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ESTIJOS IR LATVIJOS REŽIMAI
SVARSTO TAUTINES TENDENCIJAS
MASKVA. — Pirmadienio “New York Times” išspausdino 

savo Maskvos korespondento Theodore Shabad straipsnį apie 
Estiją ir Latviją— “Migrants worry Estonia, Latvia”. Straips
nyje nurodoma, kad šių Baltijos respublikų komunistų partijos 
pradėjo akciją už tarpnacionalinį bendradarbiavimą. Latvijos ko
munistų partijos pirmasis sekretorius August Voss “Pravdoje” 
ragina partijos veikėjus kovoti prieš nacionalistines tendenci
jas, ragina agituoti už vieningą, integruotą “sovietų tautą”. .

Praėjusį penktadienį, kaip 
praneša “Sovietskaja Estonija”, 
rusų kalba leidžiamas laikraštis, 
buvo susirinkęs Estijos komu
nistų partijos centro komitetas. 
Jis svarstęs darbo žmonių dau
gianacionalinės draugystės ir jos 
skiepijimo klausimus, remian
tis 24-to Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos kongreso nu
tarimas. Kaip žinoma, tie nuta
rimai pasmerkė “nacionalizmo,
šovinizmo ir tautinio savitumo 
apraiškas”.

Korespondentas nurodo, kad 
Latvijoje iš trijų gyventojų vie
nas yra rusas, o Estijoje iš ke
turių gyventojų — vienas ru
sas. Jis prideda, kad katalikiš
koje Lietuvoje, kur gimimų skai
čius yra didesnis, dešimčiai lie
tuvių gyventojų tenka vienas ru
sas.

Estijos ir Latvijos susirūpini
mas dėl rusų kolonizavimo pa
sireiškęs ir pramonės?-įmonių 
statybos sumažėjimu. Per atei
nantį penkmetį Estijojir I^t-5 
vijoj pramonės gamybos didė
jimas būsiąs vienas mažiausių vi
soje Sovietų Sąjungoje. Tas 
reiškinys aiškinamas vietinių 
komunistų nenoru įsileisti darbo 
jėgos iš kitų respublikų. Kores
pondento žiniomis, į Latviją kas
met įvažiuoja 14,000 naujų ru
sų gyventojų, o į Estiją — apie 
9,000. Tie skaičiai yra dides
ni už natūralų gyventojų prie
auglį.

Šie NYT korespondento skel
biami Latvijos ir Estijos rū
pesčiai visiškai atitinka Latvi
jos komunistų slaptą laišką va
karų komunistų vadams, ku
riems latviai atidengia rusų ko
lonizacijos reiškinius.

Theodore Shabai nurodo, kad 
estai labai didžiuojasi aukšta 
savo kultūra, kurios pavyzdžius 
jis girdėjęs labai mėgiamo esto 
dainininko George Ots koncer
te Maskvoje. Pirmoji koncerto 
dalis susidėjo iš Estijos kom
pozitorių darbų.

Estai ir latviai bijo, prideda 
korespondentas, kad nuolatinė 
rusų imigracija į jų šalis ne tik 
ištirpins jų tautines kultūras, 
bet nužemins ir gyvenimo lygį, 
kuris, kaip Sovietų Sąjungos da
lims, yra palyginti aukštas.

šiame straipsnyje yra ir ne
sąmonių, kaip tvirtinimas, kad 
Maskva norėjusi padidinti šių 
sričių pramonės augimą, kuris 
privedęs prie darbo jėgos sto
kos, kurios tada imta ieškoti 
Rusijos darbininkų tarpe. Straip 
snio pabaigoje korespondentas 
nurodo skirtumą tarp partijos 
vadų Estijoje. Vienas sekreto
rių Vaino Valjas, 41 metų ideo
loginių klausimų specialistas, yra 
gyvenęs, augęs, išsimokslinęs 
Estijoje, kada pirmasis sekre
torius Ivan Kebin estų laikomas 
“maskviniu”, nes jis, kaip tr 
keli kiti partijos vadai ilgus me
tus gyvenęs Rusijoje, kada Esti
ja buvo nepriklausoma respubli
ka, “prieš įsijungdama į Sovie
tų Sąjungą 1940 metais”, šito
kie pareiškimai nedaro garbės 
nei laikraščiui nei jo korespon-

IŠ VISO PASAULIO
- ♦

ROMA. — Italijos policija 
ir “carabinieri” sustiprino veiklą 
prieš nusikaltėlius ir politines 
riaušes. Valdžia bijo,, kad smur
tas ir nusikaltimai gali padėti 
parlamento rinkimuose fašisti
nėms grupėms, kurios pasisako 
už griežtą tvarką ir įstatymų
gerbimą.

VIENTIANE. — Komunistai 
Laose vėl sustiprino puolimus 
dviejuose frontuose ir paskelbė, 
kad trys amerikiečių lėktuvai 
buvo numušti, o jų įgulos žuvo.

INDIJOS KARIUOMENĖ JAU BAIGIA 
IŠSIKRAUSTYTI Iš BENGALIJOS

DACCA. — Iš Bengalijos šiomis dienomis, išvažiuoja pasku-
TOKIJO. — Japonų spauda Anieji Indijos kariuomenės daliniai, palikdami krašto tvarkymą 

pilna komentarų apie jaunų in- ~~ 13 ' ««'•*
telektualų politinę grupę, Jung
tinę Raudonąją Armiją, kuri nu
žudžiusi 12 savo narių už nukry
pimus nuo ideologinės linijos.

pačios Bengalijos 15.000 vyrų kariuomenei.. Sekmadienį Daccos 
stadione įvyko Indijos Pirmojo Rajput pulko atsitraukimo pa
rado ceremonijos, kurias stebėjo 25,000 bengalų. Bengijos prem
jeras Rahmanas pasakė kalbą: “Savo širdyse mes nenorime, kad 
jūs mus paliktumėt, tačiau miisų šalis yra. laisva, suvereninė

BELFASTAS. — Sekmadienį 
š. Airijoj partizanams apšau
dant britų kareivių patrulį, žuvo 
jauna moteris. - ; \

TAMPA. — Floridoje sen. Ė;' 
Muskie pažadėjo paskelbti, kiek 
ir iš ko jis gavo pinigų savo rin
kimų kampanijai vesti.

TEHERANAS. — Iranas su
šaudė devynis komunistus, ku
rie veikė prieš vyriausybe.

JOHANNESBURGAS. — P. 
Afrikos spaudoje kilo didelis 
triukšmas, kai vienas jaunas vy
ras Smit paskelbė, kad jis au
gina šunis, kad galėtų prekiau
ti jų kailiais, iš kurių jis pla
nuoja siūti kailinius. Gyvento
jai pasipiktinę rašo protesto laiš-. 
kus. Vienas šunų mylėtojas pa
siūlė 45,000 dol. atlyginimą už 
Smit “kailį”.

■ę Pakistano vyriausybė iš pa
reigų pašalino 1,200 nesąžiningų 
valdininkų jų tarpe ambasado
rius Rumunijoje ir Olandijoje ir 
konsulus Jeddoje, Saudi Arabijo
je ir Istanbule, Turkijoje.

♦ Laose Amerikos lėktuvai 
sunaikino kelis Š. Vietnamo tan
kus.

Ponia Dita Beard, tvarkiusi Interna
tional Telephone and Telegraph ben
drovės interesus Washingtone, yra 
svarbi liudininkė politiniame skanda
le. Žurnalistas Anderson paskelbė vie
name straipsnyje, kad valstybės pro
kuroro jstaiga nutraukė bylą pries ITT 
bendrovę, kada ši pažadėjo sumokėti 
400,000 dol. respublikonu partijos kon
vencijos išlaidoms padengti. Šis kal
tinimas nuvėlino ir naujo prokuroro 

Kleindienst patvirtinimą senate.

dentui, kuris turėtų geriau būti 
informuotas apie Estijos “įsijun
gimą”.

Pekino gatvėse šimtai žmonių valo sniegą. Primityviais įrankiais, bambuko šluotomis, darbininkai 
nustumia sniegą į gatvių pakraščius, o vėliau dviračiais išvežioja už miesto.

valstybė ir mes patys turime tvarkyti savo reikalus. Jūs išvažiuo
jate kaip mūsų draugai. Jūs paruošėte bengalus partizanus, jūs 
mus apginklavote. Mes neturėjome savo kariuomenės ir jūs atė
jote mums į pagalbą. Bengalija jums dėkinga”*. f

Indijos premjerė Indira lan- 
kysos Bengalijoje šį penktadie
nį. Jos čia laukia iškilmingas ir 
šiltas priėmimas. Po Indijos ka
riuomenės išvežimo Bengalija 
laukia, kad jos valstybę pripa
žins ir Amerika.

Indų kariuomenei išvykus, at
sakomybė už tvarką Bengalijo
je teka jos vyriausybei. Praėju
sią savaitę dar įvyko kovos tarp 
bengalų ir biharų Khulnos mies
te. Žuvusių ir sužeistų skaičius 
siekiąs 60.

Stebėtojai nurodo, kad Indi
jos kariuomenė per praėjusius 
6 metus padarė didelę pažangą 
apmokymo ir apginklavimo sri-
tyje. šiuo metu Indija turi 900,- 
000 kareivių. Jos ginklai, gauti 
iš anglų ar prancūzų, vis dau
giau pakeičiami savos gamybos 
ginklais. Indija gamina sovietų 
modelio Mig lėktuvus, tačiau tu
ri ir savo konstrukcijos HS-738 
naikintuvą. Ypatingai geri yra 
Indijos gamybos Vijayants tan
kai, statyti su Vickers-Arms- 
trong pagalba. Indija didžiuojasi 
savo konstrukcijos Nilgiris lai- 
vais-fregatomis. Indijos biu
džetas gynybos reikalams jau su
daro apie trečdalį visų federali- 
nių išlaidų, tačiau ateinančiais 
metais jis dar padidinamas 334 
mil. dol.

Nors didžiausią dalį ginklų In
dija perka iš sovietų, tačiau vis 
daugiau jų pagamina savo įmo
nėse.

Italija ištrėmė 
keturis diplomatus
ROMA. — Italijos vyriausybė 

išaiškino diplomatinių šnipų 
veiklą ir ištrėmė keturis komu
nistų diplomatus, šiai šnipų gau
jai vadovavęs Lenkijos pasiun
tinybės .. pirmasis sekretorius 
Konstanty Janowski, kuris Ro
moje gyveno jau virš dviejų me
tų. Kartu su juo ištremiamas
Čekoslovakijos ambasados pir
masis sekretorius Milos Dospiva 
ir du bulgarai — prekybos agen-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Rašytojas Irwing Clifford 
ir jo žmona prisipažino teisme 
kaltais ir jiems už tai kai kurie 
kaltinimai buvo atšaukti. Teis
mo sprendimas bus paskelbtas 
birželio 16 d. Jie buvo kaltina
mi apgaudinėję knygų leidyklą 
ir Šveicarijos bankus.

♦ Pentagonas paskelbė, kad 
gynybos sekretorius Laird ne
dalyvaus prezidento rinkimų 
kampanijoje, nes tradicija rei
kalauja, kad gynybos ir valsty
bės sekretoriai atokiai laikytųsi 
nuo vidaus politikos ginčų.

♦ Kambodijoje žygį pradė
jo apie 50,000 pietų vietnamie
čių, remiamų JAV helikopterių ir 
lėktuvu. Viena komunistu bazė 
jau užimta.

-♦ Jau šiais metais sovietai iš
leido j Izraelį apie 5,500 žydų. 
Numatoma iki metų galo išleisti 
30,000.

♦ Sovietų žinių agentūra pa
skelbė, kad sudaryta valdžios 
komisija ištirti Minsko nelaimei. 
Kiti pranešimai teigia, kad Mins
ko radijo Įmonėje žuvo daug žmo
nių.

Kambodijos maršalas Lon 
Nol pašalino ne tik prezidentą, 
bet ir visų ministerių kabinetą, 
pasiimdamas sau prezidento, 
premjero ir vyriausio kariuome
nės vado titulus.

♦ Paryžiuje jau buvo susi
tikę Kinijos ir Amerikos amba
sadoriai, kurių pokalbis tęsėsi 
50 min. Jie ateityje palaikys 
kontaktus tarp Washingtono ir 
Pekino vyriausybių.

tūros tarnautojai: Dimcho Va- 
vov ir Borislav Balchev.

Italijos žvalgybos žiniomis tie 
šnipai sekė karinius Nato orga
nizacijos veiksmus Maltos sa
loje ir Italijoje.

Lenkija, Čekoslovakija ir Bul
garija įteikė Italijai dėl šių iš
trėmimų formalų protestą.

