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KOMUNISTAI UŽĖMĖ QUANG TRI SOSTIH-t

R. VOKIETIJA BANDO ĮGYVENDINTI 
VISIŠKĄ SAVO PILIEČIŲ LYGYBĘ
BERLYNAS. — Komunistų partija visose Rytų Europos 

valstybėse skelbia visišką žmonių lygybę, tačiau visi gyventojai 
mato, kad kai kurie piliečiai yra “lygesni" už kitus. Sovietų ba
lerinos, mokslininkai ar pramonės jmonių vadovai gyvena šimtą 
kart geriau už kolchozų ar fabrikų darbininkus. Panašiai yra ir 
kitose komunistų užgrobtose šalyse. Todėl su dideliu susidomėji
mu yra stebimas Rytų Vokietijos naujo vado Erich Honeckerio 
eksperimentas. Jis neri Įgyvendinti visišką lygybę.

iŠ VISO PASAULIO

PRIEŠAS ARTĖJA PRIE HUE MIESTO
SAIGONAS. — Pietų Vietnamo siaurinės provincijos sostinė 

Quang Tri vakar buvo evakuota ir komunistai užėmė šį 200,000 
gyventojų miestą, paskutinėm dienom dar pripildytą tūkstančių 
pabėgėliii iš šiaurės. Amerikiečiai kariniai patarėjai ir vietnamie
čiai generolai buvo išvežti helikopteriais, o 5,000 kareivių buvo pa
likti gelbėtis, kaip kas išmano. Per praėjusį savaitgalį komunistai 
užėmė tris apskričių miestus Bong Soa, Tam Quan ir Hoai An. Prie
šas dabai- artinasi prie Hue miesto, 35 mylios nuo Quang Tri. Ame

Honeckeris, apie 10 metų sė
dėjęs nacių kalėjimuose, yra se
nas komunistas, tačiau besirū
pindamas darbininkų gyvenimu, 
jas duoda 'jauniems darbinin
kams, kuriantiems šeimas, pa
skolas nuosaviems namams Įsi
gyti. Buvęs partijos vadas Ul- 
brichtas galvodavo, kad komu
nistinėje visuomenėje privačių 
namų turėjimas nesiderina su 
partijos linija. Honeckeris pri-
vačius namus nelaiko kapitalis
tine nuodėme.

Rytų Vokietija pakelia pensi
jas 3.4 milijonams senelių. Ma
žiau uždirbančioms - šeimoms 
valstybė sumažina butų nuo
mas. Paskirta 600 mil. markių 
vaikų priedam, darbininkai gavo 
užmiesčiuose daržų plotus. Mo
terims, kurios turi vaikų, tačiau 
dirba, sumažintos savaitinės dar
bo valandos ir padidintos atos
togos.

Kartu su socialinėmis refor
momis Berlyno valdžia nuo ge- 
gūžės ,15 nusaviną visus priya- 
čius biznius. 'Tokių Rytų Vokie
tijoje iki šiol dar buvo 3,500. 
Dar 5,000 Įvairių biznių buvo 
pusiau valstybiniai, dabar jie 
visiškai pereis Į valdžios rankas.

Reformų svarbi dalis yra daug 
uždirbančių artistų, mokslinin
kų ar valdininkų algų apkarpy
mas. Nustatyta, kad joks R. Vo
kietijos pilietis negali per mė
nesį uždirbti daugiau kaip 2,000 
markių. Darbininkų atlygini
mo vidurkis siekia apie 750 mar
kių per mėn. Skirtumas tarp la
bai daug uždirbančių ir — labai 
mažai sumažės.

Nacionalizuojant Įmones atsi
tinka ir Įdomių kurjozų. R. Vo
kietijoje yra labai išgarsėjęs 
Heinz Bormann madų salonas, 
vadinamas “Magdeburgo Dioru". 
To salono drabužiai uždirba val
džiai daug pinigų, nes jie labai 
gaudomi ir vakarų Europoje, 
žmonės buvo Įpratę Į “Heinz 
Bormann" etiketę ant gerai pa
siūtų drabužių. Dabar, visiškai 
nusavinus privačias Įmones, Bor
mann madų namai pavadinti 
“Magdeburgo Moterų Madų 
Liaudies Nuosavybės Fabrikas”.

Indija turinti 
javų perteklius

NEW DELHI. — Indijos kvie
čių derlius šiais metais bus toks 
geras, kad Indija galėsianti eks
portuoti kviečius Į kitas vals
tybes. Nuo 1956 metų Indija pir
ko Amerikoje virš 50 milijonų 
tonų javų, tačiau pernai ir šiais 
metais gautas javų, ypač kvie
čių, perteklius. Pernykščias der
lius siekė 108 milijonų tonų, o 
šiais metais laukiama 114 mil. 
tonų javų, iš jų kviečių 26 mil. 
tonų.

Indijos žemės ūkio specialis
tai nurodo, kad Indija padarė di
delę pažangą laukų tręšimo, drė
kinimo srityje, šiais laikais In
dijos derlius nebepriklauso tiek 
daug nuo sezoninio lietaus ar ki
tų gamtos sąlygų. Buvo atras—

WASHINGTONAS. — Vals- 
tybės sekr. Rogers sekmadienį 
gynė vyriausybės nutarimą bom
barduoti šiaurės Vietnamą, nes 
priešui esą sunkiau pristatyti Į 
frontą karinę medžiagą. Rogers 
pareiškė, kad vargu ar galima 
bus susitarti su komunistais, kol
vyks mūšiai, nors derybos bus 
tęsiamos.

WASHINGTONAS. — Illinois 
sen. Percy pasisakė prieš š. Viet
namo bombardavimų atnaujini
mą ir ragino prezidentą tuoj iš-; 
vežti visas karines jėgas. Prezi
dentas rizikuojąs labai daug su 
savo Įsakymu pulti Hanojų ir 
Haipongą.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo vyriausybė siūlo komunistų 
kariams perbėgti su visais gink-
Jais Į P. Vietnamo pusę. Kari
ninkams siūlomos didelės premi
jos: už atvežtą lėktuvą 60,000 
■dol. už tanką — iki12,006 dol. už 
laivą — iki 60,000 dol.' Premi
jos siūlomos auksu.

PARYŽIUS. — Rumunijoj ra
šytojas Paul Goma išmestas iš 
komunistų partijos už savo kny
gą apie stalinizmą. Knyga Ru
munijoje uždrausta, tačiau ją 
skelbė puslapis po puslapio Ra
dio Free Europe.

NEW YORKAS. — Miesto 
mero komisija apskaičiavo, kad 
mieste yra virš 300,000 žmonių, 
negalinčių gyventi be narkoti
kų.

MASKVA — Sovietų žinių 
agentūra paskelbė, kad Maskvos 
delegacija, kuri Kinijoje veda 
su kinais derybas dėl pasienių 
incidentų buvo Kinijos valdžios 
pakviesta pavažinėti po Kiniją 
ir aplankyti tris miestus. Visur 
sovietų diplomatai, vadovaujami 
viceministerio Leonido Ujičevo, 
buvo mandagiai sutikti.

LONDONAS. — Britanija Įne
šė Į Jungtinių Tautų iždą 125,000 
dol. kovai prieš narkotikus.

Generolas Alexander Haigh su pen
kiais pareigūnais važinėja po Pietų 
Vietnamą, kad vietoje susipažintu su 
karine padėtimi. Jis yra prezidento 
patarėju stabe, dr. Kissingerio pava

duotojo pareigose.

tos naujos sėklų rūšys. Daug 
kur viename lauke užauginami 
keli javų, ypač ryžių, derliai.

Didelis JAV karinis helikopteris pervežė naują Vokietijos lėktuvą iš Bremeno j Ingojstadtą, 385 
mylias. Lėktuvas sveria 13,000 svaru. Tai naujai pastatytas vokiečiu kovos lėktuvas, tinkamas 

ir žvalgybai — VFW-£okker konstrukcijos.

NAUJAS TURKŲ PREMJERAS URGUPLU
ANKARAS. — Turkijos prezidentas Cevdet Sunay paskyrė 

69 metų diplomatą ir politiką Suat Nayri Urguplu premjeru ir 
pavedė jam sudaryti naują vyriausybę. Paskutinis premjeras dr. 
Nihat Erim, išbuvęs premjeru nuo 1971 m. kovo mėn., pasitraukė 
iš pareigų prieš 13 dienų. Naujo premjero paskyrimas užbaigė 
gandus, kad valdžią Turkijoje perims kariuomenės vadai. Dar 
prieš premjero paskyrimą gandų pagrindas buvo sumažėjęs, kai
generalinio štabo viršininkas ir aviacijos, laivyno bei armijos 
vadai išvažiavo Į Belgiją dalyvauti Nato valstybių štabų prati
muose. Premjeras buvo paskirtas su kariuomenės vadų žinia.
Premjeras Urguplu pareiškė, 

kad jo vyriausybė bus sudary- 
visų keturių didžių j ų, parti

jų nrinistėriu."Vyriausybė ban
dys valdyti kraštą iki rinkimų, 
kurie numatyti 1973 m. spalio 
mėn.
Naujas Turkijos premjeras pir
mą kartą Į parlamentą buvo iš
rinktas 1939 m., o nuo 1961 me
tų jis buvo senato narys. Jis bu
vęs Turkijos ambasadoriumi Va
karų Vokietijoje, Ispanijoje, Bri
tanijoje ir Amerikoje. Jam te
ko trumpai pabūti koalicinės vy
riausybės premjeru prieš 1965 
m. parlamento rinkimus.

Premjeras Urguplu kritikavo 
buvusios vyriausybės leidimą 
Amerikai kištis Į Turkijos rei
kalus. Jam nepatiko, kad vy
riausybė uždraudė turkų ūkinin
kams auginti opiumą, nes iš jo 
gaminamas heroinas patekdavo 
Amerikon. Jis sakydavo, kad 
narkotikų problema yra Ameri
kos vidaus reikalas ir Amerika 
pati turinti susitvarkyti su ta 
problema, nelaukdama paramos 
iš turkų ūkininkų.

- Š. Airijai gresia 
civilinis karas

BELFASTAS. — Praėjusį šeš
tadienį šiaurinėj Airijoj buvo 
sužeista 12 policininkų ir 13 ci
vilių. Belfaste prasidėjo kovos 
tarp katalikų ir protestantų. Į 
gatves išėjo protestantų jaunuo
liai, padeginėdami katalikų krau
tuves, tavernas ir biznius. Kata
likai atsakė puldinėdami protes
tantus jų gyvenamam rajone. 
Iki šiol smurtą naudodavo dau
giausia airių katalikų slaptoji 
armija, o šiomis dienomis vis 
daugiau Įvyksta muštynių tarp 
civilių ir jau kalbama apie pla
tesnį civilinį karą.

Protestantų radikalų vadas 
William Craig parašė laišką Bri
tanijos premjerui, reikalauda
mas, kad britų kariuomenė su
naikintų katalikų slaptą armiją, 
nes priešingai, patys protestan
tai griebsis atitinkamų priemo
nių.

VĖLIAUSIOS ZIKIOS

Užsienio stebėtojai dėl 
Quang Tri miesto atidavimo kal
tina Saigono generolus, kurie 
pirmi pabėgo iš miesto, palikda
mi kareivius be vyriausios va
dovybės. Kareiviai kai kuriuose 
rajonuose dar ginasi nuo žymiai 
stipresnio priešo. Su jais esą 
ir keli amerikiečiai patarėjai.

♦ Atstovų Rūmų pakomitetis 
pradėjo tyrinėti vyriausybės 
slaptų dokumentų klausimą. Tei
giama, kad per daug vyriausybės 
veiksmų yra apgaubta paslap* 
ties šydu.

Kainų kontrolė nevaržys 
mažų Įmonių, kur dirba ne dau
giau 60 žmonių. Tokios Įmonės 
galės kainas kelti nesivaržyda- 
mos.

Vakar Į Michigan ežerą ne
toli Racine nukrito nedidelis lėk
tuvas su 6 asmenimis.

♦ Į Meksiką iš JAV atvyko 
Kinijos “ping-pong" komanda.

< Vakar mokslininkai Houš- 
tone pirmą kartą apžiūrėjo iš 
mėnulio atgabentus akmenis.

Suėmė 7 vienuoles 
už maldų trukdymą
NEW YORKAS. — šv. Patri

ko katalikų katedroje sekmadie
ni 12 moterų vienuolių po komu
nijos sugulė vidury bažnyčios 
tako, protestuodamos prieš Viet
namo karą. Vėliau policija sep
tynias vienuoles suėmė. Kated
roje tos demonstracijos metu bu
vo ir New Yorko kardinolas 
Cooke.

Nors kardinolas Cooke yra ne
kartą pasakęs, kad jis yra prieš 
karą, tačiau vienuolės reikalau
ja, kad jis tą savo nusistatymą 
įrodytų pasitraukdamas iš vy
riausio kariuomenės kapeliono 
pareigų.

Vienuolės savo gulėjimu ant 
grindų norėjusios simboliškai 
priminti Vietname mirštančius 
žmones.

Stato didelius 
naujus kreiserius 
WASHINGTONAS. — Penta

gono žvalgyba pastebėjo, kad 
Sovietų Sąjungos Nikolajevo lai
vų dirbtuvėse, prie Juodosios jū
ros yra statomi trys dideli ka
ro laivai — kreiseriai, kurie tu
rės naujas galingas raketas, po 
astuonias kiekvienas. Dar vie
no laivo, statomo tose dirbtuvė
se, tipas neaiškus. Jis yra di
desnis- už kreiserius ir bus. arba, 
lėktuvnešis, kurio lėktuvai pasi
keltų stačiai Į viršų, be Įsibėgė
jimo, arba — helikopterių laivas.

Kariniai analizuotojai mano, 
kad sovietų didieji kreiseriai bus 
skirti propagandos tikslams, nes 
sovietai kasdien siuntinėja sa
vo karo laivus Į viso pasaulio uos
tus su “draugystės vizitais”. Di
desnius kreiserius sovietams bū
sią maloniau parodyti, negu ma
žus, lig šiol pilnu tempu staty
tus Krėsta arba Kynda klasės 
kreiserius.

♦ Maskvoje vakar Įvyko di
delis gegužės 1-mos paradas, 
kalbą pasakė Podgomas, išreikš
damas solidarumą kovojantiems 
prieš Amerikos “agresiją” Viet
name. Darbininkų paradai Įvy
ko Japonijoje, Kinijoje ir kitur. 
Tik Portugalija buvo uždraudu
si visus paradus.

