
VOL. LVIV

T'ht F imt wxt Gr in AnDvri&s

KAtUlSHOS
TWi L*tWu*«ix LfeO y N«*» ^*jg

PuKK«heu by TKc Lithuanian Publishing C>*. Inc.
1739 Sa fhteted Street Chicago, ŪL 0KO8

HAymarEet 1-6100
Over One Million Lithuanian In The United Stated

Price 15c Chicago, III. — Pirmadienis, Balandžio-April 17 d., 1972 m. Kaina 15c
Library of Congress Gr.

J. TAUTOSE APIE LIETUVĄ, KUDIRKA
Jungtinėse Tautose nuo š. m. kovo 6 d. ligi balandžio 7 d. vyko 

Ekonominės ir socialinių reikalų tarybos, žmogaus Teisių Ko mi
sijos 28-ji sesija, šalia visos eilės klausimų posėdžiuose buvo 
pasisakyta dėl žmogaus teisių pažeidimo atvejų Sovietų Sąjungoje, 
ypatingai laisvės keliauti srityje. Dėl tos laisvės varžymų griežtai 
pasisakė JAV atstovas žmogaus Teisių Komisijoje, William E. 
Schaufele, Jr. Jo pareiškimuose š. m. balandžio 4 ir 6 d. buvo 
paminėta Lietuva, lietuviai, religinės laisvės varžymas Lietuvoje.

PO ILGOS PERTRAUKOS BOMBOS VĖL
KRINTA Š. VIETNAMO SOSTINĖJE

Amb. Schaufele, Jr., š. m. ba
landžio 4 d. kalbėdamas apie tei
sę išvykti iš kiekvieno, ir savo 
krašto ir teisę į jį grįžti, primi
nė Berlyno gėdos sieną ir nuro
dė, kad 1971 metais, dešimtme
čiui nuo tos sienos pastatymo 
praslinkus, daugiau kaip 4400 
Rytų Vokietijos piliečių pasi
traukė iš savo krašto. 'Esą, pa
gal Schaufele, šiandien milijonai 
neturi teisės keliauti, nors ją 
garantuoja Visuotinės žmogaus 
Teisių Deklaracijos 13 (2) 
straipsnis. Nurodęs į suvaržy
mus žydams išvykti iš Sovietų 
Sąjungos, amb. Schaufele toliau 
pažymėjo: “Kudirkos atvejis 
mums primena, kad ne tik žydai, 
bet lietuviai, latviai, estai, So
vietų armėnai, iš tikrųjų — vi
si sovietų piliečiai kenčia, nes 
sovietų vyriausybė atsisako emi
gravimą laikyti teise, ją telaiky
dama retai teikiama privilegi
ja”.

Sovietų Sąjungos atstovas Ko
misijoje Nikifor L Jevlokejev 
atsakydamas amerikiečiui, kaip 
ir kiti J. Tautose įvairiomis pro
gomis kalbėję komunistai, JAV 
atstovo kalbą laikė “šmeižtais”, 
šaltojo karo atgarsiu, Jž 
sovietų vidaus reikalus ir pan. 
Girdi, ne sovietai, bet JAV vy
riausybė vykdanti nusikaltimus 
prieš žmoniškumą...

Ambasadorius W. E. Schau
fele, Jr. balandžio 6 d. atsaky
damas rusui nurodė į visą eilę 
atvejų, kurie liudija, kad JAV- 
se žmogaus teisės nepažeidžia
mos. Jis teigė: “Gal būt, ga
lėtume diskusijas praplėsti, 
įtraukdami ir Sovietų žydijos 
padėtį, religinę laisvę Lietuvo 
j e, teismus Ukrainoje ar be 
atitinkamo teismo vykdomus 
žmonių uždarymus nervų ligų 
klinikose”.

Tuo būdu, J. Tautų Komisijos 
posėdžiuose JAV atstovas balan
džio 4 ir 6 d. iškėlė ne tik žydų, 
lietuviu ir kitu keliavimo tei
sę, bet ir pirmą kartą, J. Tauto
se, paminėjo Simą Kudirką ir, 
greičiausia ryšium su kovo 28 d. 
visame pasauly nuaidėjusiu 
okupuotos Lietuvos katalikų 
skundu, nurodė ir į religijos lais
vės suvaržymus, taigi ir žmo
gaus teisių grubius pažeidimus 
Lietuvoje. (E)

“Atsiminkite Simą”
JAV-se platinamas mėnesinis 

“The National Program Letter” 
š. m. kovo mėn. laidoje pusę 
turinio paskyrė Simui Kudirkai. 
Dr. George S. Benson straips
ny “Atsiminkite Simą Kudir
ką” pažymėjo, gavęs medžiagą 
iš Eltos ir PET. Nurodyta į pa
tį S. Kudirkos atvejį, paskelbtos 
ištraukos iš Kudirkos pareiški
mų teisme, pažymėta, jog visų 
laisvųjų kraštų vyriausybės po 
S. Kudirko žygio turėtų pasirū
pinti, kad komunizmas daugiau 
nesikėsintų okupuoti .laisvuosius 
kraštus.

“Letter” siuntinėjamas vi
siems, kas paaukos 5 dol. ar 
daugiau organizacijai National 
Education Program. Jos adre
sas: 900 E. Center Ave., Sear
cy, Arkansas, 72143. (E)

IŠ VISO PASAULIO

CAPE KENNEDY. — Vakar 
11:54 vai. ryto Čikagos laiku 
iš Cape Kennedy į erdves pakilo 
Saturno raketa su trims astro
nautais Apollo 16 erdvėlaivyje. 
Du astronautai bandys nusileisti 
mėnulyje. Kelionė ten ir atgal 
užtruks 12 d.

PARYŽIUS. — šiaurės Viet
namo delegacija taikos derybose 
Paryžiuje piktai pasmerkė Ame
rikos lėktuvų puolimą šiaurės 
Vietname, kaip labai barbarišką 
karo išplėtimą. Haifono puolimą 
pasmerkė ir demokratų kandita- 
tai į prezidento vietą.

WASHINGTONAS. — Šian
dien į Maskvą išvyksta 20 ame
rikiečiu, vadovaujamų generolų 
Brent Scowcroft ir Dwight Cha
pin. Jie tarsis su rusais dėl pre
zidento vizito smulkmenų. Bal
tieji Rūmai paskelbė, kad prezi
dentas pakeliui į Maskvą sustos 
kelioms dienoms Austrijoj, Salz- 
burge. Jis čia pasipratins prie! 
laiko zonos pakeitimo.

rikos į Sovietų Sąjungą buvo 
nuvažiavę apie 60,000 turistų. 
Iš Sovietų Sąjungos į Ameriką 
atsilankė 7,500 svečių, jų tarpe 
daug įvairių pareigūnų.

ČIKAGA. — Apsilankęs į Lo
jolos universitetą politikas Ro
man Puciski, kuris šį rudenį no
ri laimėti senatoriaus vietą, ra
do studentus rungtyniaujančius, 
kas daugiau prarys gyvų auksi
nių žuvelių. Atstovas Pucinski 
pats prarijo gyvą žuvelę, o var
žybų laimėtojas surijo net 635 
žuvis.

ST. PAUL. — Iš Los Angeles 
į St. Paul miestą buvo pervežta 
sovietų liaudies meno paroda. 
Ją lydėjo, sukrautą į du didelius 
sunkvežimius, nemaža policijos 
palyda.

BERKELEY. — Iš lėktuvne
šio pabėgęs jūreivis John Po
wers nutarė pasinaudoti karinei! 
policijai. Jis helikopteriu buvo: 
nugabentas į netoli dar nuplau
kusį lėktuvnešį “Midway”.

o

DETROITAS. — čia pasibai
gė trijų dienų socialistų darbie- 
čių partijos konvencija, kuri iš
sirinko savo kandidatą į prezi
dento vieta — 59 metu y 
įmonės darbininką LouiĮ Fi
scher. Į viceprezidentus siūloma 
moteris Genevieve Gunderson.

“Socialist Labor” partija įs
teigta 1892 m. Paskutiniuose rin
kimuose jos kandidatai gavo 52,- 
000 balsų. Partija šiais metais 
tikisi daugiau rėmėjų.

Kita socialistų atplaiša — So
cialist Workers — yra trockis- 
tinė organizacija, kuri bando pri- 
vilįori negrus, radikalius atri
dentus ir lygių teisių siekian
čias moteris aktyvistes, šios par
tijos kandidatai yra Linda Jen- 
ness, 31 m. ir Andrew Pulley, 
20 m.

£da*-

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina Ant
rąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą už jo pastangas paremti 
Lietuvos katalikų skudą dėl religijos persekiojimo okupuotoje 
Lietuvoje ir kviečia visus laisvojo pasaulio lietuvių prisidėti prie 
jaunimo pastangų. Kaip jau visame laisvajame pasaulyje pa
skelbta,, Lietuvos katalikai, surinkę per 17,00Q parašų, pasiuntė 
savo skundą Sovietų Sąjungos komunistų partijos pirmajam se
kretoriui Brežnevui ir to paties skundo nuorašą Ąn Jungtinių Tautų 
Generaliniam Sekretoriui Kurt Waldheim.

H PLJK kreipiasi į jaunimą 
ir į visus laisvojo pasaulio lie
tuvius šiais žodžiais:

“Raginame visus išreikšti so
lidarumą Lietuvoje kenčian
tiems broliams.ir seserims ir im-

vadams
Lietuvos

spaudą,

1. Siųskime telegramas ir laiš
kus Jungtinių Tautų Generali
niam Sekretoriui, reikšdami pri
tarimą Lietuvos piliečių reika
lavimams,

2. organizuokime maldos ar
ba kitokio pobūdžio demonstra
cijas,

3. siųskime telegramas arba 
laiškus gyvenamos vietovės baž
nyčių bei vyriausybių 
prašant solidarizuoti 
lietuviams,

4. prašykim vietinę
radiją bei televiziją iškelti Lie
tuvos religinės priespaudos pa
dėtį,

5. skleiskime galimai daugiau 
Jaunimo Peticijos lapų ypatin
gai kitataučių tarpe. Jaunimo 
Peticija beldžiamasi į Jungtinių 
Tautų sąžinę, reikalaujančią iš
tirti Lietuvoje vykdomą žmo
gaus teisių pažeidimą. Tik vieni 

. kitiems padėdami, nepagailėda
mi nei darbo nei pinigų galėsi
me padėti Lietuvoje persekioja
mam lietuviui.

Jaunimo darbas ir širdis — 
lietuviu tautos ateitis!

Adresai: laiškams ir telegra
moms į Jungtines Tautas — His 
Excelency Kurt Waldheim, Se
cretary General, United Nations, 
New York, N. Y. USA.

Jaunimo Peticijoms — II Li
thuanian World Youth Congress, 
Petition Committee, 5620 South 
Claremont Ave., Chicago, Illinois 
60636, USA.

Visi lietuviai prašomi kartu su 
jaunimu protestuoti prieš So
vietų užmačias pavergtoje tė
vynėje. Visi prašomi prisidėti 
prie Jaunimo Peticijos savo pa
rašu ir kitų parašų rinkimu. 
Kiekvienas lietuvis turėtų su
rinkti bent 10, o studentai 30 pa
rašų . Tikslas yra surinkti 500,- 
000 parašų. Jau esame surinkę 
nemažai, bet tai tik pradžia. Pe
ticijos lapai gaunami telefonu 
ar laiškais kreipiantis į II pal 
šaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so Būstinę, 5620 So. Claremont

Komunistu veikla v
Urugvajuje

juje sustiprėjo revoliucinių tero
ristų veikla. Trijuose tupama- 
ros puolimuose jie nušovė po
licijos pareigūną, jūrų laivyno 
kapitoną ir buvusį vidaus rei
kalų viceministerį. žuvo ir poli
cijos pareigūno šoferis.

Policija, atsakydama į šiuos 
teroro veiksmus, nušovė aštuonis 
revoliucionierius, jų tarpe du or
ganizacijos vadus Enrique Mag- 
nani ir Raul Sendic, kurie buvo 
vieni iš tupamaros partijos stei
gėjų. Vienas iš nušautų tupa- 
marų buvo Alberto Grajales, ku
ris praėjusį trečiadienį kartu su 
kitais 25 tupamarų veikėjais 
buvo pabėgęs iš kalėjimo.

Urugvajaus prezidentas gavo 
ministerių tarybos specialias 
teises kovoti prieš tupamarų te
rorizmą. Paskelbtas “vidaus ka
ro stovis”. Policija galės be jo
kio įspėjimo daryti kratas, su
iminėti asmenis, atšaukti visi 
susirinkimai, suvaržytos kitos 
piliečių teisės.

OTTAWA. — Prezidento Ni- 
xono ir Kanados premjero Tru 
deau pasirašyta Didžiųjų Ežerų 
apsaugos sutartis yra gan ambi
cinga. Pareigūnai sako, kad 
įgyvendinus visas vandens šva- 
rinimo ir apsaugos nuo teršimo 
priemones, žmonės galės ne tik 
maudytis visuose ežeruose, bet 
ir meškerioti toreles visuose 
ežeruose net ir visiškai užteršta
me Erie ežere. Tas įvyksią iki 
1976 metų.

WASHINGTONAS. — Polici
ja suėmė Washingtone apie 200 
jaunų demonstratorių prieš ka
rą. Jie bandė žygiuoti į Baltuo
sius Rūmus.

Av., Chicago, Ill. 60636, USA. 
Telefonas (312) 737-330055.