Britanija plečia 
ryšius su Kinija

LONDONAS. — Britanija ir 
komunistinė Kinija susitarė iš
plėsti savo diplomatinius san
tykius iki ambasadorių lygio. 
Nors Britanija pripažino Kini
jos komunistinį režimą viena iš 
pirmųjų, ji neatsisakė ir ryšių 
su Taivanu.. Abiejų šalių santy 
kius gadino ir Hong Kongo ko
lonija, kurią Kinija savinasi.

Manoma, kad Britanija dabar 
uždarys du savo konsulatus Tai- 
vane ir atsisakys savo ligšiolinės 
pažiūros, kad Taivano tarptau
tinis statusas — dar nenusta
tytas. Spėjama, kad britų charge 
d’affaires Pekine John Addis 
bus pakeltas Į ambasadorius. Bri
tu užsienio reikalu ministeris 
Douglas Home pareiškė parla
mente, kad jis netrukus turės 
progą aplankyti Kiniją.

Negrų politikai
- prieš vežiojimą
GARY. — Juodųjų Politinė 

konvencija išsiskirstė neparė- 
musi jokio kandidato Į preziden
tus, net ir negrės Shirley Chi
sholm. Bus įsteigta iš 43 vals
tijų delegacijų pirmininkų ir ki
tų centrinių organizacijų vadų 
pastovi nacionalinė juodųjų po
litikų asamblėja, kuri toliau tęs 
konvencijos nutarimų vykdymą.

Konvencija priėmė rezoliuciją, 
pasisakančią prieš vaikų vežio
jimą autobusais integracijos 
tikslais. “Priverstinė integra
cija mokyklose yra rasistų išsi
galvota tezė, kad juodi vaikai 
negali nieko išmokti, jei jie nesė
di kartu su baltais vaikais. Mes 
pasiruošę kontroliuoti savo liki
mą”. Rezoliucija reikalauja vien 
juodųjų mokyklų, kurias tvar
kytų patys juodieji.

Vliko veikla 
Australijoje

Vliko atstovas Australijoje J. 
Lapšys š. m. vasario 15 d. lan
kėsi Australijos Užsienio reika
lų ministerijos Adelaidės sky
riuje ir turėjo 40 min. pasikal
bėjimą su to skyriaus vedėja p-le 
Monika Koehne.

Vliko paruošta Vasario 16 die
nai protestą prieš savietų agre
siją J. I^apšys pasiuntė Austra
lijos ministeriui pirmininkui.

J. Lapšys, susipažinęs su JAV 
preridento R. Nixono pasisa
kymu spaudai Kinijoje, apie tai,

VYRIAUSYBĖ PRIĖMĖ FULBRIGHTO 
PASIŪLYMĄ DĖL RADIJO STOČIŲ

WASHINGTONAS. — Amerikos vyriausybė, kilus pavojui, 
kad Radio Free Europe ir Radio Liberty stotys nuo pirmadienio 
pradės užsidaryti, šeštadienį pritarė senato planui parūpinti sto
tims lėšų iki birželio mėnesio 30 d. Kompromisas buvo pasiektas 
šeštadienį tarp vyriausybės pareigūnų ir Senato bei Atstovų Rū
mų užsienio reikalų komitetų, šis kompromisas yra ir sen. Ful- 
brighto laimėjimas, nes jis siūlė stotims lėšas skirti tik trumpam 
laikui ir siūlė, kad stotis prižiūrėtų valstybės departamentas. Ats
tovų Rūmai buvo pasiūlę lėšas skirti iki ateinančiii metų bir
želio 30 d. ir ragino sudaryti nepriklausomą komitetą toms sto
tims vadovauti.

Gandhi atstovai 
laimi rinkimus

NEW DELHI. — Indijos vals
tijų asamblėjų rinkimuose prem
jerės Gandhi vadovaujama Nau
joji Kongreso partija laimėjo 
apie 70 nuošimčių atstovų. Di
delį smūgį gavo dešiniosios In
dijos partijos: Jan Sangh ir 
Swatantra. Daug vietų pralai
mėjo ir senoji kongreso partija. 
Net ir Vakarų Bengalijoj, kur 
ilgus metus asamblėją dominavo 
komunistai, žymiai sustiprėjo 
premjerės atstovų eilės.

Premjerė Gandhi šiuo mėtų 
yra labai populiari. Jo savo kal
bose visada neužmiršta nurody
ti, kad jai vadovaujant buvo su
muštas Pakistanas ir iš jo atplėš
ta visa Rytinio Pakistano dalis 
— dabartinė Bengalija. Jį prašė 
savo kalbose balsuotojų sustip-' 
rinti jos poziciją, kad Indija ga
lėtų spirtis Amerikos, Kinijos 
ir Pakistano grėsmei. Atrodo, 
kad balsuotojai jos poziciją su
stiprino, nors .balsavimas dar 
nėra baigtas.

Premjerė Gandhi dabar turės 
progą pravesti savo planuotas 
žemės ūkio ir mokesčių refor
mas.

Nusiunčia girtus 
rusus j ligonines

MASKVA. — “Komsomols- 
kaja Pravda” iškėlė sovietų gy
venimo nenormalumą — girtų 
piliečių vežiojimą į ligonines. 
Laikraštis sako, kad iš trijų grei
tosios pagalbos mašinų pašau
kimų, vienas būna skirtas gir
tam žmogui, kuris be lengvų su- 
sibraižymų ar mėlymių niekuo 
daugiau neserga, tik ^rū.i- 
deliu vodkos kiek’”.

Nors milicija ■ i-
i liečius nuo gatvių surenka ir 
duoda jiems progą išsipagirioti 
milicijos nuovadose, dažnai pa
sigėrusių draugai, norėdami a > 
saugoti girtą bičiulį nuo nemal ?- 
numų, pirmi iššaukia greitąją 
pagalbą ir nusiunčia girtuokli į 
ligoninę, iš kurios jis išsipa£:- 
riojęs grįžta namo. Tokia ligo
ninės paslauga valstybei kainuo
ja apie 20 rublių. Laikraštis ma
no, kad valdžia turėtų tokius 
“pacientus” versti atsilyginti už 
patarnavimus.

MENLO PARK. — Kaliforni
jos atstovas kongrese McCloskey 
paskelbė pasitraukiąs iš kandi
datų į prezidentus, nes jis netu
rįs lėšų kampanijai. Jis jau pa
sidaręs skolų apie 45,000 dol.

kad visos pasaulio tautos, di
delės ar mažos, turinčios teisę 
savarankiškai apsispręsti, pa
siuntė laišką JAV ambasadoriui 
Canberroje, išdėstydamas so
vietu okupuotos Lietuvos padė
tį. ‘ (E)

šeštadienį po pietų dėl tų sto
čių pareiškimą padarė ir ilgai 
tylėjęs prezidentas Nixonas. Jis 
pasakė, esąs giliai susirūpinęs 
dėl galimybės, kad stotys tu
rės užsidaryti. Būtų tragedija, 
jei jos nebegalėtų veikti. “Su 
Amerikos vyriausybių ir ame
rikiečių parama tie nepapras
ti laisvės balsai daug metų bu
vo pagrindiniais žinių ir komen
tarų šaltiniais dešimtims mili
jonų žmonių”.

Vyriausybės šaltinių žiniomis 
stočių išlaikymas per visą jų is
toriją kainavo Amerikai apie 500 
mil. dol. Jos buvo finansuoja
mos Centrinės Žvalgybos Agen
tūros. Pernai senato užsienio 
reikalų komiteto pirm. sen. Ful- 
brightui spiriantis stočių finan
savimas buvo pervestas vyriau
sybei, kongresui tas lėšas ski
riant. Matyt, sen. Fulbrightas 
tb pakeitimo’ir reikąįayp, kad ga- 
lėtų "stotis višai uždaryti.

Dabartiniu kongreso kompro
misu stotys lėšas gaus iki bir
želio 30 d. Sen. Fulbrightas ir to
liau spirsis jų pratęsimui. Jis 
sako, kad stočių programos er
zina Sovietų Sąjungą, neleidžia 
pašalinti Įtempimų tarp Rytų ir 
Vakarų. Jis taip pat reikalauja, 
kad ir kitos Nato valstybės pri
sidėtų prie tų stočių išlaikymo, 
nes jos ir transliuoja iš Mueche- 
no, Vakarų Vokietijoje.

Baltuose Rūmuose kalbama, 
kad prezidentas Nixonas turė
jo paruošęs daug stipresnį pa
reiškimą dėl tų stočių, tačiau pa
aiškėjus, kad kompromisas su 
senato komitetu įmanomas, tą 
pareiškimą sušvelnino, nenorė
damas prarasti nors tos laikinos 
galimybės pratęsti stočių gyva
vimą.

Ceausescu išvyko 
Į Afrikos kraštus 
ALŽIRAS. — Rumunijos pre

zidentas ir komunistų partijos 
vadas Nicolae Ceausescu atvy
ko j Alžirą, kur jis pradeda sa
vo viso mėnesio kelionę po Af
rikos sostines. Jis numato sus
toti Konge, Zairej. Tanzanijoj. 
Sudane. Centrinėj Afrikos Res
publikoj ir Egipte.

Ši kelionė tuo Įdomi, kad Ru
munija nenutraukė ryšių su Iz
raeliu. kaip kitos Rytų Europos 
komunistinės valstybės ir dėl to 
su Rumunija santykius nutrau
kė arabų valstybės. Galvojama, 
kad šis vizitas Sudane. Egipte 
ir Alžire siekia atnaujinti Ru
munijos ryšius su arabais. Ru
munija gali arabams pasiūlyti 
rinką žaliavoms ir platesnį ben
dradarbiavimą naftos pramonė
je-

Galimas daiktas, kad Rumuni
jos prezidentas veža Afrikos ša
lims ir Kinijos vadų pareiški
mus. Kinijai, kaip ir Rumuni
jai. rupi sovietų įtakos Įsigalėji
mas arabų šalyse.



. VIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

------ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

SKLEROZĖS NUGALĖJIMAS - SAV|S APTVARKYMAS
Su pavasariu atgimkime sveikesniam gyvenimui — 

tik tada daugiau džiaugsmo apturėsime.
Gyvenimo tiesa

I asaulinė Sveikatos Organi
zacija (World Health Organiza- 
cion) praneša, kad visam pa
saulyje didžiausia dabar liga yra 
kraujagyslių sklerozė. Tai dar 
žmonijos niekad taip didi epide
mija neturėta. Anksčiau šiame 
skyriuje minėtas maistu tvarky
masis sklerozės vengiant yra 
tik vienas ginklas prieš tą di
džiausią dabar žmogaus negalę. 
Rimtai prieš sklerozę kovojant, 
reikia visas kovos priemones pa
naudoti. Jų yra keletas. Svar
biausia, reikia sumažinti kraujo 
riebumas — cholesterolis ir jo 
esteriai. Reikia mesti rūkius. 
Rūkoriui net 70 kartų didesnė 
galimybė gauti širdies ataką, pa
lyginus su nerūkančiuoju, tu
rint visas kitas tas pačias sąly
gas. Reikia sumažinti — sunor- 
muoti kraujospūdį ir pradėti 
daugiau darbuotis — judėti. 
Pradėkime kartą ant visados bū
ti normalūs žmonės, 0 ar esi 

džiaugies iš kitam ką nors ge
ro padarymo. Jei tamsta džiau
gies iš kito nelaimės, jei tams
ta kitam tik visokeriopai įkąsti 
taikais, visaip kritikuoji kito ge
rą darbą, pats prie jo nė plauko 
savo žilo nepridedamas, žinot, 
kad dar esi toli nuo tikro žmo
gaus. O kol tokiu netapsi — 
jokios laimės čia ant žemės ne
turėsi. Tik per džiaugsmą ki
tam gero suteikus įsiprasmina 
mūsų čionykštė buitis. Kito ke
lio čionykštėn laimėn nėra, ne
buvo ir nebus. Niekas kitas, o 
tik mes patys per artimui nu
veiktus gerus darbus susikrau
name sau čionykštį, o jei norit 
— ir tenykštį laimingą gyverii-

ttgumecio BALFO pirmininko, prelato J, B. Končiais knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — S3.00.

un knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
trenities vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekj arba Money Orderį tokiu adresu:

Haisted Street, Chicago, Illinois 50608

mą. Tad pats laikas liautis vi
sokiems dievams tarnavus ir už 
pinigus mėginus sau dangų pel
nytis. Tai baisiausias koks ga- 

1 Ii būti nesiorientuojančio išnau
dojimas yra tas dangaus už pi
nigus dalinimas bei tokio dan
gaus už žaliukus ieškojimas.
Laimingas esi — lengviau su 

skleroze tvarkaisi

Laimingam žmogui visada ir 
visur esti geriau. Laimingas 
žmogus esti ramesnis. Rames
niam be vaistų mažinasi pakel
tas kraujospūdis, liesėja krau
jas, mažta persaldąs kraujas, 
mažėja rūgštingumas skrandyje. 
Taigi, visada ir visur visiems ap
simoka per artimui patarnavi
mą kurti sau laimingą gyvenimą. 
Tada be vaistų žmogus esti daug 
sveikesnis už kitam blogo lin
kintį pavyzdį, turintį neramias 
naktis ir dienas, nuolat tabletes 
ryjant ir vis vien nieko gero ne
atsiekiantį.

