
Saulėta, šilčiau.
Saulė teka 5:44, leidžiasi 7:51 THE LI TH U AN i AN DAILY NEWS

Thn Zirtf OMt Gmnt {frfi ii milto HnJy to A/di

NAUJIKUOS
TW Lathuaf ■ ObjŪIjt N<w»

PuM'^kcd by The Lithuanian Ncwi Publiabinf Ok* ,

1739 So. Hilstcd Street, PI. 00608
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithoonion In Tbo United

Library of Congress v •
Periodical Pivison

• Washington, O. C. 20

VASHINGTONO POLIC
V0L.LVHI Chica Gegužio-May 4 1971 m. 105

___ _______ ___ __ 1ATSTATĖ TVARKA
OKUP. LIETUVOS GYVENTOJAI
SOVIETU STATISTIKOS ŠVIESOJ 

Gyventojai ir rūsy kalba
Pranešimo 14 skyrius teikia vaizdą — kiek paskiros tauty

bės Sovietų Sąjungos ribose naudoja antrąją — rusų kalbą bei 
kitas kalbas. Lietuviai 1970 m. pasisakė, rusų kalbą laisvai 
moką — 35.9 proc., latvių skaičius didesnis — 452 proc., bet 
mažesnis estų — 29 proc. Kitų tautybių tarpe būdingi bruožai: 
.totorių pasisakė moką rusų kalbą 62.5 proc., vokiečių — 59.6 
proc., gudų — 49, o proc., ukrainiečių — 36.3 proc., armėnų — 
30.1 proc., gi gruzinų — vos 21.3 proc. Paskelbta, kad 1970 m. 
gyventojų surašymo metu gimtąją kalbą nurodė rusų kalbą — 
141.8 mil. žmonių, iš jų 128.8 mil. rusų gyventojų ir 13 milijonų 
kitų tautybių žmonių. Be to, 41.9 mil. žmonių nurodė rusų kalbą 
kaip antrąją kalbą, kurią jie laisvai moka.

Tautybių skaičius Lietuvoje, 
kiek pačių lietuvių

Pats svarbiausias, mūsų at
žvilgiu, pranešimo 15-sis sky
rius. Jis teikia tautybių kaitos, 
1959—1970 m., vaizdą. Pateik
ti skaičiai rodo, kiek lietuvių 
gyvena pačioje okup. Lietuvoje, 
kiek jų gyvena visoje Sovietų Są
jungoje (ir Sibirą įskaitant...) 
ir, kas mums svarbu susekti — 
koks rusų kolonistų skaičius šių 
dienų Lietuvoje.

Jei, kaip aukščiau minėta, 
1970 m. lietuvių visoje Sovietų 
Sąjungoje buvo 2,665,000, gi pa
čioje Lietuvoje jų skaičius sie
kė 2,507,000, tai reiškia, kad 
įvairiose sovietų respublikose, 
žinoma ir priverčiamose sovietų 
darbo stovyklose, jų buvo 158,- 
000.

1959 m., kaip minėta, lietu
vių už okup. Lietuvos ribų, So
viet! jo j e buvo 175,000. Taigi, 
jų skaičius per 11 metų suma
žėjo 17,000.

Kolonistai Lietuvoje
Norėdami patirti, kiek Rusi

jos kolonistų dabar gyvena Lie
tuvoje, kiek jų gyveno 1959 m. 
gyventojų surašymo metu, turi
me suplakti atskirai nurodytus 
rusus, gudus ir ukrainiečius, ži
noma, atmetę rusų ir gudų, se
nųjų Lietuvos gyventojų, dar 
nuo Lietuvos laisvės dienų, skai
čių.

Rusai gyventojai, pgl. 1970 
m. surašymo duomenis, sudarė 
268,000 (arba 8,6 proc. visų gy
ventojų Lietuvoje), gudų buvo 
45,000 (arba 1.5 proc.) ir uk
rainiečių — 25,000 (0.8 proc.). 
Jei juos laikyti naujais ateiviais 
— kolonistais, jų skaičius su
darytų 338,000 arba 10.9 proc. 
visų Lietuvos gyventojų.

1959 m. bendras tų trijų tau
tybių, Lietuvos gyventojų, skai
čius buvo — 279,000. Jei at
mesti Lietuvoje gyvenančius, 
nuo seniau, gudus bei rusus — 
sentikius (1942 m., statistikos 
duomenimis, vokiečių okupaci
jos laikmečiu, gudų buvo 23,000, 
gi rusų — 81,000), tai visvien 
kolonistų skaičius Lietuvoj teiks 
grėsmingai didėjantį vaizdą.
.... Kitos tautybės Lietuvoje

Lenkų Lietuvoje, 1970 m. duo
menimis, buvo 240,000 arba 7.7 
proc. (1959 m. jų buvo 230,000 
arba 8.5 proc.), žydų gyvento
jų 1970 m. buvo 24,000 arba 
0.8 proc., gi 1959 m. — 25,000 
arba 0.9 proc. Taigi, lenkų per 
11 metų “nubyrėjo” 10,000, gi 
žydų — 1,000. Pagaliau, dar 
viena kategorija, “kitos tauty
bės” — jų Lietuvoje 1970 m. 
buvo 19,000 (arba 0.5 proc.), 
1959 m. — 26,000 (arba 1.0 
proc.). Sumažėjimas—7.000.

Rusinimo vyksmas 
Latvijoje ir Estijoje

Paskelbti duomenys dar liu-

IŠ VISO PASAULIO
■

TAIPĖJUS. — Tautinė Ki
nija, atsakydama į Amerikos 
flirtavimą su komunistine Ki
nija, pagrasino, kad tie ame-į 
rikiečiai, kurie važinės į Kini
ją, turės sunkumų gauti vizas! 
atvykti į Formozą. Komunisti
nė Kinija davė vizas 15-kai Fi
lipinų biznierių atvykti į Peki
ne ruošiama prekybos parodą.

KARACHI. — Pakistanas kal
tina Indiją, kurios keli lėktuvai 
pažeidę Pakistano teritorinę 
erdvę. Sovietams tarpininkau
jant, Pakistano diplomatai Ira
no lėktuvu išvažiavo iš Kalkutos 
į Pakistaną, o Indijos diploma
tus iš Daccos išvežė sovietų lėk
tuvas į Indiją.

PARYŽIUS. — Bomba sužalo
jo Amerikos ambasadoriaus bu
tą Paryžiuje, sužeistų nebuvo.

SAIGONAS. — Uraganas 
“Vanda” palietė P. Vietnamą ir 
sumažino karo veiksmus. Komu
nistai bandė pulti vietnamiečių, 
karo bazę netoli Da Nango, ta
čiau buvo atmušti su dideliais 
nuostoliais.

dija apie ryškią rusinimo eigą 
Latvijoje ir Estijoje. Latvių gy- raelyje galvojama, kad atleidimas ristinas su Rogers vizitu Egip- 
ventojų okup. Latvijoje 1970 te. Aly Sabry yra laikomas sovietų draugu. Jis protestavęs prieš 
m. buvo 1,342,000, t. y. vos 56.8 Kogers vizitą.
proc. viso krašto gyventojų. Tuo 
tarpu 1959 m. latviai savo kraš
te sudarė 62.0 proc. visų gy
ventojų.

Panašiai ir Estijoje — 1970 
estų gyventojų buvo 925,000 ar
ba 68.2 proc., tuo tarpu 1959 m. 
jų nuošimtis siekė 74.6 proc. 
Bendras Latvijos gyventojų 
skaičius 1970 m. siekė 2,364,000, 
Estijos — 1,356,000.

Rusų kolonizacija Latvijoje 
ir Estijoje ryški: rusų skaičius 
1970 m. Latvijoje siekė 705,000 
arba 29.8 proc., Estijoje — ru
sų 335,000 arba 24.7 proc. viso 
krašto gyventojų.
Gyventojai pagal išsilavinimą

Be kitų duomenų, dar minėti
nos paskelbtos žinios ir apie gy
ventojų išsilavinimo lygį Sovie
tų S-gos respublikose (12 sky
rius). Vienoje kategorijoje — 
“iš 1,000 gyventojų, kuriems 10 
ir daugiau metų tenka asmenų, 
turinčių aukštąjį ir vidurinį 
(baigtą ir nebaigtą mokslą)” 
Baltijos kraštus liečia duome
nys toki:

Lietuvoje, 1970 m., tokių as
menų buvo 382 (1959 m. — 
232), Latvijoje, atitinkamai me
tams — 517 ir 431, Estijoje — 
506 ir 386. Kitoje kategorijoje, 
iš 1,000 dirbančių turi aukštąjį 
ir vidurinį (baigtą ir nebaigtą) 
mokslą: Lietuvoje — 1970 m., 
— 496 (1959 m. — 250), Latvi
joje, atitinkamai metams — 661 
ir 502, gi Estijoje — 660 ir 448.

(E)

Kiti šaltiniai spėja, kad Sa
bry pasipriešino prezidento su- 

| galvotai Egipto federacijai su 
Libija ir Sirija.

Sabry yra aukščiausios ara
bų socialistų unijos tarybos na
rys. Jis buvo artimas miru
sio prezidento Nasserio bendra
darbis, buvęs ministeris, vice
premjeras, ir buvęs socialistų 
partijos sekretorius. Vienu me
tu jis užėmė premjero vietą. Na- 
seriui mirus jis buvo laikomas 
pirmu kandidatu užimti jo vie
tai. Jis dalyvavo grupėje, ku
ri 1952 metais nuvertė karalių 
Farouką.

Kai kurie Izraelio politikai 
galvoja, kad Egipto prezidentas 
Sadat bando sumažinti sovietų 
įtaką Egipte. Galimas daiktas, 
kad Egipte prasidėjo politinės 
varžybos, kurios gali privesti 
prie kitų pasikeitimų.

Japonų automatai
- sveikintojai

WASHINGTONAS. — Japo
nijoje vis daugiau įvedama au
tomatų, kurie pakeičia žmones 
kai kuriose pramonės šakose. 
Kadangi japonai yra labai man
dagūs žmonės, jie pastato prie 
restoranų ir viešbučių dideles 
lėles, manekenus, kurie linkčio
ja įeinantiems svečiams, juos 
maloniai pasveikina ir išeinant 
atsisveikina. Anksčiau tą darbą 
atlikdavo gyvi žmonės, tačiau da-

Ateinančiame Apollo 15 skridime astronautai dėvės visai naujus 
drabužius, kurie leis jiems ilgiau pasilikti mėnulyje išėjus iš laivo 

ir leis lengviau judėti.

EGIPTO VICEPREZIDENTAS SABRY 
SUSIPYKO SU PREZIDENTU SADAT

AMMAN AS. — Valstybės sekretorius Rogers, gerai saugo
mas Jordano kareivių, aplankė Jordaną ir pažadėjo karaliui Hus- 
seinui finansinę paramą. Iš Jordano Rogers nuvyko į Libaną, o iš 
čia rengiasi vykti į Egiptą Beirute, Libano sostinėje sekretorius 
Rogers buvo sutiktas palestiniečių gatvėse mėtomais, prieš Ame
riką nukreiptais, atsišaukimais. Egipte, belaukiant sekretoriaus 
Rogers, įvyko netikėtas pasikeitimas vyriausybėje. Prezidentas 
Sadat atleido iš pareigų įtakingą viceprezidentą Aly Sabry. Iz-

Tautinė Kinija 
nusivylė Amerika

-Taipėjus. — Tautinės Kinijos 
užsienio reikalų ministeris griež
tai pasisakė dėl valstybės de
partamento pareiškimo, kad 
Formozos suverenumo klausi
mas dar nesąs aiškus ir kad dėl 
Formozos turėtų derėtis Tau
tinė Kinija su Pekinu. Ministe
ris Shu Kai pareiškė labai griež
tą pasipriešinimą šitokiai idė
jai. Į Washingtona šią savaitę 
atvyksta naujas ambasadorius 
James Shen, kuris Washingtone 
pareikš Tautinės Kinijos pažiū
ras į suverenumo Mausimo iš
kėlimą.

Ministeris pridėjo, kad Ame
rika, darydama Pekino režimui 
nuolaidas, tik sužadins jo ape
titą ir atiduos visą Aziją ir Ra
mųjį vandenyną Kinijos komu
nizmo įtakai. Amerika bandan
ti atsisakyti savo vadovaujan
čio vaidmens. Ministeris pareiš
kė viltį, kad Amerika laikui bė
gant “daugiau subręs”.

bar, pramonei dirbant pilnu tem
pu, darbo rankų trūksta ir įve
damos, kur galima, automati
nės sveikintojų figūros.

Autobusuose įrekorduoti bal
sai prašo keleivių nesigrūsti prie 
durų ir praneša sustojimo vietų 
pavadinimus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

Nubaustas 99 metus už 
Martin Luther King nužudymą 
Tennessee kalėjimo kalinys nu
plovė lango grotus ir pabėgo iš 
celės, tačiau nesuspėjo pabėgti 
iš kalėjimo kiemo ir buvo pa
gautas.

+ Prezidentas Nixonas pa
siūlė šiaurės Vietnamui atsiųsti 
visus amerikiečius karo belais- 
vius į Švediją, kuri pažadėjo juos 
priimti. AAmerika ir P. Vietna
mas padarytų tą pat su savo lai
komais belaisviais.

Senate buvo pasmerktos ■ 
demonstracijos Washingtone, se- j 
natorius Mansfield pareiškė, kad 
tokia veikla tik nustato ame* 
rikiečius prieš visus, kurie pro
testuoja dėl Vietnamo karo.

Aukščiausias teismas nu
sprendė, kad mirties bausmės 
Amerikoje neprieštarauja kon
stitucijai.

0 Generolas In Tam Kambo
džoje atsisakė premjero vietos.

New Yorko meras Lindsay 
pagrasino, kad teks atleisti iš 
darbo daugiau miesto darbinin
kų, šalia 2,800 jau atleistų.

