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ČIKAGIEČIAI MINĖJO NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS PASKELBIMO SUKAKTĮ

Iš rūsy ištrukusieji lietuviai pataria 
reikalauti pavergtai Lietuvai laisvės

- .•---------- '* ”—-• .    ------- - 1
Viena ponia, emigravusi iš Sovietų Sąjungos į Izraelį, atvyko 

į Ameriką ir per radiją kalbėjo apie nuotaikas pavergtoje Lietu
voje. Be visos eilėa’įBtų dalykų, ji pasakė: “Juo Jūs čia daugiau 
rėkiat, tuo mums lengviau!” 

k
Tad mūsų šventa phkeiga, kol ■■ ■ ----- ■ =- I

mūsų tautiečiai pavergtoje Lie-> tėvynės meile.

BIJO, KAD AFRIKOJE NEPRASIDĖTŲ 
ŽIAURI RASIU KOVA

tuvoje neša ilgus metus oku
panto primestą jungą, visomis 
turimomis priemonėmis privalo
me kovoti ir šaukti, kad nuteik
tume viešąją pasaulio opiniją 
prieš okupanto primetamas kan
čias, skurdą, visišką nužmogini
mą, laisvos spaudos„netekimą; 
religinius persekiojimus, nes pri
valome žinoti, kad vrŠps jų viltys 
yra nukreiptos į mus; laisvėje gy
venančius. L

Užmirškime besireiškiančius 
nesveikas tendencijas, sėjamą 
pesimizmą, bet vieningai ne tik 
moraliai, bet ir piniginėmis au
komis remkime Amerikos Lietu
vių Tarybą, josios vedamą dar
bą, nes tiktai josios dėkŠ mums 
patiems pavyko patekti Į. šią pa
žadėtąją žemę. -

Mums visiems brangios sukak
ties išvakarėse buvo iškilmės'jė
zuitų namuose prie žuvusiems 
paminklo. Jas organizavo litua
nistinė mokykla.

Vasario 15 dieną, sekmadienį, 
10 ryto Amerikos Lietuvių Tary
ba rengė pamaldas šv, Kryžiaus 
bažnyčioje, šv. mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakojo Eksc. 
vysk. Vincas Bri/gy^"*..

Per šv. mišias giedojo Daina
vos ansamblis, kurį dirigavo mu
zikas A. Jurgutis. Solistė buvo 
Genė Ugianskienė. Vargonais 
grojo M. Mondeikaitė Kutz.

/Minėjime organizacijos daly
vavo su vėliavomis', Tą pačia in
tencija pamaldos bu^o. laikomos 
ir kitose lietuvių bažnyčiose.

Marquette Parko registruotos 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė Vasario 16 d^minėjimą 
pradėjo 10 vai. ryto, vėliavos iš-' 
kėlimu. Vėliavas kėlė Jonas Krei
vėnas, buvęs ilgametis Sibiro 
kankinys. Dalyvavo Dr. Zeno
nas Danilevičius, JAV Lietuvių 
Bendruomenęs tarybos pirminin
kas, apygardos ir skyriaus val
dybos mariai, vadovaujami J. 
Bagdžiaus, MarquetteParko apy
linkės pirmininko. Pakėlus tau
tinę vėliavą, sugiedotas Tautos 
himnas.

Valdyba, nešina valstybinę ir 
tautinę vėliavas, lydima gausaus 
būrio žmonių, žygiavo j bažnyčią. 

, Vėliavoms asistavo studentės, 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais.

Pamaldas laikė ir pamokslą sa- 
. kė kan. Vaclovas Zakarauskas. 

Giedojo parapijos choras, diri
guojamas muziko A. Lino. Var
gonais grojo A. Skaisgirys.

šv. mišių auką prie altoriaus 
nešė Balfo pirmininkė Marija 
Rudienė ir Dr. Zenonas Danilevi
čius. Dalyvavo jau sustiprėjęs 
inž. Antanas Rudis.

Kanauninkas pasakė labai jau-
trų pamokslą, persunktą gilia

štai kelios to 
pamokslo mintys:

— Vasario 16-toji mums pri
mena Tėvynės ir Tautos nepri
klausomybę. Iš minties neišdyla 
savanorių, šaulių ir partizanų, 
vestos kovos.

— Neilgai teko džiaugtis tė
vynės laisve, jos aukšta kultūra. 
Rusų karo jėgos Lietuvą okupa
vo, nekaltus žmones trėmė į Si
birą dvasinėms ir fizinėms kan
čioms. Tūkstančiai jų žuvo So
vietų Sąjungos šiaurėje. Ne
žymus skaičius grįžo invalidais.

— Nežiūrint į kančias, laisvės 
ilgesys lietuvių tarpe nenumal
domas... Gaila, kad mūsų tarpe 
atsiranda ir tokių, kurie to ne
benori matyti. Jiems atrodo, kad. 
pavergtoje Lietuvoje gyvenimas 
geras ir gražus, ir jie siuto kul
tūrinį bendradarbiavimą. To
kiems nebeegzistuoja dvasinės 
vertybės. Jie net siunčia ten 
studentus “pasimokyti lietuvių 
kalbos”, visai nekreipdami jo
kio dėmesio, kad komunistams 
rūpi tų jaun ų? studentų indok- 
trinacija. i

— Kada tautą pasmerkta dva
siniam sUžluginlūi ir fiziniam 
išnaikinimui, mes, gyvenantieji 
laisvėje, tarime daug aktingiau 
kelti viešutnbn tautos tragediją. 
Mes pasitraukėme į laisvę ne už
sidaryti savo kiaute. Turime sti
printi tėvynės prisikėlimo viltį, 
sutelkdami jėgas tęskime kovą 
prieš fizinį ir dvasinį naikinimą.

Lygiai 2 vai. Marijos Aukš
tesnėje mokyklos ^salėje pra
dėjo Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minėjimą. 
Jį pradėjo pulk. Kazimieras Ok- 
sas, Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas.

Dariaus-Girėno ir Don Var
nas postų veteranai įnešė į salę 
vėliavas. Valstybės ir tautos 
himnus sugiedojo Genė Antanai
tytė Ugianskienė. Jai pritarė pil
nos salės dalyviai.

Invokaciją sukalbėjo studen
tai: A. Pavilčiūtė, A. Aleksan- 
driunaitė ir Br. Noreika.

Lietuvos nepriklausomybė pa
skelbimo aktą skaitė savanoris 
kūrėjas AL Urbonas. Asistavo 
studentai I. Mažeikaitė ir Z. Mi
kužis.

Gražiais ir turininkas kalbas 
pasakė kongreso atstovai Edvar
das J. Derwinskis ir Martin A. 
Russo.

Kaip visuomet, Lietuvos gen, 
konsolė ponia Juzė Daužyardie- 
nė pasakė labai gražią tėvynės 
meile persunktą patriotinę kal
bą. Buvo supažindinti Lietuvos 
kūrėjai savanoriai.

Suairinkuaiul sveikino Jo Eks
celencija vysk. V. Brixgys, kvies
damas vis taikoų it vienybėm 
esant tėvynei pavojuje... Per sa
lę persirito kuždesy!, patarian-

(NukęltA i 5 psl.)
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Sovietų atsiųstais kulkosvaidžiais, tankais ir šautuvais ginkluoti ir sovietu instruktorių ap
mokyti angoliečiai veržiasi į pietus ir baigia pavergti visą Angolą. Angoliečiai ginkluoti revol
veriais, pradžioje bandė jiems dar priešintis, bet paskutiniu metu jie perėjo į partizaninio karo 

komunistus, besiveržiančius j pietinę Angolos dalį.

VĖLIAUSIOS žiniosARABAI SUMAŽINO GAZOLINO KAINAS
ABU DHABI, Iranas. —Alyvos (naftos), kainų mažinimo ka

ras Persijos Įlankoje padarė dar vieną šuolį pirmyn kai praeitą 
sekmadienį Iranas paskelbė sumažinąs savo nevalytos alyvos (naf
tos) kainas. Iranas yra antra arabų šalis dauginusiai produktuojanli

Nacionalinė Irano Aliejaus 
kompanija paskelbė sumažinanti 
beveik 10 centų statinei nevaly
tos {naftos, tuo būdu Persijos 
Įlankos kraštuose kaina statinei 
lieka apie $11.40, nors vis dar 
10 centų brangiau kaip tos pačios 
rūšies Kuwaiti kaina po $11.30 
statinei. Panaši naftos kaina yra 
Saudi Arabijoj. • '

Iranui pradėjus mažinti savo 
naftos kainas, dabar visos arabų 
šalys seka viena kitą.

Naujas kyšių

NEW YORKAS. — Didžio- 
Amerikos bendrovės, lygiaisios 

kaip ir viso pasaulio, daryda
mos prekybos sutartis, negali ap
sieiti be kyšių.

Kaip žinia senato komitetas 
tyrinėja Lockheed bendrovės ky
šių skandalą. Dabar jau iškyla 
ir kitų bendrovių kyšių aferos, 
kaip McDonnel Douglas ir Gru
mman Aerospace Corp.

Pasirodo, kad Grumman Aero
space bendrovė 1974 m. kyšių pa
galba . pardavė 80 naikintuvų 
Tomcat F-14 Iranui už 2.2 bil. 
doL šios prekybos kyšių eigoje 
yra įvelti du iraniečiai: gen. Has
san Toufanian ir Irano aviaci
jos vadas viceministeris gen. 
Mohammedas Khatami.

Kyšių dydis siekia 28 mil. dol. 
sumą, kuri vėliau buvo įskaity
ta parduotų 80-ties lėktuvų sąs- 
kaiton ir kuri grįžo bendrovės 
kason. Bendrovė, žinoma, tai 

paneigia, bet senato komitetas 
žada šį klausimą nuodugniai ty
rinėti.

Gen. Touffanian Teherano 
spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad Grumman bendrovė su
tinkanti grąžinti Iranui 18 mil. 
dolerių, bet Irano vyriausybė 
ketinanti patraukti Grumman 
bendrovę į teismą, reikalaujant
grąžinti ir likusius 10 milijonų, čfarkapsulės. Jie savo pastabas čias kapsules. .

HOLIVUDAS. — Vasario 12 
naktį, 9 vai.- vak., buvo peiliu 
nudurtas filmų artistas, 37 m. 
amiaus, šalis Mineo. Policija nu
žudymo motyvų dar nežino. Ji 
tik turi įtartino asmens kaiku- 
riuos darinius, kuriuos suteikė, 
nužudyto artisto kaimynai, ma
čiusieji įtartinąjį nubėganti.

Mineo yra gimęs New Yorke 
1939 m. keturių vaikų leimoje. 
Jis yra gavęs 1955 m. Academy 
Award — pasižymėjo diplomą 
už gerą vaidinimą filmo j e, Re

bel Without a Cause ir antrą 
kartą Oscaro premiją už Exo
dus.

Fordas pritaria 
mirties bausmei

MIAMI, Fla. — Prezidentas 
Fordas iki šio- meto buvo prie
šingas mirties bausmei, bet da
bar jis keičia savo nuomonę. 
Respublikonų partijos veikėjam 
jis pareiškė, kad už didelius fe- 
deralinius nusikaltimus reikėtų 

• įvesti mirties bausmę.
Prie tokių nusikaltimų jis 

įkaito sabotažą, valdžios pasta
tų sprogdinimus, žmonių žudy
mus, šnipinėjimą ir išdavystę. 
Mirties bausmė turi būti teismų 
paskirta, prisilaikant įstatymų 
ir teismo patvarkymų. Mirties 
bausmę turėtų gauti aerodromų 
sprogdintojai.

Kepenų vėžys
VAŠINGTONAS. — Keturi 

Louisvilles daktarai, tyrinėdami 
1968-74 m. moterų ligas, priėjo 
išvados, kad moterys suserga 
daugiausiai kepenų vėžiu varto
damos gimdymą kontroliuojan-

■* Kun. J. Prunskis, Alto in
formacijos direktorius, iš Wash
ington© praneša, kad ketvirta
dienio? vidudienįJAV; senate bu
vo gražiai paminėta Lietuvos’ ne
priklausomybės sukaktis. Sena
to kapelionas Edw. Elston pra
dėjo maldą, o vėliau kun. Pruns
kis perskaitė invokaciją. Be 
kun. Prunskio, Amerikos Lietu
vių Tarybą Washingtone atsto
vavo tarybos narys Eugenijus 
Smilgys.

•o- Senato posėdyje, kai buvo 
paminėta Lietuvos nepriklauso
mybė, dalyvavo Lietuvos Respu- 
likos atstovas Dr, Bačkis, Dr. 
Jonas Genys, Balso lietuviams 
atstovas Antanas Vaičiulaitis, M. 
Mikelevičiūtė, kun. J. Prunskis, 
E. Smilgys ir kiti.

♦ Japonijos milijonierius vice
prezidentas Kenji Osano panei
gė gandus apie kyšio ėmimą iš 
Lockheed bendrovės. Jis pasi
ryžęs traukti teisman Lockheed 
pirmininką, viešai jį apšveižusį.

♦ Ssekretorius Kisingeris iš
sirengė kelionėn Į Pietų Ameri
ką. Jis aplankys 6 valstybes ir 
tarsis su prezidentais ir minis- 
teriais.

Bus išnuomojami 
Atlanto pakraščiai
VAŠINGTONAS. — JAV gam 

tos apsaugos tarnyba nepiešta- 
rauja žemės alyvos ieškojimams 
Atlanto dugne ir sutinka su vi
daus departamento noru išnuo
moti New Jersey pakraščiais tam 
tikslui Atlanto plotus.

plačiai aprašė medicinos žurnale 
Jouhnal of the American Medi
cal Assn.