žinoma, reikia ir toliau gy
dytojams gilintis į sklerozės 
priežastis, kad dar daugiau gin
klų prieš sklerozę suradus. Mat, 
kartais net ir tvarkingai besi
maitinantieji apturi širdies ata
kas, nes joms atsirasti yra ir 
daugiau priežasčių. Užtai ne
būkime paiki — neatsisakyki
me kovos prieš sklerozę, nors 
mums reikės mesti rūkius, rie
biai valgius, saldumynuose sken- 
dus ar nuo TV atsitraukus darže 
ar apie namus pasidarbuot pri- 
seis.

Nelaimė žmogui, 
neturinčiam ką veikti

Dabar gydytojai pataria taip

Lietuvos Vyčių "Lietuvos Atminimų" vakarienėje, kur buvo pagerbtas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, prie vieno stalo sėdi: J. Gradinskas, B. Pužaus- 

kienė, kun. A. Stasys, A. Pužauskas ir prof. B. Vitkus.

širdies atakų vengti, kaip dabar
tinis medicinos mokslas juos 
moko. Ateityje dar daugiau rei
kės sužinoti apie kovą su skle
roze. Dabar patirta, kad turint 
cholesterolio apie 300 mg. pro
centų, reikia visomis jėgomis 
laikytis sveiko maisto, judėti — 
vietoje nesėdėti, ir tvarkytis su 
paliaukio lašiniais. Gali prisi
eiti naudoti ir specialius vaistus 
cholesterolio numušimui. Tik 
visų pirma reikia su dieta atlikti 
kas galima. Ypač senesniems 
reikia nenustoti krutėjus. Dar
žas, namai, kaimynai ir organi
zacijos — tai vis dirva sau svei
katos Įsigijimui. Didžiausia ne
laimė pensininkui, neturinčiam 
kas veikti. Tokie greit sudrim
ba, nieku virsta ir kaip lepšės 
tolimesnes savo gyvenimo die
nas leidžia.

gyvenęs Horacijus (68-8 B. C.) 
patarė stebėti, kokias gėrybes 
ir palaimą neša paprastas gyve
nimas — normalus žmogaus el
gesys. Jis neša mums sveikatą. 
Naujoviškumai maiste mums 
Įvairiopai žalingi. Seni, papras
ti patyrimai maiste yra naudin
gi mūsų skrandžiams. Kepinta 
ir aštriai paruošta mėsa rūgš
tina kepenis ir sirgdina mūsų 
skrandžius. Kitas romėnų po
etas Ovidijus, irgi prieš Kris
tų gyvenęs (43 B. C. A. D. 17?), 
tvirtina, kad tikras gydytojas 
savo pareigą atlieka patardamas 
ką valgyti ir ko vengti, žinoma, 
vien gero patarimo negana. 
Mums reikia pajėgti pildyti ge
rus patarimus. Antrame šimtme
tyje gyvenęs to laiko gydytojas 
Galenas pataria nebūti godžiais 
ir nepersivalgyti. Taip pat jis 
pataria negerti skysčio vienu 
gurkšniu išmaukiant4 stiklinę, 
žiūrėkime, kad mes mažiau val
gytume už kitus kartu su mu
mis valgančius ir saugokimės 
pyragaičių bei valgykime su sai
ku sveiką valgį.

Dvyliktame šimtmetyje gyve
nęs gydytojas Haimonides (1135 
—1204) pataria niekada neval
gyti kai kurio maisto,, pavyz
džiui, seniai sūdytos žuvies, mė
sos bei senų sūrių, o taip pat ir 
seniai virto maist^. Ir dar ki
tokio — mūsų skrandžiui nepa
keliamo maisto venkime visada. 
Kiekvienam skrandžiui čia bus 
vis kitoks nepakeliamas maistas, 
štai vienam vaikui Lietuvos kai
me kitas vaikas juokaudamas pa
sako, kad tai dirvos kirminai, 
kuriuos jie nesenai rinko, rody
damas Į valgyje plaukiojančius 
piaustytus svogūnus. Nuo to tas 
vaikas nė pažiūrėti į svogūnus 
negali. Jis taip jų net dabar 
Chicagoje gyvendamas vengia. 
Jaunystėje nuo kokio valgio nu- 
sibridinęs, jo gali nepakelti il
gą laiką, -o kartais ir visą gy
venimą. Taip dažnai esti apsi
nuodijus kiaušiniais ar vištiena.

Netikėkime jokiais parkupčiais
Atsiminkime, kad vaistų ir 

maisto visokiausi garsinimai da
romi vien biznio, ne žmogaus 
sveikatos sumetimais. Štai gar
sinama, kad visas šio krašto 
maistas yra užnuodytas — tik 
jo krautuvėje yra sveikas, “na
tūralus” maistas. Tokias ir dar 
kitokias nesąmones apie maistą 
skelbia čia iš dešinės ir kairės.

Visi bėkime kuo toliausiai nuo 
tokių “sveikuolių”.. Apgavikai 
už didelius pinigus,: pasisamdo 
gydytojus mulkint žmones, at
seit, piršti jiems “natūralų” 
maistą, vietoj normalaus, nerie
baus, nesaldaus maisto. Jau Tal
mudas ir tas moko, kad valgy
dami turime tik trečdalį skran
džio pripildyti maistou, kitą treč
dalį naudingu skysčiu, o likusįjį 
trečdalį — palikti tuščia. Loty
nų priežodis tvirtina, kad nuo 
perdidelės vakarienės gaunas 
dideli skausmai, norėdamas leng
vai miegoti, vakarieniauk leng
vai.

Paprastas gyvenimas — 
išmintingiausias gyvenimas
Virš pusšimčio prieš Kristų

Pagaliau !r prieš pustrečio 
šimto metų gyvenęs gyd. Samu
el Johnson (1709^—17S4) muą 
perspėja, kad neprotinga yra ne
sirūpinti valgiu. Prižiūrėkime 
ką valgome, atsargiai maistą pa
sirinkime. Kas nežiūri savo 
sveikatos, tas vargu kur kitur 
bus žmoniškas.

galėsime žmoniškus as-

nervus raminkime arti- 
ypač pagyvenusiam —

Dvasinis maistas irgi savo 
vietoje turi būti

Virš minėtai ir panašiai sava 
sveikata rūpindamiesi, nepamirš
kime ir dvasinio maisto: knygų, 
muzikos, maldos, gėlių, meno 
žmonių draugystės, silpnesniųjų 
ir augesniųjų globos. Stenkimės 
vaikams suteikti kūrybišką, jų 
amžiui ir polinkiniams atsakan
čią aplinką. Tik tuo būdu iš
auginti 
menis.

Savo 
m ui —
vyresniam tokiam ką nors gero 
suteikdami. Nuolatinę, ramią, 
sveiką, vyresniam aplinką pa
rūpindami, mes įgalinsi m au
gesnį mūsiškį apturėti saulėtą 
saulėleidį. Tokia mūsų veikla 
suteiks mums didžią ramybę, ku
rios nepajėgs suardyti jokie šio 
gyvenimo sūkuriai.

Išvada. Visi stenkimės su 
ankstyba skleroze visapusiškai 
tvarkytis. Ypač silpną paveldė
jimą turintieji —* tie, kurių šei
mose daugelis širdies ligomis sir
go ar dar negaluoja, turi labai 
stropiai kovoti su sklerozės pir- 
matakais. čia bus vietoj susi
tvarkyti su perdideliu svoriu, su 
pakeltu kraujospūdžu, su perrie- 
biu ir perrūgščiu bei persaldžiu 
krauju. Visiems reikia įprasti į 
visą gyvenimą besitęsiančius 
darbus. Niekada nesvajokime, 
kad senoatvė tai prie kortų sė
dėjimas ir nieko neveikimas.

Valgius visi stenkimės naudo
ti tik sveikus. Gėrimus — irgi 
savam kūnui ir dvasiai atsakan
čius naudokime.

Pasiskaityti. Arnold Lorand, 
M. D.: Health Through Rational 
Diet, F. A. Davis Co.

over troubled

išėjusiems negrįžti...
Sakoma, kad išeivijos negrįž

ta. Praeitis — lavonas, kas tad 
gali Į ją grįžti ? Iš praeities ga
lima išminties ar klaidų pasi
mokyti bei stiprybės pasisemti. 
Pagaliau išeivijos pagrindinis 
tikslas ne grįžti į gimtąją žemę, 
bet iškovoti jai laisvę ir ją atsta
tyti, padėti joje sukurti naują 
gyvenimą. Ne tik išeivijos ne
grįžta, bet negrįžta ir tautos į 
savo praeitį. Juk pasilikę Lietu-

’ ; A

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

Passbook Savings J 
All accounts com- r 
pounded daily — v 

paid quarterly '

GEROS DOVANOS
iios 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 — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar

$3.00
$2.00

$1.50
Galima taip pat užsisakyti paštų, atsiuntus čeki <rb* 

money orderi.

M,
1739 SO- HALSTED STU CHICAGO 8, ILu

▼oj taip pat ilgisi praeities, kaip 
mes išeivijoj. Skirtumas tik tas: 
pasilikę Lietuvoj turi savo tė
vynės žemę, nors ir pakeistą, 
skaudžiai sužalotą ir bolševikų, 
kryžiuojamą. Mes gi, išeiviari, 
jos neturime. M. Krupavičius

‘ PEACE COSTS MONEY

WY U.S. SAVINGS BONDS

★★★★★★★★★★★★

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4S40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 5&£32

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudė, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramut klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geniausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl.. kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol

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

j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 psl., S4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 
K atidoje 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 anglu kalbą

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės J Lietu
va įspūdžiai Friustruota foto nuotraukomis. 331 psL $300

O. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
fonaus pastabumą neapgauna tntoristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
nni gyvenimą Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju.r 
k ingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl $ 1.00

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED
atsilankant darbo valandomis arba

čeki ar piniginę

ST., CHICAGO, ILL. 6060$ 

užsakant paštu ir pridedant 
perlaida

J Wk ‘ W:-
į ■.***■*

•iarfhfciii**<♦' i ̂ :^flKl

Black Lake, Mich. žvejys, prasikirtęs lede eketę ir virš jos pasistatę* su
dedamą namelį, su šake rankoje laukia, kol jo į vandeni įleistas medinis 
eršketas privilios iš gelmių tikrą Žuvį. po Hf»o laukimo žuvis pasirodė h* 

žvejys ją nudūrė Žuvis svėrė 49 svarus ir buvo 59 colių ’Igumo.

invested in U.S. Savings Bonds. It’s

rity of 5 years, 10 months (4% the

Bonds issued since June 1, 1970 • • • 
with a comparable improvement fcr

vaters in your future. But remember,

NowBaids pay a bonus at maturity.

US. CawpMitml 4o«« nftt ,

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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PER ANNUM 'q PER ANNUM PER ANNUM

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki 520,000.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

UP TO 
$20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

-$įeĮlNGQ 
^SAFETY OF^ 
YOUR SAYINGS

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE.
2. YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

iš tokios pelytės viskas prasidėj 
Mickey Mouse vadovauja paradui 
Walt Disney World programoje

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILU — TUESDAY, MARCH 14, 1971

Visos aikštės solidžiai išmeks- 
faltuotos, keliai keleliai, kanalai 
ir upeliai su lagūnomis ir van- 
denpuoliais padaryti, ežerėliuo
se išpiltos salos 
siekimo priemonės 
platformos

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
fj:nĮ>rose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metu 

genimą JŲ attiktus darbus. 664 psl. Kaina $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

ąprašy?a pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
JlL.^organ^uotos šalpos draugijos, statytos baž

nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugia 48 P b?žnytinįai.,ir 314 veiklesnių žmonių bSįafi- 
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistiniu, laisvamanišku ir 

atlikti darbai> Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. I'll! nd CO kA

Orderi0™1^6'11 įsigyU prašomi parašyti čekį arba Money

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.