Šiam Izraelio kareiviui sargyboje sto
vėti nėra taip blogai, kai turi padė- 

iėją.

rikiečiai iš Hue jau išvežti.

Žydai demonstravo 
prieš Sov. Sąjungą
NEW Y’ORKAS. — Praėjusį 

sekmadienį visuose didesniuose 
Amerikos miestuose Įvyko žydų 
organizuotos demonstracijos pro
testuojant prieš sovietų valdžios 
varžymus žydams. Didžiausia 
demonstracija Įvyko New Yor
ke, kur Dag Hammarskjold aikš
tėje susirinko apie 160,000 žmo
nių. Demonstracijoje dalyvavo 
70 žydų organizacijų. Apie 100 
jaunų žydų demonstravo kalinių 
drabužiuose, o juos “varė" so
vietų karinėmis uniformomis ap
sirengę vyrai.

Amerikos žydai reikalauja, 
kad Kremlius išleistų žydus iš
važiuoti ir paleistų iš kalėjimų 
politinius kalinius — žydus.

Pirminiai rinkimai
COLUMBUS. — šiandien pir

miniai rinkimai įvyksta Alabą- 
moje, District of Columbia, In
dianoj ir Ohio valstijose. Kef-” 
virtadienį rinkimai bus Tenne
ssee ir šiaurinėj Karolinoje —- 
šeštadienį.

Svarbiausi rinkimai yra laiko
mi Ohio, čia, sumažėjus demo
kratų kandidatų į prezidentus 
skaičiui, atkritus merui Lind
say ir sen. Muskie, svarbiausios 
varžybos vyksta tarp sen. Hum
phrey ir sen. McGoverno. Abu 
jie ištisą savaitę viliojo Ohio 
darbo žmonių ir negrų balsuo
tojus.

Sen. McGovern vėl atnaujino 
savo puolimus prieš karą Viet
name, kaltindamas vyriausybę 
karo atgaivinimu ir kitų proble
mų apleidimu karo sąskaitom 
Sen. McGovern kampanijoje ak
tyviai dalyvauja Kathleen Ken
nedy, žuvusio sen. Robert Ken
nedy 20 metų duktė, šeštadienį 
pasakiusi kalbą Clevelande.

Japonų spauda 
palanki Kinijai

TOKIJO. — Japonijoje kilo 
nemažas ginčas tarp įvairių laik
raščių dėl korespondentų palan
kumo komunistinei Kinijai. Vie
nas žurnalas paskelbė žinomo pu
blicisto straipsnį, atidengiantį, 
jog 1968 metais svarbieji japo
nų laikraščiai priėmė Pekino vy
riausybės reikalavimą rašyti apie 
Kiniją tik palankiai. Už tai Pe
kinas leido japonų laikraščiams 
atsiųsti Į Kiniją savo korespon
dentus.

Dalis japonų spaudos remia 
Taivaną arba Tautinę Kiniją, ta
čiau didieji dienraščiai skleidžia 
Pekino propagandai naudingas 
žinias. Neseniai Asahi Shim
bun plačiai rašė apie japonų ka
riuomenės žiaurumus kinu kai
muose ir miestuose per pasku
tinįjį karą.

Japonijos vyriausybė dažnai 
įspėja užsienio diplomatus ar 
korespondentus nespręsti apie 
vyriausybės politiką Kinijos at
žvilgiu, pasiskaičius japonų spau
dos straipsnių apie Kiniją.

Didieji B-52 bombonešiai puo
lė Quang Tri pakraščius, numes
dami 500 tonų bombų. Lėktu
vai puolė komunistų pozicijas ir 
30 mylių į šiaurės vakarus nuo 
Saigono. Centrinėje P. Vietna
mo dalyje komunistai artėja 
prie Kontum miesto, irgi provin
cijos sostinės. Priešas susprog
dino svarbų tiltą tarp Saigo
no ir Kambodijos sostinės Phnom 
Penho.

Nors Amerikos kareivių skai
čius P. Vietname vėl sumažėjo 
iki 66,300, tačiau karo laivyno 
ir aviacijos personalo skaičius 
Indokinijoje padidėjo. Laivuo
se yra 41,000 ir aviacijoje 37,000. 
Lėktuvnešis Midway jau atplau 
kė į Tonkino įlanką, dar vienas 
— Saratoga yra pakeliui^

Prezidentas Nixonas sekma
dienį lankėsi savo iždo sekreto
riaus John Connally Texas dva
re, kur buvo suvažiavę daug šei
mininko kaimynų ir svečių. 'Pre
zidentas pareiškė susirinkusiem, 
kad jis nesiūs į P. Vietnamą dau
giau ką/elv i ų; tačiau Hanoj us sa 
■savo- Pabarti ne ofenzyva- nesąs 
labai didelę riziką. Prezidentas 
pakartojo gen. Abrams pažiūrą, 
kad Saigono kariuomenė sulai
kys komunistų puolimą ir neleis 
šiaurės Vietnamui primesti pie
tų gyventojams komunistinės 
vyriausybės.

Vyriausybės narių optimisti
niai pareiškimai nelabai derina
si su žiniomis iš karo lauko. Ge
rai sovietų apginkluoti šiaurės 
Vietnamo daliniai, nors ir netu
rėdami aviacijos paramos, visuo
se frontuose žygiuoja pirmyn. 
Saigono generolai, dažnai pa
skirti už savo politinį ištikimu
mą Thieu valdžiai, o ne už suge
bėjimus, nesugeba sustabdyti 
priešo. Karo lauke paliekami 
brangūs amerikiečių ginklai ir 
gerai įrengtos karinės bazės, iš 
kurių komunistus bus sunku iš
krapštyti, jei kada Saigonas pe
reitų į ofenzyvą.

Į Paryžių atvyko Hanojaus po- 
litbiuro narys, jau anksčiau slap
tai derėjęsis su prezidento pata
rėju dr. Kissingeriu. Manoma, 
kad prasidės nauja derybų seri
ja, tik šį kartą komunistams pa
lankesnėse aplinkybėse. Atrodo, 
kad karą vien lėktuvu bombom 
laimėti sunku.

Naciam leido Čikagoj 
daryti susirinkimus

JAV-bių Apeliacijų teismas 
nusprendė, kad Amerikos “na
cių” partija turi lygias konsti
tucines žodžio ir susirinkimų 
teises, dėlto gali šaukti viešus 
susirinkimus Chicagos parkuose. 
Chicagos Parkų Distriktas buvo 
tris kartus atmetęs tos partijos 
“fiurerio” Frank Collin prašy
mus — dukart 1970 metais ir 
trečią kartą 1971 m.

Teismas pareiškė: “Nepaisant 
kaip koktūs galėjo atrodyti Col- 
lino prašyme nurodytos progra
mos punktai, tačiau žodžio lais
vės ir susirinkimų laisvės esmė 
pasilieka neginčijama”...



; VIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, prote ir jausmų darnos pagrindai 
Vmijausru mokslo žinių populiarus perteikimas 

_ JONAS ADOMAVIČIUS. M. 1). Į

TVARKYMASIS GYDYTOJO PATARIMO NEKIAUSANT
Gydytojo patarimo 

kapuosna varai.

Tūlos mūsų moteriškės — jos 
nepi’do gydytojo patarimo, kas 
mėnuo tikrinti savo krūtis, dėl 
galimo jose gužiuko atsiradimo. 
Ir štai, pvz., tokia pati savęs ne
tikrinanti, lietuvė pajunta skaus
mą kaip karšta geležimi pervė- 
rimą krūtinėje. Gydytojas skaus
mo vietoje rado gūželi. JĮ išė
mus — pasirodė vėžys besąs. 
Reikėjo plačiai viskas išimti ir 
dabar kobalto spinduliais 'švi
tinti. O ar žinote, kad nė vi
soms tokioms moteriškėms atei-

neklausai — save pagreitintai 
Mediciniška tiesa

sur ir visada. Nustokite elgtis 
kaip jau kita moteriškė, kuri 
metė hormonus, jai gydytojo 
priskirtus, vartojusi, nes viena 
jos pažįstama pasakojusi, būk 
kita moteris vartojusi hormo
nus, jai šilima pilti paliovusi ir 
ji vėŽĮ gavusi. Fantazijoje žmo
gus supina nesupinamus daly
kus, na ir kenčia bereikalingai. 
Blogiausia, kad tokie jausmais 
pastipusieji, niekad pagal gyve
nimo dėsnius gyventi neišmo
kusieji kitus kankina. Pavyz-

"Modernus menas" persekioja ne tik Ameriką.bet bujoja ir Vokietijoje. Paveiksle matoma me
no paroda Cologne, V. Vokietijoje. Priekyje išdėstyti akmenys yra "Strategija". Užpakalyje 

iškabinti įvairių pavidalų sidabrinio popieriaus maišai.

tis yra Švies?. Už tai nuo šian
dien nustokime visos kitos to
liau panašiai gyvenusios. Liau
kitės gydytojo patarimo neklau- 
susios. Taip pat liaukitės visi 
vyrai ožiais buvę — iš degančio 
tvarto išvedami nesidavė! Visi 
pradėkite gyventi žmoniškai — 
klausykite gero patarimo vi-

džiui, vienas cicerietis tvirtina, 
kad jis per “Lietuviai TV” gir
dėjęs ir matęs, kaip čia rašanty
sis tvirtinęs, jog jis lietuvius 
senelius nupirktame Alvudo na
me apgyvendinęs badu juos ma
rinsiąs — jiems tik po tūkstan
ti kalorijų maisto duosiąs. Girdi, 
Vokietijos lageriuose gyvenda-

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar- 
I nauja taupymo ir namų 
i paskolų reikalus visos mū- 
f su apylinkės. Dėkojame 

Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 

!. ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000.

Frank Zogas, President

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4M0 ARCHER AVENUE 
CHICAGO? ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4476

O, 
/o

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

„ . paid quarterly

2 Years. Savings 
Certificate’' 

(Minimum $5.000)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
e

A* VISIT 10 SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. čikagietės Įspūdžiai cku 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasmines, A KISS THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti is gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS' THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant, to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
pinigine perlaidą.

Naujienos
1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

vaikams ir jaunimui
— Sek pasaką, namyie 
Apie senus laikus. 
Kai aitvarai *■ latrinės 
Skrajojo po laukus.

S. Petersoniene
rvežija .r paSaKos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 

srykštavunai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
<rerrf» ovi jaunimai:

1. N. Butkiene. VELYKŲ PASAKOS, 3Z psl.. telpa tf pasakos ir DVY 
NU Kės, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš va.kų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol

Z Vanda Frankiene - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota’. Didelio formato. 24 psl., gra
žus leidinys $1,50.

3. A.- Giedriu*, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dail V Siman- 
fėvrčlaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stase Vanagaite - Petersoniene, LAUME DA'uMe. I? eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Ievų Zemeje. Labai gražus leidinys 
didelio loiinalo. kietais viršeliais, gausiai dali. J Kiburo iliustruota. 6* 
psl.. kaina 5 dbt

š. Maironį*, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $1.00
6. Alfonsas V atributas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi- 

ftiota khyga. Joje originalūs apSaL'yrhai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
V. Staričiksitės ihtistrtieijOS, 186 psl., kairia 2 dol.

Y Jūėoas JAUNUS PENKETUKAS, apysakaites, kaip pasakot
is jų gyvenimo, svajonių ir žygių, iliustruota dail. Z. Sodeikienes 

Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys $3.00
8. Jonas Valaiti, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 

Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savty dievais. 54 f>šl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto t? pat iriažėns yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tu vaikams perkamas dovanas — puse knvgų. pusė žaislų — lietuviško auk- 
Wjir-o rodyklė <taiga pakilti/ aukštyn

NAUJIENOS,

HALSTED ST„ CHICAGO. ILL. 60608.

mi mes gavom trigubai didesnį 
maisto — kalorijų kiekį, čia 
žmogaus noras pasirodyti iš
mintingu, tokiu nesant, visą rei
kalą sugadino ir kitiems paken
kė, nes tiesa šiam reikale yra to
kia : kalba buvo apie du atskirus 
dalykus: apie seneliams namus 
ir apie nutukusiems saviškiams 
suliesėjimą — jiems, tik to
kiems, o ne seneliams, visur me
dicinos priimtos tokiems nutu- 
kėliams tūkstaritiėš kalbrijij' die
tą. šitaip mes maišomės ir ki
tiems galvas kvaršiname visur 
ir visada, kai su tiesa mėginame 
apsilenkti. Štai, vienas lietuvis 
skelbia, kad lietuviai turi sau 
pasistatę net ketverius sene
liams namus: Holy Family Vilą, 
Putname ir kt. O tikrumoje lie
tuviai sau nė vienų iki dabar 
namų nebuvo pasistatę kol Alvu- 
das jų saviems seneliams neįsi
gijo visiems saviškiams talkinat.

. Tiesa, kad lietuviai seneliams 

.namus statė, bet taip pat tiesa, 
■kad jie juos kitiems padovano
jo — lietuviai nėra tų pastaty
tų namų savininkai, o tik užvaiz
dus. Jie negali jų parduoti ir už 
-gautus pinigus kitoj vietoj sta- 
. tytis#. kai daugumai mūsiškių j 
priseina keltis kitur gyventi. 
Lietuvoje panašiai dvarus vai-' 
dė užvaizdos, savininkams uiia- 
vojant po svetimus kraštus. Nie
kas tada netvirtino, kad dvaras 
užvaizdai priklauso. Taip yra ir 
su dabartiniais užvaizdomis' lie
tuvių statytoje Holy Family Vi
loje: ji ne lietuviams, bet vyriau
siam katalikų dvasiškiui Chica- 
goje priklauso. Tai yra faktas. 
Suprantančiam to užtenka.

Kelkimės iš nepajėgumo 
pildyti gerą patarimą

Viši gydytojai žino, kad di
delė dauguma pacienttų nepil
do gydytojo nurodymų. Tai tvir
tina pusiau tuščios vaistų dėžu
tės bei buteliukai mūsų prausy
klų spintelėse, štai, pvz., cukra
lige sergantieji valgo saldesius, 
čiulpia saldainius. Arba vėl ki
tas neklaužada — nė nemėgink 
nutukėliui patarti suliesėti: jis 
keletą priežasčių nurodys, ko
dėl jis riebus esąs. Vis kas nors 
kitas kaltas, tik ne jis — jis 
nevalgus, o numesti svorį vis 
vien negalįs. Tai vis jausmais 
pasilpusiojo gyvenimo dalis.

