome, kur ir su kuo teks 
žaisti.

Koks yra numatytas išvykos 
biudžetas ?

Dabartinė išvykos sąmata sie
kia 16,000 dolerių. Didžiausią su
mos dalį, apie 10,000 dolerių, su
daro kelionės į Europą išlaidos. 
Preliminariniams žaidimams ir 
rungtynėms, įskaitant sportinin
kų kelionės ir išlaikymo paramą, 
yra skiriama 1,000 dolerių. Vie
nos savaitės treniruotės ir uni
formų išlaidoms yra numatyta 
1,700 dol. Įvairios organizacinės 
ir pasirengimo išlaidos, įskai
tant nedidelę dalį atsarginio ka
pitalo sudaro apie 3,000 dolerių.

Šia proga yra verta paminėti, 
kad maisto, išlaikymo ir kelio
nės kaštai Europoje beveik vi
sais atvejais bus padengti te
nykščių organizacijų ar klubų.

irias: • .. '.
a) vykdant preliminarinius 

žaidimus ir rungtynes,
b) Sąjungos mėtinėse žaidy

nėse Detroite, š. m. gegužės 5-6 
dienomis.

Tik po pastarųjų žaidynių buš 
išrinkti rinktinių dalyviai. Kan
didatų dalyvavimas Sąjungos 
žaidynėse yra privalomas.

Rinktinių dalyvių tinkamu
mai nustatyti bus sudarytos ko
misijos, kurių sąstate dalyvaus 
paskirų išvyko grupių vadovai, 
sporto šakų komitetų nariai ir 
sporto apygardų skirti žinovai.
Taip pat komisijon bus kviečia
mi bent du paskirų sporto ša
kų specialistai iš Amerikos uni
versitetų. šios komisijos bus vie
ninteliais autoritetais, sudarant 
rinktinių sąstatus.

Jūsų informacijai, Krepšinio 
Rinktinės vadovu yra Jonas Va
laitis ir jam talkininkauja Vyt. 
Grybauskas, TinkHn io Rinkti
nės vadovas — Rytas Babickas 
ir jį pavaduoja Zigmas Žiups- 
nys ir Stalo Teniso vadovas — 
Jonas Nešukaitis.

Kada yra numatoma išvyka?
Visa grupė išskrenda iš Chi- 

cagos į Frankfurtą šią metą rug
pjūčio Ž5 dieną ir tuo pačiu kė
liu grįžta atgal rugsėjo 17 dieną 
tai bus 3-jų savaičių (21 dienos) 
laikotarpis. Metų laikmetį dikta
vo dvi sąlygos, būtent, reikėjo 
derinti mokslo metų pradžią šian | 
rėš Amerikos mokyklose su spor
to varžybų sezonu Europoje. 
Esant eilei potencialių išvykos 
dalyvių universitetuose, teko: 
vengti konflikto su studtijomis [ 
Amerikoje ir, tuo pačiu, vykti 
Europon varžybiniame periode,

Kaip numatote šias lėgas su
kelti?

Yra baigiamas sudaryti Išvy
kos Komitetas, žymus visuome
nininkas inž. Antanas Rudis su
tiko būti Komiteto pirmininku. 
ŠALFAS Sąjungos Centro Val
dyba bus vykdomuoju padaliniu 
ir atliks visus technikinius užda
vinius bei darbus, bet išvykos 
organizaciniai darbai ir, ypatin
gai, lėšų klausimas didele dali
mi guls ant Išvykos Komiteto 
pječių. Yra planuojami įvairūs 
aukų telkimo būdai, kaip antai, 
aukų lapų ir laiškų forma, ren
giant vakarienes ir pobūvius, do
vanų keliu, kreipiantis į lietuviš
kas organizacijas ir institucijas 
ir t. t.

Yra numatytos kelios krepši
nio rungtynės, kurios taip pat 
turėtų sukelti šiek tiek lėšų. Jei
gu sąlygos ir laikas leis, tikimės 
surengti porą rungtynių ir Ka
nadoje.

Tačiau sėkmingas išvykos įgy
vendinimas priklauso nuo visuo
menės pritarimo ir jos paramos. 
Praeitis byloja, kad didelė da
lis lietuvių bendruomenės sporti
ne veikla domisi ir Sąjungos 
reikšmingus darbus bei užsimo
jimus moraliniai ir materiali
niai remia.