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 

čekj ar Money orderi tokiu adresu:

Indonezijos.šventykla — pagoda su banjano medžio šaknį 
mis, apvyniojusiomis kažkokio akmeninio dievo stovyla, 

Vaizdas galimas matyti skyriuje "Adventureland'7.

tacija iš pagrindų perstatyta, ro
do jau įvykę keturi milžiniški 
trafiko susikimšimai Padėkos 
Dienos ir Kalėdų savaitgaliais, 
kuomet automobilių eilių eilės 
išilgai U. S. greitkeli 4 nusitę
sė per 30 mylių!... Transporta- 
cijos sekretorius Volpe apskai
čiuoja, kad Disney World ma
sinės transportacijos sistemai 
toliau išvystyti kaštuos dar 
apie $100 milijonų, o gal ir pus
antro šimto milijonų!

Kaip visa tai prasidėjo

Visa tai pradėjo menka ma
ža pelytė vardu Mikė-Mickey 
Mouse, kurią savo “komikams” 
pagrindu paėmė didysis komi
kų filmų piešėjas Walt Disney, 
1938 metais sukūręs pirmąjį pe
lės “Mikės” filmą, šiandien Mic
key Mouse yra tikra imperijos 
karalaitė ir tokia jaučiasi, kas
dien vadovaudama įvairiausių 
Disney sugalvotų tipų ir cha
rakterių (Balto Kiškio, antino 
Donaldo, skunkio Gėlės ir kt.) 
paradui iš savo fantastiškos pi
lies išilgai visą Didžiąją Gatvę 
(Main Street), kuri yra iš abie
jų pusių apstatyta margiausiais 
įvairiausiais iš pasakų filmų su- 
kopijuotais namais nameliais.

Disney Magic Kingdom Flori
doj ką tik prasidėjo, o jau darosi 
amerikiečiams kažkuo, kas Me
ka yra arabams arba Šiluva že
maičiams. Pavyzdžiui, Kingsfor- 
de, Mich, gyvena Roberto Tau- 
scheko šeima, kurios keturi vai
kai iš šešių serga raumenų dis
trofija. Vaikai svajojo pama
tyti tą išreklamuotą pasakų ša
lį, ir viena žinių agentūra jų no-

dar daugiau bus skiriama atei
tyje vietos fantazijai. Už 400 
milijonų dolerių galima daug pa
statyti, bet, kaip patys planuo
tojai prileidžia, pinigų turint 
vaizduotei ribų nėra. Daug pa
saulyje yra architektūros stebu
klų ir paminklų, kaip ir Pietry
čių Azijos dievnamių miestai, 
bet jie buvo statomi ir augo šim
tais metų. Vienintelė šalis pa
saulyje yra Amerika, kurioje 
toks “Disney Worald” buvo ga
limas pastatyti poros metų bė
gyje!

Norint gauti apytikrį supra-' 
timą, gana pasakyti, kad Dis
ney World užima 43 ketvirtai
nių mylių plotą, kurį aplinkui 
kas keliolika minučių apvažiuoja 
turistų pilni monorail (vieno bė
gio) aukštai iškelti traukiniai, 
įveždami svečius į moderniausio 
1,000 kambarių 15 aukštų vieš
bučio “širdį” (traukiniai per
eina išilgai viešbučio kokiame 
5 aukšte ir to geležinkelio stotis 
yra pačiame viešbutyje!

64 matytinos vietos!
Pati Walt Disney pasaulio 

“širdis”, tai yra- “sumauzinto- 
jo” pasaulio dalis apima 27,400 
akrų. Lyginant su Disneylandu, Į 
kurs, iki šiol traukė į save ne tik

magiškoji karalystė
būti vieną lietingą vasario mė
nesio dieną. Fantastikasis Dis
ney “pasaulis” yra pastatytas 
ir tebestatomas prie skersai Flo
ridą išvestojo greitkelio 4 netoli 
Orlando, kur išsukimą iš greit
kelio jau iš tolo rodo didelės len
tos su užrašais ir eilė aukštai 
iškeltų dieną — naktį šviečian
čiu lempų.

27,400 akru pasaka

Išsukus iš greitkelio nauju pa
togiu plentu vakarų pusėn rei
kia dar keletą mylių važiuoti 
gražiais pušynėliais kol praside
dančioje didžiulėje aikštėje at
siskleidžia neapmatomi automo- 
lių pristatyti laukai, o už jų dauį 
toliau matosi įvairių keistų pa 
statų bokštai bokšteliai.

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

įteigta 1924 metai* TeL 421.3070
Ištaikė* pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Vaiduokliu pilis. Siame įspūdingame Pastale tariamai gyvena ir svečių laukia nemažiau kaip 
999 vaiduokliai.

ir įvairios susi- 
elektrinės 

monoreilai (vie
no '“bėgio”) traukiniai tylutė
liai lyg vaiduokliai zuja — veža- 
važiuoja. Toli toli už jau baigto 
pastatyti pasakų pasaulio,, dar 
matyti plotų plotai miško, ir nu
valytu laukų, kur dar plačiau,

amerikiečius, bet ir karūnuotus 
turistus iš užsienių, Los Angeles 
užmiestyje Anaheime esantis 
Disneyland yra tik mažas kai
melis. Pati Pelenės pilis (Cinde
rella Castle) su savo 18 aukštais 
yra dukart didesnė už tokią pi
laitę Los Angeles Disneylande. 
Prezidentų salėje Anaheime yra 
tik vienui vienas “kaip gyvas” 
(animated) prezidentas Linkol- 
nas, o čia yra visi 36 praziden- 
tai — visi apsirengę, visi juda ir 
savo tarpe gražiausiai sugyve
na... Vien šiais pirmaisiais me
tais Disney World pagrįstai ti
kisi turėti 10 milijonų lankytojų. 
Nuo -4 iki 6.25 dolerių nuo kiek
vieno žmogaus įžangos, o kiek 
dar kiekvienas suaugęs ir vaikas 
ten palieka per ilgą dieną tame 
pasakingame įvairenybių, suve
nyrų, žaislų, pasivažinėjimų, 
pasiplaukiojimų, pasižiūrėjimų

| ir pamatymų labirinte. šioje 
“karalystėje” yra 64 būti ir pa
matyti vertų ’’stacijų”, paskirs
tytų septyniomis grupelėmis, 
priedams dar su Pirmosios pa
galbos ir turistams vadovų bei 
informacijos stotimis, štai bent 
keletas pavadinimų;

Įžanga į Magijos karalystę, 
pradedant monorail geležinkelio 
stotimi, baigiant “kūdikių cent
ru (Baby Center); Main Street 
U. S. A. pradedant tos gatvės 
vardo stotimi baigiant kristalo 
rūmais; toliau seka pastatų gru
pių padalinimai: Adventureland, 
Frontierland, Liberty Square, 
Ph antas i el and ir Tomorrowland. 
Kiekviena tokia “land” turi po

I keliolika parodyti ir pamatyti 
f įdomių dalykų visokio luomo ir 
1 išsilavinimo žmonėms, o vai- 
| kams ypatingai.

I Pavyzdžiui, Frontierslande yra 
I “Mylios ilgumo baras”, Liberty 
B skvere yra “Deimantinė arklio 
’ pasaga”, Prezidentų salė, Vai- 
r duoklių rūmai; Fantasylande — 
■ Meno festivalis, Mickey Mouse 
[ revue, Skrandantis dramblis 
r Dumbo, 20 tūkstančių mylių po 
IĮ vandeniu su Jules Verne fan- 
k tazijoje sukurto povandeninio 
r Į laivo ežerėlyje besinarstančia 
|| replika; Pelenėlės (Cinderelos) 
į pilis, Karaliaus Stepono banketų 
' salė ir t. t. ir t. t.
| žmonių kaip Šiluvos ailaiduose 
1 Aplinkui visą fantastiškų pa

statų, namelių, lagūnų, salų, eže- 
j rų-ežerėlių ir iš augančių me- 
, džių bei krūmelių iškarpytų gy

vulių, žvėrių bei žmogysčių fi-
1 gūrų vienas po kito zuja važiuo

ja įspūdingi vienabėgiai (mo
norail) traukiniai, kiekvienas at- 
veždamas ir išveždamas kaip ne
paliaujamai-tekančios upės van-Į 
denį nebaigiamas žmonių lanky
tojų sroves.

Kad ta begalinė žmonių upė I 
nerodo tendencijos išsekti, bet I 
rodo visas galimybes plisti ir 
gilėti, kalba tas faktas, kad nau- I 
jai paskirta $116,000 tolimes- I 
nėms studijoms, kaip išplėsti au- I 
tomobiliams, autobusams ir įvai- I 
rioms kitoms masinio tranzito 
priemonėms ko plačiausią nau- I 
jų kelių ir greitkelių tinklą vi- I 
soje centro Floridoje su Orlan- j 
do miestu ir Disneylandu pačia- I 
me centre. Planuojama net pasta I 
tyti nuo Disney World iki Tam- I 
pos vienbėgio (monorail) gel e- I 
žinkelio liniją ar net sprausmi- , 
nių vagonų (oro švirkštais va- L 
romų) sistemą. Ko galima atei- I

Chicago Savings 
and Loan Association

ra paskelbė. Beregint pradėjo 
gauti sveikinimų, linkėjimų ir 

1 pinigų aukų, o vienas Floridos 
■ milijonierius nusiuntęs j šiauri- 
jnj Michiganą savo Convair 88(> 
j lėktuvą atgabeno į Disney World 
! visą Tauschekų šeimą! Nega
na to, ir Disney Pasaulis turėjo 
jau vieną išgąstį, kai kažkoks 
išprotėjęs kriminalistas vasario 
4 dieną buvo kažkurioje žaisla- 
vietėje padėjęs bombą ir ‘mai
nais” pareikalavęs $90,000. Bom
ba tikrai buvo rasta ir laiku iš
montuota, bet pinigų atsiimti 
piktadaris nebepasirodė.

Kaip pradžioje sakyta, viso 
Walt Disney pasaulio per dieną 
pamatyti ir apmatyti neįmano
ma, juo labiau kai tą dieną be 
perstojo lijo...

Labiausiai atmintinas “magiš
kosios karalystės” pergyveni
mas buvo kai grįžtant ir nebe
toli automobilio esant “prakiu
ro dangus” >r užpylė vandeniu 
taip, kad teko rankomis prie bur
nos pasidaryti “palagą”, kad 
butų įmanoma kvėpuoti! Flori
doje teko nekartą būti, bet toks 
trcpininis vandens krikštas bu
vo pirmutinis. j. pr>

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums ps- 
liekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antri, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos pried 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. -<3

Walt Disney
Iki šiol sakydavo, kad kas Ro- 

moje buvo ir popiežiaus nematė 
— nieko nematė. Dabar jau teks 
sakyti, kas Floridoje buvo ir 
Walt Disney Pasaulyje (Walt 
Disney World) nebuvo — nie
kur nebuvo.

Tame Disney pasaulyje teko

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, Įsigykite nuosavus namus.
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žemdirbys gyvena ten, 

kur dirba

Praeitą kartą buvo išspaus
dintos citatos iš Petro Vasinaus- 
ko straipsnio, spausdinto okup. 
Lietuvoj leidžiamame žurnale 
“Pergalė”, kuriame jis pasisako 
prieš Sovietų S-goje ir okupuo
toje Lietuvoje atsiradusią nau
ją profesiją — prieš keliaujantį 
žemdirbį.

Jis sako, jog tik žmonės, ku-

Taigi, toks žymus žemės ūkio 
mokslo žinovas ir politikoje iš
kilęs P. Vasinauskas drįsta pa
sisakyti, jog negera, kai sėslūs 
kaimo žmonės išblaškyti, išžu
dyti ir kai jų vietą bandoma už
kišti keliaujančiais žemdirbiais.

Kitame savo straipsnio sky
riuje jis įrodinėja, kaip ir ant
raštėlę perspausdinta čia, jog 
žemdirbys gyvena ten, kur dir
ba. Cituojame:

Areštai Lietuvoje, Ukrainoje
Visi žinome, kad komunistinės Rumunijos valdžia 

pritarė prezidento Niksono kelionei į komunistinę Kini
ją. Rumunų valdžios kontroliuojama spauda prezidento 
kelionę aprašinėjo, tvirtindama, kad prezidento Nikso
no ir premjero čiu Enlajuas susitikimas gali būti nau
dingas pasaulio taikai. Valdžios kontroliuojama rumu
nų spauda dar ir dabar deda prezidento Niksono ir prem
jero Čiu Enlajaus pareiškimus apie vykusius pasitarimus.

