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SOVIETU STATISTIKOS ŠVIESOJE 
OKUP. LIETUVOS GYVENTOJAI

Sovietų Sąjungoje ir okup. Lietuvoje 1970 m. sausio 15 d. 
įvykus gyventojų surašymui, Maskvos Centrinė Statistikos Val
dyba pateikė antrąjį tos Valdybos pranešimą (“Tiesa", nr. 89, 
š. m. balandžio 17 d.). Naujasis pranešimas liečia Sovietų Są
jungos tautybes — surašymo duomenis, Sovietų Sąjungos gy
ventojų sudėtį pagal lytį, amžių, santuokų skaičių, išsilavinimą, 
tautybę, kalbą ir pragyvenimo lėšų šaltinį. Prieš tai Sovietų Są
jungoje vykęs gyventojų surašymas buvo 1959 m. Dabar paly
ginami abiejų surašymų ir dar senesni duomenys.

Kiek gyveentojų Sovietų S-goję
Pagal paskelbtus duomenis, 

1970 m. sausio 15 d. gyventojų 
skaičius siekė 241.7 mil., tuo tar
pu 1959 m. jų buvo 208.8 mil., 
gi 1938 m.----- 190.7 mil. Įdo
mesnis bruožas — gyventojų 
skaičius žymiai padidėjo mies
tuose ir sumažėjo kaimuose, tik
sliau — kolchozuose. Būtent, 
1959 m. kaimuose gyveno 108.8 
mil. gyventojų, o miestuose — 
100 milijonų, gi 1970 metais 
miestuose jų jau buvo 136 mil., 
o kolchozuose bei sovchozuose — 
105.7 mil. arba santykis buvo 
56:44.

Kiek gyventojų Lietuvoje

Mums įdomūs duomenys, lie
čia gyventojus Lietuvoje, kito
se Baltijos valstybėse. Dabar 
paskelbta, kad gyventojų skai
čius Lietuvoje, 1970 m. sausio
15 d., siekė 3.128,000, gi 1959 
m. gyventojų surašymo duome
nimis, jų buvo 2,711,000. Taigi, 
per .11. metu gyventojų skai-
čius padidėjojl7?000. "

Kituose Baltijos kraštuose 
— Latvijoje 1970 m. gyventojų 
buvo — 2,364,000, gi 1959 m.
— 2,093,000 padidėjimas — 271,- 
000. Estijoje 1970 m. gyven
tojų buvo 1.356,000, gi 1959 m. 
—i 1,197,000, padidėjimas — 
159,000.

^ Lietuviai visoje Sov. Sąjungoje
- ir Lietuvoje, jų skaičius

Paskelbtame pranešime gy
ventojų paskirstymui pagal tau
tybę ir gimtąją kalbą skirtas 14 
skyrius. Nurodyta, kad sura
šymo metu tautybės ir kalbos 
buvo užrašomos pagal pačių su
rašomų pareiškimus, gi vaikų 
tautybė buvo užrašoma pagal tė
vų pareiškimus.

Dabar paskelbta: lietuvių vi
soje Sovietų Sąjungoje buvo 

- 2,665,000, tuo tarpu 1959 m. jų
buvo 2,326,000. Taigi, padidė
jimas per 11 metų — 339,000. 
Toliau nurodoma, kiek lietuvių 
gyvena okup. Lietuvoje, būtent, 
1959 m. Lietuvoje buvo 2,151,- 

~ 000 lietuvių, gi 1970 m. jų skai
čius siekė 2,507,000, atseit, lie
tuvių skaičius padidėjo 356,000. 
. .• Pateikiamas ir lietuvių gy
ventojų. skaičius Latvijoje. 1970 
m. surašymo metu Latvijoje lie
tuviais esą pasisakė 41,000 gy
ventojų arba 1.7 proc. visų Lat
vijos gyventojų. Kadangi mas- 
kviniame pranešime nenurodyta, 
kiek lietuvių gyvena paskirose 
Sovietijos respublikose (pvz. 
Kazachstane, Moldavijoje, Gru
zijoje ir t. L), kyla klausimas: 
kur gyvena tie lietuviai? O jų gi 
pagal 1959 m. surašymo duo
menis, už Lietuvos ribų, Sovie-
rijoje, gyveno 175,000 ir 1970 
metais gyveno 158,000. Kiti gy
ventojai, ne lietuviai, pažymėti 
Kazachijos bei kitų respubli-
kų gyventojų rubrikose.

Gimtoji kalba surašymų 
duomenimis

Duomenys, liečia surašinėji-
mo metais buvusius pareiškimus

IŠ VISO PASAULIO

OKLAHOMA CITY. — JAV 
marinų vadas gen. Chapman pa
reiškė, kad marinai (nemažins 
savo disciplinos, nekeis taisyk
lių, nelaužys tradicijų. Mari
jams reikia savanorių, tačiau 
marinai nesako, kaip armija, 
mes jungiamės prie jūsų — 
— “The Army wants to join• 
you”. Gen. Chapman pasakė: 
“Jie jungsis prie mūsų”.

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos vadų pasitarimas pasibaigė,! 
paskelbdamas atsišaukimą, ku
riame įvairios tautybės kvie
čiamos bendrai dirbti Jugosla
vijos labui. Nacionalizmas yra 
smerkiamas, kaip krašto išvys
tymo priešas.

MASKVA. — Sovietų Sąjun-

Korėjos karo paliaubų kaimelyje Panmunjome amerikiečiu ir Piety 
korėjiečių sargybiniai gavo naujus, lengvus šalmus, šioje grupėje 
matosi ir Šiaurės Korėjos kareiviai, aprengti sovietų senojo stiliaus 

uniformomis.

ga, negavusi užsienyje paramos pĮIZ AP/KJ T TFTTTVT 
statyti sunkvežimių fabrikui, vilinuV' Lalū 1U T1 
nutarė jį statyti savo jėgomis. Į čLL_ ___L__
Kai įmonė prie Neberežnije čel- sukaktuvinę Giuseppe Vęydi J_ — -___________________ .
ht Imis baigta, ji gamins 150,000 Maria įg salė žmonių. Spektaklis nebuvo iškeltas^ sukakties 
sunkvežimių per metus. Greti- proga, jokiomis iškilmėmis ar kalbomis. Tik programos leidinyje

ČIKAGA. — i Sekmadienį Čikagos Lietuvių Opera pastatė 
n nT'v.r'i Tn*n + n

sunkvežimių per metus. Greti- ■ 
mai statyta .Karnos elektros jė- įdėtas Operos pareiškimas, kuriame dėkojama visiems priside
game, kurioje dirbo daug dar
bininkų, sustabdyta, nes darbo
jėgos reikia įmonės statymui, j dailininko J. Daugvilos, Alice Stevens, A. Gečo, č; Rukuižos, K.

PHNOM PENH. —- UPI ko
respondentė Catherine Webb, 
kuri jau buvo paskelbta žuvu
sia, buvo Kambodijoje komunis
tų paleista sveika ir gyva. Ji iš
buvo jų nelaisvėje 23 dienas. Ji 
daug turinti papasakoti apie 
Viet Congo veiklą Kambodijo
je. Komunistų dalinius sudaro 
išimtinai šiaurės vietnamiečiai.

ORAN___Alžire sugriuvo ne
seniai statyta mergaičių moky
kla. žuvo 12 asmenų, jų tarpe 
du mokytojai. Sužeistų buvo 
120.

jusiems prie-15 metų veiklos. “Traviatos” pastatymo dirigentas 
ir režisierius — Aleksandras Kučiūnas, padėdamas K. Oželio,

Amerikiečiai
prastai maitinasi
WASHINGTONAS. — Vy

riausybės pravesti tirimai, kurie 
kainavo apie 5 mil. dol., ištyrė 
Amerikos gyventojų mitybos 
papročius ir paskelbė, kad dau
gelis amerikiečių negauna pa
kankamai vitaminų ir kūnui rei
kalingų mineralų. Tas ypač pa
stebėta vargšų šeimose, kurių 
tarpe net ketvirtis visų patikrin
tų turi mažakraujystę labai iš- 
sivysčiusiame laipsnyje.

Blogiausiai maitinasi Appala- 
chijos kalnų ir pietinių valstijų 
žmonės, tačiau ir juos pralenkia 
vargingos šeimos New Yorko 
mieste.

dėl gimtosios kalbos, liudija,
kad lietuviai savo gimtąją kalbą 
laiko savo tautybės kalba dau
giau už latvius ar estus. Lietu
viai 1970 metais pasisakė lietu-
vių kalbą laiką gimtąja — 97.9 
proc. (1959 m. — 97.8 proc.), 
latviai — 95.2 proc. (1959 m. 
— 95.1 proc.), gi estai — 95.2

Gijūnėlio ir M. Mačiulio.

Čikagos Lietuvių Operos pa
statymų per 15 metų žiūrėjo 
apie 65,000 žmonių. Buvo pa
statyta 14 operų ir Verdi” Re
quiem” bei B. Markaičio “Vil
niaus Varpai”. Iš pastatytų 
operų dvi buvo lietuvių kūri
niai: “Karnavičiaus “Gražina” 
ir Gaidelio “Dana”. Iš viso bu
vo pastatyti 46 spektakliai, o su 
šia “Traviata” — 49. Per Ope
ros gyvavimo laiką dainavo 43 
solistai.

Sukaktuvinės “Traviatos” va
kar dienos spektaklyje debiuta
vo kanadietė dainininkė Gina
čapkauskienė. Be jos, operos 
pagrindinėse rolėse pirmą kar
tą pasirodė Čikagos Lyric ope
ros dalyvis Bernardas Prapuo
lenis. Nauji solistų rolėse bu
vo V. Marčiukaitis, Nerija Lin
kevičiūtė. Margarita Momkie- 
nė, V. Petrikonis ir P. Olis.

Operos valdyba: G. Kazėnas, 
S. Džiugienė, V. Radžius, J. Vi
džiūnas, G. Biciūnaitė, V. Mom- 
kus ir V. Marčiukaitis, klausia
mi apie 15 metų sukaktį, paste
bi, kad amerikiečių tarpe Čika
goje Lietuvių Opera jau gerai 
žinoma ir turi gerą vardą. Daug 
lengviau esą ką nors pasiskolin
ti, gauti be ypatingų piniginių 
užstatų reikalingus daiktus ar 
nusamdyti orkestą. šiuo metu 
Operą sudaro apie 80 narių.

Paskutinis “La Traviata” 
spektaklis įvyks gegužės 8 d. 
Platesnį spektaklio įvertinimą 
rašo Alfonsas Nakas.

LONDONAS. — Britams at
sisakius duoti leidimus 10 sovie
tų pareigūnų atvykti į Londoną,

proc. (1959 m. — 95.2 proc.). sovietų valdžia ištrėmė vieną bri-
(E) tų diplomatą.

RIVER HILLS. — Wsconsine 
susituokė praėjusių •’ Čikagos 
miesto mero rinkimų nesėkmin
gas respublikonų kandidatas Ri
chard Friedman su Marjorie 
Lueloff. Jis yra išsiskyręs su 
pirma žmona.

PORT AU PRINCE. — Nau
jas Haiti prezidentas paskelbė 
amnestiją visiems savo tėvo po
litiniams priešams, kviesdamas 
juos sugrįžti į tėvynę. Jis pa
brėžė, kad komunistai ir triukš
madariai nepageidaujami.

Vietname nemažai 
.įvairių nelaimių

SAIGONAS. — Amerikos žu
vusių skaičius praėjusią savaitę 
Vietname siekė 45. Nuo karo 
pradžios Vietname žuvo jau 45,- 
019 amerikiečių. Tas padaro 
Vietnamo karą trečiu nuostolin- 
giausiu karu Amerikos istorijo 
je._ Tik I-mas Pasaulinis ir IH- 
tras Pasaulinis karai davė dau
giau žuvusių. I-mame žuvo 53,- 
513 amerikiečių ir Il-me — 292,- 
131.

Mažinant kovos dalinių skai
čių Vietname, pasitaiko vis dau
giau žuvusių ir mirusių ne mū
šio lauke. Tą pastebėjo kores
pondentai ir apkaltino Pentago
ną, kad jis tyčia mažina'kovo
se žuvusių skaičius, inukelda- 
mas juos į įvairių kitų žuvimų 
statistiką. Pentagonas paneigia 
tokius tvirtinimus. Jis nurodo, 
kad mažėja greičiau tik kovos 
dalinių skaičius, pagalbinių da 
linių nemažėja. Sumažėjus prie
šo spaudimui, daugiau kareivių 
turi pramogoms laiko. O pramo
gose atsitinka ir įvairių nelai
mingų atsitikimų.

Ne kovoje žuvusių didžiausią 
nuošimtį sudaro lėktuvų nelai
mių aukos, apie 28% visų žu
vusių. Toliau seka paskendimai 
-----  apie 9%, automobilių ne
laimėse žūva 8%, toks pat nuo
šimtis žūva nuo nelaimingų at
sitikimų sti ginklais.