štai vėl — besveikstantieji po 
sunkios ligos persitempia. Tai 
kiton pusėn svyranti netvarka. 
Rūkoriai teberūko, nors žino, 
kad 75 kartus greičiau rūkymu 
prisišaukia širdies atakas. Da
bar skausmo nejaučianti neima 
apsaugai nuo gresiančios sklero
zės vaistų nesigriebia kol laikas 
priemonių tokiai mirtinai nege
rovei atitolinti. Toks mėgina 
nuo sklerozės gydytis tada, kai 
joks gydymasis nepadeda.

Tų neklausymo būdų yra įvai
riausių. štai, chroniška liga su- 

i sirgęs mūsiškis nesutinka su 
| gydytojo diagnoze. Jis chroniš
ko blogio nenori, todėl ir nepri
sileidžia minties, kad jis tokią 
negalę turi. Tiesiog armijos su
sidarė tokių ir panašių neklauža
dų. Atlikti tyrimai rodo, kad 
nuo 15% iki net 93% pacientų 
visai nepildo ar tik dalinai pildo 
gydytojo nurodymus. Ir nemė-

Moterys puoselėja velykines tradicijas
Tradicija esmėje yra dvasinės 

kultūros apraiška. Juo kurios 
tautos kultūra yra senesnė, aukš
tesnė, tuo atitinkamai ir tos tau
tos tradicijos senesnės, gilia pra
smingesnės ir daugiau brangin
tinos. Mums, išeiviams, tautinių 
tradicijų kartojimas yra ypač 
reikšmingas, svarbus, dar ir tuo, 
kad jau tas pats tradicijos puo
selėjimo faktas mus, esančius 
pasaulyje, ir jungia, riša ir tau
tiniai gaivina. Tad mūsų pagar
ba ir dėmesys priklauso tauti
nei tradicijai, nežiūrint kokios 
prigimties, paskirties ji ir bebū
ti] : religinės, ūkinės ar kitos ku
rios.

Lietuviu Moterų Klubu Fede
racija Chicagos 'klubas surengė 
iškilmingus tradicinius Velykų 
pusryčius Chicagos lietuviams, 
š. m. bal. mėn. 9 d., Tautiniuose 
namuose, šis parengimas susi-

gink tokiam neklaužadai primin
ti reikalą pildyti nurodymus, 
nes kitaip neverta lankytis pas 
gydytoją. Veltui kas mėgintų pa
tarinėti neklaužadai apie reikalą 
susitvarkyti — toks ima lupti 
gydytojui akis iš kaktos, prade
da visaip save teisinti. Duokim, 
viena pacientė teisinasi, kad ji 
neimanti mielių, hės neturinti 
svarstyklių, nežinanti kiek jų 
imti, nors jai buvo patarta po 
du valgomus šaukštus kruopų 
pavidalo mielių paroje sunau
doti.
Išvada. Vien patarimų, kad 

ir geriausių, davmėjimas yra 
niekų darbas tol, kol mes nepa
rengiame žmogaus tuos patari
mus priimti. Pirmiausia taip 
rengiant žmogų, turime sutvar
kyti jo asmenybę per savos as
menybės sutvarkymą, žmogaus 
asmenybės svarbiausioji dalis 

yra jo jausmai — emocijos. Jos 
neteisingai iki šiol buvo tvarko
mos.

Juk, astronautai sekundės da
lies tikslumu turi- prisilaikyti 
gamtos nuostatų, laiku pasukti 
mašinas, kitaip jie nepajėgtų 
žemėn grįžti — savo užduoties 
neatliktų. Visi suprantam, kad 
ten nėra vietos prietarams. Tad 
atgimkime tiesai, kad ir kiekvie
nam iš mūsų — skrajojančiam 
per gyvenimą nėra jokios vie
tos apgaulei, prietarui ar kitam 
kokiam niekui: jer norime žmo
nėmis likti, gero artimui su
teikti ir vertais asmenimis per 
gyvenimą praeiti. Nors ir pa
togu buvo iki šiol tūliems prie
taruose gyventi ir nieko pado
raus neveikiant sau gyvenimą 
pelnyti —stokime žmoniškon 
veiklon nors prieš savo amžiaus 
galą. Tada mums nereikės to
kius kunigus kaip Benediktas Su
gintas kol gyvi niekinti, o jiems 
mirus smilkalus smilkyti. Jaus
mais sveikas ir šviesus vyras 
teikia gėrį gyvam asmeniui. Jis 
nevaidina komedijų prieš Besio
rientuojančiuosius visokiais pa- 
sikraipymais bei beprasmiškais 
išvedžiojimais, neva gėrį miru
siajam teikdamas. Jau tuštėja 
bažnyčios, nes žmonės nemato 
pasiaukojančios veiklos per pa
žaliavusias jų valdovų pastan
gas.

laukė plataus chicagiškių atgar
sio: prisirinko pilna salė svečių, 
kai kam jau kėdės pritrūko... 
Dalyvavo ir dvi svetimtautės 
viešnios, būtent: ponia Koep, 
estų Moterų Klubą pirm., ir po
nia Anderson, Illinois Moterų 
klubų viceprezidentė. Viešnios 
buvo lietuvišku nuoširdumu, at
virumu priimtos ir pavaišintos. 
Jos abi parodė didelį susidomė
jimą lietuviška gražia tradicija 
ir pareiškė pagarbą rengė
joms.

Na, ir iš tikrųjų, buvo kuo ne 
tik skanautis, bet gėrėtis ir gro
žėtis! Apie penkiolikos pėdų ii-

so jo geltonos aukštos bobos, įvai
raus skonio ir 1.1, šios visos gė
rybės, kaip skonio, taip ir pa
puošimo požiūriu buvo tikras 
kulinarijos meno šedevras!

Buvo pateikta ir meninė pro
grama, ją atliko Iz. Motekaitie- 
nės dainavimo mokyklos moki
nės, jų sekstetas padainavo ke
letą nuotaikai pritaikintų dai
nų. Jos publiką žavėjo ir daina 
ir savo jaunyste. Sol. Praurymė 
Ragienė padainavo keletą dainų 
solo, sekstetui ir solistei akom
panavo muz. M. Motekaitis. Vi
si programos pildyto j ai susilau
kė publikos gražios padėkos — 
ilgo ir skardaus plojinfo.

Susirinkusius svečius malo
niai pasveikino klubo pirminin
kė, K. Leonaitienė, programą 
pravedė klubo vicepirm. A. Vel- 
basienė. Ji gana gyvai, maloniai 
savo uždavinj atliko, laiku vi
sur pribuvo. Į šias puošnias vai
šes ir puošni publika susirinko: 
moterys, daugumas jų buvo pa- 
sario spalvų ilgomis puošniomis 
sukniomis.

L. M. Klubų Federacijos Chi- 
cagos klubas Įsteigtas 1953 me
tais. Pirmoji pirmininkė buvo 
a. a. O. Krikščiūnienė, po šios 
ilgametė pirmininkė M. Kriau- 
chiunienė, o šiuo metu pirminin
kauja, rodo daug gražios inicia
tyvos, K. Leonaitienė. Valdy
bos narės: vicepirm. — A. Vel- 
basienė, sekretorė — E. Songi- 
nienė, iždininkė — A. Gabalie- 
nė, spaudos reikalams — O. Roz- 
nikienė. Visos valdybos narės 
energingos, darbščios, pasišven- 
tusios klubo veiklai, daug žadan
čios ateičiai, šiuo metu Chica-

gos klubui priklauso 80 narių. 
Klubas narių skaičiumi auga ir 
rodo tendenciją augti ateityje. 
Klubo tikslas yra puoselėti tau
tinę kultūrą ir' ją skleisti pa
saulio moterims. Į pasaulio mo
terų eiles išnešti Lietuvos lais
vės problemą ir susilaukti drau
gų pavergtai Lietuvai. Organi
zacijos centras yra New Yorko. 
Ilgametė, sumani, ištverminga 
pirmininkė yra V. Jonuškaitė- 
Leskaitienė. Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija yra tarptau
tinės moterų organizacijos na
rys. Jai priklauso 56-šių laisvo
jo pasaulio kraštų moterų klu
bai. Jie apjungia virš dešimt mi
lijonų narių. Lietuvėms mote
rims yra puiki proga.plačiai iš
nešti savo kultūrinius lobius, 
pristatyti Lietuvos laisvės pro
blemą. Organizacija leidžia biu- 
letenij, kuriame dažnai bū
na straipsnių ir apie Lietuvą, 
lietuvius, mūsų tautines — po
litinės aspiracijas, kultūrinius 
laimėjimus.

L. M. K. Federacijos skyriai 
veikia šiaurės, Pietų Amerikos, 
Italijoje, Kanadoje, Anglijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje ir net 
tolimoje Afrikoje. Balandžio 
28-20 dienomis,- New Yorke Įvyko 
Liet. Moterų Federacijos klu
bų atstovių suvažiavimas: buvo 
renkama nauja centro valdyba, 
nustatomos veiklos gaires atei
čiai. Chicagos moterų klubo su
sirinkimas išrinko Į suvažiavi
mą Zuzaną Juškevičienę, ji 
Į suvažiavimą nuvežė ir akivaiz
dini klubo veiklos liudininką ve
damą dokumentini veiklos nuo
traukomis puoštą,- albumą.

A. Beržienė

gio vaišių stalas buvo apkrau
tas įvairiosiomis velykinio mais
to gėrybėmis. Klūpojo paršiu
kas, velykinį margutį snukelyje 
įsikandęs. Aukštai pakilęs sto
vėjo raguolis, tikrai ilgų smai
lų ragų pyragas. Greta jo tyso
jo didžiulis suvalkietiškas sūris, 
pirmasis buvo suragautas... Pūp-
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JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų ’ lietuviškų knygų kėlias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kairia yra tik' $3.00, minkštu $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

č NAUJIENOS, 1735 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Bridge 
over troubled

It’s easy to forget that emergencies 
do happen. Arid when there is. a 
crisis, you’ll need a nest egg to fail 
back on.

The Payroll Savings Plan is brie of 
the ėasešt ways to make sure you’ve 
something saved for when you need 
money fast. When you participate in 
the Payroll Savings Plan where yoa 
work, an amount you designate will 
be sėt aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s 
an effortless way to build np *• 
reserve.

And now there’s a bonus interest 
fate on all UjS. Savings Bonds—for 
E Bonds, 5į^% when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable
m a bonus at maturity, apples to all

Bonds issued since June 1,1970 .■. . 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Let’s hope there are no troubled 
waters in your future. But remember, 
emergencies don’t always happen to 
the other guys.

Bondi ate nfe. If k«u er dertrofed*
w raplacR dm When Needed, tWy on he 
cashed ar your bank. Tax may be ddėmd 
antil redempešcB- And abmtyt -- ------
Boadk m a pmmd vxy toaev^

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

Gnwermnmf Jors net >ay for dw advvedwuaMf, 
* pr—vnfrd aa a awbiic arrvire in cnoperatioa with The 

wF Wk XMvtoaet ef the Trenrary ami The Advecfiainf CmmdL

NAUJ1EN OS
1739 So. Halsted Street Chicago, 11L 60608
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VL. BARŪNAS

Ar San Diego miestas išliks tuo — kuo dabar yra? 
Lietuviai Meksikos pasienyje. 

(Laiškas iš San Diego, Cal.)

Laške iš San Clemente trum
pai buvau užsiminęs apie San 
Diego, Calif., miestą, kuriame 
š. m. rugpjūčio mėn. 21-23 d. tu
rėtų Įvykti respublikonų parti
jos seimas — konvente i j a, kur 
tos partijps kandidatu, lapkri
čio mėn. 11 d. rinkimuose, prezi
dento postui bus nominuotas da
bartinis prezidentas R. Nixon. 
Ta aplinkybė, kad San Diego 
mieste Įvyks sakyta konvencija 
— miesto vardą išnešė Į spaudos 
pirmuosius puslapius, gi miesto 
“tėvams” sudarė daug rūpesčio 
ir galvosūkio — kaip tokį masinį 
politinį susirinkimą taip priim
ti, kad būtų patenkinti ir jo ren
gėjai (GOP), ir jų svečiai ir... 
dar svarbiau — jų “priešai”, 
Įvairūs “pysnikai” , Vietnąmo 
karo priešininkai, kurie jau iš 
anksto skelbia ir organizuoja de
monstracijas, kurios tariamai 
būsiančios taikios, bet parody
siančios valdžios partijai (ir pre
zidentui) tų “pysnikų” nepasi
tenkinimą esamos (GOP) val
džios politika (ypač kiek tai lie
čia karą Vietname). Ir, maty
kite, tų “pysnikų” žada būti net

25,000, kaip sako demonstraci
jų organizatoriai.

San Diego savo (apie 200 me
tų) istorijoje matė daug politi
nių ir karinių riaušių, jei imsi
me dėmesin, kad per tą laikotar
pi miestas turėjo net keturias 
vėliavas: Ispanijos, Meksikos, 
Kalifornijos ir galiausiai Jung
tinių Amerikos Valstybių (Kali
fornija priimta Į JAV šeimą 1850 
m. rugsėjo mėn. 9 d.). Tai rodo 
gana vingiuotą San Diego mies
to istoriją, kurioje dabar numa
tyta rengti respublikonų konven
cija, bet ji gali Įrašyti ir labai 
juodą lapą, nes taip iš anksto or
ganizuojant demonstracijas ar
gi galima laukti, kad jos praei
tų be riaušių ? Demokratų kon- 

i vencijos Čikagoje metu 1968 m. 
matėme kas Įvyko, kai irgi de
monstracijos buvo organizuoja
mos iš anksto ir buvo žadama, 
kad būsiančios “ramios ir tai
kios”.

San Diego, prisibijoma, gali 
būti daug blogiau, nes protes
tai ii* demonstracijos prieš Viet
namo karą yra išsiplėtę po visą 
kraštą, Įgauna aštresnį toną ir

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$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 čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir paslysti:

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

Chicago Savings
and Loan Association

ui- re 
$20.000

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

0 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

%% PER annum

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. 0 gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, Įsigykite nuosavus namus.

