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OS ERDVES STOTIS
BREŽNEVAS LANKĖSI R. BERLYNE

BERLYNAS. — Sovietų Kumunistų partijos Generalnis sek- 
kretorius Brežnevas sekmadienį lankėsi Rytų Vokietijoje, kur jį 
gatvėse sutiko šimtai tūkstančių iš fabrikų ir mokyklų valdžios 
privežtų žmonių. Brežnevas apdovanojo vokiečių komunistų vadą 
Eriehą Honeckerį Lenino Ordinu ir pasakė kalbą, kurios tikslas 
buvo nuraminti Rytų Vokietijos vadus, kad jo kelionė į Boną 
pas kanclerį Brandtą, neišduos komunistų interesų. Jis pareiškė, 
kad Vakarų Berlynas niekad negalės būti Vakaru Vokietijos da
limi ir negalės būti jos valdomas.

Birželio 18 d. Brežnevas at
vyksta į Ameriką, kur bus iki 
birželio 26 d. Pakeliui į Berlyną 
Brežnevas buvo sustojęs Varšu
voje, kur trumpai tarėsi su len
kų vadais. Brežnevas nekalbė
jo apie numatomą kelionę į Wa
shington, tačiau užsienio ste
bėtojai sako, kad satelitams la
bai rūpi, ką Brežnevas laimės 
Washingtone. Jis bus tik ant
ras partijos vadas po Chruščio
vo, kuris lankėsi Amerikoje 1959 
metais ir 1960 m. dalyvavo Jung
tinių Tautų sesijoje. Kada JT 
asamblėjoje dalyvavo premjeras 
Kosyginas, jis ta pačia proga su
sitiko su prezidentu Johnsonu 
1967 m. Glassboro, N? J.

Brežnevui rūpi gauti Ameri
kos favoritinės valstybės pre
kybos lengvatas, kad būtų gali
ma siųsti daugiau sovietų prekių- 
į Ameriką ir būtų vilčių gauti iš 
Amerikos modernios technolo
gijos mašinų, kompiuterių ir 
pan. Už tai sovietai siūlo savo 
žibalą ir dujas. Sovietams rū
pi ir Amerikos javai, todėl Brež
nevas esąs pasiruošęs daryti 
nuolaidų žydų emigracijos klau
sime, nes Amerikos žydai yra 
išvystę galingą akciją prieš pre
kybos sutarties ratifikavimą.

Sovietų diplomatams kiek rū
pi, kad iškilęs Watergate skan
dalas gali apsunkinti prezidento 
veiklą senate, kuris turi patvir
tinti prekybos su sovietais su
tartį. Sovietų spauda tyli apie 
įvykius Washingtone ryšium su 
Watergate afera. Kremliui rū
pi, kad prezidento Nixono įtaka 
senatui nesumažėtų ir jis ga
lėtų prastumti prekybos sutar
tį. nežiūrint žydų opozicijos. 
Maskvos valdžia, stebėtojų ži
niomis, ne tik atšaukė švietimo 
mokesčių reikalavimą /iš emi
gruojančių žydų, bet rengiasi iš
leisti didelį skaičių žydų, kurie 
anksčiau buvo sulaikyti “saugu
mo sumetimais”. Jų išleidimas 
yra nemažas Kremliaus nusilei
dimas, nes jiems priekaištus dėl 
žydų emigracijos daro arabų 
valstybės, kuriose sovietams 
svarbu išlaikyti itaką.

1$ VISO PASAULIO

PARYŽIUS. — Irano šachas, 
pasikalbėjime su prancūzų laik
raščiu Le Point, pareiškė, kad 
jis perka modernius Amerikos 
lėktuvus ir kitus ginklus, kad 
Iranas galėtų būti nepriklauso
mas. Vienas Fantom lėktuvas 
kainuojąs tiek, kiek kainuotų pa
statyti naują ligoninę. Jis mie
liau statytų ligonines, tačiau be 
lėktuvų, tos ligoninės vieną die
ną galėtų tapti griuvėsiais, pa
reiškė šachas.

ROMA. — ’Popiežius Paulius

Astronautas Charles Conrad patikrina aparaty sandėli. Jis vadovaus pirmai Sky-

ŠIANDIEN IŠVYKSTA 3 ASTRONAUTAI
CAPE KENNEDY. — Vakar į erdves buvo pasiųsta pirmoji 

Amerikos erdvės stotis Skylab, kurioje ateityje skraidys trys 
amerikiečių įgulos. Pirmoji trijų astronautų įgula pasikelia šian
dien ir grįžta į žemę birželio 12 d., prieš tai paruošusi erdvės 
stotį sekančiai įgulai, kuri pradės bandymus rugpiūčio 8 d. Tre
čioji astronautų grupė į erdvės stotį turi atvykti lapkričio 9 d. 
Erdvės štotis sveria 170,000 svarų, o su prisijungusia Apollio 
kapsule jos svoris bus 199,750 svarų ir ji bus 118 pėdų ilgio.

LENKIJOS KATALIKU KARDINOLAS 
REIKALAUJA SPAUDOS IR DRAUGIJŲ

VARŠUVA---- Antra savaitė iš eilės Lenkijos katalikų vado
vybė pakelia balsą prieš komunistinio režimo politiką bažnyčios 
atžvilgiu. Praėjusį sekmadienį kardinolas Stefan Wyczynski ra-

šeštadienį Vatikane priėmė du gino katalikus gintis nuo priverstinio ateizmo. Prieš savaitę 
Viet Congo atstovus: Van Hieu, į vyskupų ganytojiški laiškai pasisakė prieš naują valdžios švie- 
valstybės ministerį laikinojoje . timo planą, kuriame neduodama vietos tikėjimui ir bažnyčiai. Už- 
revoliucinėje vyriausybėje ir jo sienio diplomatai juokais vadina kardinolo Wyczynskio rūmus 

antru Vatikanu, nes po 28 metų komunistinio režimo Lenkijoje 
95% žmonių iš 33 milijonų gyventojų yra praktikuojantieji kata
likai.

patarėją Le Van Loc. Andiencija 
truko pusę vai. Vietnamo komu
nistai padėkojo popiežiui už jo 
pastangas sustabdyti Indokini- 
jos karą. Po pasikalbėjimo abu 
Viet Congo delegatai įteikė vys
kupui Agostino Casaroli, Vati
kano užsienio reikalą tvarkyto-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Bandys reformuoti 
rinkimų taisykles
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas šią savaitę pra
šys kongreso sudaryti specialią 
visų partijų komisiją, kuri svar
stytų ir rekomenduotų naujus 
rinkimų kampanijos metodus, 
kad būtų galima išvengti Water
gate skandalo pasikartojimo. 
Komisija turės peržiūrėti visas 
Amerikos rinkimų sistemos pro
blemas, baigti nešvarią praktiką, 
sumažinti kampanijos laiką ir iš
laidas, peržiūrėti elektorių ko

legijos reikalingumą.

turės 140 
tyrinėjimų, 
kiekvienam 
atliks 89

Pirmas Rogers 
sustojimas Meksika

MEKSIKA. — Valstybės se
kretoriaus Rogers kelionė j P. 
Amerikos valstybes prasidėjo 
Meksikoje, kur buvo kalbama 
apie Colorado upę ir jos druskin- 
gumą, kenkiantį Meksikos ūki
ninkams. Jau 12 metų ši upė su
kelia nemalonumų Amerikos - 
Meksikos santykiuose. Dar 1944 
metais pasirašyta sutartis paža
dėjo Meksikai, kad upės vanduo 
bus geros kokybės ir nebus nu
kreiptas kitiems tikslams.

Kai 1961 m. Arizonoje buvo 
pastatyta užtvanka Imperial 
Dam ir Colorado upės vanduo 
buvo nukreiptas dykumų žemei 
drėkinti, upėje padidėjo įvairių 
mineralų, druskų nuošimtis ir 
Meksikos ūkininkai ėmė protes
tuoti. * • ■

Svarstomas ir nelegalių Mek-

Vietname sąrašus.

TRIPOLIS. — Libijos valdžios 
galva el Quaddafi sušaukė ko
respondentus ir penkias valan
das su jais kalbėjosi, atsakinė
damas į klausimus. Jis pareiš
kė, kad žibalas ateityje bus nau
dojamas kaip arabų ginklas. 
Kiekvienos šalies šventa teisė 
esanti nacionalizuoti savo žemės 
turtus. Quaddafi pakartojo, kad 
Libija remia arabų Juodojo Rug
sėjo organizacijos veiklą.

ROMA. — Italijos valdžia la
bai nepatenkinta Vokietijos kan- 
lerio Brandto pareiškimu žurna
lui Stern apie italų kalėjime jau 
28 metus laikomą SS pulkininką 
Herbert Kappler. Kancleris pa
reiškė, kad jis turėtų būti pa
leistas, jo bausmė dovanota. 
Kappleris nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos už 335 italų su
šaudymą 1944 m. už tai, kad 
toje pačioje apylinkėje italų par
tizanai nušovė 32 vokiečius. Hit
leris įsakė už kiekvieną žuvusį 
vokietį nušauti 10 italų. Kap
pler vadovavo baudžiamajai eks
pedicijai. Italų užsienio reikalų 
ministerija dėl Brandto pareiški
mų išreiškė “nusistebėjimą”.

LA PAZ. — Bolivijos policija 
nušovė du revoliucinės partiza
nų grupės narius, jų vieną — 
moterį, kuri buvo ieškoma polici
jos už Bolivijos diplomato nužu
dymą Hamburge, Vokietijoje, 
1971 m. žuvusi partizanė buvo 
gimusi Vokietijoje.

NAIROBI. — Sovietų valdžia 
pažadėjo Ugandai atsiųsti 100 
gydytojų, kurie dirbs karinėse 
ir civilinėse ligoninėse, pranešė 
Ugandos radijas.

simas. Kasmet apie 450,000 
meksikiečių atvyksta į Ameriką 
užsidirbti pinigų. Nelegalius įva
žiavimus sunku kontroliuoti.

Sekretorius Rogers gegužės
25 d. lankysis Argentinoje, kur 
dalyvaus naujo prezidento Hec
tor Campora inauguracijoje.

Patys lenkai juokiasi, kad iš 
33 milijonų vienas milijonas yra 
komunistai, o likę — katalikai, 
tačiau sekmadieniais bažnyčias 
lanko 33 milijonai.

Si*' -įV

Kada Philadelphijos kardino
las John Krol lankėsi Lenkijoje, 
jis pareiškė baigdamas vizitą, 
kad jis būtų laimingas, jei Ame
rikoje nors pusė tiek žmonių lan
kytų katalikų bažnyčias.

Bažnyčios galią Lenkijoje pri
pažino naujas komunistų parti
jos vadas Gierekas, pradėdamas 
su bažnyčios vadais dialogą, ati
duodamas bažnyčiai vokiečių bu
vusiose žemėse bažnyčios turė
tus laukus ir pastatus. Paskuti- 
nui metu santykiai tarp valdžios 
ir katalikų vadovybės kiek at
šalo. Kardinolas sekmadienį 
paaiškino tikintiesiems, kodėl 
taip atsitiko. Jis nusiskundė, 
kad katalikų kunigai turi tik 
dvi priemones susisiekti su ti
kinčiaisiais: tik per pamokslus 
iš sakyklų ir per pastoracinius 
laiškus. Mes pasigendame kul
tūrinių ir religinių draugijų, 
kurios buvo uždarytos. Mes pa
sigendame nepriklausomų laik
raščių, kurie buvo iš bažnyčios 
atimti, kalbėjo kardinolas.

Iš jo reikalavimų valdžiai at
rodo, kad katalikų padėtis Len
kijoje yra nepalyginamai geres
nė už Lietuvos katalikų. Lietu
vos bažnyčios vadams, tur būt, 
į galvą neateitų reikalauti sa
vo laikraščių ar organizacijų, 
kada jie yra baudžiami kalėjimo 
bausmėmis už paprasčiausių pa
reigų atlikimą.

Katalikų bažnyčios žiniomis, 
Lenkijoje yra 13,000 bažnyčių 
ir koplyčių, 19,000 kunigų, 4,500 
klierikų, moterų vienuo-! 
lių ir 3,500 vyrų vienuolių. Ka
talikybė Lenkijoje yra stipriai 
įleidusi šaknis ir visi pripažįsta, 
kad po Giėriko pats įtakingiau
sias Lenkijos vyras yra kardi
nolas Wyczynskis.

KAIRAS. — Sudano informa
cijos ministeris pareiškė, kad pa
lestiniečių, kurie nužudė du Ame 
rikos ir vieną Belgijos diploma
tus, teismas prasidės už dviejų 
savaičių.

Kambodijoje nėra

PHNOM PENSAS. — Kam
bodžos vidaus politikoje, nežiū
rint valdžios bazės praplėtimo, 
nelaukiama pasikeitimų, nes pre
zidentas Lon Nol toliau laiko vy
riausią galią savo rankose. Prem
jeru buvo parinktas opozicijos 
partijos narys, bet jam nesiseka 
sudaryti koalicinės vyriausybės. 
Neaiškios pareigos ir teisės nau
jai sudarytos, amerikiečiams 
spaudžiant, keturių asmenų val
stybės tarybos, kurios Kambodi- 
jos konstitucija visai nenuma
to.

šalia Lon Nol taryboje yra 
naujai paskirtas premjeru In 
Tam, buvęs premjeras Sirik Ma- 
tak ir buvęs prezidentas Cheng 
Heng. Sudarius tarybą nuo ba
landžio 18 d. Kambodija neturi 
ministerių kabineto ir visus 
sprendimus daro vienas Lon Nol.

+ Buvęs Baltųjų Rūmų pa
tarėjas John Dean perdavė iš 
Baltųjų Rūmų išneštus labai slap 
tus dokumentus federaliniam' 
teisėjui, kuris galės duoti jues I Komisija, baigus svarstymus, 

įstaigoms ir komitetams, kurie 
tyrinėja Watergate aferą.

< Portlands, Oregone, gink
luotas vyras, paėmęs įkaitų lai
kė užėmęs gazolino stotį ir gra
sino ją susprogdinti, jei policija i 
nepatenkins jo reikalavimų. Jis 
reikalavo atgabenti pas jį jo žmo
ną ir vaiką.

♦ Senato teisių komitete vato-

turės rekomenduoti kongresui 
naujus rinkimų vykdymo įstaty
mus. šalia Senato ir Atstovų 
Rūmų narių komisijoje bus šeši 
teisių specialistai, kuriuos pa
skirs pats prezidentas.