Kiniškai lengviau 
kaip angliškai

London Observer rašo, kad 
Amerikos mokslininkai nusta
tė, jog vaikai lengviau išmoks
ta kinų raštą skaityti negu an
gliškai “spelinti”.

Philadelfijos mokykloje patir
ta, kad angliškai negalėję skai
tyti net tokių žodžių, kaip “pip” 
ir ‘7ag”, vaikai kiniškų žodžių 
išmoko iki 30, vieni per pus
trečios, kiti per pusšeštos va
landos.

Pasrodė, kad vaikams leng
viau yra įsidėti ištisus žodžius 
viename charakteryje (kiniško
je raidėje) kaip iš abstrakčių 
garsų vienetų lipdyti žodžius.

ROGERS KELIONĖS TIKSLAS-
SUEZO KANALO ATIDARYMAS

RIYADH. — Saudi Arabija šeštadienį iškihningai sutiko vals
tybės sekretorių William Rogers, kuris vakar išvyko į Jordaną, 
iš kur vyks į Libaną, Egiptą ir Izraelį. Rogers pareiškė, kad jo 
kelionės tikslas — priartinti taiką ir pastovumą Viduriniuose 
Rytuose. Susitarimas atidaryti Suezo kanalą prisidėtų sumaži
nant įtempimus. Jau pats kalbėjimas yra naudingas ženklas, 
pareiškė sekretorius.

Pradėjo veikti 
Amtrak

WASHINGTONAS. — Nuo 
gegužės 1 d. Amerikoje buvo 
smarkiai sumažintas tarp mies
tų vaikščiojančių traukinių skai
čius. Visą traukinių administra
vimą perėmė pusiau valstybinė 
Tautinių Keleivinių geležinkelių 
Korporacija, trumpai pavadin
ta Amtrak.

Praėjusią savaitę visa eilė or
ganizacijų bandė per teismus 
sulaikyti Amtrak įvedimą, tačiau 
— nepavyko, šiuo metu Ame
rikoje yra mažiau keleivinių 
traukinių negu bet kada šiame 
šimtmetyje. Buvo uždaryta apie 
200 linijų.

Dubčekas vengia 
fotografų dėmesio
BONA. — Vokiečių žurnalas 

“Quick” paskelbė buvusio Če
koslovakijos s komunistų vado 
Aleksandro Dubčeko fotografi
ją ir aprašymą apie jo dabarti
nį gyvenimą. Jis esąs savo gim
tojo Bratislavos miesto parkų 
garažo vedėjas ir dirbąs penkias 
dienas nuo 6:30 vai. ryto iki 3:00 
vai. po pietų.

Kada vokiečių fotografas pra
dėjo Dubčeką fotografuoti prie 
autobuso sustojimo vietos, Dub
čekas paklausė priėjęs, ar foto
grafas moka angliškai. Sužino
jęs, kad moka, Dubčekas foto
grafui pasakęs: “Labai, labai pra 
sau, jei, pone, nori man padėti, 
neik prie manęs”.

Po darbo garaže Dubčekas 
daug laiko praleidžiąs savo dar
že, Bratislavos pakraštyje, kur 
jis su žmona ir dviem sūnumis 
gyvena sename, Vieno aukšto 
name.

Arabų spauda šią Amerikos 
valstybės sekretoriaus kelionę 
priima šaltai, nurodydama, kad 
Amerika visada palaikė ir pa
laiko izraelitus. Sovietų spau
da tyli apie Rogers kelionę, nors 
yra manoma, kad ta tyla reiškia 
pritarimą. Sovietai yra susiinte- 
resavę Suezo kanalo atidarymu, 
kad galėtų sėkmingiau plėsti sa
vo politinę įtaką Rytų Afrikoje 
ir Indijos vandenyne.

Prieš vykdamas pas arabus 
Rogers viešėjo Turkijoje, čia 
jis susitarė dėl turkų opiumo 
auginimo. Turkų vyriausybė 
pažadėjo pati supirkti opiumą, 
iš savo ūkininkų ir pamažu pa
keisti opiumo laukus kitokiais 
augalais, šiuo metu Turkijos 
opiumas yra svarbiausias Euro
pos narkotikų gamybos šaltinis.

Saudi Arabijos karalius Fai- 
salas aiškino sekretoriui Rogers, 
kad arabams labai svarbu turėti 
Jeruzalės šventyklas, kurios la
bai svarbios viso pasaulio mu
sulmonams.

iKambodija neturi 
vyriausybės

PHNOM PENHAS. — Kam- 
bodijoje dar nėra vyriausybės, 
nes gen. Sirik Matak atsisakė 
būti premjeru. Jis anksčiau yra 
buvęs karališkas princas, vėliau 
to titulo atsisakęs, tačiau vis 
vien, dėl to nepopuliarus kai ku
rių aukštų kariškių tarpe. Ne
pritarimas paskatinęs jį atsisa
kyti premjero vietos.

Asamblėjos pirm. Cheng Heng 
paskyrė kitą politiką Choup 
Heli, buvusį ministerį, buvusį 
Asamblėjos pirmininką ir amba
sadorių Singapūre, sudaryti 
naują valdžią.

Piety Vietnamo civiliams gyvenimas 
nelengvas, kada karas vyksta jau 20 
mėty, šis senas vietnamietis dar ne

iriami rio šypsotis.

KOMUNISTAI ŠVENTĖ GEGUŽĖS 1-MĄ
MASKVA. — Gegužės 1-mos dienos parade Maskvoje žy

giavo, lietui lijant, tūkstančiai darbininkų, moksleivių ir valstie
čių. Karinio parado jau treti metai šia proga nėra. Brežnevo 
fotografija buvo vienintelė nešama parado dalyvių. Jis pats nuo 
I enino mauzoliejaus pasakė kalbą, kurioje pagyrė sovietų erdvės 
laimėjimus ir neseniai i orbitą pasiųstą “Saliut” erdvėlaivį. 
“Pravda” šventės proga priminė, kad gegužės 1-mos šventimas 
kilo iš Čikagoje tą dieną įvykusių 1886 m. riaušių, kuriose žuvo 
7 policininkai ir 6 darbininkai. “Pravda” pridėjo, kad Čikagoje 
ir šiandien dar yra priespauda, nurodydama į dviejų Juodųjų 
Panterų narių mirtį susišaudžius su policija.

Pekine, komunistinės Kinijos 
sostinėje, irgi įvyko paradas, 
kuri priėmė pas Mao Tse Tun- 
gas. Tribūnoje matėsi jo žmo
na Chiang, pavaduotojas ir ka
riuomenės vadas Lin Piao ir 
premjeras Chou En Lai. Daly
vavo ir savo krašto netekęs eg- 
zilinis Kambodijos princas Si- 
hanoukas.

Europoje Rytų Vokietija bu
vo vienintelis kraštas parade lei
dęs pasirodyti ir kariuomenei. 
Dėl to trys vakariečių komen
dantai Berlyne įteikė protestą 
sovietams, nes Berlynas pagal 
sutartį turi būti demilitarizuo
tas miestas ir ginklų paradai

čia neleidžiami. Ulbrichto val
džia parodė dideles raketas ir 
įvairiausius šarvuotus automo
bilius. šį kartą Varšuvos para
de nebuvo jokių komunistų va
dų portretų.

Čekoslovakijos komunistų va
das Husakas paskelbė, kad jau 
pasibaigė trejis metus užtrukęs 
Čekoslovakijos nepastovumo, po
litinio ir ekonominio sąmyšio 
laikotarpis. Prieš gegužės 1-mą 
valdžia paskelbė kai kurių pre
kių atpiginimą.

Paryžiuje gegužės Ima pri
vedė prie policijos susikirtimo 
su komunistų demonstracijos da
lyviais.

Ištirs negrų IQ
Nacionalinės Mokslų Akade

mijos komitetas Washingtone 
rekomendavo, kad federalinės 
įstaigos imtųsi ištirti “geneti
nius faktorius žmonių elgseno
je”. Tuo atsargiu pavadinimu 
norima pasakyti, kad siekiama 
ištirti, ar juodųjų Žmonių pro
tingumas (inteligencija), ma
tuojant IQ bandymais, gali būti 
žemesnis kaip baltųjų. Akade
mijos pareiškime niekur aiškiai 
nepasakoma, kad klausimas lie
čia negrų IQ.

Tas raportas esąs rezultatas 
jau prieš 5 metus tos akademi
jos nario Dr. William Shocke- 
ley tuo reikalu pradėtos studi
jos. Anketa tuo klausimu bu- 
buvo išsiuntinėta 866 akademi
jos nariams, prašant pasisakyti 
dėl Shokeley reikalavimo ištir
ti juodžių inteligenciją. Dr. 
Shockeley nuomone, juodžių vai
kai JAV-bėse genetiniai žemes
nio lygio gimsta dėl Welfare po
litikos, kuri skatina benkartų 
daugėjimą.

TOKIJO. — Japonijoje yra 
707,640 užsieniečiai iš 100 vals
tybių, jų tarpe 19,045 amerikie
čiai.
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JURGIS JAfiNStAS

SPAUDOS PABIROS

Kalbanti Lietuvos istorijos iškarpa
“O jeigu apilsi sunkiam darbe savo
Ir, nykstant spėkoms jau, nuliūsi, nerimsi, 
Tai žvilgtelk į darbą jaunų draugų tavo — 
Vienoj akimirkoj iŠ naujo atgimsi”.

Dr. Vincas Kudirka
tf “barzdotiems” lietuviams' — 
seniams, kai barzdoti lietuviai 
jaunuoliai dirba, pluša ir naujų, 
pagirtinų vertybių sukuria.

Konkrečiai: grupė lietuvių tė
vų lietuvių jaunuolių Bostone 
šiais t. y. 1971 metais, viešumai 
pademonstravo jų pačių susi
galvotą, kruopščiai paruoštą ir 
meniškai sukurtą... — kalbančią 
knygą. Taip, tiesa!

Toji kalbančioji 
“skaitantiems” — 
ir besiklausantiems 
vieno Lietuvos tautos ir valsty
bės laikotarpio (1860—1923 m.) 
įvykius. Ką ten, toje “knygo
je”, matome ir girdime, Daug 
ką! Knyga skaitoma ekrane. Ja
me spalvoti vaizdai: didžiulis se
nosios Lietuvos žemėlapis, ku
rio ribos siekia tolimas rytų 
kraštų žemes iki Juodosios jū
ros. -Tai Vytauto Didžiojo ga
dynė. Ir čia pat pats Vytautas 
prie Juodosios jūros... Toliau — 
praleidimai: kaip Lietuva, susi
dėjusi su Lenkija, silpo; kaip 
bajorai “dėl tuščio” maišo tar
pusavy draskėsi ir kas iš to vė
liau išėjo, iki Rusija uždėjo Lie-

Atgimsi ar neatgirfnsi, bet Vin
co Kudirkos posmuoti patarimai 
yra tikri atjaunėjimo vaistai. 
Darbe. Nes darbas yra vienin
telis įrodymas, kad žmogus gy
vena, kad jis ko nors dar ver
tas. Visa kieta yra tuštuma...

Mūsų jaunimas, lietuviškasis 
prieauglis, yra tiek gyvas, kiek 
jis veikia, dirba lietuviškoje dir
voje. Tie lietuvių tėvų vaikai, 
kurie į tą lietuvišką dirvą ne- 
bepaslenka įžengti ir čia padir
bėti yra mirę; gyvi nebašnin- 
kai. Perdekime tokiems kryžių.

O tie, kurie dirba ir naujas 
vertybes kuria, — veiklos it 
darbingumo ryžtu užkrečia be- 
silpštančius senius.

Broli, lietuvi, tu pavargai kas
dieniniame darbe ir vakare ne- 
bepaslėnki ką nors atlikti. Yra 
išeitis: keltis rytą porą valandų 
anksčiau. Prailginsi gyvenimą 
(yra pasakyta: “vienintelė prie
monė prailginti gyvenimą, su
trumpinti savo miego laiką”) ir 
vakar nebepajėgtą darbą atlik
si. Ir šios “pabiros” yra tokių 
ankstesnių iš guolio išlipimo re
zultatas. Nepadoru ilgai dripso-

knyga ją 
žiūrintiems 
byloja apie

"Du Paukščiai" laimėjo prix* Kodak foto mėgėju konkurse. Paukščiai — dirbtiniai, jie apšviesti filmy prožek- 
~-v z ' toriaus jempy. / " C • a ,.

tavai savo okupacinį leteną. To 
viso “kalbančioje knygoje” nė
ra — perilgas ir labai sunkus 
darbas, laukiąs savo eilės atei
tyje.