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jei respublikonų konvencija 
iš San Diego bus atšaukta, tai 
daugiausia dėlto nukentės ne ra
mus ir puikus San Diego mies
tas, bet Meksikos Tijuana ir En
senada su savo čigoniškais suk
čiais, nes vargiai ar atsirastų iš 
konvencijon suvažiavusių 30,000 
delegatų ir svečių (tiek jų lau
kiama) bent pora šimtų, kurie 
nepanorėtų ta proga pamatyti, 
kad ir labai mažą dalį Meksikos, 
bent kelias valandas pabūti “už
sienyje”. O tokia proga Tij uano- 
je ir Ensenadoje liktų milžiniš
kos sumos dolerių už viešbučius, 
restoranus, suvenyrus ir t. t. ir

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.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
------------------------—----------------------------- — — -4 — - - - ' - —-----
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Jachtininkas, laivui pavojingai pasvirus, bando savo kūno svoriu laivą ištiesinti.

ryšium su atnaujintu šiaurės 
Vietnamo bombardavimu, de
monstracijų ir protestų kursty
tojų eilės gausėja. Kai anksčiau 
tokia “politika” teužsiėmė tik il
gaplaukiai hipiai ir prokomunis
tiniai (nekalbant jau apie ko
munistus) politikos vertelgos, 
tai dabar protestų ir demonstra
cijų užtarėjų tarpe matome jau 
ir žymių amerikiečių. Visa tai 
kelia daug rūpesčio San Diego 
miesto “tėvams”,^ o taip pat ir 
“vaikams” — gyventojams, nes 
beveik visi mano, kad demons
tracijos be kruvinų riaušių ne
apsieis. Nežinia ar pripuolamai, 
artai (konvencijos) proga supla
nuota — tuo laiku San Diego 
apylinkėse manevruos 6,000 tau
tinės gvardijos (National Guard) 
karių, kurie kilus riaušėms grei
tai gali būti pasiųsti jas nura
minti. Ne be to, čia pat mieste 
yra tūkstančiai karo laivyno jū
rininkų, o be to. netoliese yra ma
rinų bazė su apie 50,000 vyrų 
ir dideliu kontingentu karo poli
cijos — tai Camp Penelleton, di- 
,džiausią karinė bazė Ameriko
je. Gal ta, karinio saugumo, ap
linkybė ir palenkė prezidento Ni- 
xono nusistatymą GOP konven
ciją šaukti San Diego mieste. Ne 
be to, čia dar ir kitas preziden
tui patogumas — jo vila San 
Clemente (vakariniai Baltieji

SAFETY OF N 
YOUR SAVINGS \C> 

būnant

eilutes 
paplitę

Rūmai) tebūtų vos geros valan
dos kelionė limuzinu arba 20 
minučių skridimo helikopteriu. 
Ta aplinkybė turi didelės ver
tės, prezidentui ir jo artimiau- 
siems patarėjams, nes garantuo
ja ne tik pasitarimų ir pokalbių 
privatumą, bet ir gerą poilsį, ko 
negalima laukti nuolat 
apsistojus viešbutyje.

Betgi dabar, jau šias 
berašant, yra gerokai
gandai, pamarginti ilgiausiais 
straipsniais spaudoje, kad res
publikonų konvencija San Die
go mieste neįvyksianti. Tie gan
dai plinta ryšium su iškilusiu 
jos finansavimo skandalu (ITT) 
ir naujai atsiradusia kliūtimi, 
kad miestas esąs pakėlęs spor
to arenos (kurioje konvencija 
turinti Įvykti) nuomą ir tai, kad 
miestas vargiai ar galėsiąs su-, 
talpinti konvencijos atstovus ir 
svečius. Paskutinės žinios sa
ko, kad Respublikonų partijos 
centro komitetas gegužės mėn. 
5-6 d. posėdyje galutinai iš- 
spęs, ar konvenciją iš San Die
go atšaukti ir perkelti Į Miami 
Reach. Fla.

Niekas, turbūt, lengviau neat
sikvėps kaip San Diego gyven
tojai, jei konvencija iš čia bus 
atšaukta. Miestas, ypač tuo lai- 

(ku (rugpiūčio mėn.) yra perpil
dytas turistais, kurių čia ne
trūksta ištisus metus. Galima 
Įsivaizduoti' koks čia judėjimas, 
jei per metus San Diego perva
žiuoja apie 30,000,000 žmonių, 
grįžtančių iš Meksikos — dau
giausia Tijuana miestelio (Ame- 
rikos-Meksikos pasienyje, Mek
sikos pusėje) lankytojų, kurie 
pereina Amerikos pusėje (netoli 
San Diego) San Ysidro pereina? 
namą j Į punktą. Į tą skaičių, 
kaip man paaiškino to punkto 
viršininkas, imigracijos inspek
torius, Įeina ne tik amerikiečiai, 
bet ir svetimšaliai. Daugiau kaip 
90% šių keliauninkų yra ameri
kiečiai, praleidę kelias valandas, 
dieną ar kitą Tijuanoj arba to
liau (65 mylių atstume) Ensena
da miestukuose, kurie palyginus 
su Amerikos miestais ir kuror
tais yra kaip diena ir naktis. 
Amerikos pusėje kultūra ir ci
vilizacija, Meksikos — skurdas, 
baisi nešvara, civilizacijos kai 
kur nesimato net pėdsakų. Bet 
— tai jau užsienis ir kiekvienas 
nori jį pamatyti, juo labiau, kad 
Į ten nuvykti nereikia nei jokio 
užsienio paso ir iš viso jokio lei
dimo ir net nėra jokios kontro
lės — ko ten važiuoji, kiek veži 
pinigo, kaip ilgai būsi ir t. t. 
Tik grįžtant Į Ameriką, San Ysi
dro pereinamajame punkte imi
gracijos valdininkui reikia Įro
dyti (kartais), kad gyveni Ame
rikoje, bet tam pakanka paro
dyti automobiliui vairuoti leidi
mą (driver license).

San Diego lietuvių klubas
Kalbant apie San Diego — 

būtų neteisu nepastebėti ir tos 
aplinkybės, kad ten gerokai se
nai ir gerokas skaičius lietuvių 
gy vena. Kaip visur, taip ir čia, 
San Diego, sunku nustatyti tiks
lų lietuvių skaičių. Apytikriai 
skaitoma, kad San Diego mies
te ir apylinkėse gyvena apie vie
nas šimtas lietuviu šeimų. Kai 
kurios, sakoma, čia gyvena jau 
apie 50 metų. Ilgą laiką čia ne
buvo jokios lietuviškos organi
zacijos, tačiau prieš virš 20 me
tų, rodos 1951 m., “Lietuvių Die
nų” leidėjo A. F. Skiriaus pa
stangomis čia buvo Įkurtas San 
Diego Lietuvių Klubas. Per tuos 
porą dešimtmečių klubas turė
jo ir geresnių ir blogesnių me
tų, kiek tai liečia lietuvišką vei
klą ir viešus parengimus.

Geraisiais metais Į klubo su
sirinkimus sueidavo net virš 50 
narių, kai dabar, sakoma, susi
rinkimuose bepasiroda 10-20. 
Šis klubas, gal ryškiau negu ko
kia kita lietuvių organizacija, 
rodo tą vadinamą “naujųjų ir 
senųjų lietuvių ateivių pažiūrų 
skirtumą”. Kai čia daugiau pra
dėjo atvykti naujųjų ateivių 
“dypukų”, jų kai kurie Įsijungė 
klubo veiklon, bet dėl nuomonių 
skirtumo su senaisiais neilgai 
joje išsilaikė. Naujieji ateiviai 
norėjo klubo veiklą nukreipti iš
imtinai kultūrinėn-politinėn Lie
tuvos laisvinimo plotmėn, kai tuo 
tarpu senieji laikėsi savo — gry
nai socialinės — lietuviškos li
nijos. Ir taip tos dvi lietuviškos 
grupės, sakyčiau, net kartos, 

niekada arčiau nesusiglaudino 
šiame klube, kuris ir dabar te
besilaiko savo senosios linijos.

Be® įkalbant -.u senaisiais ir 
naujaisiais ateiviais, esančiais 
ar buvusiais klubo nariais, gal 
ryškiausi, dėl klubo krypties, 
pasisakymai būtų šitokie: (nau
jojo ateivio — "dypuko”): “jie 
daugiau nieko nežino, tik vaišes 
ir dėlto tik daro susirinkimus, i 
kuriuos kartais neatvyksta net 
10 narių...” O vieno senųjų klu
bo veikėjų pastaba: “...Mes duo
dame visur po biskį (suprask — 
lietuviškiems reikalams. V. B.), 
bet jie (naujieji ateiviai — dy- 
pukai) nori paimti iš mūsų vis
ką...”. čia mano nuomone ir yra 
visa nesusipratimo, tikriau vie
ni kitų nesupratimo, esmė. At
rodo, kad giliau jos niekas ne
siėmė pastudijuoti ir pakoreguo
ti. Kad tai būtų buvę galima 
padaryti — neabejoju, nes ir vie
ni ir kiti yra geri lietuviai.

Spėju, kad gausiam San Diego 
Lietuvių Klubo susirinkimui 
kliudo dar ir ta aplinkybė, kad 
ten lietuviai gyvena labai pla
čioje apylinkėje, kuri apima ne 
tik to miesto ribas, bet ir dau
geli tolimų užmiesčio vietovių, 
kaip pvz. La Jolla, La Mesa, EI 
Cajon, National City, Chula Vis
ta, Del Mar ir kt. Kaip ir visur 
kitur Pacifiko krantuose, taip 
ir čia San Diego mieste ir jo 
apylinkėse lietuviai yra Įsikūrę 
puikiai. Čia gali rasti lietuvį 
stambioje prekyboje (Peter

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

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

1739 So. Halsted Street 

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą -— Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
* .....— — - - -i

Zounas — didelė mėsos gaminių 
Įmonė) iki mokslo žmonių (prof. 
V. Dukas — dėstąs svetimas 
kalbas Cal. State kolegijoje).

Pastebėjęs P. Zounes pavar
dę (kuri gal skamba jau ir ne 
lietuviškai) negaliu praleisti ne
paminėjęs, kad tai jis ir jo žmo
na Nellie buvo tie, kurie sudarė 
sąlygas prof. Mykolo Biržiškos 
šeimai apsigyventi Kalifornijo
je. Vieno iš lietuviškosios veik
los Los Angeles pionierių—J. Už
davinio tarpininkavimu P. ir 
N. Zounes sudarė buto ir darbo 
garantijas prof. M. Biržiškos 
žentui (ir jo šeimai) Kazimie
rui Barauskui, kurie pas savo 
“sponsorius” kuri laiką ir buvo 
apsistoję, kol persikėlė gyventi 
Į Los Angeles. K. Barausko šei
ma vėliau sudarė sąlygas į Los 
Angeles persikelti ir prof. M. 
Biržiškai su žmona, iš Ameri
kos Rytų, kur prof. M. Biržiš
ka buvo atvykęs iš Vokietijos 
p. Devenių sudarytų garantijų 
dėka, j

Tiek, trumpai ir tik prabėgo
mis, apie San Diego miesto po
litinius rūpesčius ir ten gyve
nančius lietuvius bendrai. Kai 
leis laikas ir sąlygos daugiau ra
šyti — pasikalbėsime daugiau 
ir dažniau su šio Įdomaus mies
to ir dar įdomesnio lietuvių klu
bo nariais — lietuviais.

Chicago 8, Illinois
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Subscription Rites:
ta Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
ax months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year 
$11.(X) per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year 
other countries $23.00 per year

trims mėnesiams ________ $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams ________________ $22.00
pusei metų ___  $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

“Musų bendruomenę serga. Mes 
nebesame daugiau didelė bendruo
menė, nebesame daugiau gera bend
ruomenė. Musų bendruomenėje yra 
įsimetęs blogis. Mes esame pametę 
savo kelią. Mes nebežinome, kur mes 
stovime, kur mes einame, kas mes 
esame. Mes jau pamėtėme tikslą”...

mos paskaitoje pereitų metų va-

Id cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose

metams ------------------------- $22 00
pusei metų______________$12.00
trims mėnesiami ________  $7.00
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
metams ...._________ $23 00
pusei metų ____________ $13.00
vienam mėnesiui$3.50

Tai Garner Ted Armstrong,
Pasadena (Calif.) Ambassador 
kolegijos profesoriaus, garsaus 
radijo paskaitininko, žodžiai, pa

Kitose JAV vietose:
metams ________________ $20 00
pusei metų  $i£oo

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

sakyti vienoje jo radijo progra-

šarų. Jais sukrečiančiai apibū
dinama šių dienų Amerikos ben
druomenė, pametusi savas idė
jas, nebežinanti, kas ji esanti, 
kur ji stovinti, kur einanti ir ko 
siekianti.

žodžiai drąsūs, atviri, pasa
kyti tegul tik vienoje Pasadena, 
Calif., radijo stotyje, bėt vėliau 
perduoti net daugiau negu per

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su ? rūkymu

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

Ieško rakto j lietuvio širdi
Pirmaisiais sovietų okupacijos metais didžiausias 

bendradarbiavimo su lietuviais įrankis buvo čekisto na
ganas. Jeigu kas drįsdavo suabejoti sovietų sauvale ar 
paklausti pagrindo tokiems žiauriems sovietų karo poli
cijos veiksmams, tuojau išvesdavo jį prie tvarto, nušau
davo, lavoną įsidėdavo į automobilį, nusiveždavo Į mies
telį ir išversdavo rinkoje. Antroji okupacinės sovietu val
džios bendradarbiavimo priemonė buvo masinis Lietuvos 
gyventojų išvežimas į tolimas ir šaltas šiaurės Rusijos 
sritis.

Žudynėms praretėjus ir išvežimams sumažėjus, visą 
Lietuvą užgulė baisus badas. I miestus rusai atsivežda
vo maisto, jo trupiniai nukrisdavo keliems miestiečiams, 
bet kaimuose buvo tikras badas. Sovietų pareigūnai viską 
vežė iš Lietuvos, lyg iš rusams karą paskelbusios valsty
bės. Rusai užmiršo, kad buvęs Lietuvos kariuomenės va
das sieną peržengusius sovietų karius pasitiko ne kulkos
vaidžiais, bet 4 draugiškais sveikinimais” ir įsakymais 
visai Lietuvai juos taip priimti. Nualinus kraštą, su
proletarinti visi Lietuvos ūkininkai.