Tai patvirtino ir britų žurna
las Lancet, kuris pažymi, kad 
lowos valstijoje normaliai viena 
moteris j metus susirgdavo ke
penų vėžiu, dabargi suserga ir 
miršta keturios. Jos visos turė
jo kepenų piktąjį auglį, kuris iš
sivystė j vėžį ir. esą, jos visos 
vartojo gimdymą kontroliuojan-

Pačioje Angoloje vietos gyventojai yra 
priešiškai nusiteike Kubos kariams

JOHANNESBURG, Pietų Afrika. — Susmukus prieškomu- 
nistinei rezistencijai visoje Angoloje, Pietų Afrikos vyriausybė 
pasiuntė atstovus, siūlančius dabartinei Luando vyriausybei tai
kos sąlygas. Kubos batalionai dar yra. gana toli nuo Pietų Afrikos 
sienos, bet juos skiria tiktai šimtas mylių nuo priešakinių Pietų 
Afrikos dalinių, saugojančių didelę užtvanką elektrai gaminti ir 
žemei laistyti.

žie-

Trumpai iš visur
Alpių kalnų griūtyse 
žuvo daug sportininkų

PARYŽIUS. — Prancūzų
mos sporto rezortuose Alpių ir 
Pirenėjų kalnuose žuvo mažiau
siai 10 sportininkų slidinėtojų, 
jų tarpe žymiausias prancūzų 
sky čempionas Jean Pierre Au- 
gert. Dar apie pustuzinio slidi
nėtojų likimas tebėra nežinomas, 
kai įvairiose vietose praėjusį sek
madienį įvyko kalnų šlaitų nu
griuvimai.

Viena pavasario diena

Nors naujo rekordo Chicagos 
oras -praeitą sekmadienįnepa- 
siekė, ■ bet mažai betrūko: visa 
diena išbuvo šilta, saulėta, švel
niu vėjeliu gamonėjanti, su 65 
niu vėjeliu glamonėjanti, su 65 
laipsniais temperatūros. Rekor
diniai šilta vasario 15 buvo 1954 
tūros. Nors daigai žemėje yra 
labai atsargūs lysti laukan ir pra
dėti žydėti, iš patyrimo žinoda
mi. kad dar ne vieną kartą teks 
peršalti, kai Kanados oras atsi
sukęs iki šalimo laipsnio atneša 
Arktikos temperatūrą, tačiau 
kvailiukai, krokusėliai ir hiacin
tai saugesnėse vietose pradėjo 
lysti iš po žemės patalų.

Padegikas dar nepagautas

Praeitą sekmadienį Chicagos 
miesto dayje Lake View vėl dėl 
nežinomos priežasties kilo ma
žas gaisras, kurs tačiau nespė
jo išsiplėsti. Ugniagesių depar
tamento žiniomis, tai buvojau 21 
gaisras toje miesto dalyje, bet 
kaip daugumas kitų, tai šis buvo 
laiku pastebėtas ir užgesintas. 
Sekmadienio gaisras prasidėjo 
sąšlavų, dėžėje prie tuščiaus na-
mo 722 W. Rosco st. Spėjo ap- te 
degti tik laipteliai iš kiemo pu-!
sės. Be abejonės, tai yra kokio 
“kvankterėjusio vandalo” 
bas, sako ugniagesiai.

Pagaliau tapo išrasti 
“katalikiški” prezervatyvai

Roma. Žymus Vatikano teolo
gas kun. (iino Concetti indorsa- 
vo (užgyrė) Billingso metėdą 
kaip vėliausią mokslinę ir natū
ralią “gimdymų kontrolės" sis
temą. kuri yra priimtina ir Ro
mos Katalikų Bažnyčiai.

Billingso metodus, taip pava
dintas pagal australiečių tyri
nėtojų poros — John ir Eevelyn 
Billings vadovą. Tai yra biolo
ginis būdas tiksliai nustatyti mo
terų eiklius.

dar-

šaltas, debesuotas
Saulė teka 6:45, leidžiasi 5:25

Pietų Afrikos krašto’ apsau
gos ministeris jau keliais atve
jais yra pareiškęs, kad jis yra 
pasiruošęs atšaukti Angolon sau
gumo sumetimais pasiųstus ke-- 
lis batalionus, bet jis tam tikros 
garantijos, kad užtvankos nebus 
susprogdintos ir kad gir’"1 rotos 
gaujos iš Angolos nesiverš.} Plės
tų Afrikos teritoriją. Pietų Af
rikos vyriausybė ir šiandien ga
lėtų atšaukti Angolos pasienyje- 
esančius savo karius, bet ji nežr- 
no, kas galėtų garantuoti taiką 
Pietų Afrikos pasienyje. u

Jeigu Luandos komunistinė 
vyriausybė teiks ginklus maiš
taujantiems afrikiečiams, tai tai- 

. Los Afrikoje nebus. Afrikos vy
riausybė"bijo’Tad visoje Afri
kos teritorijoje neprasidėtų ra
sinis karas tarp juodaodžių, ne 
tokių juodų ir baltų. Afrikiečiai 
yra informuoti, kad Angolos gy
ventojai ne taiu jau draugingai 
pasitinka sovietų tankais uži
mančius nerinamas Angolos te
ritorijas. Kubos tankistai ir šar
vuotais sunkvežimiais pirmyn 
besislenkantieji kariai gyvento
jų yra užpuolami, kai jie ma
žiausiai, bet kokio pasipriešini
mo laukia. Angolos nepriklauso
mybės siekusieji žmonės nepajė
gė pasipriešinti sovietų tan
kams, bet jie perėjo Į partizaninį 
karą, kuris leidžia jiems pulti 
bemiegančius, poilsiaujančius ar
ba besimerginėjančius Castro ka
reivius.

Jeigu sovietų valdžia, apgin
klavusi t“liaudies fronto” žmo
nes Angoloje,-panašios politikos 
laikytųsi ir Pietų Afrikoje; jei
gu sovietų patarėjai duotų gink
lus Pietų Afrikos negrų gru
pėms, tai tada rasinis karas pra- 
plistų visame Afrikos kontinen- 

Pietų Afrikos vyriausybė 
nori panašios rasinės kovos iš
vengti, nes ji būtų labai kruvi
na ir paimtų nepaprastai daug 
gyvybių. Kol Pietų Afrikos vy
riausybė negaus reikalingų ga
rantijų, tai ji nesirengia atšauk
ti savo karių iš Angolos pasienio;

Kinijos vyriausybė darysianti 
viską, kad sovietų karo jėgos, 
patarėjai ir ginklai būtų atšauk
ti iš Angolos. Žinovai tvirtina, 
kad Kinija yra pasiruošusi duoti 
ginklų, jei atsirastų pasiryžusių 
kovotojų. Pietų Afrikos vyriau
sybė kreipėsi į Mozambiko ir 
Dramblio Kaulo Pakraščio vy
riausybes, kad išsiaiškintų Lu- 
andos poziciją Pietų Afrikos rei
kalų. Jeigu Angolos “Liaudies 
frontas” duoda sienos garanti
jas, tai kalba ir taika gali būti 
greita, bet jeigu pasienio garan
tijų nebus, tai Pietų Afrikos vy
riausybė privalo rimtai susirū
pinti. Komunistams sauvaliau
ti Pietų Afrikoje ji neleis, J

I



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

__________ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

TRW0S IR AŠTRIOS REUMATINES NEGEROVES
Švieskimės reumatinių negerovių srityje — 

mažiau nuo jų kentėsime. Mediciniška tiesa

niai bei s§naro sužalojimas. Tas 
negeroves lengvai pastebi ne tik

geui '.i . . . ;
(calcific tenaiuiLs). Tariamą
ją podagrą sukelia techniškai 
tam tikras chemikalas (calcium 
pyrophosphate dihydrate) -— jis 
sujaudina sąnarių pamušalą (si- 
novium). Nepamirškime, kad 
daugelis žmonių turi pakeltą kie
ki šlapimo rūgšties kraujuje ir 
visai gerai jaučiasi. Tokiais at
vejais tas kraujo nenormalumas 
nesukelia žmogui negerovių.

Podagrinis artritas greitai pa
taisomas keliais vaistais: cochi- 
cinas. rheunjdb^tazone ir indo-

štp,i ludmgąs pa'indrcmimo 
reumatizmo vgivįaš. Stiprūs 
skausmai ir sutinimas apima pa- 
orastai vieną sąnarį. Skausmas 
didžiausio stiprumo pasiekia per 
kelias valandas. Po to pranyks
ta per vieną dieną. Dažnai mi
nėtas sąnario sutinimo — skaus
mo priepuolis, gaunamas vakarę.

liges negeroves; akyj* ug

gydytojas, bet ir pats pacien- į methaein, o taip pat ir cortizo- 
.as.

Dabar susekta, kad kai ku
rios reumatinės negerovės pasi
reiškia staiga, tęsiasi trumpai 

i” ir mulkinimui mūsiš- -sąnarių skausmai ir sutinimai

'i būti sveikas: ir nesutinęs ir 
neskausmingas. Kai pacientas 
aplanko gydytoją — jokių ligos 
ženklų jau nėra. Tada visi la
boratoriniai ir X-Ray tyrimų da-

nas. žinoma, reikia mažinti šia- i viniai esti normalūs. ^Jei paci- 
pimo . rūgšties kiekį kraujuje entas pasisako, kad jis tokį he- 

ir vaistais (Benemid, Zy- gerumą sąnaryje yra anksčiau

k '*š turiu reumatizmą ko
joje .’ sako dažnas mūsiškis vi
sai n- modamas apie ką jis kal
ba. T ■' tai visokie pelnagaudžiai 
išnaudoja nesiorientuojančiuo- 
sius ie siūlo prieš reumatizmą, 

.ąrt ' neuritr, skiatika... vais
ytus
kfų reumato galo, čia todėl su-*— po to visiškai pranyksta ne- 

’sįpažinkime kiek nuodugniau su palikdami jokios žalos sąnariuo- 
ręunp.tinių negerovių kai kurio- se. Tokie aštrūs reumatiniai su-Į 
mis rūšimis. negalavimai kartojasi po ilgų

G' Rytojai manė, kad iš viso pertraukų. Tuo metu, atrodo, 
nega ila išskirti tuzinais pasi-' visai žmogus nieko blogo nejau-

■ reiškiančias reumatines negero- čia.
ves. Buvo manyta, kad nėra net. Atsitiktinai pasireiškiančio 
ir reikalo ras negeroves skirsty-' artrito pavyzdys tikriausias yra 
ti. Dabartiniai tyrimų daviniai į podagrinis artritas (gout). Jis 
nuiodo, kad yra reikalinga ir 
ųąuri iga; reumatines negeroves 
skirstyti fųšimis ir porūšimis — 
■tada ‘ us ateityje galima geriau 
oriiitaotisĮtų negerovių gydy
me ir yriež&čių prašalinime.

r^’artiniąi tyrimai jau davė! 
praktiškos naudos. Susekta, kad i 
kai kurios reumatinės negero
vės savitai pasireiškia — visai 
skirtingai nuo daugeliui žino
siąs reumatoidinio susirgimo ei
gos. Feumatoidinis artritas yra 
da'r’ausia ir sunkiausia reuma
tinė ilga. Ji yra chroniška nege- 
-rovė Tęsiasi dešimtimis metų. 
Pasireiškia simetriškai — abiejų 
kųno pusių sąnariuose ir juose 
pa’i.ka. Budinga tokio artrito 
eiga yra paaštrėjimas ir paleng
vėjimas sąnarių skausmų. Pa
lengvėjimas retai kada esti vi
siškas. Tam tikram laipsnyje vi
sada pasilieka uždegimo reiški-

dieta 
loprim). Pastarieji, nors maži
na šlapimo rūgšties kiekį krau
juje, bet staigaus podagrinio ar
trito atveju negelbsti.

Neišaiškinamas medicinoje 
kelio sutinimas

Staigus kelio sutinimas iki 
šiandien yra medicinai nežino
mos kilmės. Karts nuo karto pa
sitaikantis vieno sąnario sutini
mas (hydrarthrosis) yra ne re
ta negerovė. Neskausmingas 
kelio sutinimas gaunasi pakar
totinai nenumatomais laikotar
piais. Tas toks vieno sąnario, 
dažniausiai kelio, neskausmin
gas sutinimas savaime praeina 
po 4 ar 7 dienų. Tokie vieno ke
lio sutinimai prasideda jauname

praeina visiškai. Nustatymas to
kio artrito yra lengvas. Visada 
podagra pasireiškia viename są
naryje. Dažniausiai vienos ko
jos didysis pirštas nukenčia. 
Diagnozas nustatomas ištrau- 

Įkus skysčio iš sutinusio sąnario 
I ir per mikroskopą tiriant — su
randama uratų kristalai. Tų kris-1 suaugusio Žmogaus amžiuje ir 
talų suradimas yra patvirtini- kartojasi per daugelį metų. Ta 
mas, kad žmogus serga podagri- negerovė visai neišaiškinta me
niu artritu. jdicinoje — jos kilmė nežinoma.

‘ Visokie kraujo tyrimai, X-Ray
Neužtenka podagros diagno-, nuotraukos ir išimto iš sąnario 

ūir turėti padidintą kiekį šlapi-1 skysčio tyrimas nieko aiškaus 
mo rūgšties (uric acid) — tas nesuteikė.' 
stovis medicinoje vadinamas hy
peruricemia (padidintas kiekis 
šlapimo rūgšties kraujuje). Ne
užtenka taip pat tokiam diagno- 
zui turėti chronišką artritą ar 
sąnarių skausmus. Toks tos rūg
šties kiekis ir sąnarių skausmai 
gali būti ir kitose ligose, įskai

tant tariamąją podagrą (pseudo-

turėjęs — gydytojas prašo ligo
nį atsilankyti tuojau kai sekau- j 
ti ataka prasidės. Jei pacientas 
pajėgia tai išpildyti, gydytojas! 
gali nustatyti tokio reumatizmo ! 
’iagnozą.