Išgirtame lietuvių tautos pa
galbos šauksmą, išklausykime 
mūsų jaunimo balso, visi atiduo
kime savo duoklę. (E)

Mokečių įstaiga 
gaudo apgavikus

WASHINGTONAS. — Paja
mų mokesčių įstaiga paskelbė, 
kad ateinančiias metais mokes
čių mokėtojams bus įvesta labai 
paprasta, vieno lapo forma, ku
rią visi galės užpildyti be jokių 
padėjėjų. Ji tiks tik tokiems 
mokesčių mokėtojams, kurie pa
jamas turi tik iš algų ir kurie 
savo išlaidų, pildydami mokes
čių formas, nedetalizuoja. Tokių 
mokėtojų Amerikoje yra apie 30 
milijonų iš bendro 75 milijonų

^skaičiaus,-....
Mokesčių komisionierius John

nie Walters pasiūlė, kad būtų 
baudžiami piniginėmis baudomis 
tokie mokesčių ekspertai, formų 
pildytojai, kurie apgauna mo
kesčių įstaigą ir prirašo įvairiau
sių išlaidų be pagrindo. Būsią 
reikalaujama, kad visi mokesčių 
specialistai pristatytų įstaigai 
sąrašą žmonių, kuriems jie užpil
dė mokesčių formas. Bus bau
džiami ir tokie, kurie nepasira
šo ant savo užpildytų formų.' liau, kada buvo padaryta didelė 
Walters pareiškė, kad apie 
20% visų pūdytojų yra nesąži
ningi ir bando apgauti valdžią.

“Ehe Evening Star”, dienraš
tis Vašingtone, kovo 31 d. pa
skelbė vedamąjį “Lietuvos Ka- ^ktuvas kaintuoja po’s mil.’doL

Kiekvienas lėktuvas gali pa-talikai”. Nurodyti 17,000 Lie
tuvos katalikų skundo bruožai. imti ]08 fo^ag 5Oo svaru 
Laikraštis priminė, jog katali-. arba 66 bo^s 750 svarų. Įgu-
kai kenčia dar ‘Gudijoje. Ukrai
noje ir kad rašytojas Solženici- 
nas buvo kaltinęs Rusijos sta
čiatikius, nes jie virtę ateisti
nės valstybės įrankiais. (E)

sveikatos, šalpos ir švietimoBuvęs
sekretorius, prezidento patarėjas Ro-', , ... . . , . ...
bert Finch. Jis pasitraukė iš pareigu kada lėktuvai jau būna tol) nil- 
ir sugrįžo į Kaliforniją dirbti teisi- skridę. Rombu taikymas via 

automatinis infraraudonų spin-ninko darbo. Ateityje, ' jis galimas 
daiktai, bandys patekti j senatą.

SAIGON AS. — Prezidentas Nixonas aiškiai parodė šiaurės 
Vietnamo valdžiai, kad jos invazija i P. Vietnamą atneš komu
nistams rimtą atkirtį. Karinė vadovybė pranešė, kad karinė avia
cija puolė priešo naftos sandėlius, kelius, ginklu sandėlius prie 
Haifono uosto, Vinh miesto ir Bai Thuong miesto apylinkėse. 
Šiaurės Vietnamo radijas paskelbė, kad bombonešiai puolė Haifoną 
ir patį Hanojų. JAV karinė vadovybė atsisakė patvirtinti ar pa
neigti, kad Hanojus buvo bombarduotas.

Dar svarbiau — šiuose šiaurės 
Vietnamo svarbių pramonės ir 
prekybos centrų puolimuose pir
mą kartą dalyvavo didieji B-52 
bombonešiai. Karinė vadovybė 
pabrėžė, kad iš puolimų visi B-52 
bombonešiai sugrįžo į bazes. 
Kiek prarasta kitų lėktuvų, ne
skelbiama. Hanojus giriasi nu
mušęs 5 lėktuvus, jų tarpe vie
ną B-52.

Stebėtojai sako, kad Haifono 
bombardavimas yra aiškus įs
pėjimas Sovietų Sąjungai, kad 
ji nedidintų savo karinių siun
tų šiaurės Vietnamui ir tuo ne
drąsintų Hanojaus vadų naujoms 
ofenzyvoms. Prezidentas praė
jusią savaitę kelis kart Maskvai 
davė suprast, kad ji už Hanojaus 
agresiją nemažiau atsakinga kaip šie bombardavimai sukels viso
pats Hanojus. Komunistų puoli
muose dažnai naudojami tankai, 
modernios priešlėktuvinės pa
trankos ir kiti nauji ginklai. So
vietų laivai veža karinę medžia
gą Į Haifono uostą. Bombos len
gvai gali pasiekti čia stovinčius 
rusų laivus.

Iš Kalifornijos bazės darl6_ 
didžiųjų B-52 bombonešii! išskri
do į Pietryčių Aziją. Tų lėktu
vų sutraukimas rodo, kad atei
tyje jie bus dažniau naudojami 
Vietnamo kare.

Vadinamieji Stratofortresses 
lėktuvai buvo pastatyti Boeing 
bendrovės Seattle ir Wichita 
Įmonėse tarp 1952 ir 1966 me
tų. Iš viso Strateginė Oro Ko
manda gavo 744 tokius lėktu
vus. Jų uždavinys buvo nešio
ti atomines bombas, tačiau vė- 

pažanga raketų srityje, atomi
niai užtaisai buvo įtaisyti rake
tose, o bombonešiai buvo per
dirbti paprastoms bomboms mė
tyti.

Milžiniški B-52 lėktuvai yra 
156 pėdų ilgumo, nuo žemės jie 
yra 40 pėdų aukščio, sparnų il
gis yra 185 pėdos. Kiekvienas 

la susideda iš 6 asmenų, kurių 
du valdo elektroninius aparatus, 
kurie klaidina priešo radaro sis
temą. Lėktuvai gali be sustoji
mo nuskristi ilgus nuostolius. 
Rekordą sumušė skridimas 5š 
Okinavos į Madridą 12,519 my
lių. Lėktuvai turi ašuonis Pratt 
& Whitney motorus, kurie ga
zoliną gauna iš dviejų 2,500 ga
lonų tankų, įtaisytų į lėktuvo 
sparnuose. Gazolinu lėktuvai 
gali apsirūpinti ore iš milžiniš
kų KKC-135 Strato tankers lėk
tuvų.

Pietryčių Azijoje šie Ameri
kos milžinai laikomi Guaino sa
loje, Okinavojc, 'o didžiausia 
bazė yra Utapao — Tailandi- 
joj. Tie lėktuvai naudoja ir 
Ching Chuan Kang bazę Tai- 
vane.

B-52 lėktuvai skrenda 35,000 
pėdų aukštyje ir iš ten išmeta 
bombas į nematomus laikinius. 
[Šitoks bombų kilimas nukrenta. 

dūlių ir elektroninių aparatų 
pagalba.

Amerikai baigiant išgabenti 
iš Vietnamo savo kareivius, 
svarbiausias jos ginklas tame 
kare yra aviacija, o aviacijoje 
įnirtingiausias ginklas yra B-52 
lėktuvai ir jų “bombų kilimai”, 
šie lėktuvai, paprastai, puola po 
šešis, kiekvienas numesdamas 
po 30 tonų bombų. Kiekvienas 
lėktuvas sunaikina viską maž
daug trijų mylių ilgumo ir pu
sės mylios platumo ruože. Di
džiosios bombos palieka žemė
je 30 pėdų gilumo ir 45 pėdų 
platumo skylę. Tų didžiųjų 
lėktuvų panaudojimas Hanojuje 
ir Haifone yra naujas dalykas 
šiame kare. Neabejotina, kad 

pasaulio komunistų propagan
dos puolimus ir demonstracijas. 
Komunistų stiprūs puolimai 
Pietų Vietname, Saigono. Da- 
nango ir kitų miestų apšaudy
mas minosvaidžiais, iššaukė 
Amerikos atkirtį ir įspėjimą, 
kad Hanojus negali nebaudžia
mas plėsti savo agresijos.

teroristu vadas V
BELFASTAS. — Britu karei

viams pavyko nušauti vieną iš 
svarbiausių Airių Respublikos 
Armijos slaptų vadų — Joseph 
McCann, 24 metų amžiaus. Ka
reiviai peršovė dar 9 asmenis. 
Katalikai atsakė į šiuos peršovi- 
mus banga užpuolimų visose Bel
fasto miesto dalyse. Gatvėse 
vėl pasirodė barikados, jauni ai
riai mėtė vinių bombas, o ka
reiviai į didesnius susigrupavi- 
mus šaudė guminėmis kulkomis, 
šiuose neramumuose sužeistas 
buvo ir 18 mėnesiu vaikas.*

Belfasto policija įspėjo gyven
tojus nesilankyti be reikalo ka
talikų rajonuose, kur daugiau
sia įvyksta kareivių patrulių ap
šaudymai ir bombų mėtymai.

LOS ANGELES. — Ketvirta
dienį keleivinį lėktuvą ore pa
grobęs meksikietis, kaip paaiš
kėjo, yra praeityje buvęs psi
chiatrinėje ligoninėje. Jis gra
sindamas revolveriu. įsakė pi
lotui skristi į Los Angeles, pa
reikalavo, kad i aerodromą at
vyktų ispaniškai kalbą radijo ir 
televizijos atstovai, nes jis no
ris pasakyti kalbą.

Pirato norai buvo 
ir susirinko nemažas 
respondentų. Piratas 
das kalbėjo apie neteisingumą 
ir skurdą išnaudojamų meksikie
čių. Jis reikalavo didesnių al
gų. sakydamas, kad jis nebijąs 
mirti. Gerai išsikalbėjęs, pira
tas atidavė savo revolverį, kuris 
pasirodė tuščias, ir pasidavė po
licijai. Paaiškėjo, kad jis yra 
Ricardo Chavez-Ortiz, 37 m.. Ix>s 
Angeles gyventojas, astuonių 
vaikų tėvas.

patenkinti 
būrys ko- 
dvi valan-



I

Dar viena ekskursija tarp San Jose ir Los Angeles
FAN JOSE. — Paukščiai pa

vasari skrenda j šiaurę, o mes
— žemės vabalai — 30 pensinin
kų panorome pamatyti už 500 
mylių pietuose esantį San Die
go miestą, prie Meksikos rube- 
žiaus.

Pravažiavome pro San Luis 
tvenkinį — vandens rezervuarą
— ^didžiulį ežerą, kurio gylis 75 
pėdos. Račių išbetonuotu kana
lu vanduo tiekiamas pietų Ka
lifornijai.

Važiavome ir naujuoju, tie
siuoju, neseniai atidarytu, be
tonuotu keliu, pravestu per dy
kumas ir smėlynus, čia teko 
matyti kuokštus-kupstus savo
tiško augalo krūmą, angliškai 
bene tumbleweed, kuris miręs ati 
trūksta nuo žemės ir vėjo neša
mas rieda lig sviedinys. Ilgą ke
lio tarpą tik kur ne kur avių 
ūk'ai. Po atkalnių iš tolo atro
dė lyg akmenimis nusėtos, o ar
tyn. privažiavus pasirodė, kad 
tai didžiulės avių bandos. Prie 
šio kelio teko pastebėti iškabą, 
kad per 84 mylias nėra gazoli
no stoties. Neabejoju, kad ki
tais metais prie šio kelio bus ga
zolino stočių, restoranų ir vieš- 

-bu^ų, nes prie kelių, kuriais 
dažniau važinėju, lyg grybai po 
lietaus, kas mėnesį dygsta nau
ji gyvenami ir kitokį pastatai.

Pietavome Bakersfielde. Čia 
pilna alyvos pompų, gražių ban
dų, ūkių, o prie daugelio jų — 

.kalnas presuoto pašaro. Kurioje 
tai vietoje kelio tarpas iš vienos 

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
t toBiaa. I96Z ni. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti '‘Naujienose*’ už S5.U0, užsakant pastų reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
?aiima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimu ir minčių" tomą 

(neįrišta) už S2.0C.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted Street — Chicago k, III.
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pusės apsodintas palmėmis, o iš 
kitos eukaliptais. Miela pažiūrėti.

Apie 80 mylių prieš Los Ange
les pradėjome kopti į kalnus, čia , 
jau tik sodai ir vynuogynai, o 
lygesnės vietelės apstatytos gyv., 
namais.

Los Angelese aplankėme Bush ■ 
alaus bravorą. Pavažinėjo mus j 
kabančiuose vagonėliuose. Pra- j 
dedant ir baigiant tik per bra- j 
voro kampus pravažiuojama, o j 
šiaip ratu iš lauko 6 ar 7 aukštą I 
siekiant. Prie bravoro puikus' 
parkas, kuriame daug ir įvairių ■ 
laisvai gyvenančių paukščių: i 
flamingų, gulbių, gervių, žąsų, I 
ančių ir kt. Kaikurie paukščiai ■ 
taip ištreniruoti, kad atlieka “ar
tistų” roles spec, teatre — pa- i 
šiūrėje. (Daug džiaugsmo vai
kams) .

Pernakvoję Los Angelese, se
kantį rytą vykome į Long Beach 1 
— Queen Mary laivo apžiūrėti. 
Pakelyje pilna alyvos pompų ir 
rafinerijų.

Karalienės Marijos laive
Queen Mary laivas 3 kaminų, 

81,237 tonų, 1,020 pėdų ilgio, 
118 pėdų pločio. Plaukiojimo me
tu turėjo 949 kabinas, 1,174 asm. 
personalo ir galėjo paimti apie 
1960 keleivių. Inkarų svoris 16 
tonų, kiekvieno retežio apie 71 
toną. Pirmoji kelionė buvo 1936 
m. iš Londono į New Yorką su 
1963 keleiviais. Laivas pirktas 
iš anglų kaip seniena ir čia po 
didelių pertvarkymų padarytas

Pavasaris Romoje. Jauna porelė nemato nei gražiu Romos vaizdy, nei fotografo, kai pavasario saulutė ėmė 
sprogdinti pritvinkusius medžiu pumpurus.

muziejumi. Jūrininkams gal ir 
įdomu tokį milžiną, (kad ir pa
keistą j apžiūrėti, o man įspūdžio 
nesudarė. Nustebau, kad viena 
iš tarnautojų — kelio, ar tako 
rodytoja — į mano klausimus 
atsakė, kad laivas kaštavo 9 mi
lijonus dol., o jo pertvarkymas 
į muziejų ir papildomi darbai 
kaštavo 62 mil. dol., viso tad 
71,000,000 dol.! Pagalvojau, kiek 
mokyklų, ligoninių, seneliams 
namų ir kitų reikalingų trobesių 
būtų pastatyta už šią sumą, o 
čia tik gremėzdas, kuris dar rei
kalaus nuolatinių didelių dažy
mo išlaidų. Bilietas laivą apžiū
rėti 3.25 dol. suaugusiems.