Sovietų valdžia visai kitaip žiūri į šią prezidento ke
lionę ir Į vykusius pasitarimus. Sovietų spauda anksčiau 
labai aštriai kritikuodavo rumunų komunistų partijos va
dus dėl Mao Cetungo komunistinės politikos krypties, bet 
šį kartą Rumunijos komunistų visai nekritikavo. La
biausiai diplomatus nustebino gana šiltas sovietų atsilie
pimas apie komunistinės Rumunijos amabasdoriaus G. 
Badrusu priėmimą. Sovietų Sąjungos prezidentas Pod- 
gomas priėmė rumunų ambasadorių' ir gana ilgai su juo 
tarėsi. Po panašių pasikalbėjimų sovietinėje spaudoje 
pasirodydavo rumunų partijos vadovybės aštri kritika, 
tuo tarpu šį kartą sovietinė spauda gana šiltai atsiliepė 
apie ambasadoriaus priėmimą.

Maskvoje gyvenantieji diplomatai pastebėjo kitokią 
sovietų valdžios atstovų laikyseną ne tik Rumunijos, bet 
ir kitų nepriklausomų komunistų partijų atžvilgiu. Krem
liaus valdovai priėjo įsitikinimo, kad iki šio meto naudoti 
metodai gali netikti. Prezidentui Niksonui paskelbus, 
kad jis rengiasi vykti į Kiniją ir tartis su Kinijos vadais,

rie įaugę į žemę, kurie giminys
tės ryšiais surišti, kurie dirba 
pagal nusistovėjusius papročius, 
kurie vietos sąlygas ir visą ap
linką pažįsta, tik tie yra naudin
gi žemės ūkyje, o ne keliaujan
tys “profesionalai” žemdirbiai. 
Bet, kaip žinome, tokie išvedžio
jimai iki šiol buvo nepriimtini 
tiems, kurie pasiryžę senąjį pa
saulį sunaikinti ir sukurti nau
ją iš tų, kurie buvo niekas...

“Kodėl puikiausiai dirba bet 
kuri pramonės įmonė, nepai
sant to, kad darbininkai gy
vena išsisklaidę po visą mies
tą? Rytą suvažiuoja ir dir
ba kiekvienas savo bare. Že
mės ūkyje irgi sparčiai vyks
ta industrializacijos procesas. 
Atrodytų, koks čia skirtumas, 
ar prie kombaino, į melžimo 
aikštelę, į laukus specialistas 
atvyks pėsčias iš čia esančios

šinga areštų ir persekiojimų technika yra taikoma 
Ukrainoje, Lietuvoje ir Latvijoje, kur net geri vie
tos komunistai, atrodo, prisimena, kad ne visuomet 
jie buvo Maskvos valdomi”. (The Christian Science 
Monitor, 1972 m. kovo 6 d., 1 psl.)
Lietuvis komunistas gali žinoti, kad Lietuva ne vi

suomet buvo Maskvos valdoma, bet jam labai pavojinga 
tą savo mintį vienokia ar kitokia forma priminti rusui. 
Tai bandė daryti Vytautas Viedrynaitis, Benius Pauliu
kevičius ir dar vienas kitas savarankiškai galvojęs ko
munistas, bet jie labai brangiai už tuos priminimus už
mokėjo. Savo laiku rusams drįso tą mintį pasakyti ir 
Angarietis su senu Matulaičiu, bet ir jiedu, už tą primi
nimą turėjo daug vargo. Iš Minske įrengtos šiltos komu
nistinės redakcijos Zigmas Angarietis buvo išsiųstas ak
menų skaldyti, o Stasys Matulaitis 1937 metais ištremtas 
i Kazachstana.

Kuriuos komunistus tas priminimas palietė šian
dien _ dar sunku pasakyti. Jeigu neskaityti V. Bukovš- 
kio bylooje paminėtų Algio Statkevičiaus, Jablbnskio ir 
visai nepaminėto Biržų gimnazijos lietuvių kalbos ir li-

Maskva pakeitė taktiką. Ji nutarė ieškoti draugingesnių 
santykių net ir su valstybėmis, kurių vadai nepritaria da
bartinei komunistinės linijos interpretacijai. Sovietų 
valdžia dabar nori palaikyti draugingus santykius su ki
taip galvojančiais užsienio komunistais, bet ji imasi 
griežtų priemonių su kitaip galvojančiais žmonėmis pa-
čioje sovietų imperijoje.

The Christian Science Monitor turi gana pastabius 
korespondentus pačioje Rusijoj ir rusų okupuotuose 
kraštuose. Šio dienraščio korespondentas Joseph C.
Harsch paruošė reportažą apie nerimą sovietų imperi
joje. Rumunijoje sovietų atstovai šypsosi, rašo, bet Uk
rainoje ir kitose vietose eina areštai ir persekiojimai. Vi
si pastebėjo pakaitas sovietų valdžios atstovų laikysenoje. 
Korespondentas Harsch šitaip jas vaizduoja:

“Labiausiai nustebino sovietu valdžios švelnes
nė laikysena dabartinės rumunų valdžios atžvilgiu. 
Bet tuo pačiu metu, kai neramų imperijos klijenją 
sovietų valdžia bando malšinti švelnumu, visai prie-

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTES 
LAUKUOSE

25
Iš vaikų ir jaunuolių dainų švenčių — 

ne tūkstantis žingsnelių į suaugusiųjų cho
rus ir į jų dainų šventes, bet tijc vienas ar 
nė vieno.

Nemažėtų, nesentų mūsų chorai. Kiltų 
dainų švenčių dainavimo mėgėjiškasis ly
gis. Nebūtų tuščių kėdžių.

Perskyros dabar tokį sudėtinį chorą į 
du, abudu padidinus ir sustiprinus, būtų, 
vietoj buvusios tokios vienos, dvi dainų 
šventės, žinoma ne tais pačiais metais ren
giamos.

Būtų mažiau tylių, be tautinio sąjūdžio 
ir be didesnių įvykių metų.

Kas tai padarys!

XIV. TUŠČIOS KĖDĖS IV-JE 
DAINŲ ŠVENTĖJE

Ką galvojo eilės tuščių kėdžių, jos pa
čios žodžiais nemokėjo pasakyti, liet ver
čia galvoti ir pasakyti visus, kuriems dai
nų šventės yra nepakeičiama būtinybė. Jos 
tuščios jau dabar dainuojantiems kerta 
nuotaiką, ir nuo jų tuščių priklauso dainų 
švenčių likimas.

teratūros mokytojo, tuo tarpu daugiau nežinome. Bet 
Ukrainoje areštai pravesti tikra staliniška skale. Pasi
rodo, kad Ukrainoje yra gana paplitę taip vadinami 
“samizdato” leidiniai. Maskvoje ir Leningrade veikian
čiai policijai labai lengvai pavyko Medvedevus, Bukovskį 
ir kitus suimti ir į psichiatrinę ligoninę padėti, bet Ukrai-
noje rusams nepavyko. Suėmė vienus, patardė, į ligoninę 
padėjo, bet atsirado naujų pasiryžėlių tam darbui tęsti. 
Kijeve ir kitur pravesti areštai “samizdato” leidinių 
nesustabdė. Tada sovietų policija pravedė labai didelius
areštus ir griežtus suimtųjų tardymus.

Kur sovietų policijos ranka nepasiekia, ten sovietų 
atstovai savarankiškai galvojančiam sutiktam komunis
tui šypsosi, bet kur čekistas gali ranką uždėti, tai ten ir 
su labiausiai pasižymėjusiu parteicu juokų nekrečia. 
Niksono kelionė į Pekiną privertė Maskvą apvalyti oku
puotus kraštus nuo nepatikimo elemento. Maskva bijo, 
kad Ukrainoje, Gruzijoje, Lietuvoje ir kitur,neatsirastų 

’kitaip galvojančių žmonių.

Kodėl žiopsojo tiek tuščių kėdžių, iš 
dalies galėtume numanyti iš šios dainų 
šventės savybių, apie kurias neatskiriamai 
išbarstyta užuominų kuone po visus šios 
apžvalgos skyrius.

Palikę ramybėje ilsėtis tuos lietuvius, 
kurie nematė reikalo ar net negalėjo Į šią 
dainų šventę atvykti dėl to, kad sušokę ir 
sukėlę vaikus (kurie jų turi) į suvirinimo 
supanašėjimo, “asimiliavosi” katilą, ja
me suvirę į bendrą masę, — visų kitų, ne- 
užėmusiųjų savo vietų įžiūrėtume dvejo
pas kai kurias priežastis.

Pirmoji, a) Neatėjo dalis tų, kuriems, 
čia einantiems pėdo pėdon su bendru gy
venimu, su laiko dvasia, dvidešimtį per
žengus. anot jų, kaimiečių primityvių 
dainų anuomet kluonuose, nėra čia ko 
klausytis. Kurie trokšta išgirsti vis ką nors 
nauja, tie nenori klausytis nė atskirų mu
zikų individualių kūrinių, jau girdėtų. Iš 
neatėjusiųjų ne vienas sakė — ką aš, ten 
nuėjęs, nauja girdžsiu. Nusibodo.

b) Neatėjo dalis tų, kurių mūsų chorų 
dainavimo lygis nepatenkina, kurie ir čia 
nori girdėti profesionališką dainavimą. 
Ne vienas yra taręs — būta čia ko klausy
tis. ..

c) Neatėjo dalis lų, kurių klausą pa
traukė operinis dainavimas, orkestras, 
o akį — vaizdas: dekoracijos, drabužiai, 
asmens, vaidyba, efektai__ Tūlas pa

gyvenvietės, ar atvažiuos au- 
> tobusu iš miesto?

Mašinai, aparatui, supran
tama, vis tiek kur gyvena jų 
šeimininkas. Bet ne vis tiek 
augalui, ne vis tiek gyvuliui. 
Žemės ūkyje, kad ir kiek jis 
būtų industrializuotas, gamy
bos pagrindą visada sudarė ir 
sudarys ne technika, bet bio
loginė visuma: saulės energi
ja, flora, fauna, mikroorganiz
mai, meteorologiniai reiški
niai. ir energijos šaltinis, ir 
gamybos priemonės, ir jos są
lygos, ir žaliava, ir produktas 
— viskas iš gamtos, viskas 
gamtoje, šio subtilaus kom
plekso mechanizmą gali su
prasti tik tas, kuris čia nuolat 
dirba, gerai pažįsta biologinį 
pasaulį”.

Šitaip pasisakęs už tai, jog 
žemdirbys turi gyventi ten, kur 
jis dirba, P. Vasinauskas paduo
da pavyzdį, kas atsitiko, kai į 
ūkio reikalų sprendimą įsikišo 
pašaliečiai — jie peršaldė kar
ves. P. Visinauskas rašo:

“Prieš dvylika metų Dotnu
vos eksperimentiniame ūkyje 
buvo sukurtas Liepų skyrius. 
Jį taip pavadinę, liepomis ap
sodinome. Centre pastatėme 
gražias karvides ir suvedėme 
į jas rinktines geros kilmės 
pirmaveršes. Tai bus pati ge
riausia mūsų banda, — džiau
gėmės.

Deja, mūsų lūkesčiai labai 
ilgai neišsipildė. Ir vienus, ir 
kitus, ir trečius metus Liepų 
skyriaus rinktinės bandos pro
duktyvumas buvo pats ma
žiausias. Pieningiausių kar
vių pirmaveršes, šeriamos ge
rais pašarais, nedavė pieno. 
Kai nėra pieno, nėra melžė
jai norimo atlyginimo. Kai 
nėra atlyginimo, nėra geros 
melžėjos. Kai nėra geros mel
žėjos, nėra pieno. Taip ir su
kosi užburtas ratas. O kas jį 
užbūrė?

Užbūrė pats pirmasis du- 
duo, rodos, labai menka prie
žastis. Kai sustatytos nau
joje karvidėje karvės primy
nė pirmąją eilę mėšlo, jau bu
vo lapkričio mėnuo. Vieną 
žvarbią dieną iš centro buvo 
atsiųstas buldozeris mėšlui iš
stumti. Vyrai kinkė arklius 
mėšlui į dirvas vežti, o mote
rys varė karves į lauką

Kol mėšlą išstūmė, praėjo 
geras pusdienis. Jaunos kar
vės, visą mėnesį išstovėjusios 
šiltame tvarte, vėjuotą ir šal
tą dieną išvarytos į lauką, 
peršalo. Pradėjo kosėti, suly
so, sumažėjo pieno. Tik po tre
jų metų atsitaisė.