Atvyksta Etiopijos
- imperatorius

LONDONAS. — Etiopijos im
peratorius Haile Selassie atvyks- 

Senatas Richardsono dar nepa- i Ameriką. Jis buvo sustojęs 
tvirtino, o tąi vifĮrinė ir tardytojo Kaire, kur tarėsi su prezidentu

« ' • C?** *1 a Y T«1Z L — — -- —. _ _ —   • _ *  —paskyrimą.
< Valstybė* aekr. Rogers at- Bt°jo Londone.

vyko į Nikaragvą ir aplankė že- . Laukiama, kad imperatorius 
mės drebėjimo nugriautą sostinę Selassie Washingtone papasa- 
Minagva. kbs savo pasikalbėjimą su

paskelbė, kad jis turis keturis 
kandidatus, iš kurią jis parinks 
vieną Watergate bylai tyrinėti.

Sadatu. Vėliau imperatorius su-

Minagvą. .
+ Vakar T/mdone aukso kai- Egipto prezidentu, su kuriuo jis 

na pakilo iki 100 dot už unciją, plačiai aptarė Viduriniųjų Rytų 
o dolerio vertė nukrito. Nuo per- konfliktą.
nai gegužės mėn. aukso kaina ------------
padvigubėjo.
0 Hanojaus delegatas Le Due 

Tho jau atvyko į Paryžių, kur 
jis ketvirtadienį turi susitikti 
su Kissingeriu. Hanojaus atsto
vas pareiškė, kad Amerika bom
barduoja komunistų valdomas 
Vietnamo sritis ir, jei toliau tiniame gyventojų surašyme bu- 
bombarduos, jis su Kissingeriu fvo nustatyta ir amerikiečių kil- 
nesikalbės.

konfliktą.

Kokios tautybės 
gyvena Amerikoje?

WASHINGTONAS. — Statis
tikos biuras paskelbė, kad pasku-

At trona irt** Paul W*itt gimn*«tikuoj**i *nt Į dviratf panaftao* apa
rato. Ji* raoiitruoja muskulu raakclfo 1 t toli f b—rovfc* *«-Sv4*

(mė. Daugiausia amerikiečių yra 
‘ anglų, škotų ar valų kilmės, net 
■ 29.5 milijonai gyventojų, arba 
14.4%. Toliau seka vokiečių tau- 

į tybės žmonės su 25.5 mil. ir tre- 
įčioje vietoje eina airiai su 16.4 
mil.

Sovietų erdvės stotys, kurių 
paskutinė susprogo erdvėje, yra 
daug mažesnės, teturi trečdalį 
tos erdvės, kurią turi amerikie
čių Skylab. Ji apskries apie že
mę kas 93 min. Su visomis tri
mis įgulomis stotis 
dienų bandymų ir 
po 10 vai. kasdien 
astronautui, kurie
mokslinius eksperimentus. Tarp 
jų labai svarbus teleskopinis 
saulės spindulių tyrinėjimas. 
Kaip žinoma, žemės atmosfera 
išfiltruoja daug saulės siunčia
mų ultrafioletinių ar rentgeno 
spindulių. Astronautai studijuos 
ir žvaigždžių spinduliavimą.

Erdvės stotyje yra maisto vi
siems astronautams, kurie atei
tyje joje gyvens ir dirbs. As
tronautai turi erdvėje 2,100 sva
rų džiovinto, šaldyto maisto. Kas 
dvi dienas jie keis apatinius dra
bužius ir kartą per savaitę pa
keis ir viršutinius rūbus. Stotyje 
yra keturios kaladės kortų, kny
gų, muzikos juostelių. Grindyse 
yra tam tikrose vietose įtaisy
tos metalinės kilpos, kad astro
nautai įkišę į jas savo batus, ga
lėtų stovėti, lyg prirakinti prie 
žemės. Kitaip'jie laive plaukio
tų, lyg žuvys akvariume. Mie
gamieji maišai įtaisyti prie sie
nų ir astronautai miegos stati, 
užsisegę maišuose, kad nepra
dėtų plaukioti besvorėje erdvėje. 
Stoties kambariai yra kaip ke
lių aukštų namo, todėl astronau
tai iš vieno aukšto į kitą nusi
leis, lyg ugniagesių būstinėje, 
specialiu stulpu.

Stoties viduje astronautai tu
rės 21.7 pėdų pločio ir 58.4 pėdų 
aukščio erdvę. Stotis turi dide
les saulės antenas, kurios gamins 
iš saulės šilimos elektros ener
giją.

Svarbiausias šios ilgos kelio
nės tikslas patirti, kaip veikia 
ilgesnis buvimas erdvėje, kur nė
ra žemės traukiamosios jėgos, 
žmogaus kūną: širdį, kvėpavimo 
organus ir nervus.

Aštuonių tautybių grupė su
daro 102.2 milijonus amerikie
čių. šalia jau minėtų britų, vo
kiečių ir airių, skaitlingos gru
pės yra: ispanų su 9.2 mil žmo
nių, italų su 8.8 mil., prancūzų 
— 5.4 mil., lenkų — 5.1 mil. ir 
nišų — 2.2 mil.

Idėjinis brandumas
Jaunųjų kritikų “idėjiniam ir 

profesiniam brandumui aptarti” 
kovo 15 d. Vilniuje įvyko ypa
tingas Rašytojų sąjungos susi
rinkimas. Jame kalbėjęs sąjun- 

į gos valdybos pirmininkas A. Bie- 
i liauskas išreiškė pageidavimą, 
! kad “kritikai mūsų literatūrą 
; svarstytų bendrame tarybinės 
literatūros kontekste, pasinaudo
tų ir socialistinių kraštų lite
ratūros bei kritikos patirtimi”. 
“Lit. ir Menas, 1978.IHJ4)

Rinktinės paskaitos 
Pabaltijo temomis
Baltų Akademikų Draugija. 

Association for the Advance
ment of Baltic Studies, Inc. 
(AABS), gavo pasiūlymą iš 
Hooverio Institucijos Kaliforni
joje mikrofilmose užfiksuoti 
rinktinius Pabaltijo nepriklau
somybės laikmečio žurnalus bei 
laikraščius, šiam projektui ti
kimasi ir New Yorko centrinės 
bibliotekos piniginės paramos.

Praėjusio pavasario Toronto 
universitete įvykusios AARS 
konferencijos rinktinės paskaitos 
šį gegužį pasirodys trijose kny
gose: “Problems of Mininations: 
Baltic Perspektives”, “Baltic 
Literature and Linguistics” ir 
“ “Baltic History”. Jas galima 
užsisakyti (po $8.50): AABS, 
366 86th Street, Brooklyn, N. 
Y. 11209.

šiemet Draugija išsiuntė apie 
1,500 laiškų lietuviams adresa
tams naujų narių verbavime va
juje. (Ę)



TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir įausmy damos pagrindai 
NawjwMhi a»tete rialų pepaliaras perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

PAGALBA NUO KAULŲ SUSMESlOJlMO

Nors nepagydyti, bet tik palengvinti galima nuo 
kaulų susinešiojimo (osteoarthrito) — vis vien turime 
žmogui lengvinti negerovę. John H. Hand, M. D.

Žmonės kalba nepilną .tiesą 
tvirtindami, kad kiekvienas są
nario skausmas reiškia nepagy
domą ligą — arthritą (arthri
tis). Neteisinga taip toliau gal
voti ir kalbėti. Tiesa, kad są
naryje negerovė vadinama ar- 
thritu. Tai tik negerovės vie
tos nurodymas: ne raumenyje, 
ne širdyje, ne smegenyse, o są
naryje (nuo graiku žodžio ar
timos) negerovė randasi. Bet tų 
sąnaryje atsirandančią negero
vių yra įvairių rūšių. Jų kilmė, 
eiga ir išeitis nėra vienoda. Yra 
pagydomos arthritų rūšys, pvz. 
dėl triperio (gonorrhea) gau
tas arthritas, dėl podagros 
(gout) sąnario susirgimas kol 
ta liga dar nesuardė sąnario, 
ir kitų rūšių laiku, atsakančiai 
tvarkomi sąnarių Susirgimai. Iš 
keleto sąnarius apimančių nege
rovių yra taip vadinamas oste- 
oarthtitas (osteoarthritis). Tai 
esmėje kaulo-sąnarių susinešio- 
jimas. Vardas susideda iš dvie
jų žodžių: osteo (kaulas) ir jau 
žinomo mums žodžio — arthri
tis. Tai sąnarį sudarančių kaulų 
pakitimasuždegimas. Tas* 
pavadinimas duotas tokiai są- 
narinių kaulų negerovės rūšiai, 
kuri atsiranda dėl sąnarinių kau
lų susinešiojimo.

Visų žmonių kaulai nešiojasi
Kuo greičiau ir labiau kaulai 

sąnaryje susinešioja — sumenks

ta, tuo sunkesnė yra ta liga (os
teoarthrites). Ji beveik kiekvie
nam žmogui nesvetima, nes visų 
žmonių sąnariniai kaulai dėvi
si. Mat, žmogaus kūno dalys, 
kaip ir kiekvienos kitos maši
nos, dyla, nyksta mašinai vei
kiant. Kiekvienas žmogus vis 
kitaip savo kūno ar kitokią ma
šiną naudoja. Vienas nusipir
kęs gerą naują mašiną netrun
ka sudėvėti ją galvatrūkščiais 
važiuodamas, ant užsisukimų ją 
žviegindamas. Kitam tokia part 
mašina ilgam laikui tveria, nes 
jis reikiamai ją naudoja. Taip 
esti ir su mūsų kūno mašina. 
Sąnariai ir kitos kūno dalys ne
šiojasi begyvenant kiekvienam, 
bet ne visiems vienodai greitai 
ir stipriai. Už tai kitas ir gi
lios senatvės sulaukęs turi, pa
lyginamai, labai gerai išlaikytus ( 
sąnarius. 'Dabar suprasime, kad 
sąnarių susinešiojimo negerovė 
(osteoarthitis) nėra vien senat
vėj ateinanti liga. Ji tam tik
rame laipsnyje randasi beveik 
pas kiekvieną iš musų. Todėl pa
gyvenusieji nenusiminkime, o 
yaunewaieji galvatrūkčžaipi per 
gyvenimą netekime. Kiekvienas 
savą kūno mašiną turime pro
tingiausiai užlaikyti ir tik rei
kiamai naudoti. Taip mes turi
me, elgtis visur ir visada. Ne 
•laikas susirūpinti savo sveikata 
tik tada, kai ją esame beveik 
visai praradę, šitą klaidą visi

Kai nėra vėjo, aitvaru iškelti — netenffvas darba*, kaip patyri * maty DavM iš Sandvsky, Ohio. 
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iki dabar kartojame. Nekreipia
me dėmesio j apsaugą nuo skle
rozės: vaikus mokyklose maiti
name saldumynais ir cholestero
lio perkrautomis dešrelėmis.

Vaikžudystė yra toks mūsų 
elgesys, o vienok mes save skai
tome patriotais ir gerais tėvais 
bei krikščionimis, šitoks mūsų 
elgesys pastebimas visose kitose 
srityse. Mes geriau ir greičiau 
patikime draugo ar draugės prie
taringiems potrinimams, negu 
mediciniškiems faktams aiškiai 
mums gydytojo išdėstytiems. O 
tik kai dėl sklerozės mus pusiau 
suparalyžuoja, kai mūsų atmin
tis nyksta, kai širdis sustoja — 
tada tik mes atsimename gydy
toją ir greit lekiame jo pagal
bos prašyti. O jau su plaučių 
vėžiu tai tiesiog Skandalingai el
giamės : jį į savo plaučius mal
daudami — cigaretes rūkydami 
kviečiamės, e kai jis nedelsda
mas ateina — mes operuotis lei
džiamės visai plaučių vėžio ei
gos nepakeisdami. Gana, jau se
nai gana mums visiems tokios 
neprotingos elgesenos. Visi im

kime savo kūno mašina naudo
tis reikiamai. Tada ji mums 
tarnaus pasigėrėtinai.

Sąnario susineštoj imas nepagy
domas—tik sulaikoma jo sdiaktis

Tiesa yra, kad negalima pa
gydyti osteoarthritą, taip pat 
negalima sulaikyti nuo susine
šiojimo naudodamas kūno da
lis. Bet apsimoka tvarkytis sa 
ta negerove dėl šių trijų; prie
žasčių. Osteoartritą reikiamai: 
tvarkant atsiekiamą trys gero-į 
vės: 1) padėtis darosi labiau pa
kenčiama; 2) išve^giapia sąna
rio iškrypimo; 3) apsisaugoma 
nuo invalidumo. Tos trys gero
vės atsiekiamos reikiamai el
giantis. Tas reikiamas elgesys 
yra irgi trejopas: 1. reikia ge
rai suplanuoto ir tinkamai at
likto gydymo bei tos ligos visų 
pirma diagnozavimo; £ reikia 
nuolatinio ąps*ugajamųjo(pro- 
ventive) gydymosi, ir 3. šimpto- 
matinio tos negerovės tvarky
mo.

Osteoarthritas prasideda 
pamažu 

lietuviai imkime jos sau iš na
tūralaus Šaltinio — iš kremz
lių. Dramblio ausys labai dide
lės — jose daug būtų tos gero
sios rūgšties. Praktiškiau lie
tuviams Ims naudoti tuos vais
tus esančius kiaulės ausyse. Pir
kime ’‘pressure oook” puodą 
($25) ir perkefuriasdešimt pen
kias minųtęą ausiu krem
zles mes, tiek ^suminkštinsime, 
kad jas if be^antis lengvai su
doros. (JjeLprietalp suminkš
tintų ausų j(bfe-»dos) pridėsime 
dar vištienoj/kalakutienos, ar 
kitokios paukštienos (tik jau 
be odos tokios — ji perriebi), 
tada mes turėsime skanumyną, 
o kartu ir naudingą vaistą. Sau
gokimės nuo nepagydomos ligos 
visomis keturiomis,’nes juokiasi 
tas, kuris paskutinis juokiasi. 
Dėl ausų valgymo tik tas te
gul juokauja, kas ligai tarnau
ja.