IŠMINTINGAS SPRENDIMAS
Policininkas pristatė šerifui 

jauną amerikietį ir sako:
— Šerife, šitas vyrukas sto

vėjo gatvėje ištiesęs ranką ir el
getavo.

— Penkiolika dolerių baudos!
— nurodė šerifas.

— Bet kad jis teturi tik pen
kis.

— Paleisk į gatvę. Tegu su
renka likusius.

• Visokių būna prabudimų. 
Gražiausiai prabunda vaikai: 
praveria akis, ir lūpos jau šyp
sosi, ieškodamos dėl ko pasijuok
ti. Todėl ir visi namai nušvin
ta ne saulei patekėjus, o vaikams 
sukilus. Suaugusiųjų prabudi
mas sudėtingas: kartais vos vie
ną akį praverį, ir jau rieda aša
ra, o kitas nuo Savo dantų grie
žimo prabunda. Aldona šį kartį 
prabudo ne verkdama ir nė ka
lendama dantimis. Prabudo ir 
tiek. Ir rytas buvo gražus: pro’ 
langą matėsi balti debesiukai, 
kaip nuotakos mezginiai, iš 
džiaugsmo besivolioję padangėje.

Antanas Rūkas (iš Sužalotieji)

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Mylėkit* n*pri*t*lius įū^i, laiminkit* tuo*, kuri* jus keikia; gąral 
darykit* ti*ms, kuri* jūsy n*k*nžl* Ir m*l*kit*s už tuo*, kuri* piktai 
panaudoja jus ir kuri* jus persekioja. AAat. 5:44.
Čia yra būdas, kuriuo galime išmėginti tikrą savo širdies pobūdį prie 

tokių, kurie mums taip daro. Ar nori su linksmybe tokiems daryti gerą, ir 
kiek tik galėdamas pagelbėti jiems pamatyti savo klaidas ir jas nugalėti? 
Ar gali meilingai melstis už juos ir kantriai nešti su jais jų silpnybes, jų 
neišmanymą ir neišsivystymą, ir pasistengti būti gražiu pavyzdžiu, ir paro
dyti jiems geresnį kelią. Jei taip darai, tai neapkenti tik nuodėmę, o ne tą, 
kuris nusideda, visuomet turime neapkęsti nuodėmės, bet niekad nereikia 
neapkęsti nusidėjėlį. Neturim* laikyti neapykantoj nė vieną, kol Dievo 
neklaidingais teismas nebus pasakęs, kad nusidėjėlis yra neatskiriamas 
nuo nuodėmės; tegul meilė valdo kiekvieną brolį.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60829,

8V. RA8TO TYRINrrOJAI
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EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

)TUVIŲ DIREKTORIAI:

SUSIRLNKHįŲ
1’RANEŠIAiAi 

♦

— žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks kovo mėn. 
21 dieną 7:00 valA vak. Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Nariai kviė- 
čįami aptarti klubo reikalus ir laikas 
yra užsimokėti nario mokesčius. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvrenė, rašt

— Humboldt Parko LiėfUViy klubd 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 21 dieną. 12:15 vai. 
popiet Alinera Stmorts parkelio Sve
tainėje. 1640_N. Drake Ave. Nariai ir 
narės prašomi atvykti. Po susirinki
mo bus vaišės.

W. NUdRds, rašt.

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

15 Metų Mirties Sukaktis

AUGUSTAS M. BARČUS
Velionės Sophie Barcas vyhLš
Gyv. 7159 So. Maplwood Ave.

Mirė 195$ metų kovo mėn. 20 diėną, 6:45 vaL vakaro, sulaukęs 
70 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kretingos alps.. Girgždu mie
stelyje. y

Palaidota* Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Aldona Daukus. žentas Feliksas Daukus, 

3 anūkai: Terry,, Michael ir Sophia; sesers sūnus Anthony Steeples, 
jo žmona Helen ir jų Šeima; sesers dukterys: Valeria Sebastian, jos 
vyras Edward 4r_ jų šeima; mirusio švogerio William Lawrence žmo
na Connie su šeima; švogeris Chester Latfrence. jo žmona Elizabeth 
ir jų šeima ir daug draugų bei pažįstamų.