> Irane policija ir ginkluoti 
kareiviai okupavo Teherano uni-
versitetą, nemažai studentų su- štą vežimą su Vilniaus ir Lvovo 
imta už priešvalstybinę veiklą.' miestų herbais. Ukrainiečiai atė- 

+ Peru oro susisiekimo linija jo pasiruošę su plakatais: “Len- 
Aerolines Peruanas sustabdė kai, išvaduokite savo pačių šalį, 
skridimus dėl ekonominių sun- tačiau nelyskite į Ukrainą”. Uk-
kumų. Jos lėktuvai skrisdavo 
Į 15 šalių, įskaitant JAV.

Italų krikščionys 
demokratai tariasi
ROMA. — Italijos krikščio

nių demokratų partija ieško 
ateities gairių. Suruoštame sim
poziume darbo ir socialinio ger
būvio ministeris Carlo Donat 
Cattin siūlė partijai suartėti su 
komunistų partija, nes krikščio
nys demokratai esą artimesni 
savo ideologija komunizmui ne
gu fašizmui. Partija turinti iš
spręsti visiems laikams savo 
santykius su komunistų parti
ja.

Partijos sekretorius Arnal
do Forlani pareiškė kitokią nuo
monę. Jis sako, kad krikščio
nių demokratų opozicija komu
nizmui yra aiški, nekeičiama ir 
vieninga. Kiti kairiojo spar
no krikščionys demokratai lai
kėsi nuomonės, kad anti-komu- 
nizmas nėra partijos pastovi, 
nekeistina linija. Jie ragino par
tijos vadus netapti konservato
riais, kaip tapo kai kurios kitos 
Europos krikščionių demokratų 
partijos.

FRANKFORT.—Valstybės pro 
kuroro žmona Martha Mitchell, 
kuri pareiškė, kad Aukščiausią
jį Teismą reikia panaikinti, nes 
jame sėdi devyni seneliai, gau
nanti per dieną apie 1,000 laiš
kų, kuriuose pritariama jos pa
reiškimui.

COLOMBO. — Ceylono vy
riausybei paskelbus keturių die
nų amnestiją sukillėiiams, jau 
apie 1,000 jaunuolių pasidavė 
ir buvo uždaryti mokyklose, 
kur jie bus perauklėjami spe
cialaus komiteto, kuriame yra 
komunistų partijos vadas Kue- 
neman ir trockistų vadas de Sil
va. Manoma, kad kalnuotose 
provincijose dar yra apie 3,000 
sukilėlių, kuriems žadamos švel
nios bausmės už pasidavimą val-
džiai.

GAURUOTIEMS KOMUNISTĖLIAMS
NEPAVYKO SUSTABDYTI JUDĖJIMO
WASHINGTONAS. — Vakar protesto prieš Vietnamo karą 

dalyviai bandė suparaližuoti sostinės judėjimą, tačiau keturis 
tiltus saugojo marinų ir parašiutininkų daliniai ir barzdotų jau
nuolių pastangos nuėjo niekais. Policija panaudojo lazdas ir aša
rines dujas. Buvo suimta apie 6,000 demonstracijos dalyvių. 
Kalėjimuose jie nebetilpo, tai suimtieji buvo gabenami į fut
bolo stadijoną ir kalėjimo kiemą. Daug kur demonstrantai ne
šiojo Viet Congo vėliavas ir šūkavo “Ho, Ho, Chi Minh, NLF 
iš gonna Win”.

...................................... 1 --------------------------- - -1 -

Muštynės Čikagos 
lenkų šventėje

ČIKAGA. — Lenkijos konsti
tucijos diena sekmadienį sutrau
kė apie 50,000 žmonių, kurie 
klausėsi sen. Muskie, guberna
toriaus Ogilvie, atstovo Roman 
Pucinski, mero Daley ir kitų kal
bų. Sen. Muskie kritikavo prezi
dentą Nixona. Įvyko muštynės 
tarp lenkų demokratų ir lenkų 
respublikonų, kurie pasirodė su 
plakatais: “Nixonas yra lenkų 
laimėtojas”. Demokratai puolė 
respublikonus lietsargiais.

Rimtesnis susikirtimas įvyko, 
kai parade dalyvavę jauni uk
rainiečiai pastebėjo vieną išpuo- 

rainiečiai, kurių buvo apie 15, 
tuoj buvo lenkų minios užpul
ti, jų plakatai suplėšyti. -Muši
mas įvyko, kai kalbėjo gub. 
Ogilvie, kuris pareiškė matąs 
“gan gyvą patriotizmo pasireiš
kimą minios viduryje”. Jauni 
ukrainiečiai, net viena 15 metų 
mergaitė, buvo parmušta ant že
mės ir suspardyta.

Pakeičia radijo 
stočių priežiūrą

WASHINGTONAS. — Ame
rikos vyriausybė ruošia planą, 

i pagal kurį Radio Free Europe 
ir Radio Liberty būtų prižiūri
mos viešos, privačios korporaci
jos, kuri gautų lėšų iš biudžeto 
apie 36 milijonus dolerių. Da
bar tos radijo stotys yra fi
nansuojamos ČIA (Central In- 
teligence Agency). Siekiama 
sudaryti Amerikos Privačių 
Tarptautinių Komunikacijų ta
rybą iš 15 žinomų asmenų, ku
rie gautų iš kongreso lėšas ir jo
mis tęstų radijo stočių veiklą. 
Ją prižiūrėtų valstybės depar
tamentas ir kongresas.

Nors oficialiai ČIA priežiūra 
toms stotims yra Washingtone 
paneigiama, sen. Clifford Case 
pareiškė senate, kad pernai ČIA 
davė radijo stotims virš 30 mi
lijonų dol.

Kaip žinoma, radio Free Eu
rope transliuoja programas Ry
ti] Europos kalbomis, o Radio Li
berty skiria programas Sovietų 
Sąjungai. Abi stotys yra Mūn- 
chene ir turi apie 1,000 tarnau
tojų.

BEAUMONT. — Iš Meksikos 
sugrįžęs amerikietis turistas pa
sienyje padovanojo muitinės 
valdininkams 93 svarus mariju- 
anos. Jis pareiškė tyčia supir
kęs Meksikoje marijuaną, kad 
ji nepatektų į jaunimo rankas. 
Jis pats turi 14 vaikų ir nenori,
kad jie nuodytųsi narkotikais. Tam kandidatūrai.

Susisiekimas Washingtono ga
tvėse buvo pristabdytas mėtomų 
šiukšlių dėžių, akmenų, butelių. 
Kitų gatvių viduryje buvo pa
likti automobiliai be savininkų. 
Gatvėse buvo barstomas vinys, 
paliejama alyva, kitur komunis
tėliai mėtė plytgalius į prava
žiuojančias mašinas, dar kitur 
patys jaunuoliai susėdę sėdėjo 
gatvės viduryje.

Pentagoną saugojo karinės 
policijos dalinys ir čia neramu
mų nebuvo. Demonstracijos or
ganizatoriai buvo išdalinę “vei
klos planą”. Buvo numatyta į 
septynias svarbiausias miesto 
sankryžas pasiųsti po 3,000 pro
testo dalyvių ir į kitą 14 kryž
kelių — po 1,000, Pianuose bu
vo įdėtos ir tų strateginių vie
tų fotografijos, su smulkiomis 
instrukcijomis jų okupavimui ir 
išlaikymui. Peiitagone manoma, 
kad “veiklos planas” buvo pa
ruoštas asmenų su kariniu paruo
šimu.
. Sekmadienio naktį protesto 
dalyviai praleido parkuose, iš 
kurių paryčiui policija juos iš
prašė. Buvo rūkoma marijuana, 
imami įvairūs narkotikai. Ne
mažai jaunų vyrų ir merginų su
sirgo nuo per didelių dožų LSD. 
Kiti gėrė saldų, pigų obuolinį 
vyną, besirengdami “Washing
ton© sustabdymui”.

‘ r t ' ♦

Kuba gaus 
mažiau cukraus

MIAMI. — Fidel Castro ge
gužės 1-mos proga vėl pasakė 
ilgą kalbą, kurioje sumažino šių 
metų nustatytos cukraus kvotos 
tonažą. Buvo suplanuota gauti 
7 mil. tonų, o dabar Castro tiki
si 6.6 mil. tonų. Castro nusi
skundė, kad ir tabako derlius 
bus mažesnis, teks sumažinti gy
ventojams parduodamų cigarečių 
kiekį.

Castro kvietė kubiečius kie
čiau dirbti, didinti darbo našu
mą, nes gamyba esanti didžiau
sia Kubos problema.

Kambodijos krizė
PHNOM PENHAS. — Kam

bodi jos vyriausybės krizė tęsia
si toliau, nes ir trečias numaty
tas premjeras Choup Heli atsi
sakė sudaryti kabinetą. Nauja
sis kandidatas, kuriam pasiūly
ta premjero vieta yra gen. In 
Tam, jis dar nedavė savo suti
kimo.

Didelį vaidmenį krizėje turi 
sergančio premjero jaunesnis 
brolis Lon Non. Jis prieina prie 
pusiau suparaližuoto Lon Nol ir 
su juo tariasi apie būsimą vy
riausybę. Jei kuris kandidatas 
nepatinka Lon Nolui, tai prieš 
jį išeina ir jo brolis Lon Non, 
kartais, kaip įtaria stebėtojai 
pats kalbėdamas brolio vardu, 
su juo nepasitaręs. Sakoma, kad 

I Lon Non nepritaria ir ir gen. In



NUV AR GST ANČIAI MOTERIŠKEI PAGALBA VAISTAIS

vadinamomis 
nuvargstan-

Kūno, protą ir jousmy darnos pagrindai 

Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 

_... JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

"Motina ir vaikas" buvo nufotografuoti šeimos galvos, aviacijos karininko Louisianojo.

Visapusiška' tvarkant moteriškės nuovargį — 
tada vaistai jai turi savo vietą.

Mediciniška tiesa

O kaip su taip 
“Pep” piliulėmis 
čioms — išgąstingoms moteriš
kėms dažnas teirausis. Tai am- 
phetaminai. To vaisto tabletes 
vartoja šoferiai ilgose kelionėse 
blaškydami nuovargį. Tai la
bai pavojingas vaistas. Jį gy
dytojas skiria tik išimtinais at
sitikimais, tik vienai-kitai die
nai. Duokim, jaunos moteriškės 
vyro darbdavys ateina į jos na
mus pietų vieną sekmadienį. Ji 
dėl to labai jaudinasi ir sakosi 
neatlaikysianti įtampos. Tada 
galima jai duoti amphetamine 
(pep pilis) penktadienį ir šeš
tadienį po vieną tabletę per die
ną. Ji turi neimti sekmadienį, 
pirmadienį ir 'antradienį. Ge
riausiai duoti vieną tabletę iš 
ryto ilgai veikiančio ampheta
mine su trupučiuku barbitūra
tų. Toks vaistas yra Dexamyl 
(dextroamphetamine sulfate 
and amobarbital), šis vaistas 
mažiau jaudina žmogų. Nerei
kia vartoti to vaisto ilgai, taip 
pat nereikia jo vartoti kapsu
lių pavidale (Spansule), nes ta
da negali žmogus ilsėtis ilgesnį 
laiką, nors ir norėtų prisnūsti 
išorinei įtampai praėjus. Nu- 
vargstančios moteriškės neturė
tų vartoti barbitūratų. Tik ret
karčiais jos turėtų imti miegui 
piliulių. Prisiminkime tiesą, 
kad nuotaikai pakelti — ener
gijai sutelkti — euforijai aptu
rėti vaistai — amphetaminai (ki
taip dar pep pilis vadinami), o 
taip pat ir vaistas Ritalin (pa
starasis dabar labai plačiai var
tojamas) yra pavojingi vaistai.

Labai greit į jų vartojimą pa
cientas įpranta.
Pagal reikalą taikomi vaistai 
n u vargstančioms moteriškėms
Jei pacientė turi skausmus 

raumenyse, galvoje, sprande bei 
nugaroje — tai tokiai trumpam 
laikui duodama vaistų mišinys, 
susidedąs iš Dexedrine, aspirin, 
amobarbital ir phenacentin — 
to vaisto vardas yra Daprisal, po 
5 mg. tabletės.

Gyvenimo permainos sulauku
sioms nuvargstančioms moteriš
kėms naudinga vartoti hormo
nus. Jos geriau nuo jų jaučiasi. 
Duodama moteriškų ir vyriškų 
hormonų mišinys vienoje table
tėje. Yra dvejopo stiprumo. Tai 
vaistas vadinamas Premarin. 
Imama kasdien po vieną tabletę 
per 25 dienas per mėnesį. Kai 
kurios moteriškės nepakelia 
Premarin. Tokioms kitas vais
tas su nauda vartotinas — tai 
Estinyl tabletės po 0.02 mg.

Jei gyvenimo permainos su
laukusi moteriškė dar esti ir bai
mingumo pilna, tokiai prie hor
monų duodama priedas pavidale 
Miltown vaisto — po 400 mg. 
tabletės. Imant hormonus rei
kia sumažinti valgosios drus
kos kiekį savo maiste, ir neval
gyti sūrių valgių. Mat, hormo
nai yra linkę sulaikyti druską 
kūne ir dėl to gali gautis ko
jų patinimai. Tada priseina 
vartoti šlapimą varančiuosius 
vaistus.

Vitaminai irgi su galva 
vartotini

O kaip su vitaminais dėl pa-

I

vargusių moteriškių? — dažnas 
paklausit, čia žinokim tiesą, 
kad gerai besimaitinančios mo
teriškės esti nereikalingos vita
minų su vaistais priiminėti. Bet 
labai dažnai mes tik manome, 
kad gerai maitinamės, o tikru
moje mums trūksta vitaminų. 
Pusė visų pavargstančių mote
riškių vartoja vitaminus kaip 
vaistus. Dažniausiai jos varto
ja vitaminą B-12. Tai nežalin
gas vaistas. Daug žalingesnių 
ir mažiau vertingų vaistų gydy
tojai žmonėms be reikalo prira
šo. Todėl nėra reikalo ir pa
grindo pulti vitaminą B-12, būk 
j s nevartotinas, būk kai bus su
rastas vitaminas B-13, tai tik 
pastarasis ir bus daugiausia 
vartojamas. Jei pacientui pade
da vitaminai — tegul jis juos 
vartoja. Tai svarbu ir psicholo
giniu požiūriu. Čia vietoje ir 
B-complex injeksijos, bei mielės 
tablečių pavidale.

PAIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinis Konsu

las Chicagoje paieško šių as
menų;

Arslovas Jonas, jo žmona Te
odora, vaikai Enrikas, Ernes
tas, Petras ir Viktorija, anks
čiau gyvenę P. Amerikoje.

Budrys Jonas, Gasparo sūnus, 
ir jo sesuo Morta.

Budrys Jonas, Jono sūnus, iš
vykęs į JAV 1913 m.

ATEINA BIRŽELIS...
Seniau mus žudė kulkomis, dabar

— daina. Prel. X Kučingis
Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

B. Arminienė, PALIK AŠARAS AAASKVOJ. Sibiro tremtinės pri
siminimai apie komunizmo vergų stovyklas, kur tebežudomi kulkomis 
ir badu. Kaina $3,00.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, _ kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00. . „

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. ši knyga idomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psL, 
$1.00.

Dr. J. Kaškelis, KOMUNIZMAS BE KAUKĖS. Faktai, statistika 
ir Įdomūs aprašymai apie komunizmą Lietuvoje. $1,00.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., SI,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

H. Tautvaišienė, TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TAIGOSE. Vaizdus 
autorės paliudijimas apie tai. $1.25.

Komunizmas yra žiaurus. ’ Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 71 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant ' 

čekį ar piniginę perlaidą. <

r.
O kaip su Burnele?

O kaip su alum ir alkoholiu 
nuvargstančioms moteriškėms ? 
— dažnas teirausis. Visi žino- 
kim, kol asmuo teiraujas apie 
alkoholį, tol tas žmogus nėra al
koholikas. Visos nežalingos žmo
gui priemonės yra leistinos nuo
vargiui atitolinti. Alaus stiklas 
vakare bus visai vietoje į alko
holizmą nelinkusiai. Visai ki
tas reikalas su alkoholiui jaut
riais asmenimis. Jie nuo vieno 
stiklo darosi neatgrasinami nuo 
burnelės. Tokie iš tolo turėtų 
vengti bet kokio svaigalo lašo. Ir 
taip tokie turi vengti svaigalų 
visą savo amžių, čia ir priei
nam visą vargą su tuo alkoholiu 
visokiausiuose pavidaluose. Kad 
iš anksto žinotum, kuris žmo
gus ateityje taps alkoholiku ir 
tokius žmones apsaugotum nuo 
bet kokio svaigalo visą laiką — 
pranyktų ant žemės vargai dėl 
alkoholio atsiradę, nors kiti su 
saiku jį ir ragautų. Didžiau
sias šio krašto ir bendrai žmo
nijos vargas su svaigalais yra 
žmonių nepajėgume orientuo
tis, kuris negali svaigalų varto
ti. 0 pradėjęs gurkšnoti svai
galus jiems jautrusis — patenka 
alkoholizmo balon. Užtai geriau 
visai visiems svaigalų neliesti, 
idant pajėgtume išgelbėti iš al
koholizmo balos tuos savo bro
lius, kurie, per savo jautrumą 
svaigalams, tampa alkoholio ver
gais.

Lankykimės pas gydytoją 
reguliariai

Nepamirškim, kad nuvargs- 
tančios moteriškės turi lankytis
........ ..  ■ -- - - ■ ! . W. . ..................

N
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Jau išėjo-seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIUJ TAKAIS
100 didelio formato psl, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:
i'i n u j i Ju n v o , 

1739 S. Haisted St, Chicago, lit 60608
w

pas gydytoją pakartotinai — kas 
dvi ar keturios savaitės bei re
čiau, kaip priklausomai nuo jų 
stovio.

Pacientės išlieja gydytojui 
savo dvasinį krovinį — joms 
jau vien nuo to palengvėja. Pa
prastai, nuvargusias moteriš
kes gerai gydo šeimos gydyto
jas^ Jei moteriškės skundžiasi 
nepajėgiančios namų ruošos rei
kiamai atlikti dėl nuovargio — 
tai su tokiomis dar nėra didelio 
vargo. Tokias sėkmingai gali 
gydyti šeimos gydytojas. Tik 
kai moteris ima nesugyventi su 
vaikais, su savu vyru bei su kai
mynais, ar kai ji organizacijose 
ima paikavoti bei kai ji visose 
kitose gyvenimo srityse sunkiai 
esti pakeliama dėl savo netiku-, 
šio elgesio — tokią priseina siųs
ti pas psichiatrą, <

Tvarkingai gydytojui gydant 
ir pacientei reikiamai gydytoj o 
nurodymus pildant, apie 75% 
— tai yra trys ketvirtadaliai pa
vargusių moteriškių neblogai 
tvarkosi. Tik vienas ketvirtada
lis — jų kartais net pusė to
kių pasilieka visam gyvenimui 
vargti su savais negerumais. Ki
toms tik po poros mėnesių rei
kiamo gydymosi - pagerėjo jų 
nedalia. Tik nenuleiskim rankų 
tiek gydytojai tiek pacientės. 
Tarkykimės visapusiškai. Nepa- 
veskim savo darbo nei tabletei, 
nei burnelei. Darbą turime mes 
patys — pačios atlikti.
Tvarkingas gyvenimas — geros 

sveikatos užtikrinimas

Tinkamas valgis, atsakantis 
darbas, rūpinimasis kitais, ypač 
senesniais, vaistai—vis tai prie
monės išlaikyti kaip galima ge
resniame stovyje savo kūno, 
proto ir jausmų (emocijų) svei
katą. Svarbu, kad senesniam 
lietuviui būtų užtikrintos se
natviškos dienos geriausioje ap
linkoje.

Dabar daugumas lietuvių re
mia taip vadinamus “neturtin
guosius”. šelpiami vienuoliai ir 
vienuolės. Ir gerai darome, kad 
kitam reikale padedame. Taip ir 
toliau elkimės. Tik čia vieną 
prisiminkime: neturtas yra tik 
ten, kur du dalykai esti kartu: 
1. netikras rytojus, 2. būtinas 
darbas išsilaikymui. Tų dviejų 
dalykų nėra vienuolynuose. Ten 
ateitis kiekvienam, nors ir į tin
gumą linkusiam, gražiausiai už
tikrinta. Tikras vargas yra pa
doriausiam mūsiškiui, sulauku
siam giliausios senatvės, kai jį 
visi, įskaitant ir šeimą, apleidžia. 
Tokiam senatvės dienos aplei
dime yra blogesnės už lėtą mir
tį. Užtai čia atgimkime su šiuo 
pavasariu pagalbai visiems mū
sų senesniems — juk visi nejau- 
nėjame.

Daržininkaitė - Vilkelienė Ka
zimiera, sena Chicagos gyven
toja.

Jasielionis Emilia, gyvenusi 
Miami Beach, Florida.

Juška Kazys, Jono sūnus, gi
męs Paežeriuose, gyvenęs Ke
nosha, Wis.

Masiliūnas Juozapas, Jurgio 
sūnus, gimęs Ramygalos vals
čiuje, atvykęs į Chicagą 1914 m. 
Siuvėj as, akordeonistas.

Mizaras Kazimieras, Antano 
sūnus, gyvenęs Detroite.

Puris - Purevičius Vladislo
vas ir Aleksandras, iš Radviliš
kio.

Pu tinai tė Morta, gimusi 1919 
Tauragės apsk., Masčiu kaime.

Stančikas Jonas, apie 70 m. 
amžiaus. Jo giminės — Jur
barke.

Survilai, Adomo ir Kazimie- 
ros Mockų giminės, gimę Chi
cagoje.

Vaišys Petras, Juozo sūnus, 
gimęs Baltininkų kaime, Var
nių apskr., atvykęs prieš I-jį 
pasaulinį karą.

Vilkelis - Daržininkaitė Kazi
miera, ir jos duktė Marytė

PAVYZDINGOS LIETUVIŠKOS 
PAMALDOS ROSELANDO 

VISŲ ŠVENTŲJŲ BAŽNYČIOJE

Labai džiugu, kad tikintieji, 
atėję dalyvauti šv. Mišiose, ran
da suoluose lietuviškas “Sek
madienių ir šventadienių Mi
šias”, leidžiamas Lietuvių Ku
nigų Vienybės ir spausdinamas 
Immaculata Press, Putnam, 
Conn.

Tie lietuviški mišioliukai pa
deda tikintiesiems sąmoningai 
ir aktyviai dalyvauti Šv. Mišių 
aukoje, nes tekstas yra labai 
ryškus, tikinčiųjų atsakymai yra 
stambesnėmis ir juodesnėmis 
raidėmis parašyti ir yra visos 
kintamos maldos su šv. Rašto 
skaitymais kiekvienam sekma
dieniui.

Ar nebūtų gera ir gražu lie
tuviškų parapijų klebonams pa
rūpinti šiuos mišioliukus tikin
tiesiems, kurie dalyvauja lietu
viškose Mišiose. Juos parūpina 
iš parapijos iždo kun. klebonas 
Pranciškus Lukošius. Gal būt, 
tai ir yra vienintelė, lietuvių pa
rapija Čikagoje, kuri turi suo
luose tuos mišioliukus. Grei-

čiausiai, lietuviškų bažnyčių suo
luose yra angliški mišioliukai, 
kurių tikintiesiems nereikia as
meniškai įsigyti.

Būtų dvasinė nauda, kad lie
tuviškų parapijų klebonai susi
domėtų šiuo lietuvišku mišio- 
liuku, kuris yra taip gražiai iš
leistas.

Roselando Kazimieraitis

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti ;

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

6147 So. Artesian Ave.
Chicago, Hl. 60629.

Telef. RE 7-8334.

Kandidato j gubernatorius 
ankstybesnis verslas

Indianapolis Star praneša, 
kad negrų gyvenamo Missis
sippi miestelio meras Charles 
Evers, kurs planuoja kandi
datuoti į tos valstijos guberna
torius, prisipažino buvęs but- 
legeris, lošikas ir viešųjų na
mų prievaizda. Rasizmas ma
ne prie to privedė. Jokio dar
bo, aiškinosi meras Evers.

Prohibicijos metu Vicksbur- 
ge būdamas laidojimo vežimo 
vežiku jis vežiodavo samago- 
ną, kurį laikydavęs lavoninėje 
paslėpęs. Karo metu Filipi
nuose parūpindavęs karei
viams moterų, imdamas po 10 
pezų, iš kurių 2 pezus duoda
vęs toms merginoms, 
silaikydavęs sau..
Chicagoje verčiausi prostitu
cijos bizniu ir lošimais, pasi
gyrė meras Evers, pridurda
mas: “Dėl savo praeities nesi
gailiu ir ja nesigiriu’’,

BIZNIER1AL KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”.—TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

o 8 pa- 
Po karo

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Haisted Street, Chicago, Illinois 60608

How a minus 
on your paycheck

can be aphis
in your future.

Sound confusing? It isn’t, really. 
When you join the Payroll Savings 
Plan where you work, an amount you 
designate will be set aside automati
cally from each paycheck. That’s the 
“minus.”

That amount will then be invested 
in U.S. Savings Bonds. That’s where 
the “plus” comes in. Because you’re 
automatically saving foe your future, 
withoueof thex^fatf investments there 
are: U.S. Savings Bonds.

And, 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 there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for

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 fattire. 
Join the Payroll Savings Plan.

Now Bonds pay a bonus at maturity.

CmmL

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

3
Turistai laukiami, 

bet nemėgiami
“Turistas!” man skamba kaip 

koks keiksmažodis”, pasakė vie
na švento Petro paplūdimietė 
jau iš mažens čia savo šaknis 
įleidusi ir dėlto tikrąja floridie- 
te besivadinanti. “Į juos aš žiū
riu lygiai kaip į rasines mažu
mas. Norėčiau, kad jie verčiau 
pradingtų. Mes čia atsiradome 
pirmieji, o jie tai tik užkemša 
mūsų kelius, teršia mūsų gražią 
gamtą ir gadina vandenį ir orą”.

Kad Floridą “pastatė” kaip 
tik turistai ir turizmas, kad į 
Floridą kasmet atvyksta jau po 
daugiau kaip 22 milijonus turis
tų, kad Florida iš turistų gau
na po daugiau kaip bilijoną do
lerių kasmet ir iš tų bilijonų 
vienokiu ar kitokiu būdu pasi
naudoja visi “tikrieji” floridie- 
čiai, tai bandoma pradėti pa
miršti.

Žinoma, turistai yra kitokie 
žmonės, negu čiabuviai.

Turistas, trumpam laikui pa
bėgęs iš savo kasdieninės gyve
nimo ir darbo rutinos didmies
čiuose, išvykęs atostogų nori 
“pagyventi”, pabūti anonimus ir 
ne tiek varžytis kaip namie. 
Dėl to jis- dažnai duoda valią 
savo agresyviškiems polinkiams, 
nebesilaiko dirbtino mandagu
mo, apsirengia drabužiais, ku
riais nepasirodytų namie ir iš 
savo atostogų tikisi daugiau ne
gu gautų namie. Jis žino, kad 
atostogose už viską daugiau mo
ka, dėl to daugiau ir reikalauja.

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Frank Zogas, President

5%
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

žodžiu, turistas elgiasi panašiai; 
kaip elgdavosi anglai kolonis- i 
tai, vaizduodami save kažkuo I 
aukštesniu, kuriam čiabuviai Į 
privalo patarnauti. Svarbiausia i 

■ turisto programos dalis — gau-' 
ti kuo daugiau smagumo — j 
“fun” “pagal dienotvarkę.”