“Kalbančioji knyga” nuosek
liai pradeda byloti 1863 m. su
kilimu pradedant, čia ir dvar
poniai savo baudžiavininkus iš- 
naudoją ir juos kankiną, ir Gu- 
bernatoriUs-Korikas Muravjo
vas su savo garsiąja “Graždan
ka” Lietuvoje; ir 1863 metų Len
kijos-Lietuvos sukilimo prieš pa 
vergėją — Rusiją vadai, kurių 
tarpe garsioji grafaitė Platerai- 
tė, ir to sukilimo malšintojai — 
kazokai. “Kalbančioje knygoje” 
vaizdai nepaprastu įspūdingumu 
ir istorine eiga keičiasi, pinasi, 
vienas kitą paryškindami. Lie
tuva ir Lenkija to meto Euro
poje nėra izoliuoti vienetai. Jos 
surištos ir veikiamos visoje to 
meto Europoje buvusių įvykių 
ir istorinių personažų. Visą tai 
prabėga pro “skaitytojo” — žiū-

Toje vaizdinėje knygoje žiū
rovas mato ne tik spalvotus vaiz
dus, bet tuo pačiu metu ir girdi 
tų vaizdų balsinius išryškinimus 
— paaiškinimus. Tai “užkan-

rovo akis: po 1863 m. sukilimo 
numalšinimo — “savanoriška” 
kelionė Sibiran, caro okupaci
jos naktis Lietuvoje, kovos už 
laisvę šaukliai“Aušra”, “Var
pas”, Basanavičius, Šliūpas, Vin- dts”, kurį Žiūrovas — klausyto-

There’s no reason 
for a hot summer day 

to last all night

3et The Sleeper 
Air Conditioner.

Čoote wi th whisper quiet performance 
let’s you Sleep in peace.
Pickonenp. .-.carry it home I 
Features built-on window kit 
Installs in minutes.
Four handsome models— 
5,00d, 6,000, and 8 000 BTU’S

Model L06-1OG

.KOAlZEO AIRTEMP distributor

GLASER S FURNITURE AND APPLIANCE COMPANY
5115-5123 So. KEDZIE A VE.

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS —

cas Kudirka ir eilė kitų Lietuvos 
laisvės kovos galiūnų. Jų pa
stangų dalinis rezultatas — lie
tuviškos spaudos atgavimas.

Vaizdai kulverčiais keičiasi.
1914 m. įvykis Sarajeve, ko pa- j 
pasėkoje — I-sis Pasaulinis Ka
ras; to karo žymesnieji perso
nažai: Vokietijos kaizeris Vii ' 
helmas ir Rusijos caras Nikalo- 
jus su jo karališkoje pilyje įsi- 
veisusiu parazitu — Rasputinu. 
Karo eiga ir nusilpimo žymės, 
iššaukusios Rusijoje 1917 me- 

' tų Vasario, o vėliau .-— Spalio 
mėnesio revoliucijas.. Revoliul- 
cinės kovos Petrapilio gatvėse, 
tų revoliucijų vadai: Kerens- 
kis, Leninas, Trockis ir kt.
■ Tų Europos ir Rusijos įvykių 
eigoje neišvengiamai įsijungia 
ir lietuviai, siekią Lietuvai ne
priklausomybės.' Ir, štai, didy
sis lietuvių seimas Petrapilyje 
1917 m. čia to; seimo eiga pa
vaizduota atitinkaritu kalbiniu- 
rašytiriiu : tekstu ir'' dailininko 
Varno garsiaisiais šaržais, pa
imtais iš albumo: “Ant politi
kos laktų”.

čia būtina viena pastaba: 
?“Kalbančoje knygoje” pasirodę 
asmenys, ypatingai lietuviai, tu
rėtų būti pažymėtu pavardėmis 
ekrano apačioje. ĮpYtoš įvykius 
žinantiems nelahaŽ svarbu; bet 
naujiems žiūrovams, nepažįs
tantiems tų asmžių (pvz. gen. 
Nagevičiaus, prof. A. Voldema
ro, adv. M. Šleževičiaus, kan. Tu 
mo-Vaižganto ir kt.), susidaro 
galvosūkis: kas žia tokie ro
domi ir ką jie yra davę Lietu
vai?

Taipgi, darant f kritiškas pa
stabas, reikia neužmiršti viena 
stambi “smulkmena”: Lietuva 
nepriklausomybę išsikovojo ne 
tik Rusijoje įvykusių pervers
mų ir revoliuciją pasekmėje, bet 
pati Lietuva sava sūnų — sa
vanorių ir karių nuopelnu išsi-. 
kovojo tą nepriklausomybę. Tą 
reikėtų vaizdinėje knygoje iš
ryškinti ir parodyti. Taip pat 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo vaizdai galima būtų įvai
riau paryškinti, neapsiribo
jant gražiais — žaviais Lietuvos 
gamtos vaizdais ar pastatais.

Tokios pastabos' nėra kaltini
mai ruošėjams, bet tik pageida
vimai ir patarimai, kad “Kal
bančioji knyga” įgytų dar ryš
kesnį ir gražesnį ^pavidalą.

Skaitytojau, ar jtu matei, kaip 
toji knyga ruošiama? Sakai — 
ne! O aš mačiau! Ne visą tą sun
kųjį darbą, bet jo^dalį: mačiau, 
kaip iš mažų nuotraukėlių su
dėliojami įspūdingi vaizdai ek
rane, mažiau, kiek darbo ir laiko 
reikia tokioms nuotraukoms, iš 
įvairiausių knygų surankio
toms. sukvalifikudti, jas pada
ryti, ir aš mačiadį kad tą mih- 
žiniŠką darbą dirbti ne kokie is
torijos specialised; ne kokie ap
mokami valdininkai ar pareigū
nai. Ne! Jį dirbo’lietuviai jau
nuoliai, studentai.- AŠ juos ma
čiau? Ir jų atliktą darbą ma
čiau. Ir to darbo fezultatus. Po 
viso to, aš “barzdotas” (amžiu
mi) lietuvis tariu tiems barz-' 
dotiems jauniems vyrams ir ne
barzdotoms mergaitėms:

“Geras sumanymas, gera idė
ja, geras Lietuvos istorijos iš
karpos įkūnijimas, kilnios pa
stangos ir visai haūjas būdas 
— metodas Lietuvos istorijai 
mūsų lietuviškose mokyklose 
dėstyti”.

jas pasiima gatavai parneštą, 
kaip naują, niekur lietuviškoje 
aplinkoje nebuvusį skanėstą...

Tas skanėstas, jeigu bus pa
remtas mūsų politinių ir kultū
rinių (turiu minty L. Bendruo
menės ir Lietuviško švietimo 
Vadovybė!) institucijų, galima 
bus padauginti, praplėsti ir pa
tiekti ne vien lietuviškoms mo
kykloms, bet ir lietuviškiems 
minėjimams ir parengimams, 
kuriuose dažnai vyrauja iki mir
tino nuobodulio tęsiamos pra
kalbos. “Kalbančioji Lietuvos

istorijos knyga” tą mirtino nuo
bodumo programą lietuviškuose 

i parengimuose gali paversti įdo
miausiu ir vertingiausiu tuose 

I parengimuose dalyvaujančiųjų 
pobūviu.

“Kalbančioje knygoje” vaiz
das veja vaizdą, istorinis įvy
kis kitą istorinį įvykį; pareina 
pavieniai asmens, jų vienaip ar 
kitaip paveikti, pasirodo fron
to kariai, sukilimo ir karo mūšių 
scenos, Rusijos revoliucijose da
lyvaujančių “pilkųjų masių” mi
nios ir daugelis kitokių.

Visa tai vyksta istorine eiga 
prieš žiūrovų akis ir ausis: ek
rane rodomi vaizdai ar pavieniai 
asmenys visą laiką lydimi ati
tinkamos muzikos ar dainų gar
sų ir parinkto, teksto skaitytojų 
— aiškintojų balsų.

Ir kas visa tai padarė? Buvo 
tarta: Bostono lietuviai, studen
tai, pasivadinę “istorijos mėgė
jais” :

Romas Šležas (filmuotojas ir 
visų vaizdų ekrane įkūnytojas; 
Algis Antanavičius, (“Kalban
čios knygos” sumanytojas); Lai
ma Antanavičiūtė, Birutė Vaič- 
jurgytė, Mykolas Drunga ir Ge- 
dimbinas Margaitis (tekstų ska-i 
tytojai). (B- d.)

UTENOS KLUBAS
Utenos klubo mėnesinis susi

rinkimas įvyko balandžio 19 d. 
Į lūbą įstojo Albertas šarkutis. 
Buvo skaitytas ir priimtas pe
reito susirinkimo protokolas. 
Susirinkimas išklausė valdybos 
pranešimą bei aptarė svarbius 
klubo reikalus.

Klubas jau rengiasi savo me
tiniam piknikui, kuris jvyks 
Leppos darže birželio 6 d. Iš
rinkta ir pikniko rengimo ko
misija iš B. ŽemgūTienėš, V. 
Juškos ir A. Nakučio. r

Po susirinkimo buvo vaišės.

*

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS ir bičiulis

šunų epidemija
Lake apskrityje, Čikagos 

priemiesčiuose pasirodė gan 
reta šunų liga, kuri jau nužū- 
dė 200 gyvulių. Ta liga yra — 
širdies kirminas, kurį šunės 
gavo iš uodų pernai vasarą. 
Liga užmuša šunį per 6—8 
mėnesius. McHenry apskrity
je serga apie 40% visų šunų. 
Šunės ima kosėti, nusilpnėja, 
praranda apetitą ir suplonėjo. 
Tie širdies kirminai paveikia 
šuns plaučius, kepenis ir šir
dį. Jei uodas įkanda susirgusį 
šunį, jis gali perduati tą ligą 
sveikam šuniui. Paprastai šis 
parazitas užtinkamas Florido
je ir kitose pietinėse valstijose.

How a minus 
(Mi your paycheck 

can be a plus 
in your future.

Sound confusing?" It isn*tį rėally. 
When you join the Payroll Savings 
Plan whereyou •Work, an amoiiht ydu 
designate will be set aside automati
cally from each paycheck..That’s the 
"friinus.”

That amount will then Re invested 
in U.S. Savings Bonds. That’s where 
the “plus” comes in. Because you’re 
automatically saving for your future, 
vriŪioneoFtherąfZriinVeštments there 
arti: U.S. Savings Bonds.

Atfd, by deducting a little at a time 
from each paycheck, you don’t feel 
the pinch financially. Before you 
know it, you’ll have quite a tidy sum 
tucked aWay.

And now thdre’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bdnds—for 
E Bonds; 5įi% whin held to matu-

ity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970... 
with a comparable improvement for 
all older Bonds. •

Put a little “plus’* in your future. 
Join the Payroll'Savings Plan.

Bonds are safe. If lost, stoJen, qc destroyed, 
we replace them. When needed, they at be 
cashed at yow bank. Tax may be deferred 
until redemption. And always remember, 

are a prood way to wre.

G©

Now Bonds pay a bonus at maturity.

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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Florida gali nueiti Kalifornijos keliu?
(Laiškai iš švento Petro Miesto)

2

Saulė ir smiltys
Mano dienos, mano amžius. 

Prie jūros nėra skirtumo. Po 
kojomis penkių mylių vientisi
nio plataus kaip “turpaikis”, ly
gaus kaip stalas, švelnaus kaip 
vikunos kailis ir balto kaip 
dramblio kaulas smėlio paplūdi
mys. Eitum iki pasaulio ir pa
ties savo galo tuo keliu į neži
nią, bangos po bangos užlieja
mas, truputį už savo kraują vė
sesnio Meksikos Įlankos van
dens purslomis pagaivinamas.

Amžinai saulėta, amžinai piet
vakario vėjas, kurs bangų skete
romis skrisdamas pasisemia gai
vaus sūraus vandens garų ir 
krante esantį gaivina nebe sau
su kontinentiniu, o vėsia drėg
no oro srove.

Saulė jaučiamai kaitina gal- 
voviršį. Bet kur ji? Diena karš
tai šilta, spindulių visa atmosfe
ra pilna, bet pačios radiacijos ver 
smės, kaip būdavo matoma Čika
goj, Winnipege ir kadaise Lietu
voj—nėra. Keliu galvą kiek aukš 
čiau begalima. Pačiame dangaus 
čiukure bešvitanti ji, Saulė, mū
sų visų sutvėrėja, motina ir my
limoji. Kaip aukštai ji dangu
mi važiuoja, norint įsivaizduoti, 
reikia išmatuoti savo šešėlį, kurs 
St. Petersburge dienovidžio me
tu buvo tik pusės pėdos, o Mia
mi, sako, šešėlis visiškai dingsta! 
Bet tai dar išmatuosiu vėliau.

Paplūdimyje, kiek akys už
mato, viename gale ir kitame ga
le, mažesniais ir didesniais susi- 
būriavimais marguliuoja ...žmo
nės. Iš jų odos spalvos atskirsi 
iš kokio klimato atvykę ir kaip 
seniai čia gyvena. Baltaodžiai 
padarė nebeatitaisomą klaidą 
auchtochtonus raudonodžius iš
naikindami ir importuotais juo
daodžiais užveisdami, nes pa-

plūdimiuose gali gauti visiškai 
realią iliuziją, kad čia iš senų 
senovės grynakraujų raudono
džių indėnų gyvenama ir tarpe 
jų vienas kitas blyškaveidis su 
lavoninės spalvos balzgana oda 
nordikų rasės ateivis įsimaišęs. 
Saulė baltaodžius daro raudon
odžiais. Faktas.