Tos ligos apimtas sąnarys yra 
skausmingas ir' sutinęs. Jis esti 
dar ir savitai paraudęs. Tai tik 
paraudusi dėmė odoje paliai vie
ną sąnario pusę. Parausta šioje 
ligoje ne visas sąnarys kaip kad 
podagroje esti.

Kai kurie pacientai toje ligoje 
gauna dilginį odos išbėrimą —. 
tarsi jis būtų odą toje vietoje su
sidilginęs. Toji dilginę gali at
sirasti su sąnario uždegimu ar 
pati viena. Ta dilginę nurodo, 
kad minėtas paĮindroninis reu
matizmas gali atsirasti dėl įsi
jautrinimo (alergijos). Tai bū
tų sąnario alerginis pakitimas. 
Tyrimai nedavė reikiamą vaisių

Rašytoja JULĖ ŽEMAITĖ J. Šileika-

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
j , METUVAI ir ŽEMDIRBIAMS
| Dr. Juozas Da u paras. ŽEMĖS ŪKIO ŠVJET1MAS. Studija. Eleis 
g tą L’tucaguje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
I lių: žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
f 'ikio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: ‘Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
i .iebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
t griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekoncrai- 
f mų ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
t tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
f ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadanr* 
Į absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa

sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
i nmkai, arba ūkininkų va;Jcai. reEkia, kad ši knyga bus brangi abso

liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
1 žemei parašyta, kąd pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 

autoriaus skiriama Imtuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 
■ mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
1 Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
| 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Iki šiandien nėra žinomas to
kios negerovės gydymas. Injek
cijos darytos į sąnarius — nepa
keitė kelio sąnaryje sutinimų 
kartoj omosi. Po keletos pasikar
tojimų abu — gydytojas ir paci
entas susitaiko su tokios negero
vės nepatogumais.

Per naktį praeiną sąnario 
skausmai

Rečiau pasitaika-taip^adina- 
mas palindrominiš 'rė^natizmas. 
Tai pakartotinai ateinanti nege
rovė, nuo graikų kalbos išsireiš
kimo “vėl sugrįžti” pavadinta 
polindromine. Tas pavadinimas 
virto tarptautiniu. Polindromi- 
niai žodžiai ir išsireiškimai ga
limi skaityti pirmyn ir atgal tą 
patį išreiškimą, štai angliškas 
palindromas: “Madam, I’m 
Adam”. (Skaityk tą sakinį at
gal — tą patį posakį gausi). Tai 
tiek dėl to reumatizmo vardo.

Tuo vardu pavadintas reuma
tizmas todėl, kad po palindromi- 
nio priepuolio sąnariai palieka

nos uždegimas (colitis) ir didžių
jų smegenų suerzinimas. Tas 
toks artritas medicinos vadinasi 
behcet’s syndrome — Behceto 
liga.

Burnos susirgimas — išopeji- 
mas šioje ligoje primena burnos 
gleivinės aphtozinį išopėjimą. 
Žaizdelės esti, gilios ir skausmin
gos. Jos ilgai laikosi. Ant vyro 
ir moters lyties išorini ų^organų 
atsiradusios žaizdos irgi esti 
skausmingos. Tik makštyje tos 
žaizdos neskauda. Ųž tai ten jos 
gali būti pražiūrėtos, jei nebus 
ten specialiai kreipiamas dėme
sys į tas žaizda sturint tokios 
rūšies artritą. Taip pat gali at- I 

metams slenkant mėginant su- j sirasti pūliniai takai iš makšties
- jį išeinamąją (rectovaginal fis

tula). Tokie pūliniai takai ga
li gautis apie išeinamąją žarną 
(perirectal fistula). Taip atve
jais liga tęsiasi gąną ilgai ir su
daro daug nemalonumų.

Toj ligoj sąnariai- esti paliesti 
tai lengvai, tai labai stipriai. Ga
li būti paliesti keli sąnariai, daž-

niausiai abu keliai. Skausmai ku
rį laiką užsitęsė visiškai pra
nyksta nepalikdami jokios žalos 
sąnariuose. Oda toje sąnarių li
goje irgi suserga: dažniausiai 
gaunasi skausmingos pūlių pil
nos pūslės ir rudos spalvos odos 
sustorėjimai (erithema nodo
sum). Toje ligoje storosios žar
nos uždegimas esti silpnesnėje 
formoje, palyginus su kolitu, at
siradusiu dėl kitos priežasties.

Gydymas šitokio artrito yra 
sunkus. Cprtisono turį vaistai 
talkina sutvarkant kai kurias ’ '

Ii v a d a. Dažnai pasitaiko 
lietuviams vieno sąnario aštrus 
ir greit grąeinantis reumatas, 
čia arčia# fu jais susipažinome. 
Mažiau g^įąmuksime dėl jų: ir 
medicinai 3$ kilmė dar nėra aiš
ki. Viena tik žinokime: mai- 
tinkimės tinkamai (daržovės, 
. aisiai, liesa mėsa, pieno gami
niai), nevartokime jokių nuodų 
(tabako, svaigalų, kavos, pep- 
sų...), įskaitant ir baltą — vatL 
nę duoną. Turėsime tada dides
nį atsparumą. Išmokime sau 
džia gsmą turėti per kitam pa
tarnavimą. Ne vien tik mirusį 
eikime laidoti, bet daug dažniau 

|ir stropiau eikime gy van? tikros 
į pagalbos reikalingam talkinti. 
Tada mūsų dvasia bus žmoniš
ka. Tada j{kūną geriau stiprins 
ir mums gyvenimo dienas leng
vins. ' *

Pasiskaityti: Consutant, Fe
bruary 1976.

NAUJIENOS’
G i £ T U V.

DRAUGAS r« FTCI

FIGHT HEART DISEASE

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo boEevikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGfETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS, 
tonaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

•tsilankant darbo valandomis arba ufsakam paltu >r 
čaki ar pinigine perlaida

vių 
Čia

A u-

sekti tos ligos priežastį.
Po kurio laiko kai kurie tokie 

pacientai gauna būdingą reuma
toidinį artritą —sunkiausią ar
tritų rūšį. Pas kitą dalį tokių pa
cientų ta liga kartojasi nenuma
tytomis kartkartėmis. Trečiai 
tokių pacientų grupei ta liga kar
tą pasireiškus, nepasikartoj amai 
pranyksta.

Sunku parinkti sėkmingą gy
dymą taip trumpai .pasireiškian
čiai ligai. Kai kurie jų patiria 
palengvėjimą gaudami kasdien 
indomethacin- ar . ąukso . druskų, 
mėnesines injeSiijąs.^ ".
Įvairias kūno vietas paliečiantis 

aštrus reumatas
Keliems mėnesiams užeinantis 

aštrus reumatas apima įvairius 
kūno organus: akies spalvingą
ją dalį (uvea), lyties organus ir 
burnos vidų. Sąnariui sutinus, 
gaunasi kitų organų, sutrikimai, 
tik labai stropiai ieskąnt suran
dami. Užsidega akis, ’ išopėja 
burna ir žaizdos atsiranda ant 
abiejų lyčių organų. Tik retais 
atvejais dar prisideda venų už? 
sikimšimas kojose, storosios žar-

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”
7722 George St.

La Salle, ?Q., Montreal 690, 
Canada

Prašome isrirpti ir prisiųsti 
su vrrš nurodytu 

prenumeratos 
mokesčiu '•

naujam skaitytojui
tik už S5.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)

......... - -JE ’J' '
(Pavardė ir vardas) '

' “ ««»«***** -w - I TBT M ■ ■ . ■ ~_r~ ■ - ■ ■'---- «1--- T

- (Tikslus adresas)

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, Dt 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. . ..

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 mėtų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti- viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: .

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, I1L 60608.

Great 
American 

Dream 
Machine.I

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
knygų

K.
K.

kokHNaujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 
spintą ar lentyną.

Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 <pil
Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 psl ...Z“-7

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
žiais viršeliais. 336 psl. Rama $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO 
RUA, I dalis. 208 psl., jrLta — S3,00, minkštais vir 
sėliais — $2,00; n dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minki 
tais viršeliais ................... .. .... ...... ........

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl
Kipras Bielinis, 

šeliais.
Juozas Liūdžius,
P. Liūdžiuvienė,

88 psl. ...
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atlinunimaJ >

170 psl. ---- -----------—___ ____ ... ____,4^ { $3.00 I
M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 

puslapiai __ ___ ___ __ „___  ............... .  $3.00
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms. *

NAUJIENOS, į

GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

RAŠTAI, 250 psl. ......... ...... ....... .....
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDJĮty

$6 00 
$6.00 
Gra- 

$5.00

$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

$1.00
<

ChirMCrn III — Tel HA MlOf >

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

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

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where you bank. 
, Before you know it, your American 
’will be a reality.

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

Now E Beads peyF.% Utenat when held to 
maturity 5 yean, 10 months (4*1 the first 
year). Bonds are replaced if lost, stolen, 
destroyed. When needed they can be cashed 
at your bank. Interest Ujmt subject to Mate

1739 So. Halsted Street Chicago, UI. 60608
J - NAUJIENOS, CHICAGO I. ILL - -TUESDAY, FEBRUARY 17, 1976
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DALIA JUKNEVIČIŪTĖ

1961 metais vasarą prie baseino 
kalbėjomės — Antanas Škėma, 
Mackai, Dalia Bulgarytė ir aš. 
Dalia M. pareiškė mesianti dar
bą Valeškos bažnytinio meno 
studijoje ir pradėsianti studi
juoti Goodmano dramos studi
joje. Po stovyklos įvykusi Škė
mos tragiška mirtis dar daugiau 
prisidėjo prie Dalios pasiryžimo 
studijuoti vaidybą ir režisūrą, 
d Algimantui įkvėpė jo bran
džiausią veikalą Chapel B, kuris 
buvo Dalios surežisuotas 1969 
metais dramatišku skaitymu, da
lyvaujant jai pačiai, Leonui Ba
rauskui ir Jonui Kelečiui, ir visa 
tai yra išlikę užrašyta juostoje.

Iš lietuvių Dalia yra vieninte
lė baigusi Goodmano dramos mo
kyklą (1962—1965) ,kuri yra iš-

Jau metai, kai nebėra Dalios. 
Praeito vasario mėn. 25 d. ji mi
rė, pakirsta vėžio ligos fiziškai, 
bet ne dvasiškai, Detroite Grace 
ligoninėje, sakydama, jog ji vis 
dėlto, pergalės ligą. Aš neuž- 
spaudžiau jai akių.

' Dalia gimė 1935 m. kovo mėn. 
1- cL Kaune Romualdo Juknevi
čiau, režisieriaus • ir aktoriaus, 
tuomet Maskvoje pas Mejerchol- 
dą studijavusio režisūrą ir tą 
dieną užrašų knygutėje atžymė
jusio raudonu pieštuku, jog į pa
saulį atėjo naujas žmogus, šei
moje, kur teatras buvo dievas.

Iki 1944 metų mažytė Dalia 
buvo menininkų tarpe, sėdėjo 
premjerose ir maišėsi po užkuli
sius, kol motina Jadvyga su duk
terimi išvyko į Vakarus, o tėvas
paliko Lietuvoje. Teatras Daliai leidusi pasaulin daug garseny- 
tapo prarastu rojum. Chicagoje ' 
baigusi meno institute tapybos 
studijas 1957 m. konkursinės sti
pendijos dėka išvyko Europon. 
Jr jau tuomet vaidino Chicagos 
universiteto Court teatre, lankė 
spektaklius ir svajojo apie išsi
pildymą teatre. Todėl Europoje 
nesidomėjo vien-daile, bet daž
nai lankė Paryžiaus teatrus, ža
vėjosi Jean-Louis Barrault spek
takliais ir tarptautinio teatro 
pasirodymais.

1958 m. ištekėjo už Algiman
to Mackaus, kurio poezijos kny
gas ji iliustravo ir net įkvėpė. 
Dalia suteikė Algimantui struk
tūros pajutimą ir originalumo 
puoselėjimą, o Algimantas pa
traukė Dalią į lietuviško žodžio 
pietizmą. Jie abu pasidarė tik
ros išimtys lietuvių išeivijoje. 
Algimantas per trumpą 32 metų 
gyvenimą tapo ryškiu poetu, o 
Dalia viena iš pajėgiausių lietu- 
vųi literatūros puoselėtojų teatre 
ir dailiame skaityme. Antanas 
Sšlys, išgirdęs ją deklamuojan
čią Krėvės Gilšę, pasakė, jog 
buvo pilnas žmogus’’.