Su laiku, suprantama, tarp ' 
turistų ir čiabuvių nusistovi j 
santykiai kaip tarp okupantų ir' 
okupuotųjų: negalint nusikra-l 
tyti tenka susigyventi, bet kar
tumas lieka ir žvilgsnyje, ir žo- j 
dyje,' ir šypsenoje. Gatvės au- j 
tomobilių, šaligatviai pusnuogių ! 
žmonių pilni, vieškeliuose su- • 
mizgę, iš toliausių pašalių atva
žiavę motoristai užkemša tro
fiką, eilės krautuvėse prie ka
sos, restoranuose prie stalų, vi
sur pilna “svetimšalių”, kurie, at
rodo, čia plūsta norėdami seniau 
įsikūrusiems paveržti saulę!...

Ne tik turistai eksploatuoja 
Floridą. Floridiečiai nemažiau 
eksploatuoja turistus. “Mes iš 
jų išspaudžiame iki paskutinio 
lašo, jei tik galime”, sako flo
ridiečiai. Palaipsniui susidaro 
santykiai, kur žmonės vieni į ki
tus 
bet

žiūri nebe kaip į žmones, 
kaip į objektus.
Kad Rojus nepavirstu 

Babilonija
Pietinės Floridos universiteto 

sociologas Dr. Phillip Bosser
man randa, kad šiandieninė Fio
rdą yra patapusi “geriausia la
boratorija” socialinių mokslų 
studentams studijuoti.

Turistų impaktas pastebėti-

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 80632 

PHONE: 2544470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

n '^n i'iž Įni'i

JAV ir Kanados IV Dainy Šventės vykd. komiteto pasita -imas įvyko balandžio 14 d. Chicagoje. Iš kairės j dešinę: 
pulk; A. Rėklaitis, St.' Balzekas jr., dr. G. Balukas, vykd. kom. pirm., muz. P. Arnionis, muz. kom. pirm, ir dr. j. 
Kubilius S. J. Stovi iš kairės į dešinę: J. Paštukas, inž. J. Jurkūnas, J. Vaičiūnas, inž. K. Dočkus ir St. Džiugas, 
inf. kom. pirm. Pasitarime apsvarstyta įvairios problemas ir kartu pasidžiaugta, kad visos komisijos dirba nuo

širdžiai ir tikimasi, kad Dainų Šven ė sutrauks gausy dalyviy skaičiy.
Nuotrauka V. Noreikos

nai keičia gyvenimo kokybę šia
me ilgame palmių ir kiparisų 
pusiasalyje. Kai kas pradeda ne
rimti, kad šis saulės ir gėlių Ro
jus nepavirstų Babilonija. Nuo 
1950 metų Floridos gyventojų 
skaičius padvigubėjo, ir žerikibi 
rodo, kad daugėjimo spiralė ne
rodo ženklų sulėtėti. O turint 
galvoje, kad sparčiai artėja 
vadinamoji “Po-industrinės ar
ba laisvalaikio bendruomenės 
(Post-Industrial or Leisured 
Society) gadynė”, kuri turinti 
-prasidėti dar 21 šimtmečio ne
sulaukus.

Turėdami ilgesnes atostogas 
ir ankstybas pensijas milijonai 
amerikiečių ieško savo laisvalai
kiui vietos po atvira saule, o to
kia vieta yra Florida.

Jau dabar turistų ir kitaip 
atostogaujančiųjų skaičiai Flo
ridoje didėja astronomiškai: 
1955 metais vizitorių Floridoje 
buvo 5,460,000, gi 1969 metais 
jau buvo 21,965,910. Minėtasis 
Dr. Bosserman teigia, kad Flo
ridai lemta būįįjnagpetu, kurs Į 
save trauks ne vien. JAV-bių, 
bet ir viso pasaulio saulės gar
bintojus.

Būdama priklausoma nuo tu
ristų, Florida iki šiol vystosi 
prisiderindama turistų pageida
vimams, kurie tačiau nėra ir ne
gali būti normalūs, nes yra pri
taikomi praeivių laikiniems rei
kalams. Vietiniai turi sutikti, 
kompensuodami save ta privile
gija, kad gali iš turistų “iš
melžti tiek, kiek begalima”, ir — 
baimė, kad su laiku turistų ir 
rezidentų santykiai tikrai pa
sidarys (jau dalinai yra) kaip

UP TO
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Chicago Savings
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j PER ANNUM
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OF $1000
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TEL. GR 6-7575 
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30
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SUKAKTIS ŠVENČIANT
Cicero aukštesnioji lituanis

tinė mokykla šį mėnesį iškil
mingai atšventė savo 15-kos 
metų sukaktį.

Balandžio mėn. 16 d. per 
“Margučio” radiją buvę tos 
mokyklos auklėtiniai A. Aršti- 
kytė, R. Olšauskaitė, A. Prač
kailaitė, Ž. Paulėnaitė, L. Rad
vilaitė, J. Sakalauskaitė, S. 
Kuprys ir VI. Žukauskas pra
vedė minėjimą “Cicero aukš
tesniosios lituanistinės mokyk
los 15-kos metų nueitas ke
lias”.

Balandžio mėn. 17 d. para
pijos salėje įvyko vakaras su 
vakariene ir menine dalimi. 
Meninę dalį atliko ciceriškių 
studentų choras, vadovauja
mas muz. A. Skridulio ir L 
Smieliauskienės vadovaujami 
“Grandies” šokėjai. Tiek dai
nininkai, tiek ir šokėjai gau
siai publikai paliko kuo gra-

tarp' eksploatatorių .ir eksploa
tuojamųjų — vįs mažiau žmo
niški ir mažiau Humaniški, o ry
šium su tuo ir pati Florida ne
teks savo charakterio.

“Mes jau dabar vykdome Flo
ridos gamtos grožybių naikini
mą”, sako Dr. Bosserman. “Aš 
randu, kad, estetiškai sakant, 
mes plečiame tą pasibaisėtiną 
(didmiesčių) gamtovaizdį, sku
bėdami, darydami be plano, vien 
siekdami patenkinti savo nieka
da nepasotinamą pinigų alkį”. 
Florida, traukusi gamtos my
lėtojus savo palmėmis, pieti
nėmis pušaitėmis ir kiparisais, 
citrinų krūmais, pirmykštės gy
vybė pilnais raistais ir žydinčio
mis salomis, žymia dalimi jau 
paversta rančomis, išraižyta ke
liais ir kanalais, su gazolino sto
timis, restoranais, moteliais ir 
kt. Visur Amerikoje sutinka
mais dalykais.

Pačiais Gulf pakraščiais, jei 
paisyti draudžiamų iškabų, tai 
prie vandens prieiti tektų mylių 
mylias nueiti. Visi pakraščiai 
apsistatę nameliais, vasarna
miais; moteliais ir paskutiniais 
metais vis aukštesniais dango
raižiais; kanalų pakraščiais pri
vačios motorlaiviams prieplau
kos, kuriose saulėje žvilga bing- 
tos jachtos, valtys ir tikri “krei
ceriai”; pačiame Gulfe vis daž
niau jau pro besimaudančius, 
bangas keldami, skriste pra
skrenda greitieji sportiniai pri
vatūs motorlaiviai. Ir visur “No 
trespassing”... Kaip ir Michiga- 
no ežere...

; “Taip darydami mes naikina
me tuos akstinus, dėl kurių žmo
nės vyksta į Floridą”, perspė
ja Dr. Bosserman. Kalifornija 
— kurios Aukso Vartai dabar 
jau suteršti neįsivaizduojamo
mis socialinėmis blogybėmis, tu
rėjo būti Floridai pavyzdžiu, ko
kie pavojai gresia skatinant eko
nominį augimą bet kuria kaina. 
Deja, Florida nepasimokė”...

(B. d.) J. Pr.

demiją, paprašydama susirin-!lą sudarė direktorių žodis. Pir 
kilsią visuomenę susikaupimo masis direktorius kun. prof. P. 
minule pagerbti mokyklos mi- Dambrauskas dėl nesveikatos 
tusiuosius: pre!. I. Albavičių. Į negalėjo atvykti. Jo sveikini-
mok. B. Babrauską, mokinius 
R. Kauną, A. Kriaučiūną ir ki
tus mokyklos artimuosius.

Po atidarymo žodžio minė
jimą pasikeisdamos pravedė 

‘studentės R.
Sakalauskaitė

Mokykla sukakties proga 
gavo daug sveikinimų, žodžiu 

i sveikino abiturientų vardu R. 
| šulaitytė, įteikdama mokyk- 
I lai dovaną Č. Grinceviėiaus 
“Gerąją vasarą”, LB 1956 m. 
valdybos kuri organizavo mo- 

įkyklą, vardu B. Bartkutė, 
įteikdama dovaną penkis L. 
geografijos vadovėlius, minė
jimui organizuoti komiteto 
vardu — A. Pračkailaitė, įteik 
dama 4 tomį Kviklio “Mūsų 
Lietuva”, LB Cicero apylinkės 
vardu apylinkės pirmininkas 
V. Zalatorius, įteikdamas 200 
dol. pinignę auką, Lietuvių 
šaulių Cicero jūrų “Klaipė
dos” kuopos vardu pirminin
kas Kazys Klinauskas, iteikda 
mas su gražiu sveikinimo įra
šu pirmą “Enciklopedia Litu- 
anica” tomą ir visų šešių tomų 
prenumeratą, LB Chicagos 
apygardos vardu švietimo va
dovas A. Juškevičius, iteik- U

iDo rastų perskaitė Loreta Rad 
vilaitė. Direktoriai trumpu 
dailiu žodžiu buvo pristatyti. 
Antrąjį direktorių kun. P. Pat- 
labą pristatė L. Radvilaitė,

Olšauskaitė ir J. i trečiąjį — rašyt. Č. Grincevi- 
čių pristatė A. Arštikytė ir ket
virtą — dabartinį — Aid. Prač
kailaitė. Kiekvienas direkto
rius pasakė trumpą reikšmin
gą žodi.

žiausius įspūdžius. I. Smie- 
liauskienė buvo apdovanota 
gražių gėlių puokšte. Ameri-t 
kiečiai, kurie pirmą kartą ma-[dainas savo šeimos vardu pi- 
tė mūsų tautinius šokius, labai 
stebėjosi jų gražumu bei jų at
likimo grakštumu. Po meni
nės dalies maldą prieš vaka
rienę sukalbėjo klebonas kun. 
J. Stankevičius, kartu pareikš 
damas mokyklai gražius lin
kėjimus. Gausiai susirinkusi 
publika, kurioje matėsi sve
čių iš daugel Cicero apylinkių, 
maloniai praleido laiką besi
šnekučiuodama ir besisukda
ma gražios muzikos sukūriuo
se.

Balandžio 18 d. parapijos 
bažnyčioje buvo šventos mi
šios mokyklos intencija, ku
rias laikė direktorius kun. dr. 
A. Juška ir turiningą pamoks
lą pasakė buvęs direktorius 
kun. P. Patlaba. Laike mišių 
giedojo studentų choras, mu
zikui A. Skriduliui, vargonais 
palydint. Mišioms pasibaigus 
visa bažnyčia sugiedojo tautos 
himną.;

Tuoj po pamaldų parapijos 
salėje stud. Jolita Kiseliūtė mi
nėjimui organizuoti komiteto 
vardu pradėjo minėjimo aka-

niginę auką, švietimo Tary
bos vardu J. Tamulis.

Raštu sveikino “švietimo 
gairių” redaktorius P. Maldei- 
kis, buvę Tėvų [Komitetų ir 
LB apylinkės pirmininkai J. 
Švedas ir St. Ingaunis, buvę 
mokytojai J. Vasaitis, Pr. Raz
minas ir J. Peteraitis, buvę abi
turientai ir moksleiviai muz. 
A. Vasaitis, A. Vasaitytė, Z. 
švedaitė — Deveikienė, A. 
Čaplėnaitė, J. Bigelytė ir R. 
Giniotis.

Pagrindinį minėjimo punk-

Sveikintojų ir direktorių 
mintis trumpai reziumavo stud. 
Saulius Kuprys.

Meninę padį 
E. Rukuižienė, 
muzikai
mavo poetės 
baladę 
lis” ir 
choras 
dainelių.

Tiek deklamatorė, 
“Aiduėių” choras

atliko aktorė 
su įsijautimu 

pritariant, padekla- 
Br. Buivydaitės

“Budragaidžio ežerė- 
Stephens 
padainavęs

‘A id učių” 
ketvertą

tiek ir 
publikos 

buvo labai šiltai sutikti ir su
laukė daug aplodismentų. Ru- 
kuižienė ir Stephens buvo stu
denčių apdovanotos gražiomis 
pavasario gėlėmis.

Akademijos ir meninės da
lies pabaigos žodį tarė Paulius 
Laniauskas, pakviesdamas mi 
nėjimą baigti tautos himnu.

Pasibaigus minėjimui susi
rinkusieji buvo pakviesti pasi
vaišinti mok. E. Radvilienės 
paruoštais gardžiais užkan
džiais. v

Minėjimą organizavo komi
tetas, kurio didžiąją dalį su
darė studentai, buvę mokyk
los abiturientai. Jie ir prave
dė minėjimą, kurių gražiai 
skambanti lietuvių kalba ne 
vieną minėjimo dalyvį žavėjo. 
Viena senųjų ateivių šeima, 
sužavėta minėjimu ir jaunųjų 
gražia kalba, mokyklai paau
kojo 100 dolerių. az.

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ______ __
Minkštais viršeliais tik _______________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA —ŠIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 

tik _______________ __________________________
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderi.

IX U A AU Al VZ KJ,

1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! co*!

$3.00
$2.00

$1.50

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.

UNIVERSA
1800 So. Haisted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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I

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.

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 metų $11.00

Reikalingas aiškus Edv. Muskie 
pareiškimas

Praeitą sekmadienį, geg. 2 d., Chicagoje, šiaurinėje 
miesto dalyje esančiame Humboldt parke, šalia Tado 
Kosciuškos paminklo, įvyko didelė lenkų demonstracija. 
Jie minėjo lenkų respublikos konstitucijos 180 metų su
kaktį. Diena ,pasitaikė niūri, vietomis lijo ir net snigo, 
bet prie paminklo susirinko apie 50,000 žmonių, kurie 
atidžiai klausė kalbėtojų dėstomas mintis.