š Kaip sąnarių kaulų 
susmešiejūnas pasireiškia

Vidutinio amžiaus sulaukęs 
ar jau pagyvenęs žmogus ir dar 

nutukęs būdamas tetai kada pa
stebi tos ligos bendrus reiški
nius: svorio metimą, nuovargį, 
silpnumą, apimtų vietų sunyki
mą, nusekusį sąnarių lankstumą 
ar raumenų mėšlungį. Paprastai 
susinešiojimo ligos apimtas žmo
gus ima skųstis dviem dalykais: 
sąnarių sustingimu ir juose 
skausmu. Tie skausmai stiprėja 
ilgiau sunkumus nešiojant. Jie 
silpnėja trejopai elgiantis: pa
silsint, šildant ir vidutiniškai są
narius varginant — vidutiniai 
sunkiai darbuojantis.

Išvada. Gana mums įvai
riopas ligas šauktis per savo ne
apsižiūrėjimą, per įsipratinimą 
į visokius nesveikus elgesius, per 
visokių čigonų patarimų klau
symą. Kai susergama — tie vi
si “čigonai” mums netalkina su- 
sveikti. Todėl kol dar laikas 
meskime šalin visokius klystke
lius, o verskime save eiti, nors 
ir sunkiu bei nemaloniu, bet tik
ron laimėn mus vedančiu keliu. 
Pradėkime reikiamai maitintis Į 
ir atsakančiai elgtis. Pirmiau
sia, visi reikalaukime, kad mū-l 
sų aplinkoje nė viena nerūkytų, 
kad nė vienas mums pasakėles 
— tiek religines, tiek tautines, 
tiek bendruomenines ar medi
ciniškas nepasakotų. Raukime 
kaip piktžoles tokius pasakorius 
iš savo tarpo be jokio pasigai
lėjimo. Gana lietuviams vergau
ti visokiems parsidavėliams bei 
“pateptiems”. Vien šviesa ir me
diciniška bei kitokia tiesa tegul 
mus lydi per visą mūsų gyveni
mą. Tik tada mes galime tikėtis 
geriau galėsią apsisaugoti nuo 
įvairių, dabar dar nepagydomų 
negerovių. Reikia visų negero
vių vengti iš anksto — reikia 
tvarkingo gyvenimo. Tada pa
jėgsime visas savas ligas geriau
siu būdu sau lengvinti. Daugiau 
apie susinešiojusius sąnarius 
(osteoarthritis) 'sekantį kartą.

Pasiskaityti. Consultant, Ap
ril 1973.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Thyleeoi nepadeda sąnarių 
skausmuose

Klausimas. Prašau daktarą 
paaiškinti, kodėl man daktaras 
dėl mano arthrito vietoj aspiri
no prirašė thylenol. Tas vaistas 
man nė kiek nepadeda. Dėkoju 
iš anksto.

Atsakymas. Aspirinas kai ku
riems žmonėms sukelia žaizdeles 
skrandyje, kraujavimą, todėl jis 
negalima vartoti be atodateoe, 
ir ten, kur jo nebūtinai reikia. 
Gi, vaistas thylenol visai nevei
kia į sąnarius. Jis veikia gerai 
prieš paprastus galvos skausmus, 
paėmus dvi tabletes iš karto. Gy
dytojas prirašė — jis žin® pats 
kodėl — matyt, paklausė to vais
to gamintojo agento. Dėl sąna
rių skausmų (įvairios formos ar
thritų) thylenol neveiksmingas. 
Geriau susirask žmogų, kuris 
tamstai nustatys, kurios rūšies 
sąnariuose negerovė yra. Tik 
tada atsakantis gydysiąs bus 
įmanomas. Dabar dažnai žmonės 
tariasi besygydą, kai tikrumoje 
jie yra stumiami į tikrą ligą per 
nesusipratimą ar per apsileidi
mą, ar abidvi priežastis kartu. 
Šviesa ir tiesa čia irgi būtina.

ĮSIVAIZDAVIMAS

Psichiatro laukiamajame sėdi 
keletas pacientų. Vienas iš lau
kiančiųjų pradeda vaikštinėti 
po kambarį ir vaizduoja Napo
leoną. Po kurio laiko kitas pa
klausė:

— Ir kas pagaliau tamstai pa
sakė, kad esi Napoleonas?

— Pats Dievas. Taip, taip, 
pats Dievas. Atsakė paklausta
sis.

Tuo momentu atsiliepia tre
čias pacientas:

— Aš visai to nesakiau.

Susinešioti kaulai <osteoar-
thritis) prasideda pamažu ir ne-

Sekmadienį, 
birželio 1O dieną,

BUČO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

įvyks
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PIK HIK AS
BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKA GARSUSIS A. RAMONIO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VAISUS IR PAČIUS MODERNI*
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ

juntamai. Gali pradžioje būti 
apimtas tik vienas, ar keli sąna
riai. Gali imti skaedSU pirštų: 
pagrindai — kumščioatsikišę 
kauliukai. Gali kaktoar juos
mens slanksteliai pirmiausiai li
gos apimti būti. Gaji ta figa imt-’ 
miausia prasidėta keliuose ar 
pėdose ties kojų pirštų šaknimi 
— skausmas atsirasti. Tai iš kar
to daugelį sąnarių paliečianti 
kaulų susinešiojimo forma. Ta 
liga gali ir tik pavieniuose są
nariuose pradėti reikštis. Kar
tais kaulų sušinešiojimas ima 
reikštis pirštą sudarančiuose są
nariuose (tolimesniuose ir arti
mesniuose) ar tik kojos didžia
jame piršte. Kartais ta liga api
ma tik vieną klubo sąnarį.
Dėl ko gaunasi tas toks greitas 

sąnaro susinešiojimas
c.

Lengva klausti, bet ne visada 
yra lengva teisybę surasti. 
Daugelių atvejų susmeš jojimas 
kaulų (osteoarthritis) praside
da po kokio nors kūno, ypač kau
lo, pakenkimo, čia galima kaip 
priežastį pagreitintam kaulo su- 
sinešiojimui priskaityti bet ko
kį sąnario užgarinau (traumą), 
reumatoidinį sąnarių susirgi
mą, kai kurias medžiagos apykai 
tos ligas. Tais atvejais prasi
deda kaulo gale esamos kremz
lės gedimas (cartflage degene
ration). Todd šte pakar
totinai reikia priminti, kad nuo 
šindien visi lietuviai pradėtu
me masiniai valgyti kremzles 
įvairiame pavidale. Kremzlėse 
esamos medžiagos gali kūną ap
saugoti nuo perankstybo susine
šiojimo. Jei kaulų susinešioji
mas prasideda fino kaulo kremz
lės, tai duokime kūnui pakanka
mai medžiagos, esamos pačiose 
kremzlėse. Jau medėtiniškais 
tyrimais įrodyta, kad kremzlėse 
esančioji chondroitin sulf orinė 
rūgštis žmones daugeliai atvejų 
apsaugo nuo širdies Atakų — 
tai ko mums daugiau reikia. Tik 
po 8-10 gramų tos kretntlėse esa
mos rūgšties per dieną buvo 
duota bandomiems žmonėms — 
tada buvo gautas apsaugojimas 
nuo širdies atakų. Kol kas tos 
rūgšties vaistinėse nėra. Tad

Great 
American 

Dream 
Machine.

America te the place that is made 
ef draams. And, UJS, Savings 

pjtete have been helping to make 
happy dreams come true for years.

New, Bonds mature ha less than 
sx years. That means yc*ir dreams 
Ctetome true taster than ever before.

Tee can buy shares in your parti- 
toht <drram by joining the Payroll 
Savings Prim where you work, or the 
Bond«'Month plan where you bank.

wfore you know it, your American 
" ’earn be a reality.

Thke stock in America.
Now Bonds mature in fess than six years.
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1739 So. Halsted Street Chicago, IlL 60608
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LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO DIENA
Lenkai Chicagoje ką tik at-' rinkimą, įvykusį 1920 m. gegu- 

šventė istorinę Gegužės Trečio
sios Konstitucijos dienos 182 
sukaktuves. Tą dieną (1791 m. 
V. 3) didžiajame, 4 metus tru
kusiame Varšuvos se:me akla
macijos, o porą dienų vėliau (ge
gužės 5 d.) balsavimo būdu bu
vo priimtas konstitucinis įsta
tymas (Konstitucija) su įvai
riomis reformomis, kuriomis bu
vo bandyta išgelbėti Lietuvos- 
Lenkijos jungtinę valstybę ba
joriškai respublikonišką karali
ją paverčiant konstitucine mo
narchija, sukuriant pastovią cen
tro valdžią ir tuo būdu likviduo
jant bendrosios Lietuvos ir Len
kijos valstybes dvilipumą. Nors 
tų pačių 1791 metų spalio 20 d. 
Lietuvos atstovai pasiekė tai, ko

i žės 15 dieną, kurios auksines 
sukaktuves atšventėme prieš 
tris metus, o šiandien, gegužės 
15 d. sukanka 53 metai. Tą bran
gią dieną turėtume kasmet iškil
mingai minėti!

Gegužės 15 sukanka 53 metai 
nuo tos dienos, kai pirmojo po
sėdžio susirinko Lietuvos Stei
giamasis Seimas arba Konstitu- 
anta. Ta diena lietuviams buvo 
toks nepaprastas įvykis, kokio 
kito Lietuvos istorijoje nėra bu
vę: niekada anksčiau joks mies
tas nebuvo matęs visų Lietuvos 
gyventojų rinktų atstovų, suva
žiavusių spręsti savos valstybės 
reikalų, 
tesi turį 
čiai, čia

Seniau tam teisę jau
čia didieji kunigaikš- 
didikai ir bajorai, čiabuvo Lietuva siekusi per 200 su

viršum bendrojo su Lenkija su- Lietuv0" Rusijos ca'
gyvenimo metų, kad ji yra Len- P?" Vokietljos kaizeri* Pat” 

1_______________ ketiniai.

k

GRĄŽINKIME LIETUVIU BENDRUOMENE 
VISIEMS LIETUVIAMS!

Gana tylos dėl vaikų vežiojimo po komunistų stovyklas! Gana tylos 
dėl visokių komunistų primetamų koncertų, paskaitų bei parodų! Gana vie
nybės ardymo Lietuvos laisvinimo darbe-

Lietuvių Bendruomenė turi būti visų lietuvių, turi Įtraukti naujuosius 
ateivius ir iki šiol LB užmirštus senosios kartos imigrantus ir jų išugdytą 
jaunimą, turi kreipti žymiai didesni dėmėsi į iki šiol gerokai apleistus mūsų 
kultūrinius bei švietimo darbus ir jos vadovybė turi aktyviau priešintis vi
sokiems okupanto bandymams ardyti kovojančią lietuvių išeiviją. Todėl, 
1973 m. gegužės mėn. 19—20 d. į JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TA
RYBĄ ir PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMĄ OHIO APYGAR
DOJE (Ohio. Michigan, vak. New York ir vak. Pennsylvania) BALSUOKITE 
UŽ patriotinių organizacijų veikėjų koalicini sąrašą:

kijai visiškai lygus respublikos 
vienetas ir pora metų vėliau 
1793 m. Gardino seimas naujo
joje valstybės santvarkoje Lie
tuvai pripažino visiškai lygias 
teises (žiūr. LE IV t. 513—515 
psl.), deja, prasidėjusios lenkų 
suirutės (Targovicų konfedera
cija) ir Rusijos invazija bei ga
lutinis Lietuvos-Lenkijos pada
linimas nebeleido tos Gegužės 
Trečiosios Konstitucijos įgyven
dinti. Dabar lenkai tos konsti
tucijos priėmimo dieną yra vi
siškai pasisavinę kaip vienų len
kų tautinę šventę.

Mes turime kelias svarbias 
dienas, susietas su Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymu, tai Di
dįjį Vilniaus Seimą, įvykusį 
1905 m. lakr. 21-22 d. ir Lie
tuvos Steigiamojo Seimo susi-

1920 gegužės 15 Kaunan su
važiavę deputatai buvo išrinkti 
visų Lietuvoj gyvenančių žmo
nių slaptu ir lygiu balsavimu. 
Tų 112 atstovų daugumą suda
rė įvairaus amžiaus, profesijų, 
partijų ir pasaulėžiūrų lietuviai 
drauge su Lietuvoj gyvenančių 
tautinių mažumų (izraelitų, len
kų ir kt.) delegatais. Tų 112 
asmenų, reiškusių Lietuvos gy
ventojų valią, pirmasis uždavi
nys buvo patvirtinti tai, ką 1918 
vasario 16 buvo paskelbusi Tau
tos Taryba Vilniuje, būtent, at
statymą Lietuvos valstybės et
nografinėse sienose demokrati
niais pagrindais.

Nors Steigiamasis Seimas per 
dvejetą su viršum metų priėmė 
daug įvairių įstatymų Lietuvos

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Philomena

Regular
Passbook
Account

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4MC ARCHER AVENUE 
CHICASO, ILLINOIS N$tt 

PHONE: 254-4471

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

gyvenimui tvarkyti, tačiau ke
turi jų buvo pagrindiniai, kurių 
pėdsakų nepajėgė lietuviuose iš
trinti virš 30 žiaurios sovietinės 
okupacijos metų.

Vienas tų pagrindinių įstaty
mų buvo Konstitucija, kuri nu
statė, jog svarbiausias tautos 
valios reiškėjas yra kas treji me
tai visų pilnamečių krašto gy
ventojų renkamas Seimas, kuris 
savo ruožtu renka Respublikos 
prezidentą ir prižiūri Vyriausy
bės darbus. Gal šitaip sutvarky
ta valstybė nebuvo labai stipri, 
tačiau tų demokratinių teisių, 
kurios buvo įrašytos Konstituci
joj, Lietuvos gyventojai tebe- 
pasiilgsta iki šiandien.

Antras pagrindinis Steigia
mojo Seimo kūrinys buvo že
mės Reformos įstatymas, kuris 
Lietuvos žemes iš dvarininkų 
nuosavybės pervedė į vidutinių 
ir smulkiųjų ūkininkų darbščias 
rankas: davė žemės nepriklauso
mybės kovų dalyviams, beže
miams ir mažažemiams. Nors ne
užteko Lietuvos laukų aprūpin
ti visiems bežemiams, norintiems 
gauti žemės, tačiau tas refor
mos įstatymas labai sustiprino 
naujai atgumusią Lietuvos vals
tybę ir sudarė galimybę žemę 
mylintiems ūkininkams išvys
tyti tokią iniciatyvą, kad mūsų 
krašto žemės ūkis sparčiais 
žingsniais vijosi pažangiausias 
šalis Europoj. O pati Lietuvos 
žemės reforma, praslinkus 45- 
iems metams nuo jos įstatymo 
paskelbimo, dažnai statoma pa
vyzdžiu kitiems kraštams, kur 
žemės nuosavybė tebėra negau
sių žemvaldžių rankose.