Profesiniai Dalia teatran atėjo 
pavėluotai. Santaros stovykloje

(dvieju metu nelx‘turėsiu darbo į tos Algimanto neparašytos dra- 
j ir nebebus GvOdmanu dramos Imos, nors ji a.ciigėsi statyti jū

■ mokyklos! Aš čia išdirbau 251.ie.aintelę dramą Slėptuvę jo 
| metus ir dabar kitur turėsiu ieš-! mirties dešimtmečiai atžymėti.

koti darbo... ? š noriu galvoti i Tačiau surežisuota tapo Anta- 
arie Dalią, kaip a;ie ‘ naujos i no Škėmos Ataraxia, Kosto Os-

I kilmės teatrinę asmenybę”, ku- i trausko Pyrkė ir Kvartetas, Ba- j 
i ri nėra vien susidomėjusi savo Į šio Sruogos, jos tėvo draugo ir 

menu, I 
pestis yra su žmonėmis — žmo-

I nčmis mene ir išmonėmis už jo.
■ Perdaug žmonių ateiną j tea- 

i trą turi tik vieną tikslą, kas yra
sugielota su tuo ką jie vadina

■ savo “men Dalia buvo susi- 
* domėjusi technikomis ir visuo- 
į met buvo pasirengusi išmokti 
J dalykus, bet jos pagrindinė mo- 
I tyvacija buvo sujungta su gyve- 
| nimu — su žmonėmis — su čia
I ir dabar. Išvadoje ji pakėlė sa-
■ vo vertę menui, kurį ji pasirin

ko sekti. Naujasis aktorius tu
rės daug Dalios savybių — ji bu
vo pirmtakūnė. Apdovanota me-

& ‘ nininkė, kurios pagrindinis rū- 
' pestis nebuvo ji pati L” -

I Dalia atėjo į teatrą vėlokai,
II bet subrendusiai. Ji jau buvo 
j ; su geriausiais atžymėjimais bai
lį gusi tapybos studijas, Valeškos

meno studijoje sukūrė vitražo 
ir mozaikos imponuojančius dar
bus, nutapė spalvingus paveiks
lus ir pasireiškė grafikoje. Į 
Goodmaną ji atėjo profesiniai 
pasirengti teatrui. Ji norėjo re
žisuoti kaip jos tėvas, žuvus Al
gimantui automobilio katastro
foje 1964 m., ji nenutraukė stu
dijų nei savaitei ir jas apvai
nikavo diplomu sekančiais me
tais.

Romualdas Juknevičius pasi
rinko H. Hejermanso psichologi
nę dramą “Viltį” savo režisiūri- 
niam debiutui Klaipėdos dramos 
teatre 1936 m. Savo reto talento 
dėka jis sukūrė spektaklį, apie 
kurį dar šiandien pasakojama 
su nuostaba. Dalia debiutavo 
įkaip profesinė aktorė Slowiko 
“Vilties” pastatyme Goodmano 
teatre 1962 metais. Tai nebuvo 
tik atsitiktinumas, bet buvo Da
lios pasiryžimas laimėti rolę ta
me spektaklyje.

Slowik su pakilimu kalba apie 
jos vaidybą “Viltyje”. Dalia 
Goodmano profesiniame teatre 
vaidino ^ su garsiais aktoriais. 

Ypatingai gerus atsiliepimus su
laukė už Dolly rolės atlikimą Eu
genie. Leontavich x Anna Kare
nina pastatyme.

Aš sutikau Dalią New Yorke 
1965 m. rudenį. Ji buvo tarp 
amerikiečių aktorių. Ją traukė 
amerikiečiai teatralai- vaidinti ir 
taip pat lietuviai į visokių pa
rengimų programas ir Yytautas 
Valiukas į lietuvišką teatrą. Jos 
draugė Carrie Snodgress nuėjo 
į filmus ir išgarsėjo. Dalia hė- 
lyg jos tėvas, nepasilikęs Mas
kvoje, grįžo pas lietuvius.

1966 m. jis debiutavo kaip 
režisierė lietuvių teatre, Tabor 
Farmoje, pastatydamas Antano 
Škėmos Šventąją Ingą. Ingą 
vaidino Dalia, o jos meilužį Skai- 
dra Leonas Barauskas. Dirbda
ma daugumoje su mėgėjais, ji 
visdėlto išgavo įspūdingą spek- 
tiklį su pritrenkiančia meilužių 
atsisveikoimo scena. Jos deko
ratorius ir techniškas asistentas 
buvo Arnoldas Giedraitis, o vie
na iš vaidintojų Dalia Sruogaitė- 
Bylaitienė.

Tas spektaklis yra lyg raktas 
visai trumpai Dalios teatrinei 
karjerai. Ji buvo pasinešusi sta
tyti naujuosius lietuvių drama
turgus. Viena iš neišsipildžiusių

--------- --------------- ----------------------- --------- ---- ----------— f |

režisieriaus, dramos veikalų iš-1. . . . L . .................... .... . t

bių. Ji tenai anksti gerai pasi
rodė ir gavo stipendiją.

Joseph Slomik, Goodmano dra
mos mokyklos profesorius ir re
žisierius, rašė man 1975 m. ba
landžio mėn. 10 d.:

“Bella Itkin, Chdrles McGaw 
ir Glen Naselius buvo vieninte
liai mokyklos profesoriai, kai 
Dalia ją lankė nuo 1962 m. iki 
1965 m. Jie buvo pritrenkti iš
girdę apie jos tragišką ir per- 
ankstyvą mirtį. Dalia turėjo 
ypatingą entuziazmą ir buvo la
bai švelni. Visiškai be preten
zijų ji galėjo atliepti į žmones 
visose plotmėse. Aš prisimenu 
jos paskutinį apsilankymą Good- 
mane 1970 metais — ji stebėjo 
mane pravedant Grotowskio pra
timų klasę ir ji sakė, jog norė
jo prie mūsų prisidėti 1 Aš nie
kuomet jos nepamiršiu... Dalia 
pakilo virš savo profesijos — ji 
buvo pinas žmogus”

Sausio mėn 1 d. jis vėl man 
rašo:: “Kaip matai, mūsų mo
kykla užsidarys ir jokie pagar
sinimai laikraščiuose nepadės 
mums šiose dienose, kai trūksta 
pinigų. Taigi, atrodo, jog aš po svajonių yra Dalios nesurežisuo-

traukų spektaklis ir kt. Visa tai 
vyko Chicago j e ir New Yorke., 
Detroite su Justu lusdešriu su
rengė Škėmos minėjimą.

Mes apsivedėme 1967 metais 
New Yorke ir persikėlėme gy
venti į Detroitą. 1969 m. ji iš
vyko gyventi ir kurti Chicagoje, 
o Detroitan grįžo ligos palaužta 
1974 metais.

Chicagoje jos metodas buvo 
suburti bohemiškai nusiteiku- 

•sius žmonės rimtam teatriniam 
darbut Ji suprato jog įpras
tinis vieno savaitgalio teatras 
yra neįmanomas ir ji stengėsi 
suburti jaunus žmones teatro- 
niams eksperimentams. 1972 m. 
Kosto Ostrausko Kvartetas yra 
toks eksperimentinio teatro pa
vyzdys. Ostrauskas parašė ma
nieringą žodžio ir muzikos sinte
zės gabalą, kurį net jis pats gal 
negalvojo jog kas statys. Dalia 
sukūrė dainininkus Neriją Lin
kevičiūtę, Vytautą Naką, Ber
nardą Prapuolenį ir Goodmane 
studijavusią Karilę Baltrušaity
tę ir sukūlė labai išradingą mul- 
timedišką spėktklį. Dar daugiau 
visi šie žmonės tapo jos gink
lanešiai, nelyg Schechnerio ar 
Grotowskio aktoriai. Jie norėjo 
eiti toliau, skambino Ostrauskui 
dėl naujos kūrybos ir laikėsi 
ar Dalios.

Visa tai galima šiandien pava
dinti madingu vardu — alterna
tyviniu teatru. Atmenu 1966 m. 
žiemos pokalbius su Slowiku ir 
Dalia jog, Amerikos teatrui ne
beturint publikos, galbūt, daro
si prasmingas tautinių grupių 
teatras. Bet ar ta alternatyva 
įvyko Chicagoje? Atrodo, kad 
ne ir Dalios mirtis palaidojo vil
tis.

Dalia Chicagoje irgi reiškėsi 
amerikiečių alternatyvos teatre. 
Pradžioje dirbo su Arnoldu Gie
draičiu, kuris artimoje šiaurė
je turėjo-taažą teatrą, o vėliau 
su Yuri Rasovsky, dabartiniu 
WFMT žinomo Chicago Radio 
Theater vadovu ir režisierium. 
Ji 1970 metais vaidino su Yuri 
Rasovsky Arrabal “Labirnto” 
pastatyme. Chicagoland rugsė
jo mėn. rašė: “...tai yra tour de 
force Daliai Mackuvienei, kuri 
vaidina Micelą, mergaitę apsės
tą nuostabaus pamišimo, su to
kiu nublizgintu rolės apdirbimu, 
jog vaidinę su ja trys vyrai, at
rodo, ima viešas vaidybos pamo
kas”.

Visa tai praeityje. Sėdžiu da
bar su Yuri jo teatre aBird Hali, 
615 W. Wellington, Chicagoje ir 
kalbame apie ateitį. Šiandien 
Chicagoje išsiplėtė alternatyvos 
teatras ir todėl Goodmanas pa
leidžiamas pensijon. Anot Yuri, 
Dalia prie to daug prisidėjo ir 
jos vardas tampa legenda.

Ar Chicagos lietuviai dar pri
simena Dalią?

Saulius šimoliūnas

EAST CHICAGO, IND

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventė

A. L. T-bos skyrius Lake ap- 
krityje Nepriklausomybės pa- 

j kebimo minėjimą pradeda Va
kario 21 d., šeštadienį, nuo 8 vai. 
iki 8:30 ryto per Hammond ra- 
iijo stotį WJOB banga 1230. Tą 
oatį rytą 9 vai. lEast Chicagoje 
orie miesto rūmų bus iškilmin
gas Lietuvos vėliavos pakėlimas. 
Trispalvės pakėlime dayvaus ne
mažas skaičius ir amerikiečių, 
kadangi Lietuvos neprikausomy- 
bės šventės paskebimo iškimės 
sujungtos su U. S. A. 200 metų 
nepriklausomybės sukaktuvėmis.

Po ceremonijų miesto admi
nistracija parūpina bendrus pus
ryčius. Vasario 22 d. abejose 
Lake apskrityje lietuvių parapi- 

[ jose atnašaus šventas mišias už 
Lietuvą. Pagrindinės šventės iš
kilmės įvyks East Chicagoje Lie
tuvių parapijos salėje, pradžia 3 
vai. vakaro. Paskaitininkai bus, 
žinomas visuomenininkas A. Ru
dis, Indianos pirmojo distrikto 
kongresmanas Ray J. Madden ir 
East Chicagos meras R. A. Pas- 
trick. Dalyvaus ir antro distrik
to kongresmanas Flody Fithian. 

[Puiki meninė dalis. Po oficialios 
dalis banketas.

ALT Lake aps. skyrius nuošir
džiai kviečia visus lietuvius gau
siausiai dalyvauti. K. Č.

FORT LAUDEHDALE, Fla— 
Prezidentas Fordas užima kie
tesnę liniją prieš savo oponentą 
Ronaldą Reaganą, tikėdamas su
duoti jam “nokautą” kovo 9 die
ną įvykstančiuose pirminiuose 
rinkimuose Floridoje. “Aš einu 
į rinkimus pats savo rekordu. 
Aš manau, kad nuosaiki Respu
blikonų filosofija yra tai, kas rei
kalinga laimėjimui. Visa, kas 
yra perdaug į dešinę nuo tos fi
losofijos, negali laimėti nacio
nalinių rinkimų”, pasakė jis sa
vo rėmėjams Orlando mieste ir 
daugiau kaip 1,000 miniai Fort 
Lauderdale.

BUY U.S.
S SAVINGS 
g BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu: • , ■

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Kitos Angolos žinios
Bendros MPLA, rusų ir ku

biečių karo jėgos baigia užimti 
pietinę Angolos dalį, prisiartin- 
damos prie Pietų-vakarų Afri
kos sienų ir visiškai paimdamos 
į savo rankas vienintelį Angolos 
geležinkeį.

Jugoslavijos žinių agentūros 
praneša iŠ Angolos, kad rasti 14 
savanorių britų lavonai, kurie 
buvo atvykę į Angolą padėti an- 
goliečiams kariauti prieš MPLA 
ir prieš rusų-kubiečių kareivius.

Pasak jugoslavų žinių agentū
ros, greičiausiai žurnalistams 
leista apžiūrėti žuvusių britų 
lavonus.

FIGHT HEART DISEASE
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DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI |
YhA GERIAUSIA DOVANA - <

VvicMiieji Aturrikud lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną aa 
<ucni$kai pažino, įkaite jo straipsnius. Knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Jdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų i 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — | 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at- I 
si mena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas , 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. -i

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos' 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 3H veiklesniu žmonių biografi- | 
ios. Duoti dokumentai katalikišku, sncailistinru. laisva/naniškų ir j 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- f 
kai ir kt. W j

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį /

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS j 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608 |

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 81.50. |

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 203 puslapiai, e antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Igarsinkitės naujienose

Taupykite
pas mus

Mho

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo jdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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15 cents per copy

VLADAS RASČIAUSKAS

’NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS

lenkų atstovas sutiko. Toliau

Užsienio Reikalų vice-

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$26.00
$14.00

jama, kad piktadąris pravažiuo
damas pasiūlę ją pavėžinti.

Visuose pasaulo kraštuose 
esu buvęs, vietomis net po kelis 
kartus, bet žemės Pietų Ašiga
lyje neteko būti. Negali sakyti, 
kad visą Pasaulį matei, kol Pie
tų Ašigalio, arba Antarktikos 
nematei, todėl seniai nutariau 
planuoti šiai didelei ir įdomiai 
kelionei.

Kanadoje:
metams ___ __
pusei metų __
vienam mėnesiui

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Užsieniuose:
metams ____ _
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Krokuvą, Poznanę, Zakopa 
Tatry (Morskie oko).