Pavergtos Lietuvos komunistinimas jau eina 25 me
tus, bet žmonėms rusų įvesta santvarka neina prie šir
dies. Įvedus komunistinę santvarką”, dingo maistas iš 
žemdirbių kamaraičių ir krautuvių lentynų. Žemė Lietu
voje buvo ta pati, bet lietuviai josios vaisiais nesinaudo
jo. . Kai kolchoze atsirasdavo geresnių grūdų sauja, san
dėlius saugojantis policininkas juos išveždavo. Žemdir
biai buvo-palikti ne tik be javų, bet ir be duonos. Jiems 
buvo atimti jų pačių auginti grūdai, atimta teisė tuos 
grūdus malti ir duoną kepti.

Rūstų ir raukšlėtą lietuvio žemdirbio veidą okupan
tas bandė pralinksminti specialiai sugalvotais šokiais ir 
šokėjais. Juozas Lingys savaitėmis lavino badgalaujan-1 
tį jaunimą “pakeltkojį” šokti, bet jaunimui nesisekė. Su
varytų ūkininkų veidai nesidžiaugė. Jie suprato, kad 
prievarta buvo taikoma ne vien kaimui, bet ir į miestus 
patekusiam jaunimui. Praėjus 25 metams ir atsiradus 
didesniam lietuviškų kvislingų skaičiui, okupantas ry
žosi kitomis priemonėmis pasiekti rūstaus lietuvio šir
dį. Jis dar kartą pažadėjo jam duonos ir apavo, bet 
pareikalavo, kad tas 'žemdirbys net ir pusbadis, la
biau pasitemptų ir dar daugiau gamintų. Okupantas 
kartais leidžia'patiems žemdirbiams pasisakyti antraei
liais gamybas spartos klausimais.

Jonas Petronis, Vilniaus statybos tresto valdybos 
narys, ir brigadininkas, paskutinėje Tiesoje svarsto Šį 
klausimą. Jis net savo rašinį pavadino “Raktas į širdį”. 
Jis žino, kad į kolektyvinės statybos darbą būtinai rei
kia patraukti darbininko širdį. Okupantas šį reikalą 
jaučia ne tik kaime, bet ir mieste. Širdies nepatrauksi, 
jeigu nebūsi nuoširdus. Petronis, bekalbėdamas apie 
darbo sąlygas jo vadovaujamoje brigadoje, be kitų, da
lykų, šitaip (prašneko:

• “Vien, svarstymas žmogaus į gerą kelią neat
veš. Reikia rasti raktą į širdį kitais keliais. Labai 
daug darbo nuotaiką, darnumą nulemia sąlygos. 
Išsirikiavo žmonės mėtyti sunkias, šlapias silika
tines plytas ant aukštų pastolių. Jei taip čia būtų 
taikoma mechanizaciją! Karučiai ir neštuvai te
bėra pagrindinis mechanizmas. Nors jau karučiai 
būtų tobulinami, bet jie tokie pat, kokiais mūsų 
seneliai vežiodavo statybines medžiagas.- Kitų dar
bininkų pirštinės, žiūriu, visai kiauros. Papra
šiau darbų vykdytoją pakeisti. — Antrą kartą duo
du, daugiau per mėnesį negaliu. Nenurašo buhal
terija.

“Tiesa, buhalterija turi savus apskaičiavimus. 
Darbininkas — savus. Jam prie plytų pirštinės nie
kaip -ilgiau netarnauja, kaip dvi, daugiausia tris 
dienas. Priverstas pirktis savas, o taisyklėse pa
rašyta, kad statybininkas turi būti aprūpintas 
specaprangą... ” (Tiesa, 1972 m. bal. 23 d., 2 psl.). 
Mechanizacija, skaičiavimo mašinos ir įvairiausi

rodikliai Lietuvos gyventojams tiek įgriso, kad jie vie
šai reiškia savo nepasitenkinimą. Kalba, rašo, o žur
naluose net fotografijas deda apie didelę pažangą, bet 
tikrovė yra visai kitokia. Plytas vežioja tokiais pačiais 
karučiais, "kokius Lietuvoje seneliai naudojo prieš šim
tą metų. Tos pačios “mechanizacijos” priemonės 'tai
komos ne vien Lietuvoje, bet ir visoje sovietų imperijo
je. Tai tvirtina praeitos savaitės Tiesa.

Sukolchozintoje Lietuvoje į komunistų partijos ei-; 
les prirašyta 20,000 komunistų partijos narių. Svar
biausioji naujai priimtų komunistų užduotis — priversti 
kiekvieną žemės ūkio vergą lenktyniauti. Lenktynes jis 
turi pradėti >su savo kaimynu, su kito kaimo kolchozu, 
o pagaliau ir su kito rajono kolchozais.. Naujai priimti 
komunistai — varovai gaus kelias privilegijas, bet lie
tuvis darbininkas už lenktyniavimą nieko negaus.

Komunistams rūpi pasiekti lietuvio darbininko šir
dį, bet jiems nepavyks. Lietuviai nuoširdžiai dirbo ir j 
tebedirba sau. Bet kai jie žino, kad to darbo vaisiais i 
naudojasi tiktai rusai, tai širdies į tokį darbą jie ne
bedės.

.300 radijo stočių ir, be to, pa
skelbti Ambassador kolegijos 
žurnale ‘"The Plain Truth”, lei
džiamame net penkiomis kalbo
mis (angių, prancūzų, olandų, 
vokiečių ir ispanų), turinčiame 
net kelis milijonus skaitytojų vi
suose pasaulio kraštuose.

Liūdniausia tai, kad tokia idė
jiškai pasimetusi, savo gyveni
mo prasmės ir tikslo nežinanti 
yra, didele dalimi, Amerikos jau
nuomenė, paliesta hipinės epi
demijos, apie kurią buvo rašy
ta pirmesniame šios serijos 
straipsnyje.

Hipiai, kurių, kaip amaro, yra 
privisę visoje Amerikoje, kaip 
matėme, yra užplūdę ir Colora
do kraštą, ypač Denverį.

Jie neturi jokių idėjų — nei 
pasaulietinių, nei religinių. Tai 
be jokios pasaulėžvalgos ir be 
religijos žmonės. Juos bando 
kaikurių krikščioniškų religijų 
kunigai ar kitaip vadinami dva
sininkai įkvėpti sava religine 
mintimi, atvesti į dorą kelią.

Viena tokia krikščioniška re
liginė bendruomenė yra ir Den
veryje, tiksliau sakant, jo prie
miestyje Commerce City — tai 
protestantų First Assembly of 
God. j

Tuo metu kai daugelis kitų 
krikščioniškųjų bažnyčių — ben
druomenių siunčia savo misijo- 
nierius platinti krikščionybei į 
Afriką ar į kitus tolimus kraš
tus, First Assembly of God at
sidėjusi platina religinę mintį 
savame mieste, Denveryje, dau
giausia tarp hipių.

Ir pats tas jos misijonieriavi- 
mas hipiuose labai įdomus. Mi
sionieriais ar, sakykim, “misio
nieriais” yra ne kunigai-dvasi- 
ninkai, o tos religinės bendruo
menės vaikai, paaugliai, vad. 
“tyneidžeriai” (teenagers), ko
kių 15-17 metų amžiaus berniu
kai ir mergaitės.

Jie aprengiami hipiškai, kad 
neišsiskirtų iš tikrųjų hipių, 
duodama jiems labai gražiai su- 

! redaguoto turinio krikščioniško
sios minties lapelių, kuriuos jie 
ir platina, patys hipiais apsimetę, 
tikrųjų hipių tarpe, daugiausia, 
Denverio miesto centre, Piliečių 
Aikštėje, kur tie tikrieji hipiai 
nuo ankstybo pavasario iki vėly
bo rudens “stovyklauja”.

Kad tuos lapelius jiems dalin
tų kunigai, dvasininkai arba 
šiaip nehipiai, tai jie jų nei Į 
rankas neimtų, o kai duoda vai
kai, dargi hipiškai atrodą, tai 
anie juos ima ir su dėmesiu skai
to. 0 reikia pasakyti, kad tie 
First Assembly of God misio
nieriški lapeliai savo turiniu taip 
įdomūs, pagalinantieji, kad, pra
dėjęs juos skaityti, jų jau ne
numesi — perskaitysi iki pat 
paskutinio jų žodžio.

Tik pažiūrėkite, kokiais įspū
dingais, pagaunančiais žodžiais 
jie pradedami;

Nepriklausomos Lietuvos 
reikalai

Tokia antrašte (N. L. Reika
lai) rašo straipsnį “Nepriklau
somos Lietuvos” š. m. balandžio 
19 d. Nr. 1293 to savaitraščio 
bendrovės vienas M šulų p. V. 
Kudžma.

“Išgąstis žengia mūsų gatvėmis... 
Nusikaltimai gręsia mūsų saugumui... 
Rasizmas plėšo musų bendruomenę... 
Moralinis išsigimimas ir seksualinis 
palaidumas naikina mūsų jėgas... San
tuokos suardytos... Kenčia alkani vai
kai... Priešais mus gausybė proble
mų, kurias turime išspręsti...

Tu nerasi atsakymo “butelyje” ar
ba “adatoje” — in a “bottle” or in 
a “needle”... Alkoholis ir narkotiniai 
vaistai yra tavo planinga, palaipsninė 
savižudybė!... Jei nori rasti atsaky
mą j problemą, turi ją, pirmiausia, 
iš pagrindų pažinti. Kas yra negera 
su pasauliu? Kas negero su tauta? 
Kas negero su. tavo bendruomene? 
štai, didieji klausimai, liečia proble
mos širdį!...

Po šitų įspūdingų žodžių pa
skiras žmogus, tautos ir bend
ruomenės narys kviečiamas, rim
tai pagalvoti, kur yra Amerikos 
tragedijos priežastis, kur blogio 
šaltinis.

Gražiai ir įtikinamai aiškina
ma, kad tautą sudaro asmenys
— individai, kad dėl to asmens
— individo moralinis sugedimas 
yra visas tautas liga, jos sugedi
mas, nelaimė ir pražūtis.

Kreipiamasi į asmenis, kvie
čiant juos kiekvieną padaryti 
savo sąžinės sąskaitą ir atsaky
ti į klausimus: ar aš esu doriškai 
sveikas, nesugedęs, ar aš nesu 
kaltas dėl visos tautos, visos ben
druomenės sugedimo ir tragedi- 
jso?

Siūloma visiems atnaujinti ry
šį su Dievu, su Kristumi, pažin
ti Jo doros mokslą, kuriame ran
damas atsakymas į visas as
mens, tautos ir viso pasaulio 
žmonių bendruomenės proble
mas. ,

Lapelio tekstas suredaguotas 
bendrąja krikščioniškąja minti
mi, kad kiekvienas krikščionis, 
nežiūrint kokiai religinei bend- 

‘ruomenei jis bepriklausytų, ne
rastų jame jokių jo tikėjimui 
priešingų minčių. Su dėmesiu 
ir pagarba jo redaktoriaus skai
tys tą lapelį ir laisvesnių pažiū
rų žmones, net ir visai netikin
tieji.

Ir aš pats jį skaičiau su pasi
gėrėjimu ir pagarba. Aš gėrėjau
si ir tais First Assembly of God 
bažnyčios pasiųstais į anų nelai
mingų hipių tarpą “jaunaisiais 
misionieriais”, taip sėkmingai 
platinančiais krikščionybę ir ke
liančiais žmonių moralę savame 
krašte, savame mieste.

Tai pavyzdys, kaip reikia mi
si onieriauti savo tautoje, savo
je bendruomenėje.

Pagalvokime ir mes, lietuviai, 
apie tai.

Trumpai nusakęs, kaip šis Ka
nados lietuvių savaitraštis iš 
menko nereguliaraus leidinėlio 
senųjų ateivių geriausiais norais 
ir pastangomis pradėtas ir Kar
delio metais “pradėjo išeidinėti 
kaip reguliarus savaitraštis su 
visapusiškais tobulėjimo požy
miais” ir “ilgesnį laikotarpį, Jo
nui Kardeliui redaguojant, laik
raštis tapo vienu, tarp kitų vi
sais atžvilgiais patraukliausiu 
savaitraščiu išeivijos spaudoj”... 
p. Kudžma rašo:

Mirus Jonui Kardeliui ir laik
raščio redagavimą laikinai perė
mus H. Nagiui (gaila, kad tik 
laikinai) su kiekvienu numeriu 
galėjai justi pažangos Šuolius, 
kurie atspindėjo laikraštį jau
natviškumu savo turinio ir for
mos požvilgiais. Buvo pastebi
ma, kad į Nepriklausomos Lie
tuvos laikraštį smalsiai sužiuro 
jaunoji lietuvių išeivių karta.

1970 in. liepos 15 d. laikraštį 
redaguoti pradėjo naujas redak
torius R. Maziliauskas. Būtų 
neteisu nepaminint gerąsias sa
vybes, kurias naujasis redakto
rius laikraštin įnešė, suteikda
mas jam daugiau sveiko gyvas
tingumo bei dinamikos. Deja, 
laikui bėgant, laikraštyje pradė
jo rodytis ir ne visai geistini 
reiškiniai. Ėmė atsirasti raši
nių turinčių atgarsį tų minčių, 
kurios yra taip įkyriai perima
mos iš anapus geležinės uždan
gos. Pagausėjo perspausdinamų 
straipsnių iš okupuotos Lietu
vos laikraščių ir tokių, kurie at
stovauja okupanto siūlomą ir jo 
palaimintą liniją. Su naujo re
daktoriaus darbo pradžia, be laik
raščio leidėjų — akcininkų pati
kėtos valdybos žinios, dingo laik
raštyje jo gairinis obalsis “už 
Lietuvos išlaisvinimą, už išti
kimybę Kanadai”. Skaityto
jams užklausus redakciją kodėl 
obalsis buvo pašalintas ir papra
šius jį laikraštin grąžinti, re
dakcija, ilgai delsusi, pagaliau 
pašaipiai užklausėjai atsakė, 
bet obalsio vienok negrąžino. Tik 
po pakartotinų skaitytojų, obal
sio reikalu, pasisakymų, ir, ma- 
tomai, laikraščio leidėju inter
vencijos;- nuo 1971 m. rugsėjo 
mėn. šūkis laikraštin buvo grą
žintas.