JURGIS JANUŠAITIS

SUVAŽIAVIMAS, MEDICINA IR MENAS

sako

Gyvename įvairių suvažia
vimų ir seimų amžiuje. Žiūrėk 
ir vėl koks organizacijų sugūžė 
jimas. Ir visi suvažiavimai bei 
seimai turi savo tikslus, yra 
naudingi ir lietuviškam gyveni
mui labai reikalingi.

Šie metai ypač, atrodo, pasi
žymės tokiais didesniais ir ma
žesniais suvažiavimais.

Artimiausias iš jų ir bus Pa
saulio ir Amerikos lietuvių gy
dytojų sąjungų suvažiavimas. 
Jis įvyksta gegužės mėn. 26 ir 
27 d. Sheraton — Chicago vieš
butyje. O ką gi veiks suskridę 
šios, ypač svarbios, profesi
jos žmonės? Ką žada duoti 
lietuviškam pasauliui?

Suvažiavimas skiriamas dau
giau moksliniam tikslui. Iš pa
tiektos programos matyti, kad 
visa eilė gydytojų specialistų 
skaitys gana svarbias moksli
nes, medicinos sritį liečiančias, 
paskaitas. Tad skaitytoją su
pažindinkime su suvažiavimo 
programa ir tvarka.

Pirmąją suvažiavimo dieną 
kalbas pasakys III. Liet. Gyd. 
D-jos pirmininkas Dr. Domas 
Giedraitis ir PLGS ir ALGS 
pirmininkas Dr. F. V. Kaunas. 
Sveikinimo žodį tars Lietuvos 
Generalinė Konsule Juzė Dauž- 
vardienė. Gautus raštu sveiki
nimus skaitys PLGS ir ALGS 
sekretorius dr. V. šaulys. Po 
to bus dvi visuomenę dominan
čios paskaitos. Apie lietuvio 
kaitą išeivijoje per 05 metus 
paskaitą skaitys Xaviero uni
versiteto prof. Vytautas Bie
liauskas Ph. D., o red. Bronius 
Kviklys aptars lietuvį okupuo
toje Lietuvoje.

leriją. Daugiau realistiniai kū
riniai, vyrauja gamtos ir žmo
gaus motyvai, patrauklūs, įvai
ruoją tematikoje, nors pats Dr. 
A. Lipskis savęs dailininku ne
nori laikyti, o menui atiduoda 
tas valandas, kurios atlieka 
nuo tiesioginės medicinos prak
tikos.

Dr. J. šalna yra įnikęs į 
šaknų ir medžio skultūras. Jis 
gyvena prie gražaus ežerėlio, 
labai ramioje vietoje, gamtoje, 
suranda šaknų ir kelmų ku
riuos išryškina gaudamas gra
žius skulptūros kūrinėlius.

Gyd. Korp! “Fraternitas Lit- 
huanica” įteiks premijas už 
kūrinius Simo Kudirkos ir Ro
mo Kalantos tragiškųjų įvykių 
temomis.

Suvažiavimo metu numato
ma ir meninė programa, bei 
pamaldos Jėzuitų ir Ev. Liut 
Tėviškės bažnyčiose.

Lietuviai gydytojai išeivijo
je dirba labai daug darbų nau
dingų visai lietuvių išeivijai ir 
savo sąjungose sutelkia jau
nuosius kolegas, kurie turi 
progos plačiau ir giliau reikš
tis lietuviškosios veiklos plo
tuose.

DAUGĖLA — LAIKŪNA — MITALĄ 
PAUTIENI — PAUŽA — RAZGAITl

DAUGĖLA, JONAS — diplomuotas agronomas
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų S-gos veikėjas, buvęs centro komit. 
pirm. — VLIKo veikėjas — daugelio seimų bei komisijų narys. VLIKo 
ryšininkas prie PLB valdybos. VLIKo planavimo komisijos pirm. 
Eilę metų buvo ALT Cleveland© Skyr. valdyboje — pirm. 6 metus. 
Paskaitininkas — kalbėjo daugelyje kolonijų, žurnalistas — rašo 
Naujienose, Sėjoje, Varpe.

LAIKŪNAS, ALEKSAS — laikraštininkas
Nepriklausomoje Lietuvoje mokytojas 8 metus. Okupacijos metu — 
Įstaigos tarnautojas. Treutyje, su kitais suorganizavo Mūšy Kelio 
laikrašti ir buvo jo redaktorius per visą ėjimo laikotarpi — 4 metus. 
Dirvos red. kolegijos narys ir nuo 1965 m. pirm. Vilties D-jai, kuri lei
džia Dirvos laikraštį ir rinktines knygas. — Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos Tarybos narys. — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
bos vicepirm. — Amerikos Lietuvių Tarybos narys. — Naujosios 

Vilties žurnalo redakcinės kolegijos narys. — VLIKo seimų narys.
MITALAS, VYGINTAS PAULIUS — studentas, finansų pla

nuotojas
1968 m. baigė biznio administraciją Drexel univ. — Atliko JAV ka
rinę prievolę Korėjoje — armijos seržantas. Tęsia studijas dėl ma
gistro laipsnio Case-Western Reserve univ. ir dirba kaipo finansų pla
nuotojas univ. medicinos skyriuje. — Korp. Neo-Lithuania Clevelando 
padalinio pirmininkas ir Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Clevelan
do Skyr. vald. narys. Labai aktyvus jaunimo tarpe, Clevelande ir 
kitur.

PAUTIENIS, ALGIMANTAS — inžinierius
15 m. vadovavo L. Budriams — organizavo jaunimo užsiėmimus, sto
vyklas, vandens sportą. Liet. Bendruomenė: buvo Clevelando I Apyl. 
vald. — 3 m., III PLB Seimo atstovas (antr.). Amerikos Lietuvių Ta
ryba: Clevelando Skyr. vald. — 13 m., pirm. — 7 m., — Veikla JAV 
Kongrese prieš sutartis su Sovietų S-ga, už Pabaltijo rezoliucijas, 
Bražinskų, Kudirkos ir kt. Parašė 14,000 laiškų Lietuvos reikalais. 
Liet. Krikščionių Demokratų S-gos Tarybos ir Centro Komit. vicepirm. 
ir Tarptautinių Santykių komisijos pirm, žygio į Jungt. Tautas Cle
velande komiteto pirm., VLIKo Seimų narys, Clevelande Liet, namų 
finansų komisija, šauliai, SLA.

PAUŽA, VLADAS — mokytojas, lituanistas, prakalbininkas, 
žurnalistas
Lietuvos okupacijos metais — vienas iš pogrindžio vadų — nukentė
jęs finansiniai — išgelbėjo daug žmonių gyvybių. Detroito Aušros 
šeštadieninės mokyklos vedėjas — dirba be atlyginimo. Liet. Bendruo
menė: IV JAV LB Tarybos narys, Detroito LB Apylinkės pirm. 3 metus. 
Vyr. skautininkas — vienas iš Detroito Baltijos tunto organizatorių 
ir ilgametis tuntininkas — kelis kartus buvo skautų tarybos narys. 
Vienas iš Lietuvių Fondo Įkūrėjų. Korp. Neo-Lithuania filisteris, 
ALT, šaulių S-gos, SLA ir daugelio kitų patriotinių organizacijų vei
kėjas. Geras prakalbininkas ir didelis antikomunistas.

RAZGAITIS, PRANAS — inžinierius — pirminio planavimo 
skyriaus viršininkas
Buv. Vytauto Didž. Univ. Studentų atstovybės pirm, ir Lietuvių Stu
dentu S-gos pirm. Šveicarijoje. Anksčiau aktyvus ateitininkų veiklo
je moksleivių centro vald. patarėjas ir Clevelando Ateities. Klubo 
pirm. Buvo Kanados Lietuvių Katalikų Veiklos' Centro pirm. Pirmi
ninkavo I Lietuvių Jaunimo Kongreso pirmąja! finansų komisijai 
(PLB vald. kviestas). Liet. Krikščionių Demokratų S-gos Tarybos ir 
Centro Komiteto vicepirm. ir Clevelando Skyr. pirm. VLIKo seimų bei 
komisijų narys. Buvo ALT Clevelando Skyr. vald. vicepirm.

OHIO LIETUVIAI

Mes švenčiame 50 m. sukaktį
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duoaame dovanų Universal 

SAVINGS

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

90 Day 
Passbook 
Accounts

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

6%
$5,000 or more 

Savings 
Certificate 

(2 to 10 years)

CHICAGO
6245 South Western Ave. 476-7575

Antrąją suvažiavimo dieną 
mokslinės paskaitos. Dr. Euge
nijus Gedgaudas skaito apie 
Radiologines problemas inks
tų transplantacijoje. Dr. Jonas 
Valaitis — Artrito patalogija 
Dr. J. Rimvydas Damauskas 
— Plaučių emfizema. Dr. Mil
da Budrienė — Imuni sistema, 
jos vystymasis, charakteris ir 
reikšmė alerginėse ligose. Dr. 
Daniel Giržadas — klubo sąna
rio protežė. Dr. Mindaugas Vy
gantas — Laseriai retinos li
gose ir Dr. Vidas Nemickas — 
Miocardo revaskularizacija, in
dikacijos ir rezultatai.

Tiek visuomeninės tiek 
mokslinės paskaitos turėtų iš 
visuomenės susilaukti dėmesio 
ir jų pasiklausyti kviečiami vi
si tuo besidomintieji.

Suvažiavimo proga ryškėja, 
kad gydytojai savo tarpe turi ir 
gabių menininkų. Ta proga 
Čiurlionio galerijoje įvyksta 
Dr. A. Lipskio ir Dr. J. šalnos 
meno paroda. Parodą rengia 
Illinois Liet. Gyd. D-jos Pagelb. 
Moterų Vieneto Stipendijų Fon
das.

Dr. A. Lipskis savo namuose 
■ turi tarytum savo kūrinių ga-

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Netvarka sovietų ūkyje
Praeitais metais sovietų valdžia tikėjosi surinkti žy

miai daugiau derliaus, negu surinko, todėl ir šiais metais 
iš anksto susirūpino pjūtimi. Dar nepasėjo vasarojaus, 
nepasodino bulvių, bet jau paruošė planus, kaip šių metų 
rudenį jie suims nokstančius ar jau prinokusius javus. 
Praeitų metų rusai taip pat turėjo įvairių planų vasarojui 
suimti, bet nieko iš to neišėjo.

Kai praeitais metais kiekvienam valdžios atstovui 
buvo aišku, kad šiais metais pritruks ne tik duonos, bet 
ir bulvių, tai pradėjo vieni kitus kaltinti Pirmiausia 
kliuvo žemės ūkio ministerijos galvoms, o vėliau atsako
mybė pamažu buvo stumiama “ieškininkams”. Kai visas 
reikalas buvo aptartas ir visos nelaimės priežastys nu
statytos, tai oficialus valdžios pranešimas kaltino draus
mės stoką. Jeigu darbininkai būtų klausę vadovybės nu
rodymų, tai būtų pakakę ne tik duonos, bet ir bulvių.

Tie patys kaltinimai buvo metami Kaukazo ir Žemai
tijos darbininkams. Panašios bausmės siūlyta taikyti Azar 
baidžano kolchozininkams ir Pakruojo žemės vergams. 
Kiekvienam buvo aišku, kad bausmėmis vargu jie padi
dins javų kiekį, bet atsitikusiems ir nedrausmingiems 
darbininkams reikalauta smarkių kalėjimo ir prievartos 
darbo bausmių. Lietuviai geriausiai nuvalė praeito ru
dens derlių. Iš hektaro jie surinko daugiau, negu bet ku
rioje kitoje Sovietų Sąjungos vietoje. Smarkus lietus lijo 
ir Lietuvoje, bet lietuviai vis dėlto pajėgė nuplauti, kad 
ir išgulusius javus. Bet ‘‘tarybinės” Lietuvos valdytojai, 
gavę bendrą Maskvos kaltinimą, rašo, kad lietuviškų 
kolchozų darbininkai nebuvo pakankamai drausmingu

Kad šiais metais nepasikartotų praeitų metų netiks
lūs apskaičiavimai, tai Tiesos redaktorius, pasitaręs su 
atsakomingais savo viršininkais, šitaip rašo:

“Šiais lemiančiais penkmečio metais ypač svarbu 
patikrinti darbinių grandžių sąveiką, tai taip pa
skirstyti jėgas, kad jos duotų kuo didžiausių efektą. 
Nėra jokio žalingesnio darbo, kaip darnos nebuvi
mas. Todėl drausmingumas, dalykiškumas iškyla 
kaip labai svarbus reikalavimas, kaip būtina sąlyga 
penkmečio planams, mūsų užmojams įgyvendinti 
Partinėms organizacijoms, visiems komunistams 
šiemet iškeltas pirmaeilės svarbos uždavinys — skie
pyti didelę pilietinę atsakomybę už savo darbą, viso
mis priemonėmis kovoti prieš sustingimų, neūkišku
mą abejingumą. Visame ideologiniame darbe labai 
svarbu pabrėžti kasdieninio darbo ir politinių tikslų

Kaip matote iš paties komunistų partijos centro tvir
tinama, kad kalta drausmės stoka. Jeigu kolchozų darbi
ninkai būtų buvę pakankamai drausmingi, jeigu jie būtų 
klausę iš anksto paruoštų, išsiuntinėtų ir žodžiu pakarto
tų įsakymų, tai Sovietų Sąjungoje būtų užtekę duonos, 
mėsos ir bulvių. Stoka drausmės pakenkusi praeitais me
tais. Valdžia jau ėmėsi priemonių, kad panašūs dalykai 
nepasikartotų šiais metais. Šiais metais jau iš anksto pa
ruošti reikalingi komunistų partijos kadrai, kurie draus
mės prižiūrės. Reikia manyti, kad drausmininkai lazdos 
neperlenks. Jie privalo žinoti, kad perdidelė drausmė ne 
visuomet duoda pageidaujamų rezultatų.

