
Saulėta, dieną 70°, naktį 50
Saulė teka 5:06, leidžiasi 6:33

Chicago/Ill. — Antradienis, Balandžio-April 18 d., 1972 m.VOL: LVIV Pi Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

T ba f99 oekĮ Ckvciftf lAlh&caun Mį ta Atartai

RMUJiKH^S
TKe L*;bu*Ai«<B Paily Ncwi

PuM/j»Er<i by Tbc Lithuanian New* Publishing Co- Ina
1738 So. Halsted Street, Chicago. HL 60608

HAymartet 1-6100

APOLLO ERDVĖLAIVIO APDANGALAS 
PRADĖJO LAUKE TRUPĖTI IR LUPTIS

HOUSTONAS. — Puikiai pasisekęs Apollo 16 erdvėlaivio 
pakilimas buvo stebimas televizijoje 38 milijonų žmonių. Viskas 
vyko pagal planą, tačiau skrendant Į ■Mėnulį jau atsitiko neišaiš
kinamas, rūpesčių sukėlęs sutrikimas. Nuo erdvėlaivio išorės pra
dėjo trupėti sienų apsaugos dažai, šiluminis apklotas, pagamintas 
iš aliuminio ir nikelio pluoštų, šis apklotas yra dviejų colių sto
rumo. Jo uždavinys yra saugoti nusileidimo laivo sienas nuo 
karštų saulės beribėje spindulių ir trinties erdvėje, kur pasi
taiko smulkių meteoritų. Nei astronautai, nei inžinieriai žemėje 
nežino to trupėjimo ir atsiklijavimo priežasčių. Astronautai nu
taikė į .tas vietas, kur metalas trupa, televizijos kameras, o du 
astronautai Įlindo Į nusileidimo laivo vidų paieškoti priežasčių, 
dėl kurių tas apklotas trupa.

Iš Apollo 16 astronautų dau- — ■■ : ------
giausia patyrimo turi John . VISO PAS^UUO 
Young, 41 metų amžiaus jūrų —-—-----------------—— ---------
laivyno kapitonas. Jis astro- *
nautu tapo prieš 10 metų. Pir- DETROITAS. — Alabamos 
ma jo erdvės kelionė buvo su gubernatorius George Wallace

UOSTE SUŽALOTAS SOVIETU LAIVAS 
HANOJUS JAU KALBA APIE DERYBAS

SAIGONAS. — Amerikos lėktuvų puolimai šiaurės Vietname 
sunkiai sužalojo žibalo sandėlius prie Haifono ir Hanojaus. Ore 
buvo sunaikinti trys komunistų Mig-21. Nukrito ir du Amerikos 
lėktuvai, vienas jų jūroje, iš kur pilotai buvo išgelbėti. Dar trys 
JAV lėktuvai nukrito Pietų Vietname. Žemės kovose Saigono ka
reiviai, pasiuntę į An Loc miestą 2,000 parašiutininkų, komu
nistus išvijo iš to miesto ir sustiprino jo gynėjų eiles. Kelyje nr. 
13 vis tebevyksta kovos ir komunistai neprileidžia 21-mos divi
zijos, kuri eina į paramą apsuptai An Loc įgulai.

majoru Virgil Grissom 1965 me
tais Gemini laivu. Jis tuomet pa
garsėjo, kai su savim į erdves 
nusigabeno marinuotos jautie
nos (corned beef) sumuštinį, ku
rį jis erdvėje su. Grissomu su
valgė. Po metų jis vėl skrido su 
Gemini 10 erdvėlaiviu kartu su 
pulk. Įeit. Michael Collins. Jis 
dalyvavo su astronautais Cernan 
ir Stafford kelionėje Į mėnulio 
apylinkes su Apollo 11. Tuo me
tu dar nebuvo planuojama nusi
leisti ant mėnulio, o tik norė
ta patikrinti visus nusileidimo 
planus.

Astronautas Young įstojo į 
jūrų laivyną jau baigęš 'aero
nautikos inžineriją Georgia Tech, 
institute. Jis visą laiką buvo la
bai geras studentas, o laivyne 
tapo naujų lėktuvų bandytoju. 
Laivyne jis yra išskraidęs 6,000 
valandų, o kaip astronautas yra 
erdvėje praleidęs 268 vai.

Aviacijos pulk. Įeit. Charles 
Duke Jr. yra 36 metų, didelis 
patriotas, priklausąs Amerikos 
Legionui ir Amerikos Revoliu
cijos Sūnų organizacijai. Jis daž
nai ant švarko atlapo nešioja 
Amerikos vėliavėlę. Gimęs ir 
augęs Pietų Karolinoje, -Duke 
baigė aviacijos mokyklą ir assa- 
chussetts Institute of Technolo
gy. Jis irgi aviacijoje bandė nau
jus lėktuvus. Astronautu tapo 
1966 m. Jis buvo parinktas skris
ti su Apollo 13, tačiau buvo ga
vęs “german measles” ir buvo 
pakeistas. Duke mėgsta su savo 
sūnumis statyti lėktuvų mode
lius ir meškerioti.

Trečiasis šios kelionės astro
nautas Thomas Mattingly 2-sis, 
36 m. Jis irgi turėjo skristi su 
Apollo 13, bet apsikrėtė rubela, 
kaip ir astronautas Duke, baci
lomis. Mattingly gimė Čikago
je, tačiau augo Floridoje. Nuo 
vaikystės jis domėjosi lėktuvų 
modeliais ir yra laimėjęs už juos 
prizų. Ilgą laiką buvęs viengun
giu Mattingly vedė 1970 m. Jis 
prieš tapdamas karo laivyno la
kūnu irgi baigė aeronautikos in
žinieriaus studijas, šešeris me
tus komanderis leitenantas Mat
tingly tarnavo pilotu lėktuvne
šiuose, o 1966 m. buvo priimtas 
į astronautų mokyklą.

BEIRUTAS. — Palestinos par
tizanų organizacijos ir Egiptas 
su Libija organizuoja arabus 

prieš karalių Huesseiną. Priešai 
jį vadina arabų interesų išdavi
ku. Palestiniečiai siūlo suorga
nizuoti Husseinui teismą už iš
davimą. Sakoma, kad jis leidęs 
Izraelio kareiviams patruliuoti 
ir rytinį Jordano upės krantą, 
kad palestiniečiai negalėtų iš 
Jordano pulti Izraelio. 

parodė savo “jėgą” ir Michiga- 
ne, kur trys kiti kandidatai į 
prezidento vietą: Humphrey, 
Muskie ir McGovern buvo pa
kviesti vietos demokratų į iškil
mingus pietus. Wallace supy
kęs, kad jo nepakvietė, irgi at
vyko tą pačią dieną į Detroitą. 
Trys senatoriai sutraukė 3,000 
žmonių, o Wallace, nusisamdęs 
stadioną, sutraukė 16,000 klau
sytojų, kuriems jis aiškino esąs 
geriausias darbininkų draugas 
iš visų kandidatų.

TOKIJO. — Japonijos vienin
telis Nobelio premijos už litera
tūrą laimėtojas Yasunari Kawa- 

Geležinkeliečiai nepaskelbė ofi
cialaus streiko, tačiau nedirba 
viršlaikio ir dirba pagal sutarty- 

bata^ 72 m.; nusižudė dujomist' jg^’-jjijųjatytaš taisykles. Maši- 
WASHINGTONAS. — Sena-

tbrius Hugh Scott iš Pennsyl- 
vanijos ir sen. Mike Mansfield 
iš Montanos išvyko Į komunis
tinę Kiniją su savo žmonomis.

HARRIŠBURGAS. — Penn- 
sylvanijos greitkelyje apsivertė 
autobusas, keturi keleiviai žuvo, 
43 buvo sužeisti.

ALŽIRAS. — Kinija pažadėjo 
Alžirui atsiųsti dar 100 gydy
tojų, kurie dirbtų kaimuose. Al- 
žire jau dirba 60 kinų daktaru.

CHARLESTON. ‘ — Vakarų 
Virginijos gubernatorius pasira
šė įstatymą, kuris leis naikinti 
laukuose laisvai augančią mari
juana, kurią suvažiavę renka 
jaunuoliai. Marijuana čia laiko
ma piktžole, jos pilna krūmuo
se ir grioviuose.

+ Balandžio 15-16 dienomis 
Washingtone vykusioje pabal- 
tiečių konferencijoje dalyvavo 
154 Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos atstovai. Svarbiausią kalbą 
pasakė karo strategijos patarė
jas Kramer. Suruoštame banke
te dalyvavo virš 200 asmenų. 
Kalbėjo Lawrene Hogan, Mary- 
lan d o atstovas kongresas. Dr. 
Kazys Bobelis iš šios konferenci
jos grįžo sekmadienio naktį.

Nauji įtempimai 
tarp Irako - Irano 
TEHERANAS. — Irako-Ira- 

no pasienyje jau penkios dienos^ 
Įvyksta susišaudymai. Abi pu
sės kaltina viena kitą“agresy- 
viais veiksmais”. Praėjusią sa
vaitę irakiečiai pagrobė tris Ira
no pasienio sargybinius ir, Ira
no spaudos agentūros žiniomis, 
panaudojo net artilerijos pabū
klus Irano apšaudymui. Buvę 
sugriauti keli namai ir sužeisti 
trys civiliai.

Irakas tvirtina, kad iranie
čiai pradėjo kovas, apšaudydami 
Irako policijos automobilį, ku
riame trys pareigūnai buvę su
žeisti. Po to Irako sargybiniai 
sudavę smūgį Tranui.

Bengalijos sostinėje Daccoje bengalai uždarė Apie 10,000 bihary vienos mokyklos kieme. Biharai 
yra atvykę i Bengaliją iš Indijos, kur musulmonams buvo sunku gyventi. Bengalijai kovojant 
su Pakistano kariuomene ir siekiant laisvės, biharai tada palaikė Pakistano pusę ir dabar yra 

nekenčiami bengalu.

BRITU GELEŽINKELIU STREIKAS
LONDONAS. — Geležinkelių streikas Britanijoje sukėlė 

chaosą, kaip 200,000 darbininkų pradėjo “dirbti pagal taisykles” 
ir “go slow”. Tūkstančiai į darbus traukiniais važinėjančių žmonių 
vakar rytą turėjo ieškoti susisiekimo priemonių, nes pusė visų 
traukinių nebevaikščiojo. Ypač tas streikas sunkiai palietė Lon
doną ir apylinkes. Vyriausybė atsisakė patenkinti geležinkeliečių 
reikalavimą pakelti atlyginimus 16 procentų, nes toks pakėlimas 
prisidėtų prie infliacijos. Bijoma, kad sulėtintas traukinių vaikš
čiojimas gali pakenkti akmens anglių pristatymui Į elektros jė
gaines, kurios dar neturi pakankamai kuro po ilgai užtrukusio 
angliakasių streiko. " < ;-

nistai ątsisako pajudinti garve
žį, jei, pavyzdžiui, vienas lango 
valytuvas neveikia, kaip turėtų 
veikti.

Vyriausybė ilgai nepasidavė 
anglių kasyklų unijai, kuri rei
kalavo didelių algų pakėlimų. 
Britų valdžia sutinka pakelti, 
atlyginimus tik iki 8%. Tai yra 
tik pusę to, ko reikalauja gele
žinkeliečiai.

Kaip ir angliakasių streikas, 
taip dabar geležinkeliečių “go- 
slow” daugiausia pakenkė pu
blikai. Daug buvo atsitikimų, 
kad keleiviai stotyse ne tik pik
tai kritikavo dirbančius geležin
keliečius, bet keliuose atvejuose 
juos apkūdė lietsargiais.

Rusų poetas buvo 
Cape Kennedy

CAPE KENNEDY. — Apollo 
16 pakilimo į erdvę suvažiavo 
žiūrėti nemažai amerikiečių, jų 
tarpe ir viceprezidentas Agnew. 
Pirmą kartą raketos iššovimą 
stebėjo sovietų pilietis — poe
tas Jevgenijus Jevtušenko. Iki 
šiol sovietai, nors ir pakviesti 
dalyvauti pakilimo stebėjime, 
atsisakydavo. Tos taisyklės lai
kėsi korespondentai, diplomatai 
ir kiti sovietų pareigūnai. Ma
noma, kad jie nenori patys da
lyvauti, kad vėliau jiems nereik
tų atsilyginant kviesti ameri
kiečių stebėtojų dalyvauti so
vietų erdvės bandymų panašio
se progose.

Poetą Jevtušenką į Cape Ken
nedy pakvietė astronautas Scott, 
kai jie susitiko prieš mėnesį 
Houstono erdvės centre.

Apollo 16 kelionės pradžią ste
bėjo dar Jordano karalius Hus- 
seinas. Jo lėktuvas Cape Ken
nedy aerodrome buvo lengvai su
žalotas, kai jis jau ant žemės 
lengvai sparnais susidūrė su lėk
tuvu, kuris atvežė kongreso na
rių delegaciją.

Užsakė naujo 
tipo karo laivą

WASHINGTONAS. — JAV 
karo laivyno vadovybė užsakė 
visai naujo tipo laivą, kurio kon
strukcija pavesta Maine Iron 
Works bendrovei ir Tokk Ship
yards bendrovei Seattle, Wash. 
Tai bus greitas, lengvas, rake
tomis ginkluotas žvalgybos lai
vas, kuris bus naudojamas kitų 
laivų palydai.