Svarbiausias šios šventės kalbėtojas buvo Maine val
stijos senatorius Edvardas Muskie. Jojo tėvas buvo siu
vėjas Steponas Marciszewskis, kuriam pavyko išauginti 
ir išmokslinti savo sūnų, sugebėjusį tapti Maine valstijos 
gubernatorium, o vėliau ir tos valstijos senatorium. Ame
rikoje gimęs politikas suprato, kad amerikiečiams Mar
ciszewskis sunku ištarti, todėl jis sutrumpino savo pa
vardę į Muskie.

Praeituose rinkimuose Edv. Muskie buvo demokra
tų partijos kandidatas į viceprazidentus. Jeigu Hubert 
H.Humphrey būtų nepralaimėjęs rinkimų, tai gal ir sen. 
Muskie šiandien būtų JAV viceprezidentas. Rinkimus 
demokratai pralaimėjo, bet senatorius Muskie pakėlė sa
vo prestižą. Negalimų dalykų jis neprižadėjo. Jo kal
bos buvo logiškos ir įtikinančios. Kalbų metu jis savo 
priešų nekoliojo, bet bandė aiškinti gyvenimo keliamas 
problemas ir galimus toms problemoms sprendimus. Da
bartiniu metu sen. Muskie yra rimčiausias demokratų 
partijos kandidatas JAV prezidento pareigoms. Turint 
galvoje santūrų jo elgesį ir gerai apgalvotus pareiški
mus, jis ir šiandien stovi kandidatų į prezidentus prieša
kyje. Demokratų partija turi ir daugiau politikų, norin
čių tapti prezidentais, bet sen. Muskie darąs rimčiausio 
įspūdžio.

Niekam ne paslaptis, kad Chicagos lenkų politikai la
bai norėtų lenkų kilmės amerikietį matyti ne tiktai demo
kratų partijos kandidatu į prezidentus, bet norėtų jį ma
tyti ir Amerikos prezidentu. Sen. Muskie remtų ir už jį 
balsuotų kiekvienas Amerikos lenkas, demokratas ar re
spublikonas. Reikia manyti, kad Chicagos lenkų vadai, 
norėdami labiau išgarsinti sen. Muskie, ir pakvietė jį į 
Chicagą pagrindinei kalbai pasakyti.

Visa bėda, kad Chicagos lenkai užmiršo pagrindinį 
savo tikslą. Vietoj sen. Muskie rinkiminės kampanijos, 
jie senatoriaus atvažiavimą panaudojo senoms sąskai
toms suvesdinėti. Sen. Muskie dar demokratų nenomi- 
nuotas prezidento pareigoms, senatoriaus išrinkimas yra 
dar už didesnių kalnų, bet Chicagos lenkai jau įdavė se
natoriui kardą ir liepė kovoti už tas žemes, kurias drąsiau

trims mėnesiams_________ $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams________________ $22.00
pusei metų ______________$12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00
pusei metų____________ $13.00
vienam mėnesiui$3.50

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 sekmadipnins, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

JURGIS BAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS
(Tęsinys: “Pasižvalgymas po mūsų periodinės ir 

neperiodinės spaudos laukus”)

Kalbanti Lietuvos istorijos iškarpa

(Tęsinys)
O čia, va, vėl bostoniškių jau

nuolių maloni ir verta viešumos 
dėmesio išdaiga: 12-kos pusla
pių žurnalo formato leidinėlis 
vardu: “Lietuvių Jaunimo Infor
macijos Centro Biuletenis” nr. 
2, Vasaris, 1971.

Pasirodo, kad Bostone, be 
“istorijos mėgėjų” ratelio, esa
ma ir “Lietuvių Jaunimo Infor
macijos Centro”, kuris ir lei
džia anksčiau minėtu vardu 
“Laisvojo pasaulio lietuvių jau

si lenkų generolai ir apsukriausi politikai nejučiomis pra
kišo.

Į lenkų konstitucijos minėjimą važiuojančiam vienam 
vežimui fanatiški Chicagos lenkų vadai užrašė, kad Vil
nius, Volunė ir Lvovas yra rytinės Lenkijos provincijos. 
Lenkai juk žino, kad už buvusias rytų provincijas lenkai 
gavo didokas vakarų provincijas, bet šito klausimo jie 
nekelia. Lietuviai, senus lenkus gerai pažįstantieji, į pa
našius jų išsišokimus jau nereaguoja, bet Chicagoje atsi
rado ukrainiečių grupė, kuri ryžosi pasakyti lenkams sa
vo nuomonę. Keli ukrainiečiai jaunuoliai pasigamino pla
katą, kuris sakė: ‘‘Lenkai, atgaukite savo žemes, bet ne
kelkite kojos Į Ukrainą!” • -

Chicagos lenkai, pradėję sen. Muskie rinkiminę kam
paniją, apskaičiavo, kad Amerikos ukrainiečių balsai 
jiems nebereikalingi. Jie ne tiktai sutrypė į Humboldt 
parką atneštą ukrainiečių plakatą, bet gerokai apdaužė 
plakato nešėją Olegą Sačiuką ir tris jo pagalbininkus, 20 
metų dar nesulaukusias ukrainiečių kilmės mergaites. 
Humboldt Parke lenkai, aišku, laimėjo. Jų buvo daugiau, 
ukrainiečius jie sumušė ir atskyrė. Pasirodo, kad Stačiu- 
kas neseniai baigė tarnybą Amerikos karo jėgose. Jis 
buvo marinas, kovojo Vietname. Kovojo už tai, kad viet
namiečiai turėtų teisę pasakyti savo nuomonę ir patys 
galėtų valdyti savo kraštą...

Chicagos meras Daley, patyręs apie Chicagos lenkų 
“toleranciją” ir elgesį su kitaip galvojančiais, priėjo prie 
mikrofono ir tarė: — Kai bent vienam vyrui ar moteriš
kei atimama jų laisvė, tada visi mes netenkame savo 
laisvės... ... • .£

Aiškus daiktas, kad Chicagos lenkų vadų persistengi
mas sen. Muskie nei kiek nepadės. Amerikon atkeliavu
sio lenkų siuvėjo sūnui reikalingas labai-didelis ameri
kiečių prielankumas. Jam reikalingas ukrainniečio, lietu
vio, gudo, latvio, ruso, vokiečio ir kitų balsai. Chicagos 
lenkai, daužydami Amerikos karo veteranus, iš bolševikų 
Ukrainos neatims, o kitataučius atstums. Kumščio ro
dymu ir kitos nuomonės užčiaupimu draugingai balsuo
tojų jie nenuteiks. Chicagoje lenkai senatoriui padarė 
meškos patarnavimą.

Tuo tarpu sen. Muskie turėtų padaryti pareiškimą 
ne vien Vilniaus, bet ir kitų rytų Europos sričių reikalu. 
Jeigu šitas klausimas senatoriui nebūtų pakankamai aiš
kus, tai demokratų partijoje įtakos turintieji lietuviai tu
rėtų sen. Muskie įtikinti, kad toks pareiškimas reikalin
gas. Jeigu demokratų partijos lietuviai veikėjai to nepa
darytų, tai tada Amerikos Lietuvių Taryba dar prieš rin
kimus turėtų išsiaiškinti senatoriaus pažiūras Vilniaus 
ir jo srities klausimais.

nimo informacijos laikraštuką”. 
Tiražas — 3,000.

Tame laikraštuke-biuletenyje 
nr. 2 išdėstyti ir to Informaci
nio Centro tikslai: “Lietuvių 
Jaunimo Informacijos Centro” 
pagrindinis tikslas yra sujung
ti lietuvišką jaunimą tais rei
kalais, kurie jį bendrai liečia, 
nežiūrint į politinius, ideologi
nius ar kitus skirtumus.

“Centras renka žinias apie 
lietuviško jaunimo veiklą ir su
daro šaltinį, į kurą £ali kreip

tis visi susidomėję šiom žiniom. 
Tarp organizacijų, su kuriom 
ryšiai yra mezgamį, įskaitome: 
sporto klubai, lituanistinės mo
kyklos, tautinių šokių grupės, 
Lietuvos Vyčiai, Skautai aka
demikai, Santaros-Šviesos Fede
racija, Ateitininkai, Neo-Lithu- 
anai, Skautai, Lietuvių studen
tų sąjunga ir pavieniai asme- 
nys .

Biuletenyje, be paduotų iš
traukų iš vedamojo “Mūsų tik
slai”, yra šie skyriai ir pavieniai 
straipsneliai:

“š. Amerikos lietuvių stu
dentų Sąjunga keičiasi ?” “Mums 
rašo”, “Trumpai” (jame pastrai
pos; “LJIC” inkorporuojamas, 
“Jau virš 3,000”, “Registraci
ja”, “Lietuvių spaudos ir jauni
mo organizacijų laikraštukų re
daktoriams” ir dar viena kita);

“Veiklos kalendorius” (jame 
informacinės žinios iš Argenti
nos, Brazilijos, Britanijos, Ka
nados, Vokietijos ir USA mies
tų: Bostono, Čikagos, Clevelan- 
do Detroito, Los Angeles, To
ronto, Waterbury ir kt. vietovių 
apie lietuvių jaunimo veiklą);

šeštame ir septintame biule
tenio puslapiuose matome 10 
nuotraukų, kuriose jaunimas pa
vaizduotas veikloje dėl Simo Ku
dirkos išdavimo. Nuotraukos vy
kusiai parinktos ir aiškios, čia 
pat žurnalisto Algio Rukšėno ra
šinys : “Simas Kudirka — Lais
vės troškimo simbolis”); Toliau: 
“Veikloje ir gyvenime”; šis sky
rius pavaizduotas 4 nuotrauko
mis. “II pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso žinutės”. Tame 
pat puslapyje reklama įsigyti” 
L.J.I.C. Sagas ir Vytį. Tų siū
lomų Įsigyti ženklų nuotraukos: 
a) Vytis, b) “Lithuanian Stu
dent Power”, c) “Lithuanian 
Power” ir “Kiss me! I’m Li
thuanian”.

Tie ženklai neblogai pagamin
ti ir vaizdžiai atrodo mašinų už
pakaliniuose ar priekiniuose lan
guose. Tokį , ženklą pastebėjęs, 
gali drąsiai tos mašinos vairuo
toją arba jo keleivius kalbinti 
lietuviškai. Bostone esu paste
bėjęs jau daugelį tokiais ženk
lais “pasipuošusiu” automaši
nų. Gerai, j" i

Biuletenio 10 ir 11 puslapiai 
paskirti L J. I. C. šių metų 
birželio mėn. 12 d. iki rugsėjo 
mėnesio pabaigos po Š. Ameri
ką, Kanadą ir Meksiką kelionės 
planui išryškinti. Duotas ir tos 
kelionės žemėlapinis planas. Tai 
lietuviško jaunimo ekskursijos, 
kurioje, sakoma, dalyvaus, be 
Š. Amerikos ir Kanados jauni
mo, ir Argentinos, Australijos 
ir Vokietijos lietuviai jaunuo
liai.

Apie tą kelionę Biuletenyje 
sakoma: “Kelionė bus labai įvai
ri ir skirtinga. Planuojame su
stoti didesnėse lietuvių kolonijo
se, kur bus suruoštos Įvairios 
pramogos, šokiai ir t. t., talki
ninkaujant L. B. valdyboms ir 
L. J. I. C. atstovams. Mies

tuose nakvynes parūpins lietu
vių šeimos, o laukuose miego- 
sim palapinėse..., patys savo 
maistą ruošime. Kadangi tiki
mės, kad daug jaunimo iš užsie
nio dalyvaus, kelionėj vartosi
me tik lietuvių kalbą, nes tai 
ir bus vienintelė bendra kalba”.

“Centrinis jaunimo komite
tas” savo atstovus arba įgalio
tinius turi daugelyje vietų. Jų 
pavardės ir adresai įvardyti Biu
letenio 12-me puslapyje. Tokių 
įvardytųjų esama 23 vietovėse: 
be š. Aferikos jų esama Kana
doje, Brazilijoje, Australijoje, 
V. Vokietijoje, Argentinoje. Tai 
.visai graži pradžia.

Biuletenyje sakoma, kad L. C. 
I. komitetas turįs ryšių su mū
sų politiniais ir visuomeniniais 
veiksniais (Altu, PLB-ne), ku
rie ir paramos tolimesniam Biu
letenio leidimui esą pažadėję.

Tokio “Lietuvių Jaunimo In
formacinio Centro Komiteto” ir 
jo leidžiamo Biuletenio reikalin
gumu netenka abejoti. Tik įsak
miai reikia Biuletenio leidėjams 
patarti pasirūpnti lietuvių kal
ba. Bostone yra ne vienas lie
tuvių kalbos mokovas, kurie, 
tikime, neatsisakys lietuviškam 
jaunimui patalkinti, jeigu į tuos 
mokovus bus kreipiamasi. Biule
tenio lietuviška kalba br-br- 
brūū! Baisi.

O ką, jaunieji, į pasiūlymą 
“Centriniame Informacijos Ko
mitete” ir gausiose atstovybėse 
turėti po nuolatinį svetimos 
spaudos sekėją (ar net sekėjus), 
kas joje rašoma apie lietuvius 
ir Lietuvą ir Į tuos pasaulio 
spaudoje pasirodančius pasisa
kymus reagavimą: kas teisingai 
ir palankiai parašo — padėkoti, 
o netikslumus ir klaidingus apie 
lietuvius ir Lietuvą pasisaky
mus reaguoti laiškais ar net 
straipsniais ? Juk lietuviškas 
jaunimas krašto, kuriame gyve
na, kalbą nė kiek neblogiau mo
ka kaip lietuvių?