Lietuvoje tiko sesuo ir daug kitų giminių
Priklausė Dariąus-Girėno Postui 271 American Legion
Mūsų brangiajam tėveliui pagerbti buvo laikomos šv. Mišios ši 

rytą 8:00 vai,, koto 20 d.. Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 

taus jau nebepugrįši, bet mes anksčiau ar vėlian pas Tave nacistine. 
Tėbūna Tau lengvą ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
DUKTĖ IR KITI GTMINftS.

M

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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KAZIMIERĄ cEPUKĄ PALAIDOJUS i
Po ilgos ir sunkios ligos, Ka

zimieras čepukas mirė 1973 m. 
kovo lt d. Illinois Masonic Me
dical ('enter, sulaukęs savo pa
skutinio gimtadienio — 90 metu 
amžiaus kovo 4 d. Velionis re
pukas gimė Lietuvoje Rokiškio 
apskr., Kamajų parap., Nemaniū
nų kaime. .Amerikoje išgyveno 
71 metus. Paliko nuliūdusi duk
ra Valerija, žentas Walter Cher
ry ir giminės.

Velionio kūnas buvo pašarvo
tas Moeller-Halleman laidojimo 
koplyčioje. 4138 XV. North Ave.

i raėjusį šeštadienį, kovo 17 d., 
nežiūrint sniego audros, j koply
čią susirinko nemažas būrys 
draugų bei pažįstamų atsisvei
kinti su “Kaziu”, kuris vi-

V. W. Mankus taip pat plačiai
nušvietė velionio Kazimiero če- 
puko visuomeninę veiklą bei jo 
ištvermę rūpintis lietuvių rei
kalais. Suzana Viliūtė-Schvveer,
Valerijos čepukaitės jaunystės, 
draugė, perskaitė ilgesnio turi-: 
nio eulogiją. Mikas Šileikis, tarp 
kitko įvertino K. čepuko, kaip 
tauraus lietuvio, nuveiktą darbą 
organizacijose ir kaip spaudos > 
korespondentą. Velionis mėgda- 
vo rašyti, šalia eilinių korės- Į 
pondenciju, parašydavo kai ką i 
iš gyvenimo, bei trumpesnį da- i 
lykėlį išversdavo iš anglų kai- , 
bos. Jis išmokslino dukrą Vale- į 
riją, kuri Northwestern univer- Į 
sitete gavo magistro laipsnį ir 
savo laiku pasirodydavo scenoje Čilės liaudies frontui valdant, labai ėmė stigti maisto produktų. čia matoma eilutė prie mais

to parduotuvės Santiago neturtingųjų rajone.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

fVlSŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |
siems nortsaidiečiams buvo gė
dai pažįstamas visuomenės vei
kėjas. kelių organizacijų valdy
bos narys. Jis buvo SLA 226 kp. 
pirmininkas. Organizacijos ir 
draugai atsiuntė gražių gėlių į 
koplyčią. 10 vai. ryto laidotuvių 
direktorius Povilas Ridikas pa
vyzdingai pravedė laidotuves. Ge
novaitė Giedraitienė vargonais 
atliko keletą liūdnų melodijų. Eu
logiją pasakė SLA Centro iždi
ninkė Euprosine Mikužiūtė, at
vykusi iš New Yorko. Mikužiūtė 
ir čepukų šeima buvo artimi 
draugai, nes jaunimas kartu mo
kėsi, dalyvavo “Bijūnėlio” gru
pėje, priklauso prie studentų ko
lektyvo. Mikužiūtei, baigiant 
kalbą, ašaros iš jos akių nurie
dėjo.

kaip talentinga smuikininkė. Ji 
kalba lietuviškai.

Į Lietuvių Tautines kapines 
palydėjo nemažas būrys drau
gų. kaimynų bei pažįstamų. Prie 
kapo gražią atsisveikinimo kal
bą pasakė Povilas J. Ridikas. 
Paskui visi buvo pakviesti pie
tums į Marlene’s Landmark res
toraną, 6800 S. Archer Avė., kur 
buvo visi pavaišinti puikiais val
giais.

Velionis Kazimieras čepukas 
buvo palaidotas šeimos sklype, 
gražiame kalnelyje.

Ilsėkis ramiai, Kazimierai, at
likęs savo ilgą gyvenimo kelionę. 
Liūdinčiai dukrai Valerijai Cher
ry, jos vyrui ir giminėms reiš
kiu nuoširdžią užuojautą.