Greitlaivis turės ir vieną he
likopterį kovai prieš povande
ninius laivus. Tokių lengvų fre
gatų laivynas numato įsigyti 50, 
kiekvienas kainuos apie 45 mil. 
dol.

♦ š. Airijoj’ žuvo trys britų
kareiviai ir vienas jaunas airis, vynio.

Bengalijoje po karo daugiausia kenčia vietiniai biharai, atsikėlę čia 
iš Indijos, kur musulmonai buvo reguliariai persekiojami. Kadangi 
biharai buvo ištikimi Pakistanui, jy labai nekenčia laisvę laimėję 
banga lai. Biharai norėtu išvažiuoti į Pa kirti n ę, nes jie nebegali 

grjiti į Indiją, o Bengalijoje jy gyvenimas ne Įmanoma c.

VČUAUSIOS ŽINIOS
♦ Sovietų Sąjunga Įteikė 

Amerikos ambasadoriui antrą, 
daug griežtesni protestą, kai pa
tyrė, kad Haifone buvo sužaloti 
keturi sovietų prekiniai laivai. 
Naktį iškviestas ambasadorius 
Beam išgirdo, kad Amerikos 
“kriminaliniai veiksmai ir tarp
tautiniu laivininkvstės istatvmū 
laužymas yra piratų veiksmai, 
ir Amerika neša pilną atsakomy
bę už provokacinius veiksmus 
ir jų pavojingas konsekvenci- 
,jas< -" ■ -

Pentagonas paaiškino, kad 
lėktuvai šiaurės Vietname ven
gia pulti vietas, kur turimomis 
žiniomis, laikomi amerikiečiai 
karo belaisviai.

+ Valstybės sekr. Rogers se
nato komitete pareiškė, kad vy
riausybė padės Vietnamui viso
mis turimomis priemonėmis, iš
skyrus atomines bombas ar re
guliarios kariuomenės siuntimą.

Saigone kalbama, kad ko
munistų artilerijos sužalotas 
JAV laivas sugrįžta į Filipinų 
bazę. Laive sužeisti 7 amerikie
čiai.

Kentucky upės potvynis iš
varė daug šeimų iš gyvenamų 
namų. Tautinė Gvardija pade
da gyventojams pabėgti nuo pot-

Indijoj pasidavė 
banditų grupė

NEW DELHI.—Indijos spau
da pranešė,' kad Chambal slėny
je policijai pasidavė 85 banditai, 
kuriuos pasiduoti prikalbinęs 
Sarvodays sektos, kuri skelbia 
taiką, meilę ir smurto atsisa
kymą, vadas Java Narayan, ku
ris šešis mėnesius gyvenęs kal
nuose su banditais.

Indijos Madhya Pradesh vals
tijos banditai, įsitvirtinę džiung
lėmis apaugusiuose kalnuose ir 
Chambal tarpekliuose, yra tra
dicinis reiškinys. Sakoma, kad 
tame slėnyje banditai slapstyda
vo.^ jau 13-tame šimtmetyje. Po
licijos žiniomis, šiame slėnyje 
yra 30 plėšikų grupių, kurios 
pernai nužudė 285 žmones, pa
darė 213 plėšimų ir 352 asme
nis pagrobė. Policija kovose,su 
plėšikais .jų 132 nušovė., ir 500 
suėmė.

Tarp pasidavusių 85 banditų 
esąs ir garsusis Mohar Singh, 
38 metų labai stambus ir aukš
tas vyras, nešiojąs labai ilgą ir 
juodą barzdą. Už jo nušovimą 
ar sugavimą provincijos valdžia 
buvo paskyrusi 28,000 dol. pre
miją, tačiau jis vadovavo plėši
kų gaujai 15 m. Jam priskiria
ma 250 sunkiu nusikaltimu. ** C-

Pakistano bengalai 
negali išvažiuoti

DACCA. — Bengalijos naujai 
valstybei didelį rūpestį sukelia 
tautiečių, likusių Pakistane, li
kimas. Kai bengalai gyveno vie
noje valstybėje, nemažai benga
lų tarnautojų, karininkų, Įvai
rių profesionalų gyveno ir dirbo 
Vakariniame Pakistane. Vien 
kariu ten buvo 28.000. Ju val
džia nesiuntė raminti sukilusių 
bengalų. Karių tarpe yra ir vie
nas generolas.

Daugelio tų bengalų šeimos 
gyveno rytuose, dabartinėje Ben
galijoje. Jos liko dabar be pra
gyvenimo šaltinio. Naujai vals
tybei būtų labai naudingi patyrę 
valdininkai ir kitų profesijų 
žmonės, tačiau Pakistanas ben
galų nenori išleisti. Daccoj įsi
steigė organizacija, kuri rūpi
nasi bengalų išvadavimu iš Pa
kistano.

Bengalų išleidimo klausimas 
nelengvas ir Pakistano valdžiai, 
kuriai rūpi atgauti savo karei
vius, esančius Indijos nelaisvėje. 
Kol Indija nepaleis belaisvių, tol 
Pakistanas neleis išvažiuoti sa
vo bengalams. Repatriacija 400.- 
000 bengalų sudaro ir grynai 
techninių sunkumų. Jiems P>en- 
galija neturi nei transporto prie
monių, nei butų.

❖ Romoje suimtas amerikie
tis Mario Maimone, po to, kai jis 
pagrobtu Šveicarijos lėktuvu at
skrido į Romą.

šiarės Vietnamas skelbia, kad 
amerikiečių bombos užmušė 
“daug šimtų” civilių. Haifone 
sužaloti keli laivai, jų tarpe so
vietų laivas “Simferopol”, kur 
buvę sužeisti keli jūreiviai ir 
vienas karininkas.

Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų viceministeris Anatoly Ko
valev pasikvietė sekmadienio 
10:30 vai. vakare-JAV ambasa
dorių Jacob Beam ir Įteikė jam 
vyriausybės protestą dėl atnau
jinto š. Vietnamo bombardavi
mo. Protesto sakoma, kad sovie
tų liaudis su neapykanta pasmer
kia tuos veiksmus. Laivų ir avi
acijos jėgų didinimas ir nauji 
puolimai šiaurės Vietname ne
sideriną su oficialiais Amerikos 
pareiškimais, kad ji siekia tai
kingo sprendimo. Puolimai ne 
tik apsunkins padėtį Indokinijo
je, bet pablogins tarptautinę pa
dėtį visam pasaulyje. Sovietų 
Sąjunga reikalauja sustabdyti 
Amerikos bombardavimus ir ki- 
tųs kąrp„ veiksmus prieš šiaurės 
Vietnamą. Sovietų vyriausybė 
stebi situaciją, ir naują Ameri
kos agresiją, sako sovietų pro
testas.

Kinijos premjeras Chou En 
F^ai irgi pareiškė, kad Amerika 
plečia karą. Tokie plėtimai ne
pavyko praeityje, nepavyks ir 
dabar. Kinija rėmė ir rems šiau
rės Vietnamą, pasakė Chou.

šiaurės Vietnamo delegatas 
Paryžiaus taikos derybose pa
reiškė. kad šiaurės Vietnamas 
pasirengęs pradėti slaptas dery
bas su Amerika. Jei Amerika 
nustos bombardavusi Vietnamą 
ir sugrįš į Paryžiaus derybas, 
Hanojus tuoj atsius savo atsto
vą Le Due Tho.

Įdomu, kad sovietų spauda nei 
valdžios pareiškimas nemini so
vietų laivo sužalojimo. Iš to 
sprendžiama, kad Kremlius ne
nori sugadinti Nixono vizito, 
nors yra galvojančių, kad dėl 
Vietnamo puolimų, jei jie nesi
baigs, vizitas gali būti ir atšauk
tas.

Protestai prieš Hanojaus puo
limą jau įvyko Stokholme ir Hel
sinky. Bengalijoj prieš tuos puo
limus įvyko demonstracija, vado
vaujama finansų ministerio.

Amerikoje demokratų vadai 
pasmerkė karo tęsimą, o sen. 
Muskie pasiūlė senate rezoliuci
ją, kuri reikalauja tuoj sustab
dyti visus karo veiksmus Viet
name.

šiaurės Vietnamo laivai puo- 
| lė JAV naikintuvą Tonkino įlan
koje ir ji lengvai sužalojo, buvo 
ir sužeistų jūreivių.

Europos spauda plačiai spe
kuliuoja. kokie bus Amerikos 
naujų, stiprių oro puolimų rezul
tatai karine ir politine prasme. 
Ypač visus domina sovietų lai
vo sužalojimas, kuris gali su
kelti naujų komplikacijų.

Bernadette Devlin už akių 
buvo nuteista 6 mėn. kalėjimo 
už dalyvavimą nelegalioje de
monstracijoje. Ji yra airių at
stovė hritų parlamente.



SVIETIMAS1S - MITYBOS GERINIMAS
Neužtenka vien žinoti — reikia dar ir pajėgti tin

kamai maitintis. Gyvenimo tiesa

Mokslininkai, atlikę gausius 
tyrimus laboratorijose su gyvu
liais ir žmonėmis, sužinojo apie 
maisto reikšmę mūsų kūno, pro
to ir jausmų sveikatai. Vien ži
nių negana — reikia jausmų 
brandos ir proto darnos idant pa
jėgtume! tinkamai maitintis — 
be prietarų apsieiti mitybos sri
tyje. Minėtoms studijoms apie 
maisto esmę naudojama tyri
mams žiurkės, pelės, jūros kiau
lytės, viščiukai, graužikai, šu
nys, raguočiai, beždžionės... ir 
net mikroorganizmai — bakteri-j 
jos. Tikrumoje,, daugelis pra
dinių maisto srityje tyrimų bu
vo atlikta talkinant ūkininkams 
geresnės mėsos raguočių išau- 
ginime, geresnio pieno gavime, 
greitesnio viščiukų užauginime 
ir panašiuose ūkyje pagerini
muose. Mitybos tyrimuose gau
siausiai būna naudojamos žiur
kės, nes jas galima stebėti visą 
jų trumpą gyvenimą. Taip ir 
buvo sužinota apie Įvairių die
tų Įtaką i gyvio augimą, jo vei
simos) pajėgumą ir gyvenimo il
gi. žiurkių Įsigijimas ir užlai
kymas nėra brangus; jų priežiū
ra yra lengva; jas galima mai
tinti dirbtinu — sintetiniu mais
tu. Pastarasis galima reikiamai 
dozuoti — kontroliuoti.

Ne yfekas tinka žmogui, 
kas gera gyvuliui

Žinoma, ne visus su gyvuliais 
gautus patyrimus žmogaus mi
tybos reikalu galima tiesioginiai 
jam taikyti. Daugelis žmonių 
savanoriškai pasidavė tyrimams. 
Tokiu būdu ir buvo sužinota, 
kiek reikia maistingų medžiagų 
gerai besimaitinančiam ir geros 
sveikatos asmeniui.

Tiek su gyvuliais, tiek su žmo
nėmis atliekant tyrimus, papras
tai, kreipiamas dėmesys į keletą 
fizinių reiškinių; I. Į ūgio — 
svorio didėjimą, 2. į odos išvaiz
dą, 3. Į kitus gydytojui žinoti
nus dalykus.

Lygsvarą mityboje
žmogui reikiama mityba su

sekama sudėtingu būdu. Pir
miausia apskaičiuojamas suval
gytų maisto medžiagų kiekis. Po 
to susekama, kiek tam tikrų su
valgyto maisto medžiagų pra
sišalino su šlapimu ir mėšlu. Jei 
valgio sunaudojimas ir tam mais
tui atsakančių medžiagų išsky
rimas yra lygus — tai kalbama, 
kad tas žmogus gerai — balan
suotai maitinasi (balance arba 
equilibrium).

Daugelis maisto sudedamųjų

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, Kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

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

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

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

Stefanija Rūki^nė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi’ apie sunkią pavergto lietu
vio dabą Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl.. kietap viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozą; Kapačinskai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džia.nt Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose. Vokietijoje 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Mipučįų tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs r.esikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 psl., $4.00

CIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Pafartgoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

girdėjo it fcą jai žmones pasakė 95 psl., $1j00 Yra taip pat 
Lsvcrsia i anglų kalba

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

D Kuraitis, KELIONE Į ANAPUS .GELEŽINES UŽDANGOS. Air 
įuriaus pastabumą Neapgauna fmunšto ir agitpropę propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražia stiliumi

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 194454 m 43 
psL $1.00 Didžiojo kfasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu 
rim gyvenimą Skurdi tremtis ji nepatenke bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju<r 
kingi Pasijuokime visi skaitydami Knzo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl S 1.00

Šie ir kiti leidiniai vra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar pinigine perlaida

! : VIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

' '‘sujausiu mokslo žinią populiarus perteikimas

— J.O.NAS auoma views, m. u.

dalių galima susekti kraujuje ir 
audiniuose (mėsoje). Mat, pa
keitus maistą, anksčiau ar vė
liau pakinta kraujuje esamų ap- 
virškinto maisto medžiagų kie
kis. Maistingųjų medžiagų ty
rinėtojai pasinaudoja paslauga 
gydytojo, biologo, fiziologo, che
miko ir mitybos žinovo (nutri
tionist) .

tuvos okupantų vykdomu lie
tuvių katalikų ir jų dvasiškijos 

|[persekiojimu, jų teisių nebo
ti jimu ir solidarizuoja su visa 

lietuvių išeivijos visuomene jai 
Į protestuojant ir keliant balsą 
prieš visus jiems taikomus 
žiaurumus.