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St., Chicago 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

keliones ruošia. Man patarę 
nusipirkti šiltus, vėjo nepar- 
pučiamus drabužius, Šiltas pirš 
tines, labai šiltą, žieminę kepu 
rę, gerus vailokus ir kitus daly

— O kas čia? — jis paklausė, 
pirštu rodydamas į Ceilono sa-

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

tuvos padėtimi ir stengiasi ginti ru$ų okupuotos Lietu
vos teises. Jis priminė jo pasiūlytą ir pravestą rezoliuci 
ją JAV kongreso rūmuose, kuriame kongreso atstovai 
pasisakė prieš Lietuvos aneksiją. Sovietų Sąjungos ka
riai neturėjo jokios teisės okupuoti Lietuvos, jie neturė 
jo teisės primesti jai komunistinę vyriausybę ir ištisus

vidutinė 
iš visos

$31.00
$18.00

$4.00

$30.00
$16.00
$3.00

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

tu sėdėję* šalia manęs ir rėmęs mane savo nakties 
skaičiavimais, po posėdžio man sako, kad, girdi, nie
kad nemanęs, jog- tiek buvo galima reikalauti ir lai
mėti. Aš jam atsakiau, kad tą visą darau, jausdamas 
savo užnugary vargstantį Lietuvos kaimo žmogų. Tą 
dieną po pietų komisijos neposėdžiavo, nes naktį ne
miegoję, "tuoj ėjome pietų ir išsimiegoti.

NEŽMONIŠKI ŽUDIKŲ 
ŽUDYMŲ METODAI

Chicagos policija ieško liudi
ninkų, kas gal matė ar girdėjo

cija, nurašymais, nuošimčiais nuo kapitalo, bei rezer
vų nurašymais. Jei įtraukus visas šitas pozicijas į iš
laidas, traukinio-kilometro kaina bus ne apie 5 litai, 
bet žymiai daugiau. Todėl kalkuliuojant, prašyčiau 
šitas išlaidas pripažinti.

Po neigų diskusijų 
pareiškiau: t

b) Darbo vieneto 
nio-kilometro), išvesta 
eksploatacijos, negalima taikyti 
liam ruožui, kur eksploatacijos 
to nepalankaus eksploatacijos ruožo aukštas išlaidas 
apmoka kiti pelningesni ruožai, ir todėl vidutinė kai
na vienam vienetui visų geležinkelių eksploatacijos iš
eina žemesnė, kaip to vieno ruožo paėmus atskirai.

Todėl aš prašyčiau imti pagrindan apskaičiavi
mą, kiek kainuos pervežti traukinys vieną kilometrą 
ruože Lentvaris — Vievis, o ne kiek kainuoja viduti
niai nuvežti traukinį-kilometrą įšeinant iš visos Lie
tuvos geležinkelių eksploatacijos.

Padiskutavę dar kiek šią tezę, Dr. N. sutiko su 
mūsų siūlymu, čia pat tuoj mes pateikėme mūsų nak
ties darbo skaičiavimas Vievio-Lentvario ruože, kur 
mus išėjo net keli centai daugiau 12 litų. Patikrinę 
skaičius ir kainas, lenkų delegacija mūsų reikalavi
mą priėmė. Posėdis truko truputį daugiau kaip valan-

Praeitų metų gruodžio 14 die 
ną iš Chicagos išskridau į Pie
tų ašigalį. Išskridau anksčiau, 
negu man buvo nurodyta ke
lionės marštute, nes norėjau 
kelioms dienoms sustoti Bue
nos Aires mieste, kur turiu ge 
rą būrį draugų pažįstamų lie
tuvių.

Žinojau, kad kelionė yra to
lima ir pavojinga, todėl nuta
riau.

Kitose JAV vietose 
metams ____

pusei mėty ___

EDWARD0 MANKAUS FOTO 
“VAIZDAI Iš LIETUVOS”

Pranešta, kad Chicagos Viešo
joje Bibliotekoje, Randolf st. ir 
Michigan avė. šį antradienį tre
čiadienį ir ketvirtadienį bus nuo 
12:15 vėl. popiet rodomu Edvar
do Mankaus, gyv. 3250 W. Mar
quette Rd., serija vaizdų, pava
dintų “Sentimental Trip to Li
thuania”. Maukus yra First Na
tional Bank of Evergreen Park, 
3101 W. 95th st. public relations 
direktorius, kurs publikos pra
šomas banko forume tuos vaiz
dus rodė jau šešis kartus.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ____________
pusei metų ___________
trims mėnesiams ___-__
vienam mėnesiui ............

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., ]
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-6100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

kai labai mažai tepramoko.

• Jos rankos ir kojos buvo su
raišiotos, juostomis ir burna už-

Gražiai paminėta Vasario 16-toji
Šių metų vasario 16-toji buvo pirmadienį, bet visa

me krašte organizuoti Amerikos lietuviai Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sukakti minėjo, praeitą sek
madieni, vasario 15-tą dieną. Ateinančios žinios sako, 
kad minėjimai buvo tvarkingai ir gražiai pravestas Ka
lifornijos lietuvių kolonijose, Clevelande, New Yorke, 
Detroite, Racine, Washingtone ir kitose vietose.

Visi Amerikos lietuviai nori, kad Lietuva būtų ne
priklausoma, bet ne visi nori dirbti bendrą darbą. Di
džiausioji Amerikos lietuvių dauguma, susiorganizavu
si Amerikos i Lietuvių Tarybą, vieningai minėjo nepri
klausomybės sukaktį praeitą sekmadienį, bet buvo ir. to
kių atsiskyrėlių, kurie nenorėjo suruošti vieno minėjimo 
visiems lietuviams. Chicagoje maža grupelę lietuvių bū
vi suruošusi Vasariomi nėjimą Chicagos jėbuitų namuo 
se. JĮ ruošė jaunimo vardu, bet ruošėjų ir lankytojų tar
pe labai mažai jaunimo tesimatė. Daugumoje buvo tie 
patys suaugę ir jau • pražilę žmonės, nenorintieji rasti 
bendros kalbos net nepriklausomybės paskelbimo sukak
ties minėjimuose. Siaura jų politika jiems labiau rūpi 
negu bendras visų lietuvių darbas.

Chicagoje Amerikos Lietuvių Tarybos minėjimas 
buvo pats didžiausias ir tvarkingiausias. Chicagos lie
tuviai visą laiką gražiai paminėdavo Vasario 16-tos die
nos sukakti. Tą dieną jie sumesdadavo didoką pluošta 
aukų, kurios eidavo grynai Lietuvos laisvinimo darbui. 
Visos sudėtos aukos buvo laikomos skyrium, kad kartais 
tos aukos nesusimaišytų su kitais pinigais ir nepatektų 
ten, kur jos nebuvo skirtos.

Šiais metais minėjimas buvo gražiai suorganizuo
tas ir tvarkingai pravestas. Chicagos Lietuvių Tarybai 
dabar pirmininkauja Kazimieras Oksas, JAV kariuome
nes inžinerijos pulkininkas, Mutual Federal Savings ben
drovės viceprezidentas, veiklus Illinois respublikonų 
partijos narys. Jis jau seniai priklauso Amerikos Lietu
vių Tarybai, dirba su organizuotais lietuviais ir turi čika- 
giečių pasitikėjimą. Jam pavyko suorganizuoti tvarkin
gą ir gražų minėjimą. Kalbų buvo daug, bet visos buvo 
trumpos, turiningos ir laiku baigtos. Pačią pagrindinę 
kalbą pasakė kongreso atstovas Edward Derwinski, ku

kama (vieno trauki- 
geležinkelių įmonės 
kuriam nors nedide- 
sąlygos brangios, nes

RAŠO VLADAS RASČIAUSKAS

KELIONĖ į PIETŲ AŠIGALĮ

kowski’s svarstymo metu daugiau palaikė mūsų dele
gacijos tezę, nei lenkų. Kitą dieną lenkų delegacijos 
pirmininkas posėdyje pareiškė, kad jie nuo savo rei
kalavimas buvęs priežastimi nepakankamo susipažini
mo su lietuvių delegacijos argumentais.

Kitas užsikirtimas buvo — lenkų atsisakymas mo
kėti po 12 liti] už vieną tranzito kilometrą lenkų 
traukiniu vežiojimą mūsų garvežiais nuo Lentvario 
stoties iki administracijos linijos traukinių priėmimo 
bei perdavimo procedūroje. Lenkų delegacija, neigda
ma mūsų reikalavimą mokėti po 12 litų už traukinį-ki
lometrą. rėmėsi mūsų Geležinkelių Valdybos pateikto
mis Geležinkelių Tarptautinei Sąjungai (UJC) eksplo- 
tacijos apyskaitomis, kuriose kaina už vieną trauki- 
nį-kilonietrą mūsų geležinkelių buvo apie 5 litai, o mes 
čia prašome daugiau kaip dvigubai!

Lenkų argumentas atrodė rinitas! Sutikome susi
tikti abi delegacijos posėdžio kitą dieną 10 vai. ryto 
ir pagrįsti savo reikalavimus. Po pietinio komisijos po
sėdžio paprašiau užeiti pas mane 6 vai. vakare inž. 
Šapkų ir Naraką su visomis geležinkelių apyskaitomis 
pasiruošti rytojaus posėdžiui — paremti mūsų reikala
vimus. Susirinkus, mūsų tarpe įvyko toks pasikalbėji
mas. šapkus man sako, kad mums tikrai tiek nekainuo
ja, reikėtų nusileisti ir bendrai nereikėtų reikalauti 
tiek, mums patiems nekainuoja. (Tą 12 litų komisijai 
aš liepiau reikalauti). Aš tuoj supratau, kad p. šapkui, 
labai padoriam, teisingam žmogui, labai aukštos mo
ralės asmeniui buvo sunku reikalauti to, ko jo supra
timu reikalauti nereikėjo. Atsakiau, jog visą atsako-

dėti apskaičiuoti kainą vieno traukinio-kilometro, iš
einant ne iš visos geležinkelių eksploatacijos, bet tik 
iš šio Vievio — Lentvario perdavimo traukinių ruožo, 
turint galvoje susidurusias brangias eksploatacijos są- 
lygąs-ryšium su nepatogia traukinių konfigūracija.

Pradėjome dirbti. Apie 8 vai. vakaro p. šapkus 
man sako, kad jis pavargęs ir daugiau jau nepajėgiąs, 
o darbo galo dar visai nebuvo matyti. Nuovargio prie
žastis visai suprantama, — dieną jis buvo dirbęs ko
misijoje ir, be to, jam jau buvo netoli 60 metų. Pa
siūliau pertrauką, stipriai pavalgyti, išgerti stiprios 
kavos ir paprašiau susirinkti 18 vai. vakare, pareikš
damas, kad jei teikės —įdirbsime visą, naktį, nes to
kia jau yra konferencijos dalyvių dalia!

Šapkus nėjo su mumis kartu vakarieniauti. Jis 
valgė kur nors pigiau ir kukliau. Mudu su Naraku 
nuėjova pas Simon ir Steckį, suvalgėva po beafsteaką 
išgėrėva po porą stiklinių stiprios juodos kavos su 
grietinėle (pol czarnyj z šmetanka) — pasėdėjova 
ir grįžę į darbą jau radome šapkų mus belaukiantį, 
šeštą valandą ryto buvome jau pasiruošę, posėdžiui. 
Sudarėme išlaidų kalkuliaciją specialiai tik to ruožo 
traukiniams. 10 valandą susirinkom posėdžiui. Len
kų delegacijos pirmininkas paaiškino šio posėdžio 
tikslą ir davė žodį šalia jo sėdinčiam Dr. N. (neatsi
menu pavardės), atskaitomybės specui, specialiai pa
kviestam į tą posėdį. Jis, pasidėjęs mūsų geležinkelių 
apyskaitas (prancūzų kalba) ir jomis remdamasis, iš
vedžiojo, jog mūsų reikalavimas esąs perdidelis. Po 
jo aš pareiškiau:

a) apyskaitomis, kuriomis Tamsta remiesi, yra 
tiktai mūsų geležinkelių kasos apyskaita — pajamos 
ir išlaidos. Bet tai nėra geležinkelių kaipo įmonės 

mybę tai aš prisiimu sau, o dabar prašau man tik pa-Į apyskaita su kapitalo tarnybos išlaidomis, amortiza-

Aš žinojau, kad kelionė buvo 
ilga ir sunki. Man taip pat'buvo 
aiškų, kad ji brangiai kainuos, 
kad.reikia būti sveikam ir stip
riam todėl visus šiuos reikalus 
turėjau iš anksto sutvarkyti.

Kad kelionės yra brangios, 
visi žinome, bet taip pat kiek
vienas turi būti aišku, kad jos 
nebrangesnės už pinigus. Visi 
taip pat žinome, kad uždirbto 
nenusinešime. Ne tik aukštų, 
bet ir ne tokių labai aukštų mo 
kslų man neteko eiti. Tęvai 
aukštų mokyklų nelankė, todėl 
ir savo laikų į mokslus neleido. 
Mokiausi kiek galėjau. Mokiau
si iš gvyvenimo, iš kitų žmonių, 
už mane daug mokytesnių.

Man visą laiką atrodė, kad 
daugiausia apie kitus kraštus 
pasimokysiu — kitus kraštus 
belankydamas. Mokykloje geo
grafija man buvo labai lengva. 
Beveik nesimokydamas galėjau 
atsakyti į visus geografijos mo
kytojo klausimus.

Man teko mokyklą lankyti Pa 
nevėžyje, prieš patį Pirmąjį 
Pasaulio karą. Gal kur kitur 
mokytojavo ir lietuviai, bet Pa 
nevėžio mokyklų mokytojai bu 
vo rusai

— Pasakyk man, kas čia? — 
manęs paklausę mokytojas, ro
dydamas pirštu į Madagas
karo salą.

— Ja tam būdu, — aš jam at
sakiau. (Aš ten būsiu).

— Ne to aš klausiu, bet aš no
riu, kad man pasakytum, kas 
čia? — pakartojo mokytojas.

— Rytinėje Afrikos pusėje 
esanti sala Madagaskaras, — 
aš jam atsakiau.