M. Šileikis

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
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 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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE ’

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Įmigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

Laiškas “Naujienų” 
skaitytojams

Esu didžiai sujaudintas, gavęs 
tiek daug gražių, šiltų atsiliepi
mų asmeniškai laiškais ir per 
“Naujienas” apie mano “Kelionę 
aplink pasaulį”. Smagu ir mo
raliai esu labai pradžiugintas, 
kad nors ir be honoraro ir pa
klojęs keletą tūkstančių galėjau 
be sau studijinės kelionės ma
lonumų dar sudominti ir pra
džiuginti bent dalį skaitytojų.

Negalėdamas visiems, už to
kius gražius ir mielus atsiliepi
mus padėkoti laiškais, DĖKOJU 
visiems didžiosiomis raidėmis, 
tuo parodydamas nepaprastą dė
kingumą... Žinau, dabar, kad ma
no kelionė, kurią pavadinau 
“studijine”, nebuvo veltui.

Jūsų
Juozas Kaributas

Los Angeles, California 
1973 m. kovo 14 d.

fTš CHICAGOS IrI 
Į APYLINKIŲ |

♦

GUBERNATORIUS WALKER 
MOKĖS SKOLAS

Illinois gubernatorius Dan 
Walker rinkiminės kampanijos 
metu užsitraukė vieno milijono 
dolerių skolą. Praeitą penkta
dienį Conrad Hilton viešbutyje 
gub. Walker suruošė banketą, 
kuriame dalyvavo 530 žmonių, 
daugiausia jo kabineto narių ir 
įvairių demokratų partijos po
litikų, turinčių valstijos darbus. 
Kiekvienas mokėjo po 8100 už 
vakarienę. Paskelbta, kad tas 
banketas leido gubernatoriui

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
- ■ -- -..................... .................... “

sumažinti skolą, puse milijono 
dolerių.

Įdomu, kad gubernatoriaus 
bankete nedalyvavo Chicagos 

! Meras Richard J. Dalev. Praei- 
i tą savaitę meras Daley tame pa- 
I čiame hotelyje buvo suruošes 
[šimto dolerių vertės vakarienę, 
I kurioje Illinois gubernatorius 
i nedalyvavo.

mą, o retkarčiais parašydamas 
ir apie gimtinius savo Kamajus, 
iš kurių jis buvo išvažiavęs prieš 
70 metų.

— Euphrosine Mikužiūtė, SLA 
iždininkė, patyrusi apie K. če- 
puko mirtį, paskubomis parskri
do į Chicago, kad galėtų daly
vauti jo laidotuvėse. Mikužiai 
ir čepukai buvo artimi kaimynai 
ir dažnai vieni kitiems padėdavo.

— Į Naujienas buvo užėjęs tei
sę bebaigiąs Stephen Walter, ku
ris savo močiutei nupirko kelias 
lietuviškas knygas apie Lietuvos 
praeitį. Jaunas teisininkas, pra
dėjęs advokatautu rengiasi studi
juoti lietuvių kalbą. Jis apgailes
tauja, kad motina jo lietuviškai 
neišmokiusi__ Kelis lietuviškus
žodžius jis pramoko iš savo mo
čiutės, kuri dar ir dabar skaito 
Naujienas.

— Buvo paklidęs gandas, kad 
CTA tėtušiai, pritrūkę pinigų, 
dar kartą pakels mokestį už va
žinėjimą busais ir traukinėliais, 
bet dabar nutarta mokesčio ne
kelti. Naujas Illinois gubernato
rius planuoja paskirti CTA vals
tybės pinigų.

— Penktadienio vakarą pra
sidėjęs lietus užtvindė visą eilę 
kaimų, miestelių ir vienkiemių, 
gulinčių į pietus nuo Chicagos. 
Keliai pablogėjo, kai lietus vir
to sniegu. Keli automobilistai, 
dėl sniego pūgos nepajėgę ma
tyti kelio, sudaužė automobilius, 
Daug trafiko nelaimių įvyko Ten
nessee valstijoje.

— Vyriausias teisėjas John S. 
Boyle gavo tikėtą, kai ne vietoj 
pastatė savo automobilį prie Tra
fiko teismo. Teisėjas Boyle bu
vo atvažiavęs i teismo rūmus, 
kad galėtų dalyvauti oficialiose 
ceremonijose, o policininkas iš
rašė jam tikėtą. Manoma, kad 
jam nereikės stoti teisman už 
automobilio pastatymą ne vieto
je.