Tas “Lietuvių Jaunimo Infor
macinis Centras” jau turi para
mos iš lietuviškos spaudos: “LJI 
Centras dabar gauna: Darbi
ninką, Draugą, Dina, Keleivį, 
Laisvą Lietuvą, Tėviškės Žibu
rius ir Tėvynę...

Norėtume gauti ir ki
tus lietuviškus laikraščius ir 
žurnalus, nes mes sekame juo
se jaunimo veiklą. “Taip guo
džiasi Centras.

I išreikšta “Jaunimo Informa
cijos Centro” norą gauti ir “ki
tus lietuviškus laikraščius ir žur
nalus” atsiliepdamas ieškau 
“sponserių arba geradėjų, kurie 
norėtų ir pajėgtų tam jaunimo 
Centrui užprenumeruoti;

1. Naujienas, nes jose apie 
lietuviško jaunimo veiklą, daž
nai parašoma, o jaunimo Sąjun- 
ga-Skautai turi nuolatinį sky
rių šio dienraščio puslapiuose ir 
2) “Mūsų Sparnus”. Ar ir to
kių šiandieninėje periodikoje 
esama? Žurnalas?

Girdėjome ir žinome tokius

Žurnalus ar žurnalo pavidalo 
leidinius: Karį, Metmenis, Litu- 
anus, Akiračius, Skautų Aidą, 
Lietuvių Dienas, Ateitį, Mūsų 
Gaires, Aidus ir dar kitokius, 
bet “Mūsų Sparnai” negirdėti.

O vis dėlto tokių esama. Tai 
“Lietuvių evangelikų-reformatų 
žurnalas”, įsteigtas 1951 m. Chi
cagoje ir kasmet dviejų knygų 
pavidale pasirodąs viešumai. Ta
me žurnale esama pasaulietiš
kų pasiskaitymų ir net ištisų 
studijų (V. Karoso — “Refor
macijos temomis”) į kurias tu
rėtų atkreipti dėmesį mūsų is
torikai ir juos prideramai iš
nagrinėti, išstudijuoti ir pa
reikšti savo nuomones.

Žurnalas “Mūsų Sparnai” čia 
“reklamuojamas” dėl to, kad jis 
bus buvęs pirmas Amerikoje 
mūsų periodinis leidinys, kuris 
atkreipė dėmesį į mūsų jauną
ją generaciją ir ją pradėjo pa
gerbti savo puslapiuose tos jau
nosios kartos atstovų nuotrau
komis ir tolimesnių užmojų — 
siekių išryškinimais. Pvz. pra
eitų (1970 m.) metų gruodžio 
mėnesio “Mūsų Sparnų”, 100 
puslapių turinčiame Nr. 29 sky
riuje “Jaunimas” (“Šviesa švies 
ir rytoj”), skiltyje “Akademinis 
jaunimas” matome devynių lie
tuvių jaunuolių nuotraukas, 
prie kurių yra atitinkami tų nuo
traukų, savininkų išsimokslini
mo ir tolimesnių siekių paryš
kinimai :
“Laima Plačaitė, g. 1952.XI.il 
Chikagoje. Harper gimn. baigė 
1970 m. Studijuoja Illinois u-te. 
Priklauso “Grandies” tautinių 
šokių ansambliui ir Kernavės 
skaučių tuntui”; “Viktoras Jurk- 
šaitis, g. 1953.11.26 Chicagoje. 
Kr. Donelaičio m-lą lankė 8 m. 
Harper High school baigė 1970 
m. Laimėjo Principal’s Award, 
Outsanding Student of the Year 
in Art ir priklauso Legion of Ho
nor. Prof. V. Jakubėno muzi
kos studiją lanko 12 metus. Tė
viškės parapijos vargonininkas 
ir vaikų choro vedėjas. Studi
juoja University of Ill. Chica
go Cirkle Campus”.

Tai gatavi “sukramtyti” duo
menys “L J. i. Centrui”-. Pasi
imk, įtrauk į - pasaulio lietuvių 
jaunuolių kartoteką ir tašką pa
dėk. 0 jeigu yra reikalas — 
susisiek su tokiais jaunuoliais 
lietuviais.

Taigi, žino ieškodami geradė- 
jai, kurie panorėtų ir Įstengtų 
“Lietuvių Jaunimo Informacijos 
Centro Komitetui” (adresas: 
“LJIC P. O. Box 8992, So. Bos
ton, Mass. 02114 (617) užpre- | 
numeruoti Naujienas (jų adre- į 
sas: 1739 So. Halsted Str., Chi
cago, Ill. 60608) ir “Mūsų Spar
nus”,. kurių adresas; “Mūsų / 
Sparnai”, 5230 So. Artesian 
Ave., Chicago, Ill. 60632, USA. . 
Lietuvių jaunimas, veikiąs lie
tuviškoje dirvoje, prašosi tai- | 
kos. Padėkime jam, nes tokią 
parama reiškia lietuvišką gyvas
tingumą. . (B. d.) ,

VINCAS ŽEMAITIS

VEIDU Į VAKARUS - 
Į BALTIJOS JŪRĄ 

(Etnografinių sienų klausimais)
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Dr. Franz Tetzner savo knygoje: “Die 
Slawen in Deutschland”, Braunschweig 
1902, 28 ir 29 pusi, rašo: “Lhrsprueng- 
lich waren die drei Landschaften Sudau- 
en, Nadrauen und Schalauen rein litau- 
isch... Aus dem Jahren 1719 wir sind so 
ir der Lage die damaligen Sprachgrenze 
feststellen zu koennen. Das litauische 
Sprachgebiet umfasst danach den Teil 
Ostpreussens, der noerdlich von folgen
der Linie liegt: Labiau, Petersdorf, Nor
kitten, Muldschen, Jodlauken, Trempen, 
Darkehmen, Szabinen, Goldap, Dubenink- 
gen... Vor 300 Jahren erklang hier fast 
nirgend ein deutscher Laut, noch vor 200 
Jahren gehoerten ausser den jetzigen 
zehn ostpreussischen Kreisen Koenigsberg 
— Land, Fischhausen, Wehlau. Gerdau- 
en, Darkehmen, Gumbinnen zum litau- 
ischen Sprachbereich... Zu Muldszen 
im Gerdauischen erlosch die litauische 
Predigt im vorigen Jahrhundert, ebenso 
in den Strandoerfern von Fischhausen 
und Koenigsberg — Land” (Iš senų laikų 

trys sritys — Sūduva, Nadruva, šalauja 
(Šiluva?) buvo, grynai lietuviškos... Iš 
1719 metų (duomenų) mes galime nusta
tyti to laiko kalbinę sieną. Taip lietuvių 
kalbos sritis apėmė dalį Rytprūsių, Į šiaurę 
nuo šios linijos: Labguva, Peterkaimis, 
Norkyčiai, Muldžiai, Juodlaukiai, Trem
pai, Darkiemis, Žabynai, Galdapė, Du
bininkai. .. Prieš 300 metų čia nesigirdėjo 
jokio vokiškos kalbos garso, dar prieš 200 
metų priklausė be dešimties dabartinių 
Rytprūsių apskričių, Karaliaučiaus aps
kritis , Fišausenas (Žuvininkai). Vėluva, 
Girda va, Darkiemis, Gumbinė prie kal
bančių lietuviškai sričių... Lietuviškos 
pamaldos Muldžiuos, Girduvoj nustojo 
veikti praeitam šimtmety, taip pat Fisch- 
hauseno pajūrio kaimuose ir Karaliau
čiaus apskrity.).

H. T. laiške iš 3 - 30.1970 m. rašo: “Ste
bėtis reikia, kokia didelė rolė priklauso ir 
pačiam Karaliaučiaus miestui Mažosios 
Lietuvos lietuvninkų istorijoje ir gyveni
me, kai tik pradedi įsigilinti i turimą me
džiagą ir po ranka esančius duomenis. Vi
sai kitą vaizdą galima susidaryti ir apie 
visas Sembos pusiasalio žemes, dokumen
tus ir turimą medžiagą nuodugniau per- 
k račių s ... Tiek daug to lietuviškumo žy
mių ir pėdsakų kiekvienoje Mažosios Lie
tuvos, o taip pat ir senųjų prūtėnų žemių 

pėdoje, man jau eilė metų neduoda ramy
bės. To nerimo pasekmėje aš ir griebiau
si šio darbd, ypač kad tokia beveik mir
tina tyla viešpatauja mūsuose dėl šių že
mių Ūkimo, toks apatiškas mūsų visuome
nės nesidomėjimas jomis, bei iš viso tokia 
turtinga savo praeitimi Lietuvos istori
ja”....

Taigi, kaip matome, taip gerb. M. Gel- 
žinis, taip gerb. H. Tamašauskas, vienas 
kitą papildydami, dirba lietuvių tautai di
delės svarbos pasiaukojimo darbą. Jų stu
dijos kaip tik aiškina ir aprašo lietuvių 
etnografines sienas Vakaruose. Mūsų visų 
pareiga juos visais būdais paremti, pir
moje eilėje sudaryti sąlygas, kad jie dau
giau laiko galėtų šioms studijoms pašvęsti. 
Ke to, gyvenami laikai ir įvykiai diktuoja 
susirūpinti objektyviai ir dokumentuotai 
parašyti Mažosios Lietuvos istorija (bent 
Lietuvos Valdovų Algirdo ir Kęstučio už
brėžtose sienose).

Esu minėjęs, kad rusų etnologas Kuš- 
ner (Knyšev) savo studijoje “Etničeskie 
territorii i etničeskie granicy”, gana pla
čiai, objektyviai, patvirtindamas daugu
moje lietuvių mokslines tezes, aprašė Ma
žąją Lietuvą (Kaliningradskaja Oblast') 
— knygos 109 — 278 pusi. Jo studija yra 
išleista Maskvoje 1951 SSSR Mokslų Aka
demijos, priežiūroje ats. redaktoriaus, is
torijos mokslų daktaro S. A. Tokarevo.

šio str. autorius baigia paruošti šios 
dalies knygos santrauką lietuvių kalba, 
drauge su pastabomis apie prof. Volterio 
žemėl. sieną su lenkais Suvalkų srity. Is
torijos Draugija (Čikagoje) rūpinasi šią 
knygą išleisti anglų kalba.

8.
šio straipsnio autorius reiškia nuošir

džią padėką didžiai gerb. istorikui prof, 
dr. Jeržy Ochinanski už atsiųstą jo 8 pus
lapių paskaitos antspaudą (iš Przegląd 
Historiczny”, tom. LXI. 1970. zesz. 2). 
Siuntinys atėjo bebaigiant ruošti šį darbą, 
ir negalėjo būti pilnai panaudotas; dėl to 
čia duoodania tos autoriaus paskaitos pla
tesnė santrauka drauge su žemėlapiu. Tai 
suinteresuotiems lietuvių rytine etnografi
ne siena su gudais — kriviais krivičais la
bai pravers ir jie su dideliu ačiū prisimins 
nuoširdų lietuvių bičiulį dr. Jeržy Och- 
manski.

Savo studijos “Pogranicze litewsko — 
krywickie w epoce plemiennej” (Lietu
vių — krivičų sienos padermių epochoje) 
įžangoje gerb. dr. J. Ochmanski rašo: “Zy- 
wiol litewski od niepamiętnych czasow 
cofa się na zachod pod naporem osadnic- 
twa slowianskicgo. Ongiš, w II tysiącleciu 
przed naszą erą, jak dowodza badania ję- 
zykoznawcze i archeologiczne, Baltowie 
—ktdrych odlamem są Litwini — zajmo- 

wali rozlegle obszary między Baltykiem a 
dorzeczem gornej Oki. Zasiedlali nie tyl- 
ko swe historiezne siedziby, ale i dzisiej- 
szą Bialoruš oraz ziemię smolenską. Slo- 
wiane zaš zamieczkiwali tereny na polud- 
nie od Baltow iniędzy Dnieprem a Odrą i , 
dopiero požniej rozwinęli ekspansję osad- . 
niežą na polnoc”. (Lietuviškas gaivalas 
nuo neatmenamų laikų traukiasi į vaka
rus spaudžiamas slavų kolonizacijos. Ka- g 
daise, antram tūkstantmetyje prieš Kr., 
kaip rodo kalbiniai ir archeologiniai tyri
mai, Baltai kurių atlauža yra lietuviai, už- I 
ėmė plačias sritis tarp Baltijos iki Okos 1 
upyno aukštupio. Jie gyveno ne tik savo 
istorinėse gyvenvietėse, bet ir dabartinėje | 
Gudijoje (Bielorusijoje), taip pat Smo- < 
lensko žemėje. Slavai gyveno į pietus nuo j 
Baltų tarp Dniepro ir Ūdros (Odros) ir j 
tik vėliau išvystė kolonizacinę ekspansiją j 
šiaurėn).

(Bus daugiau)
........   1 "I ■—■■ —' ' ' ■ — ■—
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DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
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DR. PETER BRAZIS 
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Rezid.: 388-2233 
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siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Iš Manitobos lietuviu gyvenimo
PORTAGE LA PREIRIE. — 

Ir vėl Velykos liko užmirštyje, 
ir vėl sniego danga prapuolė. 
Tiesa, šiais metais sniego mes 
turėjome mažai, kai tuo tarpu 
kitur (pvz., Montrealyje) snie
go iškrito nepaprastai daug.

Šiemet pasigendama paukšte
lių. Jau kuris laikas kaip žolė 
rodo žalias viršūnėles, bet jo
kio paukštelio nesimato. Gamta 
tarytum negyva. Praeityje dar 
sniego pūgom siaučiant varna pa 
sveikindavo su savo “kar-kar- 
kas”, lyg sakydama: “Aš jau su
grįžau”. šiltesnėmis dienomis 
rabinai (liepsnelės) šokinėdavo, 
reikšdami savo džiaugsmą, lai
mingai grįžę iš tolimų kraštų. 
Bet šiemet jie nesirodo. Išskrido 
ir dingo. Gal virto “hipiais”, kad 
nenori grįžti? Oras labai nepa
stovus: vieną, dieną tęmperatū- 
ht siekia 70 laipsnių, o kita — 
nukrinta iki 20 laipsnių. Tačiau 
Manitoboje tai paprastas daly
kas.