Ryšium su 17,000 parašų lie
tuvių katalikų peticija Jungti
nėm Tautom, Konferencija re
mia lietuvių išeivių pastangas 

administracijoje ir 
|| I spaudoje lietuvių katalikų tei- 
“J šių laužymą ir lietuvių rusi

nimą.
Konferencija sveikina ir re

mia Jaunimo Kongresą ir Tau
tinių šokių festivalį, šią vasa
rą įvyksiančius Čikagoje ir lin 
ki jiems visokeriopos sekinės, 
tikėdamasi, kad tiedu rengi-

31kelti JAV

Čikagos Lietuvių Tarybos organizacijų 
atstovų 1972 Bal. 9 d. konferencijos 

rezoliucijos
1. Konferencija konstatuoja,,vinimą ir Nepriklausomos Lie- 

kad lietuvių tauta vis tebeneša!tuvos atstatymą.
Sovietų Rusijos okupaciją, ku
rioje klastojama lietuvių tau
tos istorija, naikinamos tautos 
dvasinės ir materialinės verty- 

'bės. Todėl konferencija kvie
čia visus lietuvius vieningai 
dirbti dėl Lietuvos laisvės, 
kviečia nepasiduoti okupanto 
pastangoms skaldyti laisvųjų 
lietuvių visuomenę ir silpninti 
išeivijos kovos dvasią.

2. Konferencija griežtai pa
sisako prieš išeivijos vaikų ve
žimą į okupuotą. Lietuvą taria
mam jų sulietuvinimui oku
panto prižiūrimose pionierių ir 
komjaunuolių stovyklose. Kon 
ferencija ragina lietuvius levus

į toliau dėti pastangas išlaikyti 
atsakinga už žmonių mitybą Ii-; savo vaikus ištikimus Tėvynei 
goninėj, mokykloj ar kitame ku
riame žmonių sambūryje. Ji yra 
mitybos srities mokslus studija
vusi universitete (college) ir Įsi
gijusi praktikos tas žinias tai
kyti gyvenime. Tokias maisto 
žinoves moko — rengia moky
tojas — universiteto profeso
rius. Jis yra išsispecializavęs 
mityboje universitetinėj aukštu
moj.

Išvada. Besigilindami mi- j 
tybos mokslan, mes suprantam, 
kaip Įvairiopos žinios esti rei
kalingos maisto ir mitybos ži
novui. Kas kartas vis daugiau 
mitybos žinių reikia kiekvienam 
Įsigyti ir jas savame gyvenime 
taikyti. Tai ne kasdien iš laik
raščių naujų mitybos receptų 
pildymas — visai ne! Mitybos 
esmės supratimas-taip pat nie
ko bendro neturi su maisto sri
tyje šarlatanavimu, Įvairaus 
maisto “natūraliu” maistu va
dinimu. Tikra mityba yra pro
fesinė sritis ir tokio mokslo ži
novai turi būti mums vadovai 
mityboje. Todėl atsukime nuga
ras visiems mitybos srityje graž- 
byliams, netikrų pažadų skleidė
jams ir emocijų žtnonėse sukė
lėjams, peršant savą maistą 
kaip “natūraliausią ir sveikiau
sią”. Išmintingų apie maistą ži
nių ir sveiko jų savame gyveni
me pritaikymo neiškeiskime Į 
jokius apgavikų spąstus. Tvar
kyk imės su mityba dabar, o ne 
tada, kai mus ant menčių pa
guldys tas mūsų nelabasis go
murys ir sunaikinti smegenys. 
Turi liautis mūsiškiuose nusi
teikimas, būk “nėra kas valgy
ti”, kai priseina suliesint! savo 
liemenį. Liesa mėsa, liesa varš
kė su sūriu bei tokia žuvis, kiau
šinio baltymas, pupelės, žirniai, 
pasukos bei rūgusis pienas yra 
sveikiausi šaltiniai taip mums

Įsigyti mitybos žinių 
kiekvienam yra pravartu

Matom, kad reikiamas supra
timas apie gerą mitybą nėra 
prietarai ar nesveiki Įpročiai bei 
Moterų Skyriaus mūsų spaudo
je patarimas — paskatinimas, 
kaip iš 50 kiaušinių pyragą iš
kepti. Toks savęs žudymas 
maistu nėra »žmogaus mityba. 
Daug metų užsitęsiančios studi
jos — Įvairių profesionalų su
tartinas bendradarbiavimas Įga
lina mus pasinaudoti tikromis 
mitybos mokslo žiniomis. Dieti
nio maisto žinovė (dietitian) yra'

Lietuvai, ištikimus lietuvių 
kalbai, papročiams ir tradici
joms. Jokios okupanto orga
nizuojamos vaikų stovyklos 
vaikų lietuviais nepadarys, jei 
jų tėvai nedės patys pastangų. 
Neleistina sužaloti išeivijos 
vaikų sąmonę anti-religine ir 
komunistine propaganda, ku
rios nebus išvengta okupanto 
stovykloje.

3. Konferencija dėkoją Či
kagos ir apylinkių lietuviams 
dalyvavusiems Vasario 16 die
nos minėjime, ' dėkoja už vi
suomenės darba ir aukas ko
vojant už lietuvių tautos išlais

visiems reikalingų baltymų. Vai- 
sių-daržovių visada gausiai — 
mažiausiai po keturis kartus 
dienoje valgykime. Vaisių sun
ka (nesaldinta ir be konservuo
jančių medžiagų — stiklinėse 
bonkose ir šaldytuve laikoma), 
pieniškos — daržovių — vaisių 
sriubos ir paukštienos buljonas 
be riebalų, su minėtomis pasu
komis bei rūgapieniu tegul esti 
mums sveikiausių skysčių šalti
niu. Aliejaus mažiausius kie
kius naudokime. Miltinių — 
krakmolinių patiekalų valgyki
me savo svorio nedidindami. Tie
sioginių saldumynų venkime; be 
Šokolado, saldainių, paragaičių 
apseikime. Daugumai šiandieni
nių mūsiškių reikia tokios tvar
kos mityboje prisilaikyti, nes 
kas antras mūsiškis yra perdaug 
riebalų turįs. Tokiems daug 
sunkiau bet kokias ligas persirg
ti, bet kokias operacijas perneš
ti ir kiek ilgėliau sveikai pagy
venti.

Pasiskaityti, 
binson; Basic 
Diet Therapy, 
Co.. New York.

Corine H. Ro- 
Nutrition and 
The Macmillan

niąi sustiprins mūsų Jaunimo 
lietuviškas nuotaikas ir ryžtų.

Konferencija dėkoja lietuvių 
spaudai, radijui ir televizijai 
už lietuviškų reikalų rėmimą.

Čikagos Lietuvių Tarybos 
Konferencijos Prezidiumas

SKAITYK PATS IS PARAGINU

KITUS SKAITYTI

(j A U J 1 2 M S

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
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 LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir paslysti:

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

4. Konferencija kviečia lie
tuviu visuomene remti Ameri
kos Lietuvių Tarybą ir jos vyk
domą darbą.

5. Konferencija dėkoja čika 
gos Lietuvių Tarybai, sėkmin
gai vykdžiusiai jai tenkančius 
uždavinius.

Konferencija piktinasi Lie-

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAFDOMIS/
- DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grožis.
r ’ ’ " ' ■ ... „....i...... $3.00

___ -.......    $2.00
ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ............. -............... —-...........     $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 

money orderį.

Dr. A. J. Gussen — “//‘TV-,
Kietais 'viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik 
Minkštais viršeliais tik ...........

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

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

Where has 
all the 

money gone?
It just goes.

. You shake your head.
You see it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why not de 

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 E Bonds pay 5 % 
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 on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

Bonds are safe. If k»st, stolen, or destroyed, 
we replace them. When needed, they can be 
cashed at yoar bant. Tai may be deferred 
until redemption. And always remember, 
Bonds are a procd way to save.

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity

1739 So. Halstcd Street Chicago, HL 60608

s;
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Mokyklų Vadovėliai ir L. Bendruomenė
1972 m. balandžio 6 d. “Nau

jienose” buvo rašyta, kad ži
nomas lietuviškų knygų leidi
nio veteranas ir prekybininkas 
Jonas Karvelis Chicagoje su
tinka išleisti mūsų lietuviš
koms mokykloms vadovėlius 
be jokios paramos ar pašalpos 
iš šalies. J. Karvelis buvo apie 
tai užsiminęs jau ankstesniuo
se lietuvių suvažiavimuose, o 
dabar šį sumanymą dar tik 
pakartojo.

Apie geresnius vadovėlius 
lietuviškoms tremties mokyk
loms yra jau seniai daug kal
bama. \ ieni sako, kad nėra 
kam juos parašyti, kiti mano, 
kad nesą tam ir pinigų... Va
dovėlių naujai rašyti gal nela
bai ir reikėtų, nes turima ir iš 
nepriklausomos Lietuvos va
dovėlių pavyzdžių, ir yra kai 
kurių jau ir išeivijoje parašy
tų. Juos reikia tik daugiau ar 
mažiau susisteminti ir medžią-

gą pritaikyti tremties mokyk
loms bei vaikų psichologijai. 
Bet čia yra Įdomiausia, kad 
kai kuriu Lietuviu Bendruo
menės vadovų galvose gali 
tilpti mintis, kad neva pigu
mo sumetimais, reikėtų vado
vėlių atsivežti iš okupuotos 
Lietuvos. Atseit, kiek esmiš- 
kiau galvojant, Į mūsų Vaka
rų kultūros krikščioniškąsias 
lietuvių mokyklas įvesti Lietu
vos komunistų ir ateistų (be
dievių) parašytus vadovėlius, 
prieš kurių veiksmus mes čia 
dažnai demonstruojame ir ku
rie Lietuvoje, visa kas tautiš
ka ir krikščioniška iš šaknų 
naikina. Čia tur būt ir pats 
Leninas požemiuose išgirdęs 
tokią smagią naujieną, nu
džiugtų, kad jam taip gerai 
sekasi ir, kad jo pasekėjų pa
rašytos knygos yra ne vien ko
munistų kadruose, bet jau ir 
prie bažnyčių bei vienuolynų Sovietu moterys yra tikrai "išlaisvintos" ir dirba lygiai su vyrais 

visus darbus. Paveiksle matoma civilinės aviacijos lakūnė Marina 
Popovich yra stachanovietė. Jos lėktuvas sumušė rekordus, pervež- 
damas didžiausius kroviniu kiekius. Marina vadovauja septynis 

žmoniy įgulai.1972 M. EKSKURSIJOS I LIETUVA C-
Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones į Lietu

vą, tą darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo
tos ekskursijos vyksta sklandžiai, šią vasarą jo vadovaujamas Ameri
can Travel Service Bureau nuveš Į Lietuvą 9 ekskursantų grupes.

Visos ankstyvesnės ekskursijos jau pilnos. Jei kas dar ši metą 
norėtų važiuoti, tai gali pasinaudoti šiom ekskursijom:

Rugsėjo 11-tą, 20 dienų, iš Chicagos — $960.00 + taksai, iš New 
Yorko — $860.00 + taksai.

Spalio 2-rą, 15 dienų, iš Chicagos — $710.00 -F taksai, iš New 
Yorko — 610.00 + taksai.

Gruodžio 21-mą, 14 dienų, iš Chicagos — $710.00 + taksai, iš New 
Yorko $610.00 + taksai.

Kas nori Žiemos šventes praleisti Lietuvoje su giminėmis, turi 
registruotis i gruodžio mėn. ekskursiją. Bendroji kelionės kaina pri
klausys nuo valdžios patvirtintos oro linijų sutarties.

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

Tel.: (312) 238-9787
Ruošiame kvietimus giminėms atvykti Į Ameriką. Teikiame in

formacijas kelionių reikalais i viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.

neblogai. (žinoma, 
taip griežtai nereikėtų 
muzikos ir kitu rimtu 
veikalu atžvilgiu, bet

Vakari] kul- 
jų tarpe ir V. 

dėstęs prof, 
(parašęs 5 kny-

Europos kultūros 
aiškindavo, kad 
tam tikra pras- 

naują
siekiančią sunaikinti

prisiglaudusio.se mokyklose skai 
tomos ir kad jo raštuose mini
mas opiumas veikia tam tikra 
prasme 
čia gal 
kalbėti 
mokslo
ne auklėjimo).