TRUMPAI

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MACHINE OPERATORS AND 
SET UP MEN

Must be qualified to operate New 
Britain and Davenports. Good star
ting pay and good Company benefits. 

ALLOY SOCKET SCREW 
PRODUCTS CO.

4882 N. CLARK ST. 
Tel. 271-8300

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 — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Typing, shorthand, misc. other duties. 
Experienced preferred. Good bene

fits. Call GENE DYENSON 
between 10:00 A. M. and 1:00 P. M. 

for appointment.
AVIS TRUCKS 

427-6184

SECRETARY — LEGAL
Medium — size loop Law firm seeks 
legal secretary. Some experience 
preferred. Attractive offices and 

pleasant people.
Hospitalization and paid vacation.

Call 726-9400

SECRETARY
Excellent first or second job.
Requires good typing, some 
shorthand and ability to learn 

office procedures.
Call 372-8411.

GAL FRIDAY 
(WE NEED YOU)

If you enjoy a variety of duties in
cluding dictaohone transcriotion and 
other clerical work. Beautiful Mich- 
Av. offices, friendly co-workers, great 

benefits. Call '751-1657.
An Equal Opportunity Employer

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
THE PRIDE OF EVERGREEN PARK 

9556 So. AVERS AVE.
Roman brick 7 room, 3 bendrooms. 
Full finished basement. Gas heat. 
Cent, air cond. 2 fireplaces. Thermo
pane windows. Wall to wall carpeting. 
Gas and electric ranges. Dishwa
shers. Dryer. 2Vz car garage with 
electric eye opener. Lot 80 x 130. 
Very close to schools, church, shop
ping and transportation. If , you are 
looking for a good home this is the 

place for you.
For more information call 
HE 6-2211 or 423-7766.

70-TA IR ROCKWELL. Mūrinis 2 po 
5 ir 2 kambariai rūsyje. Nauja gazo 

šilima. LISKUS. 434-8786.

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME IAX ,
4645 So. ASHLAND AVE.

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

?608 Wist 69th SL, Chicago, DL 60629. • TeL 5-2787 
Didelis pasirinkimas (vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. *

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
PirmaĮame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose perduodami 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

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4 00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik ......   $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ____________ ____ -................... $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO. ILL. 60908

MILIJONAS Už REGĖJIMO 
NETEKIMĄ

Gary menininkė Anna Singer 
j laimėjo vieną mili joną ir septy
nis tūkstančius dolerių už re
gėjimo netekimą.

Ji nusipirko New Yorke vei
kiančios Sterling Drug Co. vais
tus ant veido atsiradusiam ša
šeliui gydyti. šašelį jį pagydė, 
bet tie patys vaistai tiek paken
kė akims, kad ji visai nustojo 
regėjimo.

Ji padavė minėtus vaistų ga
mintojus teisman. Bendrovė su
tiko 46 metu menininkei sumo
kėti $1.007.000.

— Praeita Šeštadienį Lietuvių 
Tautinėse Karinėse buvo palai
dotas Kazys čepukas, savo laiku 
plačiai veikęs įvairiose Chicagos 
lietuvių organizacijose. Sulau
kės 90 metų amžiaus, jis mirė 
Šiaurės Chicagos ligoninėje, če
pukas ilgus metus buvo Hum
boldt Parko Uetuvių Politikos 
klubo narys, kurį laiką jo pirmi- 

i ninkas. ilgus metus priklausė 
SLA kuopai, dalyvavo apskrities 
konferencijose; jis buvo Chica- 

| gos Lietuvių Tarybos narys, ge- 
' ras naujienietis, dažnai rašęs 
: apie Amerikos lietuvių gyveni

— Charles Norkus išėjo pensi
jon iš Illinois State policijos. 
Jis ten tarnavo 25 metus ir dirbo 
Valstijos prokuroro ’ įstaigoje 
kvotų valdininku. 1956 m. jis 
vedė kvotą apie valstijos iždi
ninko Orville E. Hodge išeikvo
jimus.

— Jaunimo Peticijų Komite
tas prašo skubiai atsiųsti užpil
dytus peticijų blankus į Margu
tį. 2422 W. Marquette Rd., Chi
cago, Ill. 60629.