Lietuviai šiek tiek kruta.

■ - - -

GRAD1NSKAS

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir &—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso te L: Portsmouth 7-6000 
Rezid. teiof.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
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.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

TURIME APARATŲ SU

PENKIŲ METŲ
GARANTIJA

TRANZISTORIAMS

2512 W. 47 ST. — FR &-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjlL--- ---- —

MOVING
Apdraustas per kraustymo 

iš įvairiu atstumų, 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placa 
TeL: FRontier 6-1882

r- -- ~ -- -

SOPHIE BARČUS
■ RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

TeL: HEmfock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

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 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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 ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd SU Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Every year we faib 
to educate thousand! 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we're supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
will tell you bow you can help.

SKAITYK PATS IR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

Write: The Preaidenfs Comwittw 
on Mentei ReterdetioA, 
Washington O.C.X301.

____________________ I
I 
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WinnipegieČiai surengė Vasario 
16-tos minėjimą. Daugiausia pa
sireiškė jau čia gimęs jaunimas. 
Svarbiausias kalbėtojas buvo 
majoras Paukš tartis, kuris tar
nauja Kanados kariuomenėje. 
Kalbėjo lietuviškai. Ateityje, pa
reiškė jis, Čia gimę ir augę lie
tuviai gal jau nebekalbės lietu
viškai, tačiau jie jausis esą lie
tuviai, išlaikys nors dalį lietu
viškumo.

Buvo priimtos reezoliucijos 
Bražinskų, Kudirkos ir Simokai- 
čių reikalu. Jos pasiųstos val
džios įstaigoms. Ponia B. Bujo- 
kienė pasaukojo $100 Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Reikia pažy
mėti, kad ji nuolat aukoja įvai
riems lietuvių reikalams.

Pereitą žiemą Winnipeg© lie
tuvių kolonija neteko kelių sa
vo narių. Mirė ilgametis Bend
ruomenės pirmininkas, agrono
mas Malinauskas, Kostas Pra
nevičius ir Gustaitis. Jų šei
moms ir artimiems reiškiu užuo
jautą.

Vietos parapijos klobonas, ku
nigas Bartašius, gana energin
gai reiškiasi lietuvių veikloje. 
Parapijos reikalus jis taip pat 
tinkamai tvarko.

Prieš trisdešimt metų Winipe- 
go rajone kūrėsi lietuvių ūkinin
kų kolonija, kuri nuolat didėjo 
ir klestėjo. Tačiau laiko tėkmė
je prasidėjo kolonijos nykimas, 
jos mažėjimas: kaip ji smarkiai 
augo, taip ji pradėjo ir smar
kiai smukti. Ir tai visai natū
ralu: bet kokiai organizacijai 
(o taip pat ir organizmui) rei
kalingas, tap sakant, naujas 
kraujas. Reikalingas atsinauji
nimas. Jei to atsinaujinimo nė
ra, tai prasideda nykimas. Lie
tuvių ūkininkų vaikai užaugę iš
sikelia į miestus, o susenėję tė
vai parduoda ūkius, nes nebepa
jėgia jų apdirbti. Liūdna ir gai
la, kad taip yra, bet nieko ne
padarysi.

Petras Satkūnas, ilgesnį lai
ką ūkininkavęs prie MacGregor 
miestelio, buvo susirgęs ir turė
jo pasiduoti operacijai. Jis jau 
tiek pasveiko, kad ruošiasi sė
jai. Laikykis, Petrai!

N. Balčiūnas pardavė savo 
ūkį. Keli kiti lietuviai ūkinin
kai taip pat yra pasiryžę savo 
ūkius parduoti. Priežastis: se
natvė. Ir vis dėlto išsikėlę į 
miestus buvę ūkininkai nesijau
čia patenkinti ir nerimauja, ypač 
pavasarį, kai mato sėjamus lau
kus. Neramiai jaučiasi ir šių ei
lučių rašytojas. Gerai nors tiek, 
kad nuo ledo atsipalaidavusiose 
upėse, galima daug žuvies pa
gauti. Man irgi pavyko pagauti 
tiek žuvies, kad galėčiau žuvimi 
pavaišinti visą Naujienų štabą.

Trys paaugliai bandė pagrobti 
lėktuvą, kuris skrido iš Dauphin 
į Winnipega ir kurio keleivių tar
pe buvo Winnipeg© meras Steve 
Juba ir jo žmona. Paaugliai bu
vo “apsiginklavę” pasmailintais 
dantims valyti šepetukų kotais. 
Jie įsakė lėktuvo kapitonui Tay
lor nusileisti ant kelio, nepasie
kus dar Winnipego. Kadangi bu
vo debesuota ir matomumas 
menkas, tai paaugliai nesusio
rientavo, kaip toli yra miestas, 
ir kapitonui pavyko nusileisti 
Winnipego aerodrome. Paaug
liai buvo suimti.

Noriu pasisakyti dėl J. Vi- 
liušio ilgo rašto, kuriame jis 
kritikuoja Montrealio smulkaus 
kredito bankelį “Litas”. Kiek 
pagrįsta to bankelio kritika, apie 
tai ne mano reikalas spręst. Mon 
trealiečiams bankelio reikalai 
yra geriau žinomi, tad tegul jie 
ir sprendžia, kiek pagrįsti yra 
Viliušio daromi priekaištai. Šiuo 
atveju aš kalbėsiu tik apie p. J. 
Viliušio patarimą lietuviams 
pirkti nekilnojamas- nuosavybes, 
nes tai esančios tvirtos ir pa
stovios vertybės. Man atrodo, 
kad nevisada taip yra. 1929— 
1930 metais, kai prasidėjo di
džioji depresija, aš gyvenau 
Montrealyje. Na, ir kas tada 
atsitiko? Pasireiškė tiesiog ka
tastrofiškas nekilnojamo turto 
vertės smukimas. Tuo tarpu,

Tautinės karikatūristy draugijos premiją gavo Jim Berry,’ laimė
jęs geriausio karikatūry piešėjo titulą jau trečią kartą. Jo karika

tūras spausdina 700 laikraščiy.

kas laikė pinigus bankuose, la
bai daug laimėjo, nes depresijai 
siaučiant labai pigiai galėjo pirk
ti nekilnojamą turtą.

Kokia iš to galima padaryti 
išvadą? Išvada prašosi tokia: 
Viliušio patarimas tam tikru at
veju gali būti visiškai blogas. 
Prileiskime, kad vėl pasikartos 
maždaug tokia depresija, kokia 
buvo anais laikais. Kas tada 
įvyktų?

Įvyktų tai, kas įvyko anais lai
kais: nekilnojamo turto vertė 
imtų labai smukti ir nukentėju
sieji būtų labai nepatenkinti Vi
liušio patarimu.

Mano manymu, geriausias pa
tarimas būtų toks; kaip kas iš
mano, tegul taip save ir gano.

Įvairių prekių jau prigamin
ta per daug. Joms nėra rinkų, 
todėl fabrikai mažina produkci
ją. O dėlei to pasireiškia nedar
bas. Gi bedarbių skaičiui didė
jant, pirkinio pajėgumas mažė
ja, kas, savo’ ruožtu, priside
da prie produkcijos mažinimo.

Taip dalykams besiklostant, 
kas gali užtikrinti, kad nejudi
namo turto vertė pasiliks tvir
ta?

Bendrai kalbant apie kredito 
bankelius, tenka pasakyti, kad 
vakarinėje Kanados dalyje jie 
gerai veikia ir sudaro rimtą kon
kurenciją didiesiems bankams.

Kiek teko patirti, iš Winnipe
go kelios lietuvių šeimos ren
giasi aplankyti Lietuvą. Gero 
vėjo ir geros sėkmės!

P. Liaukevičius

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

★
— SLA 134-tos Motery Kuopos su

sirinkimas įvyks ketvirtadieni, gegu
žės 6 dieną, 7:30 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti.

C. Austin, fin. rast.

help your
HEART FUND” 
help your HEART

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GILES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 Ir PR 84X341 
t----------- ---------- _ .............  /

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTASl
5525 So. Harlem Ave. — 586-122S■UY U. 1 SAVINGS BONDS

PET K
TfVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehUl 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Bridgeport© Lietuviu Namy Sa
vininkę Dr-jos mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks antradienį, gegužio 4 
dieną Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 7:30 vaL vak. 
Kviečiame visus narius ir nares į su
sirinkimą, nes yra svarbių reikalų. 
Dr-jos ižd. Kostas Stula mirė praeitą 
mėnesį, tai turėsime išrinkti naują 
iždininką ir taipgi yra kitų svarbių 
reikalų aptarti.

A. Kaulakis, rašt.

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Klubo narių eilinis susirinkimas! 
įvyks antradienį, gegužio 4 d. Talmanj 
salėje, 4500 So. Talman Avė. lygiai 
8:00 vai. vak. Visus narius ir nares 
kviečiam atsilankyti, nes yra daug 
reikalų aptarti ir pranešimus išklau
syti. Po susirinkimo bus pagerbimas 
motinų, vakarienė ir kit.
, AntinettęzKalys, rast.

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, gegužio 
5 dieną Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 so. Halsted St, 7:30 vai. vaL 
Visi nariai ir narės kviečiami į susi
rinkimą. Kurie dar neužsimokėjote 
savo nario mokesčio, tai būtinai užsi
mokėkite, kad neliktumėt suspen
duoti. A. Kaulakis, rast.

— Eržvilko Draugiško Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gegužio 5 dieną 8 vai. vak. Talman 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
yra prašomi atsilankyti, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės. Nut. rašt.

— Chicagos Lietuviu Brighton Par
ko Motery Klubo narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gegužio 6 dieną 
Talman salėje, 4500 So. Talman Avė. 
8 vai. vak. Nares prašome atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Nut. rašt.

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-86.01

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLVIO ĮSTAIGA
llIUHIHKUMtOMUUI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

s

Paskaita apie pinigus
Lietuviu Prekvbos Rūmai 

ruošia įdomią paskaitą apie 
infliaciją Amerikoje. Paskai
toje bus bandoma atsakyti Į 
klausimus: Kaip tvirtas mūsų 
doleris? Kokia bus dolerio per 
kamoji galia po dviejų, trijų 
metų? Santykiai tarp dolerio 
ir aukso? Ar Amerika bus pri 
versta nuvertinti doleri?

Visi, kurie domisi mūsų pi
nigų likimu kviečiami atsilan
kyti ir pasiklausyti šios paskai 
tos. Paskaitą skaitys Ameri
can National Bank and Trust 
Co senior viceprezidentas Mr. 
Milton J. Hayes, kuris yra pla
čiai žinomas pinigų klausi
mais autoritetas, daugelio pi
nigų klausiniais studijų auto
rius. Papildomus paaiškini
mus padarys ekonomistas 
Adolfas Ba liūnas, Metropoli
tan Bank and Trust Co vice
prezidentas.

Paskaita bus Lietuvių Pre
kybos Rūmų mėnesiniame su
sirinkime trečiadieni, gegužės 
mėn. 12 d. 8 vai. vakare Dari
aus, ir Girėno svetainėje, 4416 
So. Western Ave. Įėjimas vi
siems laisvas ir nemokamas. 
Po paskaitos rūmų nariai ir jų 
svečiai bus pavaišinti gaivi
nančiais gėrimais ir lietuviš
kais užkandžiais.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Chicagos
Lietuvią 
Laidotu vią 
Direktorią 
Associacijos

L '3

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ELENA TUINILA
KRYŽIŪTĖ

Pagal pirmą vyrą Rumbutis
Gyv. 10910 Smo. Edbrooke Avė.

Mirė 1971 m. gegužės 3 d., 
3:00 vai. ryto, sulaukusi 80 me
tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, 
Telšių aps., Žarėnų mieste.

Amerikoj išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys 

— Jenne Wilson ir Helen Shim- 
kus, marti Katherine Rumbut, 
18 anūkų, 26 proanūkai, 1 pro- 
proanūkas ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Lietuvoje liko brolis.
Priklausė SLA 63 kuopai.
Kūnas pašarvotas Leonard 

koplyčioje, 10821 So. Michigan 
Avenue.

Trečiadienį, gegužės 5 diena 
8:30 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios i Visų Šventųjų parapi
jos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių 
Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Elena Tuinila gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. * ,

Nuliūdę lieka:
Dukterys ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leo
nard Bukauskas ir Sūnūs Tel 
CO 4-2228.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. L1TUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 J

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003 ■

t
3

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139 4

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

i

t

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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“LIETUVIAI TELEVIZIJOJE
Vienas asmuo sumokėjo 40.000 dolerių

Balandžio 14 d. F. Graman- 
tienės namuose spaudos žmonės 
ir “Lietuviai Televizijoje” val
dybos nariai sklaidome nusku
bėjusių 5 metų LT veiklos pus
lapius. O juose daug įdomių 
Žinių, lietuvių visuomenei neži
nomų. Pokalbio metu vis nu
skubame į pirmuosius žingsnius 
ir su dėmesiu klausomės val
dybos pirmininko E. Vengians- 
ko ir vykd. sekretoriaus bei pro
gramų vedėjo A. šluto pasako
jimų.
2 E. Vengianskas džiaugiasi 
spaudos ir spaudos žmonių tal
ka ir jiems reiškia padėką. Tik 
spaudos ir pasišventusių žmo
nių dėka LT išlieka gyva, au
ganti ir tobulėjanti. Nuoširdžiai 
kviečia Chicagos lietuvius į 
“Lietuviai Televizijoje” ruošia
mą 5 metų veiklos sukakties 
proga šaunų pobūvį - balių, ku
ris įvyks gegužės mėn. 8 d. Jau
nimo Centre.