Jog kai kurie 
tūros istorikai, 
D. universitete 
Karsavinas 
gas Vakaru O c
klausimais), 
komunizmas
me bando kurti neva 
kultūrą, 
senąją gyvenimo santvarką ir 
krikščioniškąją erą. Trumpai 
tariant, jog ir Marksas, Engel
sas, O. Spengleris ir kiti jų se
kėjai manė, kad krikščioniš
koji kultūra su savo gyveni
mo santvarka per 2000 metų 
yra pasiekusi savo apogėjų ir 
einanti dekadanso link ir, kad 
sunaikinus klases bei senąsias

.$20.000

VZSAFETY OF X
Š7 YOUR SAYINGS V

Chicago Savings
and Loan Association

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

% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

%% PER annum

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

I| % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl.. daug paveikslu. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui

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

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
Čeki ar Money orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS.
1739 S. Halsted St, Chicago. 111. 60608

tuvos komunistų atsiųsti vado
vėliai išeitų gal ir pigiau, o 
gal rusai juos ir visai veltui 
mūsų Lietuvių Bendruomenės 
švietimo Tarybai atsiųstų, kaip 
dovaną už malonų prašymą ir 
konkretų tiltų statybos pavyz
dį. Juk komunistai išsiunčia 
milijonus knygų veltui propa
gandiniais ir bedievybės tiks
lais į visus pasaulio kraštus ir 
mūsų L. B. švietimo Tarybai 
beliktų tik pasirūpinti, kur va
dovėlius patalpinti, o čia tur 
būt geriausia prieglaudos vie- ; 
ta būtų mūsų lietuviški vienuo- i 
lynai, kurie nuo amžių saugo- ' 
jo žmonių kultūros ir mokslo : 
turtus. Taigi, ateistai aprūpin- i 
tų deistus savo literatūra. Tai i 
atrodo keista, bet šiais viso- < 
kių galimybių laikais, tai gal 
ir nebebūtų didelė naujiena. 
Čia tik svarbu kad tokie pro- : 
jektai nėra kokių nors avan- : 

Įtiūristų svaičiojimai, bet kai 
: kurių mūsų Lietuviu Bendruo- I . ij menės vadovų frontininkų ] 
galvojimai, kurie be atodairos , 

j ir takto lietuvių politiniams 
■ veiksniams už akių lįsdami, 
ieško kuo nors pasirodyti, ir 
savo veikloje, kaip ir pašalpų : 
skirstymo svarstymuose, lyg i 
neklaidingieji, didesnių galvo
sūkių nemėgsta, sieksnis į de
šinę ar j kairę, jiems didelio 
skirtumo nesudaro.

Pirmyn choras ir “čigonų Baronas"
Pirmyn choras užvertęs 

“Linksmosios Našlės” paskuti
nį upuslapį ir vėl atvertė nau
ją lapą — Johann Strauss’o 
“Čigonų Baroną pirmoje repe
ticijoje. Šis Strauss’o kūrinys 
yra žavingas savo gražiomis, 
spalvingomis melodijomis ir 
dramatiškai komišku turiniu. 
Nepaslaptis, kad čigonų Ba
ronas” 1970 m. Europoje bu
vo daugiausiai kartų statomas 
ir susilaukė didžiausio skai
čiaus lankytojų. O 1971 melais 
Lietuvoje “Čigonų Barone“ 
sol. Virgilijus Noreika atliko 
Barinkajaus rolę su nepapras-, 
tu pasisekimu. Todėl Pirmyn 
choras neapsiriko pasirinkęs 
1973 metų sezonui Chicagos ir 
jos apylinkių visuomenei pa
statyti visų mėgstamą Johanu 
Strauss’o “čigonų Baroną”.

šiuo metu i Pirmyn choro 
šeimų įsijungė geras skaičius 
naujų narių. F. Braunienė, J. 
Šimoliūnienė, E. Viraitienė, S,

Stasiūnąs, V. Miniotas, S. Ri
mas, K. Ulevičius su ponia, K. 
Vidžius , o po metų poilsio ir 
A. Snarskis, 11. I ilimlienė, G. 
Deveikis.

Po pirmos sėkmingos repe
ticijos tiek maestro K. Stepo
navičius, tiek visų solistų ir 
choristų veiduose matėsi ma
loni linksma nuotaika ateičiai. 
Visi buvo sužavėti tomis pui
kiomis Johanu Strausso melo
dijomis,
valiojo žmonijai

l'o repeticijos
■ linta ispū< 
pasivaišinta

kurias kūlėjas pado- 
18X5 metais.

gyvenimo tradicijas marksis
tų vadinamas internationalinis 
proletariatas sukursiąs naują 
žmonijos ateitį, šalia žiaurios 
rusifikacijos ir žudymų, kaip 
matome, Lietuvos komunistai, 
kurdami šiandien vadinama 
naują santvarką maždaug ir 
elgiasi pagal šitas idėjas.. Nai 
kindami Lietuvoje tariamą jiems i pagalbą, 
kapitalizmą, kurio ten beveik giniai ateina kiti 
nebuvo, jie svarbiausia šalia — “akiratininkai 
dvasiškuos stengiasi iš šaknų kurių aukštuose Lietuvių Ben- 
išdraskyti Lietuvos liaudį ir druomenės švietimo postuose 
Lietuvos ūkininkiją, kaipo taip pat yra ir, kurie “Akira- 
krašto tautinio charakterio ir čių” 
tautinės kultūros nešėjus. Jei 
reikalinga, sunaikindami ir 
kai kuriuos lietuviškos kultū
ros eksponatus, mokslininkus, 
komunistai, kaip žinome, va
ro tautinės Lietuvos teriojimo 
darbą šiandien gana sparčiai, 
ir sekdami 
džius, “kas 
bus viskuo”, 
ti naują, 
menę.

vadovėlių išleidimo, kaip laik
rašty skaitėme, sunkumų nė
ra. J. P-tis

buvo pasida- 
is praeities, 
išrinkta nau

ja valdyba šio sąstato: sol.
Algirdas Brazis pirminin
kas; Dr. J. Gliaudelis ir V. 
Aukštinantis — vicepirin.; A. 
Jankauskienė ir D. Aukštinai- 
tienė — skrt.; E. Petraitis 
įždin.; E. Zapolienė kores
pondentė anglų kalba spaudai. 
Repeticijos vyksta sekmadie
niais 4 vai. p. p. Hollywood 
salėje. Pirmyn choro valdy
ba kviečia dar ir naujų nariu.

savo himno žo- 
buvo nieks, tas 
stengiasi sukur- 

bespalvę visuo-

O jei jie kartais kur nesusi
orientuoja, tai kaip sakoma, 

lyg netiesio- 
kraštutiniai 
ir panašūs,

žurnale (nr. 2.) neslėp
dami pasisako, kad jų bendra 
darbių tarpe esą apie 10 pro
centų komunistų ar komjau
nuolių. Jiems komunistinių 
vadovėliu įvedimas būtu dide
lis nuopelnas.

Tad galvojimas, kad mūsų 
tremties mokykloms galėtų 
tikti okupuotos Lietuvos ko
munistų parašyti vadovėliai, 
būtų didelis nesusipratimas ir 
sumenkinimas tų idealų,- dėl 
kurių mes čia kovojame ir sa- 

Tai
Tad Lietuvos komunistams

šių tikslų siekiant, aišku, ir jų vo jaunimui skiepijame.
mokyklų vadovėliai bei auklė- būtų tam tikra prasme lyg ko
jinio knygos yra parašytos nau- munistiškų Trojos arklių įve- 
jo jaunimo ir naujų komuuis- dimas, ne į kokius revoliuci- 
tinių pažiūrų kovotojų išauk- nių piliečių kvartalus, bet Ve
lėjimui, kurie įvairių sąjū- šiai Į mūsų mokyklas ir vie- 
džių pagalba turės pagaliau nuolynus. To neturėtų būti, 
nugalėti ir sunaikinti, jų ma- ypač kai dėl mūsų mokyklų 
nymu, pasenusią krikščioniš
kąją Vakarų kultūrą. Jų va
dovėlių medžiaga yra, lyg ste- 
relizuota, be mums prigimtos 
Vakarų pasaulio psichologijos, 
be religijos ir tautinės lietuviš
kos dvasios. Pakeitus georgra- 
finius pavadinimus ir vietovių 
vardus, komunistų pagamin
ti mokyklų vadovėliai, kaip 
rašoma, savo turiniu tinka be
veik visiems rusų pavergtiems 
kraštams, nes visa medžiaga 
vra vienokiu ar kitokiu būdu 
subordinuota tik marksizmo 
ir komunistinio gyvenimo skie 
pijimui bei rusams paklusnu
mo ugdymui. Ne vienas iš mo
kytojų dar atsimena, kaip pir
mos rusų okupacijos metu 
(prieš II pas. karą), reikėjo 
Lietuvos gimnazijose, sekant 
dialektini materializmą, pvz., 
istorijos ar visuomenės moks
lų dėstymą pavesti beveik vien 
revoliucinių sąjūdžių aiškini
mais. Ir jei kai kurie mūsų 
vadinami jaunieji intelektua
lai, kurie šalia inžinerijos da- 
Ivku bei Lietuviu Bendruo
menės reikalų, galvoja, kad 
jie ir visus kitus pasaulio klau 
simus geriausiai supranta, 
visdėlto nenorėtų tikėti, kad 
būtų neprotinga prie bažnyčių 
Įsteigtose dypukų mokyklose 
įvesti komunistų parašytus va
dovėlius, tai jų abejojimus 
galėtų išblaškyti, kad ir šie 
paties rusų rašytojo ir Nobelio 
premijos laureato Solženicino 
neseniai patriarchui pasakyti 
reikšmingi žodžiai, kad “Nie
kur per 2000 metų nebuvo ma
tyti. kad ateistai įsikurtų baž
nyčioje”.

Žinoma, iš okupuotos Lie-

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

laikus,
ir laumės 
laukus...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

crykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
iems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
MUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. 
Tuotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė• Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato. 24 psl.. gra
bus leidinys. S1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Simas- 
tevičiaus iliustruota, 130 psL, SI,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMė. 17 eilėraščiu, kaip 
įasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato. Įdėtais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota. 64 
osL. kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi- 

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
mikams 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- 

‘u vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk. 
Aiimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

6 pasakos ir DVY« 
Abi gausiai Hius-

KIŠKELIS, pasaka

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

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

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.

Raginkite savo apylinkę 
augti ■ taupykite!

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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nius laukus... Toks buvo mano’ prekių gabentojams sunkvežifc

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, ill. 60608. Telephone HA 1-6100 

SECOND . CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
m Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams ________ $6.00
Į vienam mėnesiui________ $2.00

Kanadoje:
metams _______________  $22.00
pusei metų ____________  $12.00
vienam mėnesiui__________ $3.00

15 cents per copy, 15 c. on Saturday Užsieniuose:
metams_________________ $23.00
pusei metų ____________  $13.00
vienam mėnesiui _________ $3.50

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams_________________ 122.00
pusei metų______________ $12.00
trims mėnesiams ____  $7.00
vienam mėnesiui ________ $3.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams_______________  $20.00
pusei metų ____________  $11.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Trumparegiai politikai
Praeitą sekmadieni, bal. 16 d., Amerikos karo lėk

tuvai išmetė kelias stiprias bombas šiaurės Vietname. 
Buvo bombarduotas šiaurės Vietname esantis Haifongo 
uostas ir Hanojaus priemiesčiai. Haifonge bombos buvo 
taikomos 'gazoliną, tankus ir šovinius atvežusiems rusų 
laivams, o Hanojaus priemiestyje bombos išmestos ka
reivinių ir karo sandėlių rajone.

Dar nesuspėjo sugrįžti karo lakūnai, Vietname vei
kianti karo vadovybė dar nespėjo padaryti, paruošti ofi
cialaus pranešimo apie bombardavimą, krašto apsaugos 
sekretorius dar nepadarė pranešimo visuomenei, o trum
paregiai politikai ištisą sekmadienio popietę reiškė pa
sipiktinimą šiaurės Vietnamo bombardavimu. įdomu, 
kad ir didžiosios radijo stotys skyrė tiek daug laiko rin
kimus laimėti norintiems trumparegiams kandidatams. 
Haifongo uoste iškritusios bombos, matyt, Įskaudino, 
jeigu skausmo šauksmas Ameriką pirma pasiekė iš šiau
rės Vietnamo, o ne iš pietinio Vietnamo radijo stočių.

šios trumpos kelionės tikslas, 
besiartinant dideliems politi
niams Įvykiams Kalifornijoje — 
ryšium su respublikonų parti
jos konvencija San Diego mieste 
(rugpiūčio mėn. 21-23 d. d.).

Kol pasieksime San Diego — 
stabtelkime nedideliame San 
Clemente miestelyje, esančiame 
pusiaukelėje tarp Los Angeles 
ir San Diego, kuris nuo pat savo 
įsikūrimo buvo nežymiu pajū
rio keliaunininkų poilsio atra
mos tašku, nes kol pastarojo de
šimtmečio tėkmėje miestelį ap
lenkiantieji greitkeliai nebuvo 
pratiesti — per miestelį ėjo vie
nintelis pajūrio kelias nuo San 
Francisko iki San Diego ir čia 
būdavo gera poilsiui sustojimo 

taikos Vietname: Jis paspartino prezidento Johnsono 
pradėtą vietnamiečių apmokinimo planą ir atšaukė di
doką skaičių Amerikos karių, bet iki šio meto jam ne
pavyko baigti karo Vietname. Jis net į Pekiną važinėjo, 
kad galėtų galimai greičiau baigti Vietnamo konfliktą. 
Gal jam ir pavyko ši klausimą kiek sušvelninti, bet tuo 
tarpu Maskva dar labiau pradėjo ginkluoti šiaurės Viet
namo komunistus. Paryžiuje “taikos” konferencijoje 
vietnamiečiai kiekvieną kartą statė vis didesnius reika
lavimus, o pačiame Vietname jie gabeno ginklus Į pietus 
ir ruošėsi naujam puolimui.