“Katei žertas, pelei sraertis
Nuo rugsėjo mėnesio Šventas 

Petras nebematė lietaus lašo. 
Okeanas, Gulf as ir nesuskaito
mos įlankos pilnos vandens — 
gražaus, žalsvo^ kaip krikštolas 
permatomo, žmogaus dar nesu
teršto vandens, o žingsnis kitas 
nuo palūdimio, visa gamta iš
troškusi, išdžiūvusi, bet fasoną 
laiko! Gėles ir dekoracinius au
galus savininkai palaisto, o sa
vininkų neturinčius motina gam
ta pati globoja — Floridos ore 
tiek drėgmės, kad rytmečiais ra
sa nuo namų stogų laša. Kaktu
sai buvo gudriausi — jie pri
taisė storus lapus ir kotus, ku
riuose vandenį taupo sausai die
nai. Bet lelijos, azalėjos ir pa- 
lergonijos tai tik rytmečio ra
sos lašelyčiai laikosi... Sunki ko- 
va už būvį floroje, bet bene dar 
sunkesnė faunoje.

Paplūdimiuose vietomis ir lai
kais žuvėdros savo socialinėmis 
charakteristikomis iki įkyrumo 
reiškiasi: čia jos vaikščiodamos 
aplinkui dvikojus žmones, atro
do, juos pamėdžioja, čia skris
damos per žmogaus galvą tiek 
jau nebepaiso, kad sparnų ga
lais užkabina. Savo tarpe ant 
smėlio reveransus darinėja, žu- 
vėdriškai šnekasi, rodos, pavyz
dingiausiai sugyvenanti sparnuo
čių rūšis. Bet reikia tik kuriai 
pagauti žuvelę ar vėželį ar val
gomo daikto bryzą iš žmogaus,

■%

ė ’X*
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Dviejų karty atstovai praleidžia maloniu popietę. Iš Kodak bendrovės foto konkurso.

kaip tuo pačiu akies mirksniu 
prasideda žūtbūtinės lenktynės: 
jei ji nespėjo praryti, ją pasivi
jusios kitos kąsnį iš paties sna
po išplėšia.

Linksmiausia sparnuočių ra
sė yra tokie mažyčiai paukšte
liai ant plonyčių kojyčių su il
gais kaip ylos snapeliais. Tai 
socialiausi sutvėrimėliai, kurių 
pavieniui niekada nerasi, o vis 
spiečiais. Tam tikrais dienos lai
kais jie iš kažkur atskrenda į 
paplūdimį ir bangai atslūgus, kol 
kita užlieja, nepaprasta savo ko
joms greitenybe bėgioja ir sna
pų ylomis į smėlį bado. Pati
krinus smėlį pasirodė, kad ban
gos tame smėlyje išmeta mažy
čių jūros vėželyčių, kuriuos tie 
paukštelyčiai linksmai bėgioda
mi į savo gūžius renka.

Pasisekė bangos atoslūgyje 
rasti nedidelę, bet sveiką, gražią 
končelę (conch shell). Tokios 
niekas atgal į vandenį nemeta.

Nešdamas rankoje namo jau
čiu, kad kažkas man kutena del
ną. Krūpterėjęs pažiūriu; iš 
končelės dvi vėžlio kojytės iškiš
tos. Bandžiau ir geruoju ir pik
tuoju jį iš ten ištraukti .arba iš
vilioti. Jis, atrodo, mielai sutin
ka žaisti ir savo replikėmis čiu
pinėja ką tik pakišu, bet tik ban
dyk jį laukan traukti kaip mo-

lės labirintus., Iš viso elgesio ] Dievai eilėraščiuose
buvo aišku, kad vėželis vienuo
lis (Crab hermit) pažaisti mėg
ta, bet savo okupuotos gyvenvie
tės atiduoti nemano.

Kadangi končelė nėra vėžių 
namai, o šis vienuolis yra tik 
uzurpatorius, aš jaučiuosi turįs 
lygią teisę ir nusprendžiau her- 
mitą varu priversti išsikrausty
ti, palikdamas jį kiaute už du
rų.

Kitą rytą končelė tebebuvo 
vietoje, o iš jos žiočių kojytes 
iškišęs buvo nebegyvas hermi- 
tas. Kad ir ne nuosavas, tačiau 
home ’— sweet home...

Visų tautų praeityje ir civili
zacijos bei kultūros vystymosi 
eigoje svarbų vaidmenį vaidino

dą ir nepaversti St. Petersbur- 
gą į lūšnynus”...

Pirmą kartą nuo Floridos Ap
gyvendinimo pradžios visa eilė 
Floridos pareigūnų pakelė bal
są, kad jau atėjęs aukščiausias 
laikas apsaugoti Floridą, kad ji 
nepataptų tokia, • kokia dabar 
jau yra Kalifornija. Tam jie 
numato vienintelį tikrą būdą 
vienaip ar kitaip suvaržyti ap
sigyventi norinčių anplūdį, pa
naudojant miestų planavimo zo
nų metodus, ekonominį planavi
mą bei vystymą ir t. t.

Dr. Carroll numatąs “milži
nišką žmonių antplūdžio padidė-

religinė mitologija. Kada dar 
žmonės nemokėjo išsiaiškinta 
įvairių gamtos reiškinių, tai tam 
kūrė įvairias antgamtines bū
tybes, priduodami joms ir ant
gamtinės galios, dievybės. Dievų 
buvo visokių — gerų ir blogų, 
daugiau ir mažiau galingų vyrų 
ir moterų. Jie visi turėjo ir žmo
giškąsias savybes, kaip meilę, 
užuojautą, pyktį, neapykantą, 
keršto jausmą ir 1.1.

Pagal savo būdą ir gyvenimo 
sąlygas, lietuviai irgi buvo su
sikūrę, (o gal kaip ką ir iš kitų 
pasikolinę), savo dievus, jų gar
binimui šventoves fir apeigas. 
Turėjo tam ir šventikus, kaip 
vaidilas, vaidilutes, krivius. Apie 
tai randame ne tik mūsų isto
rijoje, bet ir tautosakoje.

štai Jonas Valaitis, pasirem
damas mūsų protėvių mitologi
ja, tautosaka ir girdėtais Lietu
vos kaime pasakojimais apie die
vus, parašė ir išleido rinkinį 
“Senovės lietuvių dievai”. Rin
kinėlis parašytas eilėraščių for
ma. Vaizdeliai duoti apie aštuo
nis senovės lietuvių dievus. Štai 
jie: Perkūnas, Žemėpatis ir Že
myna, Lino dievas Vaižgantas, 
Gabija, Pirmoji Laumė, Deivė 
Lėta ir laumės, Milda ir Ragu
tis. Eilėraščių forma parašytuo
se kūrinėliuose, dievai gyvena 
su visomis jų prigimčiai būdin
gomis savybėmis. Čia griaus
mus su žaibais svaido rūstus tei-

singasis Perkūnas; čia laumės 
savo burtus skleidžia; čia Mil
da meilės svaiguly ir kitiems 
meilę dalina, nors Perkūnas dėl 
to labai rūstauja... Ir taip kiek
vienas dievas žmonių tarpe tu
ri savo vietą, uždavinius, — na, 
ir rūpesčius.

Yra ir poetiškai gražiai suei
liuotų posmų. Pavyzdžiui:

Skaidrią dieną debesėlis 
Dengė saulę be skubos. 
Piovęs šieną, bernužėlis 
Plakė dalgį prie gubos. (19 p.)

Arba:
Meilė juos vedžiojo 
Ir nakties laiku, 
Jiem sidabrą klojo 
Mėnuo ant takų. (24 p.))
Eilėraščiai be jokių pašalinių 

manierų, skaityti lengvi, tinka 
ypač jaunimui pažinti nors da
lelę mūsų mitologijos. Knyge
lė 54 puslapių, gražiai išleista; 
žalią viršelį puošia Rimšos skulp
tūros nuotrauka — “Riteris”. 
Spausdinta “Naujienų” spaus
tuvėje. Gaunama Naujienose. 
Kaina nepažymėta.

P. Venclova

BUY U.S. 
SAVINGS
BONDS '

WHERE YOU BANK OR WORK
Saulė į save traukia žmones
“Jei mums nepasiseks pakeis

ti savo orą, kad šaltų ir snigtų, 
mes neturime būdų kaip sustab
dyti vis labiau didėjantį žmo-( j imą”. Tai esąs iššaukimas Pinel

, Kokius žmones 
St. Petersburgas sugebės pa
traukti, priklausysią nuo namų, 
kokie čia bus statomi, “žmonės 
čia plūs net jei tapsime lūšny
nu”, jis perspėjo. Dėlto St. Pe
tersburgas turįs bandyti pa
traukti žmones, su didesnėmis 
pajėgomis (reiškia, turtingus) ir 
tokią industriją, kuri neteršia 
aplinkos.

Dabar St. Petersburgas turįs 
didelį nuošimtį gyventojų pen
sininkų, kurie daugiau negu jau
nieji yra reikalingi nemokamo 
arba subsidijuojamo medicinos 
ir kitokio patarnavimo, bet du 
trečdaliai tos kategorijos -gy
ventojų pajamas teturį mažes
nes negu po $7,000 metams, gy
veną pigiuose namuose, patys 
neišsiverčia, o reikalavimus sta
tą didesnius už tuos, kurie išsi
verčia. . J. Pr.

(Bus daugiau)

.... ---------------------------- . jniicx . x ai coac

los apskričiai. 
poc^Ac uk . ivuxicuu va, x u«, ax wi,- St. Petersburg
tektas ir ekonomistas, savo kal
boje žemės Savaitės paminėji
me. Kadangi tas žmonių plū
dimas greičiausiai negalės būti 
sustabdytas ar, sumažintas, “mes 
turėtume pradėti būti labiau se
lektyvūs, tai yra bejsileisti to
kius žmones, kurie mokės ir no
rės nepažeisti, o padėti išlai
kyti mūši] mielą gyvenimo bū-

A

O T A SUSIVIENIJIMASI / A LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitala
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia 
gauti ivairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10.000.00. .

— jaunimui duoda gera Taupomai? Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCTDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų. KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akeidentalės ’apdraudos mokestis $2.00 

. 4 metus. . .'
SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

SLA

SLA

SLA

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupyki te!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims meneaiams . ....... . $6.00
vienam mėnesiui - $2.00

Kanadoje:
metams -_______________ $22.00
pusei metų$12.00
vienam mėnesiui -------------- $3.00

Na, ir drąsus tas vyras J. Bu
lota! Patiko jam “restoranas” 
barbakane, tai ir siūlo žiūrėda
mas į Katedrą (Paveikslų gale
riją) ir Dominikonų bažnyčią, 
Rotušės ir “kt. sostinės pože
mius“:

“Kiek dar čia bos galima 
įrengti restoranų, naktinių barų 
ir kitokių linksmų įstaigų .. 
Humoras?

“Drąsi” ir “Literatūros ir 
Meno” redakcija! Bet ... kur
gi “garbė ir’’šlovė” ’’vyresnia
jam broliui” (okupantui rusui?!

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams ------ ________ $22.00
pusei metų _____ $12.00
trims mėnesiams ____ __ __  $7.00
vienam mėnesiui ....________ $3.00

Kitose JAV vietose:
metams ______________ $20.00
pusei metu$11.00

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui  $350

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienis, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Sovietų atstovų sauvale Lietuvoje
Oficialūs sovietų valdžios atstovai ir samdyti tos val

džios agentai kiekviena proga mėgsta pasakoti, kad lie
tuviai-patys nutarė įsijungti į Sovietų Sąjungą, kad Lie
tuvoje buvo pravesti rinkimai, kurių metu buvo išrink
tas liaudies seimas, o pastarasis visų Lietuvoje gyven
tojų vardu prašė prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjun
gos. Kai Naujienos primena komunistams, jog tai yra 
baisus melas, tai sovietų samdyti laikraštininkai kolioja 
Naujienas ir šmeižia žmones, kurie Naujienas leidžia.

Naujienos kėlė viešumon komunistų sauvalę, kai ji 
Lietuvoje buvo vykdoma ir dabar primena nežinantiems 
arba užmiršusiems, kaip Lietuvoje sauvaliavo sovietų 
karo jėgos ir į Kauną atskridęs sovietų užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Dekanozovas. Norime ir dabar 
priminti vieną kitą epizodą iš tos žiaurios sauvalės.

Tuometinis premjeras Antanas Merkys, du kartu 
važinėjęs į Maskvą ir siūlęs priimti Molotovo padiktuo
tą ultimatumą, atsistatydino, kai Dekanozovas atmetęs 
visus Merkio pasiūlytus kandidatus Lietuvos premjero 
pareigoms. Ministeriu pirmininku tapo Justas Paleckis, 
o jo pavaduotoju ir užsienio reikalų ministru buvo prof. 
Vincas Krėvė - Mickevičius. Dekanozovo, sovietų amba
sadoriaus Pozdniakovo ir sovietų karo vadų sauvalė Lie
tuvoje buvo didelė, todėl ministrai nutarė pasiųsti Krė
vę Mickevičių į Maskvą ir išsiaiškinti su sovietų valdžios 
atstovais Lietuvos ateitį.