Tiesos redaktorius, gal visai to neplanuodamas, pa
mini ir kitus sovietų sistemos nesklandumus. Jis kalba 
apie sustingimą, neūkiškumą ir svarbiausia, apie abejin
gumą. Kuo gi kolchozo darbininkas būtų galėjęs abejo
ti? Ar jis jau suabejojo rusų įvesta “komunistinė” sis
tema, ar jis abejoja rusų partijos vadų skelbiamomis idė
jomis? O gal jis jau suabejojo tais dideliais planais, ku
rie kiekvieną metą tikslinami ir taisomi, bet kiekvieną 
metą atneša vis blogesnius rezultatus? 

Komunistų partijos vadai nepatenkinti žemės ūkyje 
atsiradusiu sustingimu. Tai neturėtų būti toks didelis 
blogumas. Lietuviai visą laiką buvo ir tebėra geri darbi
ninkai. Sustingimas negalėtų būti toks didelis, kurio ge
ru aliejumi arba riebalais negalėtum pasukti Gerai pa
sukus ratai patys turi suktis. Neūkiškumo klausimas jau 
yra daug rimtesnis. Lietuviai visą laiką buvo geri ūkinin
kai. Caro laikais jie pagamindavo daug gaminių, kuriuos 
Vakarai noriai pirkdavo. Nepriklausomos Lietuvos lai
kais visi stebėjosi, kaip galėjo tokia maža valstybė taip 
gražiai sutvarkyti savo ekonominius reikalus. Litas buvo 
stiprus, auksas ir doleris buvo padėtas valiutos pagrin
dam Lietuviai galėjo tapti neūkiškais tiktai rusų okupa
cijos laikais. Jiems buvo atimti ūkiai, be ūkių jie negalė
jo būti ūkiškais. Negalima kalbėti apie lietuvių ūkišku- 
mą, kada Maskva lietuviams ruošė planus ir mokė kaip 
ūkininkauti rusiškai

Kaip rusai šeimininkauja, parodė iš Vokietijos išvež
tos mašinos. Išsivežė didžiausias mašinas ir jas sugadino, 
laikydami ant lietaus ir sniego. Dabar panašus dalykas 
darosi su Amerikos javais. Maskva užpirko 11 milijonų 
tonų javų. Kai pradėjo tuos javus vežti į Juodosios ir Bal
tijos jūrų uostus, tai šiandien Amerikos javais užversti 
ne tik uostai, bet ir uostų srityse ir geležinkelių stotyse 
esantieji sovietiniai sandėliai. Pati Pravda jau skelbia, 
kad užkimšti uostai ir sandėliai Pravda kelia mintį, kad 
reikia traukti atsakomybėn tuos, kurie nesutvarko trans
porto.-Sovietų valdžia nesitikėjo, kad JAV turės tiek 
daug javų ir galės taip greitai juos rusams atiduoti. So
vietų valdžia turėjo planus tiktai saviems javams, o Ame
rikoje augintiems javams vietos nebuvo paruošusi Sovie
tų valdžios atstovai prašo JAV sulėtinti javų vežimą, kad 
rusai galėtų padaryti vietos tiems javams supilti.

Prezidentui Niksonui nėra jokio reikalo daryti nuo
laidas sovietų valdžiai, nes ji nėra tokia galinga, kaip jos 
propagandos mašinerija garsina.

ufrnifrn

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITES NAUJIENOSE

IM

(Tęsinys)
Frontininkų taktika

Besiverždami į vadovaujančias 
vietas, frontininkai turi išsidir
bę ir savo elgsenos taktiką su
sirinkimuose. Kaip š. m. ba
landžio 1 d. LB apygardos suva
žiavime Chicagoje matyti teko, 
kai garbus ir visiems žinomas 
ne frontininkas dr. Danilevičius 
žodžio prašė, tai pirmininkaujan
tis frontininkas ilgai jnudelse 
jam žodį duoti, ir daktaras už
sigavęs apleido susirinkimą.

Bet jei kas iš frontininkų pa
prašo kalbėti, tai jie dažnai nu
eina tiesiai į priekį, prie prezi
diumo stalo, ir kerta tokiu tonu 
lyg už durų turėtų keliolika į 
frontą paruoštų divizijų. Visas 
lietuvių grupes apimančios or
ganizacijos vadovavimui, į kurį 
LB ir frontininkai pretenduoti 
bando, reikia didelės asmenybės, 
kurios mes bent šiuo metu netu
rime. Ir genialusis Napoleonas 
kartais guodėsi, sakydamas, kad 
“karaliai ir gimdami ir mirdami 
lieka karaliais, o aš, norėdamas 
išsilaikyti, turiu daryti stebuk- 
klus’.

Tad ir lietuvių visuomeninia
me ir politiniame gyvenime ste
bukladarių nėra. Tai matėme 
ir iš LB Chicagoje įvykusio apy
gardos suvažiavimo, kur valdy
boje, matyt, buvo ėjusios tokios 
rietenos, kad per du metus iš 7 
valdybos narių, beliko tik du 
rinkti atstovai.

Bendruomenininkų nukaltas 
šūkis, kad visi lietuviai turi 
dirbti LB naudai, yra per bend
ra frazė. Juk ir lietuvis komu
nistas sako dirbąs lietuvybei. Ir 
todėl LB savo beideologiniuose 
susirinkimuose niekados bendros 
kalbos neras ir nuoširdesnio su
sitarimo nepasieks.
Kult, reikalų vadovo A. Vaškelio 

nuomonė apie šventes
Vyt. Volertas, atvažiuodamas 

lietuvių tautinių šokių šventės 
pajamų pasiimti, atsivežė ir va- 
dinamą LB centro valdybos kul
tūrinių reikalų atstovą A. Vaš
kelį, kuris ir “Drauge” ir “Aki
račiuose” nelabai palankiai apie 
masinius lietuvių parengimus 
kalba. 1971 m. gruodžio 16 d., 
taip sakant, tautinių šokių šven
tės ruošimosi išvakarėse, jis 
“Drauge” kalbėjo: “Jau šiandien 
galima apsčiai girdėti nusiskun
dimų, kad mūsų masiniai susi- 
būriavimai nebeturi tokio at
garsio, kaip sakysime, prieš 20 
ar 30 metų. Mes vis dar nenori
me atsižadėti kiekybinio efekto. 
Dažnokai vis dar kalbame apie 
vieno milijono lietuvių skaičių 
šiame krašte, bet iš tikrųjų esa
me 30-40 tūkstančių visuome
nė”.

Tai tipiškas akiratininko ir 
frontininkų pakeleivio galvoji
mas! Taigi, taip kalba, taip sa
kant mūsų LB kultūros “minis- 
teris”. Juk mes vis iki šiol sa
kėme, kad lietuvių kilmės žmo
nių Amerikoje yra bent apie pu
sę milijono, nes teko skaityti, 
kad pvz., vien 1910 metais bus 
lietuvių tik į šį kraštą atvažia
vę, kiek dypukų per kelioliką po
kario metų.

O ankstesniais laikais daug 
lietuvių būdavo prirašomi prie 
lenkų ar rusų imigrantų. Dar 
praėjusį metą teko skaityti, kad 
lenkai laiko Chicagą antruoju 
lenkų miestu (pirmas — Var
šuva). O “Akiračiuose” 1971 
lapkričio 13 d. A. Vaškelis, nei 
šį, nei tą aiškiau nepasakyda
mas, rašo: “Ar kartais įnėra 
propaguojama vertybės, kurios 
nėra jokios vertybės ? Praktika 
parodė, kad dažnais atvejais po
puliari patriotika yra statoma 
aukščiau už absoliučiai neginči
jamus kūrybinius ar mokslinius 
laimėjimus”. Čia A. Vaškelis 
apsimetusiai menkina lietuvių 
patriotinius pasireiškimus. Juk 
jei lietuvis parašys ar pasieks, 
kaip jis rašo, “absoliučiai negin
čijamus kūrybinius ar moksli
nius laimėjimus”, tai jo darbai 
ar knygos bus išspausdintos uni
versitetų ar panašių kultūros 
įstaigų ir tam nereikės Lietu
vių Fondo ar kitokių lietuvių 
aukų.

Toliau LB kultūros “ministe- 
ris” rašo; “Turint galvoje atei
tį, kada masinių susibūrimų 
šventės bus daugiau ar mažiau 
tik savotiškas pareigos atliki
mo reikalas, be didesnio užside
gimo ir entuziazmo, “kameri
nio” pobūdžio veikla... ar nebus 
tik geriausias tam pakaitalas”.

O lietuvių tautinės kultūros 
klausimais daug rašanti ponia 
L. Vaičiūnienė rašo: “...mūsų 
didžiųjų švenčių ir dainų balsai, 
būdami tautos balsais, yra kartu 
ir Dievo balsas — ir jie lydi žmo
gų nuo lopšio iki karsto, bręsda- 
mi ir šviesiais laikais ir vergi
jos tamsybėse”, “šimtų dainuo
jama ir tūkstančių klausoma 
lietuviška daina prabyla ne į 
ausis, bet į širdis”, sako kitas 
mūsų kultūrininkas.

O viena Olympiniuose žaidi
muose aukso medalį laimėjusi 
mergaitė rašo, kad šokis lavina 
ne tik kūną, bet ir dvasią, ir jei 
į treniruotę eidama ji neturi kar
tais užtenkamo dvasios pakilimo, 
ji groja atitinkamą plokštelę, 
kol jos dvasinės jėgos išsijudi
nąs. Tokių žaidimų ir šokių su
važiavimų progomis, net tarp
tautinio jaunimo santykiuose už
simezga pažintys ir net vedybos. 
Tą patį galūne pasakyti ir apie 
lietuviško jaunimo šventes.

O A. Vaškelio nuomonė yra 
visai tokia, kaip ir akiratmm- 
kai ar Lietuvos okupantas kad 
galvoja. Juk Lietuvos okupan
tas nieko taip nekenčia, kaip lie
tuvių masinių susibūrimų ir di
delių kultūrinių parengimų, kur 
būtų pasmerkta rusų okupacija, 
kur atsilanko ir mūsų krašto di
džiųjų laikraščių ir televizijos 
atstovai ar net ir Amerikos pre
zidento žmona ir panašiai.

O kai A. Vaškelio rekomen
duojamuose klubuose per metų 
eiles susiėję žmonės kalbėsis ar 
kas nors kokia kamerinės muzi
kos dalykėlį pačirškins, tai ma
žai kas apie tai tesužinos ar pa
rašys, ir išeivijoje lietuvių lyg 
ir nebebus. Tai matome, kokių 
žmonių, šalia Zalatorių ir pana
šių, yra bendruomenininkų - 
frontininkų vadovaujančiose LB 
vietose įsitaisę, ir kas gali to
kia organizacija pasitikėti ir 
apie ją telktis.

LB ryšininkas

Be lietuvių vidaus gyvenimo 
skaldymo, frontininkai pradeda 
kompromituoti lietuvius ir ki
tataučių tarpe.
Nors, kaip ir “The Washing

ton Post” korespondentas Rus- 
ko Doder rašo, kad šiuo metu 
yra dar apie 12 nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės paskirtų 
diplomatų, šalia kurių, kaip ži
nome, veikia dar iš Lietuvos po
grindžio kilęs Vyriausias Lietu
vos Laisvinimo Komitetas, ak
tyviai dirba Lietuvos politinių 
reikalų gynime 1940 m. iš įvai
rių patriotinių ir politinių gru
pių įsteigta Amerikos Liet. Ta
ryba, veikia taip pat pabaltiečių 
jaunimo politinė organizacija 
Batunas, o paskutiniu laiku yra 
įsteigta dar vieningam politi
niam veikimui iš lietuvių, lat
vių ir estų vadinama Pabaltie
čių Santalka. Taigi, atrodo, kad 
politiniai lietuvių ir pabaltiečių 
reikalai, kiek yra galimą, yra 
prie Amerikos vyriausybės vis
pusiškai atstovaujami.

Bet kur tau? Kaip Stasys 
Barzdukas rašė, jis dantis su
kandęs laukęs kada LB turės sa
vo atstovą prie Baltųjų Rūmų. 
(Tai išeitų, lyg kokios autono
minės ar separatinės lietuvių 
emigrantų grupės atstovas)-. Ir 
tas LB “diplomatas”, kaip 
“Draugas” rašo esąs Algiman
tas Gureckas, su titulu “LB ry
šininkas JAV užsienio reikalų 
ministerijoj”, kur, deja tokios 
įstaigos su tokiu pavadinimu 
Washingtone visai nėra.

Šių metų vasario 24 d. tas LB 
politikas — ryšininkas A. Gu
reckas Bostono liet, kultūros 
klube, tarp kitų “aukštų” diplo
matinių minčių pasakė, kad jam 
“JAV užsienio reikalų ministe
rijoje” buvę pasakyta, kad “mū
sų atstovybių klausimas su mi
rimais bus išspręstas” (“Drau-

(Nukelta į 5 psl.)

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTA?

10
Ir čia iniciatyvos turėtų imtis Lietuvių 

Bendruomenės vadai, tai jų tiesioginio dar
bo sritis, iš Bendruomenės uždavinių išplau
kianti didžioji tautai pareiga, nes dvasiniai 
religinės tautos savarankumui išlaikyti po
litika. yra kilnesnė, svarbesnė už visas ki
tas politikas. Visai teisingai kun. Wirt (žr. 
40 psl.) pastebi: “Pagaliau, kas tautai yra 
svarbiau, ar politinė, ar dvasiniai religinė 
nepriklausomybė? Žydai du tūkstančius 
metų įvairių tautų vergijoje išgyveno, bet 
dėka dvasiniai (religiniai) stiprios savo ben
druomenės, jie ištvėrė ir politinę galybę at
gavo”.

Bet vėl tenka pastebėti, kad Lietuvių 
Bendruomenė* vyriausios galvos (rabinai, 
tik ne žydų galvom!) yra menkos orientaci
jos. nes jie mano, kad religijos reikalai, er
go religinė (bažnytinė) politika jiems ne
priklauso, tai, girdi, dvasiškių ir kiekvieno 
žmogaus asmeninė sąžinės sritis. Vokiečiai, 
prieš karą ir laike karo lietuvius gerai paži
nę, sakydavo: “Menschenschlag ist guL 
aber Inteligenz ist schwach! (žmonių rasė 
gera, bet inteligentija silpna). Ne veltui 
turbūt lietuviai laike 500 metų mokėjo len
kams didžiausią kontribuciją pinigais ir 

savais tautiečiais už jų savanaudiškos Lie
tuvos Bažnyčios politikos tvarkymą, o da
bar tremtyje mūsų bendruomenės nariai 
kasmet milijonus dolerių sudeda airiškai 
dvasiŠkijai už jų globą ir savanaudiškus pa
tvarkymus.