Suminėjęs dar pora mažmo
žių, kaip iš Bostono Keleivio per- 
sispausdinimą Balio Svalio pa
stabas apie R. Sakaddskio baz- 
dą, autorius baigia:

Pastaruoju laiku, pasekę Ne
priklausomos Lietuvos laikraštį, 
rasime ir daugiau panašių ne- 
geistinumų į kuriuos skaityto
jai ir laikraščio leidėjai vienaip 
ar kitaip atkreipė dėmesį.

Toliau aprašytas bendrovės šė- 
rininkų susirinkimas, kuriame 
buvo priimtas red. Maziliausko 
atsistatydinimas.

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONES
KAIP ATSIRADO KUN. FABIJONAS 

KEMĖŠIS DETROITE

Nauja šv. Jurgio bažnyčia Detroite bu
vo pastatyta 1916 m. kun. K. Skripkos ini
ciatyva ir pastangomis. Pastačius bažny
čią, klebonui Skripkai sekėsi gerai. Det
roito miestas augo. Lietuvių skaičius didė
jo, kartu ir parapija gausėjo, kaip para
pijų skaičiumi, taip turtu. Bet po poros 
sėkmingų metų parapijos padangėj nuo
taikos pradėjo reikštis pilkos. Parapijos 
davatkos, kuriom, anot poeto Stiklelio. 
Dievas ant lūpų, o širdyje velnias, pradė
jo pliaukšti, kad jos, eidamos į bažnyčią, 
matančios skraidant gandrą virš Šv. Jurgio 
parapijos klebonijos , ir kartą gandras 
taikės nutūpti ant klebonijos kamino. Tik 
zakrastijonas nubaidęs.

Klebonas, girdėdamas tokias kalbas ir 
norėdamas grąžinti į parapiją geresnes 
nuotaikas, nusprendė, kad gandras ieško 
priekabių prie jo jaunos gaspadinės. Kle
bonas sugalvojo parapijonus nuraminti ir 
gandrui sufūlinti, išvežti gaspadinę Į to
kią vietą, kur parapijonai nežinos. o 
gandras nesuras. Kad paslaptį išlaikytų, 
išvežimą gaspadinės turėjo atlikti patsai 
savo mašina, ir tą padarė vidurnaktį, ka
da visa parapija miegojo.

Buvo viduržiemis, sniego daug ir pūga. 
Kelionės distancija — 200 mylių. Kaip pas
kui paaiškėjo, teko ne tik sušalti, bet ir

peršalti. Pašalinus gaspadinę, nuo gand
ro buvo išsibodėta, bet parapijos nuotai
ka nepagerėjo. Tos blogos nuotaikos proga 
parapijos vadovaujantys asmenys planavo 
apie didelę šios parapijos ateitį. Vargoni
ninką turėjo pirmaeili muziką Aleksį. Da
bar tik reikėjo vietoje kleb. Skripkos, gau
ti jauną gerą pabijotą kunigą, tai parapi
ja žydėtų. Parapijos vadai turėjo numaty
tą tokį kunigą, tik reikėjo nusikratyti esa
mojo. Tokiu kunigu buvo numatytas F. 
Kemėšis.

Už kokių šešių mėnesių pasirodė Det
roite ir buvusi klebono Skripkos gaspadi- 
nė, bet ne klebonijoj, bet pas prietelius...

šv. Jurgio parapijos didžiausia globėja 
buvo velionė Penninienč. Žinoma, kad 
moteris su moteria geriau susikalba. Per- 
minienė, suprantama, iškvotė iš gaspadi
nės visas paslaptis ir slaptuose susirinki
muose perdavė parapijos vadams, kurie 
padarė planą ir labai žiaurų, kad kleboną 
iš šv. Jurgio parapijos pašalinti.
Tą žiaurų įvykį man asmeniškai teko ma
tyti. širvaičio biznio vietoje tą sekmadie
nio rytą turėjome susirinkimėlį. Minėta 
vieta stovėjo skersai gatvės nuo bažnyčios 
durų. Klebono išmetimo aktas buvo para
pijom] padarytas labai planingai. Kada 
klebonas, pradėdamas mišias, ėjo per baž
nyčią, krapindamas parapijonus. ir, atė
jęs iki durų, norėjo suktis ir grįždamas 
apkrajunti kitą pusę prie tako sėdėjus gas- 
padinė griebė kunigui už kamžos. šaukda
ma: “Tu biaurybė, nė rankų nenusiplovęs 
įeini į bažnyčią ir šventus daiktus čiupinė

ji!” Ant gaspadinės šauksmo abiem pusėm 
sėdėję vyrai griebė kleboną ir išgrūdo per 
duris su visu krapylu ir pastūmė laiptais į 
kiemą. Klebonas cementiniais laiptais 
bent tris kartus per galvą persivertė

Vyrai, išstūmę kleboną, suėjo į bažny
čią, o klebonas sunkiau atsikėlė, pasirąžė 
ir, palikęs kieme krapylą, svyruodamas 
nuėjo į kleboniją. Išmestam klebonui j 
kiemą niekas neatėjo pagelbėti atsikelti ir 
paduoti ranką. Bet ant ryto amerikonų 
spaudoje buvo įdėta klebono nuotrauka. 
Kur nors kas nors buvo pasislėpęs nuimti 
paveikslo.

Nors su klebonu Skripka buvo pasielg
ia žiauriai, bet vyskupas neužtarė. Prie
šingai. liepė tuojau apleisti kleboniją. Tai
gi parapijos vadų troškimas išsipildė ir 
dar ant šiltų senojo klebono pėdsakų atsi
rado klebonauti kun. F. Kemėšis.

Kun. F. Kemėšis tais laikais buvo di
džioji galva Amerikos lietuvių — katalikų 
judėjime. Jis jau buvo Amerikoje pralei
dęs trejetą metų be pastovios vietos. Visą 
laiką važinėdavo po lietuvių kolonijas, or
ganizuodamas katalikiškas draugijas. Pa
tekus į šv. Jurgio parapiją, nauja bažny
čia, turtinga parapija kaip tik kun. Keme
šiui atitiko pasirengti savo ideališkiems 
lietuviškiems tikslams. Jis sakydavo, kad 
į nepriklausomą Lietuvą turime parsivežti 
ne tik pinigų, bet mokslo bei patyrimo, kad 
galėtume Lietuvą sėkmingai atstatyti ir jos 
ūkį sukultūrinti.

Kun. F. Kemešiui pradėjus klebonauti 
šv. Jurgio parapijoj, prasidėjo nauja era

ne tik parapijoj, bet ir visame Detroite. 
Sekmadieniais nebetilpdavo žmonės baž
nyčioje. Lankydavo bažnyčią ne tik kata
likai, bet ir kiti lietuviai, taip vadinami, 
masonai ir šliuptarniai. šie ateidavo ne 
melstis, bet pasiklausyti knn. Kemėšio pa
mokslų.

Tais laikais Michigano katah’ku diece
zijos vyskupu buvo Gallager, gana libera
liškas vyskupas. Prie -jo kunigai turėjo 
didelių laisvių. Todėl tonus laisvėmis nau
dodamiesi, kunigai darydavo visokius 
biznius bažnyčiose ir pobažnytiniuose rū
siuose ir net politikuodavo, ypač kun. Cog- 
lin , Little Flower bažnyčios statytojas ir 
klebonas, kiekvieną sekmadieni per radi
ją WJR stoti sakydavęs ilgas kalbas visai 
Amerikai, kritikuodamas valdžią, fabri
kantus, bankininkus ir visus kapitalistus. 
Buvo ir kun. Kemėšio pamoksluose daug 
Įtakos bei sekimo kun. Coglino. Vyskupui 
Gallager mirus ir jo vietą užėmus vysku- . 
pui Moony, viskas buvo uždaryta, net pa
rapijinėse lietuvių ir kitų tautybių mokyk
lose savos kalbos.

Kun. Kemešiui apsigyvenus Detroite, 
apart pasitenkinimo šv. Jurgio parapijos, 
mes sandariečiai, jį pasitikome su džiaugs 
mu, nes iki to laiko kataliku srovės žmo
nės rūpindavosi daugiausia bažnyčios sta
tymu ir kitais parapijos reikalais. Tuo tar
pu po pirmo pasaulinio karo, Lietuvai pa
siskelbus nepriklausoma valstybe, visokie 
reikalai, atsišaukimai, Lietuvos žmonių 
atsilankymai Į Ameriką mūsų sandariečių 
buvo akyvai sekami ir reaguojami, čia,

apsistojus kun. Kemešiui, pajutom kaip 
ir atoslūgį, pajutom, kad sulaukėm Det
roite stipraus vado, kuris kaip laikrašti
ninkas, veikėjas, organizatorius turėjo 
daug visuomeniškos ir politinės patirties ir 
turėjo daugiau laiko tautos reikalams, ne
gu mes, fabriko darbininkai.

Kun. Kemėšis buvo aiškios kataliku 
ideologijos žmogus, bet neneigė ir kitų 
žmonių ideologijų bei įsitikinimų. Kaip 
paprastai, turėdavome betikslių ginčų su 
kitais vietos kunigais. Su kun. Kemešiu 
galėdavome susikalbėti ir pasidalyti — kas 
mūsų tai mūsų, o kas jūsų, tai jūsų.

Pirmas, kiek atmenu, bendras tautinis 
darbas buvo, atvykus i Ameriką 1919 m. 
Lietuvos finansinei komisijai, Lietuvos 
laisvės Bonų platinimas. Tam reikalui su
darėme bendrą komisiją tik iš katalikų ir 
sandariečių. Nebeatnienu, kupos priežas
ties dėlei “Naujienos” pasisakė prieš Lie
tuvos Laisvės Bonų platinimą ir prieš pa
čią finansų komisiją, bet lietuvių patrio
tizmas tais laikais buvo didelis ir bonų pla
tinimas sekėsi gerai.

(Rus daucimi'

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAI

Jos visad rašo
TEISYBE
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ1 NOSIES

IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2S5S W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PRospeef 8-3229 
Rezid. telefu WAlbrook 5-5076

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

Km. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Su. Pul6»kf Rd. (Crawford

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

Jei neaudiiepia, skambinti 374-8012

relet: PRospect 6-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63 rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieni ai g ir penktadieninis 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Pox Valley Medical Center 
•60 Summit St.

ROUTE 53, ELGIN, . ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WE?T 7T»t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rexid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—r7 vaL. 
*n trad., penktadieni nuo 1—5. treč 

jtežfid. tiktai susitarus.
Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN- EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
5132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

DR. NINA KRAIKEI - 
KR1AUCEL1UNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

APIE TRIS RAUDONUOSIUS TURTUOLIUS
Vienas iš įų lietuvis

Trejus metus b avęs Newsweek 
žurnalo biuro Maskvoje šefas 
John Dornberg, kaip “nepagei
daujamas” 1970 metų pabaigoje 
iš Soviet!jos ištremtas, parašė 
įdomią knygą apde raudonąją 
“smetonėlę”, pavadintą “The 
New Tsars” (Naujieji carai). 
Knygoje autorius pateikia daug 
faktų ir pavyzdžių, kaip gyvena 
komunistų viršūnės ir prie jų 
prisiplakę pataikūnai, mokan
tieji įsiteikti, patarnauti ir pa
sitarnauti. Dornberg sako, kad 
tarp sovietų raudonosios aris
tokratijos ir paprasto “Ivano 
Ivanovo” yra daug didesnis skir-

tas pats charakteris apdovano
tas aukščiausiu sovietų atžymė- 
jimu — Lenino ordinu!

Motorinko be kitko besiverčiąs 
pirmos klasės arklių auginimu 
ir pats esąs plačiausiai žinomas

tynės Sovietijoje yra vienintelis 
legaliai leidžiamas lošimas (gem- 
bleriavimas), dėl to tokio Mo
tor iko “patarnavimai* partijos 
hierarchijoje turi didelį svorį.

2) Antras knygos autoriaus 
atrinktas ryškus charakteris va-

džiui New Yorke įsisteigė “Rū
kymo stebėjimo internaciona
las”, jau turįs plačioje Ameri
koje virš 200 skyrių; kitur bu
joja “Smokers Inc”, “Smoke- 
Stoppers”, “Smoke -» Rescue”, 
“Smoke. Quitters” ir pan. Į to^ 
kius klubus norintis įstoti turi 
sumokėti $4" įžangos ir paskui 
mokėti po $3 už kiekvieną po
sėdį per 14 iki 16 savaičių. 
“Nors skelbiama, kadi kurso 
metu 90 nuošimčių meta rūky
ti, bet neskelbia, koks nuošim
tis vėl rūkyti pradeda tą kursą 
baigę. Amerikos širdies drau
gija skeptiškai sako, kad 
riausiai meta rūkyti tik, 
gauna širdies smūgį.

5—8 colio didumo, yra bronzi
nės spalvos ir atskiriami nuo ki
tų vorų savo ypatingu į smui
ko formą panašiu ženklu ant 
nugaros. Tokio voro įkandi
mas užnuodija kraują. Reika
linga skubi daktaro pagalba.

kai

rikos multimilijonieriaus John 
D. Rockefellerio ir kokio eilinio 
Maikio. šiandieniniai raudonie
ji aristokratai yra gyvas įro
dymas, kad komunizmas veikia... 
naudai tų, kurie žino kaip pada
ryti, kad veiktų jų naudai.

Knygos “Naujieji carai” auto
rius aprašo gyvenimą ir “veiklą” 
trijų labai turtingų ir įtakingų 
charakterių, kurių vienas besąs 
tikras lietuvis...

1) Michail Georgievič Moto
rikų administruoja Kazachsta
ne turtingą žemės ūkiu ir mi
neralais valstybinę sritį. Prieš 
10 metų Sovietų komunistų val
džios organas “Izvestija” pa
smerkė tą Motoriko kaip vagį, 
kaltindama jį nelegaliai pirkus 
visą skaičių namų ir už juos ap-

glijos laikraščių korespondento 
■Maskvoje priedanga ne tiek ra
šinėja kiek važinėja, pasiekda
mas net Taivaną (Formozą) ir

tis, vienintelis toks turintis ofi
cialų pavadinimą kaip užsienių 
spaudos korespondentas. Senes
nėmis žiniomis, Viktor Louis 
yra žymus KGB šnipas.

Louis turi Maskvoje 11 kam
barių trijų aukštų namą su sa
vo baru ir sauna (pirtimi), mau
dymosi baseinu, teniso lošimo 
aikšte, turi 3 automobilius, šofe
ri ir penkių asmenų savo tarnau
tojų personalą.