Bamburską, kuri 1972 metais 
atvykusi į Chicagą kaip turistė 
pasiliko ir visą laiką nelegaliai 
gyvendama įvairiais valymo 
darbais užsidirbo $5,250 ir ren
gėsi grįžti namo į Lenkiją, pas 
vyrą lenkų armijos pulkininką ir 
dvi dukras. *

Šatą sausio 7 d. naktį grįžda
ma* iš darbo ji dingo prie Touhi 
ir California avė., kur laukė au
tobuso. Kitą dieną jos lavonas, 
nuo pusės nuplėšytais drabužiais 
buvo rastas Chicagos upėj. Mrs. 
Bamburska, 49 metų amžiaus, 
5 pėdų ir 2 inčų augumo, 100 
svarų sverianti, buvo baigusi 
matematiką Varšuvos universi
tete, gerai mokėjo lenkų, vokie-

ventojus. Atstovas Derwinskis džiaugiasį, kad senato 
atstovai rengiasi panašią rezoliuciją pravesti ir JAV se
nate. Labai gražiai apie organizuotus lietuvius pakalbė
jo ir kongreso atstovas Martin Russo.

Amerikos Lietuvių Taryba yra atlikusi didelių dar
bų Lietuvos laisvės byloje. ALTas padėjo tremtin iš- 
vykusiems lietuviams praeito karo pabaigoje, jis padė
jo ginti pavergtos Lietuvos teises ir tarptautiniame fo
rume. Okupantas buvo paruošęs platų propagandos pla
ną, kuriuo norėjo numušti kovotojų už Lietuvos laisvę 
nuotaikas. Jis paruošė pranešimus, kurie tiesioginiais ir 
netiesioginiais keliais pateko į kai kurių laikraščių re
dakcijas, kurios skelbė, kad Lietuvos aneksija jau patvir
tinta, kad sovietų valdžia ne tik Lietuvoje, bet ir kitose 
Pabaltijos valstybėse gali nevaržomai sauvaliuoti. Sovie
tų propagandos agentūros tvirtino, kad Helsinkio aktu 
patvirtintos dabartinės Sovietų Sąjungos sienos, o pati 
Lietuva tapo neatskiriama Sovietų Sąjungos dalimi. Kai 
kurie negalvojantieji mūsų laikraštininkai net paskelbė, 
kad Europos valstybių galvos Lietuvą pardavė.

Prezidento Fordo padarytu pareiškimu tie trumpa
regiai politikai patarė nepasitikėti, nes jis ■'‘vienaip pa
sako, o vėliau kitaip padaro”, šiandiena, kiekvienam jau- 
aišku, kad prezidentas Fordas Lietuvos nepardavė, jo
kių Judo grašių už Lietuvą negavo, bet šio kraštą apš- 
meižusieji politikai tos padarytos neteisybės dar neatšau
kė ir prezidento neatsiprašė. Jie dar ir šiandien nori su 
prezidentu susitikti ir jį pamokyti, kada ir kokius vie
šus pareiškumus jis privalo daryti.

Amerikos lietuvių dauguma nekreipia daug dėmesio 
Į naujai atsiradusių politikų pastangas išardyti lietuvių 
vienybę ir pakenkti Lietuvos laisvės kovai. Chicagos lie
tuviai, suėję pasiklausyti Vasario 16 dienos proga pasa
kytų kalbų, sudėjo 9,000 tūkstančių dolerių Lietuvos 
laisvės^kovai. Negabūs politikai planuoja tuščius suva
žiavimus, o Amerikos Lietuvių Tarybą praeitą pirmadie
nį JAV senate suruošė Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimą. Senato posėdžiui, pirmininkavo buvęs astro
nautas, o dabar senatorius John Glenen, o pagrindinę kal
bą pasakė Illinois senatorius Charles Percy. Pastarasis 
specialiai atskrido iš Arizonos, kad galėtų dalyvauti se
nato minėjime. Sen. Percy priminė kad JAV dabar mini 
savo 200 metų sukaktį ir prisimena to meto kovotojus, o 
lietuviai šiandien veda kovą už savo krašto nepriklauso
mybę. Sen. Percy patarę senatoriam susipažinti su lietu
vių vedama laisvės kova ir padėti jiems. Jis priminė, kad 
pati didžiausią darbą veda Amerikos Lietuvių Taryba ir 
kitos organizacijos. Sen. Percy priminė senatoriaus 319 
rezoliucijos projektą, draudžiančią pripažinti Lietuvos 
aneksiją. Amerikos Lietuvių Tarybos suruoštas minėji
mas JAV senate bus dar viena didele ašaka sovietų vald
žios ekspansijos politikai. Sovietų imperialistai labai daug 
apžiojo, bet jie nepajėgs pavergtų tautų vergijoje išlai
kyti. Laisvasis pasaulis reikalauja pavergtiesiems laisvės.

— Ji tam būdu (Aš ir ten bū
siu), — jam atsakiau.

— Da ne toja Prašivaju (Ne 
to aš klausiu...), ?— jis pra
dėjo sakyti, bet aš jį nutrau
kiau:

— Tai Ceilono sala.

— O kas'čia? — jis dar pa 
klausė, rodydamas į Japoniją.

— Tam tože budu (Ten taip 
pat bąsiu), — jam atsakiau.

—Ten būsi, ar nebūsi, tiktai 
ateitis parodys, bet.aš noriu 
žinoti, kodėl man neatsakinėji 
į klausimus, — tarė supykęs mo 
kytojas.
— Eto Japonija. (Tai Japoni

ja), — jam atsakiau
Sutikęs mano motiną, jis ma

ne apskundė, kad aš jo neklau
siau, sauvaliauju. .Bet tas šian
dien tiek svarbu. Man malonu 
pasakyti, kad esu buvęs kiek
vienoje vietoje, kurioje mokyto 
jas "manęs paklausė. Apie mo
kytojus ir jų skundus kada nors, 
parašysiu, kai prisėsiu prie sa
vo atsiminimų. Bet šiandien ei
name prie reikalo.

Mokykloje aš.neturėjau jokio 
supratimo apie žemęs ašigalius. 
Negalėjau suprasti, kokia buvo 
ta žemės ašis. Nuvažiavęs Šiau 
ręs ašigalį, man parūpo nuva
žiuoti ir į Pietų ašigalį. Nutaręs 
važiuoti, išaiškinau visą ašiga
lių klausimą, šiandien aš galiu 
papasakoti kaip tie ašigaliai at 
rodo, bet galiu istorijų nuriesti 
ir apie minėtų ašigalių senus gy 
ventoj us.

Bet ašigalis privažiuoti — 
tai didelis darbas. Daugelis 
keliautojų, bandę pasiekti, aši
galius, neteko gyvybės. Visą ei 
lė Švedijos ir Norvegijos ke
liautojų ašigalio nepasiekė. 
Vienas ašigalį pasiekė, bet at
gal nebegrįžo. Visos jo pastan
gos nuėjo niekais, nes jis šiau
rės šaltyje sušąlo. Tiktai po 
Pirmojo Pasaulinio karo šiau
rėje buvo rasti sušalusio aši
galio ieškotojo griaučiai. Dar 
daugiau žmonių žuvo, bandy
dami pasiekti Pietų . Ašigalį. 
Bevažiuodamas į šiaurę, pris- 
kaičiau apie juos, o kai ren
giausi kelionėn į Pietus, tai 
susipažinau su keliautojais į 
Pietų Ašigalį. Paaiškėjo, kad 
Pietuose dar daugiau keliauto 
jų neteko gyvybės, nes čia ke
liavimo sąlygos yra daug sun 
kesnės ir pavojingesnės.

Ilgai kelienei gerai pasiruošiau

Kaip aš keleivius paruošiu 
kiekvienai kelionei, spėju, kas

Tą pat vakarą su savo geru pažįstamu iš Lietuvos, 
viešėjusiu tada Varšuvoje, p. K. Narutavičium, nuė
jova į Bristolio viešbučio barą, kur išbuvova gerokai 
iki po dvylikos.

25). PRIĖMIMAI IR EKSKURSIJOS
Konferencija Varšuvoje tęsėsi keturias savaites. 

Per tą ilgoką laiką mūsų delegacija buvo kviečiama 
dalyvauti įvairiuose parengimuose bei iškilmėse (pav. 
gegužės mėn. 3 dieną konstitucijos šventės minėjime), 
o savaitgaliais būdavo suruoštos ekskursijos į įvai
rias Lenkijos vietoves 
nę, kalnus

Visuose tuose pobūviuose bei ekskursijose lenkai 
mus vaišino ir rodė mums savo palankumą. Manau, 
nėra čia reikalo aprašinėti visus tuos priėmimu*, nes 
ne visuose iškildavo būdingesnių momentų santykiuo
se su lenkais. Vieną priėmimą tačiau kitokio pobūdžio 
norėčiau nors trumpai atžymėti — būtent priėmimą, 
suruoštą mūsų pasiuntinio pulk. Škirpos Europos 
viešbutyje lenkų ir mūsų delegacijoms. Be abiejų ge
ležinkelių susisiekimo delegacijų, dalyvavo pulk. Škir
pa su pasiuntinybės nariais (Dr. Trimaku ir p. Kai
riūkščiu), o iš lenkų pusės 
ministeris grafas šembekas.

Be minėtų asmenų tame priėmime dalyvavo dar 
ir agronomas Kazys Narutavičius iš Brevikių, prie Al
sėdžių, viešėjęs tuomet Varšuvoje. Priėmimą pasiun
tinybė suruošė tikrai aukšto standarto. Politinių pasi
kalbėjimų priėmimo metu kaip ir nebuvo. Grafas šem 
bekas, senos aristokratų giminės, kultūringas ir inte
ligentiškas, kalbėjo daugiausia apie senas aristokra
tų lenkų ir italų mišrias gimines, atsimindamas jų ge- 
neologiją net keletos kartų. Nuotaika buvo gera, atro
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES 
K GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2Z33 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGiS

I Nortsaidū miršta 
žmonės iš ten bėga

Prieš daugelį melų Nortsai- 
dėje gyveno daug lietuvių, tu- 

jrėjo daug organizacijų: SLA 
226 kuopą, Humboldt Parko 
Lietuvių klubą, Savitarpinę 
draugiją, Draugijų Sąryšį, “Bi 
junėlį, jaunimo grupę, Mornin 
Star klubą, Studentų klubą iri 

i kt. Prie'Humboldt parko bu-: 
1 vo gausiai gyventa skandina-' 
vų, lenkų ir lietuvių. Parke! 
žmonės iki vidurnakčių take-' 
liais galėjo ramiai ir saugiai 
vaikštinėti, ant suolelių sė 
'dint ilsėtis prie žydinčių me- 
dėlių. Dabar ne tik krūmai, 
bet ir dideli .medžiai iškirsti, 
kad žmonėms būtų saugiau,! 
kad iš krūmų neužpultų bandi! 
tai. Parkas dabar atrodo, kaip 
laukas.
* Važiuodamas Kedzie gatve 
palei parką, matai tik išretė
jusius namus tarp North Ave. 
ir Grand. Kur nekur gyvena
mas namas, nes penki pui- 

Į kiausi apartamentai ir mažes
ni namai sudeginti, stovi tik 
tušti sklypai. Pereitais metais

GYDYTOJAS IR chirurgas j prįe Humboldt parko buvo 
- Westchester Community klinikos i 4Q0 gaisru. Vietomdis stovi UŽ- 

Medicinos direktorius. - . v _
moo r u u • d j \aj * u * m kaltais langais namai. Tas pat 1938 S. Manheim Rd., Westchfester, III. ° ~
VALANDOS: 3-9 darbo dienomis ir ir toliau i vakarus nuo Kedzie 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai. Avė. Miesto pareigūnas paro-
Tel.: 562-2727 arba 562-2728 1 jį man 39 nuotraukų tų namų,

REZ.: GI 8-0873 1 kurie dabar sudeginti. Kiek-
PD Ūf EICIU ĖICIMAC !Vieną £aisrinink5
UK. tiilN • C1MNAJ sirenas ir kartais oras dūmais
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei. neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
3907 West 103rd Street y 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 5614605 ir 4894441

1002 M WESTERN A VE. 
5214 N. WESTERN AVĖ. 

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET-' -

V AT. ANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais _įr penkta
dieniais nuo 3^iki 7 vai. popiet

• Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

.pakvimpa.
[ Namų sienos išteptos degu
tu su užrašais Latin Power, 
Latin Kings. Baltuosius gyven 
tojus terorizuoja\ir praeidami 

įšaukia nešdinkitės iš mūsų te
ritorijos! Kas nepaklauso, tai 
vienaip ar kitaip atkeršija.

Žmonės bijo iš namų išeiti, 
net dienos metu užpuola, su
muša ir apiplėšia; Policija žiū 
ri skeptiškai, pašaukus, atvyks 

ė ta portorikietis, ir ką jam gali 
sakyti? Pašaukus, baltas poli- 
icininkas .neatvyksta. Atvykę 
pataria gerai užrakinti duris 
arba išsikraustyti...

Rašančio tris kartus butą iš
kraustė, dienos metu- prie pat 
durų užpuolikai apmušė ir api 
plėšė. Vėliau vakare niekas 
nedrįsta namo grįžti, nes svei 
kas gali nepareiti.

North Avė. nuo Halsted St. 
iki Pulaski tiek nugyvendinta, 
kad yra vien tik portorikiečių 
krautuvėlių su ispanų kalba 
užrašais bet ir tos atsidaro po

DR. FRANK PLECKAS
x OPTOMETRISTAS 
kalba lietuviškai

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikriną akis. Pritaiko akinius ir

“contact lenses”/ *
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta-tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS H? r'' 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: an»zad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vąk.