Geresnei orientacijai aš čia pateikiu ke
letą duomenų, kaip tvarkosi katalikai uk
rainiečiai JAV-se. Viso jie turi vieną arki
vyskupiją (Philadelphia) ir dvi vyskupi
jas (Stamford ir Chicaga). Akiv. įsteig
ta 5 — 28. 1913 metais, Stamforde vysk. 8 
— 8. 1956 m. ir Chicagos — vysk. 7 — 14, 
1961 m. Statistikos duomenys už 1970 me
tus bendrai visoms trims vysk, rodo: Ar
ki vysk. — I, vysk. — 2, kunigų — 279, bro
liukų — 16, seselių — 221, parapijų — 182, 
misijų stočių — 18, koplyčių — 41, kunigų 
seminarijų — 2, seminaristų — 78, kolegi
jų — 2. studentų — 1®, gi m ari jų — 5, 
mokinių — 737, pradžios mokyklų — SX 
mokinių — 7,373, vaikų prieglaudų — X 
vaikų — 38, senelių namų — 3, senelių — 
75, krikštai — 2374, vedybos — 1102, miru
sių — 1536. Viso katalikų: 284.000 (The 
office. Cath. Dir.). Tenka pabrėžti, kad vi
si pastatai, bažnyčios, mokyklos ir kitas 
turtas priklauso ukrainiečių taryboms, mo
komoji kalba ukrainiečių, aukos, surinkti 
pinigai eina tiesiog jų dvasiniai kultūri
niams reikalams.

Jie skiriasi nuo mūsų lietuvių tik tuom, 
kad jie yra katalikai pagal Rytų apeigas, 

o mes lietuviai pagal Vakarų (Romos) 
apeigas. Bendru skaičiumi katalikų, atro
do, nebus didelio skirtumo tarp mūsų. 
Kunigų skaičius — lietuvių apie600, jų 
maždaug apie pusė to kiekio, mūsų kunigų 
skaičius, nesant prieauglio, mažėja, jų 
pastoviai didėja. Mes, kaip lietuviai jokio 
turto nuosavo neturime: visos bažnyčios, 
mokyklos ir kiti pastatai, mūsų pinigais 
pastatyti, priklauso svetimtauičų (daugu
moje airių) kurijoms, taip pat jų kason 
nueina visi mūsų aukojami, ar iš mūsų 
surenkami pinigai. Mes esame savo pini
gais pastatytose bažnyčiose, daugiau nie
kas, kaip kampininkai įleidžiami su lietu
viškomis pamaldomis už milijoninius jiems 
kasmet sumokamus mokesčius, kuriuos su
renka stropiai iš mūsų jų paskirti ir pati
kėti neva “lietuviški klebonai. Prisiminki
me, lietuviams tremtiniams (D. P.) iŠ Eu
ropa* atvykus, pradžioje, keletą metų 
lietuvių parapijinėse mokyklose dar buvo 
mokoma lietuviškai, bet netrukus pagal 
vyskupų įsakymą buvo pereita visiškai 
prie anglų kalbos. Taigi po to, mes tarime 
apmokėti mokytojus ir visą anglų kalba 
mokslą, o savo vaikus, norėdami pamo
kyti hetaviškai, turime važioti šeštadie
niais į lituanistines mokyklas ir apmokėti 
pilną jų užlaikymą. Jokių pamaldų mo
kyklų vaikams bent sekmadieniais lietuviš
kai nėra, maža to, suairišintos seselės lie
tuvaitės atiminėja iš vaikų lietuviškas mal

daknyges, airina lietuviukų vardus, iš jų 
pasityčioja... Tiesa, po tėvų protestų tai 
aprimo.

Bet svarbiausia, kas prieštarauja krikš
čioniškos moralės pagrindiniams dės
niams, tai apgaule ir prievarta prieš tėvų 
valią ir, norus, pačių vaikų prigimtį, ruo
šimas lietuvių vaikų prie pirmos komnni- 
jos eina anglų kalba. Tai nepateisinama 
gėda ir Dievo bausmės šaukiantis apsilei
dimas, kai lietuvių kunigai tokius antimo- 
ralius savo viršininkų parėdymus pildo ir 
nejaučia religinės pareigos viešai protes
tuoti. Tai yra religinė diskriminacija prieš 
lietuvių tautą! Visai pamatuotai, anot V. 
Žemaičio, toji pavyzdinga motina , paruo
šianti savo vaikus lietuvių kalba prie pir
mos komunijos, kaip didvyrė, palaiminta 
kovotoja už tikėjim* laisvę, turėtų būti su 
jos atvtisdu paskelbta spaudoje, o tas 
“lietuviškas” klebonas aiškinąs, kad “taip 
Dievas nori”, užsipelnęs vien motinų (mo
terų) šluotos. Ir ką čia veikia mūsų lietu
viški vyskupai, kai vykdo tai “lietuviški” 
klebonai? 1

Stačiai siaubas apima apie tai pagal
vojau? Iš tiesų, koks tai nelemtas prakei
kimas persekioja lietuvių tautą, nuo tų lai
kų, kai tos lotyniškos katalikybės apeigų 
kultas ugnimi ir kardu net 200 metų ap- 
gauliingai kryžiuočių buvo nešamas Lietu
von. Jį lietuviams priėmus, kitas — tų pat 
lotynų apeigų smauglys — lenkas, net 500 

metų lietuvius piktnaudojo. Atvykus čia į 
laisvąjį Amerikos kraštą, atsirado naujas 
to pat lotyniško, virtusio airišku, kulto 
smauglys, kuris ryžosi pasmaugti nuo Ru
sijos carų ir raudonojo komunistinio sli
bino laimingai pasprukusius. Ir visa tai 
daroma su kryžiaus ženklu, vardan Dievo, 
o, iš tikrųjų, visų tikslas buvo ir yra vis tas 
pats: pavergimas, išnaudojimas silpnes
niųjų, pinigai — pagarba Mamonui. Ir kai 
palygini mūsų padėtį, kad ir su katalikų 
ukrainiečių padėtimi, tai mes esame tikri, 
“ubagai” ir dvasia ir medžiaginiai. Prisi
minkime, jei Popiežius mūsų vyskupą Pr. 
Bučį pakonsekravo Rytų apeigų vyskupą, 
tai tarp Vakarų bei Rytų bažnytinių apei
gų skirtumo nėra, ir daleiskime, jei būtu
mėme Rytų apeigų katalikais, nepalygi
namai nuoširdžiau būtumėme religijos 
žvilgsniu jų traktuojami.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraitl 
“NAUJIENAS"

Jos visad rašo
TEISYBE

.
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TEL». PR 8-S223
ML ANNA BALIONAS

AKIŲ, AU8Ų, NOSIU
* GMRKLBS Lit OS

2368 W. 6Srd Street
Vahndos pagal susitarimą

OPEROS SPEKTAKLIAMS PASIBAIGUS. â4;f-Ci‘n n
nę ir naują operos žvaigždę

DR. K. G. DALUKAS
IR

DR. FANG C UI 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
•MS So. Pateški RA (Crawford

Medical BulMing). TeL LU 5-6446 
Antras ofisas —

GOST WEST 83rd PLACE
JUSTICE, K, TEL 599-9500

Priims ligoniu* pagal auritarimą. 
M neatailiepta* ikambiuti >74-8012

M, C L BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
Telef. 6954533

Fez Valley Medical Center 
MS SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ML Kia BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON
MM WEST 71st STREET 
Often: mmledc 44849

RezicL RMn

OFISO VALANDOS:
.trmadieaata ir ketvirted 1—7 vaL 
<ntrad.. penktadieni nuo 1—5. treč.

1t trRtsd Tiktai susitarus

Chicagos Lietuvių operos pa
kartota Bizet Carmen ketu
riuose spektakliuose sutraukė 
beveik po pilną salę klausyto
jų, kurie su malonumu išklau
sė šios populiarios operos ži
nomų arijų, overtiūrų ir inter- 
liudų. {domu buvo tai, kad 
daugelis vaidmenų turėjo po 
kelis solistus, todėl buvo žmo
nių, kurie ėjo į kelis spektak
lius, norėdami palyginti dvi 
Carmenas, dvi Michaelas, du 
Zunigas ir t. t.

Po premjeros nepasisekimų, 
apie kuriuos jau buvo rašyta, 
visas ansamblis atliko savo pa
reigas be priekaištų, neužmirš
tant, kad čia kalbama apie, 
mėgėjus, kurie sau duoną pel
no įstaigose, įmonėse, braižyk
lose ir panašiose vietose. Nėra 
abejonių, kad mūsų operos 
dailininkas ar dirigentas tik 
aplinkybių yra atblokšti į lie
tuvių “getą” dirbti su mėgėjais, 
nors jų kvalifikacijos neabejo
tinai vertos aukštesnio lygio te
atrų. Choristų tarpe turime 
balsų, kurių gali pavydėti ne 
vienas profesionalų teatras. O 
jų pasiaukojimo ir meilės mu
zikai sunku būtų rasti kitur, 
tik lietuviškuose ansambliuo-

sakyti, kad Carmen vaidme
nyje didesnį patyrimą, pasiti
kėjimą ir stilių parodė Aldona 
Stempužienė. šioje operoje 
Carmen yra dominuojanti as
menybė. Nors premjeroje dai
navo Roma Mastienė, jos su
kurtas tipas vaidybiškai buvo 
silpnokas, o balsas ypatingai e^°8 partijoje, 
žemesniuose registruose nevi- mam sopranui. Bendras 
sada pajėgė konkuruoti ir su Hko malonus. Darbšti so- 
dirigento A. Kueiūno stropiai listė paliko pirmojoje savo lie- 
tildomu orkestru. Kada Car- tuvių operos rolėje gražų įspū- 
men išėjo į sceną su savo čigo- Reikia tikėtis, kad Sap
nėmis draugėmis N. Linkevčiū- 
te ir K. Mfleryte — Lindquist, 
žiūrovų dėmesys nuklydo į tas 
dvi puikiai savo vaidmenis at
likusias čigones. To nebuvo, 
kai Carmen dainavo Stempu
žienė. Ji liko dėmesio centre, 
nors ir stovėdama scenos pa
kraštyje. Stempužienės sodrus, 
medum varvantis, lyg tamsus 
aksomas mezzosopranas pui
kiai tiko kompozitoriaus Car- 
menai sukurtiems tonams, nors 
tie laimingieji, kurie Stempa-

trunkančias

sionis” šalims,

kienės kaimietė mergaitė buvo buvę., 
iki smulkmenų tiksliai muzi- 
kaliai išdainuota ypatingai iš

(FAO)

Ri<*a, Hmadui as ir Nicaragua, 
kur per 30 metų tokios sausros 
nėra buvę. Tas pats Afrikoje —

aukštumo tonuose, o visu stip
rumu iškildavo aukštesnėse 
gaidose. Ypatingo pagyrimo]kur nuo Atlanto pakraščio iki 
Momkienė verta už puikią dik
ciją. Jos žodžius buvo galima 
suprasti, kas yra reta.

Pastovios šių spektaklių da-

Rax.: GI MS73

0ft. W. OTN-0SNAS
AKUŠMMA Nt MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGUI CHIRURGUA 

4R So. KŪdo AvA, WA 5-W0 
valaadas pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Nėra naudos lyginti vieną so
listą su kitu, tačiau reikia pa

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Nurs fygmedis netaliuoty ir nebūty vaistau* ant vynmedžio; dar
bas prie a lyv ms iff i y būtu be naudot, ir dirvos neatntatyi išlaikymo; ir 
avys Ii gardy būty išplėstos ir nebūty jaučiy stalduose. Bet aš džiau
giuos U Viešpaties Dievo, ir linksmas būsiu iš mano išganymo Dievo.

Abak. 4:17,18.
o o o

Matom, kad Dievas leido blogą į pasaulį, jog žmonės išmoktų kelias
__ xĮą patyrimų pamokas ir žinotų kokia yra alga už piktus darbus; matom, 
kad ir ant šventųjų yra užleistas blogas, ir tarnauja jų išmėginimui, nuvaly
mui ir ižgratinimui — prirenginiui jų ir prirodymui, kad jie yra pergalėto
jai* ir kad jie bus paveldėtojais stebėtinų dalykų, kuriuos Dievas laiko 
tiems, kurie pasiliks ištikimi iki galo.

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 tokia adresu: F. Žavisi, 8715 W. 66th Stv Chicago, Illinois 60629

8V. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
■ailllllBIRIIBIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

9R. NRU KRWJG1- 
KRIAUCEUŪNAITt

nXUMRUA M MOTERŲ LIGOS 
il» 3o. CTDEW AVĖ. 

Telef. WA S-Wt).
Neatsilieptu — skambinti 

471-0225.
Valandas pagadsuritarima.

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-980]

UI L MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST TTst STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais aae 3 iki 7 vai. popiet 
šeštafieniais nuo S iki 11 vaL 
lyto tik susitarus. 
TYefiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST A5

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

Tikrina akie. Pritaikė akinius ir 
"contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

ML NEONAS SEKUTB
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 77M880
Naujas raz. telef.: 448-5545

GRADINSKAS
AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

ML P. STRIMAITIS 
gydytojas m chirurgas 
Bendra pftikffila Ir chirurgija 

Dhses 2738 West Hot ft.
WL$ 9X5-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
TB—12 ir nuo 2 iki 8 vai vak.
Sekaiadieniaū trečiadieniais

•ez. Mt WA 5-3099

Ml VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofhat: 2652 WEST $9tk STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
R pwdrt. 24 ir M vaL vak šeštadie- 
Mate 24 vai po pietą ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ųrthopedas-protezistas

2454 WEST 71 st STREET
Ofise folofu HEmlock 4-2123

feaGd. tetof.: Gfcsen 84195
PriBM MfaNlub pwM auitarlma. Dėl 
valamdae skambinti telef. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef Gi 8-6195

A_ Q rMičd. Bau* 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Jbrcb Supports! ir t L

VaL* 9—4 ir G—8. Šeštadieniais 9—1 
2888 West ttrd «L Chicago, EI. 66629

Telef.: FRuspėti 6-9084

SKAITYK PATS Iri PARAGINK

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

(Nerija Linkevičiūtė) ir Fraš- 
žienę girdėjo prieš 15 metų quita (Kristina Milerytė) abi 
tvirtina, kad tuomet jos balsas 
buvęs stipresnis. Puiki buvo 
Stempužienės arija “Seguidil- 
la”, kuri liko lyg nepastebėta 
premjeroje.