Svarstėme, kas kaltas, kad 
karvės buvo peršaldytos. Be 
abejo, komanda iš centro, ko
manda žmogaus, kuris sėdėjo 
šiltame kambaryje ir pro lan
gą matė parką, kur žvarbūs 
vėjai niekada nekaukia.

Daug tokių vaizdelių būtų 
galima prirašyti”.

Kaimo reikšmė
Šitaip atvirai ir teisingai pasi

sakęs apie tuos, kurie raštinėje 
sėdėdami išsprendžia žemės ūkio 
reikalus, P. Vasinauskas perei
na prie kitų svarstymų ir įro
dinėja, jog kaimas reikalingas 
ne vien duonai auginti.

Jis iškelia, kaip kaimo žmo
gus apsaugoja gamtą, augina 
medžius ir puošia kraštovaizdį. 
Civilizacija naikina gyvąją gam
tą. Ir štai kaip jis rašo:

“Šalia visų kitų gamtos glo
bos institucijų žymus vaidmuo 
tenka ir kaimui. Kaimai visa
da buvo apaugę aukštais me
džiais ir plynose vietovėse sto
vėjo it bastionai prieš vėjų 
siautėjimą. Vėjų erozijos nuo
stolių laukuose nepatyrėme to
dėl, kad. turėjome tankų kai
mų ir vienkiemių tinklą. Kai
mų sodybose visada prieglobs
tį rasdavo daugybė paukščių. 
Ir mūsų gražusis gandras iš
silaikė nę kur kitur, o sena
jame kaime.

Ne visai galime sutikti, kac. 
medžiotojai ir žūklautojai — 
didžiausi gamtos mylėtojai. 
Tuo tarpu kaimo žmogus, ar
tojas visada geriausiai sau
gojo, globojo ir turtino gam
tą. Jis visada sodino sodus, 
sodino eglaites, beržus, liepas, 
klevus, ąžuolus. Į medžius 
kėlė inkilus, gandralizdžius. 
Visa tai darė, nelaukdamas 
kokios nors materialinės nau
dos. Jam rūpėjo puošti aplin
ką. Jam buvo labai miela 
paukštelių gismė, jis rūpino
si, kad vaikams, anūkams bū
tų gražu gyventi. Kaimietis 
niekad nesigyrė, tačiau in
stinktyviai, tur būt, jautė, kad 
gamtos turtas — jo turtas, 
kurį reikia ne tik tausoti, bet 
ir gausinti”.

Senąjį Lietuvos kaimą vertin
damas, P. Vasinauskas toliau 
rašo, jog senasis kaimas ir se
nieji vienkiemiai turtino gamto
vaizdį. Ir tai baigia sakiniais: 
“Nors jis (senasis kaimas) ir 
nebuvo ypatingų peizažų tur
tingas, bet savas ir toks niiėlas. 
Todėl nereikia stebėtis, kad kai
miečiai taip sunkiai skiriasi su 
savo sodybomis”.

Taip, kaimiečiai sunkiai skyrė
si ir sūkiai skiriasi šu savo so 
dyboms, nes š jų atimama am
žiais mylėta nuosavybė, atima
mas pragyvenimo minimumas, 
žmogaus gyvybei išlaikyti rei
kalingas duonos kąsnis. To ne
paneigia, bet tik paryškina P. 
Vasinauskas, aiškindamas kaip 
buvo nugyventi žmonės į kolcho
zus, pusiau sulietuvintus kolū
kius, suvaryti.

Naujosios gyvenvietės 
tikrai nedailios

Esame skaitę ne vien seno
sios jau išmirštančiosios komu- 
nistinėn meškerėn Įsikibusios 
kartos spaudoje apie nepapras
tą naujosios, okupuotosios Lie-

Al Ruddy, filmy gamintojas, pagar
sėjo su savo filmu "The Godfather".

tuvos, statybą, bet kai kurie ir 
jaunieji, net akademikais besi
vadiną, su akiratininkais savo 
menką aplinkos pažinimą rekla
muoją, pakalba ir parašo, apie 
nepaprastas Lietuvos kaimo sta
tybas. Taip pat esame skaitę, 
jog tos statybos baisūs grioz
dai, Lietuvos gyvenimui nepri
taikytos.

Pagaliau' prabilo autoritetas 
— “Pergalėje” P. Vasinauskas 
rašo:

“Naujosios mūsų gyvenvie
tės kol kas tikrai nedailios. 
Virvelinėmis kažkas jas pa
vadino. Vieno architekto su
projektuoti namukai vienas į 
kitą panašūs kaip vandens la
šai. Tačiau tai laikina. Gyven
vietės grožį suformuos me
džiai. Žemdirbys, jeigu tik jis 
nebus per daug šiuo atžvilgu 
ribojamas, žaliąja statyba pa
sirūpins. Jau tokia jo prigim
tis”.

Vadinasi, žmonės, kurie susi
pažinę su naujosiomis okup. Lie
tuvoje statyboms jas peikė — 
rašė tiesą, nes P. Vasinaus
kas tai patvirtina, kad tos sta
tybos nedailios. Jis reiškia vil
tį, jog naujųjų gyvenviečių vaiz
das pagrožės, bet... jei žemdir
bio veikla nebus ribojama. Jis 
prisodins medžių... Bet... jei 
žemdirbys ir toliau turės gy
venti nežinioje, klausdamas, kas 
rytoj bus, ir jei jam gresia Si
biras >■—.tai jis. tik ranka nu
mos. Nei medžių nesodins nei 
kitokių augmenijos puošalų ne
daigins.

Toliau P. Vasinauskas rašo, 
jog kaimas reikalingas vaizdo 
grožiui, gamtos apsaugai. Kai
mas išugdo patį svarbiausią žmo
gų. Kaimas reikalingas tautos 
gyvybei puoselėti. Liaudies dai
nos, tautosaka, seni papročiai, sa
va kalba, tarmės kaime niekada 
nemiršta. Pagaliau, gyventojų 
prieauglis kaimuose didesnis ne
gu miestuose.

Ir šitaip teisingai parašęs P. 
Vasinauskas klausia; “Kas gali 
būti abejingas kaimo pranašu
mui?” (B. d.)
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klaustas, ar eisiąs į dainų šventę, ar bu
vęs, atsako, ne — laukiąs operos: yra ko 
pasiklausyti ir į ką pasižiūrėti. Jų dalis, 
greičiausiai, į koncertinį operų pastatymą 
neitu.

d) Neatėjo dalis tų, kuriems gana tik 
garso. Jie, paleidę įdainuotą plokštelę, 
atsisukę radiją, televiziją, girdi patogiai 
sėdėdami, pasauliniu dainininkų dainuo
jamas operas, koncertus...

e) Neateina tie, kurie nepriderina atos 
togų prie dainų šventės laiko, kaip pride
rina dainininkai, dirigentai, rengėjai... 
O “suplanuoja” tuo laiku išvykti kur to
liau pamatyti įdomybių...

f) Neatėjo dalis tų, kuriems primena
mas lietuviškumas... įgrisęs. Girdi, mes 
ir be jos žinomos esą “lietuvių kilmės”. 
Paisau to, iŠ ko duoną valgau ir... Sveti
mame krašte įsipilietinusiems reikia su
prasti, kad lietuviškumu “too much” ne
dera švaistytis...

g) Neatėjo dalis tų, kuriems nesvarbu, 
ką dainuoja, kieno dainas dainuoja, ku
ria kalba dainuoja, kas dainuoja... bet 
svarbu gramas dainavimo “menas”.

j) Neatėjo dalis tų, kuriems iš viso neį
domu, nelinksma, nepatinka... Kurie ei
na tik traukiami — nepatrauklu...

šios kelios priežastys, kilusios iš tokių 
nuomonių ir požiūrių į dainavimą, būtų 
ne atsitiktinės, ne vienkartinės, bet nuo

latinės ir vis gilėjančios. Pagal jas neatė
jimai į paskutinę dainų šventę irgi ne at
sitiktiniai. Ir vis daugiau dėl jų bus ne
ateinančių į dainų šventes.

Antra. Kelios priežastys, dėl kurių tik 
į šią dainų šventę daug kas neatėjo, dėl 
kurių ir buvo tuščių kėdžių... Dėl tų 
priežasčių neatėjusieji būtų vienkartiniai.

a) ši dainų šventė nebuvo, kaip rei
kiant garsinama. Be lėkštų, vienodų, pa
viršutiniškų pranešinėjiinų, nebuvo pa
kankamai rimtesnių straipsnių, atverian
čių dainos kultūrines gelmes, iškeliančių 
lietuvybės išlaikymo reikšmę, sutelktinį 
pasipriešinimą okupantui. Nebuvo dainų 
šventė nušviesta, kaip Liatuvos dvasios 
šauksmas, visiems privalomas išgirsti...

1971. VI. 19 Draugo Kertinėje paraštė
je Pr. V. kelių istorinių bruožų straipsnis, 
VI. 26 J. Girniaus jau esmingesnis straips
nis “Dainų šventės belaukiant”, Draugo 
neskaitantiems liko nežinoti. O ir tuodu 
autoriai, tai ne kun. V. Bagdonavičius, 
nuoširdžiai pats pasinėręs ir kitiems atve
riąs tautinės kūrybos, taigi ir dainos, gel
mes.

b) Nebuvo į visų lietuvių dainų šventę 
ją atitinkamu regimu ženklu, meniniu 
įvaizdžiu, visiems suprantamu. Kvieslio: 
iškabų, plakatų, leidinio suglausto turi
nio grafikos.

c) Neatėjo į šią dainų šventę dalis tų 
lietuvių, kurie dėl dabartinės tautos ir 
valstybės padėties, dėl pačios dainų šven
tės, turėjusios įvykti tokiu ypatingu laiku, 
daugeriopais sukaktuviniais metais, ne
pageidavo programoje J. Mikuckio eilė
raščio, paversto daina ir padainuoto.

Panašia prasme nepageidavo B. Jonu
šo būti įgarbintu dirigentu.

d) Neatėjo dalis šv. Kazimiero Lietu
vių kapinių “Sklypų Savininkų Draugijos” 
narių ir šiaip draugijai pritarėjų kovoje 
dėl aneksuotų kapinių atgavimo: dėl met- 
rikinio autentiško vardo grąžinimo, dėl 
tikybinės tautinės simbolikos meno pa
minklų, dėl savo kalba skelbimų, dėl 
raštinėje vietos ir lietuvių kalbai, dėl kil
nių laidojimo savų papročių... Taigi dėl 
laidojamietns pagarbos, o gyviems — dėl 
lietuvybės išlaikymo, kaip yra lietuvybės 
išlaikytoja ir dainų šventė.

Neatėjo, kad negalėjo suderinti nesu
derinamų dalykų: jo Excelencijos vysku
po V. Brizgio įrašymo į Dainų šventės Gar
bės komitetą ir jo, kaip garbės komiteto 
nario, čia buvimo su LB-nės Čikagos Apy
gardos įsteigto komiteto pasauliečių tei
sėms tose kapinėse apsaugoti ir atimtoms 
atgauti — ir su pačių Sklypų Savininkų 
Draugijos kova del teisių atgavimo.

(Bus daugiau)
4 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, IU___ TUESDAY, MARCH 14. 1972 I



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofi*o telef.: PRospect 8-3229 
R»zid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

Rez. t»l. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuUaK| Rd. (Crawford 

Modical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligoniu* pagal susi tarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Folofu PRospoct 8-1717

DR. S. Bl£21$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniaig ir penktAdieniais 
TrečiacL ir sekmad. ofisas nedarytas.

Ril: 3241 WEST 66th PLACE 
Phon#: REpublic 7-7863

MIRS JONAS ZALPYS

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŽLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Pox Valley Medical Center 
860 Summit St.

20 UTS 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Razidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—*7 vaL, 
antrai, penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštai, tiktai susitarus.

Rex.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kodzia Ave, WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001. *

JONAS ZALPYS
Vakar ligonių slaugymo na

muose Chicagoje mirė senes
niosios kartos lietuviams gerai 
žinomas teatro veikėjas, vai
dintojas, režisierius ir dauge
lio dramos veikalų autorius, 
Jonas Zolp-Zalpys. Gimęs 1885 
metais Mickių kaime, Kelmės 
valsčiuje, Raseinių apskrity
je, Į Ameriką atvyko 1903 
metais. Buvo baigęs Raseinių 
miesto 4 klasių mokyklą. -Va
karais pasimokęs anglų kalbos 
kursuouse, 1909 metais baigė 
pramonės mokyklą ir 1911 me 
tais dramos studiją. Be to, dar 
mokėsi Muzikos konservatori
joje ir lankė Valparaiso uni
versitetą.