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

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso tolaM HEmlock 4-2123

Razid. falef.: G.lbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZBTAS 

jCu Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

| (Arch Supports) ir L f
Vai - 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 Wart 63rd St., Chicago HL 60629

Talaf.: PRospect 6-5084 5.

\ v  ...........

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

KITUS SKAITYTI 

ti A U J I K ji A S

kiek laiko vėl užsidaro, daugu
moje stovi tik laužas. Bet net
rūksta visokių “Medical cen
ter”, — kone kas antras blokas 
—nėščioms moterims tikrintis. 
Netoli North ir Kedzie buvo di 
dėlė Jewel departamentinė
krautuvė, užsidarė dėl to, kad 
kas savaitgaliais rasdavo lan
gus išdaužytus ir prekes išvog 
tas.

i

A rORKSTS FVTVRI 
18 IN YOUR HANDS

•od •& one Tudlife depend aa 
ycM ta bdp pcet«nc ’ 

fcrac 6eet. Se pieva foOor 
Smokcft ABCs Ahrqa

hoU atateha taB Be

i

‘Jūratė ir Kastytis’

— Kanados lietuvių moky
tojų suvažiavimas bus kovo 27 
dieną, Hamiltone. Ji organi
zuoja ir globoja KLB Švietimo 
komisija ir pirm. S. Martinku- 
tė-Leparskienė. Anksčiau bu
vo paskelbta netiksli data.

— S. Banelis išrinktas Lie-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
Į KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Ai padarysiu H tavys didelį tauta ir palaiminsiu tava ir tu būsi 
palaiminimas“. — 1 Mozės 12:2.
Apaštalas Petras, Dievo dvasios vadovaujamas, aiškina, kad pasišventu- 

sieji Kristaus pasekėjai yra “šventoji tauta“, “Dievo tauta”, tikroji bažnyčia, 
per kurią bus palaimintos visos žemės giminės. (1 Pet. 2 sk„ Gal. 3:16, 29). 

į Dabar Kristaus pasekėjai yra niekinami ir laikomi nevertais jokios pagar
bos, bet artinasi laikas, kuomet Kristaus vardas, o kartu su juo jojo pasekė
jų vardas, bus išaukštintas ir pagarbintas visoje žemėje. Mes laukiame to 
laiko, kada šventoji tauta, kuri dabar yra paniekinta ir laikoma keistais 
žmonėmis, palaimins pasaulio beturčius, kurie dabar laikomi šėtono vergi
joj. Jiems bus suteiktos gėrybės už esamojo laiko blogybes.

luvos kariuomenės kūrėjų-sa- 
vanorių sąjungos Toronto sky 
riaus pirmininku, A. Zubrys 
— sekr., K. Aperavičius — ižd., 
A. Jakimavičius, V. štreitas ir. 
S. Pociūnas — kontrolės komi
sijom Skyriui steigiantis buvo 
virš 30 narių. Dabar yra.16. J. • 
Matulionis, K. Kregždė, S. Ma- 
cikūnas ir B. Stasiulis dabar : 
serga.

— Sol. Birutė O. Aleksaitė,

Kas antrą antradienį Sophia Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrino- 
to|p aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusieii? | tą klausimą atsako knygutė “Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th'$TREET, 
CHICAGO. ILLINOIS 60629.

tV. RAŠTO TYRINĖTOJA*

So. Boston,. Mass., baigia Nau
josios Anglijos konservatoriją TĖVAS IR SŪNUS

Prie Milwaukee ir Ashland ii 
gus metus buvusi Wieboldt 
dept krautuvė taip pat likvi
davosi dėl vandalizmo. Beveik-

Gkagiečiai minėjo.-
(Tęsinys iš 1-mo pusi.)

kiekvieną savaitgalį matysi ša 
ligatvius krauju aptaškytus...

Krautuvėse perka su Maisto 
kortelėmis. Kiekvienas turi 
automabilį, net po kelis ir va
žiuoja į dideles krautuves, pirk 
tis, nes pas savuosius nieko ge 
ro nėra, karnų savininkai, kol 
jų buvo, turėjo bėdos iškolek- 
tuoti nuomą. Jie išsikrausto 
nakties metu susirinkęs būrys 
bematant daiktus išnešioja. 
Mūsų namo savininkui apstaty 
tą išteptojo degutu, — baldus, 
Šaldytuvą, sofą, sienas ir net 
lubas. Porterikiečiai turi dide 
les šeimas. '

Paaugliai labai žiaurus, tu
ri ginklus, ^augiausia peilius, 
neina į mokyklą, tik valkioja
si dairydamiesi, kad kur įlisti. 
Kai manų kąinrynė pamatė die 
nos metu, kad vienas išmušęs 
man buto langą lindo į vidų, 
suriko, tai šis sprukdamas at
gal į stiklą ranką persipiovęs 
nubėgo. Kartą aš norėjau eiti 
į parką, bet vienas žmogus ma 
ne sulaikė: sako, neik ten, ma 
ne sumušė ir apiplėšė. Jo ga-1- 
va buvo kruvina...

Neseniai p-Ię Emiliją Juciū- 
tę jos namuose sukapojo, tris 
kartus peršovė galvą ir surišę 
lovoje padegė namą. Sunku 
įsivaizduoti tokį žiaurumą... 
Žmonės buvo čia gražiai įsikū
rę, o dabar turi iš ten bėgti, 
Nortsaidėję jiems, nėra vietos. 
Neretai automobilių langus iš 
daužo arba padega mašiną. 
Miesto dėdės nesirūpino pilie
čių saugumu, o teroristai siau 
tėja labai atvirai. Kedzie pusė- 
jo sudegino. 16 garažų. Savo 
mašiną vos spėjau iš degančio 
garažo išvaryti... Bet ir gat
vėje bandė pavogti: išsuko lan 
gą, išlupo motorui užvesti vie
las ir paliko. 

■JSH """ ■ i 7
' Kas nėra ant “savo kailio” 
patyręs, gali nesuprasti, kaip 
yra baisu, kai gražų rajoną už 
plūsta puslaukinis elementas, 
mokąs ar nepaisąs žmoniškai 
gyventi. Prieš porą metų Sani 
tarinis Distriktas Humbodt 
parko ežerėlius išvalė, išėmė 
purvą, pripylė milijonus tonų 
smėlio, padarė gražius paplū
dimius.

Vieną vasaros sekmadienį 
-privažiavo labai daug automo 
bilių maudytis ir pikninkauti. 
Mašinas sustatė ant pievelių. 
Kai policija įspėjo, kad neleis
tina ant žolės važinėti, tai kito 
tokios riaušės, kad 7 polietoin 
kų skvadai buvo apsupti ir įvy 
ko didelės muštynės, tiktai gaiš 
rininkai užgesino “ugnį”..

Netoli mūsų lenkas turėjo 
kampinį trijų aukštų namą. 
Gyveno tiktai portorikiečiai 
labai triukšmingą gengė, visos 
sienos iš lauko bjauriai išmo- 
zotos visokiais dažais. Nega
lėdamas apsikęsti, paliko na
mą. Dabar tas namas stovi su

tis jam bent truputį aptramdy
ti Draugo kunigus.

Visi kalbėtojai buvo šiltais 
plojimais palydėti...

Susirinkusius jauna atstovė 
sveikino latvių, estų ir ukrainie
čių vardu. Ji buvo tituluojama 
daktare. Publika jai sukėlė di
džiausias ovacijas.

Prof. Dr. J.'Puzino paskaita 
“Mūsų laisvės viltys” buvo įdo
mi. Reikia tikėtis, kad spaudo
je ji bus visa paskelbta. Antroje 
pakaitos dalyje lietė JAV 200 
metų laisvės sukaktį ir lietuvių 
įnašą j Amerikos kultūrą.

A. Jasaitis perskaitė paruoš
tą rezoliuciją JAV vyriausybei.

Koncerto pirmoje dalyje ke
lias dainas sudainavo solistė G. 
Ugiaskienė. Jai akompanavo D. 
Lapinskas.,_Liet« Evangelikų Liu 
teronų choras, diriguojamas mu
ziku J. Lampsačio įr A. Kamins
ko, sugiedoj’o Saūervaino “Lietu
viais mes esame gimę” ir kitų 
kompozitorių giesmės. Ypatingo 
Įspūdžiai darė kantata “Prana
še didis”. Prie choro prisidėjo so
pranas G. Ugianskiėnė ir barito
nas L. Gružas.

Chicagos Tarybos-pirmininkas 
visiems dalyviams padėkojo ir 
4:30 vai. baigę minėjimą. Kiek
vienas dalyvis prie, įėjimo pali
ko $2 auką.
. Verta priminti, kad per Dap
kienės radijo valandą gražiai pa
kalbėjo M. Pranevičius.

K. Paulius

magistrės laipsniu. Baigiama
sis knocertas bus kovo 14 d. 
konservatorijos koncentų sa
lėje. Baigusi studijas ji vėl pa
sirodys dažnou lietuviškų ren 
ginių programose.

— ‘'Pelkių Žiburėlio" litera
tūrinėje valandėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 2-3 
vai. p. p. šį ketvirtadienį, vasa- .
rio 19 d. Vinco Kudirkos saty 
rą “Viršininkai” skaitys akto 
rius Kazys Gandrimaš.

Snsiriitkinjų

PRANEŠIMAI
— UTENOS APSKRITIES Klubas 

šaukia metinį susirinkimą antradie
nį. vasario 17 d., 7 vali vakaro. Vai
čaičio salėje, 4258 So. Maplewood 
Ave. Bus išduoti valdybos ir komisi
jų raportai bei atlikti kiti reikalai. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Klubo valdyba

—ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
eilinis narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, vasario 18 d., 1 vai. popiet 
Gintaro salėje, 2548 W. 69 St. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes laikas. už
simokėti savo duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

PERKRAUSTYMA1 '

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place.
Tel.: F Rentier 6-1882 

^Ni "T -■ ■—

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

išdaužytais langais, net baugu 
žiūrėti.

Yra keturios protestantų baž 
nyčios į vakarus nuo Kedzie 
Avė. Jos visos tuščios. Tiktai 
vienas baltas žmogus iš kitur 
atvažiuoja žolę nupjauti, šiukš 
les nurinkti, kurių čia netrūks 
ta. Bet ir jo bažnytėlė nuken
čia nuo valandų.

Kažkoks apysenis aukštas 
vyras iš Wisconsino nusipirko 
rezidenciją Kedzie gatvėje. Pa 
darė daug pataisymų, tačiau 
pajutęs, kad padarė klaidą 
pirkdamas šioj apylinkėj. — 
išsikraustė. Dabar toj reziden 
cijoj gyvena portorikiečiai. 
Bet kur gyvens portorikiečiai, 
kai mažai namų liks? Jie slen
ka toliau į šiaurę. Logan Sųua 
re jau “okupuotas’’.

Vienas dalykas aiškus, kad 
juodieji neina ten, kur tirštai 
portorikiečių apgyventa. Juo
dieji glaudžiai prie balsųjų, o 
geltonieji baltuosius varo iš 
savo užinitos teritorijos.

* Senas nortsaidietis

"NAUJIENOS3 B0LSEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS AKYSE

RADINSKAS
NAMŲ SAUGUMUI— 
ŠVIESOMS ĮJUNGTI 

AUTOMATAS
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir treč. iridi ryt*.

f -----
GĖLĖS VISOMS PROGOAAS

Beverly Hills
G Ė L I N Y C I A

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 84)833 ir PR 84)834 

n ■■■ i i ■ ■ r

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka-. 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harl.m Avė. — 586-1220

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas*

Pasveikink savu draugus 
per "Nauj’Onas"

Help Keep '

Our Economy
Strong

BUY U. i. SAVINGS BONDS

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
............. ... ........... ........ .. .......-____

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE’ 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ. 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Bronius Xaudrianas iš Ka
nados, buvęs Sibiro tremtinys, 
kalbėjo Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime ('hieagos jau 
uimo centre.

A niūrias Valukas yra res
publikonų kandidatas teisėju į 
Apeliacinį teisiną. Kazimieras 
(Iksas yra tos partijos kandi
datas į Cook County Rekorde
rio vietą, Pirminiai rinkimai 
bus kovo 16 d. Šiandien yra at
daros visos balsavimu būstinės 
balsuotojų registracijai. Rin
kimai bus lapkričio mėnesį.

— Glenn Ragalishis iš Han
cock mokyklos yra tarpe lai
mėtoj ų mokslo populiarizaci- 
jos varžybose 15-me miesto 
mokyklų distrikte. Rimas Vik 
tora atstovavo šiame konkur
se Curie aukšt. mokyklą 23-rne 
mokvklu distrikte. » €

— Robertas Petkus iš Marist 
aukšt. mokyklos dalyvavo spe
cialiuose kompiuterių aptar
navimo kursuose, kuriuos glo
bojo Loyola universitetas. Jis 
yra matematikos klasės gar
bės mokinys.

— Jonas Skirias, Ph. D., iš 
Los Angeles, Cal., yra Brown 
universiteto, Providence, RI, 
profesorius. Hum anitarinių 
mokslų daktaratų gavo Harvar

ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ “Pavasario daigai”

J. Al STA1TYTĖ - VAIČIŪNIENĖ 
_ YRA ŠAKOTA ASMENYBĖ

do universitete. Specializavosi ( 
Ispanijoje, Pietų Amerikoje ir 
Meksikoje. Jis yra romanų kal
bos ir literatūros specialistas, 
dėsto ispanų katedroje. Dr. J.
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ, 
k------ -- —___ _____ ________ ___ ____ ___ _

.......................... ......- — .".„n.. .. , - r

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo '

Įrankiai. Hgu metą patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Skirius yra aukštų kvalifika
cijų intelektualas. Be lietuvių 
ir anglų kalbos, jis moka ispa
niškai, portugališkai, prancū
ziškai ir lotyniškai. -Mėgsta 
muziką, groja pijaninu ir vio- 
lenčele. Dalyvavo tautinių šo
kių grupėje ir skautų organi
zacijoje.