Pietų Vietnamo karo vadovybei patyrus, kad komu
nistai ruošiasi naujam puolimui ir traukia tankus ne tik Į 
pasienį, bet ir į demiltarizacijos zoną, Amerikos karo 
lėktuvai pradėjo naikinti komunistų karo centrus. Pir-

Pirmas atsiliepė ir garsiausiai per radiją šūkavo 
sen. George įMcGovern. šis senatorius tikisi gauti de
mokratų partijos nominaciją prezidento pareigoms. Jis 
mano, kad nuolaidomis galima komunistus apraminti ir 
rasti su jais bendrą kalbą. Jis, matyt, yra įsitikinęs, 
kad su komunistais galima taikiai gyventi, . viską jiems 
atidavus. Jis nežino, kad per 50 metų įvairūs politikai 
panašiai galvojo, bet šiandien jie nieko negali pasakyti 
apie tokios politikos pasekmes, nes komunistai jiem 
burnas užčiaupė.

Nejauku buvo klausytis, kad ir sen. Edmund Mus- 
kie, rimčiausias demokratų partijos kandidatas, ma
žai kuo skyrėsi nuo sen. McGovern. Jis rengiasi pasiūly
ti įstatymo projektą, kuris neleistų prezidentui Nikso- 
nui siųsti karo lėktuvų į šiaurės Vietnamą. Panašiai gal
voja ir Illinojaus senatoriai Percy bei Stevens. Jie im
sis priemonių, kad senatas pravestų nutarimą varžan
ti ginkluotų jėgų viršininko teises. Mažai kuo sky
rėsi ir kongreso atstovo Roman Pucinskio ant grei
tųjų padaryti pareiškimai...

Rinkimus laimėti norintieji politikai bando suda
ryti įspūdį, kad tiktai jie nori taikos. Jie užmiršta, kad 
prezidentas Niksonas taip pat nori taikos. Taikos no
rėjo ir prezidentas Johnsonas. Prezidentas Niksonas 
rinkiminėje kampanijoje buvo net prižadėjęs pasiekti

miausia buvo bombarduoti demilitarizuotoji zonon su
traukti kariai, o vėliau paliesti ir pasienyje esantieji ka
ro sandėliai. Priešui padaryti nuostoliai, bet naujais so
vietų tankais ginkluoti komunistai prasilaužė pro demi
litarizuotą zoną. ir veržiasi į pietus. Atvežtos priešlėktu
vinės patrankos gina pirmyn žygiuojančius komunistų 
batalijomis. An Loc provincijoje komunistai pradėjo puo
limą 75 sovietų tankais. Iki šio meto tokių didelių ir vie
tos sąlygomis pritaikytų tankų vietnamiečiai komunis
tai neturėjo. .

Trumparegiai politikai savo balso nekėlė, kai ko
munistai sutraukė karo jėgas į demilitarizuotą zoną ir 
pradėjo veržtis į pietus. Jie tylėjo, kai komunistai trau
kė tankus į Laos pasienį ir atidarė tris naujus fronto ruo
žus pietų Vietname, bet jie reikalauja, kad Amerikos la
kūnai nebombarduotų šiaurės Vietnamo. Tokia trum
parege politika taikos Vietname nepasieksi. Trumpare
gė politika ir kraštui nenaudinga. Trumparegių politikų 
protingi rinkėjai nerenka.

Būtų labai liūdna, jeigu trumparegės politikos šali
ninkai atsistotų JAV priešakin. Jeigu jie siūlo komunis
tams daryti nuolaidas tuo metu, kai komunistai “taikos 
.derybas” naudoja puolimams organizuoti, tai kokio už
tarimo galima iš jų tikėtis rusų pavergtoms tautoms ir 
į Sovietų Sąjungą įjungtoms Baltijos valstybėms?

miais, turistams, bet ir kontra
bandininkams (žmonėmis bei 
prekėmis) į Meksiką ir iš Mek
sikos. Niekas dėl to nesisielojo 
ir San Clemente miestelio var
das nebuvo linksniuojamas spau
doje, kaip tai yra daroma da
bar, kai čia įsikūrė prezidentas 
R. Nixon. Jis čia, prieš keletą 
metų, nusipirko vilą, kuri dabar 
vadinama vakariniais Baltai
siais Rūmais (tikriau būtų — 
Baltieji Rūmai Amerikos Va
karuose, gi lietuviškai dar tiks- 
liau — Prezidentūra Amerikos 
Vakaruose), nes kai prezidentas 
čia atvyksta poilsiui ar pasitari
mams, ta jo vila pasidaro prezi
dentine įstaiga (prezidentūra), 
kurioje, daromi nutarimai ar 

duodami Įsakymai, kaip kad pa
prastai tai daroma Baltuosiuose 
Rūmuose Amerikos sostinėje, 
Washington D. C.

Prezidentūros, kad ir laikinos, 
atsiradimas drastiškai pakeitė 
bent laikinai miestelio (apie 
18,000 gyventojų) gyvenimo bū
dą: San Clemente vardą staiga 
galėjai pastebėti Amerikos stam
biausiuose laikraščiuose, radi
jo komentatorių pastabose bei 
TV vaizduose. Kai prezidentas 
čia apsistoja — jį atlydi “armi
ja” žmonių, kurie šiaip jau var
giai čia stabteltų: žurnalistai (ne 
žurnalistėliai), radijo ir TV tech
nikai, nekalbant jau apie prezi
dento saugumo tarnybos perso
nalą ir valdininkus, kurie priva
lo vykti ten — kur j ų “bosas” ap
sistoja. Toks skaitlingas bū

rys (su gerais kelionpinigiais ir 
dienpinigiais) neįprastų “turis
tų” miesteliui duoda naują gy
venimo būdą, nes geriausi vieš
bučiai užpildomi neįprastais sve
čiais, geriausi restoranai ir ba
rai prisipildo lankytojais, ku
rių šiaip jau čia nebūtų buvę 
galima matyti per visą miestelio 
istorijos laikotarpį... Paliekama 
čia, tokiomis progomis, daug pi
nigo, kurį sumoka mokesčių mo
kėtojai. Ne be reikalo “plepa
ma”, kad nei vienas Amerikos 
prezidentas nesišvaistė taip gau
siai mokesčių mokėtojų pinigu, 
kai tai daro prezidentas R. Ni
xon, keliaudamas labai plačiai ir 
įsikurdindamas taip ištaigingai 
prie Pacifiko ir Floridoje. Kiek
vienas jo pajudėjimas į vienus 
ar kitus (Kalifornijoje ar Flo-
ridoje) pagalbinius Baltuosius 
Rūmus kainuoja šimtus tūkstan
tių dolerių. Tai nieko nekainuo
ja jam asmeniškai. Sutinku — 
tai jo privelegija. Sumokame— 
mokesčių mokėtojai. Stebimasi 
tik tiek, kad į tokį ištaigingumą 
pasikėlė labai neturtingos kil
mės prezidentinis kandidatas. 
Bet kita vertus, juk tai Ameri
ka: nežiūrint kokia tavo kilmė 
— dideliu užsispyrimu ir darbu 
gali į kopti Į pačias viršūnes. 
Prezidentas R. Nixon yra vie
nas iš tokių, kad ir retų, pavyz
džių, savo darbštumu.

Kai prezidentas R. Nixonas 
čia pirko rūmus — pakilo garsas 
iš tam tikrų biznio sluoksnių, 
kad dabar šiame miestelyje ne
kilnojamo turto kainos iškils, 
gal, dešimteriopai... Nieko pa
našaus neįvyko. Kainos, tiesa, 
kiek pakilo, gal 10% ar nežy
miai daugiau tai ir viskas. Nes- 
gi visi žino, kad R. Nixon nėra 
amžinas prezidentas ir jo vila, 
pasibaigus prezidento kadenci
jai — gerų geriausiu atveju dar 
po ketverių metų, teliks tik bu
vusio prezidento šeimos priva
čia rezidencija, jei R. Nixono 
šeima pajėgs ją išlaikyti. Yra 
tiesa, kad pastaraisiais keleriais 

metais gyvenamųjų namų staty
ba San Clemente miestelyje ir 
jo apylinkėse labai padidėjo, bet 
tai neturi nieko bendro su laiki
niu vakarinių Baltųjų Rūmų at
siradimu. Kalifornijoje, ypačiai 
jos pietinėje dalyje, statyba ple
čiasi visur, nes dėl gero, šioje 
geografinėje srityje, klimato 
Čia atsikelia gyventi daug žmo
nių iš kitų Amerikos vietų, o 
pagaliau į užmiesčius “bėga” ir 
pačios Kalifornijos didmiesčhj. 
gyventojai, ypač iš Los Ange
les, nes čia, kad ir geriau ir gra
žiau kaip daugelyje kitų Ame
rikos didmiesčių, bet vistiek nė
ra patogu ir sveika, ypač senes
nio amžiaus žmonėms, nekalbant 
jau apie pensininkus. Todėl ir 
San Clemente miestelio augimą 
reikia laikyti normaliu — lygi
nant su pietinės Kalifornijos iš 
viso gyventojų prieaugliu.

Ar yra San Clemente mies
telyje lietuvių? Taip, yra. Kiek 
jų, negalėčiau tikrai pasakyti, 
nes nespėjau perskaityti visą 
miestelio telefono abonentų kny
gą, kurioje galima būtų užtik
rinti lietuviškų pavardžių. Ne 
be to, žinome, kad yra ir lietu
vių, sakyčiau net gerų lietuvių, 
kurių pavardės jau skamba ne
lietuviškai. Dėl to ir iš telefono 
abonentų knygos tiksliai nesu
žinosi ar ir kiek čia lietuvių esa
ma. Vienas, visai aiškus lietu
vis, čia įsikūręs (pastatydinęs 
puikų butinį namą visai pajūry
je ir kaip tik netoli nuo vakari
nių Baltųjų Rūmų) prieš keletą 
metų — tai Vincas Dovydaitis, 
(taip įrašyta ir telefono abo
nentų knygoje), anksčiau turė
jęs vieną moderniškiausių mote
lių (taip pat prie jūros) Pišno 
Beach, kurį pardavęs Įsikūrė 
čia — San Clemente. Nuo jo 
balkono matosi R. Nixono vilos į 
stogai ir sodų medžių viršūnės. 
Tai tur būt artimiausias lietu
vis vakarinių Baltųjų Rūmų pa-: 
šone j e. Laikui bėgant paaiškės 
ar šiame, dabar reto garso, mies
telyje gyvena ir daugiau lietu
vių.

Nelabai toli, gal kiek virš de
šimties mylių gero kelio, yra virš 
20,000 gyventojų miestukas Vis
ta (toliau nuo jūros), kuriame 
užtinkame jau daugiau lietuviš
kų vardų, štai tokie: Damulis 
(turįs didelį motelį dykumų 
miestelyje Indio) — čia pirko 
didelę avokadų farmą, kurią pri
žiūri važinėdamas, kiek laikas 
leidžia nuo biznio Indio motely
je. Kiti vardai (pavardės): Či- 
ras, Budvilaitis, Dambrauskie
nė, Cibas. Be abejo, yra ir dau
giau, bet ir tie, kaip kad ir San 
Clemente, paaiškės vėliau. Kiek 
toliau jau grįžtant iš Vista į pa
jūrį ir San Diego kryptimi, kita 
puiki kurortinio pobūdžio vie
tovė — miestukas Encinitas. Čia 
taip pat yra (mažiausia vienas ?) 
lietuvių — Juozas Radvalis, be- 

sivercįąs pavyzdingu orkidėjų 
auginimu. Jis savo išaugintų žie
dų pareikalavimą nutiesė nuo 
Pacifiko iki Atlanto krantų, lai
mėdamas eilę pirmųjų pryzų tos 
rūšies gėlių kultūros puoselėji
me.

Taigi, kaip matome, kiek pa
keliavus ir pasidairius lietuvių 
galime rasti gyvenant beveik 
kiekviename Pacifiko krantų did
miestyje ar miestelyje, net visai 
artimoje Amerikos vakarinių 
Baltųjų kaimynystėje. Jie vi
si čia žinomi ne tik kaip lietu
viai, bet ir lygiai geri Ameri
kos piliečiai ir įsikūrę ne tik 
gerai, bet net daug geriau — tur
tingiau ir pavyzdingiau negu 
tūkstančiai vietinių amerikie
čių. Tokie čia yra lietuviai iš 
Lietuvos.

Tiek šiuo kartu iš San Cle
mente — nuo prezidentinės re
zidencijos pašonės. Laikui bė
gant — iš Čia “Naujienų” pus
lapiuose pasimatysime dažniau.

Kitas laiškas bus iš San Die
go, Amerikos-Meksikos pasienio 
miesto (arti 700,000 gyvento
jų), kuriame šių metų rudenį 
įvyks respublikonų partijos sei
mas — konvencija, nežiūrint, 
kad prieš tai buvo dauguma 
miesto pareigūnų, bet to pagei
davo prez. R. Nixon. Matykite, 
tuo metu (rugpiūčio mėn.) San 
Diego miestas visada būna per
pildytas turistais ir jam nerei
kia jokios politinės iškabos, ga
linčios pakeisti miesto vardo kil
numą, kuriuo jis iki dabar nau
dojasi. čia( San Diego, yra vie
na svarbiausių, Pacifiko vande
nyno, Amerikos karo laivyno 
uostų — bazė, davusi miestui 
savotišką j Orinio gyvenimo sim
bolį. Dabar, matykite ryšium 
su respublikonų partijos konven
cija čia organizuojamos demon
stracijos, kurioms žadama su
traukti net 25,000 demonstran
tų. Tiesiog juokinga — miesto 
pareigūnai jau dabar tariasi su 
demonstracijų organizatoriais 
dėl patogios, saugios, sanitari
niai sveikos ir publikai viešos 
vietos demonstrantams...