Būdamas gabus ir gerai išsi
mokslinęs, apie 4 metus dirbo 
Elijošiaus Universal State Ban

GRADtNSKAS
Ofiso tel.: HE 41818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
G Y D\ TOJ AS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC*
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, an trad.,? ket
virtai ir -penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtai, ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
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.

PATI NAUJOJI j 
SPALVOTA TV

| LENGVIAUSIAI
; NUSTATOMA

2512 W. 47 SI. — FR 41998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

----------- -■ ~

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Laidiniai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAibrook 5-8063

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

r M 0 V i N G
Apdraustas perkrausimas 

i* įvairi? atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1 M2

RADUC ŠEIMOS VALANDOS

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

Ofisą* 2750 West 71 st St. 
Tek: 925-8296

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

uždaryta.
Rez/teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Mus; 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

Visos programos iš W0PA, 
J 1490 kil. A. M.
Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma ■ 

dienio iki penktadienio 11—12' 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 v<L( 
ryto.

TeL: HEmlock 4-24T3
7159 So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO. ILL. 60629
i a - - ------- ^-7^-7

ke, turėjo savo Real Estate biz
nį, draudimo įstaigą, laivokar 
čių pardavimo raštinę, o kurį 
laiką vertėsi ir namų statybos 
bizniu. Depresijos metu turė
jo finansinių sunkumų, dėl 
kurių jam teko net ir nukentė
ti.

Tačiau labiausiai Jonas Zal- 
pys buvo žinomas Chicagos lie
tuviams savo teatrahne veikla. 
Jau 1909 metais pradėjęs pir
ma vaidinti lenkų dramos ra
telyje, buvo spaudos pastebė
tas kaip gabus artistas. Laikraš 
čio korespondentui, po vaidi
nimo paklaustas, kokios jis 
tautybės, Jonas tiesiai pasakė 
— Žemaitis. Lietuviai sužino
ję, kad lenkų teatre vaidina jų 
tautietis, pakvietė Joną Zalpį 
prisidėti prie Lietuvių Jauni
mo Ratelio. Jis čia pasireiškė 
kaip labai geras vaidintojas, 
dainininkas, režisierius.

Tuo laiku nesant pakanka
mai lietuviškų dramos veika
lų, J. Zalpis pradeda pats ra
šyti scenos veikalus ir juos vai
dinti. Yra jo parašyti ir išspaus 
dinti šie dramos veikalai: Val
kata, Du Broliai, Našlaičiai, 
Svetimos Plunksnos, Gudri 
Našlė, Kūmučių Rojus, Be 
Vardo, Plumberis - Advokatas. 
Rankraščiuose liko Kalvio Duk
tė, Gatvių Vaikai, Pabėgėlis, 
Lietuvis, Daktaras, Dėdės Pa
laikai, čigonai Razbaininkai, 
Raštinė ir Vagiliai.

Bandė rašyti ir anglų kalba. 
Viena amerikiečių leidykla 
buvo sutarusi jo vieną veikalą 
išleisti bet dėl nežinomų prie
žasčių veikalas nebuvo atspaus 
dintas. Jono Zalpio parašyti 
ir Chieagos scenoje statyti vei
kalai turėjo dideli pasisekimą. 
Chicagos lietuviai labai mėgo 
Jono Zalpio vaidinimus. Teat
ro salės prisipildydavo taip 
gausiai, kad policija atsisaky
davo įsileisti visus norinčius 
atsilankyti. Kai kurie Zalpio 
parašyti veikalai buvo vaidi
nami ir kitose Amerikos mies 
tuose. Jonui Zalpiui lankantis 
Nepriklausomoje Lietuvoje, jis 
turėjo progos pamatyti jo pa
rašytą veikalą Valkata, suvai
dintą mėgėjų teatre Žemaitijo
je.

Be teatralinės veiklos, Jonas 
Zalpys labai aktyviai dalyva
vo visuomeninėje veikloje. Jis 
buvo vienas iš Lietuvių Vaiz
bos Buto steigėjų, Lai vok arčių 
pardavimo biurų vedėjų orga
nizacijos steigėjas ir valdybos 
sekretorius, Jaunimo Ratelio 
Vyrų Choro dirigentas ir mo
kytojas, Lietuvių Harmonijos 
Dainos choro steigėjas ir va
dovas.

Joną Zalpį teko pažinti kaip 
kaimyną jo gyvenimo saulėly
dyje. Jis buvo nepaprastai ma

louaiu liūdo, «tr»i pil
nas praeities atsiminimų, Jo 
mėgiamiausia pasikalbėjimų 
tema buvo teatras, lietuvių kai 
ba, jo parašyti, bet dar neiŠ- 
spausdinti veikalai. Prieš ke
letą metų jam teko pergyventi 
skaudų smūgį, kai staigiai mi
rė vienas jo sūnų, ^laimingai

grįžę* iš karo ir pradėjęs 
mingą karjerą radijo rekla
mos srityje. Jonas Zalpis mir
damas paliko žmoną Josephi
ne, sūnų Jack ir tris anūkus. 
Chicagos lietuviai neteko ga
baus teatro darbuotojo, rašy
tojo ir geros širdies žemaičio.

Adolfas Balionas

EDVARDUI POGIRSKIUI
(Lietuvoje) mirus,

Joanai (Pogirskytei) ir Romanui Druktei- 
niams reiškiame užuojauta ir kartu liū
dime.

Cicėnų šeima 
Sioux City, la.

RAYMOND ZALNIS
Gyv. Colorado Springs, Colo.

Tragiškai mirė 1972 m, vasario mėn. 19 dieną 6:45 vaL vakM su
laukęs 40 metų amžiau. Gimęs Chicagoje.

Palaidotas Memorial Gardens Cemetery, Colorado Springs, Colo
rado.

Paliko nuliūdę: žmona Christine, sūnus Douglas, duktė Karęn, 
tėvai Pi j ūsas ir Mary žalnieraičiai, brolis Anthony, brolienė Arlene ir 
jų šeima, sesuo Marion, švogeris Frank Tumėnas ir jų šeima, teta 
Julė Galskienė su šeima, dėdė Antanas Pauža, dėdienė Frances ir 
jų šeima.

Nuliūdę lieka:
±mona, sūnus, duktė, tėvai, brolis, sesuo ir 

giminės.

JOHN ZOLP
Gyv. 6627 So. Richmond St.

Mirė 1972 m. kovo mėn. 12 dieną, 12:45 vaL popiet, sulaukęs se
natvės. Gimęs Lietuvoje, Kražių vaL

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Josephine (Lawrence), sūnus Jack, marti 

Violet, marti Shirlee Zolp — našlė mirusio Junius, 6 anūkai, švoge- 
riai — Joseph Lawrence, jo žmona Ceha, Frank Lawrence, jo žmona 
Anna, Anthony Lawrence, jo žmona Anna, William Lawrence,' jo žmo
na Betty ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draugijai.
Kūnas pašarvotas Lack - Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St
Trečiadienį, kovo 15 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse,-^.........

Visi a. a. John Zolp giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL RE 7-1213.

—---- OUtfTYI ---------

NAUJIENAS1——■ ram molts- - - - - -

V. Tumosonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71*t STREET 
Ofiso telef.4 HEmlock 4-2123 

k ei id. Gibson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Lietunai tw<> perka r perrk»-- 
ir profit wzno bktai

SnsirinkiiTiŲ ir ?r'engimu

PRANEŠIMAI

„.p. Šileikis, o. p.
jfl ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
W Aparatai - Protezai, Med. Bap 

dažai. Sp.cl.li pagalba kojom: 
' (Arch Supports) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Oar wiLffife bes oo defence 
ig*in« the careless ase of fire 

; So please follow Smokey’s ABCs: 
| Abrays bold marches dll cold.

Be sure to drown all ctmpfiret, 
«dr the tsbes, tod dro^« 

them Mrain. Crush ill 
smokes dead one.

Į ■ help yourvį i 
HEART FUND 

ip your HEART:’

a

s ■

M

F!ea»e! Only you can 
prereftt forest fires

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 15 d. 7:00 vai. vakare, Hollywood 
svetainėj, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti aptarti klubo 
reikalus, kurių yra daug, taipgi užsi
mokėti nario mokesčius. Po susirin
kimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Utenos Apskrities klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradienį, 
kovo 14 d. 7:00 vai. vak. Hollywood 
svetainėje. 2417 W. 43rd St. Nariai 
prašomi atsilankyti. Turime daug vi
sokių reikalų aptarti.

V. Juška, rast Į
— Humboldt Parko Lietuvių Klubo! 

mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dieni. kovo 15 dieną 12:15 vai. popiet 
Almera Simons parkelio svetainėje, 
1640 N. Drake Ave„ pirmame aukšte. 
103 kambaryje. Visi nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti. Artinasi pava
saris. tad laikas pradėti rūpintis va
saros veikia. Po susirinkimo bus pa
rūpintos visiems dalyviams draugiš
kos vaišės.

W. Mankos, sekr.

(PUTR AMENT AS)
Linksmumo sritM liūdesio vslando** 
gražiausios gėlės ir vainikai amu 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/1J 
5525 So. Harlsm Ava. — 586-1220 

Pužauskų 

gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR j-0B33 |r PR 84)834 
------- - - —9Pir.KITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SŪNUS
MABQtnETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-S

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
jui>rnniHniBiu.'ui;CTrnttttiinn!iii;nttnnitniuitiiiiininnuinimimnngunnrgiiiJini..&Ju^nr=

LAIDOTUVių DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE A VENICE

Tek: f Ards 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ANNA DEGUTIS
Mirė 1972 m. kovo 11 dieną, 7:00 vai. vakaro, sulaukusi 70 metų 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Helen Manzo ir Anna Tewelis, 

žentas Joseph, 7 anūkai, 12 proanūkų ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Lietuvoje liko sesuo Elzbieta Tėvelis.
Priklausė žemaičių Kultūros klubui, Lietuvių Moterų Draugijai 

uApšvietan ir Lietuvių Moterų Piliečių Lygai.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Haisted Street.
Atsisveikinimas su velione įvyks antradienį, kovo 14 dieną 7:30 

vai. vak.
Trečiadienį, kovo 15 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
ma Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Anna Degutis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
. * Dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.
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ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-340]

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

.. ..........................................  f - - "W

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

AGOTA NORKUS
Pairai tėvus Yankolanytė

Gyv. 6944 So. Artesian Ave^ Chicago, Illinois
Mirė 1972 m. kovo mėn. 11 dieną, 10:30 vai. vak., sulaukusi 84 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Marijampolės apskrityje.
Amerikoje išgyveno 60 metu. • <
Pasiliko dideliame nuliūdime: 3 dukterys — Helen Norkus, Jo

sephine Wasiliauskas, žentas Joseph ir Stella Novitski, žentas Anthony. 
3 anūkai — Anton Novitski, Jo-Ann ir Dennis Wasiliauskas. daug sū
nėnų ir dukterėčių ir kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Marquette Parko Namų Savininkų organizacijos. 
Suvalkiečių draugijos, žemaičių Kultūros klubo ir SLA kuopai 260.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 15 dieną iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėta Į Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta Į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da- 
I lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, žentai, anūkai ir kiti giminės.

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

242< WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6677
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALTED 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

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600
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ANTANAS PETRIKONIS Žiema (Aliejus)
Individuali A. Petrikonio tapybos paroda Įvyks ši šeštadienį, kovo 18 d. 6 vai. vak., Marquette meno galerijoj

. ką Adam varžė macq. kepimą, 
net dabar leidžia žvdij* Vely
koms vartoti *>tik rtiąžais kie
kiais.

Prišerdaini sovietų ambasa
dos valdininkus macais, žydai 
tikisi tuo būdu sukelti didesni 
Amerikos ir pasaulio susido
mėjimą žydų padėtimi Sovic- 
tijoje.

.-Į —___ L -liuLJg—’ f * ■-J=S
HELP WANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Darbininku ir Darbininkiy

REIKALINGI - 
VYRAS IR MOTERIS

Raštinių valymo darbai. Nuolatinis 
iarbas nuo 2 vai. popiet iki 10 vai. 
'ak. Vyras privalo turėti automobi
liui vairuoti leidimą. Suprasti ir susi
kalbėti angliškai. Skambinti 549-7053 

tarp 9 vai. ryto ir 4 vai. popiet.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

'SKRENDANČIOS LĖKŠTĖS'
JAV valdžios paskirtai moks

lininkų komisijai ‘‘skraidančias 
lėkštes” suniekinus, staiga vi
sos informacijos apie jas nuščiu
vo ir jau kelinti metai kaip at
rodo, jog tokių dalykų niekada 
nė nebuvo.

Skautėms palapinėse sumigus, 
prie laužo pasilikusios “paple
pėti” trys suaugusios skaučių va
dovės išgirdusios ore keistą 
triukšmą pamatė atskrendantį

Pasirodo, “lėkštės” persikė
lė i Europą, kur dar galima apie 
jas ir spaudoje pasiskaityti.

Enquirer” persispausdino pra
nešimą iš Droitwich, Anglijoje, 
apie “išgąstingą” pergyvenimą 
vienoje mergaičių skaučių sto
vykloje praeitų metų rugpjūčio 
12 naktį.
balzganą apie 30 ar 40 pėdų il
gumo “cigarą”, kurs savo fron
te turėjo dvi šviesas — raudoną 
ir žalią.

Stabterėjęs per kokius 150

I žingsnių nuo skaučių apie 40 pė
dų aukštyje “cigaras” perskri
dęs kitapus stovyklos sustojęs 
ir nutilęs ir taip kuri laiką pa
kabėjęs “lyg ko būtų ieškojęs” 
staiga vėl paleidęs garsą ir pa
kilęs dideliu greičiu nuskridęs 
vakarų pusėn.

“Aš nežinau, kas tai per toks 
buvo”, pasakiusi policijai Vy
resnioji skaučių vadovė Mrs. 
Olwyn Graigner, 31, “bet vie
na gerai žinau, kad tokio antrą 
kartą pamatyti nebenoriu”.

Raminantys vaistai 
išdykėliams vaikams

Northwestern universiteto 
neurologas tyrinėtojas Dr.Mil 
lichap pranešė savo eksperi
mentu rezultatus, kad nenuo
ramos vaikai, pavyzdžiui mo
kiniai, kurie mokykloje negali 
valandėlės ramiai pasėdėti ne- 
siblaškę, labai sėkmingai pa
gydomi vad “pep” piliulėmis, 
geriausiai amphetamine met
hylphenidate.

Bandymai daryli su 337 vai 
kais iš kuriu 84 nuošimčiai ne 
tik pasidarė geresni mokyklo
je, bet ir galėjo geriau susikon 
centruoti bei išmokti.

211 W.

indi vidu

grafinės fihnos, kurių žiūrėti 
-.□važiuoja daugumoje ne vie
liniai gyventojai.

— Y MCA Kolegija, 
Wacker Dr., tel. 222 
kovo 15 d., 6—9 v. v.
aliais pasikalbėjimais padės 
pasirinkti specialybes ar moks 
’O kursą šioje kolegijoje. Pra
šoma užsiregistruoti iš anksto. 
Ten esančios YMCA aukšt. 
mokyklos vedėjas yra žinomas 
sportininkas ir Lietuvos krep
šinio renktinės buv. žaidėjas 
Zenonas Puzinauskas.

— Dailininkų Jono Kelečiaus, 
Irenos ir Osvaldo Mickūnų dai
lės paroda Čiurlionio galerijoje 
praeitą šeštadienį sutraukė 
daug publikos. Menininkus pri
statė Zita
budino dail. A. 
da įnešė daug 
bei šviežumo. 
Santara šviesa, 
rais nuo 7 iki 
19 d.

Prof. Vaclovo Biržiškos

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS i
1739 So. nalsted Street Chicago 8, Illinois (

— - - ------------ - - - - - - - -- y

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi_________ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 push ________________________  $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pust, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —$2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ $530
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 push $3.00 
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., _________________________________________  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.£ 

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais —________ ’ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968; 

pusi., dabar tik  $10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago 8, III. — Telef. HA 1-6100

TELEFONO NUMERIS
Garsųjį fiziką Albertą Einš

teiną kartą viena pažįstama pa
prašė paskambinti telefonu.

— Tik prašau užsirašyti ma
no telefono numerį, nes jis sun
kus atsiminti. — pasiūlė ta pa
žįstama.

— Na, gerai, — tarė moksli
ninkas. — Tai koks gi tamstos 
telefono numeris.

— 24361.
— Tai kas čia sunkaus? Du 

tuzinai ir devyniolika kvadrate. 
Prisiminsiu ir neužsirašęs.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

jų A L. INSURANCE A REALTY

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERYIC1
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Ttl. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. V A L A N T I N A S

ŽYDAI KOMUNISTUS 
PAVAIŠINS MACAIS

New Jersey, Joseph Katz, 
Žydų Antidefamacijos Lygos 
narys pranešė, kad Amerikos 
žydai rengiasi Sovietų amba
sadą Washingtone užversti 
macų “kalnais”. Tatai daro
ma ženklan protesto prieš žy
dų persekiojimą Sovietų Są
jungoje.

Kovo 17 dienai tūkstančiai, 
o gal net šimtai tūkstančių siun 
tinėlių su macomis bus per 
paštą atsiųsta soviehj ambasa
dai.

Macai, kaip žinoma, yra 
vadinamoji “nerauginta duo
na” — ploni kviečių miltų ir 
vandens kepti sausainiai, ko
kius tariamai žydai kepė sau
lėje iš dykumoje rastos manos 
bėgdami į laisvę iš Egipto ver
gijos. Sovietų valdžia ilgą lai-

Plėšikauja su šuniu
Negrų kvartale, Harlem, 

New Yorke, trys penkiolika
mečiai plėšikai pastoję kelią 
praeinančiam 20-mečiui Alex 
ander Esposito užsiundė jį sa
vo IX) svarų Doberman veis
lės šuniu.

To šuns savininkas sušuko 
“Rip him’’ ir šuo ilgais danti
mis puolė savo pono Įsakymą 
vykdyti.

Šuniui Espositą draskant, vi 
si trys tuo pačiu metu ramiai 
krėtė jo kišenes ir suradę pen 
kis banknotus po doleri šunį 
pasišaukė, nuėjo, palikdami 
savo auką kraujuose. Bet ne
ilgai jie ėjo: kai policija pasi
vijo, vienas valkata, to šuns 
savininkas užsiundė šunį pulti 
policininkus, bet drauge su 
šuniu visi buvo suimti ir nu
vežti. Jie kaltinami plėšika
vimu, kriminalipiu užpuoli
mu ir turėjimu ‘pavojingo gy
vulio” — šuns. !

Esposito sukandžiotas 15 
perkandimais nugabentas i li
goninę.

Sodeikienė, o api- 
Valeška. Pa po
nauju technikų 
Parodą rengia 

Atdara vaka- 
9 vai. iki kovo

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

TRUMPAI

— Liasvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-tosios Tautiniė šokių šven
tės repertuaro muzikinės juos
tos jau išsiuntinėtos visoms už 
siregistravusioms šventėje da
lyvauti tautinių šokių grupėms.

— Brighton Parko biblioteka, 
4316 Archer Avė., rodys nemo
kamai filmas apie Disneyland 
kovo 15 d. 1:30 ir 7:15 vai. po 
piet.. Kai kuriuose Chicagos 
pietvakarių apylinkės kino te 
atruose yra rodomos porno-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Plįrui ir sąžiningai patarnavimai. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 VV. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«L WA 5-920f

154 pust knyga. Kaina $1.50 '

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano '< 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 4 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- ą 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo j 
laikotarpį pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- j 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis, v 
Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį » 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: «

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą p*rių*toe.

— NA&lliNM, CHICAGO I, ILL - TUBSDAY, MARCH 14, 1972

— Dail. A. Petrikonio dailės 
darbų paroda įvyks šį šeštadie
nį, kovo 18 d., 6 vai vakaro, 
Marquette meno galerijoj, 3215 
W. 63rd gatvė. Paroda rengia
ma dailininko 25 metų kūrybi
nio darbo sukakčiai paminėti.

— Dr. Robert Lorinskas, Po
licijos Akademijos profesorius 
ir direktorius, pakviestas tei
sėju komisijon 13 Wardo De
mokratų organizacijos ruošia
mo konkurso mokiniams — 
parašyti savo idėjas bei nuo
mones apie švaros ir grožio pa
laikymą apylinkėje. Konkur
se dalyvauja ir Marquette par
ko parap. mokyklos mokiniai.

— Vidas Linas, Christine 
Gardas, Richard Venchuš, Rū
ta Melutis, Algis Matulis, Algir 
das Pretkelis ir Rita Y’erkes iš 
Chicagos pietvakarių opylin- 
kės yra paskelbti Chicago Šta
te universiteto prezidento gar
bės studentų sąrašuose.

— Myrtle Martirtkus iš Mar
quette parko apylinkės išrink
ta St. Rita aukšt. mokyklos 
Motinų klubo valdybon propa
gandos pirmininke. Kovo 17 
d. klubas ruošia išvyką į Sports 
man parką.

— S. Kupstis dalyvavo St. 
Barbara mokyklos mokiniu 
konkursinėje parodoje su me
teorologijos srities projektu.

— Kovo 12 — 18 d. yra Ame
rikos skaučių savaitė. Ta orga
nizacija yra Įsteigta prieš 60 
metų ir turi apie 4 milijonus 
narių. Dabartiniu metu Chi
cago] e yra apie 42,000 skaučių 
ir 6,000 jų vadovių. Veik viso
se Amerikos lietuvių gyvena
mose apylinkėse sėkmingai 
veikia Lietuviu skaučių ir skau 
tų vienetai.

— Karen Rimkutė iš Town 
of Lake apylinkės yra Jones 
komercinės mokyklos garbės 
mokinių sąrašuose. Jos pa
grindinė sritis yra komputerių 
paruošimas ir operavimas. To
je mokykloje kartu su aukš. 
mokyklos kursu yra mokoma 
pasirinkta specialybė.

— Nijolė Stakauskienė va
dovauja IIPL.IK būstinei Jau
nimo centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, tel. 
737 — 3300. Ten gaunami jau 
nimo peticijos lapai ir infor
macijos. Priimami pasiūlymai 
ir parama.

Rea! Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai 
pildomi pilietybės pareiškimai į 

kitoki blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Federalinių Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas ■ 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
IN SURANGĖ- 
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBSS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublIc 7-1941

— James Rupees-, St. Michael 
mokyklos 5 sk. (mokinvs lai- 
mėjo pirmą vietą mokslo po
puliarinimo parodoje už ran
kinio priešgaisrinio įrankio 
projektą. Jo levai gyvena 
Town of Lake apylinkėje.

— Algirdas Jonys, 307 Bur
lington Avė., Belanko, N. J. 
08075, išrinktas Philadelphi- 
jos ir pietinės New Jersey apy
linkės Jaunimo Metų komiteto 
pirmininku.

— Frank Bastis, Pewaukee, 
Wis., Lakeside vasarvietės sa
vininkas, buvo išvykęs atosto
gų Į Hot Springs, Ark. Kurian
tis Lietuvai F. Bastis grižo iš 
Amerikos i savo tėvų šalį prisi
dėti prie paskelbtos nepriklau
somybės Įgyvendinimo ir išlai
kymo, tuo tikslu Įstodamas 
savanoriu Į kariuomenę. Pa
vojams praėjus, jis grįžo atgal 
Amerikon.

BUY V. S. iAVINOJ BONM

— Agutė 
jos kaimynė 
iš Marquette 
išvyko keletai savaičių į Miami 
Beach vasarvietes Floridoje. 
Petras Galinauskas pasirūpi
no jų kelione lėktuvu ir joms 
praneš laiškais bei laikraščiais 
kas dedasi Chicagoje.

— Angela Sinickaitė iš Mar
quette parko apylinkės, Mari
jos aukšt. mokyklos senjore. 
Įeina Į pusiaufmalines gabiųjų 
mokinių varžybas gauti Natio
nal Merit stipendiją, taip pat 
rekomenduota | Gub. Ogilvie 
premijai ir stipendijai pavyz
dingiausių Anierikos jaunuo
lių atžymėjimo programoje.

Galinauskienė ir 
Stasė Vosylienė 
parko apylinkės

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas: S43,000.

. 6 KAMBARIŲ LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro šaldymas, .kilimai, įrengtas 
beismantas. $30,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikus 
įrengimai. Dideli modemus kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metu. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35 000

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gwenti Marquette Parke. $22,500.

ŽEMES — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
do 3 mieg;, alumin. langai, karštu van
deniu šiluma-gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40^500/v

S KAMK'MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. - Marquette Parke. $21.500

APYNAŲJTS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr.. alum, lan 
?ai, karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios.' Mūr. garažas. Mar
inette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus karn
omis sklypas. 2-jų butų namui. Oak- 
’awn. Teiraukitės.

LABA.I GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquett* 
Qarke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu 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.
Tunu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

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

| HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
S206W W. 95th St. 

GA 44654

Como*. v

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda< 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327