— Povilas Petraitis, Los An
geles, Cal., perrinktas SLA 75 
kuopos pirmininku, VI. šimo- 
liūnas — vicepirm., F. Collins 
— ižd., I. Simokienė — sekr., 
J. Gedmintas — fin. sekr., A. 
Devenienė, A. Nausėdienė ir 
A. Galdikas — kontrolei.

— Adelė Kozmienė išrinkta 
SLA 168 kuopos Stamforde pir 
mininke, Valerija Stadalnin- 
kienė — fin. sekr., Stefanija 
Vaikutienė — prof. sekr. Nau 
joji pirmininkė gyvena Da
rien, Conn.

J. Augustąitytė-Vaičiūnienė 
jau yra ųj^Jaiko ribos, ji iške
liavo j amžinybę 1974 metais, 
bet jos nuveikti darbai yra di
deli, aiškiakalbiai liudininkai, 
kas ji buvo, ko ji siekė J. Au
gustai tytė — Vaičiūnienė pir-J 
miausia buvo gili tautinė as
menybė, rašytoja, poetė, pub
licistė, mokytoja, skauTininkė, 
jaunimo auklėtoja. ,

Velionė paliko spausdintą ir 
nespausdintą didelį Uteratūri- 
nį lobį. Neišspausdinta kūryba 
rūpinasi jos vienturtis sūnus 
J. Vaičiūnas. Jis yra iš savo 
motinos paveldėjęs patį ver
tingiausią palikimą: gilų tau
tinį sąmoningumą, tad jis jau
čia stiprią atsakomybę išleis
ti savo motinos parašytus raš
tus, nuoširdžiai rūpinasi jų iš
leidimu — Jautinio, kultūrinio 
aruodo papildinių. J. Vaičiū
nienės visa kūryba yra atrem
ta į gintosios žemeš~’meiTė, iš
tikimybę savb taūtai. _ •

J. Vaičiūnienė ilgus nietus 
mokytojavo. Mųriampolęš Ry- .....
giškių Jono gimnazijoje,TrKau( meną,* nuopė!
no šeštoje gimnazijoj e. Ji bu- " 
vo ne vien mokyioja, dalyko 
sausa ’4eistytoja, -bet ugninga 
tautinės dvasios skiepintoja, 
tautinės ambicijos žadintoją. 
J. A. Vaičiūnienė yra tautinių 
šokių atgąivinfoja. Nepriklau
somoje Lietuvoje ji pirmoji iš 
vedė į sceną tautinius /šokius. 
Jos pastangomis tau’tihiai šo
kiai buvo įvesti ir į gimnazi
jos programą, kaip privalomas 
dalykas,' N.Lietuvos, švietimo 
ministerijos'pa tvirtintas; 1938 
met. J. Vaičiūnienė gaivino ir 
tautinius papročius, tradicijas, 
visa šitaų - tarsi, glebiu Jiešė į 
kasdienos praktišką gyveni-; 
mą. Ji pirmoji į sceną išvedė 
ir lietuviškas vestuves, su visu 
svodbinės, pūslinės rėdos, gro- 
žiu- • /i v/;?

J. A ugustaitijtė 'Vaičiūnie
nė — tautinės skautybės- pradi 
dinkė. ■ '—•• .

tehūbie t a trimis!
ši- jos gili tautine mintis, 

tarsi brandus grūdas krito į 
derlingą dirvą, į lietuvią skau 
tiją. Ji griežtai pasmerkė, at
metė internacionalinę dvasią 
skautybėjė: iš skautiško gyve
nimo, išgujo Himalajų, Brama 
putios ilgesingas dainas ir kū
rybingai, patraukliai pristatė 
savosios žemės grožį ir meilę 
jai. '

Jei šiandiena skautės, skau
tai traukia patriotines dainas, 
ilgesingai dainuoja apie seno
jo Nemuno grožį, tai didelis 
nuopelnas priklauso ir velio
nei skautiųinkėi Juozei 
Vaičiūnienei. Jei šiandiena 
skautės, skautai puoselėja tau
tinįmeną: mergaitės audžia 
tautines juostas,, berniukai dro 
žinėja lipdo, tautodailės dirbi
nėlius, visi drauge rengia tra
dicines, garsias ir sėkmingas 
Kaziuko ifįugėšTT.pTačioj e išei
vijoje, >eik visu'ose J pasaulio 
.kontinentuose '"skautąi-tės pat
raukliai reprezentuoją tautinį

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žam« — Pardavimui

REAL ESTATE SALE 
'Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. Chicago, DI. Virginia 1-T1M

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIU METU 
NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus. »

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoįe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,
Chicago, Ill. 60608

Q Siunčiu _________dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ------------------------------------------------

ADRESAS ______________________________________________

SKAITYKITE NAUJIENAS
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— Domininkas Klinga, SLA 
ir visuomenės veikėjas, anks
čiau gyvenęs Brookline, gydo
si St. Petersburg, FI., Vetera
nų ligoninėje.

— Kun. Juozas Neverauskas, 
Shenandoan, Pa., išrinktas 
1976 m. Pennsylvania os Lietu
vių Dienos pirmininku. T ruo
šos komitetą įeina kun. Alg. 
Bartkus, Bernice Mikatavage, 
John Koons ir "Anna Kizas- 
Wargo.

— Arnoldas Smilgys, kilęs 
nuo Biržų ir sulaukęs 53 am
žiaus, pirmadienio rytą mirė 
savo bute. Liko žmona Marija 
Smilgienė, ilgus metus prižiū 
rėjusi šeimą ir uždirbusi vi
siems, įskaitant ir sergantį sa
vo vyrą, duoną ir aprangą. 
Laidotuves tvarkys Gordonas, 
šermeninė yra S. Halsted gat
vėje, prie 17-tos gatvės kampo.

— Česlovas Liutikas, 11-17 
George St, Burwood, Sidney 
2134, Australia, norėtų gauti 
kurio nors pensininkų klubo, 
veikiančio Amerikoje arba Ka 
nadoje, įstatus. Sidnėjuj taip 
taip pat jau yra gražus būrys 
lietuvių pensininkų, kurie no
rėtų susiburti į klubą Ameri
kos arba Kanados lietuvių pa
vyzdžiu. C. Liutikas yra žino
mas visuomenės veikėjas ir 
bus dėkingas už gautus įstatus 
arba jų projektus, o taip pat 
už ta proga užmegstus ryšius.

— New Yorko skautų tradi
cinė Kaziuko mugė bus kovo 
7 d. Kultūros židinyje. Ji pra
sidės 12 vai. pamaldomis.

— Mažosios Lietuvos Drau
gijos Toronto skyrius ruošia 
tradicinį šiupinį kovo 2 d. 7 
vai. vak. Prisikėlimo parapi
jos salėje.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE" TURI GERIAUSIĄ

J. Vaičiūnįenę buVp • skauti 
niūkė, jaunimą... auklėtoj a, lie
tuvių skaūtijos' .tautinės dva
sios žadiiitoja;’4 ugdytojai ’^Ji. 
LSS Sešęrijdš vaDijbą? •sgMau; 
šia skautininke,. Sieserijat ati
davusi piaČiį ‘cfidž'iausią*ir. ver
tingiausią Įtafutinę'/ J iit^klę. ‘-Ji 
pirmoji Cmėtė>ŠQ14<? ■‘tautybė 
te tarn ąuj a. lietavj’Ęęi! VlnlėrSą- 
cionaliniai ■■ r^mdi,'beLj^ųrifi^Š

has11 priklauso ~ velionei ' vyr; 
sakutinihkei J. Vaičiūnienei.

šiandiena reta skautė nejau 
čia r' -tautinio- individualumo 
ambicijos ir reikalo puoselėti, 

■ saugoti' tautinę kiiltąrą, bran- 
ginti;jpslobjus.jLVaičiūnienė, 
dar .gyva, būdama, buvo LSS- 
gos 'atątirikąmai įvertinta, pa- 
gėrbtą:. apdovanotą f aukščiau- 
siais Sąjungos.;žymenio ženk
lais,. LeŲjos ir Geležinio Vilko 
ordinais^ j.- Vaičiūnienės auk- 
TėtĮnės, skautės, vadovės J. Vai 
čiūnienę užtarnautai ir vadina 
Tautiniu.-apaštalu. į \

Baigiu rašinį' pačios J. Vai
čiūnienės giliąį .prasmingos kū 
rybos eilėdaros posmu: Į lais- * 
vę prisikėįušj tauta neliks sko 
linga ’ savo ištikimiems vai
kams, ji ■ ant savo; rumbuoto 
delno jiems per ąnižius atpil- . 
dą'rąŠjrš?/?.Taip, tauta neliks 
skplillgįs/nei' jai pačiai, šiai iš- 
tikjmąi tautos Sųkrai, J- Vai
čiūne n ei i ! J ‘ ' "į

'ši. ■•neniirštambs. ' Atminties,' 
.tauri -tąūtbs du&pą' j.:"Vaičiūne- 
rie bus’’jpirišimintač/pagferbta š. 
•m? vašatid-^ėn ‘29f ii., Tauti-i 
ųfitidsė'.' k'n^iib46se.'. ’ Minėjimui 
Jungtį ųp'r^^rTyfa' -įbdarj’tas: 
kidtfijribibktj' jk^riif^tas, jo šąs - 
taiąsl vrM ’ IsĮĮp^ą^s. La tski r ai,

J^'"!jųįį:ęj)įčienė

J3 BUTŲ PO 4 KAMBARIUS mū
rinis. 2 auto garažas. Gazo pečiais 
šildymas. Brighton Parke.

3 BUTAI IR KRAUTUVEI PA
TALPA? Medinis, gerai apžiūrėtas 
namas Brighton Parko centre.

ŠIMAITIS REALTY
' . Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436^-7878

ATEITIS TIKRA
6 butų iškilaus grožio gelsvas mū

ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. $66,000.

6 kambarių 15 m. mūras. Įrengtas 
beismantas su virtuve. Naujas gara
žas. Arti 72-tros - California. Vertas 
pirkti. .

LIUKSUS. NAUJA REZIDENCIJA, 
R kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000.

SAVININKAS PARDUODA 10 kam
barių mūrinę rezidenciją su garažu, 
netoli 55-tos ir Kedzie Avė., pusė bl. 
nuo bažnyčios ir mokyklos. Pilnas 
beismentas, karšto vand. šild.. gazu. 
Žemi mokesčiai. Įkainuota greitam 
pardavimui. Tel. 737-8916.

DIDELIS MŪRO NAMAS. 6 kam
bariai. puiki vieta Marouette Parke, 
^raži vonia, naujas gazo šildymas. 
$21,000.

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, 11L 60632. Tel. YA 7-5980

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma- 
. dienio iki penktadienio 12:30— 

1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. . - ’ ■ -
Telef.i HEmlock 4-2413

7159 So7 MAPLEWOOD AVE. .

: CHICAGO, ILL. 60629

Brin®«nyb«s, Laikrodžiai, Dovano, 
"’į t. visoms progoms.

3Ž37 WEST 63rd ST, CHICAGO
Telef. 434-4660

185 North Wabaah Avena* 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

Didžiausias kailių 
pasirinkimas į 

pas vieninteli 
lietuvį kailininką 

Chicago je

^NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, aure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper.is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50^ per serving 
fof a family of five'.

. California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily. * : . ’ i : • , ; .

Choose canned California ripe olives in one of the smaller,' 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes tochoose from— 
all the way Up to Super Cblossal).

. OLTYE-FKANKFL'RTER SKILLET SUPPER : 
(Makes 4 to 5 servings)'"

1^4 canned pitted ' ■ 1 (10% os.) can condensed
ripe olive*

1 tmall bay leaf, ennnlJed Į 
* ^4 teaipoon baril, crumbled 
įį teaspoon salt #
34 teaspoon pepper

1V4 tablespoons comMardi * 
Thin spaghetti

14 eup freen on>on«
x 3 etokln< 01I

1 (14K) rnn lomi to
; Cui olivet in wedges, cat franks in 1-inch diagonal slices?
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, kįwgr heat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 taUespoons cold water. Stir 
into the hot nrirtore and cook, stirring until mixture thickens

MODERNUS 2 aukšt™ namas if 2 
autojmūro Radiant šildvmas.
■Puikioj apvlinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildomai. Pami. graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent, air cond- Arti Maria High. — 
*45,500.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

RANGQR. MICH. RETIREMENT 
HOME 120 miles outside Chicago. 
Widow must, sell shirdv 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. Good furnace. 2% acres of 
<?ood land on Mackin road. Rus 
service to schools which a^ less 
than 2 mJie« awav. — both elemen
tary and high schools. Fir trees in 
front of honse and other shade trees. 
$20,000. Taxes onlv S19J? yearly.

Tel.: 616 427-8766.

RUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NU0M0S1T 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnau*
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE
> Tel. 254-5551

LEMONTO APYLTNKĖ.TE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

\ M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel J 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra. siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

HEATING CONTRACTOR
įrengiu mieste ir užmiesty naujus Ir 
perstata a menus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, alr-conditloning, van
dens boilerius ir stogų tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai

A DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, ni. 60609. Tel VI 7-3447

(Pr).

HOME INSURAsi i
Call Frank Zipolis 
3208 t/j W. 95th St.

G A 44654

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
5234775

SKAITYK IR KITA,* PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI ’NAUJIENAS"

PEACE COSTS MONEY

BUT U.S. SAVINGS BONDS

SKAITYTI "NAUJIENAS* 
SKAITYK IR KITAM PATARK