Romos Mastienės Carmen 
buvo kruopščiai išmokta, rū
pestingai perduota. Puikūs dra
bužiai, ji pati grakšti, graži, 
tamsi. . 
laukiniškumo, drąsumo, pavo-į 
jingo aistringumo, viską degi
nančios ugnies. <__  ______
žvilgsnis, viena daina, viena

buvo pastoviai žavios ir patiki
mos spektaklio dalyvės. Stip
rių balsų, patyrusios scenoje, 
gražios išvaizdos, simpatiškuo
se vaidmenyse, jos abi žavėjo 
Lili as Pastia smuklėje, antra
me veiksme ir trečiame — či
gonų ir kontrabandininkų sto
vykloje. Vienas gražiausių 

: abi čigonės, 
Carmen ir du kontrabandinin
kai : Sa vrimas ir Bernardas 

Juk Carmen Pr^olenis buvo be priekaiš
tų atliktas ir užsitarnavo pel-

Jai trūko šelmiškumo, Bizet kyiatetų:

Nigerijos nuo šių metų pra
džios nebuvo nė lašo lietaus ir 
apie 25 milijonams žmonių 
gręsia badas.

Negeresnės žinios iš Azijos — 
Nepalo, Ceilono, Indonezijos, 
kur dar žmonės nebuvo atsiga
vę nuo praeitų metų sausros ir 
labai menko derliaus.

" ’ va^jlic* uaiiia, viviia - *

gėlė į akmenį pavertė Don Jo- klausytoju plojimų. Kon-

(PUTRAMENTAS)
Linksmumą arbi liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAME NT AS)
5525 So. Harlwn Avo. — 586-1220

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel: FRonfter 6-1882

■ ■■ ■ ■

SOPHIE BARČUS ;
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

j Visos programos iš W0PA, 
1490 kH. A. M.

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pinna- 
diemB iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir *ėk- 
aiadtetiį nto 8:90 iki 9^8 vai. 
ryta.

• WM4 HGiirtauk 4-M41

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, kLU 60629 

It

se, privertė jį užmiršti jaunys
tės meilę, kario garbę, namus, 
motiną, viską. Tokios Carmen 
Mastienė nesukūrė. Ji buvo tik 
šiaip sau iš kelio išėjusi mergi
na.

Kaip-minėta, nežiūrint ar ji 
dainuotų šeštadienį ar kurią 
kitą dieną, Aldona Stempužie
nė įrodė, kad tarp 
ranų ji tebenešioja 
nos karūną.

Tenoras Wicikas, 
po jo nuotykių su policija Chi
cago je sklido įvairių gandų, 
pav. kad jį sustabdė lietuvis 
policininkas ir tol laikė dabok
lėje, kol tenoras iškilmingai: 
prisiekė, kad Vilnius amžinai 
buvo ir yra lietuvių. Kitoje ta
vernoje žmogelis prisiekdinė
jo, kad policininkas, sustabdęs 
Wiciką ir suvėlinęs premjerą 
virš valandos buvęs priprašy
tas Algio Grigo, Čikagos City 
operos menadžeriaus. žinoma, 
šie gandai tik gandai, geriau 
sukant anekdotai.

Wicikas gerai pramoko lie
tuviškai dainuoti, nors ir su 
kietu “1” žodžiuose “myliu”, 
“gėlė” ir pan. Bet operos mė
gėjai daug nustojo, kad opero
je dalyvauti negalėjo Stasys 
Baras.

Algirdas Brazis puikiai atli
ko Escamillo — garsaus toreo- 
doro. pagyrūno, drąsaus ko
votojo ir mergininko yaidme- 
nį. Laisvas, savim pasitikįs, 
stipraus baritono, Brazis toliau 
lieka mūsų operos pagrindinis 
šulas. Liudas Stukas toje pa
čioje rolėje buvo švelnesnis, sa- 
lioninių manierų, mažiau aro
gantiškas. Jo balsas silpnesnis 
už Brazio, iyriškesnis ir ma
žiau tinkamas energngam to- 
reodord stiliui.

in ezzosop- 
primado-

apie kurį

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
t»/ 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6

* 1410 So. 50th Ave^ Cicero
| Telef.: TOwnhail 3-2108-9
I TRYS MODERNKKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTIVOLERTAS IŠSIVEŽĖ...

(Atkelta iš 4 psl.)
gas” kovo 7 d.). Tai tik iš tik
rųjų yra “didelė” šio LB ryši
ninko sužinota mintis, ir teko 
girdėti, kad Stasys Barzdukas 
paskirs A. Gureckui premiją už 
tokį didelį LB diplomatinį pa
sisekimą.

Kaip vienoje žinutėje rašyta 
buvo, kadangi šalia visos eilės 
mūsų politinių atstovų, apsirado 
dar ir LB vadinamų ryšininkų, 
tai Valstybės Departamento pa
reigūnai tokiems įkyriai belan- 
džio j autiems barzdukiniams ry
šininkams, nieko naujo pasaky
ti neturėdami, pakalba, matyt, 
ir apie mirimus, ko jie tikriems 
diplomatams nekalbėtų.

Tad geriau būtų, kad tokie LB 
frontininkų ryšininkai ten ne
landžiotų, ir paliktų tuos daly
kus tikriesiems mūsų politinių 
reikalu atstovams. Juk jau bu-

trabandi niekai abu buvo 
kiek šaržuoti tipai, 
rėjautį balsą parodė 
puolenis.

Kapitono 
mylėjusio į 
nyje buvo 
rentas, kiek vyresnio amžiaus, 
rimtesnis, iškilmingesnis ir Vy
tautas Nakas, kiek įtikinamiau 
įsimylįs, karštesnis, impulsy
vesnis. Mažesnėse rolėse pasi
rodė Marius Prapuolenis, kon
trabandininko Bernardo bro
lis ir V. Monikos, Micaetos — vo atsitikę, -kad’ jie ten bėlan- 
Momkienės v^rras. Abu atliko 
savo pareigas be priekaištų.

Baigiant, reikia apgailes- 
' tauti, kad Čikagos Lietuvių 
opera iš šių visuomenei malo
niu momentų neturėjo pelno, 
kuiį būtų galima skirti sunkes
nių. lietuviškų kūrinių pasta
tymui. Nemažai išleista pasta
tymo puošnumui, uniformoms, 
įvairių ehulą, bandillerų ai- 
guacilų drabužiams. Einant, 
kad ši opera buvo pakartota 
lėšoms kaupti, žmonės uždeg
ti, šio sezono pastangas reikia 
laikyti mažesnės naudos ir tau
tinės kultūros atžvilgiu. Vis- 
vien, visi operos dalyviai ir 
bendradarbiai nusipelno malo
nių atostogų ir užsitarnauto 
poilsio. A. P.

Sunkiausia būtų vertinti abi

lllltllItlRRlinnilllllRIIIIIIIIIRnitl

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCURS) UTBVAN1A. ispMHn oi.

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kataa 6168.
A Jasmin-e, A KISS «N THE DARK. Pikantiškų ir intyntau nuotykft 

^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
159 psl. Kaina 3286.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
*Mo Rasrenio vertima*. Gražu* leidinys, 127 psl. Rama $3.00.

4». Juoze* B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK \r 
tauto bruožai, paliečiami to laikė Uetuvbs valstybės ir jo* kaimynų Istoriją 
All psl. Kama S3DG Kietais viršeliais $4.00.

dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Ja* * 
Kitai knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki m 
ptariunę perlaidą.

N AU J1ENOS
4739 Sonth iialsted Street, ChicaRA. ttl. GUMta

Vis
B.

stip-
Pra-

irgi jsi- 
vaidme- 

du solistai. V. Lo-

Zunigos, 
Carmen,

džiodatni sutrukdė pabaltiečių 
atstovų priėmimą pas preziden
tą, kas gali kitataučiams pradė
ti sudaryti įspūdį, kad lietuviams 
trūksta susiklausymo ir politinio 
gyvenimo subrendimo. Sta pra
gaištinga politinio darbo pavydo 
liga lydėjo lietuvių tautą per 
visą jos istoriją ir ji yra fronti
ninkų atnešta ir j šie krašto lie
tuvių gyvenimą.

(Pabaiga)

SAUSROS TRIJUOSE 
KONTINENTUOSE

Pranešimais iš Londono, dau
gelyje Azijos. Afrikos ir Pietų 
Amerikos šalių didėja susirū
pinimas dėl ilgus mėnesius]

SUSIRINKIMŲ

— Humbokif Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis nartą susirinknnas ivyks 
trečiadienį, gegužio 16 d. 12:15 vaL 
popiet, Ahnera Simons parkelio sve
tainėje. 104© N. ftatae Avė. t03 kam
baryje. pirmame aukšte. Nariai nė
rės prašomi atvykti. Turėsime pla
snoti ssruešiiną pikniko birželio mė
nesį. Po susirinkimo turėsime vaišes.

W. Ažankus, nut. rast.

— žemaičiu Kultūros Klubo narių 
susirinkimas įvyks trečiadienį gegu
žio 16 «. T:B9 «rf. vsk. HoUyvorki sa
lėje. 2417 W. 43rd «t. Nartai kvie
čiasi aptarti klubo reikalus, kuriu 
yra daug. P® šuskmkimo bus vaišės.

Rožė DicHgalvionė, rašt.

VERONIKA BIKNIUS
Gyv. 1502 So. 50 CL, Ckcro. HHwė

Mirė 1973 <n. gegužės mėn. 18 dieną. 1:15 vai. popiet, sntafltart 
82 metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Ylių kaime. Vtdafclės voteč, Ra
seinių apskr.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Charles, marti Florence, anūkai — Carai 

Martin, jos vyras Ray. Dona* ir Diane BtkmMės. 4 ptwuHHud, -pWne- 
serė Monika Murauskas, uošvienė Dora Petrol ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Priklausė Cicero Liet. Namą Savininku draugijai ir Cicero Lie
tuviuchorui.

Kūnas pašarvotas J. Vance koplyčioje, 1424 So. 56 Ave, Cšeem. 
BttfaaoK.

Trečiadienį, gegužės M dieną 11:00 vai. ryte bus lydima iš Trnply- 
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Vertmikes Rikidus ghninės. draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patsr- 
navitfM ir alsiSMešttinną.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, gtndnėe.

Latdetuvią Direktorė ieene Vance M. <52-5215.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MOtaEKlSlSKGS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių
Assocžacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

TR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS

> VISOSE MIESTO 
< DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phom: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 Se. 5Gth Avė., Cicero, IH. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACHAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
231 ( WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHS EST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITES NAUJIENOSE
S — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, MAY 15. 1973



REAL ESTATE

PIRKĖJO GALIA

2951

ame

Prašom rašvti senatoriams

PAVARDE

ADRESAS

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

son
ne-

Call: Frank Zapolii 
3208% W. 95th St. 

GA 44654

United States Senate
Washington. D. C. 20510. 

kongresmanams:
House of Representatives 
Washington , D. C. 20515.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

♦ Lietuvių Tautinėse kapinė
se, pradedant šiuo šeštadieniu, 
kiekvieną dieną bus pardavinė
jamos gyvos gėlės kapams pa
puošti. Kas nori savo artimųjų 
kapus papuošti, prašomi gėles 
užsakyti iš anksto, kad Kapų 
Puošimo Dieną kapai gražiai 
atrodytų. Kainos prieinamos.

mp Naniienn vajų 10 dol. auka 
Jo Nekilnoiamo turto 
Estate) pirkimo
ir andraudos įstaiga vra 2549 
W. 71 st St.

jums nereikėtu

WANTED TO RENT
Ieško buty

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 

Chicago, III 60631 TeL YA 7-5980
(Real 

pardavimo

NAUJIENOS
1739 So HALSTED ST. 

CHICAGO. IL 60608

— Amerikos Lietuvių Tary
ba per VLTKo ir ALTos atsto
vu pasitarima, gegužės 5 d., 
Chicagoie. turėjo progos VLIK- 
ui iteikti $8.000 čekį VLIKo rei
kalams.

PASKOIDS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
fr ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRISPK1TES Į

NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

— Albinas Gužauskas mirė po 
ilgos ir sunkios ligos. Pašarvo
tas P. Ridiko koplyčioje. Lai
dojamas trečiadienį. Velionis 
buvo žinomo lietuviams gėlinin
ko Antano Gužausko brolis.

SUAUGUSIAI PORAI arba VYRAMS 
i?nnomo’!”na« 4 kambariu butas su 
vonia. Skambinti telef. MO 64131.

FACTORY WORKERS
MALE AND FEMALE

RENTING IN GENERAL 
N u o m o «

HILP WANTHD — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky »r Darbininkių

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60606. Tel: VI 7-8447

Rusai turi 
panaikinti suvaržymus 
Amerikos Lietuvių Taryba 

pakartotinai ragina visus lietu
vius rašvti laiškus senatoriui 
Henrv M. Jackson, ir tain pat 
savo valstvbiu senatoriams ir 
kongresmanams, remiant se
natoriaus Jackson rezoliucija

? Didžiojo Nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjo Mykolo Sleže
vičiaus, mirusio 1939 m. lap
kričio 11 dieną, taurioji gyve
nimo drauge Domą (Domicėlė) 
Šleževičienė tyliai kukliai išgy
veno dar 33% metų.

Praeitas savaitgalis parodė, 
kad laisvos nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos kovoto
jo ir laimėtojo, jo neilstamo 
darbo ir pastangų ištikimoji 
dalyvė nebuvo užmiršta. Kaip 
su velione atsisveikinimas penk
tadienio vakare, taip į amžiną 
atilsį išlydėjimas šeštadienio 
rytą sutraukė įvairių įsitikini
mų, pažiūrų ir pakraipų lietu
vių tiek daug, kad pripildė 
Marquette Funeral koplyčios 
visas patalpas ir bemažko pil
ną Šv. Kryžiaus bažnyčią, kur

MACHINIST
Five years minimum Experience re
quired. Some Assembly work. Excel

lent Company Benefits.
Salary open.

Contact RALPH 
543-7433

UNIWEB INTERNATIONAL INC.