Iš čia, San Diego, bus kitoks 
vaizdas.ir apie to’miesto lietu
vius, kurių ten jau galima skai
tyti dešimtimis, o jų įsikūrimą 
reikėtų išvesti dešimtmečiais at
gal, net siekiant ankstyvuosius 
lietuvius — Amerikos imigran
tus.

Tad iki pasimatymo “Naujie
nose” — iš San Diego, neužilgo.

Lietuva: taipgi perka r perduoda 
ir progas mano tiktai per
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Valstietis nuo Vabalninko
3 ♦

Ir štai prieš akis iškyla savita figūra — 
Balys Sruoga. Humanitarų auditorijų pa
žiba, poetas kūrėjas, mokslo daktaras. 
Rytų ir Vakarų universitetų mokytinis. 
Jaunas ir entuziastiškas, kūrybiškas karš
tas ir sąžiningai darbštus, jis nė pats ne
žinojo, kaip ir kiek savo studentams įta
kos darąs. O tai jis — ne tiek iškilmingu, 
profesoriškai apvaldytu žodžiu ex cathed
ra, kiek visu asmeniu, savo išvaizda ir 
elgsena — padėjo mums garbingai atsa
kyti Į aną skaudų ir gyvybinį sąžinės klau
sima.

Viena geriausių fakulteto galvų, B. 
Sruoga atsistojo gyvu ir ryškiu pavyzdžiu, 
kaip paprasto valstiečio sūnus nuo Vabal
ninko. žymiausiuose Rusijos ir Vokietijos 
išminties centruose inteligenciją subrandi
nęs, aukščiausius mokslus pasiekęs ir ta
lentingu rašytoju pasireiškęs — vis dėlto 
išliko nenuklaidintas nuo gimtinio kaimo 
šaknies, toks pats gryniausias aukštaitis, 
tokio pat lietuviškai tiesioginio būdo ir 
paprastos išvaizdos, tokio pat nenusukto 
žodžio, nemeluoto mosto. Nors jautriau
sias studento dienas išgyvenęs garsiose 
Rusijos ir Bavarijos sostinėse, betgi jo ne
papirko didmiesčių prabanga nei kitokios 
puikybės, jam neprilipo jokių svetimų 
nuosėdų: net nė slaviškai poniškos poli- I 

tūros, kuri pigiu paviršutiniškumu yra 
atgrasi lietuviui, nė germanų, mokslinčių , 
išdidaus putlumo, nė akademinių snobų 
sustingimo. Svetur išragauti kilnių menų 
ir brangių puošnybių smaguringi vynai, 
kunigaikščių bei grafų pavyzdžiai — tar
tum nepalietė B. Sruogos tvirtos asmeny
bės, nesuardė jo vienalyčio savaimingu
mo: jis likosi kas buvęs. Tik prisisėmę ži
nių ir išlavino protą, tik praplėtė dvasios 
akiračius. Bet siela tebetvinksėjo per kar
tų kartas įgimtomis Aukštaičių žemės sul
timis. Todėl jis ir dėstydamas slavų žodi
nę kūrybą ar tolimų graikų teatro meną — 
savo asmeniu alsavo kaip labiausiai savas 
ir lietuviškas profesorius. Paprastas ir na
tūralūs, santūriai drovus ir kruopščiai 
pareigingas, be išdidumo ir įkyrios egzal
tacijos, vien godus gehnių siekiančios iš
minties ieškotojas.

Nors jau garsėjo poezijos kūryba ir 
stiebėsi vienu žymiausiu jaunosios kartos 
autorių pradininku, bet tuo nei didžiavo
si. nei puikybė sprandą rietė, o sėsdavosi 
priešais pultą kaip eiliniausias lektorius, 
mokslų aukuro nuolankus tarnas. Ir ap
ranga buvo itin pilkšvai paprasta, nieku 
akies ncrėžė, tarytum tyčiomis pabrėžiant 
vien vidujinę žmogaus vertę, o ne pavir
šiaus pomėgius. Žvilgsnis beveik nedrą
sus, vidun nusiteikęs. Visas įspūdis — 
tikro dvasios žmogaus, inteligento moksli
ninko, beveik asketiškai savo pareigą įsi
mylėjusio.

Studentai greitai su juo susidraugavo 
I kaip lygus su lygiu (jo būta nedaug ir vy

resnio) ir broliškai brangino jo bičiulys
tę (atsimenu: literatūrines vakarones ankš
tame Sruogų bute). Ir prisirišo prie jo už
degti jo nemeluotu veržlumu į menus ir 
mokslus, ir šventai tikėjo kiekvienu jo 
žodžiu ir gyvai pasekė jo entuziazmu, jo 
asmens ggrynumo paveikslu (pvz. teatro 
seminaro studentai).

Ir didžiavomės juo žinodami, kad tai 
vienas gabiausių ir mokyčiausių žmonių 
mūsų krašte.

Be abejo, tokia B. S. savaiminė, t. y. 
sveikai įgimta, istinktinė atspara, išliekant 
pirminio savitumo paprastume, nešlifuo
tame valstiečio tiesioginume — poniško su
kirpimo miestiečiui atrodė peiktinai kai
miška. mužikiška.

Bet mes, grynakraujis lietuviškos velė
nos jaunimas, žinojome kad tas .nenuglu
dintas savitumas ir yra pati brangiausia B. 
Sruogos savybė. Be to, išlaikymas individu 
alios etninės, iš gimtojo kamino įveldėtos 
dvasios ir formų — regis, jam ir buvo di
dysis jėgų šaltinis kūrybos žiedais pražy
dėti. Tas jo nenuglaistytas būdas, šakotas 
ir kampuotas savitumas — tai jo ištikimy
bė pirminiam gemalui; tai iš tėvų protėvių 
įsiginiti asmenybės pradmenys, kuriuose 
sukaupta maksimumas kūrybinės liepsnos. 
Visa lai padeda žmogui nenuklysti nuo sa
varankaus kelio neprisigerti svetimų įta
kų ar srovių, nesigaišinti dvasiniams prisi
taikymams ar persikeitimams, išlaikant 
vidujinį vientisumą, ” betarpišką žmogiš
ką genijaus jėgą.

Yra žinoma, kad bet koks pirminių, t. 

y. įgimtų savybių žalojimas (sąmoningai 
jų išsižadant arba nejučiom pasekant) — 
kaip kirviu pakerta žmogaus asmens pil
natvę, suardo jo prigimties kūrybiškumą, 
susmukdo jo reiškimosi grynumą ir tobu
lėjimo plėtimą. Taip būna pvz., kai as
muo atitrūksta nuo savo tautybės ir siekia 
kitur pritapti arba persimeta į skirtingą 
luomą, net kai keičia įsitikinimus, princi
pus, pasaulėžiūrą. Kas atsižada tėvų, pro
tėvių įsigimtos dvasios pradų, tas kaip 
žmogus menkėja, jo asmuo darosi netvir
tas, svyruojantis, suskilęs.

Taip tad ue tiek iš B. S. profesoriškų 
žodžių, kiek iš jo žmogiškos asmenybės 
pa vyzdžio mes įsitikinome, kad dabar — 
jau ir mokytam lietuviui nėra gėdos likti 
ištikimu sau pačiam, t. y. savo kilmei, tė
vų luomui bei papročiams, išraiškai, bei 
elgsenai savo etniniam charakteriui. Ir 
nuo čia prasidėjo tikroji — jau demokra
tinė Lietuva! Jau nebuvo būtina mūvėti 
baltom pirštinėm ar vilkėti fraką, kad 

1 taptum kultūringu žmogumi. Ir B. S. ga
lėjo Kasimiero Sapiegos lūpomis tarti: 
“Bajorų mirė Lietuva, ne mūsų”. Su titu
lais ir frakais drauge mirė ir valstiečio pa
niekinimas. Ne vien valstybine vėliava ir 
sava kalba jis patapo lygiavertis bet sykį ir 
jo artojiškas būdas, jo papročiai ir drabu
žiai. etniniai ir estetiniai polinkiai, jo 
žmogiška išraiška santykiuose su kitais — 
nebuvo peiktini, žemesne rūšimi laikomi.

O iš tikro nebuvo lengva užguitą kai
mietį staigiai pakelti lygiaverčiu žmogumi. 

Anot B. Railos, “menkavertystės komplek
so išnuodijimas vienas iš sunkiausių reika
lų mūsų mažai tautai”. Kai mūsų tėvynė, 
vėl įžengdama į savarankumo areną, pasi
rinko demokratini kelia ir atsisakė luomi
nių prietarij — iš pradžių pasijuto lyg 
baugštus naujagimis, silpnai bestovįs ko
jose. Kai kam vis rodėsi, kad vistiek dar 
turėsime mokytis tariamai aukštų pavyz
džių (pvz. iš Varšuvos), kad turėsime pa
sekti įsigalėjusiom poniškom formom. 
Netikėta, kad staigus ir bekompromisinis 
demokratiškumas būtų kraštui naudingas. 
Ne vienas lengvatikiškai gėdijosi, kad esa
me tik ūkininkų juodadarbių tauta, be la
kuotų didžiūnų elito. Kitas net mėgino bu
vusių svetimų luomų formomis bent pavir
šiumi dangstytis ir puoštis, kad prieš kitus 
pasirodytume kilnesni, šlovingesni. Bet 
tai jau šiaudadvasių baugštumas, ilgo sve
timiems vergavimo paseka, o sykiu — ir 
neįvertinimas .savo tautos gyvybinės dva
sios.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
"N A U J I E N A 9”
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Jei neatsiliepia* skambinti 374-80*12
Talof.; PRospact 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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Rez.: 3241 WEST 66th PLACE
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DR. C K. BOBELIS 
n

DR. B. B. SEITON '
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CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 
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Rezid.: 388-2233
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Pietų Amerikoje
Buenos Aires lietuviu kronika

— Ricardo Sabeckis, velionies 
Jeronimo ir Brunos Vikeraitės 
Sabeckų sūnus, baigė chemijos 
fakultetą Buenos Aires univer
sitete ir gavęs inžinieriaus-che- 
miko diplomą, universiteto re
komenduotas, dirba mieste Mo
ron.

— Roberto Cernis, ekon. moks
lų fak. studentas, garbingai at
sitarnavęs Argentinos kariuo
menėje, grižo į savo tėvų Povilo 
ir Paulinos Vikeraitės Černių 
namus Buenos Aires. Sykiu gar
bingai atsitarnavo paskutinio 
Kurso medicinos studentas Enri
que Bagdanavičius iš Villa Pue- 
yrredon, atlikęs tarnybą klini
koje.

— Elta praneša, kad Vilko lė
šomis leistas Eltos biuletenis is
panų kalba vėl pradės eiti Ar
gentinoje. JĮ redaguos prof. Ka
karieku. ALOST skelbė gana se
niai, kad jo straipsnis apie Lie
tuvą pasirodys dienraščio La 
Prensa giliaspaudės skyriuje.' 
Laukiame.

— Br. Jurgis Brizgys, didžiu
lės Colegio Salesiano San Jose 
spaustuvės vedėjas, Rosario 
mieste, mašinų užpirkimo reika
lais, keliems mėn. išvyko Į Eu
ropą.

— Mirta Rukšėnaitė, Stasio ir 
Elenos Baranauskaitės Rukšėnų 
duktė, architektūros stud, viena 
iš žymiausių Ansamblio Ram- 
bynas šokėjų, gegužės 6 sukuria 
lietuvišką šeimos židinį su Ra
polu Paršeliu, Antano ir Natali-

jos Santarai t ės Paršelių jaunes
niuoju sūnum, spaustuvininku, 
taipgi Rambyniečiu.

— Ruben Čekanauskas, Bue
nos Aires Universiteto inž. fak. 
studentas, kovo pabaigoje viešė
jo pas Sao Paulo lietuvius Bag- 
džius, Juodelius ir pas kitus, ku
riuos teko pažinti čia jiems lan- 
kanties.

— Inž. Džiugas Sarčius, Har- 
za y Asociados statomos elektri
nės, vienos iš didžiausios prie 
Parana upės reikalais, lankėsi 
Paragvajuje kovo pradžioje.

— Inž. Vytautas Gogelis, di
džiulės refrektarinių plytų Įmo
nės A. P. Green direktorius 
(Gerente), porai mėnesių laiko 
išvyko lankytį tos rūšies Įmo
nes JAV. Inžinierius V. Goge
lis savo kelionėje po įvairias JAV 
vietas, greičiausiai aplankys 
Ciudad de Mexico ir Kanadą, kur 
turi giminių.

Spaudos balius atskuba

Marquette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacija 
rengia linksmą pasasario spau
dos balių, lietuviškai spaudai, 
radijo ir televizijos programoms 
paremti.