1940 metų liepos 2 d. Molotovas sutikęs priimti Mas
kvon jau nuvažiavusį ir pasimatymui paskirtos dienos ir 
valandos laukusį tuometinį Lietuvos užsienio, ministrą. 
Molotovas papasakojo : Krėvei -'Mickevičiui Sovietų Są
jungos planus netolimai ateičiai, o Krėvė Mickevičius no
rėjo išaiškinti tolimesnius "Sovietų Sąjungos santykius su 
Lietuva. Pirmiausia "Krėvė - Mickevičius nušiskuhdė so
vietų viceministro sauvaliavimais-Lietuvoje, jo įsikiši
mais į Lietuvos vidaus reikalus, nors sovietų valdžia bu
vo prižadėjusi į vidaus reikalus nesikišti.

Molotovas, nekreipdamas dėmesio, į Krėvės nuro
dytus sauvalės veiksmus, ^pareiškė, kad Lietuvoje panai
kinta diktatūra ir, kad lietuviai, sovietų Armijos globoje, 
galį naudotis- laisve. Kai Krėvė - Mickevičius . pakartoti
nai dėstė, kad lietuviai tos laisvės neturi, ’ kad sauvaliau- 
jąs Dekanozovas ir kad net dabartinė Lietuvos valdžia 
prarandanti žmonių pasitikėjimų. Jis dėstė, kad Sovietų 
Sąjunga laimėtų žymiai daugiau, jeigu ji sutvarkytų

prekybos santykius. Molotovas sutikęs aptarti Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos santykius tiktai po “rinkimų į liau
dies seimą”, o Krėvė - Mickevičius reikalavęs tą svarbų 
klausimą aiškinti buvusio susitikimo metu. Molotovas 
supykęs ant Krėvės - Mickevičiaus, metė žvilgsnį į Lietu
vos užsienio ministrą ir tarė:

“Ponas ministre, tamsta verti mane būti atviru. 
Tamsta verti mane pasakyti tai, ko aš dabartiniu 
metu nenorėčiau pasakyti, todėl aš kalbėsiu atvirai, 
be jokių sentimentalumų, kurių jau buvo pakanka
mai. Tamsta turi gerai žvilgterėti į tikrovę ir su
prasti, kad ateityje mažos tautos turės dingti. Jūsų 
Lietuva, kartu su kitomis Baltijos tautomis, įskai
tant ir Suomiją, turės prisijungti prie garbingos So
vietų Sąjungos šeimos. Todėl jūs turėtumėte dabar 
supažindinti savo tautą su sovietine sistema, kuri 
ateityje visur viešpataus, visoje Europoje; vietomis, 
kaip Baltijos kraštuose; bus įvesta anksčiau, o kito
se vietose — vėliau. (Report of the Select Committee 
to Investigate Communist Aggression, išleista 1954 
m. Washingtone, D. C. 341 - 2 psi.)
Tai prof. Vinco Krėvės - Mickevičiaus liudijimas, 

padarytas JAV kongreso komitetui, tyrinėjusiam sovie
tų karo jėgų agresiją Pabaltijo kraštuose. Krėvė - Mic
kevičius, išklausęs piktos Molotovo kalbos, ten pat jam 
pareiškė, kad jis nusivylęs. Jis manęs, kad sovietų val
džia nesikišianti į Lietuvos vidaus reikalus, o dabar iš 
pasikalbėjimo pamatęs, kad sovietų valdžia yra suplana
vusi neleisti lietuviams savo reikalų tvarkyti ir primesti 
visai lietuvių tautai savo valią.

Prof. Vincui Krėvei - Mickevičiui jau tada buvo aiš
ku, kad sovietų valdžios planai buvo visai kitoki, negu 
oficialiuose pranešimuose buvo skelbiama. Rašytojas 
tuojau suprato, kad sovietų karo jėgų įsiveržimas į Lie
tuvą buvo pirmas žingsnis nepriklausomai valstybei pri
jungti prie Sovietų Sąjungos. Jam buvo aiški ir Dekano
zovo sauvalė pačioje Lietuvoje. Jis žinojo, kur ta sau- 
valė'veda, todėl ten pat pareiškė Molotovui, kad jis, par
važiavęs į Lietuvą, iš vyriausybės pasitrauksiąs. Moloto
vas; pastebėjo Krėvei - Mickevičiui, kad jo atsistatydini
mas Lietuvoje sudarytų blogą įspūdį ir pataręs jam tokio 
žingsnio nesiimti. Molotovas pataręs Krėvei - Mickevi
čiui rimtai apsigalvoti, kad vėliau netektų gailėtis.

“Liaudies seimo rinkimų” įstatymas buvo rusų pa
diktuotas, kandidatus į “rinkiminius sąrašus” statė tik
tai komunistai, todėl kiekvienam buvo aišku, kad tas sei
mas neatstovavo lietuvių tautos valios. Jis buvo okupan
to surežisuotas, o jo nutarimas “prašyti Maskvą”, kad 
prijungtų Lietuvą prie Sovietų Sąjungos buvo okupanto 
padiktuotas. Kelioms savaitėms prieš tuos “rinkimus”, 
supykęs Molotovas jau patarė Krėvei - Mickevičiui iš 
anksto “supažindinti lietuvių tautą” su sovietine sistema. 
Krėvei - Mickevičiui ta sistema buvusi svetima, ji buvo 
pasibaisėtina visai lietuvių tautai. Tos prievartos rezul
tatai lietuviams neprivalomi.

Manding, kodėl neduodama pir
menybė ... cerkvėms?! Tiek 
čia galima būtų įrengti “links
mų įstaigų”, “miesto ūkiui duo
dančių pelną”.

Kas čia ta Katedra, pati 
“Komjaunimo Tiesa” rašo, kad 
sienos plyšinėja, reikalingas 
skubus remontas. Įrengsi “lin
ksmą įstaigą”, ir šnipšt su pel
nu, reikia išsikraustyti, patva
resnių bažnyčių ieškoti... Tuo 
tarpu cerkvės kaip naujos, “mie
sto ūkiui gali duoti pelną”, jau 
iš pirmos nakties!

Kad mano žodžiai nėra tušti, 
galima matyti iš A Barčiaus 

'Vilniaus maldų namai”
Čia

pati

str.
(“Sėja”, 1970 m., Nr. 4). 
keletas “atvirukų”-

Aušros Vartai... “ta
bažnyčia, tas pats altorius, ste
buklingasis paveikslas, aplinka. 
Tik viskas pasenę, nusinešioję, 
šaukiasi atnaujinimo__”.

šv. Teresės... “Niūrus vaiz
das. Rodos, imtum šveitimo 
miltelius ir nuplautum sienas, 
figūrėles, visą bažnyčios vidų, 
kur reikia nudažytum, tuoj vis
kas pasikeistų, pasijus turn jau
kiai maldos šventovėje ...”

Str. autorius aplanko visą 
eilę Vilniaus cerkvių, ir kas ?

Šv. Dvasios stačiatikių cerk
vė... “Įeinu. Vaizdas visai ki
toks. Prie altoriaus žiba dau
gybė ikonų. Rėmai blizgėte bliz
ga, paveikslai gyvi. Cerkvės 
vidus dvelkia švara ir šviežumu. 
Šventykla nuolat ir gerai prižiū
rima. Vyko pamaldos. Giedo
jo gražiu tenoru stačiatikių ku
nigas. Jam talkino moterų bal
sų choras, persveriamas kartais 
kelių stiprių tipingų rusų vyrų 
bosų. Maldininkai vieni klū
podami, kiti stati lankstėsi ir 
nuolat žegnojosi. Dauguma vi
dutinio amžiaus moterys, bet 
nestigo ir vyrų. Vaizdas gražus, 
šie stačiatikių maldos namai 
gyvi, ištaigingi”.

“Įeinu į šv. Mikalojaus baž
nyčią. Čia senais laikais būda
vo lietuviškos pamaldos. Vidu
je nedaug žmonių, iki pamaldų 
pradžios 15 minučių. Matau 
baltom suknelėm arba tamsiom 
eilutėm kelioliką vaikų. Tat ei
nantieji prie pirmosios komuni
jos. ši bažnytėlė niekad nebuvo 
ištaiginga. Tokia ji ir dabar. 
Tik laiko tėkmė paliko savo 
pėdsakus. Altorius ir visas baž
nytinis inventorius be giedrios 
spalvos, žėrėjimo, ką mačiau 
neseniai lankytoj cerkvėj. Čia 
viskas vargo stovyje, viskas pil
ka, be gyvybės ... Artinasi 12 
vai. Skubu Į Visų šventųjų baž
nyčią. Bokštai ir dalis bažny
čios aptverti pastoliais, kaip ir 
Šv. Jono bažnyčia. Kiemas už
verstas lentgaliais ir kitokiomis
statybos senienomis. Visa ap-‘SKAITYKPATS IR PARAGING 
linka nemaloni, atstumianti* 
žygiuoju Basanavičiaus g-ve į

kalną. Čia yra kita cerkvė. Iš 
anksto galvoju, kad ji bus puoš
ni ir gerai atrodys ... Įeinu vi
dun. Ne pamaldų laikas, bet pa
našiai Šv. Dvasios cerkvei vis
kas tvarkinga, švaru, įspūdinga. 
Ikonos ir kitas inventorius pri
žiūrėti, sienos, lubos, grindys 
nesišaukia šluotos ar dažų. Nie
ko panašaus, ką mačiau katali
kų bažnyčiose ką tik aplankiau! 
Išėjęs dairausi iš oro. Aptvar
kyta ir prižiūrėta. Cerkvės ku
polai žvilga nudažyti sidabri
niais dažais ir kviečia praeivį 
domėtis šiais maldos namais.

Pakeliui pasitaiko dar viena 
cerkvė. Manau, kad ir ji atro
dys geriau už katalikų bažny
čias, kaip ir dvi anksčiau mano 
lankytos. Vieton objektyvesnės 
nuomonės sužadins tik pasipik
tinimą. Be didelio noro užeinu 
vidun. Vyksta pamaldos. Žmo
nių apie pora šimtų. Dalis jų 
arčiau durų, matyt, dainų šven
tės smalsuoliai. Neapsirikau. 
Ir ši cerkvė gerame stovyje.

Tęsiu kelionę viešbutin. Gal
voje subręsta aiški išvada: cerk
vių protegavimas mano patirti
mi pagrįstas. Kodėl? Suradau 
tik vieną atsakymą: cerkvės yra 
viena svarbiųjų lietuvių rusini
mo priemonių”.

2.

SLAUGYMO NAMAI 
VISUR BLOGI

Floridos Senesniųjų Piliečių 
Kongreso pirmininkas Max 
Friedson iš Miami viename 
savo narių susirinkime pasa
kė, kad “daugumas senelių 
slaugy mo namų yra tik sandė
liai graboriams”.

“Jie (graboriai) negali pa
laidoti mus visus iš sykio, dėl 
to jie mus padeda į šaldytu
vus, vadinamus slaugymo na
mais iki jie galės mus pasiim
ti’.’

Friedson pranešė, kad SPK 
(Senesniųjų 
sas) įteikė 
(legislatūrai) 
tų programą.

“Mes turime būti klasifikuo
jami kaip veteranai”, aiškino 
kalbėtojas. “Mes valdžiai iš
laikyti mokėjome mokesčius 
visą amžių. Mes nebeturime 
rytojaus. Mes turime tik šian
dieną”. FSPK turi 150,000 
narių su 125 skyriais. Kaip ži
nia, St. Petersburg yra pagar
sėjęs kaip “senių miestas”, 
nors paskutiniais metais jau
nieji senius jau pralenkia kaip 
mieste taip paplūdimyje.

Piliečių Kongre-
Floridos seimui 
vykdyti 13 pųnk

VINCAS ŽEMAITIS

VEIDU Į VAKARUS -

(Etnografinių sienų klausimais)
14

Jau 50 metų mes tūpciojame vietojej 
nepajėgdami išsiaiškinti mūsų tautos et-| 
nografinių sienų. 700 metų vilkusi sunkų 
vergijos jungą lietuvių tautos dalis vakaj 
ruošė, iš juodųjų kryžiuočių patekusi į 
raudonųjų — buvo sužlugdyta. Mums ji 
atrodo svetima, neįdomi, nes ir jos praei4 
lis yra mums tamsi, nežinoma. Nors mes, 
laikome savo tautos kovų avangardu, beti 
pradedame pamiršti, kad mūsų sąlygose' 
vienintelis veiklus ginklas, kurį mes gali
me sėkmingai naudoti, yra tautos gyvy
biniais likiminiais klausiniais, objekty
vaus mokslo duomenimis paremtų studijų 
išleistos iknygos ne vien lietuvių, bet irt 
svetimomis kalbomis. Mes skundžiamės irt 
leisinamės, kad nėra kas parašo, aukšti 
honorarai!... Norėdami surandame lėšų; 
jaunimui stipendijoms, rizikuodami ar 
jie kuo nors už tai atsilygins... Tuomet 
kai pilnai kūrybingi, moksliniam darbui 
pasiruošę asmenys, likimo mums skirti 
būti mūsų tautinės kovos barikadų vadais, 
priversti gaišti beprasmiai laiką, dėl būti
niausio duonos kąsnio. Visa tai mums ■ne
apeina! ...