San Capistrano blezdingos
Iš laivo matėsi nedidelė, pal

mėmis apsodinta sala su 3 ar 4 
didžiuliais keistais pastatais. 
Kas tai paaiškino, kad tie pa
statai tik akiai patraukti (apgin-

mai. Salą su miestu jungia 2.5 
mylių ilgio geižbetono tiltas 200 
p. aukščio, ant 25-30 dvikojų at
ramų. Tiltas kaštavo 46.5 mi
lijono dol.

Beje, įlankoje ant kokio tai 
mažo ir apskrito įrengimo šil
dėsi 3 ruoniai. Matyti tiek apsi
pratę su laivų judėjimu, kad 
pasižvalgę tęsė “pokaitį” toliau.

Zoologijos sode

Atsisveikinę su laivu, sėdom 
į savąjį Greyhound busą ir vy
kome San Diego zoologijos sodo 
apžiūrėti. Kopėme į statų kalną 
kaip San Francisko mieste. Ne 
mano galvai išvardinti kuriuos 
gyvulius ar žvėris mačiau, nes 
tai turtingiausias eksponatais 
žvėrynas. Pažymėsiu tik tai, kas 
man patiko; hipopotamas su 
vaiku, snieginis leopardas, ja
guaras, lamos, gazelės, žirafa 
su vaiku, ištisai dryžuota zebra,

Mielą Įspūdį sudarė to švyturio 
gyvenamos patalpos situacija.

Vieta Point Loma — tikrai 
aukšta, kad net šiltą dieną ten 
buvo vėsu, bet oras tyras, šva
rus ir miela kvėpuoti.

Žemyn kiek pavažiavus yra 
karių kapinės. Dideli plotai iš
rikiuotų baltų paminklėlių.

Nuo iškyšulio — kalno buvo
me nuvežti į senamiestį (State 
Historic Park), kuriame yra už
silikusių gražių seno styliaus pa
statėlių, o centre ratu eilė krau
tuvėlių su išstatytais languose 
senovės išdirbiniais: muzikos 
instrumentais, spaustuvės dar
bais, pypkių kolekcija ir 1.1, ša
lia jų suvenyrų, dovanų ir sal
dainių prekybos. Pasiekėme ko
plytėlę — bažnytėlę iš 1850 me
tų, tačiau ji buvo uždaryta.

Danų kolonistų kaimelis

Penktosios dienos aštuntą va
landą iš ryto susėdome į busą ke
lionei namo. Parvažiavus Los 
Angeles, Santa Barbara ir kt. 
vietoves, malonusis buso šoferis 
pasuko į Solvang, apie 1,500 gy
ventojų miestuką, kurį kadaise 
įkūrė ateiviai iš Danijos. Apy
linkėse daug danų ūkių, puikių 
galvijų, pastatų. Solvang mies
tuke pereitais metais (o gal tai 
daroma kasmet) buvo danų jau
nimo sąskridis ir šokių šventė. 
(Prisiminė tai todėl, kad į antrą
ją po skelbimo dieną buso bilie
tai buvo išparduoti ir aš “nuken
tėjau” — nebegavau ir negalė
jau nuvažiuoti). Miestukas kuk
lus, švarus, dominuoja savotiš
ka, tur būt, daniška, statyba 
(medis su mūru, jei nenatūra
liai, tai nors dažais medžio dalys 
pavaizduotos), pora neva vėjinių 
malūnų, kuriuose parduodami 
suvenyrai. Didesnėse krautuvė
se pilna gražių ir vertingų dai
lės dalykų iš Europos (Danijos, 
Vokietijos ir kt.).

Astuoniomis pradėję, septy
niomis vakare atsiradome San 
Jose.

Bendros pastebėlės:
a) San Diego motorvalčių ir 

burinių laivelių prieplaukoje 
tiek daug įvairaus dydžio laivų, 
kad stiebai lyg mišką sudaro 
vienoje ir antroje didelės įlankos 
pusėje. Ne šimtais, o tūkstan-1

■ NAUJI tNOo * Klt-AV LENU 
JAK30 ŽMOGAUS

VRi i i’C T i ji s

GEROS DOVANOS *
■ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS 'DABAR ^NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS: I
Dr. A. J. Gussen — DANTYS; jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ____ ______/$3.00 *;
Minkštais viršeliais tik ;______________;______ ___  $2.00 j

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 'dabar 
tik ...... . ............. ...........____ _..... _________ ........... $1.50 ?
Galima taip pat užsisakyti ’paštu,-atsiuntus'čeki arba Z

money orderį. ,

NAUJIENOS, i
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ffiL.' 6S9OS
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čiais reikėtų skaityti. Daug hu- 
važlavimo tiltų, ‘kranų Ir kt.

b) Iš matytų kareivinių,“nioks- 
lo įstaigų ir kt. susidariau įspūdį, 
kad San Diego yra punktas, ku
riame paruošiami įvairių Specia
lybių jūrininkii'fr lakūnai.

c) šios ekskursijos vadovė bu
vo San Jose Community Centro 
tarnautoja, jauna energiška mo
teris, Mrs. Carolin Macon.

d) Truputis šypsniui. Mačiau
iškabą prie krautuvės: ‘’Kosher 
italian delikatessėn”. Ar gali
mas lietuviškų patiekalų “ko
sher” ? S. šnekus

Balandžio 29 diena 
skirta aplinkos švarai

Chicagos miesto meras Ri
chard J. Daley oficialiai pa
skelbė paskutinį šio balandžio 
mėnesio šeštadienį, bal. 29 d., 
Amerikos Pagražinimo Diena 
— Keep America Beautiful.

Mergaitės skautės ir berniu
kai skautai šiemet jungia savo 
jėgas Įvairiems svarinimo dar
bams, numestiems dalykams 
rinkti, kad būtų galima juos 
perdirbti vėl naudojimui ir t. t. 
Visi piliečiai kviečiami tą die
ną prisidėti iš savo-pusės, kad 
miestas apsišvarintų.

/"■'11 ■ ■ — - ■ ■» 

| Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA ,
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina J 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos D 
I lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
Inyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 

pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- _
I jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETEWIU ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603 r; ____ ;

^4
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Lietuviams reikalinga literatūra J
Kivkvienas lietuvis, Kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- T 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. I 
suminėtas Knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 4 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose, i 
N.unuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl. -1

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo I 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- j 
darbiautojų ir tiltų statytojų šū sovietais sukeltų mitų miglose apie ;| 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol. į

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl., kaina 5 dol. Ap- > 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- į 
riu elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVE. Sibiro tremtines atsi- į 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- | 
vio dalią Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriaosiems garsiosios 
rasyioios 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 Bprašjrta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
įsryškejes nesi keičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 27(1 psl.. $4.00

CIKAGIETES ĮSPŪOŽtAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, Į 
Klaipėdoje tr Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias į 
Kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė 95 psl., SI.(K) Yra taip pai I 
išversta 1 anglu kalbą Į

D Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės 1 Lietu | 
įspūdžiai fhoštrtiota foto nuotraukomis. 331 psl S3.00

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
torians pastabumą neapgauna intnristo ir agitpropo propaganda 
ozma<kavimat Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

V Maciūnas VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944 54 m 
psl. $1.00, 
r.ni gyvenimą

bei

4d
Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 

Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju«r
Ringi Pasijuokime visi, ^kaitvdami Krizo Plepcrio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl $1.00

šie ir Mti Iprdinia' vra gaunafn-

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED

atsilankam darbo valandomis arba 
čeki ar oimnnę

ST., CHICAGO, ILL. 6060S 

atsakant paštu ir pridedant 
perlaida

ti), nes jie dengia alyvos (naf
tos) bakus, kadangi saloje esą 
daug alyvos pompų.

Iš Long Beach vykome į San 
Juan Capistrano. Vieni pasuko 
misijų, įsteigtų 1775.XI.1 d. gar
siojo misionieriaus Junipero Ser- 

| ra, apžiūrėti, kiti pažioplinėti po 
miesteli, nes tą dieną vyko iš
kilmės — paradas (deja, mes 
suvėlavome), ryšium su kregž
džių grįžimu. Matėsi transpe- 
rantai: Home of the swallows” 
ir “Swallows day fiesta”. Kas 
keista, kad kregždės, neskaity- 
damos kalendorių, į savo buvei
nę grįžta kasmet lygiai tą pačią 
dieną. Vietos gyventojams yra 
proga pasidžiaugti ir pasilinks
minti.

Iš San Jtian Capistrano, keliu 
palei okeaną, vykome Į San Die
go. Nakvojome Shelter Inn mo
tely. Kambariai puikūs, bet res
torano (prigesintom šviesom, su 
žvakėmis ant stalų ir t. t.) kai
nos “sūrokos”.

San Diego miestas
Trečios dienos rytą didoku 

laivu dvi valandas važinėjome 
po San Diego uostą. Išvažinė- 

I jome apie 25 mylias. Dvišakė 
prieplauka juosia didžiulę Coro
nado salą, kurioje yra kariuome- 

| nės aerodromas, įvairūs sandė
liai, lėktuvų ir helikopterių ei
lės. remonto dirbtuvės, tyrimo 
ir elektronikos įrengimai ir t. t. 

Į Priešingoje pusėje— atkalnėse 
gyvenamieji namai — miestas. 

I Vienoje vietoje matėme keletą 
| daugiaaukščių pthkių viešbučių, 
I gražias krantines apsodintas pal
mėmis, kitoje — laivų statyklas, 
remonto dirbtuves ir t. t. Matė- 
me atomine energija varomus

I povandeninius laivus, porą lėk- 
’ tuvnešių, kurių vienas naudo- 
jamas kaip laboratorija, ir gal

I visą šimtinę įvairios paskirties 
j kitų karo laivų.

Iš įlankos žiūrint, miesto cen
tras atrodo nedidelis — desėt- 
kas — kitas daugiaaukščių pa
statų, bet gyv. namai atkalnė
mis nusitęsia toliausiai.

Viename salos pakrašty yra 
karininkų privatūs gyven. na-

štrausai, Mongolijos laukiniai 
arkliai, Himalajų jaikas ir balti 
kalnų ožiai.

Laimė, kad zog.sodas turi ma
žus atvirus busus (turas 40' min. 
už 75 centus) ir gerus keliukus, 
taip, kad busas apvažiuoja, o šo
feris teikia paaiškinimus. Ki
taip mes — “jaunuoliai” tomis 
atkalnėmis nebūtume pajėgę pės
ti apeiti.

Charakteringa, kad toki dide
lį (bene 5,500 galvų) zoologijos 
sodą valdo ne miestas, bet drau
gija ir ne pelno 'tiksltu.

Jūrų pasaulio teatras«
Ketvirtąją dieną keliavome jū

ros pasaulio (Sea World) pama
tyti. čia darė Įvairius triukus, 
talkininkaujant išdresiruotoms 
žuvims: ruoniams, delfinams ir 
kt. Yliela matyti kaip ruoniai 
žaidžia sviediniu (laikydami ant 
nosies ir šviesdami vienas kitam) 
ir kaip 3 delfinai ilgame basei
ne greit plaukdami lig susitarę, 
iškart iššoksta i viršau įkeletą 
sykių. Kita programos dalis-dau
giausia taikinta vaikams — jau
nimui. Tiesa, įdomus baseinai 
su įvairiomis plėšriomis žuvimis 
ir kt.

Parodos plote įrengtas labai 
mielas ir gražus japonų kaime
lis ir stulpas — bokštas, kurio 
besisukanti kabina iškeliama 320 
pėdų aukštyn San Diego miestą 
apžvelgti.

Point Loma pusiasalyje
Apžiūrėję akVarumą, važia

vome į aukščiaūsį iškyšulį — 
Point Loma — ant kurio pasta
tytas San Ih’ego Įlankos atradė
jui portugalui Cabrillo gražus 
paminklas (Cabrillo įplaukė Į 
įlanką 1542.IX.28 d.). Netolies 
paminklo puikus pastatas mies
to apžvalgai, mažas muziejus ir 
salė posėdžiams ar kitam reika
lui.

1854 m. tame iškišuly buvo 
pastatytas šviturys, kuris veikė 
apie 40 metu, tačiau rasta ne
patogiu, kad per aukštai. Da
bar veikia kitas šviturys daug 
žemiau, o senąjį galima lankyti.

Where has
all the

money gone:
You shake your head.

and you worry.
Instead of Worrying,’why npt do 

something about your money ? Save 
some. Painlessly.

Join• the -Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s a 
"bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now Ė Bonds pay 
when held to Maturity of 5 years, 10 

"months (4% the first year). That ex
tra payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970...with~a com
parable improvement for ’all older 
Bonds.

Get a grip 'bn ybuf mbhey the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your ’money grow instead of go.

toured, X°S’^ 
tey e*n be >

eaxbed yribr btuk. Tax Iftay be deferred m į į.
' xm&l rafanpSo*. Arid thrtyi’ ferbeteba*,

Now Bonds pay a bonus at maturity
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sportininkaiMūsų

SLA

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit

koridorių

NOW INSURED TO $20,000

VAIKO NUOMONĖ

KISSINGINAS KINIŠKAI

6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai Plus-

siu 
mi,

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki S20,000.

Užsienio svečių tarpe buvo 
kun. J. Giedrys iš Urugvajaus. 
Vakare A. L. Centrą aplankė dr. 
V. Dambrava su šeima, Nemuno 
pirm. Pr. Dulkė iš Berisso ir kt.

Limbą, Argentine
nugalėtojas, Ko

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

— Kaip kiniečiai ištaria Nik- 
šono patarėjo Kissingeno pavar-

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

— Kodėl tu manai, kad tavo 
tėvelis yra vyresnis už mamy-

K1ŠKELIS, pasaka

NAUJKNOC, OHICAOO I, IU------MONDAY, APRIL 17, 1972

— Kis-sing-heng. (Pabučiuok, 
uždainuok, pakark).