Balius Įvyks š. m. balandžio 
mėn. 22 d. 6 vai. vakare, Mar
quette Parko parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave. Ba
liaus globėjai yra Stasė ir Juo
zas Bacevičiai. Nuoširdžiai pra
šome atsilankyti. Jūsų lauks ma
loni lietuviška muzika, meninė 
dalis su linksmybėmis, geriau
sias šiltas lietuviškam skoniui 
maistas. Stasys Patlaba

Susirinkimų Ir perengimų 
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 
trečiadienį, 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 į mūsų klubą kandidatų atsi
vesti. Po susirinkimo bus vaišės.

W. Mankos, sekr.

GRADINSKAS

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai; PR 84)833 Ir PR 8-0834 I»_ -... ..... *

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUČELIŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

-Ofiso tel.: HE 4-1818 erba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

PATI NAUJOJI i
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

2512 W. 4’ ST. — FR 6-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAI

MOVING '
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A S

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063 *

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

I MOVING
- Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu
į ANTANAS VILIMAS
I 823 West 34 Place
Į Tel.: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2380
Naujės rez. telef.: 448-5545

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

Ofisai 2750 West 71 st St. 
Tol.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

• pagal susitarimą.

4-------------------------------  .. X

ISOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS i

ii ... į

Visos programos S W0PA, Į
1490 kiL A. M.

i
: Lietuviu kaiba: kasdien nuo pirma Į
i dienio iki penktadienio 11—121 

vai. ryto. — šeštadieni ir sek-,
1 madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai; 

ryto.
’Į į

Tel.: HEmiock 4-2413 1
71J9 So. MAPLFWOOD AVE. į

Ii CHICAGO. ILL. fi0t>29 I
’ ■■■; _■ ,-7

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDSV. Tumasonis, M. D., S. C. 

CHIRURGAS 2454 WEST 7Bt STREET 
Oflee telef.- HEmlock 4-2123 
Rezld. fel<»\. Glbton 8-6195

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

p. Šileikis, o. f.M ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba koloms 

* (Areh Support*) ir L L
VaL: g—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Our wildlife hn do defense 
igainst the ctreless use of fire.

Į So please follow Smokey’s ABCs: 
j Always bold matches till okl.

Be sure to drown ill campfires^ 
rtir the esbes, sod drown 

them again. Crash all 
tmokes dead out.

Pleese! Only you can 
prevent forest fires

LAKE WORTH, FLA.
•Neperseniausiai čia įsikūręs 

lietuvių klubas savo narių skai
čiumi vis auga ir šiuo laiku jų 
yra apie 80. Prie klubo priklau
so ne tik čia gyvenantieji lietu
viai, bet gyvenantieji vietovė
se West Palm Beach, Riviera 
Beach, Juno Beach ir kitose ar
timose vietovėse. Prie klubo na
riais daugiausiai prisirašė nese
niai iš kitų vietovių atvykę as
menys, norėdami čia praleisti 
savo senatvės dienas.

Nenuostabu, kad mūsų tau
tiečiai čia apsigyvena, nes šiose 
vietovėse gražūs ir švarūs pa
plūdimiai okeano krantuose, ne
perpildyti, kaip kad yra didelių 
miestų paplūdimiai, kur ant 
smėlio sunku rasti vietą atsi
gulti. čia paplūdimiu gali vaikš
čioti kiek akis mato. Daugeliui 
primena Lietuvos Palangą, tik 
nėra tų dailiųjų kopų, kur atsi
gulus saulė būdevc- kepina kaip 
krosnyje.

Klubo narių susirinkimai Įvyk
sta kiekvieno mėnesio pradžioje 
antrą šeštadienį klubo valdybos 
išnaudotoje svetainėje. Vasa
ros mėnesiais susirinkimų nebū
na.

Išimties keliu, priešpaskutinis 
šio sezono narių susirinkimas 
Įvyko Juno Beach p. Papievių 
naujoje tik ką pastatytoje ir 
puikiai Įrengtoje rezidencijoje. 
Namų šeimininkai, norėdami pa
daryti Įkurtuves sutiko priim
ti susirinkimą savo namuose. Su
sirinkimas Įvyko 2 vai. ir na
rių bei svečių susirinko virš 50.

Susirinkimą atidarė ir pirmi
ninkavo klubo valdybos pirmi
ninkas A. M. Augūnas, sekre
toriavo A. Bortvikienė. Buvo 
perskaitytas ir priimtas perei
to susirinkimo protokolas. Fi
nansų sekretoriumi išrinktas ku
nigas Senkus. Pranešta, kad 
gauti pakvitavimai už aukas 
laikraščiams. Pirmininkas pasi
džiaugė, kad per nepriklausomy
bės paskelbimo Vasario 16 d. mi
nėjimą iš apie 50 asmenų surink
ta 366 doleriai. Tai didžiausia 
suma paukota, jei imti propor- 
cionaliai narių skaičiui. Laike 
šio susirinkimo surinkta 28 dol. 
kankinamo Simo Kudirkos reika
lams. Pinigai bus pasiųsti ati
tinkamai Įstaigai. Buvo pada
ryti nutarimai bėgamaisiais rei
kalais.

Susirinkimui pasibaigus visi 
dalyviai šeimininkų buvo su di
deliu malonumu pavaišinti ska
niais užkandžiais ir Įvairiais gė
rimėliais. Visi dalyviai reiškė 
padėką šeimininkams už tokį 
malonų priėmimą ir lietuvišką 
vaišingumą. Skirstytis niekas 
dar nenorėjo, nes skambėjo lie
tuviška daina. Dainoms vado
vavo nepriklausomybės karų da
lyviai, prisimindami anuos lai
kus.

June Beach lietuviška koloni
ja pradėjo kurtis labai nese
nai po to, kai p. Tomkai prieš 

| keletą metų ant pat okeano kran
to nusipirko ten 13 vienetų mo
telį. (Sapphire Sea Motor Lodge, 
700 Ocean Drive). Atvykę pas 
juos svečiai pamatė gražią vie
tovę panaro patys ten kurti sa
vo gyvenimą senatvei.

Klubo korespondentas

ANNA WERTELKA
Gyv. 6405 S. Spaulding, Chicago, Ill. 60629

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 16 dieną 5:35 vai, popietų, sulaukusi 
31 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Anna WerteLka, anūkė Mary Wertelka ir 

kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas šiandien, 5 valanda po pietų Petkaus Mar

quette koplyčioje, esančioje 2533 West 71st Street.
Ketvirtadienį, balandžio 20 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į Gimimo Panelės švenčiausios parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Onos Wertelkos giminės, draugai ir pažistami n uosi r- 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė ir anūkė.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

+A. < A.
MICHAEL J. KRAINAS

Gyv. 7043 So. Artesian Ave.
Mirė 1972 m. balandžio mėn. 17 dieną, 6:05 vai. ryto, sulaukęs 64 

metų amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: žmona Alice, pagal tėvus Vieraitytė, 2 sūnūs — 

Richard, marti Patricia ir Michael, Jr., marti Birutė, 6 anūkai, 2 se
serys, — Kay-Jasch, švogeris John ir Ann Kinneberg, brolis Charles, 
brolienė Bemice ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė St. Adrian Holy Name Society.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Vietoj gėlių siųsti aukas Vėžio Fondui.
Ketvirtadienį, balandžio 20 dieną 9:15 vaL ryto bus lydimas iš ko

plyčios į Šv. Adrian parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Holy Sepulchre kapinėse.

vVisi a. a/Michael J. Krainas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti’ jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

A. f A.
PETER JANULIS
Gyv. 5124 So. Mason Ave.

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 16 dieną, 2:15 vai. popiet, sulaukęs 
85 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno aps., Šilos parapijoj, Ke- 
liagalių kaime.

Amerikoje, išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: brolienė Selemona Janulis, brolio vaikai — Char

les Janulis su žmona Elenor, Sue Maze (krikšto duktė) su vyru Joseph 
ir Vera Dyzsel su vyru Henry bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Upytės Draugiškam klubui.
Antradienį, 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Lack - Lackawicz 

koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
Trečiadienį, balandžio 19 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Peter Janulis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Brolienė, brolio vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

Septynių Metų Mirties Sukaktis

ISABEL STASIŪNAS
Mirę 1965 metų balandžio mėn. 18 dieną, sulaukusi 73 metų am

žiaus. Gimusi Lietuvoje, Marijampolės apskr., NetiČkampių kaime.
Palaidota balandžio mėn. 22 dieną Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: sesuo Julia Galskienė su šeima, brolis Pijušas, ' 

brolienė Žalnieraitienė su šeima. |
Lietuvoje liko dvi seserys: Marija Kiguolienė su šeima. Ona ir i 

švogeris Matulevičiai su šeima, brolienė žalnieraitienė su šeima ir ’ 
Anglijoje, T>rolienė Ona Juškienė - Old su šeima.

Jau suėjo 7 metai kai negailestinga mirtis atskyrė Tave iš 
mūsų tarpo. Mes Tavęs niekuomet nepamiršime.

Likom nusiminę tik Tavęs liūdėti ir ant Tavo kapo gėlelę padėti.

Nuliūdę lieka:
Sesuo, brolis, brolienė ir kiti giminės.

TĖVAS IR SŪNŪS
HOME

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS’
i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:- y      i

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID ■
1605-07 So. HERMITAGE AVENIU ‘

TeĮ.: T Arda 7-1741 -1742 •

4330-34 So. CALIFORNIA A VENTE L
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED liOFLYČIOb

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS CIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČ^S 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS | 
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401 i 
-------------------;------------------------------------------- ;----------- — J

BUTKUS - VASAITIS [
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1903 I

PETRAS BIELIŪNAS 
' b 

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-113o-1139 j 

t

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) j

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HAlvSTED STREET Phone: YArds 7-1911 - - 1 * 4 " " j I

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phon^ Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
>outh Holland^ niinoii I
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Lietuvių demonstracijos 
Civic Center Plazoje 

šeštadieni, orasĮzuitų provinciolas. Po trumpo 
palankus, pūtė Įžodžio, programos vedėjas pa- 
protarpiais kri- 
i miesto centrą 

gana didelė minia 
kurie pasiryžo

Nors Didiji 
buvo nelabai 
šaltas vėjas ir 
to snieguolės, 
susirinko
demonstrantų, 
š. m. balandžio 1 dieną išreikš
ti griežtą protestą prieš barba
riškus komunistų veiksmus 
okupuotoje Lietuvoje. Sunkio
se priespaudos sąlygose jie 
pajėgė surinkti 17.000 parašų, 
gindami tautos ir tikėjimo lais 
vę. Nors jie labai gerai žino, 
kokios bus pasėkos, areštai ir 
visokie nemalonumai, bet jie 
to ncjiabūgo. Laisvė jiems yra 
brangesnė už viską. Jiems jau 
nusibodo nešti komunizmo už
dėti vergijos pančiai, 
jų atsipalaiduoti,
vo pasaulio lietuviai, 
jiems visokeriopai 
sigailėdami laiko

nori nuo 
O mes, la iš

turime 
padėti, ne-
nei pinigų

,;f a

'i:

Komikas Woody Alien neseniai vaidino trijuose naujuose filmuose, 
kuriu du dar nepasirodė teatruose.

ššššt

iti-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE
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 !

kvietė Karilę Valaitienę. Visi 
sugiedojo “Dievas mūsu prie
glauda ir stiprybė”. Vysk li
pas Vincentas Brizgys, plaėdauĮ 
nepalietęs, išryškino sunkią re-| 
ligijos padėti okupuotoje Lie-;

Minia suklaupusi niel-' 
Lietuvą ir;

Trum- Į 
i kon-Į 
Dievas Į 

paverg-j 
Daugiausia mi-’ 

skaitymas iš-l 
o maldaknygės 

Gelbėk Mus”. Ištrau- 
tė : J. Jasaitytė, L J 
r D. Vaitkevičiūtė. 

Maldą sukalbėjo kun. Povilas 
Dilys. Evangelikų Reformatų 
PresbiterSan bažnyčios dvasi
ninkas. Jis reiškė mintį, kad 
greičiau ateitų neteisybės per
galė.

Lietuviai studentai įspūdin
gai pasirodė estradoje prie 
mikrofono. Mergaitės apsiren
gusios tautiškais rūbais, viena 
po kitos meldėsi prie mikrofo
no už 17,000 lietuviu, kurie 
pasirašė reikalavimą, kad jiems 

teisė laisvai 
Aukščiausio, 

paneštų jiems 
nemalonumus

tuvoje. 
dėsi už kenčiančia 

C

persekiojamą tikybą, 
pai kalbėjo kandidatas 
gresą 1). Coinan, tegul 
padeda išsivaduoti 
toms tautoms, 
nią sujaudino 
traukų 

■‘Marija

I <T, 
dalyviu nu-įDemonstracijos 

vežimui i miesto centra, buvo 
pasamdyti 3 autobusai, kurie 
paėmė prie Marquette Parko 
parapijos bažnyčios susirin
kusius demonstracijos daly
vius. Center Plazoje ant pa
minklo piedestalo buvo pasta 
tytas medinis kryžius, ant jo 
apsukta Lietuvos vėliava, per
rišta juodu kaspinu. Reiškia — 
valstybė pavergta ir tauta kan
kinama.