Rados, matau, beštOViūtį kovos bari-*

kadoj šį gintarinio Lietuvos pajūrio kuklų 
sūnų — patriotą, apdovanojantį mus (be 
jokio honoraro!) savo nuvogtų (po sun- 

■ kaus darbo) poilsio valandų — kruopščių 
; istorinių studijų darbo vaisiais — su vil
tingu šūkiu: “kurkime, dar kartą kurki
me, jei visko ir nepaskelbsime, tai būsi
me nors medžiagą paruošę!’’... Pagalvo
kime, ar mes galime ramiai, šaltai būti 
tuo patenkinti ? ...

Kitas, kaip jau minėjau, Baltijos pajū
rio ir Visos ’Mažosios Lietuvos mylėtojas ir 
jos labui sėkmingai bedirbąs yra aukštai
tis,, anot istoriko Daukanto, lietuvis kal
nėnas, —‘Henrikas Tamašauskas. Kadaise 
jam teko daug kartų skautaujant ilges
niam.1 laikui nušileisti iš savo aukštumu i 
Baltijos pajūrio žemumas, žemaičius. 
Anot jo, ten patirti išgyvenimai paliko 
jam neišdildomą įspūdį, suartino dvasi
niai su šiomis lietuviškojo pamario ir pa
jūrio žemėmis ir sužadino karštą meilę 
joms.

Henrikas Tamašauskas gimė 1918 m. 
gegužės'13d., proistorinėje lietuvių galin- 
dų-žemėje — Smolensko gubernijoje, Po- 
činok mieste, lietuvių pabėgėlių nuo karo 
šeimoje. ‘ Laiką nuo 1920 iki 1914 m. pra
leido Lietuvoje. Jis baigė aukštesniąją ko
mercijos mokyklą, dirbo Biržų Apylinkės 
teisme ir Švenčionių Mokesčių inspekci
joje. Po antrojo pas. karo baigė gamtos 
mokslus Vokietijoje, Karlsruhe Aukštojo
je Technikos mokykloje, chemijos fakul- 
-tėle. 'Nuo 1951 metų, atvykęs į J. A. V., dir-

4

V. Žemkalnis str. “Menas ar 
meno šakų sintezė” rašo:

“Įvairiais istorijos laikotar
piais būta estetikos dėsnių ne
paisymo. Antai Vilniuje krin
ta j akis kadaise pastatyti Gele
žinkelio valdybos rūmai —vi
siško architektūros harmonijos 
su gamtovaizdžių nesuvokimo 
akivaizdi iliustracija. Nevaly
vas statinys išdygo Vilniuje ir 
mūsų dienomis — tai baseinas, 
sporto rūmai Gedimino kalno ir 
Paveikslų galerijos aplinkoje. 
Ir tai, deja, nebepataisoma klai-

Yra ir kitų neigiamų pavyz
džių. Kaune sporto Įrenginių 
kompleksai beatodairiškai skver 
biasi Ąžuolynan ir naikina pa
grindinį miesto sveikatingumo 
šaltinį; turiu galvoje natūralų 
Kauno deguonies baseiną, mie
sto gamtinį ventiliatorių, jo 
plaučius. O juk tai unikalus 
dalykas. Europoje: miesto cen
tre — ąžuolų miškas. Deja, šian
dien jau to miško tik likučiai 
beliko ir dar čia statomas sta
dionas”.

Vilniaus geležinkelio valdybos 
rūmus statė carinė okupacija, 
būtų įdomu žinoti pavardes ir 
tautybes architektų, kurie statė 
sporto rūmus.

J. Cicėnas

ba aviacijos kartografijos įstaigoje etati
niu technikinės literatūros vertėju vokie
čių ir rusų kalbomis. Etnografinėmis pro
blemomis susidomėjo būdamas Švenčio
nių krašte, iš kur rašęs reportažus “Biržų 
Žinių” savaitraščiui. | Literatūra apie Ma
žąją Lietuvą domisi nuo studentavimo lai
kų ir turi surinkęs dimg retos ir Įdomios 
medžiagos.

H. Tamašauskas ne tik mane asmeniš
kai, bet ir daugeli “N” skaitytojų, suįdo
mino savo kelionių .reportažais: “XX a. 
Kristijono DonelaiėiolMaž. Lietuva”. Liko 
įspūdis, kad tai rašoi— koks nors to kraš
to į pensiją išėjęs mokytojas, skersai ir iš
ilgai Maž. Lietuvą išvaikščiojęs ir gilia 
meile ją pamilęs. SuStipažinome laiškais... 
Pasirodė, nebuvo mano taip jau daug su
klysta. H. T. ruošėsi.‘aprašyti Maž. Lietu
vos lietuviškiausiai išlikusią jos dalį — 
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritis. 
Buvo sutarta, kad be būdingų buitinių to 
krašto apraiškų aprašymo, amžinam jo 
lietuviškumui paryškinti, būtų paminėtos 
gyventojų pavardės ir atskirai apskritimis 
sudarytas sąrašas visų vietos vietovardžių 
ir vandenvardžių.

Mano turimą apie 200 vienetų sąrašą, 
jis papildė, surasdamas naujų iki 600, o 
kalbiniai jį patikrinęs mažlietuvis M. Nau- 
buras dar pridėjo apie porą šimtų. Taigi 
vien Pakalnės (Lankos) 
800 atskirų pavadinimų, 
vieni iš lietuviškiausių, 
žesnis jų sąrašas bus iš

apskr. bus apie 
iš jų apie 95% 
Nedaug ką ma- 
Labguvos apskr.
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KITUS SKAITYTI
NAUJI E NAS

AUGALINIAI RIEBALAI 
NUO KEPIMO NEGENDA

Ne visiems daktarams 
galima patikėti

Harvardo universiteto nutri- 
cijos departamento prof. Fred
rick J. Stare, M. D. subarė Be
verly Hills, Kalifornijoje, inter- 
nistą Dr. Edward Pinckney už 
visuomenės ir gydytojų klaidi
nimą, kurs perspėjęs, esą nega
lima augalinių riebalų (alyvų) 
vartoti kepimui nei virimui, nes 
jie tuomet pavirstą saturuotais 
riebalais, tai yra tokiais, kaip ir 
gyvulių taukai.

Dr. Pinckney kažkuria pro
ga paskelbęs: “... atrodo, būtų 
apsileidimas iš gydytojo pusės 
patariant vartoti augalinius rie
balus ir aliejus kartu neperspė
jau t, kad tokius riebalus ir alie
jus negalima kaitinti nei var
toti virimui...”

“Pareiškimas be fakto ir vi
siškai juokingas 5 kiekvienam, 
kas žino nors ką apie riebaluo
se ir aliejuose kepimą”, pareiš
kė Dr. Stare.

Naminio virimo (ir kepimo) 
temperatūros nepaverčia augali
nių riebalų į gyvulinius rieba
lus. Net restoranuose, kur tie 
patys riebalai yra vėl ir vėl nau
dojami, augalinių riebalų paki
timas yra veik nulis”, užtikrina 
Dr. Stare.

LOS ANGELES. — Dvi spro
gusios bombos sužalojo banką 
ir didelę krautuvę. Per 14 mė
nesių Los Angeles sprogo 17 
bombų. Paskutiniuose sprogi
muose sužeistų nebuvo.

Įdomių kelionių po tas dvi apskritis apra
šymai, budingi to krašto vaizdai — nuo
traukos, vietovardžių vardynas, žemėla
piai sudarys veik Liet. Enciklopedijos dy
džio I-jį tomą: “Lietuviškasis Pamarys”.,

Kad šis pirmas tomas galės gražiai, pa
traukliai pasirodyti,, tai be “Naujienų” 
tenka garbė ir gili lietuvių tautos padėka 
$1,000 mecenatui miškininkui Jonui Kriš
čiūnui (Čikaga). Jis- autoriaus Maž. Lietu
vos aprašymais (Kr. Donelaičio M. L.) buvo 
sužavėtas. Be to J. K.i prisiminė savo tė
velio pasakojimus, -kai dar šio šimtmečio 
pradžioje jis (nuo Gelgaudiškio — Kai
melio) pasiekdavęs Pilkalnio, Tilžės, 
Skaisgirių ir net Karaliaučiaus turgus, ir 
visur galėjęs su vietos gyventojais lietuviš
kai kalbėti. Tenka pripažinti, kad ši gerb. 
Jono Kriščiūno lietuviškam mokslo reika
lui paremti dosni -auka yra nepalyginamai 
vertingesnė už auką i premijuotam roma
nui.

Beruošdamas ši I-jį tomą H. Tania-' 
šauskas tvarko medžiagą II-jam “Lietu
viškasis Paaistmarys”, kur bus aprašyta 
Tvankstės (Karaliaučiaus miestas ir aps
kritis), žemija (vok. Semelland, šventpi- 
lio (lieiligenbeil), Ylavos (Pr. Eylau) ir 
gal Vėluvos apskritys. 6 — 7 tomų apimty 
numato duoti visos Maž. Lietuvos aprašy
mą, be to, porą tomų prutėnų žemių ap
rašymui. Tai vis laisvalaikio studijos po 
darbo valandų įstaigoje.

Reikia laukti, kad autorius 2-am tome 
pateiks stiprių įrodomų duomenų apie

Tvankstės (Karaliaučiaus) ir žemijos lie
tuviškumą. Vokiečiai šią sritį laikė jau 
XVIII šmtm. suvokietinta, tuomet, kai šio 
str.- autoriui dar 1923 m. vykstant iš Kara
liaučiaus į Piliavą, Įlipusį traukiniu apie 
60 metų moteriškė pasisakė esanti lietuvi
ninkė ir kad “šišon seni žmonės dar šnek 
lietuviškai” tik jaunieji vėkiškai.(Sk. pla
čiau: V. žemaitis. Sudūvos Praeitis. Chi
cago 1964. 51 pusi.)

(Bus daugiau)

Skaitykite į ir platinkite
Dienraštį
“N A U J [I E N A . S”

Jos visad rašo
TEISYBĘ

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KITJMU
I VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

Čekius arba Money Orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 -So. HALSTED STREET, 
CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229
Rezid. telefu WAIbrook $-5076

Kasdien nuo 10 Ud 12 vai. ryto, 
įuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

R.W. teL 2394683

DR. K. G. BAiUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 Į

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. BIEZIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezitL: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

rirmadieniais ir kėtvirtad. 1—7 vaL, 
antrad,, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - E1SINAS 
AKUŠERIJA 1R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave.. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamDimi Mi 3-0001.

Marquette Parko namy savininku draugijos nariai pasisakė pries pigiu namy statybą. Labai dažnai pigiuose 
namuose apsigyvena pigūs žmonės, kurie visiškai nupigina vertingas nuosavybes.

MARQUETTE PARKO ŽINIOS
Namų Savininkų organizacijos susirinkimas

Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizaci
jos narių susirinkimas įvyko
balandžio 16 d. vietos lietuvių 
parapijos salėje. Susirinkimų 
pradėjo pirm. Juozas Bacevi-

fr -X

GRAD1NSKAS

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TURIME APARATŲ SU

PENKIŲ METŲ
GARANTIJA

TRANZISTORIAMS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJI

l--- :— —J

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 kiLXM.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tek: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
kėtvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

čius, padėkodamas nariams ir 
svečiams už gausų dalyvavi
mą. Praeito susirinkimo pro
tokolą perskaitė sekretorius 
Antanas Stakėnas. Protokolas 
vienbalsiai buvo priimtas.

Stasys Patlaba pristatė nau
jus narius, išreikšdamas pa
sitikėjimą, kad jie atkreipė 
dėmesį į valdybos paraginimą 
vietos lietuvių, kad jie stotų į 
organizaciją ir prisidėtų prie 
šios kolonijos reikalų gynimo. 
Pirmininkas Bacevičius taip 
pat pabrėžė, jog juo organiza
cija turės daugiau narių, tuo 
jos balsas bus svaresnis. Be to, 
jis pasiūlė 69 gatvę nuo Wes
tern iki California pavadinti 
Simo Kudirkos vardu. Pagal 
jo planą tas gatvės tarpas tu
rėtų būti apsodintas gėlėmis ir 
uždarytas motoriniam judėji
mui.

Jonas Evans tą sumanymą 
parėmė. Įvyko gyvos diskusi
jos. Išryškėjo nusistatymas, 
kad pirmiausia reikia atsi
klausti vietos biznierių ir ben
drai tos vietovės gyventojų. Va 
dinasi, patirti* iš jų, ar jie to
kiam planui pritaria.