3) Juozas Šimaliunas (para
šyta Jozas Shimalinus), Lietu
vos Vartotojų Unijos Vilniaus 
distrikto paskirstymo direkto
riaus pavaduotojas, šimaliunas

mokėti panaudojus valstybinių visoje plačioje apylinkėje pa- 
sovchozii fondus, o 1970 metais

J

GRADNSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

NUSTATOMA 
2512 W. 47 SI. — FR S-199Ė 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. * E R Ė N A S

n*

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact Iense<'
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tekt 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tet.: WA 5-3099

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piece 

Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j 
i Visos programos iš W0PA, i 
i 1499 kit A. į
^Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma j 
j dienia iki penktadienio 11—121 

vai, ryto. — šeštadienį h; sek-i 
madienį nūd 8:30 iki 9:30 vaL:

Tėt: HEmlock 4-2413'

7’.j9 So. MAPLFWOOD AVĖ. '

CHICAGO 1LL. 80629 I

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Ttmiasofus, M. D., S. G
CHIRURGAS

2454 WEST 71*t STREET 
Ofleo telef.* HEmlock 4-2123 
Rrtld. t.].,.. Gibson 8-61T5

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-619&.

............ . ............. ... ii ii......... imi i ■ ...i ■■ ii in „I

?. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

VV Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba ko]om< 

- (Arch Supports) ir t. t
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St^ Chicago, III. 60629 

Tefefc PRospeef 6-5084

FOREST FIRES HURT 
OUR. FOREST FRIENDS

Orf '•flJIife Jmh so defeat 
against the careless use of fire.

So please follow Scooke/s ABC's: 
i Always bold marches till cold.

Be sure to drowa all campfires,

garsėjęs kaip geriausias ir vai
singiausias šeimininkas, turįs 
daug įtakingų draugų, “biznio 
kontaktų” ir ryšių su partija.

Jis gyvena namuose, pastaty
tuose ant betono piliorių prie 
vaizdingo varidenkričio; jis gali 
iš savo balkono nerti Į kristalo 
skaistumo vandenį apačioje esan
čiame baseine; negana to, jis 
gali tuo pačiu kartu ir televizi
jos žiūrėti ir meškerioti. Toks 
yra “raudonasis caras” Juozas 
Šimaliunas.-
fš ko “rAudonieji carai” turtėja?

Autorius pastebi, kad tokie ko- 
,'munistų turtuoliai dažniausiai 
turi visai nežymias pareigas, 
dėlto jų nepaprasti- pralobimai 
galimi tik. per kontaktus su ga
lybėmis aukštose vietose ir pa
reigose. Aukštose vietose ir pa
reigose, pa v. Politbiuro nariams 
“algos” ir “pajamos” nieko ne
bereiškia, kadangi jie turi “vie
šą atskaitomybę... iš kurios jie 
gali imti ir išleisti kiek tik no
ri”. Kadangi minėtieji Motoriko, 
Louis ir šimaliunas' “viešų at
skaitomybių” neturi, ir tačiau 
palaiko gerus santykius sn tūks
tančiais “šaunių žmonių”, jie 
tatai daro kokiu nors kitokiu ke
liu, rašo Dbrnbergas.

Jis atidengia dar vieną, ma
žai kam žinoma dalyką, būtent 
sovietų mokesčius, kurie padeda 
turtirigafn dar labiau turėti ir 
būti turtingu. Sovietų Sąjun
goj elitas (aristokratija) gali 
pasilaikyti didžiausią dali savo 
pasidarytų pajamų... Sovietų pa- 
j amų ir kitokių mokesčių Įstaty
mai yra naudingi turtingiesiems 
su žala beturčiams.

"Kiekvienas Sovietų milijonie
rius moka pajamų mokesčių 
maksimumą (daugiausiai) — 13 
nuošimčių! Pagaliau, Sbvietų 
Sąjungoje visiškai nėra paveldė
jimo mokesčių, kuomet Vakarą 
valstybėse paveldėjimo mokes
čiai kartais siekia net 91 nuo
šimtį”. J. Pr.

Širdžiij “kokteilis”
i r<J

Meksikos gydytojas Dr. Abdo 
Bisteni iš Nacionalinio širdies 
Instituto pranešė apie išbandytą 
specialų geriamą vaistą “širdies 
kokteilį”, kurs apsaugo nuo 
komplikacijų po turėtos širdies 
atakos. Tos komplikacijos yra 
nesukontroliujamas “laukinis-’ 
Širdies mušimas, vadinamas 
ventrikuliarine fibriliacij Tas 
“kokteilis” tokią fibriliaciją pa
taisąs. Kokteilis daromas iš 
glukozės, iš cukraus, kalio ir 
insulino.- Po rimtos atakos to 
skysčio duodama gerti po dvi 
kvortas per 24 valandas. Tas 
gydymas' kombinuojamas su 
dieta, turinčia žemą natrio 
kiekį.

D'r. Bisteni apie to “koktei
lio” poveikį padarė pranešimą 
Tarpamerikiniam kardiologų 
kongresui San Francisco mies
te. Iš 250 širdies pacientų, ku
rie buvo tuo skiediniu gydomi, 
nuo fibriliacijos mirę tik 6 nuo
šimčiai.

Teisėjo paleisti nužudė 
žmogų

Suimti da jauni’ piktadariai 
— Otis Haywood, 17 metų, ir 
Alphonšd Newman, 18 metą, 
abudu iš 3616 ir 3f)17 So. Fede
ral Strį.. Chicago j e,- apkaltinti 
nužudę White Castle restorano 
prie 2 E. Ill th Street, naktinį

ncy.

Šiedu pietinės Chicagos bandi
tai anksti rytą, šautuvu ir revol
veriu nešini įėjo Į restoraną ir 
pareikalavo iš Henricy atiduoti 
pinigus.- Kada Henricy visus pi
nigus, kaip įsakyta, sudėjęs į 
maišelį atidarė plėšikams, vie
nas jį mirtinai peršovė. Liudi- 
ninkų nurodymais, piktadariai 
buvo suimti . tuojpa t. Pasirodė, 
abudu tik šio balandžio mėn. 

,3 dieną distrikto teisėjo už už
statą paleisti iš kalėjimo, kur 
buvo nuteisti už moters apiplė
šimą ir žiaurų sumušimą.

Nuodiftgi vorai ateina
Du žymūs Chicągos chirur

gai Dr. John "W. Curtin ir Dr. 
Robert Simmons perspėja, kad 
iš pietų į šiaurinį Ilbnojų trau
kia daug nuodingųjų vorų, va
dinamų “vienuoliais”, kadangi 
mėgsta“ gyventi” pavieniui, 
pasislėpę tamsiuose užkampiuo
se, spintose, rakandų pastogėse 
ir pan.- Lotyniškai jie vadina-

Please! Only yoc caa

them aęaiflu Crush ill 
įmokei dead out.

Biznis iš norinčių 
mesti rūkyti

Turint galvoje, kad Ameriko
je yra daugiau kaip 50 milijo
nų rūkorių, galima įsivaizduo
ti, po kiek bilijonų dolerių nuei
na į tabako augintojų, fabri- 
kuotojų ir pardavėjų kišenes.

Daktarams įsakmiai paro
dant rūkymo žalą, daug kas 
jau metė ir dar daugiau nori 
mesti rūkyti, but sunkiai seka
si. Kai kas sugalvoja naują 
pelningą biznį — visur kaip 
grybai pradėjo dygli rūkyti nu- 
pratinimo “klubai”. Pavyz-

ROCKFOR& ILL
Mirė Antanas Repšfe

Negaliu praleisti neparašęs 
Naujienų skaitytojams, kad mū
sų senos kartos tautietis mirė 
sulaukęs 92 metus. Gimė ir už
augo Lietuvoje, išgyveno Rock- 
forde 58 metus. Jo žmona jau 
seniai yra mirusi. Užaugino sū
nų Juozą, dukterį Margaretą — 
seselę ir seserį Loretą.

_, ■ f

šių metų balandis mėnuo bu
vo skaudus Rockfordo lietuviams 
— netekome 4 tautiečių.

Velionis pergyveno paskuti
nes dienas šv. Juozapo senukų 
namuose Freeport miestelyje. 
Palaidotas su apeigomis Lietu
vių bažnyčioje Rockforde šv. Ma
rijos kapuose.

Reiškiu užuojautą likusiems 
sūnui, dukrai, seseriai ir gimi
nėms. žvaleras

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS8

-

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 584-1220

deo

Atsiųsta paminėti
PIRMIEJI ŽINGSNIAI Kris- 

tijono Donelaičio lituanistikos 
mokyklos 1972 m. balandžio 15 
d. Nr. 4, 24 puslapių gausiai pri
rašytas, pripaišytas ir foto 
nuotraukomis pailiustruotas 
mokinių laikraštėlis. Su straips 
neliais, eilėraštėliais ir braižy
tais vaizdeliais, kiekvienas pa
sirašytas tos ar kitos klasės mo 
kinės ar mokinio, viso 60 tokių 
dalykėlių. Laikraštėlis turiniu 
ir technika rodo pažangų, už 
kurią sveikintina redakcija ir 
visos — visi bendradarbiai.

Su sit-in kimų ii ’engimų

PRANEŠIMAI

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros Klubo* eilinis nartų susirinki
mas įvyks antradieni, gegužio 2 d. 
8 vai. yak. Hollywood salėje, 2417 W. 
43fd ŠL Visus nariūs ir svečius, no
rinčius būti klubo’ nariais, prašome 
gausiai dalyvauti. Turėsime svarbių 
pasitarimų ateities reikalais.

Susirinkimo metū* Motinos Dienos 
proga bus . ypatingai šauniai pagerb
tos visos motinos. Po' susirinkimo 
bus draugiškas pobūvis su vaišėmis.

— Eržvilko Draugiško klubo svar
bus susirinkimas įvyks. trečiadiehL 
gegužės 3 d*. 8 vai. vak. Hallywood 
salėje, 2417 W; 43rd St. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra svarbūs 
rinkimai ir klausimai.

E. M. M

— Brighton Parko Lietūvrcf Moterą 
■klubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, gegužio.^ d, 3 vai. vak. Hollywood 
salėje’, 2417 W. 43rd St. Narės pra
šomos atsilankyti nes bus svarbių rei
kalų aptarti. Po sū§irinkimo bus vai

šės. E. M. McNfarneė,

— Upytės Draugiško k[ubo eilinis 
sūsfrinkinias įvyks penktadieni, gegu
žio 5 d. 8 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Visus narius kvie- 
čiamė atsilankyti, nes turėsim daug 
svarbių reikalų aptarti. Po stisirin- 
kimo įvyks draugiškas pobūvis su 
vaišėmis. A. £afyš

— Lietuviu Motery Piliečiu Lygos 
susirinkimas turėtų Įvykti sekmadie
ni — gegužio 7 dieūą Lietuvių Audi
torijoj. Kadangi tą mėnesį yra Mo
tinų diena, tai sūsirinkimas neįvyks, 
bet bus tik skanūs ^pietūs dėl visų 
motinėlių, kurios, yra kviečiamos 
atsilankyti: Pradžia 1 vai. popiet.

E. M. McNarhee

GEDĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS G1LINYČ1A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR Ir PR 8-0*34

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Laidotavią Direktoriai

TRYS MODERNIAKOa 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

įSį REpublic 7-8600 REpub&e 7-8MI j

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DAIMID 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
TeL: YArda 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonai: LAfayėfte 3-0440

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED Ii<)PLYCIO>

NARIAI:

Chicago#
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Assuciacijos

M

TURIME 
KOTtYč’AS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS DIENĄ 
IR NXkT)

1

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. tltCAXlCX AVENUE. Phone: VAra, 7-3401

1446 So. 50th Ave;,- Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1003

STEVEN BRUCHAS
Gyv. Vashon, Washih^ton. 9nksi?iAu gyv. Bridgeporto apyt.

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 3G dieną, 4:00 Vai. ryto, sulaukęs 
senatvės. Gimęs Lietuvoje.
, Paliko ntrliūdę sūnus Albert, marti Margaret, 2 anūkai — Peter 

Bruehas ir Peggy Mincks, jos vyras Robert, proanūkas Tobie, 2 sese
rys — Barbara Kapusčio; švogeris Joseph ir Eugenija CHapas bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

šiandien kūnas pašarvotas Vashon, Washington.
Po pamaldų bus nulydėtas į ktenratoTiutną Vashon, Washington.
Urna su pelenais bus atvežta į CSicagą, UI. ir padėta Liėtūvru 
Kazimiero kapmėsė.

Nulifidę lieka:
Sūnus, anūkai, proanukaš, seserys.

Dėl informacijos skambinti telef. RE 7-8600.

šv.

J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetie $-3572

George f, rudminas
3319 S<r. LITUANICA AVĖ. Tet: Y Aras 7-M3a-ll39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
<LACKAW1CŽ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 S*. MICHIGAN AVE. Phėne CommMnrf 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Dlinoii
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■ Lenkija bando parduoti Vokietijoje savo tekstilės gaminius; Nuotraukoje matomos suknelės 
yra pagamintos lenkų Textil-lmpex fabrikuose. Modeliuoja Berlyno modeliuotojos.

stitutas tada nurodą, ka^ per 
9-ncrius melus į Pedagoginį In 
stitulą buvo stoję 117 klausyto
jų, iš kurių per tą laiką nutru
pėjo 83 arba 7O‘/J . D. Velička 
kongreso dalyviams siūlė steig 
ti lietuviškojo švietimo stipen
dijų fondą, bet, žinoma, jo 
balso niekas neišgirdo.

Kitas jo siūlymas buvo “pa
siimti savo globon bent vieną 
savojoj apylinkėj gyvenantį 
neakivaizdinio skyriaus stu
dentą, kuriam būtų teikiama 
moralinė ir 
Kur tokios
ten tarps tik lietuviškasis anal
fabetizmas, 
Institutas.
Ii Lietuvių Rašytojų pažinimo
konkursus, telkti studentus Į 
lituanistikos mokslus Ameri
kos universitetuose. Apiben
drintas Instituto siūlymas bu
vo toks: “Atstatyti pusiausvyrą 
tarp mokyklos ir kitų visuome 
ninių veiksnių, kas tuo pačiu 
reikštų ir mokyklos iškėlimą i 
jai deramą kultūrinę viešumą. 
Pastatyti ją mūsiškio bendruo 
meninio gyvenimu) mechanikoje 
greta Lietuvos laisvinimo pri
mato”.