Minioje plakatų miške buvo 
matyti Įvairiausių užrašų, smer 
kenčiu komunizmo žiaurius 
veiksmus ir jų suktus melus. 
Minios priešakyje latvis Zie- 
rinč. nešiojo didžiuli širdies 
pavidalo plakatą, Kristaus pa
veikslą su Įrašu. Jo paties ran 
kos ir kojos surakintos rete
žiais. Trys Baltijos valstybės 
neša sunkia komunistine ver
giją.

Demonstraciją pradėjo tė
vas Gediminas Kijauskas, jė-

žmonių. Buvo matyti daug jau
nimo ir organizacijų atstovų. 
Visi kalbėtojai nuteikė minią 
patriotišku entuziazmu, tai bu 
vo taikios minties išreiškimas. 
Tiktai galop Edvardas Šuma
nas savo karštoje kalboje krei 
pėsi į minią Įreika landa mas, 

nuvažiavęs i 
reikalautu Lietuvai 
Lietuviams Į pagal- 
papildė demonstran

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

EXPERIENCED 
SALAD GIRL

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

RED STAR INN
4179 IRVING PARK 

Phone — 286-7788

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS ATSKIRAS KAM
BARYS ramiam name netoli Nau

jienų. Telef. 666-9312 po 5 v. v.

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS su vienu miegamu antram aukš
te, gazu šildomas. 1410 So. 49 Ave., 
Cicero. Tel. TO 3-0609 po 4 vai. p. p.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IE ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKKJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 1-Tlkl

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

melstis. Prašė 
kad jie lengvai 
daromus visus 
ir fizines baudas. Maldas skai
tė: Algis Jasaitis, Jurgis Bra
dūnas, Gražina Vindašiūtė, Vy 
tautas Narutis ir Giedrė čepai- 
tytė. Studentas Rimas Černius 
perskaitė peticiją.

Kongreso atstovo Drevins- 
kio telegrama buvo perskaity
ta, kuriam minia sukėlė dide
les ovacijas. Jis griežtai pro
testavo komunistų Lietuvai 
daromas neteisybes ir religijos 
persekiojimą.
apskaičiavimą, 
joje dalyvavo

Pagal žvilgsnioO o

demonstraci-
virš tūkstančio

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — S3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

minia £
kad R. Nixonas, 
Maskvą 
laisvės.
bą atėjo 
tų skaičių ir palaikė solidaru
mą draugiškos tautybės: latviai 
estai, baltgudžiai, ukrainiečiai 
ir kitų tautybių žmonės, 
matyti, 
spaudos 
kad tas 
po visą 
stracijos 
pareiga neatlikta. Ne 
tik pradžia, turime vieningai 
reikalauti kad okupantas kuo 
greičiau išsinešdintų ir Lietu
vai paliktų savo reikalus pa
čiai spręsti. Neturi mūsų ko
vos dvasia silpnėti, bet turi ji 
stiprėti, iki bus pasiekta ga
lutinė pergalė. Pabaigai sugie
dotas Tautos Himnas.

A. S taken as

17. Kuprys, Saulius
18. Kušlikis, Benediktas
19. Lapas, Raimundas
20. Mikaliukas, Saulius
21. Mildažiūtė, Aušra
22. Milišauskas, Antanas
23. Nainytė, Laima
2-1. Nainytė, Rūta
25. Paukštys, Vytautas
26. Petrikaitė, Margarita
27. Razma, Antanas Jr.
28.
29.

dentė — sopranas, laimėjo Far- 
well konkursinę premiją. Ji 
yra pirmaujanti savo klasėje ir 
laimėjusi pirmąsias vietas įvai
riuose konkursuose, 
žybose dalyvavo 
jų ir dainavimo 
rinkti studentai.

šiose var- 
miesto kolegi- 
>mokyklų at-

A. Oskielunas, 
jaun. karinin-

31.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA 12 butų 
5 metų namą. Modernūs įrengimai, 
$24,000 pajamų per metus. 26-tos ir 

Austin apylinkė.
Cicero. Tel. 863-2231.

Buvo 
televizijos, radijo ir 
reporteriai. Norima, 
kuo plačiau pasklistų 
pasauli. Tos demon- 
nėra baigtos ir mūsų 

čia v ra

KUN. SUGINTAS 
LIGONINĖJE

Amerikos lietuviams plačiai 
pažįstamas kun. Benediktas 
Sugintas sekmadienio ryte buvo 
nuvežtas į šv. Kryžiaus ligoninę, 
kur jis gerų specialistų gydo
mas.

Kun. Sugintas dar prieš sep
tynias atvyko į Marquette Par
ko bažnyčią, kur jis rengėsi 
mišioms. Jau buvo užsidegęs 
žvakę ir besirengiąs išeiti iš za
kristijos, kai staigiai neteko są
monės ir krito visu sunkumu, 

sutrenkdamas galvą į
grindis. Jam buvo suteikta pir
moji pagalba ir iššaukta ambu- 
lansa, kuri paskubomis ligonį 
nugabeno į šv. (Kryžiaus ligo
ninę.

Kai bus apgydyta žaizda, tai 
kunigas turės kelias savaites pa
būti ligonių priežiūros ar sene
lių namuose. Be slaugės prie
žiūros jis negalės būti.

’ sunkiai

z

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

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

MAUJIINOt, 0MKA®C 1, ILI____ TUESDAY, APRIL 18, 1972

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 praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį 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 persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

33.
34.

Rimkus, Linas
Stončiutė, Danguolė 
Stončius, Pijus 
Sadauskas, Valdemaras 
Tamašauskas, Rimvydas 
Umbrasas, Edis 
Zailskaitė, Aldona

Atstovai vra iš visu JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos apy
linkių. Apygardos valdyba 
buvo paskirsčiusi taip, kad vi
sos apygardos apylinkės Jau
nimo Kongrese būtų atstovau
jamos. Apygardai buvo pa
skirti 34 atstovai.

— Dr. Eleanora Rūta Vitkus 
yra Fordham universiteto pro
fesorius ir nuo 1962 m. paskir
ta biologijos instituto direkto
riaus pareigoms. 65 jos studen
tai gavo Master diplomus ir 26 
daktaro laipsnius. Vasaros me
tu Fordhamo universitete bū
davo lituanistikos seminarai.

— Lawrence
Laivyno rezervo 
kas, gavo 4 metų stipendiją stu
dijuoti jūrininkystę Illinois 
Technologijos institute ir atlik
ti vasaros metu praktiką ka
riškuose laivuose.

— Leonardas J. Brenkus iš 
Chicagos pietvakarių apylinkės 
yra Lake Forest kolegijos De
kano garbės studentų sąra
šuose.

— Aldona Daukus įeina į Chi- 
cagos Lietuvių Moterų klubo 
ruošiamo tradicinio debiutan- 
čiu Gintaro baliaus komitetą ir 
rezervuoja vietas. Balius įvyks 
birželio mėn. 24 d. Conrad Hil
ton viešbutyje. Aldona Brazis 
yra rengėjų komiteto pirminin
kė. Debiutantės jau dabar ruo
šiasi šiam baliui ir lietuvišku
mo demonstracijai bei propaga
vimui. Klubo narių ir vadovy
bės, taip pat rengimo komisi
jos, debiutančių ir jų tėvų ben
dromis pastangomis sėkmingai 
atkreipiamas dėmesys Įvairiose 
komunikacijos vietose į Lietuvą 
ir jos žmonių bei išeivijos pa
dėtį.

— Emilija Pakštaitė, baigusi 
Pedagoginį Lituanistikos insti
tutą, įsijungė į Jaunimo kon
greso ruošos darbus. Ji padeda 
redaguoti kongreso žiniaraštį.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Federalinię Ir vaistuos paĮamy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Te!. 436-7378

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, HI. 60632. Tek YA 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

Jaunimo atstovai
JAV Lietuvių (Bendruome

nės Vidurio Vakarų Apygar
dos atstovai išrinkti i II Pa
saulio Lietuviu Jaunimo Kon
gresą :

1. 'Aleksandriūnaitė, Vida
2. Antanelytė, Danguolė
3. Astraitė, Alberta
4. Aukštuolis, Gintaras
5. Bičiūnas, Paulius
6. Bradūnas, Jurgis
7. Danilevičiūtė, Daina
8.
9.

10.
11.
12. Jučas, Kastytis

Kartanas, Šarūnas
Kažemėkaitytė. Rima
Kisieliūtė, Jolita 
Kružikaitė, Virginija

Griniūtė. Kristina 
Grybaitė, Dalia 
Jadviršytė, Lydija 
Jasaitytė, Jūratė

13.
14.
15.
16.

— Petras Lengvinas grįžo iš 
Floridos ir jau išvyko į savo 
vasarvietę, Union Pier, Mich., 
kur savaitgaliais atvyksta gam
tos mėgėjai. Būdamas atosto
gose jis domėjosi kitų vasarvie
čių teikiamais patogumais va
sarotojams, kad jąs galėtų pri
taikyti šioms lietuviškoms va
sarvietėms. šia vasara. Chica- 
goje vykstant Tautinių šokių 
šventei ir Jaunimo kongresui, 
manoma, kad Union Pier atos
togaus rekordinis lietuviu skai
čius iš tolimesnių Amerikos 
vietovių ir Kanados. Jonas 
Lengvinas. Petro brolis, taip 
pat išvyko Į Union Pier savo 
vasarvietės atidaryti.

— Audronė Rimkuvienė iš 
Marquette Parko apylinkės, 
Roosevelt universiteto Muzikos 
kolegijos dainavimo klasės stu-

Chicagos Lietuvių Operos 
valdyba praneša, kad šio sezono 
operos bilietų užsakymai paštu 
Į Banaičio “Jūratės ir Kastyčio” 
operos premjerą balandžio 29 
d. ir balandžio 30 d. spektaklį 
priimami tik iki balandžio 22 d. 
vakaro. Vėliau išsiuntusieji už
sakymus, gali nebegauti bilietų.

Visi užsakiusieji bilietus Mar
giniuose, bet dar jų neatsiėmu- 
sieji, prašomi atsiimti iki 
landžio 23 d., 1 vai. po 
Marginiai sekmadieniais 
ryti nuo 10 vai. ryto iki 
popiet.

Bilietai į visus spektaklius 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
69th St. Bilietų kainos: prem
jerai — 8, 7, 5 dol. parteryje; 
10, 8 ir 5 dol. balkone. Kitiems 
spektakliams — 9, 8, 6, 4 
parteryje ir 9. 7, (ir 4 dol. 
kone.

Marginiuose 
operos libretas, 
1 dol.

Paštu bilietai 
su čekiu šiuo adresu:

LITHUANIAN OPERA 
6905 So. Artesian Ave.

Chicago, Ill. 60629

4. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

ba- 
pietu. 
atida- 
1 val.

užsakomi kartu

xx«x*xx«>’

gaunamas 
kurio kaina tik

Norvegė aktorė Liv Ullmann buvo 
parinkta vaidinti filme “The Emi
grants", kur parodyta švedę 1850 me
tę emigracija j Ameriką. Švedijoje 
tos aktorės parinkimai sukėlė nema
žai kritikos; "Ar jau nobuvo ivodžlu 

artiačlęt"

dol. 
bal-

ir

LF Dešimtmetis. Užbaiki
me milijoną! Lietuvių Fondo 
dešimtmečio visuotinis narių 
suvažiavimas įvyksta Chicago- 
je š. m. gegužės 6 d., Jaunimo 
Centre. Ta proga toje pat vie
toje tą pačią dieną, 7 vai. vaka
ro, ruošiamas LF sukaktuvinis 
balius. Meninėje programoje: 
rašytojas A. Baronas ir solistė 
J. šalnienė. 'šokiams' gros L. 
Bichnevičiaus orkestras. Įėji
mas — auka $7.5 asmeniui (su 
vakariene). Vietas rezervuoti 
iki gegužės 1 d., skambinant 
312 — 925-6897 arba atsilan
kant į LF būstinę, 2422 W. Mar
quette Rd. (Pr).

Ffielpyour’ 
^EART FUNūV 
help your HEART

♦ Irena ir dr. Leonas Kriau- 
čeliūnai, gyv. Palos Park, Ill.. 
Summit Animal Hospital savi
ninkai, IV-sios Tautinių šokių 
šventės Vajaus lėšų telkimo ko
mitetui įteikė 1000 dol. auką ir 
dalyvaus bankete Beverly Coun
try Club, kuris įvyks šeštadie
nį, balandžio 22 d.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas yra 
IV-sios Tšš Komiteto pirminin
kas, kuris kaip geras organiza
torius vėl buvo pakviestas JAV 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
Valdybos šią šventę suruošti.

(Pr).

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė.

MODERNŪS 
naujas mūras 
parko. Gazu 
— vėsinimas, 
priedai. Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6V2 KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26,600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-eond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

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.

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

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

' S22,400.
3 MIEGAMI, beveik 

prie pat Marquette 
automat, oro šildymas 
Gražūs karpetai ir kiti

APYNAUJIS 2-jų butų gražus
po 3 mieg., alumizi. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. 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. $38.500.

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

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus karn
omis sklypas. 2-iu butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0821

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOMf INSURANCE

Call: Frank Zapoli* 
KM’A W. 95th St.

GA 44654

♦ (C C(MTų>r

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

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

TEI____ 776-5888
Anicetas GerbeČiautkn, mv.