Vicepirmininkas Juozas Bag 
džius kalbėjo apie gresiantį 
kolonijai pavojų iš rytų pusės, 
išdėstydamas švietimo tary
bos planus, susijusius su mo
kyklomis (vežiojimu iš rytų 
mokiniu i mūsų vietos mokyk
las).

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Jeigu šiais 1971 metais^ rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

Algis Regis kalbėjo apie šv. 
Kazimiero kapines. Pažymėjo, 
kad daug jau laimėta. Tačiau 
dar daug kas turi būti laimėta. 
Esą, mūsų pastatyti pamink

tais pinigais. Ir statyti tam, 
kad ilgam pagerbtų mums 
brangius asmenis ir bylotų apie 
juos. Bet ką jie mums bylos, 
būdami iškelti į patvorį? Vy
tauto daržas, pareiškė jis, 
kuris priklausė kapinėms, jau 
parduotas. Jame jau statomi 
prekybos bei gyvenamieji na
mai.

Pirmininkas Bacevičius pra
nešė, kad senatorius Pranas 
Savickas yra pasiūlęs Įstatymo 
projektą ryšium su pigiųjų na
mų statymu Chicagoje. Pa
gal tą projektą tokiems na
mams statyti turi būti gautas 
sutikimas gyventojų tos vieto
vės, kur numatoma tie namai 
statyti.

Pirmininkas Bacevičius ir 
vicepirm. Bagdžius painforma 
vo susirinkusius apie lietuvių 
surengtą demonstraciją prie 
teisėjo Austin namo, esančio 
Fošsmore, II... Demonstracija 
buvusi ‘‘ant ratų”. Vietos gy
ventojai, kaip pasakojo Sta
kėnas, labai idomavosi ir klau 
siriėjo, kodėl mes čia atvyko
me. Esą, tokios demonstraci
jos jie niekad nebuvo matę.

Kai jiems buvo, lyg juokais 
paaiškinta, kad Marquette Par
ko namų savininkai atvyko 
čia paieškoti .vietos neprašy
tiems svečiams, kuriems pla
nuojama Marquette Parke sta
tyti namus, tai miestelio gy
ventojai mandagiai pasiūlė 
nešdintis lauk. Ir nešdintis 
kaip galima greičiau.

Povilas Žumbakis patarė 
laikytis rimtai ,ir neišsišokinė- 
ti, rengiant demonstracijas ir 
piketavimus. Tokiais atvejais 
esą svarbu įtraukti Įtakinges- 
niuš asmenis.

Stasys Patlaba kalbėjo apie 
Marquette Parko apylinkės pa

-kykiiuiu amžiaus vaikų ant
plūdis kelia susirūpinimą. 
Paskui vaikus seks ir tėvai. Pi
giųjų namų statyba gali skau
džiai atsiliepti, nes su atsira
dimu nepageidaujamo elemen 
to gali nuosawbiu vertė suma
žėti. Jau atsirado “vaduotojų”, 
kurie kalbina namų savinin
kus įsipareigoti, kad jie nie
kur nesikeis.

Atsargiai su tokiais įsiparei
gojimais, nes jie gali būti pa
naudoti prieš mus pačius. 
Pirm negu padėti savo parašą 
po bent kokiu įsipareigojimu, 
patartina susižinoti su valdy
ba ir išgirsti jos nuomonę.

Pirmininkas Bacevičius, pa 
dėkojęs už rimtą svarstymą 
kolonijos reikalų, prašė visus 
dalyvauti Spaudai paremti 
baliuje, kuris fvyks gegužės 
22 dieną Marquette Parko pa
rapijos salėje.

Stasys Patlaba

help your* 
HEART FUND 
help your HE

BUY O. S. SAVINOS BONDS

BEVERLY HILLS GĖLINYŽIA
GtLŽS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 1-0833 Ir PR 8-08341 
..     ———  ------- --------- _ -

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS*
5525 So. Harlem Ave. — 536-1221

- TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.' HEmlock 4-2123 
Rezid. tel'#... Glbson 8-6195

Priima ligon.us pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti tclef. HE 4-2123 
iei noatsil>pia tai telof GT 8-6195

o. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PfrOTEZISTAS

V Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom*

’ (Arch Supports) ir t t
Vai - g_ 4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1.
2150 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Every year we fail 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
win tell you how you can help.

r~----------------- ------------- 1
I Write: The Pretidenft Corrurittee
I oe Mental Retardation,
| Wethington, D. C. 30201.

SKAITYK PATS IR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI 
naujienas
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I ---- ----------

City------------------------------------------ —-----
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lai yra išvietinami į patvorius, dėti, kuri diena po dienos sun 
Jie buvo statyti sunkiai uždirbĮkėja. Esą, iš rytų pusės mo-

Lietuvių Marquette Parko Namų Savininkų Organizacijos atstovai Spring- 
fielde, Illinois valstijos sostinėje. Šių metų balandžio mėn. 20 dieną pa
veiksle matomi vyrai buvo nuvažiavę protestuoti prieš projektuojamą pi
giųjų butų įstatymą. IŠ kairės į dešinę paveiksle stovi: Vitoldas Petrauskas, 

Juozas Bacevičius, Antanas Stakėnas ir Petras Stakauskas.

Akių ligų specialisto 
paskaita

Dr. Mindaugas Vygantas pe
reitą savaitę Drake viešbutyje 
darė pranešimą tema: “Betinal 
Detachments in the Juvenile” 
Chicagos Ophthalmological So
ciety susirinkime apie jo paty
rimus, gydant vaikų ligas. Pra
nešimas dalyvių tarpe sukėlė 
didelį susidomėjimą ir diskusi
jas.

Dr. Vygantas š. m. sausio mė
nesį buvo priimtas nariu Į virš- 
minėtą sąjungą po to, kai po 
nuodugnaus pasiruošimo iš kar
to išlaikė pereitų metų birželio 
mėnesyje American Board of 
Ophthalmology specialybės eg
zaminus ir buvo pripažintas šios 
srities specialistu, šiais metais 
jis yra kandidatas į akių specia
listų daktarų akademiją (Aca
demy of Ophthomology), į ku
rią primama tik tam tikrą laiką 
išbuvus kandidatu ir jei akade
mijos nariai nubalsuoja kandi
datą priimti.

Dr. M. Vygantas profesoriau
ja Illinois Universiteto., medici
nos fakultete ir jau keletą metų 
užsiima privačia praktika Chi
cagoje, daugiausia darydamas 
retinos operacijas (oblatio). 
Yra įvairių tautybių ligomų jo 
pacientų tarpe. Pats daktaras 
jaučia didelį vidujinį pasitenki
nimą, kai labai jautri retinos 
operacija pasiseka ir tuo išgel
bėjamas žmogaus regėjimas. 
Tokią pagalbą Dr. Vygantas 
yra suteikęs ne vienam lietu
viui.

Profesorius Mindaugas Vy
gantas yra, vedęs Austę Palio- 
kaitę, kuri Chemijos daktaro 
laipsnį prieš keletą metų įgijo 
Illinois universitete (Urbanoj 'j. 
Po to atlikus “post dočtorial” 
studijas ir mokslinę praktiką 
Chicagos universitete kaip pro
fesoriaus asistentė, perėjo pro- 

I fesoriauti ir dirbti mokslinius 
tyrimus Northwestern uhiversi-

• tete Evanstone. E. P.

Susirinkimų ir parengimų

• PRANEŠIMAI
★

— SLA 134-tos Motery Kuopos su- 
I sirinkimas įvyks ketvirtadienį, gegu
žės 6 dieną, 7:30 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Visos narės 

i kviečiamos atsilankyti.
C. Austin, fih. rast.

—
— Bridgeport© Lietuviy Namu Sa- 

vininky Dr-jos mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks antradieni, gegužio 4 
dieną Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 

13133 So. Ralsted St., 7:30 vii. vak. 
’Kviečiame visus narius ir nares į su
sirinkimą. nes yra svarbiu reikalu. 

Į Dr-jos ižd. Kostas Stula mirė praeitą 
1 mėnesį, tai turėsime išrinkti nauja 
j iždininką ir taipgi yra kitu Svarbiu 
reikalų aptarti. r

A, Kaulakis, rast.

— Joniškieciy Labdarybės ir Kultū- 
; ros Klubo narių eilinis susirinkimas
• įvyks antradieni, gegužio 4 d. Talman 
salėje, 4500 So. Talman Avė. lygiai 
8:00 vai. vak. Visus narius ir nares 

I kviečiam atsilankyti, nes yra daug 
reikalų aptarti ir pranešimus išklau
syti. Po susirinkimo bus pagerbimas 
motinų, vakarienė ir kiL

Antinette Kalys, rast.

— $LA 36-tbs kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, gegužio 
5 dieną Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 so. Halsted St., 7:30 vai. vak. 
Visi nariai ir narės kviečiami į susi- 
riiiKimą. Kurie dar neužsimokėjote 
savo nario mokesčio, tai būtinai užsi
mokėkite. kad neliktumėt suspen-

1 duoti. A. Kaulakis, rast

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehfll 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DAIM1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTC 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cfcero, Ill. Phone: OLympic 2-1003 
w—— »r —111 we I jg- ■ ■ ■ — —II ■ ■■ —m !■ ■!! mm I. n i i

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

GEORGE F. RUDMINAS
3'119 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

S — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— MONDAY, MAY 3, 1971



Janinos Armonienės dainų

Armonienę daug kam teko gir
dėti įvairiomis progomis ir pa
sigėrėti jos gražiu dainavimu. 
Dainos mėgėjai greitu laiku vėl 
turės malonią progą ją išgirsti, 
šių metų gegužės 23 dieną, sek
madienį, L D. K. Birutės Chica
gos Centrinio skyriaus valdyba 
ruošia solistės Janinos Arino- 
nienės vokalinį rečitalį. Rečita
lis Įvyks Jaunimo Centre 4 vai. 
popiet.

Solistė Janina Nomeikaitė - 
Armonienė gimė gražioje Dzū
kijoje, Nemaniūnuose. Nuo vai
kystės ji augo muzikos supama, 
nes visa Nomeikų šeima buvo 
žinoma muzikų tarpe. Ypač jos 
brolis Zenonas Nomeika plačiai 
buvo žinomas kaip vargonų vir
tuozas. Abu vaikai muzikos 
pradžią gavo iš savo tėvo vargo
nininko Jono Nomeikos. Būda
ma 6 metų, Janina jau mokėsi 
skambinti fortepionu. Sulau-

dzevičiūtė. Jos visos daugiau ar pareiškė nemėgstąs tokių, kurie 
mažiau Komptone ir kitose lie- nuodija jaunimą ir visą ben- 

Į tuvių kolonijose koncertavo ; druornenę.
į bažnytiniuose ir pasauliniuose 

kus 12 metų, tėvas mažajai Ja- parengimuose. Dac ligi išvyki- 
ninai jau leido giedoti bažnyti- nio Į JAV Kempteno liet, gim- 
niaine chore, ir tik duetuose, i nazijoj dėstė anglų kalbą. 
Čia jau aiškiai buvo 
jos dainininkės gabumai.

Janina Aonieikailė ištekėjui 
irgi už muziko Petro Armono. | 
Klaipėdos Muzikos i 
persikėlus į Šiaulius, 1940 m. ji 
Įstojo į St. Dievaitytės ’-----
vaujamą dainavimo klasę. 1941 
m. pasitraukė Vokietijon. Dai
navimo studijų nenutraukė, ir 
3 metus balsą lavino pas prof. 
Valentiną Zdrajkovsky, Kemp- 
tene-Allgau. 1945 m. Austrijoj 
Gollingene pavadavo vargoni
ninkaujantį vyrą, kuris buvo 
priverstas dirbti fabrike. 1946 
m. Kemptene - Allgau dalyvavo 
P. Armono vad. solisčių grupė
je, kurioje be jos dalyvavo St. 
Daugėlienė, P. Bičkienė, L Gar- 
miūtė - Eitutienė (buvusi Kau
no “radiofono teta” — prane
šėja) ir operos solistė Pr. Ra-

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MAINTENANCE

pastebėti | Atvykusi į Ameriką su daina 
I irgi nesiskyrė. 10 metų gyven
giama Rorchestery, N. Y., kon
certavo Amsterdame, Niagara 

mokyklai • ^a^s» Wellande, Buffalo, St. 
i Catherines, Hamiltone. 4 me- 

vado- lus gyvendama Kalifornijoj dai
navo Santa Barbara, Los Ange
les, San Francisco ir Oxnard. 
Visur dainavo su pasisekimu 
lietuviams ir amerikiečiams. 
Savo maloniu balsu ir gera dai
navimo forma visur paliko kul
tūringos solistės Įspūdį.