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

NIGHT WATCHMAN

Steady work.

MALKOW LUMBER CO. 
1201 So. CAMPBELL 

Phone 733-7900.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

ALGIRDAS PUŽAUSKAS

Bendruomenes Tarybos posėdžiai
Praėjusi savaitgali, kaip ži- Rytojas 

nome, Čikagoje įvyko šešto- su išeivijos bitelių 
sios LB Tarybos trečioji sesija, avilio darbininkių, 
Kaip ligšioliniuose savo straips
niuose minėjau, atskirų valdy
bos narių pranešimuose pastebė
ta nemažai nusiskundimu. Ben
druomenės vadovybei, jau ke
linti metai vis daugiau jėgų ir 
lėšų skiriant politinės srities 
darbams, nukentėjo kitos veik
los sritys — švietimas, kultū
ra, lietuvybės išlaikymas ir 
ugdymas.

Daugiausia geni norų ir tie
siog heroiškų užsimojimų gali
ma Įžiūrėti Jono Kavaliūno, 
švietimo tarybos pirmininko, 
pranešime.

jis atstovauja tai mū- 
lietuviško 

daliai, be 
kurių atsidėjimo ir darbo ne
bereikėtų nei politikuoti, nei 
vaduoti, nes lietuvių šiame 
krašte nebeliktu. Kavaliūnas 
irgi nusiskundžia abuojumu tė
vu, kurie nenori vaikų leisti i 
lituanistines ntokyklas. Iš J. ' 
Kavaliūno pranešimo atrodo, 
kad jo vadovaujami mokyto
jai toliau neša didžiausią švie
timo darbo naštą.

šia proga norėčiau prisimin
ti 1966 metus, kada tuometi
niai LB vadai buvo surengę 
Kultūros Fondo vajų. Tuo me-

Pats būdamas nio- tu centrinėje valdžioje nebuvęs

Sugrįžę prie 
švietimo va-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet kokių 

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

įrištas, 431 pusi. __ ________________________ __ $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — $2.00 i

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— $5.50 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 push__________________ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

83 pusi., ____________ ................................................ $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

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

pusi., dabar tik-------------------------------------------$10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago 8, UI. — Telef. HA 1-6100

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

IUI. I I Į .1. ■■ I I f

J. A U G U S T A I T I S

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

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, 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 i “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį," pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Įp. B. Nainys paskelbė rugsėjo 
9 ir 15 d. du straipsnius Drau
ge, kur pasirodė dideliu švieti 
ino rėmėju, pasisakydamas 
prieš knygų leidimą. Vieną jo 
sakini norėčiau čia, dabar pri
minti. Jis klausė: Kaip galės 
rainiai miegoti centro valdy
bos , Kultūros Fondo ir vajaus 
vadovai, jei kelios lituanisti
nės mokyklos užsidarys?”

Po ranka turiu Penktosios 
Tarybos I-mosios sesijos Švie
timo Tarybos pirmininko ilgos 
atminties Jeronimo Ignatonio 
pranešimą tarybai. Jis nurodė, 
kad 1966 - 67 mokslo metais 
JAV-bėse veikė 53 lietuviškos 
mokyklos su 38^9 mokiniais ir 
319 mokyotoju. 
šio suvažiavimo
dovo pranešimo, matome, kad 
dabar veikia -'F2 
282i mokiniais (mokytojų skai 
čius nenurodytas).

Štai ir norėtųsi paklausti po
ną Nainį ir kitus LB vadovy
bės frontininkus: Kaip gi jūs, 
ponai, galite ramiai naktimis 
miegoti? Kaip galite pamėg
džioti Altus dirbamą darbą už 
švietimui^ surinktus pinigus? 
Kaip galite važinėti pas sena
torius, kuriuos jau seniai lan
ko Altos atstovai, kada viena 
po kitos užsidarinėja lietuviu- 
kų mokyklos?

Ar tikslu vra leisti LB vadu 
energiją ir nedideles organiza
cijos lėšas politiniam darbui, 
kada švietimas, knygų leidi
mas vis daugiau nustumiamas 
kitiems. Ir kam? Jau labai 
garsiai kalbama susirūpinusių 
sluoksniuose, kad tik okupuo
tos Lietuvos leidiniai galės iš
gelbėti išeivijos vaikų švieti
mą. Vis dažniau kalbama, kad 
be okupuotos Lietuvos vasaros 
stovyklų lietuvybė išeivijoje 
žus. Jau išsirašomos komunis
tiniu rašalu dvokiančios knv- 
gelės, jau samdomi lėktuvai Į 
pionierių ir komjaunuolių sto
vyklas. O i tai mūsų kunigai, 
auklėję vaikučius dievobaimin
goje dvasioje, nei mūsų bend
ruomenės vadai, politikavimu 
galvas pametę, nieko neatsi
liepia, neprotestuoja.

švietimo tarybos pranešimą 
paskaičius, yra visai aišku, 
kad jei ne Lietuvių Fondo sub
sidija, jei ne lietuvių tėvų pa
siaukojimas (per metus sude
da 145,000 dol.) lietuviškas 
švietimas šiandien merdėtų, 
nes Bendruomenė pasidarė ne
pajėgi juo konkrečiai rūpintis.

Trečiajame Kultūros kan- 
grese 1967 m. Pedagoginis Li
tuanistikos institutas atkreipė 
LB vadų ir kongreso dalyvių 
dėmėsi i reikalą skirti lietuviš 
kai mokvklai didesni dėmėsi. 
Velionis Domas Velička, daug 
metų stovėjęs mūsų lituanisti
nio švietimo pirmose gretose, 
kovojo dėl lėšų aukštesniam 
lietuvių švietimui. pasipikti
nęs, kad kultūros kongrese nei 
laiko neskirta švietimo proble
moms nagrinėti Velička tada 
siūlė galvoti apie stipendijas 
mūsų jaunimo elitui, kuris Pe-Į 
dagogini Institutą palieka dėl 
uždarbiavimo savaitgaliais. In

mokyklos su

I — NAUJIENOS, OHICAte ■, ILL, — TUESDAY, MAY 2, 1972

piniginė parama, 
užuovėjos nebus,

rašė Pedagoginis 
Buvo siūloma ruoš-

Tie mūsų pedagogų siūly
mai atsimušė lyg žirniai į sie
ną ir liko neišgirsti mūsų Ben
druomenės vadų, kuriem at
rodo daug svarbesnis uždavi
nys rūpintis valstybės depar
tamento pareiškimais ar kokio 
mis išsvajotomis rezoliucijo
mis komunizmo supančiotose 
Jungtinėse Tautose.

Moterys policininkės 
kovoj su piktadariais
Time žurnalas paskelbė paty

rimą, kad moterims geriau se
kasi sutvarkyti įvairių rūšių nu
sikaltėlius negu vyrams. Dėlto 
visuose didmiesčiuose policijo
je steigiamos moterų policinin
kių sekcijos. Washington, D.C., 
tokių “moterų mėlynose unifor
mose” jau turi visą šimtinę. Jos 
specialiai siunčiamos šeimose 
įvykstančių nesantaikų likvi
duoti, ką jos su dideliu pasise
kimu padarančios. Indianapo- 
lio policijos liudijimu, kur nu
siunčiamos motervs skandalu 
šeimose tvarkyti, ten tų skanda
lų daugiau nebepasikartoj a. 
Moterys policininkės apklausi- 
nėdamos parodančios daugiau 
kantrybės ir supratimo ir vei
kiančios raminančiai. Net va
gys ir plėšikai prieš uniformuo
tas moteris esą nuolai dėsni. 
Pavyzdžiui, Miami, Fla., polici
ninkė pagavo už save dukart 
didesnį vagį, kurs nė nemanė 
pasiduoti areštuojamas. Polici
ninkė griebėsi paskutinės mo
terų sėkmingai vartojamos prie
monės — ji pradėjo ašaroti sa
kydama: “Jei nesiduosi areštuo
jamas, aš neteksiu tarnybos...”. 
Vagis beregint suminkštėjo ir 
nesipriešindamas leidosi suareš
tuojamas ...

TRUMPA!

— Danutė Ballramonaitienė, 
Jūrų skaučių veikėja ir skauti
ninke, pakviesta Jaunimo kon
greso Parodų komisijos iždi
ninke. Įvairios meno parodos 
bus Jaunimo centre nuo birže
lio 24 d. iki liepos 4 d. Dalia 
Lukošiūnaitė iš Lemonto apy
linkės vadovauja Parodų ko
misijai.

— Amerikos Finansų depart 
menlas praneša, kad šiemet 
kovo mėn. Cook apskrities gy-

mo bonų už 24,451,817 dol. 17,4 
% daugiau, kaip praeitais me
tais tuo pat laiku. Illinois gy
ventojai nupirko už 38,033,966 
dol. Amerikos piliečiai iki 
kovo pabaigos turėjo U. S. Tau 
pymo bonų už 55,6 bilijonus 
doleriu. 4.

— J. Puodžiūnienė, Grand 
Rapids. Mich., jau paruošė Tau
tinių šokių grupę Tautinių šo 
kių šventei. Gegužės 6 d. 7:30 
vai. jos vadovaujama grupei

GENERAL FACTORY TRAINEE 
with possibility of advancement to 

foreman. 25 to 35 years of age.
Permanent position, good working 

conditions and. many Company 
. . benefits.

Must speak English. Applv in person 
ABLE ELECTRO-POLISHING 

2904 W1 26th STREET

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES
For High Class Restaurant. 

10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days. 
No Sat. or Sun. — Tray Service.

CALL 927-5580

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

2 BROILER COOKS
DAY OR NIGHT. NO SUNDAYS.

Group health ins. Paid vac. 
Excellent working conditions 

Salary open.
Ideal for family man.

GINO’S STEAK HOUSE

163rd & Wallace, Harvey, III.

WANTED MARRIED MAN 
to work on farm estate 25 miles west 
of Chicago. Light farming and ge
neral estate upkeep. Knowledge of 
farming and IHM machinery desirab
le. Compensation — including sala
ry, excellent housing, workman’s 
compensation and hospitalization. 
Good references . Must understand 
and speak some English. Write AF 
333, American Foreign Language 
Newspapers, 323 W. WASHINGTON, 

CHICAGO, ILL. 60606.

šoks tautinius šokius LB apv- 
linkės ruošiamam pobūvyje 
šv. Petro ir Povilo parap. mo
kyklos salėje. Programoje taip 
pat dalyvaus Vindsoro lietu
vaičių kvartetas. '

—B. Krokys, A. Kiršteinienė, 
N. Draugelienė ir V. žmuidzi- 
nienė, Bocbester. N. Y., moko 
lituanistikos mokykloje. Jiems 
padeda J. Adomaitis, J. Jan
kus, R. Krokytė, K. Lapinas, I. 
Žmuidzinienė ir kiti apylinkės 
inteligentai, pakviesti specia
lioms pamokoms ir parengi
mams. Tėvų komitetą sudaro 
dr. J. Dėdinas, S. Ilgūnas, M. 
Olis ir M. Sankienė. Gegužės 7 
d. 4 vai. mtokykla ruošia iškil
mingas mokslo metų užbaigtu- 
ves su Įdomia programa vi
siems apylinkės lietuviams.

— Adolfas Adleris iš Gage 
Parko apylinkės gydosi Šv. 
Kryžiaus ligoninėje 503 kamb. 
dr. Meškausko priežiūroje.

— Sekmadienį, bal. 16 d., 
Union League klubo patalpose, 
165 W. Jackson Blvd., buvo 
atidaryta bienalinė dailės paro 
da, kurioje dalyvavo Antanas 
Skupas-Cooper ir Vanda Balu-

Dažytojas Brookr>«r Brady stovi nesi
laikydamas ant San Francisco 
kabelio, kurį jis rengiasi dažyti

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽFMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentw
2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDY5L4.S — NOTARIATAS — VERTIMAI 

f VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
' Tai.: REpublic 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

i-A 34775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigus automobilių draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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 J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Federaliniy Ir va(sti|os pajamy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašy pa II udij ima s 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informaci|os 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

kieno. Union League yra sena 
meno mėgėjų- organizacija, 
turinti ištaigingas patalpas ir 
daug vertingo meno kolekcijų. 
Į parodas darbus priima tiktai 
griežta jury komisija. Tole
ruoja visas dailės sroves, pa
rodas rengia kas antri metai. 
Skiria nemažas sumas premi
joms. Paroda pasibaigė balan
džio 23 d. Deja publika į pa
rodą leidžiama tiktai atidary
mo diena. C

— Sekmadienį buvo atida
ryta religinio meno paroda 
4901 So. Ellis Ave., kur daly
vavo Antanas Skupas-Cooper. 
Paroda tęsėsi iki balandžio 22 
dienos. i

tilto
Tai I

— Balzeko 
ros muziejuje buvo šešių daili
ninkų tapybos, grafikos ir skulp 
tūros paroda. Paroda pasibai
gė bal. 29 d.

— Anatolijus Čepulis gavo iš 
štrasburgo pagrindinius žmo
gaus teisių konvencijos nutari
mus. štrasburgo komisijai ga
lima įteikti skundus prieš Va
karų Vokietijos federalinės val
džios nutarimus, atmetusius ar
ba sumažinusius karo metu vo
kiečių padarytus nuostolius. 
Čepulis mielu noru paaiškins 
atėjusias nuostatų pakaitas, jei

Lietuvių Kultū-

pavojingas ir sunkus darbas, ypač iį kreipsitės J jį tokiu telefonu: 
vėjuotą dieną. j LA 3-1387. (Pr).LA 3-1387. (Pr).

GERIAU NERASIT
APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 

ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37,500.

MODERNIOS DVI BIZNIO patalpos 
ir liuksusinis butas. 2 aukštų mūras. 
Garažas. Labai platus lotas. Viskas 
įrengta prieš 7 metus. Dabar v par
duodama už pigiausią kainą. Užinte- 
resuoti bizniu, prašomi kreiptis tuo
jau.

ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. $22,400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beišmantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23.500.

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

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

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr. 
no 3 mieg.. aiumin. langai, karštu van 
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje nrie parko. — 
M0.500.

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė tr 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500

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

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

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
erinis sklypas. 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABU GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-eonditioning 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.
4S24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. , TEL. VI 7-9327

HOMF INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208V4 W.95th St.

GA 44654

,f Jah- Cor^Or.

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, IIL 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.