Skulpt. Vytauto Kašubos 
sukurtas iš švino reljefas yra 
atrinktas į dabar esančią 45 
Amerikos skulptorių darbų pa
rodą Tokio mieste, Japonijoje. 
JAV Valstybės Departamentas 
nupirko tą jo kūrinį.

Lietuvos Dukterų Draugi
ja registruoja norinčias ir ga
linčias padėti namuose sergan
tiems. Tel. 422-3535. Šv. Kry
žiaus ligoninė organizuoja chro
niškai sergančių priežiūros kur
sus. Informacijas teikia ir re
gistruoja Mrs. Lucille Meyer, 
tel. 434-6700.

— Kovo 21—25 d. Marquette 
Parko sporto salėje bus geriau-

šių Amerikos ir Kanados lietu
vių krepšinio žaidėjų rungty
nės. Jose išryškės patys geriau
si žaidėjai išvykai į Europą. Taip 
pat bus geriausių tinklinio žai
dėjų rungtynės ir atranka. 
Rungtynes ir išvyką organizuoja 
ŠALFASS. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

— Povilas Gaučys, 3222 W. 
Marquette Rd., {Chicago, Hl. 
60629. yra pakviestas tvarkyti 
Lituanistikos instituto Spaudos 
ir bibliografijos skyrių. Gau
tas iš leidėjų knygas ir leidi
nius jis perduos Pasaulio Lie
tuvių archyvui.

— Pranas ir Genė Prūsiai šio
mis dienomis sugrįžo iš St. Pe
tersburg, Floridos, kur manė 
pasilsėti bent vieną mėnesį. Ap
linka ir klimatas jiems labai pa
tikęs. taip pat ir lietuviai, kurių 
ten apsčiai yra. tačiau Pranui 
į koją įsimetė keistas skaudėji
mas. Dėl tos priežasties sugrįžo 
namo ir kreipėsi pas savo gy
dytoją.

— Balandžio mėnesį įvyks 
skulptoriaus Dagio iš Toronto 
skulptūros darbų paroda Čiur
lionio galerijoj, Chicagoje.

— Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. 4012 Arcer Avė., ba
landžio mėn. 17 d., šeštadienį. 
10 vai. ryto, prasidės Velykinių 
margučių marginimo pamokos. 
Klasėms vadovauja Uršulė As- 
trienė iš Grand Rapids. Mich. 
Asistentės: Helen Pius. Marytė 
Krauchunienė ir Alberta Astra. 
Kam bus reikalingi įrankiai, ga- 

|lės gauti vietoje, primokant no-

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tol.: 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

minalę kainą. Dėl rezervacijų 
telefonuoti tarp 9 ir 3:00 vai. 
muziejum 847-2441.

— Amerikos Lietuvių Daili
ninkų S-gos valdyba: dail. VI. 
Vaitekūnas, pirmininkas, Dr. 
Aldona Labokienė, sekretorė; 
Magdalena Birutė Stankūnienė, 
iždininkė; Mikas Šileikis, spau
dos atstovas.

♦ Antano Smetonos piano re
čitalis - koncertas įvyks š. m. 
kovo mėn. 24 d. 8:00 vai. vakare 
(šeštadienį) Jaunimo centre.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Bilietai gaunami Marginiuose 
ir koncerto dieną prie įėjimo.

Koncertą rengia Dariaus - Gi
rėno Lituanistinė mokykla.

(Pr).

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURTE GARSINASI 

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Muro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. 
Moderni kabinetų birtuvė. Naujas 
gazu šildymas. Alum, langai. Gara- 

įžas. Arti mūsų. $22,900.
AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS. Gage 

Parke. Alum, langai. Gazu šildymas. 
Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin
kos kaina.

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

I 1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
* 5% ir 4^ kambarių. Karpetai. Alum. 
. langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy- 
' mas. Garažas. $18.800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima šauti 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.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto* garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

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
tas Garažas. $24.000.

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramentas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. TU. 60009. Tel: VI 7-3447

DtL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
H SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas >r valymag Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažvtojo darbai 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federaliniu ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

R E A L_E STATE
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

. Tel. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

|A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų Kai

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

TEI------- 776-5888
Anketas Garbačiauskas, sav.