Juk tai maloni pramoga, nes 
LT moka svečius maloniai nu
teikti. Girdėti, kad šios sukak
ties parengimu lietuvių visuo
menė domisi ir tikėkime, kad 
LT vadovybės šauksmo išgirs 
tūkstančiai televizijos programų 
žiūrovų ir “okupuos” Jaunimo 
Centra.

Ta proga nuklystame į die
nas ir įvykius prieš penkis me-

Tačiau šis ryžtingas vyras ne
pabūgo anų teigimų. Jis nejuo
kavo, o pradėjo organizuoti 
“Lietuviai Televizijoje“ progra
mas.

šiam sumanymui pritarė ryž
tingų žmonių būrelis. Susida
rė ir pirmoji valdyba: E. Vilū

t — Vaikeli, juokus sumanei. 
Kur tavo galva! Kur tu tiek 
pinigų gausi! Tu visai sukvai
liojai!, — pasakoja A. Siutas 
nuotykį iš pirmųjų žingsnių. 
Tokiomis replikomis buvo paly
dėtas jo sumanymas steigti tele
vizijos programą lietuviams.

nas, P. Armonas ir į valdybą 
įėjo pats iniciatorius A. Siutas^ 
Darbas pradėtas entuziastingai. 
Programos išlaikymui reikėjo 
apie 2.000 dol. mėnesiui.

Ir pirmoji programa perduo
ta 26 kanalu 1966 m. kovo mėn. 
26 d. Tai buvo maloni staigme
na ir naujovė lietuviams išei
vijoje. Turėti savo televizijos 
programą neįstengia ir už mus 
pajėgesnės tautybės. Tai buvo 
lietuvių pasididžiavimas. Pir
mųjų dešimt savaičių buvo išsi
laikyta iš sponsorių aukų, o po 
to “Lietuviai Televizijoje” bu- 

įvo inkorporuota, kaip auklėji
mo, pelno nesiekianti, organi
zacija.

Pirmieji LT talkininkai — 
sponsoriai buvo J. Kazanauskas 
ir E. Žukauskas bei W. Levis, 
kuris ištikimas skelbimu davė
jas išliko iki dabar ir per penke- 
ris metus sumokėjo 40.000 dol. 
Tai vienas iš pagrindinių šulų, 
kuris padėjo LT išlikti iki 
šių dienų. Įsivaizduokime — 
840.000! Graži sumelė, vargu iš 
lietuvių būtų kas galėjęs tokią 
auką pakelti. Bet džiaugiamės 
šiuo prekybininku ir manome, 
kad lietuviai šio prekybininko 
patarnavimais tikrai pasinau
doja.

Bet ir šių skelbimų įnašų ne
pakanka. Juk LT išsilaikyti są-

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.

1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, DI. * Tel. MO 6-3985 
Yra vieta automobiliams pasistatyti.

Didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir įvairiausių kitų prekių 
už gera kainą, nes siuntinių įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.
* ---- -------------------------------------------------- -

l SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 

I vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
| visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo, 
j Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
g kuri vadinasi

| SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

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

i NAUJIENOS,
į 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I 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. Haleted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

E. ŽUKAUSKAS

. mini a—i———

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

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Baltimorės "hipis”, pasiruošęs į kelionę, buvo pagautas foto mė
gėjo, kuris už šią nuotrauką laimėjo prizą.

mata kasmet siekia 24.000 dol. 
Tad buvo pakartotinai ir įvai
riomis progomis kreiptasi į lie
tuvių visuomenę ir prašyta tap
ti rėmėjais, kas mėnesį skiriant 
tik mažytę vieno dol. auką. At
sirado tokių geraširdžių pra
džioje per 1000, — o per eilę 
metų jų skaičius kiek sumažėjo 
ir dabar turima tokių rėmėjų 
per 800, kurie kas mėnesį ar re
čiau savo duoklę sąžiningai ati
duoda. Pažymėtina, kad tokios 
aukos ateina iš senų žmonių, 
pensininkų, mažai uždirbančių, 
eilinių žmonių. Ir tiems žmo
nės LT vadovybė lieka labai dė
kinga.

— O stambiųjų rėmėjų ar 
daug turite? — įsiterpiame po
kalbiu.

— Apgailestauti tenka. Di
džiųjų mecenatų, kuric vienkar
tine šimtine būtų parėmę mūsų 
darbus, per 5 metus teturėjome 
tik 7 asmenis ... — atsako pro
gramos vedėjas A. šlutas. — O 
su dviem šimtais talkon atsku
bėjo tik vienas Dan Kuraitis, — 
patylėjęs pridėjo pasakotojas.

Gi pirmas laiškas su 100 dol. 
atėjo iš statybininko Talandžio, 
kaip tik buvo parodyta pirmoji 
programa. Jis linkėjo ištesėti 
pradėtame darbe.

Paskutiniais dviem metais 
aukos sumažėjo iki 3500 dol. 
Vieni iš aukotojų pavargo, kiti 
dėl įvairių priežasčių nebesiun
čia pažadėtos aukos, pagaliau ir 
nuolatinis prašymas pabodo.

Tada buvo imtasi kitų prie
monių samatai papildyti. Buvo 
sudarytas Lėšų telkimo komite
tas, kuriam vadovavo energin
gas vyras P. Kašiuba. šis komi
tetas ruošė įvairius parengi
mus, šventes ir sukeldavo iki 
6.500 dol. Tuo būdu vėl buvo 
papildoma kasa ir šiaip taip su
durianti galai įvairioms sąskai
toms apmokėti.

Pagaliau buvo persiorgani
zuota. Lėšų telkimo komiteto 
funkcijas dabar atlieka pati 
“Lietuviai Televizijoje”- valdy
ba, kurią šiuo metu sudaro: 
E. Vengianskas — pirmininkas, 
P. Kašiuba — lėšų telkimo vi
cepirmininkas, F. Gramontienė 
— sekretorė, H. Zimmer — iž
dininkė, J. Indriūnas — turto 
globėjas, J. Tranauskas — val
dybos narys ir A. šlutas — 
vykd. sekretorius ir programų 
vedėjas. Nariai: M. Norvaišie
nė ir Sebastijonas. Revizijos 
komisija: J. Šlajus, E. Karsienė 
ir V. I’alubeckas.

Šie žmonės dabar ir neša pa
čią sunkiausią “Lietuviai Tele
vizijoje” išlaikymo darbų naštą. 
Ar jų darbą vertiname? — pa
kalbėsime sekantj kartą.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Melrose Parkas
Iš SLA Kuopos veiklos
Melrose Parko SLA 125 kuo

pa, ypąč senesniais laikais pa
sižymėjusi savo veikla, Įsteig
dama pirmąją Melrose Parke 
lietuvišką mokyklą jaunimui, 
šiuo metu turi ’42 narius. Kuo
pai nariai priklauso ne vien iš 
pačio Melrose Parko, bet ir iš 
kitų artimų vietovių: Bellwoo- 
do, Addisono, Elgino ir kt. 
Valdybos ilgamečiu pirminin
ku yra Niek Petraitis.

Pastaraisiais metais pradėta 
kuopos susirinkimus šaukti 
du kartus per metus: kovo ir 
gruodžio mėnesiais. Būdinga, 
kad susirinkimai. daromi, pa 
gal susitarimą, ‘ iš eilės narių 
namuose, jog dalyviai po su
sirinkimo oficialiosios dalies 
turi progos šeimyniškai pa
bendrauti, pasivaišinti ir pa- 
sidalvti mintimis. Tokie susi
rinkimai yra buvę pas Petrai
čius, Urbelius/ Unartus, La
zauskas, sekantis susirinki
mas gruodžio mėn. vėl bus 
pas Linartus, Bellwoode.

Praėjusiame susirinkime, be 
bendrų kuopos ir visuomenės 
reikalų, apsvarstytas ligos pa
šalpai gauti formalumų reika
las ir nutarta kreiptis Į Cent
rą, kad pagerintų blankų už
pildymo formalumus. Pasiro
do, pagal kuopos finansų sek
retorės pranešimą, kuopos 
viena narė turėjo prašyti dak
taro net tris kartus užpildyti 
blankus, iš dalies, kad tie li
gos pašalpai gauti blankai bu
vo keičiami ir dar, be to, kad 
jie buvo nusimetę Centre. Dak
tarui reikia už blankų pildy
mą mokėti, o apdraustasis ir 
taip pat kuopos finansų sekre
torius apsunkinami nereikalin 
gu rūpesčiu ir darbu. Tikima
si, kad Centras šį reikalą tik
rai sutvarkys ir nebus daugiau 
tiek vargo su ligos pašalpa 
Grs.

TRUMPAI 
&_____________________ «

4^

— Tinkama senesniam pa
galba — prasmingiausias tėvų, 
ypač motinų pagerbimas ir 
Dievo garbinimas, — 321 Al- 
vudo radijo paskaita šį ketvir
tadienį, gegužės 6 d., 11 v. r. 
Sophie Barčus Radijo šeimos 
valandoj.

— New Yorke sudarytas ben
dras komitetas paminėti 30 
metų sukaktį nuo sukilimo 
prieš komunistinį režimą Lie
tuvoje, taip pat prisiminti trė
mimus Į Sibirą, tremtinius ir 
komunizmo aukas.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE 
ASSISTANT 

Young man with some electrical 
tool repair experience. 

Permanent.
Must speak and understand 

English.
Call for appointment 

226-4800

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip Reikia

WE NEED YOU!!
LIVE IN 

COMPANIONS 
HOUSEKEEPERS - 

MAIDS
(Domestics)

FULL OR PART TIME 
CALL — 332-6707 

UPJOHN - HOMEMAKERS 
22 W. MONROE ST.

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.

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.

— Batuno metinė konferen
cija įvyksta gegužės 8 d. Wa- 
shngtono viešbutyje, New Yor 
ko mieste. Batunas yra Pabal
tijo kraštų bendra organizaci
ja, siekianti šiems kraštams 
laisvės Jungtinėse tautose, in
formuojant jų narius ir ieš
kant jų tarpe sąjungininkų bei 
užtarėjų. Ta proga bus atšvęs 
ta Batuno 5 metų veiklos su
kaktis. Minėjimas prasidės 
4:30 vai. popiet.

— Lietuvių Foto Archyvas 
skelbia nuotraukų ir skaidrių 
konkursą, kuriame gali daly
vauti visi lietuvių kilmės foto
grafai ir mėgėjai. Įvairios lie
tuviškos bendrovės ir paskiri 
asmenys yra padovanoję ver
tingų premijų už geriausias 
nuotraukas ir skaidres. Infor
macijas teikia J. G. Evans Jr., 
6845 So. Western Ave., Chica
go, Ill., 60636.

— Lito kelionių biuras, Wood 
haven, N. Y., organizuoja New 
Jersey ir New Yorko apylin
kių lietuviams ekskursijas lėk 
tuvais Į 4-tą Dainų šventę, ku
ri įvyks liepos 4 d. Chicagoje.

— Dail. Vandos Balukienės 
iniciatyva Chicagoje susiorga
nizavo į draugiją lietuviai dai
lininkai. Pirmajame susirin
kime dalyvavo nemažas skai
čius studijuojančių Įvairias 
meno sritis. Jiems bus suteik
ta galimybė šios organizacijos 
globoje išlaikyti lietuvių meni 
ninku tradicijas.

— Trečiadienį, gegužės 5 d. 
Maria Aukštesniosios Mokyk
los salėje Įvyks Įdomus koner- 
tas. Alice Stephens studijos 
mokinės duoda pavasarinį re
čitali “Viskas apie medžius”. 
Tarp šešiolikos studijos moki
nių yra ir lietuvaičių: Jūra 
Kuraitė, Mary tė Juzėnaitė, Ju 
lija Jackevičiūtė, Emilija Pak- 
štaitė, Ina Stravinskaitė ir Ni
jolė Sparkytė. Koncerto pra
džia 8 vai. vakare.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

, PASISEKIMĄ BIZNYJE

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Į Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENES1NLAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS. PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARLATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925^015

A. T V ERAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpubiic 7-1941 
i /

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

\lių. gyvybės, svei- 
[ f, kates ir biznio.

AoaNT patOgiOs Išsimokė- 
Įjmo sąlygos.

J.’ BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ava. PR 8-2233 ‘

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, III.
TEL. — 257-5542

OERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-80631

DAŽAU NAMUS
Iš VTOAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapollt —y 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654 JNSVBAN1

State Farm F«ę:^.CasualtiHCD0>(iaf9

^A. & L. INSURANCE & REALTy’
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

«

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

>. t

f —, ,

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

- 1
Fed^raliniy Ir valstijos pajamp 

mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

Simaitis realty 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA muro 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 niuro geroj vietoj su lengva pas- 

I kola? Kaina 76,900.
9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau

jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėj. Kaina S19.000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambarių mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, nrieš žaliąjį Marouette Parką.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29-590. _

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16.000 paiamų metams. Su nuo
laida už S51.000.

4 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šildy
mas, gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44,000.

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

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis. Ši; 
Įima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. 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 apvnaujis mūras, ši
lima gazu, aluminijaus langai, centri
niu vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mo^ ir Trov aoylinkėje. $29.000.

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

12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant 
šilima gazu, aluminijaus langai. 12 
automobilių pastatvti vieta. Platus 
sklypas. Virš $24,000 pajamų me
tams. Pietvakariu priemiestyje. — 
$175,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tek: 471-0321

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

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

OKLAWN BY OWNER
Lawly 5 room house with 2 bedrooms. 
105 x 175’ lot garage and garden tool 
shade. Beautifull maple and apie 
tree & shrubery. New fireproof sid

ing. Shoppine center close by.
S18.500.

423-6542 or 448-7712.

SAVININKAS PARDUODA 6 kam
barių mūrini namą su 1% vonios, 
2 masinu garažu Marquette Parko 
apvlinkėie. Skambinti dienos metu 

922-6684 arba vakarais 2334345.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu naujus ir perstatau senus Ti
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, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL,; VI 7-3447

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Talaomi auto motorai, atabdžial, 

tune-vpe Ir t. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327
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