Kitos lietuvių Įkurtos kapinės 
Chicago] e — -švento Kazimiero 
vardo — priklauso Romai. Ka
talikiškoji jų administracija Įve
dusi laidojimą su traktoriais ir 
kabliais, papiktino net karščiau
sius lietuvius katalikus.

Australijos lietuviai savo mi-

Katalikų mauzoliejus Prisikėlimo 
kapinėse

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, JLLINOIS 60608
Pefer Kazanauskas, President Phone 847-7747

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

— Victor 
dviratininkų 
lombijos Sporto Konfederacijos 
pakviestas, du mėnesius ten pa
sekmingai gastroliavo. Jis pa
žįsta visas Pietų Amerikos šalis, 
o 1971 metais dalyvavo Angli
joje Įvykusiose pirmenybėse. Jo 
tėvų namuose Floridoje yra dau
gybė taurių ir medalių, jo ir jo 
tėvo Jono Limbos laimėtų.

— Markas Luckis, Lietuvos 
šachmatininkų delegacijos na
rys 16-on pasaulinėn Olimpiadcn, 
pasilikęs Argentinoje, gražiai 
reiškiasi šiame sporte. Jis lai
mėjo Argentinos • pirmenybes

Kur miršta daugiausia lietuvių?
Kiekvienas žino, kad ten dau

giausia miršta ir gimsta, kur 
daugiausia lietuvių gyvena, t. y. 
pačioje Lietuvoje.

Išeivijoje daugiausia lietuvių 
susispietė Chicagos mieste ir 
apylinkėse. Chicagos lietuviai 
turi du lietuviškus kapinynus. 
Tautinėse Lietuvių Kapinėse jau 
yra yra visa eilė paminklų ten 
palaidotiems žymiems lietu
viams.

A. L. Centre valdyba su nuo
latiniu bendradarbių talka 2.4.72 
suruošė turtingus tradicinius lie
tuviškus pietus ALC salėje. Ne
pakako iš anksto užsakytų 60 
vietų, teko pridėti daugiau sta
lų. Velykiniai margučiai, krie
nai, sviestas, lietuviškas sūris su 
kmynais, košėliena, ryžiai, viš
tiena ir kepti obuoliai sudarė pie
tų pagrindą. Buvo gero vyno ir 
“minkštesnių” gėrimų.

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIU BENDROVIŲ' PURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
N A M t ; v a -

aplankyti len- 
kapinių mau- 
pritrenktu ne

ir patogumais,

ru-ius tautiečius stengiąs! laido
ti arčiau vieni kitų.

Kanados Toronto kapinėse jau 
yra palaidota arti 500 lietuvių.

Argentinoje yra keli šimtai 
kapinynų ir visuose yra palai
dotų mūsų tautiečių, bet dau
giausia Chacarita, Avellaneda 
(Sarandi), Flores, La Plata ir 
Lanus kapinynuose. Palaidoja
mi vieni arčiau kito, jeigu ne
tyčia pasitaiko. Būtinai reika
linga įsigyti savas kapinynas 
bent skyriai 
nuošė.

ar
esančiuose kapiny-

dos ir demonstracijų laisvės. 
Toks yra “laimingasis komuniz
mas”.

Aš badauju, neturiu jokių dra
bužių, aš apaksiu tamsiose pa
talpose. Aš negaliu rasti jokio 
darbo, kurs atitiktų mano pro
fesiją ar gabumus. Niekas ma
nęs neklauso. Oficialiai aš esu 
paskelbta išėjusia iš proto.

•Missis Angela Davis! Aš rei
kalauju sau laisvės, ne atpalai
davimo nuo pilietybės, o ne — 
laisvės! Vizos i Vakarus ir lais
vės!. Pagelbėkite man!

pasirašiusi Viktorija Smirnova 
5.1.1972

(Adresas: Victoria Smirnowa, 
Puškino gatvė 2-14, SSSR, Le
ningradas) .

Washingtone transport© departamentas išstatė šitokį AMF Ine. pagamintą automobilio prototi 
pa, kuris masinę susidūrimuose apsaugo vairuotojo ir keleiviu gyvybes.

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.

stracijų laisvė. Toks yra tas pra
keiktasis kapitalizmas. Tamsta 
reikalauji. laisvės. Aš gyvenu 
laisvėje. Bet aš negaliu rasyti- 
Į užsienį, aš tam neturiu jokios 
teisės. Vidaus reikalų ministe
rija man to neleidžia, aš negaliu 
net paštu pasinaudoti, nekal
bant apie telefoną ar telegrafą.

Kai aš čia beprotnamyje sė
džiu (žmonėms kaip tamsta pas 
mus kalėjimų nėra, kalėjimais 
čia patarnauja beprotnamiai), 
aš čia gyvenu šimtų ligonių ke
liamame laukiniame trįj^ šme, 
išmatų ir urinos smarvėje. As 
negaliu normaliai miegoti, ligo
niai ir slaugės mane muša. 
Skvarcovo-Stepanovo ligoninės 
23-me skyriuje dirba beširdė li
goninių sesuo Tamara Vasiljev- 
na, kuri norėdama “nuraminti” 
pacientą koja jam primina ger
klę. (Tai buvo 1971 m. bal. 12-13 
d., ta ligonė Ira Kirilova). Aš 
tai mačiau. Popieriaus ir pieštu
ko per visą laiką negavau ma
tyti nei iš tolo. Telefonas man 
neegzistuoja. Taip pat knygos 
ir laikraščiai.

sus 
pinėse... tik 
sklinda tylios 
melodijos...

Erdviausiu 
puošė yra didžiuliai keturkam 
piai, kuriuose pilna kriptų an
gų — po 6 horizontaliai ir po 7 
perpendikuliariai. Pelenų ur
noms jokios vietos nėra, mat 
katalikų bažnyčia lavonų de
ginti neleidžia. Kodėl neleidžia, 
tai jos paslaptis, bet žiūrint Į 
šio milžiniško pastato neeko
nomišką konstrukciją aiškėja 
paslaptis. Jei čia leistų dėti 
mirusiųjų pelenų urnas, tai 
ne dešimtimis, o šimtais tūks
tančių sutilptų ir sumažėtų 
daug milijoninis kapinių biz
nis. Kad tai geras biznis, rodo 
mūsų pačių lietuvių katalikų 
vargai su arkidiocezijos kapi
nių administracija... J. Pr.

— Sek pasaką, mamyte 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
rykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
•ms bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
IUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio, 
-uotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS
lažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota Didelio formato. 24 psl.. gra- 
•is leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams DaiL V Siman
avičiaus iliustruota. 130 psl., SI,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
>asakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
tidelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota. 64 
isL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi- 

luota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai- 
Hai bendravo su savo dievais. 54 psl, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
•pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
' ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENO S,

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608.

Man irgi teko 
kų Prisikėlimo 
zoliejų ir tapti 
tik jo erdvumu 
bet labiausiai puošnumu ir iš
taiga. Pagal milžinišką paties 
pastato didumą, atrodo, ten 
galėtų tilpti ne 10, bet dukart 
tiek tūkstančių mirusiųjų. 
Bet Įėjęs pro didžiausias duris, 
viršum kurių yra. skulptoriaus

Knygų ir laikraščių aš ir “lais
vėje” negaliu gauti. Pav. norint 
gauti knygą apie Budizmą ar
ba metafiziką, reikalingas bū
tinai (raštiškas) Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos miesto 
komiteto leidimas. Laikraščius 
“Amerika” ir “Anglija” taip pat 
tik su miesto komiteto leidimu 
tegalima užsisakyti. Kioskuose 
tų laikraščių negalima gauti 
pirkti.

Jau treji metai kaip prašau 
SSSR vyriausybės atleisti ma
ne nuo pilietybės. Mano prašy
mai nebuvo- patenkinti. Aš ne
siliauju reikalauti laisvės, nors 
tatai mano atveju, kaip man tvir
tina, yra negalima. SSSR nėra 
jokios susirinkimų, žodžio, spau-

Mar del Platojt prieš kelis me
tus. šią savaitę ten pasibaigu 
siose pirmenybėse taipgi iškovo 
jo žymią vietą. Pirmieji: J 
Szmetan, L. Lipiniks, F. Lida.

Pasirašiusi Mrs 
Balun f” 
cago Tribune 
mauzoliejų Resurrection kapi
nėse, Justice, ir buvau pri
trenkta jo didumu. Atsipeikė
jusi aš išmatavau kriptų an
gas ir nustačiau, kad jos yra 
tik dviejų pėdu platumo, per 
ankštos vidutiniam karstui. 
Argi čia laidojant lavonai bū
tų išimami iš karstų? Jei taip, 
tai ka kapinės daro su tais 
karstais? Ar tai nėra naujas 
triukas iš liūdinčiu seimu iš
melžti daugiau pinigų.

Redakcija i tai atsako: Kai 
kurie žmonės mėgsta savo mi
rusiuosius laidoti žemėje ir 
kai kurie padėti mauzoliejuo
se. Rymo Katalikų arkidioce- 
zijoje verčiasi abiem rinkomis, 
kaip kapinių atstovas paaiški
no. Jis pasakė, kad mauzolie
juje gali tilpti 10,000 kūnų. 
Kiekviena kripta yra 25% colio 
aukščio, 30% colio pločio ir 88 
colių ilgio ir yra pakankamo 
didumo patalpinti vidutinį 
karstą. Jei norite didelio mau
zoliejaus, turite aplankyti Dan 
gaus Karalienės mauzoliejų 
Hillsidėje. Jame galima sutal
pinti 20,000 lavonų ir skaito
mas didžiausiu visoje šalyje

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato dsI. daug paveikslu Kaina S2.00
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c egzempliorių.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau 
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčikm 
ar Mnnov orderi tokiu adresu

X A n J I E N O s
I73U S Halsted St., f’hicagc

REGULAR
• J/O PASSBOOK 
-X ACCOUNT 
rer Annum

Ž i v i i ė Hiluisytė skaitys sa
vo eik Tuščius Brighton Parko 
bibliotekos, 1316 Archer Avė., 
ruošiarnaiu Poezijos vakare 
balandžio 20 d. 7:30 vai. Tuo 
bus paminėta 100 metu Ameri
kos bibliotekų sukaktis ir me
tinė jų savaitė.

— Aš tamstai sakiau, kad ga 
Ii Kerti vyną tik atskiestą.

— Taip, daktare, aš ji atskie 
džiu degtine.

— Kadangi tėvelio jau auga 
ūsai.

SLA — jau 80 metp tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo uč 
*giau kaip SEPTYNTOS MILIJONUS doleriu savo apdrau 
tiems nariams.
didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gy*? 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVEĖ 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpini 
pagalbos pagrindu.
jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gaH 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100 
iki $10.000.00
jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę Endowment ir 
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo stud? 
joms ir gyvenimo pradžiai
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda 
už Si,000.00 apdraudos tik S3.C0 mokesčio metams.
AKCIDENTAL£ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asm< 
aims, rekomenduojama lietuvišky KLUBU ir draugijų na 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.09 
į metus.

. i t
kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir 4*?placiau» paaiškins apie SŪSIVTENTJIMC darbu*

Viktorija Smirnovą prašo Amerikos komunistės 
pagelbėti jai išvažiuoti iš Soviety Sąjungos

Viktorija Smirnovą, Sovietų 
pilietė iš I^eningrado, atsiuntė 
Amerikos pasižymėjusiai komu
nistei Angelai Davis prašymą, 
kad pagelbėtų jai išvykti iš So
vietų Sąjungos. Viktorija Smir
nova šiuo metu yra uždaryta Le
ningrado beprotnamyje. Jos pra
šymo laiškas pažodžiui yra toks:

Mrs. Angela Davis!
Tamsta esi kalėjime ir turi 

kontaktą su visu pasauliu. Tam
sta gali naudotis telefonu, tele
grafu, radio, paštu. Tamsta tu
ri popieriaus. Tamsta 4jali už
sisakyti bet kokią knygą ir ji 
yra pristatoma. Tamsta pasi
renki teismą kokį nori. Tamsta 
susisieki su savo draugais ir gi
minėmis. Valdžia tamstos klau
so ir rimtai reaguoja Į tamstos 
žodžius ir mintis. Niekas tams
tos nelaiko nenormaliu žmogu
mi. Valdžia leidžia (Valdžia nė 
nemano neleisti... Amerika nepri
leistų) visiems laikraščiams apie 
tamstą rašyti. Tamstos vardas 
apsuptas pagarba.

Jūsų šalyje yra tikra žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir demon-

ThaddeuslMozoIiausko darbo masyvi pri- 
iš Chicagos klausia Chi- sikeliančio Kristaus skulptūra 
’--’r 13: Aš aplankiau i atsiduri puošniose halėse, erd

viuose koridoriuose bei nišo
se, kur aslos ir takai iškloti 
minkštais iš gumos putos kili
mais su išdėstytais sėdėti fote
liais, sofomis, suoleliais, de
koracijomis, skulptūromis, sie
nose religinės nuotaikos pa
veikslais ir biblijos išrašais. 
Aukštuose palubiuose elektros 
lemputėmis žiba kandeliabrai, 
nuotaika, lyg i kokią bingtą 
katedrą patekus. Yra ir kop
lyčia pačiame viduryje. Įėji
mas laisvas. Lankymo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
popiet kasdien.