Bendrai Janina Armonienė 
yra ne tik dainos ir muzikos 
mylėtoja, bet draugiška ir nuo
širdi visiems, su kuriais jai ten
ka susitikti ir bendrauti. Taigi 
gegužės 23 d. vėl turėsime ma
lonią progą pasigėrėti jos gra
žiu sopranu. Jai akompanuos 
kompozitorius - pianistas VI. 
Jakubėnas. P. Vn.

Moterys politikuoja
Illinois Moterų Balsuotojų 

lyga savo 36-tame metiniame 
suvažiavime priėmė rezoliuciją, 
raginančią prezidentą Nixoną 
pripažinti komunistinę Kiniją, 
kurią reikia -skubiai priimti Į 
Jungtines Tautas.

Moterų lyga tačiau atsisakė 
svarstyti aborto klausinius ir 
Illinois pasiūlytus tuo reikalu 
įstatymus.

Young man with some electrical 
tool repair experience. 

Permanent.
Must speak and understand 

Engiish.-
Call for appointment

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

Solistė Janina Nomeikaitė - Armonienė

Ne cukrus ir ne LSD
Balandžio 15 d. Illinois Inves- 

tigacijų Biuras padarė daug 
kratų pietiniuose Illinois uni
versitetuose ir plačiai pagarsi
no, kad atrasta daug ginklų, 
narkotikų ir sprogmenų. Dė. 
tų kratų spauda jau kritikavo 
tos Įstaigos pareigūnus, nes jie, 
vykdami į kratas, pasikvietė ir 
televizijos stočių kameras, kac 
jos galėtų nufilmuoti kratų 
eigą.

Dabar skelbiama, kad tarp 
rastų narkotikų buvę šeši svarai 
“LSD” miltelių visai nėra LSD, 
bet kaž kokia kita medžiaga, 
kurią dar tiria chemikai. Stu
dentai savo laikraštėliuose tvir
tina, kad tai buvęs rudas cuk
rus. Chemikai sako, kad tai ne 
cukrus. Trys studentai, suimti 
dėl to LSD, dar laikomi kalėji
me, kol paaiškės ;kas tai per 
medžiaga.

Komitetas priėmė 
sen. Savicko projektą 
Illinois senato savivaldybių 

komitetas priėmė 8 balsais prieš 
2 senatoriaus Frank Savicko pa
siūlytą projektą, kuris leistų 
gyventojams atskiruose Čika
gos warduose balsuoti ar jie 
nori pigiųjų butų kolonijų savo 
apylinkėje ar nenori. Prieš įsta
tymą komitete smarkiai kovojo 
negras sen. Fred Smith, kuris 
tvirtino, kad Įstatymą Įkvėpė 
rasizmas.

Sen. Savickas, priešingai, aiš
kino, kad rasizmas nieko ben
dro neturi su šiuo įstatymu, nes 
jis daugiau gina atskirų apylin
kių ekonominius interesus.

Čikagos 31-mo wardo alder- 
manas Thomas Keane pareiškė 
nuomonę, kad Savicko projek
tas bus sunku Įgyvendinti, nes 
wardai yra tokie dideli, kad jie 
nesudaro vienos gyventojų ben
druomenės. Galima statyti bu
tus viename wardo gale ir kita
me gale gyvenantieji visiškai 
nebus tų namų paliesti, aiškino 
Keane.

Sen. Savickas tvirtino, kad 
gyventojai turi; pilną teisę pasi
sakyti dėl to, kas artimai palie
čia jų apylinkės interesus, 
tikisi, kad pilnas senatas 
priims jo pasiūlymą.

Opening for Spanish & English 
speaking man. Age open. Lite 
typing; figure aptitude. Tele

phone & sales. Will train.
NUGENTS - AMERICAN 

1156 W. 51st STREET 
268-6051

— ' ----- as? t—■ —
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

WOMAN
For general housework and cooking. 
Stay or go. Must be experienced and 
have excellent references. Lake 
Shore Drive apartment. Two adults.

6 days.
Must speak some English.

645-0960.

PATYRUSI ŠEIMININKĖ 
Dirbti Highland Parke gyvenančioje 
šeimoje, mėgstanti vaikus ir turinti 
rekomendacijas. Privatus kambarys 
su vonia. Susikalbėti angliškai. Skam
binkite Mr. GROSSMAN nuo pirma
dienio iki penktadienio 9—5 vai. tel. 

262-5000.

COOK

St. Lawrence Monastery 
77th & Central.

Call
GI 8-6900

GENERAL OFFICE
Pleasant surroundings, interesting 
work in Hotel managers office. Able 
to meet public. Some shorthand 

necessary. Light dictation.
Phone YA 7-5580

Ext. 283, for interview.

RENTING IN GENERAL 
Nuomai

Jis 
irgi IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU

TAS su vonia suaugusiems be įnamiu. 
Skambinti 847-6492.

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

PAVASARIO PLANAS

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele.. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

m a

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

Fanatikų darbas
Du jauni vyrai ir dvi mergi

nos Įsibrovė Į Evanstono kari
nės prievolės Įstaigą ir raudo
nais dažais bei smala sulaistė 
tos Įstaigos kartoteką. Jie patys 
paprašė Įstaigos tarnautojų, kad 
pašauktų policiją ir, atlikę savo 
darbą, ramiai pasidavė.

Trys jaunuoliai jau yra baigę 
Lojolos universitetą, o vienas 
dar baigia. Jie jau anksčiau 
yra pasižymėję savo veiksmais 
prieš Vietnamo karą ir yra da
lyvavę Įvairiuose protestuose.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

Nemėgsta pornografijos
Teisėjas Julius Hoffman sun

kia bausme nubaudė vieną New 
Yorko gyventoją už pornografi
jos platinimą Čikagoje ir už 
siuntimą pornografijos paštu. 
Kaltinamasis gavo didžiausią 
bausmę — penkis metus kalėji
mo ir 5,000 dol. baudą. Teisėjas

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublic 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

r*f \lių. gyvybės, svei- 
i r*1^**^! katos ir biznio.

Patogios išsimokė- 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 3-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
■ II 1.11 I I -  —! . ■■ ,

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tol. 254-3320

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

E. ŽUKAUSKAS

spintelę reikia 
tvarkingai už-

Savo naminę vaistų 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkute* Ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvyktų klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta Ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs. __ ,

/ .... ' n
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų mėty patyrimas.

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

— Ona ir George Borchertas, 
anksčiau gyvenę Beverly Sho
res, Ind., persikėlė į Chicagos 
pietvakarių priemiestį. G. Bor
chertas yra žinomas namų sta
tybos kontrak torius.

— Kazimieras Šimkus, Cicero, 
III., Lietuvių kareivių draugijos 
ir kitų organizacijų veikėjas, 
gydosi ligoninėje.

— Marquette, Parko Lietuvių 
Namų savininkų organizacijos 
valdyba pasisakė prieš Illinois 
seimelio Įneštą „įstatymo pro
jektą, kuriuo pigiųjų butų sta
tybą nusprstų ne gyventojai ir 
ne miesto taryba, bet seimelis. 
Sen. Frank D. Savickas (D., 27) 
šiuo reikalu taip pat yra Įnešęs 
projektą, kad tokių butų staty
bą nusprendžia Wardo gyvento
jai balsavimu.

— Marija Marcinkienė, gyv. 
1622 S. 49 Avė., Cicero, III., bu
vo didelė naujųjų ateivių rėmė
ja ir globėja. Kai niekas neno
rėdavo rašyti garantijų šeimai 
su mažais vaikais ar senesnio 
amžiaus žmonėms, ji pirmoji 
ateidavo Į pagalbą. Kai jos at
kviestasis susirgo, ji jį lankė, 
globojo, o tokių buvo ne vienas. 
Dabar, artričio pakirsta, ji pati 
guli ligos patale...-Ir net dabar ji 
pasiteirauja, kaip laikosi vienas 
ar kitas jos atkviestasis. Kažin 
ar daug kas prisimeųa ir aplan
ko ją, sunkiai sergančią, bet gie
drios nuotaikos geradarę?

— Bridgeport© šv. Jurgio li
tuanistinė mokykla gegužės 
mėn. 9 d. 3:30 vai. p. p. parapi
jos salėje ruošia Motinos Dienos 
Minėjimą, bei Abiturientų iš
leistuves. Programą atliks lit. 
mokyklos mokiniai, vadovauja
mi mokyklos vedėjos mok. M. 
Šulaitienės, moksleivių ansam
blio vadovo V. Bilitavičiaus, 
taut, šokių mok. R. Rilitavičiū- 
tės ir kanklių mok. J. Spačkaus- 
co. Tėvų komitetas visus kvie
čia atsilankyti ir kartu su mo-

kyklos vaikučiais pagerbti ma
mytes.

— Aldona ir Albinas Karaliū
nai, Cicero gyventojai, yra eili
niai darbininkai, bet širdį jie 
turi tikrai ne eilinę. Jie nesigai
li savo sunkiai uždirbtų pinigų 
lietuviškai veiklai paremti. Ne
senai didesne suma jie parėmė 
Tėvų Jėzuitų Statybos Fondą, 
o dabar atsilankę Į Cicero lit. 
mokyklos šventę, taip susižavė
jo visa programa ir jaunimu, 
kad sekančią dieną mokyklos 
direktoriui atnešė ir Įteikė mo
kyklos reikalams šimtinę. Jie 
sako, kad liūdna būtų pavasari, 
jei paukšteliai nečiulbėtų, bet 
dar labiau būtų liūdna, jei mū
sų jaunimas lietuviškai nebe
kalbėtų. Mūsų visų pareiga, jie 
sako, remti ši lietuvybės židinį, 
kad pasiaukojusių mokytojų ir 
mokinių niekad nepritrūktų.

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lemont, UI. 
TEL. — 257-5542

GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA mūro rezidencija. 10 

kambarių pajamom ar sau gyventi. 
Mūro garažas. Arti Marquette Parko 
ir Kedzie. $24,500.

KAIP SALDAINIS gražus, šviesus 
apartamentinis mūras ir mūro gara
žas. 2 blokai nuo Marquette Parko. 
Virš $7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47,700.

AR 14.000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkyta". Gražus, ramioj gat 
vėi. Kaina SIO.OOO.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
•6 kambariu mūras. 2 vonios, nauias 
garažas, urieš žaliąjį Marauette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29.500.

TVTPTT 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš S16.000 naiamų metams. Su nuo- 
'aida už $51.000.

4 BUTU MŪRAS, nauias gazu šildy
mas. gera vieta. Rimtam pirkėjui,

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

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

' HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

State Farm Ftfe'end Cįsįąlfr Cwr

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas-sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

3 MIEGAMU anvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminiiaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-moc ir Trov anylinkėie. $29.000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto 
vandens šilima gazu. 2 auto garažas, 
Marauette Parke. S23 500.

12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant 
šilima gazu. aluminijaus langai. 12 
automobiliu nastafvti vieta. Platus 
sklvoas. Virš $24,000 pajamų me
tams Pietvakariu -priemiestyje. — 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

♦ Lietuvių Fondo metinis su
važiavimas šaukiamas 1971 me
tų birželio mėn. 5 dieną, šešta
dienį, 10 vai. ryto Jaunimo Cen
tre, 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, Ill. 60636, tel. (312) 
PR 8-7227. Registracijos pra
džia 9 vai. ryto. LF nariai kvie
čiami dalyvauti.

Rytinio Amerikos Pakraščio 
Lietuvių Fondo konferencija 
Įvyksta 1971 m. gegužės 15 d. 
New York International Hotel, 
Kennedy International Airport, 
Jamaica, L. I. N. Y 11430, tel. 
(212) 995-9000. Registracija 
10—11 vai. ryto. Kas gali, pra
šomi konferencijoje dalyvauti.

šaukia Lietuviu Fondas

Paieškomas krautuvininkas 
šikšnys. Antanas šikšnys, tikras 
krautuvininko šikšnio sūnus, 
dabar gyvenantis Rokiškyje, 
ieško savo tėvo, prieš 25 metus 
Bridgeport©, 3512 So. Parnell 
gatvėje turėjusio maisto krau
tuvę. Antano šikšnio tėvą arba 
jį pažinusius prašome atsiliepti 
tokiu adresu: Walter Rask, 
9727 S. Western Avenue, Chica
go, Ill. 60643. arba patelefonuoti 
238-9787. (Pr).

A. & L. INSURANCE & REALTY

PALIKIMAS. Gražus šviesių plytų 7 
kambarių mūrinis. Nauja karsto van
dens gazu šilima, gera potvynio kon
trolė. 2 mašinų mūro garažas, Mar

quette Parke. Tik $22,500.
Tel. 471-0321.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI i LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progoms.

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

Federalinių Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas ■ 
pardavimai 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

SIMAITIS REALTY 
2737 43rd STREET 

CL 4-2390

OKLAWN BY OWNER
Lawly 5 room house with 2 bedrooms. 
105 x 175’ lot. garage and garden tool 

i shade, 
.tree & 

ing.

Beautifull maple and apie 
shrubery. New fireproof sid- 

Shoppine center close by.
$18.500.

423-6542 or 448-7712.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, šakningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai, 
luriu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. W ESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

BIZNIERIAU KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE