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku cemento darbua: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

yra visiems įdomios, naudin

ŽOb dol.,‘trečioji'— 150 dol. Li

A. A L. INSURANCE & REALTi
A. LAUKAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

GIRT. FRIDAY
2 girl office challenging position to 
girl who can tvpe. file, take some dic
tation and heln keen things running 
smoothly. 37% Hr. week. Many 
benefits good transportation avai
lable. Wages not object to qualified 

girl. 276-1600.
Vicinity of Western and North Ave.

GAL FRIDAY
Berwyn auto dealer needs girl 
for auto insurance department. 

Lite typing.
Call for appointment 484-5313 

Mr. LILLIG

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUPER EERVICI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. ♦.
4124 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

REAL ESTATE FOR SAL* 
Namai, Žemė — Pardavimo!

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstod St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320 

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertffHcatai.

trys kunigai atlaikė gana sudė
tingas mišias.

Sunkų ąžuolinį karstą nešt* 
parinkti tebešautieji Sleževičių 
artimieji draugai ir bendradar
biai. Palydovų į šv. Kazimiero 
kapines išsirikiavo ilgiausia, 
arti 50 automobilių eilė. Maž
daug pusiaukelyje palydovų 
procesija buvo porai minučių 
nutraukta, kai traukiniui pra
važiuojant gatvės užlaidos stai
ga nusileido. Laimei ne ilgas 
traukinys, o tik vienas lokomo
tyvas prabėgo. Laidojimų di
rektorius Petkus, palydėjimų 
praktikoje gerai patyręs, be
regint automobilių vorą atsta
tė ir pertrūkį vėl sujungė.

Įvažiavus pro didžiuosius 
vartus su užrašu Saint Kasimir 
Cemetery, apvažiavus airių

PETRAS KAZANAUSKAS, PreridenUa
2212 W. Cermak Road Chicago, Ilk Virginia 7-774'

REAL ĮSTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

SECRETARY
For congenial medium sized Loop 
law firm. Engaged in general civil 
practice. Salary commensurate with 

ability.
Excellent fringe benefits.

CALL 
372-6275

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

— Henrikas Pamataitis. Hot 
Snrings. Ark., karto su meti
ne prenumerata atsiuntė va- 
iui 10 dol. auka. Anksčiau Pa
mataičiu šeima «vveno Mar- 
nuette Parko anvlinkėie. Išėie 
nensiion čikagiečiai, kain ir 
daugelis lietuviu nenamiršta 
veiklos, bendruiii darbu bei 
lietuvybės ir lietuviškumo ins
titucijų.

PLB IV Seimo komiteto nariai su PLB centro vaidybos atstovais pasitari
mo metu. Nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: A. Backaitienė, 
dr. J. Genys, G. Vasaitienė, c. v. atstovas dr. A. Butkus, J. Micutaitė; antro
je eilėje A. Vaičiulaitis ir D. Lukienė — spaudos atstovai, c.

H. Brazaitis, dr. S. Vaityžis, c. v. atstovas dr. A. Nasvytis,

SECRETARY TO SALES MANAGER 
Key No. 1 spot — potential tops. 
Plenty of variety, rewarding challenge. 
Electronics field. Above av. working 
cond., congenial office. Perfect for 

right gal Friday. 
Call for appt. 

626-0030

SOUTHWEST 
CUSTOM BUILT 

Snacious 3 bedroom home all brick 
baths. Gas forced air. Full ba

sement.
Call for appointment — 

By owner.

— Frank Kybartas iš Madison 
apvlinkės Floridos valstijoje, 
išgirdęs apie Naujienų paskelb
ta platinimo bei naujų skaity
toju vaju, užsisakė Naujienas. 
Vajaus komisija nuoširdžiai 
visiems dėkoja už aukas ir vi
siems platintojams bei nau-

BUTŲ NUAMAVTMAS. ĮVAIRUS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

SIUNTINIAI! LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

GAGE PARKO APYLINKĖJE geras pajamų mūras.
Savininkas parduoda 2 butų mūrinį 
namą po 7 kambarius kiekviename 

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

dolerių.
Tel. 279-9459

pastatytąją “koplyčią”, aštuo
nioliktajame bloke jau laukė 
iškasta ir žaliais kilimais ap
supta duobė* prie kuklaus bet 
brangaus granito antkapio prie 
kurio jau ilsisi Sleževičių au
gintinė, giminaitė profesoriaus 
Mečio Mackevičiaus žmona Ma
rytė

Laidojimas buvo įspūdingas 
ir grynai lietuviškas. Kardi
nolas savo troką su kabliu ir 
kranu tą dieną buvo kažkur pa
slėpęs.

Laidotuvių ceremonijoms 
prie duobės prasidedant paly
dovams buvo išdalinti “Laido
tuvių Apeigų Kapinėse” spaus
dinti vadovėliai, kuriuos po 
apeigų pats Petkus vėl surin
ko. Prie duobės savo darbą 
pradėjo du nelietuviai duob
kasiai. Palydovai pradėjo grįž
ti prie savo automobilių va
žiuoti pietų į šarkos restoraną 
79 gatvės ir Western Ave. kam
pe, kur direktorius Petkus 
velionės giminių vardu visus 
palydovus pakvietė.

Reikia pastebėti, kad D. Šle
ževičienė mirė ne namie. Ji 
paskutiniu laiku buvo šv. Kry
žiaus ligoninėje, iš kurios kaž
kodėl buvo perkelta į kažko
kius slaugymo namus ir ten se
kančią dieną mirė. Palydovas

— Dr. Kazys Bobelis, ALT 
pirmininkas, gegužės 11 d., iš
vyko į Washingtoną, kur Val
stybės Departamente pasima
tys su Pabaltijo Reikalų direk
torių, Edward Hurwitz, sąry
šy su Maskvos paskelbtu pada
linimu tarybinių respublikų į 
ekonominius rajonus, kuris 
žingsnis sunaikintų nacionali
nius raiščius. Prezidentui Nixo- 
nui jau yra išreikštas protestas 
prieš šį padalinimą. Būdamas 
Valstybės Departamente, dr. 
Bobelis žada pasitarti apie ar
tėjančią Europos Saugumo 
Konferenciją ir Pabaltijo Vals
tybių klausimo iškėlimą toje 
konferencijoje. Dr. Bobelis 
taip pat pasimatys su kongres- 
manu Edward J. Derwinski, 
senatorių Charles Percy ir ki
tais pareigūnais ir aplankys 
Lietuvos Pasiuntinybę. Wa
shingtone dr. Bobelis taip pat 
dalyvaus respublikonų parti
jos Tautybių Grupių konferen
cijoje.

Onr continued growth and increasing 
volume in the plastic injection mold 

field has created a need for:
• ASSEMBLERS
• WAREHOUSE MEN
• MATERIAL HANDLERS
• ESTIMATOR
• SPRAY PAINTERS
• SHIPPING AND RECEIVING 

ASSISTANT.
We offer a good starting ra+e com
pany benefits and a big PLUS (4-) 
— steady employment and frequent 

overtime
Knowledge of English is essential.

APPLY IN PERSON

MULAY PLASTICS
875 FTENE DRIVE 

ADDISON. ILL.
Or Call

Mrs. Trotter in Personnel Dept.
287-3397

JANITORS & MAIDS 
Excellent pav for full or part time 
work. Morning or afternoon shifts. 
North Shore and Northern suburbs 
to include the Yorktown shopping 

center area. 
CALL 

234-6200 or 273-2980

reiS $22.00, _ 1 
. 53.00. dud

<20.00, puMi metų — $11.00, vienam mėne-

Karstą viršum duobės ant nio- 
rų padėjus, poros šimtų paly
dovų minia, kunigui vadovau
jant, sukalbėjo porą psalmių 
ir kitokių maldų, ir karstas su 
Šleževičienės palaikais pradė
jo lėtai, labai lėtai leistis gi
lyn į laukiančią visų motiną — 
Žemę. Kai kas iš giminių dar 
užbėrė žiupsnelį šventos, iš Lie
tuvos atvežtos, žemės.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

• WELDERS
• BRAKE PRESS OPERATOR 

Experienced for miscellaneous iron
shop. Must speak English.

INDUSTRIAL ARCHITECTURAL 
IRON CO.

1935 No. 15th AVE.
' MELROSE PARK

345-0076

A. TV! RAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANIENYBM 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WIST 69th STRUT 

Tek Rlpubllc 7-1941

1973 m. 
pabaiga 
d. Jury 

komisiją sudaro LŽS, rašytojų 
ir Lietuvių gyd. s-gos atstovai.

Siunčiu_________ dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo _____ _____ _______________  kaip dovana

jom — dovanom po 100 dol. kiek 
vienai.

— Adler Planetariume šią 
savaite bus išstatytas apžiūrė- 
iimui anie 4 unciiu akmuo iš 
mėnulio. Parvežtus iš ten įvai
rius akmenis ir medžiagas tyri
nėja virš 700 mokslininku vi
same pasaulvie. Planetariume 
tain nat išstatvti kai kuriu er
dvėlaiviu modeliai. Bucking
ham fontanas Grant parke vra 
ai įdaromas gegužės 20 d. 11

Premijos gali būti skiriamos 
ir kitų tautybių asmenims.

Straipsnius, tilpusius spaudo
je, autoriai iškerpa ir atsiunčia 
jury komisijai sekančiu adresu:

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
Centro valdyba % Jurgis Janu- 
šaitis, 2534 West 69th str., Chi
cago, Illinois 60629.

Konkurso pradžia — 
gegužės 1 d. Konkurso 
— 1974 m. gegužės 1

BRIDGEPORT'S
Torp 32-ros ir 37-tos. tarp Emerald 
ir Lowe, našlei be vaikų reikalingas 
4 kambarių butas be baldų. Turiu 

garinį šildymo pečių. 
Skambinti nuo 1-mos iki 5 vai.

LA 3-2736

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
mūras. 2 auto mūro garažas. Įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

ARTI VIENUOLYNO 6 kambarių 
" >. 2 vonios. Nau

jas gazu šildymas. Aluminijaus lan
gai. Garažas. $20,900.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman- 
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetų virtu
vės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

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

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

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

— Pranas Kaminskas iš Mar
quette Parko apylinkės visai 
vasarai išvvko i buv. market- 
parkiečių Rudenų Harris Villa 
vasarviete. Westfield, Wis. 
Toie apylinkėje gwena ir va
saros atostogas bei savaitgalius 
praleidžia daug lietuvių.

--------------------proga.
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, 
siųsti raginimo.
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

IR VARDAS___________________________________________

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. .30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh-' 

ton Parko vietoje.
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878 ;

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

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

kitokį blankai

— Jonas Šiaučiūnas, Cicero, 
TU., veiklus lietuviškose orga
nizacijose, savo apylinkės ir 
bendruose darbuose, pratęs
damas prenumerata atsiuntė 
vaiui 10 dol. Šiaučiūnu šeima 
poilsiui turi vasarnamį Michi
ana. Mich., apylinkėje, kur su 
savo draugais ir pažįstamais 
praleidžia vasaras atostogas 
bei savaitgalius.

— Kazys Macke-Mačiukas iš 
Marquette Parko apvlinkės, 
žinomas sąžiningu patarnavi
mu versle ir veiklumu SLA, 
Lietuviu Prekybos Rūmų orga
nizacijose, pakartotinai parė- gos ir reikalingos.

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

A. G. AUTO RBUUDERS 
čia automobiliai išlyginami Ir nuda
žomi. Darbai atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351844 W. 63rd Street. Chicago, III. 

T1L. — 7763888
Aniceta* Garbačiauskas, sav.

NEUETUVIU SPAUDOJE
IHmoisTiėtuvtų gydytojų drau

gija, susitarus su Lietuvių žur-1 kusieji 400 dol/ skiriami premi 
nalistų sąjungos centro valdy
ba, skelbia konkursą parašyti 
ir amerikiečių dienraščiuose ar
ba tarptautiniuose žurnaluose, 
turinčiuose nemažiau kaip 100,- 
030 skaitytojų tiražą, atspaus-1 
dinti straipsnius, kuriuose bū
tų Įrodyta, kad pasaulio laisvo
sios valstybės turi būti užinte- 
resuotos Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymu.

Illinois lietuvių gydytojų drau
gija skiria šiam konkursui 1,000 
dol. premijoms.

Už geriausius straipsnius ski
riamos sekančios premijos:

Pirmoji — 250 dol., antroji —

imą kad A merit a
E|ok?6< ekonominės 

galbdš Sovietų Sąjungai.‘tol. 
.kol emigrociios suvaržvmaj vi
siems žmonėms nebus sustab
dyti. Taip nat prašoma kreip
tis į senatorių Jackson ir visus 
senatorius ir kongresmanus 
kad Pabaltijo Valstybių klau
simas būtu iškeltas Europos 
Saugumo Konferencijoje ir 

ikad aukšti muitai būtų panai
kinti arba sumažinti.

♦ Liet Bendruomenės Bridge
port© apylinkėje į Vll-ją L. B. 

jiems skaitytojams už dėmesį. Tarybą ir Seimą rinkimai vyks 
Visus skaitytojus prašo remti gegužės mėn. 19 d. nuo 10 vai. 
Naujienas ir imtis iniciatyvos ryto iki 5 vai. vakaro ir 20 d. 
platinimui darant pastangų su- nuo 12 vai. iki 5 vai. vakaro.] 
rasti bent po viena naują skai- Balsavimo lapai gaunami balsa- 
tvtoia. Visi lietuviai vra kvie- vimo būstinėje “Sandaros” pa- 
čiami užsisakyti Naujienas. Jos talpose, 840 West 33rd Street.

Rinkiminė Komisija 
(Pr). |

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VIRTIMAI 

rnSŲ~RFžiŲ Draudimo agentūra!
J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE
PRospect 8-2233

HOME INSURANCE

nt Ip yoir <1 
HI ART FUNoV 

help your HE ARI

Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para
mą. taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visu lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antraiame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik i reikiama parama aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — nauja prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucija? 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatvvns platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po viena nauja skaitvtoia. Visi lietuviai yra Tr 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei- p 
kalingos, ir net būtinos.

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA

Chicago)*. »ri«miMčiuos« ir Kanadoi* Naujienos metams . 
pusei metu — 512.00, trims mėnesiams — 57.00. vienam mėnesiui 
Kitose JAV vietose metams — ! . .
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančia atkarus