Buvo sekmadienis, priešpiet. 
Nors žmoniij mauzoliejuje bu
vo kelios dešimtys, bet jie 
slankiojo lyg šešėliai, pusbal- 

ar pašnabždomis kalbėda- 
o daugiau tylėdami. Tur- 
grindų parketai sugėrė vi- 
garsus. Ramybė kaip ka- 

per garsintuvus 
melancholiškos

NIVE

Mutual FedWl 
Savings and koan



skeveldros

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.
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Laisvės idėjų okupantas nesustabdys
Praeitais trim mėnesiais okupuotoje Lietuvoje įvyko 

keli gausesni įvairių organizacijų susirinkimai. Vilniun 
buvo suvežtas komunistinis jaunimas, partijos centro ko
miteto nariai, rašytojai, poetai, o pirmomis balandžio 
dienomis įvyko mokslininkų konferencija. Be savo spe
cialybių, mokslininkai dar traukiami į organizaciją, kuri 
vadinasi “Žinija”. Vilniuje įvyko šios organizacijos na
rių konferencija,' kurioje išdėstytos komunistų partijos 
centro komiteto viltys, šaukiamų suvažiavimų konferen
cijų prazidiumuose sėdi tie patys žmonės, svarbiausią 
kalbą visuomet pasako Antanas Sniečkus. Mažai kuo te
siskyrė ir “žinijos” susirinkimas. Mokslininkų draugi
jos prazidiume sėdėjo A. Sniečkus, M. šumauskas, V. Cha- 
razovas, J. Maniušis, nors nei vienas jų nebaigė jokios 
tikslių mokslų mokyklos. Jie lankė, o kai kurie ir baigė 
įvairius komunistų partijos kursus, bet ne mokslo įstai
gas.

Jau minėjome, kad į “Žiniją” sutrauktiems mokslinin
kams vadovauja komunistų partijos politikas Vladas Niun
ka. Jis yra šios draugijos pirmininkas, kam pavesta nu
rodyti, kas ir kuria kryptimi reikia daryti. Jis, žinoma, 
nurodė, kad ypatingas dėmesys reikia kreipti į praeitais 
metais Maskvoje buvusį komunistų partijos suvažiavimą, 
kuriame buvo padėti nauji pagrindai visai “komunistinės” 
santvarkos” statybai. Suvažiavusiems mokslininkams 
įsakyta kovoti prieš “brutalų klasinį priešą”, skleisti pa
žangias idėjas” ir nešti į liaudį “partijos žodį”. Niunka 
nurodė, kad “Žinijos” nariai privalo pasiruošti Sovietų 
Sąjungos įsteigimo 50 metų sukakčiai.

Bet ne visi reikalai eina taip, kaip Maskva nustato 
ir Lietuvos komunistų partijos centro komitetas patvar
ko. Rusijoj jau 50 metų “statomas socializmas”, o Lie
tuvoje jau 25 metai, bet ta statyba neina reikalinga spar
ta. Vilniaus priemiestyje dar galima vieną kitą pastatė
li pamatyti, bet lietuviškoje provincijoje nieko nesimato. 
Lietuviškame kaime reikalai toki prasti, kad net Į sve
čius nuvažiavusiam broliui amerikiečiui jų parodyti ne
begalima. Užtat Lietuvon amerikiečius teleidžia tiktai 5 
dienom, o jeigu ką išveža provincijon, tai tiktai iš anksto 
nustatytais Trakų - Druskininkų - Kauno - Vilniaus ke
liais. Iš nustatyto kelio automobiliams uždrausta iškrypti.

Okupantas ir rusui tarnaujantieji lietuviški kvislin- 
gai ne tik bijo tos “socialistinės statybos” parodyti, bet 
iš “Žinijoje” pasakytų kalbų ir suvažiavimo vertinimų

Čia iškarpos iš “Valstiečių 
Laikraščio”. Juokas per aia- 
ras, ir ašaros per juoką. Įsis
kaitykime ir — pamatysime: — 
okupacijoje lyg šiltadaržyje 
klesti visoks blogis.

A. Kalinauskas — Simno ta
rybinio ūkio direktorius — rašo:

Alytaus rajono Simno tarybi
nis ūkis praėjusiu metų lapkri
čio 5 dieną nuvežė į Vilniaus 
autoremonto gamyklą sugedusį 
automašinos ZIL-120 variklį, 
kurio Simne ir šiandien nesu
laukia.

— Turime svarbesnių darbų, 
— sako remontininkai. — Dėl 
jūsų variklio pavasaris vis tiek 
bus. Ateis gegužė — ir atremon- 
tuosim.

— Tai kad mums labai rei
kia ... — graudena kietą re
montininkų širdį žemdirbiai.

aiškiai matosi, kad nėra tvarkos ir ideologinėje srityje. 
“Žinijos” suvažiavimą vertindamas Tiesos redaktorius 
įžanginiame šitaip rašo:

“Mūsų gyvenime, Tarybų Lietuvos žmonių sąmo
nėje nebegali išleisti šaknų nuodinga nacionalinio iš
skirtinumo, priešiškumo kitoms tautoms sėkla. Ta
čiau vakarykštis pasaulis egzistuoja. Jis primena 
apie save nekviestas, neprašytas. Braudamasis kaip 
sudėtinė imperializmo ideologinių diversių dalis. 
Komunizmo priešai, išbandę daug būdų ideologi
niai dezorganizuoti mūsų visuomenę ir nusivylę jais, 
ieško naujų. Jie, žinoma, negali pakeisti kartą visam 
laikui pasirinkto lietuvių tautos kelio, tačiau jų klas
tingumas gali tuo ar kitu mastu apsunkinti kai kam 
suprasti iš Vakarų sklindančios propagandos nuodin
gumą, parodyti tas jėgas, kurios stovi už ideologinių 
diversantų pečių, ir tikslus, vardan kurių stengiasi 
visa kapitalistinio pasaulio propaganda, — labai svar
bus uždavinys — aiškinant mūsų partijos tiek vi
daus, tiek užsienio politiką”. (Tiesa, 1972 m. kovo 
9 d., 1 psl.).
Žinijos” nariams okupantas neleidžia savo nuomonės 

pareikšti ne tik vidaus, bet ir užsienio politikos klausi
mais, bet reikalauja, kad tie nariai gintų dabartinę užsie
nio ir vidaus politiką. Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto nariai neturi teisės spręsti Sovietų Sąjungos vi
daus ir užsienio politikos klausimų, bet centro komiteto 
sekretoriai turi daboti, kad “Žinijos” nariai tinkamai im
perialistinę sovietų užsienio politiką aiškintų. Ką Snieč
kus arba “Žinijos” paskaitininkai galėjo lietuviams pasa
kyti, kai sovietų maršalas Jakubovskis pasiuntė rusų tan
kus į Pragą ir suėmė visus čekų komunistų partijos centro 
komiteto narius?

Ne “nuodingas nacionalinis išskirtinumas” yra pavo
jingas okupantui, bet laisvės ir lygybės idėjos. Joks moks
lininkas, lietuvis ar nelietuvis, negalės pakęsti, kada ne
mokša jam Įsakinės, ne tik kaip jis turi galvoti, bet ką ir 
pasakyti. Mokslininkams reikalingas laisvas minčių pasi
keitimas. Tos laisvės idėjos besiskverbdamos vis gilyn į 
gyventojų sluoksnius, privers pačius rusus stumti į šalį 
fanatiškus komunistus. Laisvės idėjos padės ir lietuviams 
atgauti savo krašto laisvę.

— O mums jūsų variklio vi
sai nereikia, — atšauna anie. 
— Kiekvienam savo ...

♦

Praėjusių metų rugsėjo mėn. 
į Klaipėdą buvo nuvežtas Varė
nos rajono Perlojos eksperi
mentinio ūkio automašinos 
ZIL-585 variklis. Beveik pusę 
metų ūkio vadovai laukia to 
variklio lyg saulės patekant.

— Kada bus? — klausinėja 
be paliovos telefonu.

— Po savaitės, — atsako klai
pėdiškiai.

Sekančią savaitę vėl tas pats 
atsakymas — po kito sekmadie
nio. į

Į raštiškus paraginimus už
sispyrę žemaičiai visai neatsa
kinėja. O kai varėniškiai neap
sikentę keturis šimtus kilomet
rų sukorė ir patys pas demonti- 

naikus prisistatė, šie labai nu
stebo:

— Darbo jūs neturit ar ką? 
Laksto kaip akis išdegę. Va
žiuokit namo ir paskambinkit 
po savaitės ...

♦

Štai Vilkaviškio rajono Ke
turvalakių kolūkis nuvežė į 
“Lietuvos žemės ūkio techni
kos” Klaipėdos tarprajoninio 
skyriaus dirbtuves traktorių 
T-74.

Atsiėmę jį, žemdirbiai įsitiki
no, kad padirbėta tikrai kapita
liškai: nebėra starterio ir aku
muliatoriaus, vietoj buvusio 
uždėtas kito traktoriaus (DT- 
54) radiatorius, sulopytas kaip 
ukago sermėga. Nėra dangte
lių nei kuro bakui, nei radiato
riui.

Užtat sąskaita už darbą — 
1.200 rublių.

K. Armanas 
Vilkaviškio rajono, Keturvala

kių kolūkio inžinierius 
mechanikas
♦

— Kas puošia žmogų ? — pa
klausė Rokiškio rajono "Švie
sios ateities” kolūkio pirminin
kas A. Keidulis ir pats atsakė:

— Darbas!
O kas puošia mūsų ūkio mel

žėjas?
— Niekas!
Mechaninio melžimo agrega

tai yra, pieno linija yra. Be
stovi melžjos, rankas sudėju- 
sios. O jos tokios tvirtos!

Taip charakterizavęs esamą 
padėlį, pirmininkas liepė pasi
imti kiekvienai po kibirą ir pa
siraitoti rankoves ...

Pieno linija buvo palikta 
kaip vaizdinės agitacijos prie
monė. Mechaninio melžimo ag
regatas — taip pat.

O kad melžėjų kraujo apyta
ka būtų geresnė ir darbo nuo
taika pakilesnė, poilsio kamba
rį nustojo kūrenę.

— Šiltoj vietoj sėdint, blogos 
mintys į galvą lenda, — paaiš
kino, — dar ims esamą tvarką 
kritikuoti.

♦

Rokiškio rajono “Komuniz
mo ryto” kolūkyje yra senas 
tvartas šimtui karvių, čia vei-* 
kia mechaninio melžimo agre
gatas. Bet vandenį melžėjos po 
senovei tebetampo kibirais.

žinome, kad daugelyje kar
vedžių veikia vandentiekis. Be
veik tris ketvirtadalius karvių 
dabar melžia me mechanizuo
tai. Vis daugiau sulaukiame 
mėšlo pašalinimo įrengimų.

Vis dėlto senesnėse fermose 
kartais pasigendame papras
čiausių mechanizmų, ypač Ši
lalės, Tauragės, kai kuriuose 
kituose rajonuose. Ne viename 
Šilalės rajono ūkyje rasite fer
moje tik pavienius vandentie

kio kranus, o ne girdyklas. 
Skuodo rajond ūkiuose daugiau 
kaip 2.100 galvijų girdoma iš 
kibirų. , l

Vertingą racionalizaciją su
galvojo Kupiškio rajono “Atei
ties” kolūkio vadovai. Jei, už
sukę į kiaulidę, pamatysite mo
teriškes rankomis smulkinan
čias runkelius, kojomis maigan- 
čias šutintas bulves, jei jums 
parodys be darbo stovinčius 
bulvių plovyklą ir vandens siur
blį, nesistebėkite. Tai ir yra 
racionalizacijos esmė. Kiek bus 
sutaupyta elektros energijos, 
kiek prailgės mechanizmų am
žius!

♦

N. Tabėra laiške redakcijai 
rašo:

metų pradžioje, kai vy
ko Ignalinos rajono Erzveto ko
lūkio ataskaitinis susirinkimas, 
revizijos komisijos pirminin
kas J. Pundys pasakė, kad ko
lūkiečio A. Kėkšto sodybinis 
sklypas didesnis, negu turėtų 
būti. Tada aš pridūriau, kad 
yra ir daugiau “padidintų” skly
pų. Susirinkimas pasibaigė, 
nieko konkretaus dėl šito nenu
taręs.

Balandžio pabaigoje nuvažia
vau į Ignaliną, susiradau ra-oj 
no liaudies kontrolės komiteto 
pirmininką A. Sveriną ir papa
sakojau jam apie kolūkinės že
mės grobstymą. Po mėnesio at
važiavo komisija. Išmatavo 
septyiiių sodybų sklypus ir iš
važiavo. Brigadininkas P. Ci
bulskas, vos komisijai išvažia
vus, pasakė man: dabar pama
tysi! Ir pamačiau. Visą vasarą 
arklio negaudavau. Miežiai iki 
šiol nekulti, nors kitų iškūlė 
kombainu. Buvau nuvažiavęs 
į rajono žemės ūkio valdybą, 
prašiau paramos — negavau.

Esu trečios grupės invalidas, 
pablogėjus sveikatai, dirbau fer
moje naktiniu sargu, o paskui 
brigadininkas pasityčiodamas 
pasiūlė akmenis rinkti...

♦

Gyvename Prienų rajono 
Užuguosčio tarybinio ūkio Ra- 
domislio skyriuje. Iki attimiau- 
sio autobuso penki, o kai kam ir 
šeši kilometrai. Anksčiau čia 
buvo neblogas vieškelis, bet 
prieš septynetą metų pradėjo 
tiesti naują kelią. Pasistūmėjo 
1,5 kilometro, ir stop. Tą patį 
dabar reikia remontuoti. Pa
vasarį, rudenį ar pūgų metu be 
vikšrinio traktoriaus neišsi
versi.

♦

Šilalės tarybinio ūkio darbi
ninkai teiravosi prosenelių, ka
daise tiesusių lieptą per Akme
nos upę, adreso. Mat, lieptas 
visas suiręs, ir neatsiranda, kas 
jį pataiso.

I

S«nato užsienio reikalu komiteto pir
mininkas sen. William Fulbright, su
kėlęs didelį pasipiktinimą savo užsi
spyrimu nebeduoti daugiau lėiy Ra
dio Free Europe ir Radio Liberty 
stotims. Jis tvirtina, kad to$ stotys 
trukdo draugiškiems santykiams su 

Soviety Sąjunga.

Nors suvalkiečiai pagarsėję 
pirčių priešai, bet šakiuose vis 
tik pastatė viešą maudymosi įs
taigą. Ir dar modernizavo. Tam, 
kad patektum į maudymosi 
kambarį, o po to atgal į rūbinę, 
reikia perbristi purviną balą. 
Tačiau modernizavimo šaknys 
ne čia. Svarbiausia — pasiekta 
didžiausia maudymosi laiko 
ekonomija. Ir labąi paprastai. 
Pirtyje nėra kur atsisėsti. * O 
stačias, kaip žinia, nei su pa
žįstamu ilgai paplepėsi, nei šiaip 
pailsėsi. Ūžta t" sparta neapsa
kyta. Vieni įbėga, kiti išbėga. 
Ne pirtis, o konvejeris.

J. Cicėnas

Skiepai nuo 
“bučkių ligos”?

Du Chicagos tyrinėtojai Evans 
tono ligoninėje ir Northern 
universitete ištobulino skie
pus, kuriais esą bus galima 
apsisaugoti nuo apsikrėtinio 
besibučiuoojant. Ta liga, vad. 
mononucleosis, i ypač esanti pa-' 
plitusi aukšt. mokyklų moki
nių ir kolegijų studentų tarpe. 
Bandymai su gyvuliais davę 
gerus rezultatus ir parodę, kad 
tie skiepai yra visiškai saugūs 
ir nekenksmingi. Iki galuti
no tikrumo dar teksią atlikti 
bandvinu. v C

PROFESORIUS

Ponas profesorius atsikėlęs 
atėjo į valgomąjį pusryčių, pa
ėmęs nuo stalo kiaušinį pabučia
vo ir su šaukštu pora kartų su
davė savo žmonai į skruostą.

PETRONĖLĖ ORINTAITĖ

Valstietis nuo Vabalninko
2

Toje kriokliu verdančioje jaunatvės 
maišatyje netrūko ir plaštakinio lengvumo 
smaguriautojų, linksmybės akimirkų gau
dytojų, vienadienio blizgesio švaistuoklių.

Betgi svariausio grūdo sėjėjai, nors 
mažai i šalis besigarsiną, o vien knygų 
šuliniuose įsismelkę, čia mūsų Alma Ma
ter derlių ir garbę kūrė tie tikrieji mokslo 
puslapių graužikai, laboratorijų bei semi
narų fanatikai; jiems profesoriaus žodis 
ir bibliotekos lentyna — žinių ilgesiu ir ne
meluota meile dažnai pavadavo net ir ža
vingą “rcndez-vous” žibuoklėm kvepian
čiame Vytauto ąžuolyne.

Greta proto prusinimo ir minčių mankš
tos. greta paskutinio ir knyginio smege
nų maisto, studentų dienos savaime siur
bėsi ir tiesiogine tikrovės buitimi Kauno 
sūkuriuose suklestėjime. .Jaunuoliui nuo 
Serijų ar Žagarės Laisvės Alėjoje, Micke
vičiaus ar Kęstučio gatvėse tuomet, regis, 
staiga atbudusi Lietuvos širdis dainavo vi
som pavasario gaidom. Ir jis buvo pa
glemžtas i naują srovę, patrauktas Įsiverp
ti j naują sūkurį. įsilieti i kaiminio gyve
nimo tėkmę, čia jis buvo akstinas apsi
rinkti gaires ilgiems ateities rytojams, su
brandinti būdą bei pasaulėjautą, prisipil
dyti visas dvasios svirnu kerteles

Ties diplomo siekimui parduotom va
landom, lies aibe masinančių ar slegian

čių galvos kvaršačių, anuomet buvo dar 
viena problema, šios dienos kartai visai 
nesuprantama ir nereikalinga, ypač de
mokratinių papročių šalyse įsigyvenus. Bet
gi ji buvo gana gyva tuo, Lietuvos atsikū
rimo laikmečiu (deja, mažai kieno raštuo
se dar paliesta).

Didi dauguma studentų buvo laikinon 
sostinėn atkilę iš šiaudinės pastogės — iš 
užguito ir paniekinto kaimiečių luomo. .Jie 
ilgesingai atsisveikino su žaliom sodybom 
ir geltono javo dirvom, su vyturio giesme 
ir rugiagėlių žydėjimu. O dabar, akmens ir 
cemento gatvėse, miesto mūrų ankštume 
— jie privalėjo pervirsti stačia galva: 
staiga įsipilietinti į visai kiloki luomą. į ki
tokio žvilgsnio ir žingsnio visuomenę. Pri
gimtimi ir širdimi jie tebebuvo patys lau
kininkai. o čia juos apgaulingai viliojančiu 
glėbiu apžnybo miestas su neįprastom pai
niavom ir daugybe reikalavimų. Pačioje 
pradžioje jie pasijuto tartum bedugnio 
maišo klaikumoje pasimetę, tartum ne 
savo vieloje įsodinti. O momentas spirte 
spyrė — reikėjo skubiai šita pervarta, šis 
asmenybę skaldantis klausimas išspręsti.

Tai būta palies glavosfikio, kuris dar 
caro laikais daug mūsų mokytinių buvo 
nuo gimtojo gemalo atskėlęs; ne vien tau
tą gyvu nuostoliu nuskriaudęs, bet ir juos 
pačius dvasios nerimu ir klaidžiojimais 
apdovanojęs, brangias jėgas dykai išbars
tęs. Net ir didžiajam V. Kudirkai jaunose 
dienose ši bacila buvo tėviškės meilę nu
smaugusi ir jį į svetimą daržą įtraukusi. 
Tik “Aušros” dėka himno autorius to

klastingo slenksčio kiaurymę praregėjo ir 
vėliau nelemtą nuslydimą nuoširdžia at
gaila išpirko. Bet vidutinio svorio žmonė
se nelengvai davėsi išveisiamas per ilgus 
metus puoselėtas poniškumas, Herodlės 
herbai didžiūnų luome — dvaruose, mies
tuose. klebonijose — įkirmėjęs. Ne vienas 
valstietis tėvas stūmė savo sūnelį į moks- 

j lūs. kad nereikėtų “juodadarbiu žemę 
| knisli”; irgi ne vieną geltonsnapį jaunuolį 
‘ sužavėjo daili apranga, lengva duona, si- 
I baritinėm baltarankio pramogom užtvin

dytas gyvenimas.
0 ir dal >ar Laisveės Alėjoje bei Alma 

Mater koridoriuose artojo vaiką pavydu 
masino miestietiškai poniškų kolegų sli
džiai nugludintos manieros, žvaliai, lyg su 
žirkkm apkarpyta išvaizda, modernaus su
kirpimo drabužis, lengvas žingsnis. Visa 
tai sektinu pavyzdžiu gflšlino vos iš klum
pių išsiuvusį kaimietį, droviai parketu pir
mąkart žengiantį, drumstė jo savijautą. 
Jaunai galvai nelengva buvo suvokti, kad 
valstiečio amalas ir storas naminis rūbas, 
net savo rankom pinta vyža kartais gali 
būti garbingesni už dykaduonio lakuotą 
balą, už herbo priedanga besididžiuojan
čią menkystą.

Tas klausimas lyg amalu skrupsojo šir
dyje. nors žodžiu viešai neištartas: ar kop
dami į mokslų viršūnes ir įsipilietindami 
miestuose, mes dar galime liktis ištikimi 
kaime juodą dirvoną klampojančiam tė
vui ar broliui? Argi neišvengiama ir būti
na iš sykio daugelio pramintu taku: poniš
kai sumifxiioniti? šie abu žodžiai nepa

kankamai lietuviški, kaip ir ta būsena, 
kuri jais išreiškiama, mūsų žmogui yrą 
svetima. O betgi daug mūsų šviesuome
nės, kaimo lopšyje išsuptos, lengvai nu
slydo į šį netikrom žvaigždėm apsagstytą 
kelelį, kuris veda į sielos smulkėjimą ir 
asmenybės suskilimą, į snobišką pavir
šiaus garbinimą ir savo tautinio būdo išsi
žadėjimą.

Tik itin sveikos prigimties ir nesuga
dinto proto jaunuolis nepasiduoda: jam 
piestu stoja atsparos jausmas, paliečian
tis ir sąžinę. Tai aiški ‘nesąmonė, kad 
tampant šviesuoliu ir apsigyvenus mieste, 
jau būtina išdavikiškai 'nusigręžti nuo tė
vų kiemo, nuo seserų ir brolių, kurie liko
si tėviškės gūžtoje gyventi ir protėvių vaga 
žengti, juodu ūkininko prakaitu duoną 
pelnytis. Negali būti, kad išėjimas į moks
lus reikalautų atsisakyti savij^linio veido, 
tūkstančių metų buitimi įbrėžtos valstieti- 
nės dvasios.

Carizmo laikais mokyklose ir šviesuo
menėje dominavo aukštakilmių rusų ar 
lenkų kunigaikščių (bei plikbajorių) for
mos, tad mūsų artojėlių sūnūs norom ne
norom prie jų derinosi, savo elgseną ir 
kalbą keitė, net pavardės, lietuviškai skani 
bančios, atsižadėjo. Strazdelis protestuo
tojo atvejis — tik vienišai graudus liudyto
jas, o ir Basanavičiaus kartos mokytas lie
tuvis turėjo pakelti ant savo galvos nema
ža biaurių burnojimų (chlopas, chamas, 
mužikas, litvonamas). Gi dabar laikinoji 
sostinė iš pat pradžių dar svetimų vėjų 

užterštais plaučiais kvėpavo, net ir savas 
žodis dažnai su akcentu ausį rėžė.

Žaliasis jaunimas, iš tolimų užkampių 
universitetan atplaukęs, ne vien profesū
ros paskaitomis mito ir lavinosi, bet — 
visais kūno ir dvasios pojūčiais gėrė i sa
ve įspūdžius iš visų pusių ir savaip juos 
virškino. Ir pagal tai kūrėsi pasaulėjauta, 
vidutinės nuotaikos ir pažiūros, formavo
si asmenvbės branduolvs. Ir ne žodžiu iš
tariami, o gyvais pavyzdžiais suvokiami 
patirties šaltiniai — dažnai jaunam stu
dentui buvo lemiami. Paskaitų mokslo — 
būsimo verslo ar amato žinios tebuvo tik 
pelningas priedas prie vispusiško prusini- 
mosi įvairiaspalvių žmonių, papročių, 
idėjų ir pasaulėžiūrų knibždynė.

(Rus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti “N a u i i e n a s”

Jau pasirodė knygų rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
Į VILNIŲ

336 putlipiai. — Kaina $3.0*
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Jetuvų. Knyga galima gauti užėjus į "Nau- 
lenna" arba užsisakius paštu. Knygų platin- 
ojal gauna nuolaida.

Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR. ANNA BALIONAS
• akių, ausų nosies 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO akintus

2858 W. 63 re STREET
Ofiso f«f*f.; P R aspect 8-322$
Rozid. WAlbrook 5-5076

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

R*z. t»l. 239-4683

OR. K. G. BALU KAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So, Pul«»Ki Rd. (Crawford 

Madical Building). Tai. LU 5-6446 
•Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
lalaf.: PRo*p^f 8-1717

DR. S. BIL21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET'
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieni ai h 
rrečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Raz.; 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolti. 6954533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE $8, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZK
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5349 

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
tntrad., penktadieni nuo 1—5. treč 
____ ir seated, tiktai susitarus.

Raz.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ava., WA 5-2670

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

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-181S arba RE 7-97GC 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad.., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta 
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PIFCKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lense?’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5*3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS i-R CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligo 
Ofisis: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 

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

~ P. SUEIKIS, o. e, 
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Vp Aparatai - Protezai. Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba kojom- 
1 (Arch Supports) ir t. t,

Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

CLEVELAND, OHIO
žaibo lengvaatletės Detroite
Kovo 19 d. 6 Cleveland© LSK 

žaibo lengvaatletės dalyvavo Mi
chigan AAU suruoštose uždarų 
patalpų lengvosios atletikos 
rungtynėse žymioje Cobo Hali, 
Detroite, šias didžiulės apimties 
varžybas globojo AFL-CIO. Dvi 
dienas užsitęsusios rungtynės 
sutraukė apie 1,500 dalyvių su
augusių ir visose prieauglio kla
sėse.

LSK Žaiba atstovavo: Rūta 
Maželytė, Kristina Rociūnaitė, 
Rūta Motiejūnaitė, Jūra Banio
nytė, Danutė Januškytė — C 
(12-13 m.) klasėje ir Gailė Mo
tiejūnaitė — D (10-11 m.). 
. Kristina Rociūnaitė nelauktai 
laimėjo I vietų 50 y d. kH^ 'iria
me bėgime, pasekme sek. ir 
buvo 4-ji rutulio (6 1b.) stūmi
me su 29’-6”.

Rūta Motiejūnaitė užėmė 3-čią 
vietų rutulio stūmime su 31’-7”, 

Gerai pasirodė mūsų vidutinių 
nuostolių bėgikės, nors ir nepa
kliuvo i laimėtojų vietas. Jūra 
Banionytė prabėgo 600 yd. per 
1:44.5 min. ir Gailė Motiejūnai
tė tų pačia distaciją per 1:53.6 
min. abi savo klasėse pasiekda
mos geriausias Š. A. lietuvių pa
sekmes'.

Rūta Maželytė paženklino ki
tų, geriausių š. A. lietuvių pa
sekmę prabėgusi 300 yd. per 42.5 
sek. R. Motiej ūnaitė jjia distaci- 
jų prabėgo 43.1 sek.

Danutė Januškytė pakliuvo Į 
gaimę 50 yd. kliūtiniame bėgi
me užimdama 5-tą vieta su 8.7

emiNSKAS
PATI NAUJOJI i 
SPALVOTA TV

I LENGVIAUSIAI i 

NUSTATOMA j 
2512 W. ST. — FR S-199S 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

-------------------- --------------------------- 2

sek. Ji dar dalyvavo šuolyje j tolį

Kiekvienoje rungtyje dalyva
vo vidutiniškai apie 40-60 mer
gaičių, atstovavusių beveik vi
sus lengv. atletikos klubus iš Mi
chigan, Indianos ir Ohio valsty
bių. Gerai pasiruošę ir gražiai 
uniformuotos mergaitės sudarė 
prideramų lietuvaičių sportinin
kių reprezentacijų. Komandą ly
dėjo treneris A. Bielskus.

žaidynės jau čia pat
Virš 70 komandų ruošiasi da

lyvauti XXII-se Jaunimo Metų 
Jubiliejinėse š. Amerikos Lie
tuvių Sportinėse Žaidynėse, š. 
m. balandžio 22-23 d. Clevelande.

Varžybų programoje bus krep
šinis, stalo tenisas ir komandi
nės šachmatų pirmenybės. Arti 
500 sportininkų numato suva
žiuoti i Clevelanda. V

šeštadienį, balandžio 22 d., 
varžybos prasidės nuo 8:30 vai. 
ryto ir tęsis per dienų net 10-je 
aikščių. Pagrindinė salė bus vi
siems pažįstama Cathedral Latin 
High School abi dienas. Sekma
dienį, bal. 23 d., 2 vai. p. p. ten 
bus iškilmingas žaidynių aktas 
ir svarbiausių varžybų finalai.

žaidynių banketas įvyks šeš
tadienį balandžio 22 d., 8 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos salė
je. Banketui vadovauja Ona Jo- 
kūbaitienė.

Organizacinis komitetas, va
dovaujamas Vlado Čyvo, kviečia 
Clevelando lietuvius prideramai 
įvertinti šį masinį jaunimo pasi
rodymų ir skaitlingai atsilan
kyti į sportines varžybas ir ban
ketų. Smulkesnis tvarkaraštis 
ir salių adresai bus paskelbta 
spaudoje vėliau.

t PERKRAUSTYMAI

M 0 V i K G
I L.?dim«! — Pilna 'tpdrauda | 
p- - • ŽEMA KAEvA -
; R. i E R t N A S 
į2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8053

perpūstas per kraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
323 West 34 Plaet 

Tsl.r FRontier 6-1882

; ~ —— —--------- --  --------

liSOFHIi BARČUS] 

■ RADIJO ŠEIMOS VALANDOS i 

] Visos programos is W0PA.

1490 kiL A; M.
iLietuviy kalba: kasdien nuo pirma ’ 
i dienio iki penktadienio 11—12 j 

vai. ryto. — šeštadieni ir sek- Į 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. | 

! ryto. >
I Tek: HEmlock 4-2413 Į 

’7159 So. MAPLFWOOO AV£. !
CHICAGO. ILL. F0629

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oar 'riMEfe bas hd defer* 
against the careless use of fire.

' So please follow Smokey s ABCs: 
i Always bold matdies till cold.

Be sure to drown all campfires, 
«dr the ashes, and drow< 

them again. Crush all 
įmokei dead out.

Please! Only you can 
prevent forest jEres

ST. PETERSBURG, FLA.
Lietuvių klubo choro šventė
Balandžio mėn. 9 dienų buvo 

pagerbtas klubo choras, suside
dąs iš 34 choristų, vedamas mu
ziko Povilo Lingio.

Klubo pirmininkas K. Jurgė- 
la pasveikino chorą ir palin
kėjo sėkmingo darbo tautinėse 
dainose. Taip pat pasveikino 
Vandą Einorienę, grįžusia po il
gos. Jaunuoliai L. Jurgėlaitė ir 
A. Giparas įteikė jai gyva ro
žių bukietą kaipo klubo gerada
rei.

J. Jokūbaitis choro šventės 
proga pasakė pritaikytą kalbą ir 
visų vardų pasveikino chorą, pa
linkėdamas nepavargti ir visad 
dainuoti lietuvių dainas. Chorui 
visi sugiedojo Ilgiausių metų...

Choras padainavo labai gra
žiai skambančias septynias liau
dies dainas ir dar buvo publikos 
iššauktas pakartoti.

Baigus dainuoti, chorui buvo 
įteiktas didelis gyvų gėlių bu
kietas, kurį chorui padovanojo 

'Vanda Jomantienė. Taip pat ji 
anksčiau prisegė po gėlę pirmi
ninkui K. Jurgėlai ir choro vado
vui P. Lingiui.

Klubas paruošė chorui ir jų 
svečiams pietus; stalus gėlėmis 
papuošė Meškūnienė.

Gėrimus chorui pietums auka
vo: — K. I. Jurgėlai, V. Einorie
nė (bonką šampano choro vado
vui P. Lingiui), V. Jomantienė, 
Kalpokas, P. Pocius (2 bonkas), 
M. Pašakonis, V. Uogianskiai — 
visi po bonką karčiosios; Bace
vičiai (Mira-Mara Motei) didelį 
tortą ir Bohenne 5 dol.

Pietų metu chorą sveikino pir
mininkas K. Jurgėla, choro va
dovas P. Lingis ir D. Staupie- 
nė. Klubo pinu. K. Jurgėla pa
dėkojo visiems už chorui duotas 
dovanas.

Choro užuomazga 1957 me
tais buvo pas Evą Naginskienę 
jos name dalyvaujant — L. M. 
(’.epeliams, V. Einorienei, O. Ro- 
valtienei ir I). Staupienei, o kiek 
vėliau chorui vadovavo a. a. mu
zikas Kazys Staupas; akompona- 
torius su akordeonu buvo a. a. 
Bronius Varačius; vadovo pa
dėjėjas Mykolas Stanis. Choro 
repeticijos ir kai kurie par&n-! 
girnai būdavo a. a. Kazio irj)o- 
micelės Staupų namuose, kieme 
ir garaže. Kaip dainų mylėtojai

Guide Makes Contribution To Campers
New puru and accessories 

catalog of 192 pages is filled 
with, jnobile* žieme and re- 
creationaX vehicle items, in
cluding' a campers bonus of 
1001 useful hints by V. Lee 
Oertle, a well known author in 
the BV industry.

Gertie's (pronounced Ertlee) 
S3 chapters of how-tp, when-to, 
what-to, where to information 
have been written * from žus 
many.years of first hand ex
perience. He delves into the 
finer* points of camping. Like; 
parking level is a must for 
proper functioning of a re
frigerator; proper weight dis
tribution for safer towing; 
finding uncrowded campsites; 
cold weather camping tips; 
even a few recipes. Just about 
every aspect of camping in a 
dear concise reamer for easy 
reading.

The publisher, makes the 
catalog and guide available 
through a large network of 
camping supply dealers east of 
tba Bocky Mountains. For a

copy of the catalog and camp» 
ing guide see your nearest 
camping supply dealer or write 
for the name of your nearest 
dealer to: Catalog Guide, 
P. O. Box 965, EUchart, Indiana 
46514. For those west of the 
Rockies, write for the name of 
a dealer that sells ihrouah the 
maiL '

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. —. 586-1220

GUŽAUSKŲI 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
n ■ . ...............

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS*

daug dirbo a. a. Kazys Staupas 
ir D. Staupienė.

Choras buvo kviestas išvy
koms į Miami, du kartus amerei- 
kiečiams ir lietuviams, Gulfport 
Casino — amerikiečiams ir dar 
kitur — amerikiečiams.

Nuo choro įsikūrimo dienos 
1957 m. iki dabar chore dai
nuoja: — E. Naginskienė, O. 
Robaltienė, D. Staupienė, 0. Sta
nienė, M. Uogianskienė, P. Ka
raliūnas, M. Stanis ir Stogis.

Džiugu ir malonu, kad jau pa
gyvenę žmonės tiek energingai 
ir pasišventę dainų menui ir 
skleidimui dainų — lietuvių liau
dies dainų tarpe mūsų pačių ir 
kitataučiu.

Tad, mieli choristės-tai dai
nuokite tėvynės — Lietuvos la
bui ir nepavargkite tame kultū
ros darbe. Juozas J.

EAST CHICAGO, IND
Naujienų dienraščio 74 nu

meryje š. m. kovo mėn. 28 d. yra 
tilpusi ilgoka slapyvardžiu Da
lyvis pasirašiusio korespondenci
ja iš East Chicagos LB metinio 
susirinkimo, įvykusio vasario 
mėn. 27 d. Kadangi šioje “pa
pildomoje” korespondencijoje, 
neminint mano pavardės, esu 
paliestas ir aš, kaip buvęs 1970 
m. East Chicagos apylinkės L. 
B-nės pirmininkas, norėčiau ke
letą paštabų'parašyti.

Nesunku apskaičiuoti susirin
kimuose dalyvaujančių narių 
procentai, bet rasti būdus, kaip 
tuos narius susirinkiman su
kviesti ir iš tariamų “superpa- 
triotų” padaryti tikrus patrio
tus, šis korespondentas visai ne
nurodo.

Apie praeitų metų susirinki
mo protokolą jis rašo: — “Per
skaičius praeitų metų visuotinio 
narių susirinkimo protokolą, 
1970 metais buvęs apylinkės pir
mininkas pasigedo rudens ba
liaus įvykių aprašymo ir užsi
manė protokolų papildyti”. Čia 
korespondentas — slapukas klys
ta. Buvęs bendruomenės pirmi
ninkas nepasigedo rudens ba
liaus įvykių aprašymo, bet pra
šė susirinkimo prezidiumą, kad 
prieš metus jo padarytas pareiš
kimas visuotiname susirinkime, 
dėl tų metų bendruomenės ru
dens vakaro, būtų, arba praeitų 
metų susirinkimo protokole, ar
ba šio susirinkimo protokole už
protokoluotas.

1970 metu bendruomenės ru
dens vakarui artėjant prie ga
lo, kaip ir pats Dalyvis rašo, or
kestrui grojant šokių mišrainę, 
šioje mišrainėje nuskambėjo ir 
rusiškos “katiušos” garsai. Kaip 
“Dalyvis”, nepasako, kaip tie 

“protestai “bandė tą muziką

stabdyti ir kas iŠtikrųjų muzi
ką sustabdė. Jei toje šokių miš
rainėje nuskambėjusi “katiuša” 
buvo perkūnas iš giedro dangaus 
Dalyvio paties pavadintiems 
‘‘protestantams”, kurių buvo 
tiek,, kad juos suskaičiuoti yra 
perdaug vienos rankos pirštų, tai 
lygiai toks pat perkūnas buvo ir 
bendruomenės pirmininkui ir vi
siems tuo metu šokusiems, nes 
jie nėra prastesni lietuviai už ta
vuosius “protestantus”. '

Yra kultūringų, ramių būdų 
nesklandumams likviduoti, bet 
“protestantų” pikti žodžiai pa
sakyti muzikantams ir mestas 
kaltinimas bendruomenės pirmi
ninkui, kad bendruomenė pa- 
samdžiusi komunistus ir kad ji 
remianti komunizmą, jokiu bū
du negali būti priskirti prie kul
tūringų priemonių nesklandu
mams pašalinti. Dėl to tų me
tų bendruomenės V-bos sušauk
tame visuotiname susirinkime 
padariau pareiškimą, kad aš, nė 
kaip bendruomenės pirm, nė kaip 
lietuvis tokių kaltinimų nega
liu priimti, juos griežtai, be 

jikių rezervų atmetu ir tai pa
lieku kaltinimus dariusių asme
nų sąžinei ir garbei.

Šis mano pareiškimas, tų me
tų visuotinio susirinkimo proto
kole nebuvo užprotokoluotas, 
dėlto šių metų visuotiname apy
linkės narių susirinkime tai pa
kartojau ir prašiau susirinkimo 
prezidiumo, kad šis mano pareiš
kimas būtų įrašytas šio susirin
kimo protokole, arba praeito su
sirinkimo protokolas būtų papil
dytas.

Tai toks buvo mano rudens 
vakaro aprašymo “pasigedimas”
ir protokolo papildymo noras...

Nepilkime mūsų bendran, lie- 
tuviškan aruodan šiukšlių, bet 
stenkimės gražius ir brandžius 
grūdus berti.

Z. Moliejus,
buvęs 1970 in. L. B-nės 

East Chicagos Apyl.
Pirmininkas

inkiinų ir pr'engimų 
PRANEŠIMAI

— Žemaičiu kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas Įvyks balandžio 19 d. 
7:30 vai. vak. Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai kviečiami 
atsilankyti ir aptarti klubo reikalus, 
kurių yra daug. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas Įvyks 
trečiadieni, balandžio 19 d. 12:15 vai. 
popiet Almera Simons parkelio sve
tainėje, 1640 N. Drake Ave., pirma
me aukšte, 103 kambaryje. Nariai ir 
narės prašomi dalyvauti ir norinčių 
Įstoti i mūsų klubą kandidatų atsi
vesti. Po susirinkimo bus vaišės.

W. Mankusz sekr.

JULIJAI AUGUSTIENEI Į 
I 

mirus,
Jos vyrui Kostui Augustui, seserims Edith ! 
Rimkus, Josephine Budrick ir Mary Farber 
reiškiu nuoširdžią užuojautą.

V. Rušinskas
į
I

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

, 2533 W. 71st Street į
Telef.: GRovehill 6-2345-6 Į

® 1410 So. 50th Ave., Cicero I
Telef.: TOwnhaU 3-2108-8 Į

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI Į

111 ,b”'

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA )

LAiCOTUVIU DIREKTORIAI: j
j 

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID p
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE ■

Tel.: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENl'E j 
Telefonas: LAfayelte 3-0410 

/
li

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED I<orLYCI()>

NARUI:

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asjociacijos

AMBULANCE 
PATARNAV* 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
K0PL'YČ«4S 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y A ros 7-3401 
----:; ------ - —

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. Phone: OLynipic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LA fay etie 3-3572

GEORGE F. KUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArn^ 7-1 Lio-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) (

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2.^4 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667£
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS j 

10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Ulinoii 
... ............................................... . 1 ■ 'I - .............. . .
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MĖŠLUNGIS

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Agota Slickienė apleido Cicero

154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime

NAUJIENOJ CHICAGO 8, ILL. MONDAY, APRIL 17, 1972

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

visai 
džiai

Call: Frank Zapoli* 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

— Walter Disney paradai 
ir programos prasidės balan
džio 18 d. Chicagos amfiteatre.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Te!.: REpublic 7-1941

—Jaunimo peticija Kolum
bijoje yra sėkmingai platina
ma ir renkami parašai kitatau
čiu tarpe. Ją platina visi lie 
tuviai ir jų bičiuliai.

ir sekančia 
tie patys.

Po to jau 
riai karšiai

— Kelly Aukšt. Mokyklos 
bibliotekoje bus egzaminuoja-

pagclbsli 
slip riai 

Mėšlun- 
inuskulo 
susi t ra ii- 

yra 
rau-

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

Pasirodo, pasitaiko, kad ir 
balso stygas mėšlungis sutrau
kia, ypač daininkams po ilgų 
ir sunkių repeticijų. jpr.

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

M. A. š IM K U S
Rea! Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

Federalinių ir vafstiĮos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašy paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacilos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-787810:00 vai. ryto
INTERNATIONAL AMFITEATRE

— Donovan salėje
VISOS VIETOS REZERVUOTOS: 

$6,00, $8,50, $10,00.
Bilietai parduodami prie Įėjimo ir visuose Ticketron 

skyriuose.
Dėl artimiausio skambinti 329-1300

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 29 D. CHICAGOJE 
PIRMOSIOS RUNGTYNĖS:

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

\. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-3775 
('Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUi
2212 W. Cermak Road Chicago, JU. Virginia 7-7747

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 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čeki arba Money Orderi tokiu adresu:

EXPERIENCED
SALAD GIRL

Needed At Once — work 5 or 6 
Days or Nights.

RED STAR INN
4179 IRVING PARK 

Phone — 286-7788

— Loretta Rakauskaitė, Ma
rianne Rarnaitė ir Claudia Ka
cėnaitė laimėjo premijas Brigh- 
lon Parko Prekvbos Rūmu su
ruoštose margučių varžybose. 
Premijas Įteikė los organizaci
jos pirm. Edward Bogus. Tuos 
premijuotus margučius dar ir 
dabar galima pamatyti vietos 
bibliotekoje. Praėjusių Vely
kų lai p pat Kalėdų laikotarpio 
proga Chicagoje buvo plačiai 
ir tinkamai propaguojamas 
lietuviu tautinis menas.

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti Į “Naujienas”, tai prašomas persiųsri $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių lutkia

Senatorius George McGovern patenkintas šypsosi, laimėjęs Wiscon- 
sino pirminius rinkimus. Demokratų konvencijai artėjant, jis vis 
daugiau laimi delegatu. Jei jis ir toliau pirminiuose rinkimuose 
gaus daugiausia balsu, demokratams teks ji nominuoti kandidatu į 

prezidentus.

A. G. AUTO REBUIIDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEU — 776-5886
Anketas Garbačiauskas, sav.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Ilgametė vietos gyventoja Ago
ta Slickienė (buvusi Jaukšienė) 
čia praleido jaunas dienas kaip 
ištverminga gero būdo nuošir-

RELIABLE WOMAN WANTED
3 days a week. Permanent. General 
housework for two adults. Referen
ces required. Good salary for right 

person. Excellent transportation. 
North side.

Call mornings or weekends 
Tel. 478-3852 REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

kenksmingos ir pavojin- 
Jos sutrukdo miegą, ken- 
vaikščiojiinui ir kalbėji- 
ir vargina nėščias moteris, 

kad dėl jų žmogus 
prigeria.

būna išbudinti iš 
Jungini koją sutrau- 

Mčšlungiai arba spazmos 
įvyksta lovoje besiverčiant ant 
kito šono arba išsitiesiant. Tai 
pasitaiko dažniausiai kai esi 
n u va rges.

Daugumoje atvejų spazmos

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

<ii savo šeimai ir visuomeninė
je bei parapijos veikloje. Ką 
paima, tai tiksliai atlieka, vi
suomet buvo gerbiama, darbšti 
bitelė.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. - 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608,

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

V. VALANTINAS

— Lietuviu Profesorių Drau
gijos pirmininkas p. St. Dir- 
mantas praneša, kad jau iš
spausdinta knyga “Lietuvos 
Universitetas”. 912 psl. Ją gali
ma gauti pas prof. Dirmantą.

Mėšlungius gaunantiems pa 
(artina prieš einant gulti pasi
maudyti šiltame vandenyje 
Raiumenų erzlumą sumažins 
vaisiai tokie kaip Banadryl 
Atabrine arba chininas.

mui
Pasitaik 
besimaudydama

Daugelis
miego mčš

mi kandidatai Federalinės vai- 
džois tarnybai balandžio 18 d 
6:30 vai. vak. Bus egzaminuo
jami raštinių asistentų, ma
šinraščio, stenografijos, rašti
ninkų ir priemonių aptarnavi
mo darbams. Dali šių specia
lybių išmokoma prie mokyk
los veikiančiuose vakariniuo
se kursuose suaugusiems.

— Dr. Kazys Bobelis, ALTos 
pirmininkas, buvo išvykęs i 
Washingtona dalyvauti Jungti
nių Pabaltiečių Komiteto Infor
macijos Konferencijoje, kuri 
Įvyko balandžio 15 ir 16 d. ir 
kurioje dalyvavo daugelis sena
torių, kongresmanų ir kitų tau
tų atstovai bei svečiai. Dr. K. 
Bobelis, būdamas Washingtone, 
spaudai įteikė informacijos la
pelius, kuriuose plačiau aprašy
ta lietuviška veikla.

— JAV LB Vidurio Vakaru 
apygardos valdyba š. m. balan 
džio mėn. 22 -- 23 dienomis or
ganizuoja diskusinių paskaitų 
ciklą tautinės gvvvbės išlaikv- 
mo klausimais. Paskaitos ir 
diskusijos prasidės šeštadienį 
(balandžio 22 d.) Gage Parko 
Fieldhouse (prie 55 ir Wes
tern) 3 vai. p. p. Visa lietuvių 
visuomenė, o ypatingai jau
nos šeimos, kviečiama paskai
tose ir diskusijose dalyvauti. 
Bus gvildenama lietuviškumo 
išlaikymas šeimoje, mokyklo
je. parapijoje ir visoje bend-' 
ruomenėje. Paskaitų reikalu 
rūpinasi valdvbos nariai: Ma 
rija Pėteraitienė, Andrius Juš
kevičius, Jonas Vaičiūnas ir 
Jonas Jasaitis.

— Chicago Lawn Taryba 
ruošia namų pagerinimo pa
rodą balandžio 15 ir 16 d. St. 
Nicholas mokykloje, 3741 W. 
62nd St. paroda atidaroma 
šeštadienį 2 vai., o sekmadienį 
11 vai. i’

kus) pareiškė taip aktualių ir 
Įdomių minčių, kad ten pat ki
lo pageidavimas pakviesti juos 
ateityje apie tai atskirai pakal
bėti. Tai geriausias patvirtini
mas, kad paskaitos buvo geros 
ir naudingos.

Popietės paruošimu (šį kartą 
net su kavute!) rūpinosi sky
riaus pirmininkas p. P. Dirkis, 
p. Z. Juškevičienė ir skyriaus 
sekretorius p. J. Kapačinskas. 
Buvo pareikštas prašymas, kad

— The Gabriel Richard in
stitutas ruošia 10 savaičių la
vinimosi seminarus St. Sym- 
phorosa mokykloje, 6135 So 
Austin Ave., balandžio 18 d 
7:30,vak. Pirmasis semi- 
naraslyra nemokamas.

Margučio vedėjas Petras Petrutis kasdien radijo bangomis informuoja klausytojus apie svarbesnius pa 
šaulio įvykius.

krito
Ten ir įvyko 

ų kultūrinė po- 
buvo skelbta, 

ba San- 
atsikuriančiai 

Lietuvai” kal- 
> panaudoda- 

jo paties skelbtą 
čia pat 

prisi-

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

PAVASARIO SAULE
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. S22,400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpe tai ir kiti 
priedai. Garažas. S30.000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. S31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS, 
vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 

mantas. Garažas. Marquette Parke. 
S26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai Įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. S23,500.

2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 
naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
Įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

10 BUTU MŪRAS, apie $14.500 
nuomos. Marquette Parke. Kaina 
$74.700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

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

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

Kaip yra sakoma, laikas ne
stovi, melai slenka, jaunįeji 
užima seniu vietas, tad ir mūsų 
Slickienė, prisiklausiusi Dr. 
Adomavičiaus gražių žodžių 
apie Alvudo poilsio namus, nu
tarė ten apsigyventi. Šio balan
džio 15 dieną persikėlė į nuosa
vą 3 kambarių butą, 6517 So. 
California Ave. Ji sako: “Kol 
Dievulis laikys sveiką, ten ir 
pasiliksiu”. Tikrai geras užsi
mojimas. sykiu ir liūdnas — at
siskirti nuo senųjų savo dienų 
bičiulių. Aišku, senieji pažįsta
mi jos pasiges, nes tokių asme
nybių mažai yra. Visi senieji 
Slickienės ’pažįstamieji linki jai 
sveikatos ir sėkmės gyventi nau
joj pastogėj. Aišku, ir ten ras 
savo amžiaus tautiečiu. D.

praeina iššokant iš lovos ir at 
sistojant ant tos kojos tuo bū 
du priverčiant raumenį įsi 
tempti. Taip pat 
traukiamą raumenį 
gniaužiant rankomis, 
gis yra skausmingas 
(raumens) pluošto 
k imas. Bendros priežastys 
silpna kraujo cirkuliacija 
mens pertempimas- arba pažei 
dinias perdaug įtemptai besi 
mankštinant.

Žurnalistų popietė
Balandžio pirmą j>cnkla<lieni 

dangus su žeme maišėsi. Maši
nos vos slinko.. .Per sniego sū
kurius nieko nesimatė, ir šuns 
neišvarysi. Tikras velnių vestu
vių oras. Tik raganoms ant suo
dinų šluotų skraidyti . ..

Kur ir kokių sąskrydžių j(»s 
tą dieną turėjo, nežinau. Bet 
Čikagos žurnalistai susirinko L. 
Lietuvos redakcijos patalpoje 
(kurioje šluotos nesimatė, lik 
kamino karnizas nuolat 
nuo sienos ...) 
jau antra š. m. 
pietė. Kaip ir 
apie “Kuo Amerika 
tarvė pasitarnavo 
1918—19 metais 
bėjo p. P. Dirkis 
mas anksčiau 
spaudoje medžiagą ir 
papildydamas ją gyvais 
minimais. Žurnalistė Z. Juške
vičienė kalbėjo tema: “Tauti
nis telkinys — lietuvybės išlai
kymo faktorius”. Tema aktu
ali. Mintys gerai apsvarstytos, 
nuoseklios, logiškos, gražiai ir 
aiškiai reiškiamos. Paskaita 
buvo ne tik svarbi, bet ir Įdo
mi, verta plačiau paskelbti. Ir 
tai ne komplimentas paskaitos 
skaitytojai, bet paprasta tiesa.

Po vienos ir kitos paskaitos 
vyko labai gyvas pasikalbėji
mas, minčių papildymas bei 
svarstymas, kuriame aktyviai 
dalyvavo beveik visi popietės 
dalyviai, o kai kurie (p. Lis-

— Kongreso atstovas Edward 
J. Derwinski laišku informavo 
Alto pirm. dr. Kaži Bobelį apie 
patvrimus ir pastangas būnant 
JAV delegacijoje Jungtinių 
Tautų posėdžiuose. Sen. Char
les H. Percv atsiuntė žinia, kad 
Valstybės Departamentas tei
giamai išsprendė jo pasiūlymą 
iškelti Lietuvos. Latvijos ir Es
tijos vėliavas mėnulyje Apollo 
XVI ten nusileidus.

ir kiti valdybos na- 
pareiškė norą da

lyvauti tame gražiame darbe. 
Ir aišku, kiekviena pozityvi (al
ka būtų naudinga.

Nežiūrint baisaus oro (snie
go ir šalčio), susirinko beveik 
pilnas skaičius tokiu popiečių 
dalyvaų.

Pabaigai ir viena kiek kartes
nė pastabėlė: rengėjai (vald. 
nariai) turėtų ateinančius sve
čius sutikti ir juos užimti iki 
paskaitų pradžios, o ne siūlyti 
jiems palaukti už durų šaltyje, 
kol jie užbaigs savo... “labai 
svarbų ir nepaprastai slaptą” 
posėdi, kuris, deja, nepasibaigė 
net... paskaitų metu. Nežiū
rint Įspėjimo ir prašymo, susi
glaudę pasienyje du-trys vado
vybės nariai (gal iš rev. ir vald.) 
kažką skubiai tarė, pasirašinėjo, 
revizavo ar dar vieną “prezi
dentą” (kaip vienas laikraštė
lis pasijuokė) rinko. Kas juos 
ten žino? Bet gi ponams žurna
listams turėtų būti aišku, kad 
tai trukdo kitiems kalbėti ir 
klausytis, gadina nuotaiką ir, 
bendrai, netinka.

Tikimasi, kad trečioji popietė 
kada nors gegužės pradžioje 
(ne tiek svarbu — prieš ar po 
naujos valdybos rinkimų) pa-;

dar geriau ir praeis jau 
jaukioje nuotaikoje, sklan- 
ir be jokių kliūčių.

K. Toliūnas

Mėšlungis arba raumenų 
spazmos yra dažnas reiškinys, 
pasitaikąs visiškai sveikiems 
žmonėms.

" Dr. T/R. Van Dellen tą ne
gerovę taip aiškina. Raumenų 
spazmos gali būti skausmin
gos 
gos

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
po 3 mieg., alunūn. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara- 

Ižas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500. •
“6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. S36.500.

GRAŽUS 4 BOTŲ mūr., alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parker' $52.000.

VERS 50 PŪDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Gai
la wn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsių 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

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

' J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

HOMF INSURANCE

SAVININKAS PARDUODA 12 butų 
5 metų namą. Modernūs Įrengimai, 
$24,000 pajamų per metus. 26-tos ir 

Austin apylinkė. 
Cicero. Tel. 863-2231.

I

•>

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660




