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OBJEKTYVI GRUZIJOS ISTORIJA
UBAI SUPYKINO PARTIJOS VADUS
■MASKVA. — Naujas “nacionalistinis” skandalas iškilo so

vietų Gruzijoje, kur vienas komunistų istorikas Ushangi Sidamo- 
nidze padarė didelę marksistinę nuodėmę, parašydamas istorinę 
knyga apie Gruzijos praeitį. Knyga vadinasi “Gruzijos buržua- 
zinio-demokratinio judėjimo ir socialistinės revoliucijos pergalės 
istorija (1877—1921 metais)”. Už tą darbą Gruzijos istorijos, 
archeologijos ir etnografijos instituto bendradarbis Sidamonidze 
gavo daktaro laipsnį.

Dabar komunistų partija pa
skelbė “Zarya Vostoka” laikraš
tyje dekretą, kurio daktaro laip
snis iš istoriko atimamas, jis 
pats pasmerkiamas, knygų lei
dykla, kuri išleido knygą išba
rama ir įspėjami keli partijos ir 
mokslo veikėjai, leidyklos re
daktoriai, kurie praleido šito
kią knygą.

Kaip partijos laikraštis sako, 
istorikas, rašydamas apie Gru
zijos praeitį, Sidamonidze visiš
kai nesinaudojo bolševikiniais 
istorijos šaltiniais ir ėmė medžia
gą tik iš meneševikii knygų, ši
toks objektyvizmas buvęs paste
bėtas 1971 m. Gruzijos komu
nistų partijos kongrese, kur jį 
iškėlė keli geri komunistai. Ne
žiūrint tįf įspėjimų, knyga bu
vo išleista tokia, kokia ji buvo 
parašyta.

Tik autoriaus ir leidyklos ve
dėjų greitas savo klaidi; apgai
lėjimas išgelbėjo juos nuo dides
nių bausmių. _ u? . NEW DELHI. — Pasaulio ap- 

xt -v “Y rfe ~~ -v- - -'•A linkos apsaugos konferencijoje York. Times, įįggg
mas apie šį Sandalą, rašo, Kad
Gruzijoje, kaip Baltijos respu
blikose ir Ukrainoje, valdžia ban
do sustabdyti stiprų tautinį ju
dėjimą. Tautiniai jausmai daž
nai prasiveržia panašiais leidi
niais, kaip šita Gruzijos praei
ties istorija. Kremliaus toleruo
jamas socialistinio turinio, bet 
tautinės formos šūkis dažnai ne
patenkina tautinių mažumų ir 
jų tautiniai jausmai dažnai ban
do išeiti iš nustatytų Kremliaus 
ribų nekomunistiniais ar net 
antikomunistiniais darbais.

“Objektyvizmas” bolševikų žar 
gone yra labai didelė nuodėmė 
istorijos veikalo autoriui. Mark- 
sistinis-lenininis objektyvumo 
supratimas įjungia į istorinio 
proceso bei dėsningumo aiški
nimą partiškumą, siekiant tik
rovę pertvarkyti revoliuciniu bū
du, savo naudai, užtempiant ją 
ant Kremliaus kurpalio.

Gruzijos nepriklausomybės lai 
kus objektyviai aprašęs istori
kas neteko daktaro laipsnio ir 
pasitikėjimo.

Italijoje vėl 
pradėjo streikuoti 
ROMA. — Praėjus parlamen

to rinkimams, pasibaigė ir dar
bininkų unijų paskelbtos paliau
bos. Streikai dėl prasidėjo mo
kytojų, telefono operatorių ir 
tekstilės darbininkų tarpe. Per
nai, kaip skelbia valdžios šalti
niai, Italija prarado per streikus 
daugiau darbo valandų, negu bet 
kuri kita Europos valstybė.

šiais metais naujas darbo su
tartis išsiderės metalo, chemika
lų ir elektros jėgainių darbinin
kai. Finansų mmisteris įspėjo 
darbininkus, kad jie nereikalau
tų per didelių atlyginimų, nes 
Italija esanti ekonominėje kri
zėje, kuri galinti tik pablogėti.

Trys darbo unijų federacijos: 
katalikų, komunistų ir socialis
tų atidėjo savo susijungimo pla
nus neribotam laikui.

IŠ VISO PASAULIO

Sužeistas Pietų Vietnamo kareivis, atvykęs iš komunistu paimto 
Quang Tri miesto į Hue miestą, 40 myliu i pietus.

LONDONAS. — Sekmadienį 
britų vyriausybė buvo visiškai 
sustabdžiusi visus traukinius dėl 
geležinkeliečių unijos neoficia
laus streiko. Vakar traukiniai 
vaikščiojo labai netvarkingai.

CANBERRA. — Australijoje 
iš sovietų laivo pabėgo elektri
kas ir paprašė politinės globos.

DAMASKAS. — Sovietų de
legacija pasirašė su Sirija nau
ją ginklų tiekimo sutartį ir iš
vyko į Egiptą. Sovietų dele
gacijai vadovauja gynybos mi- 
nisteris maršalas Grečko. Liba- Į 
ne kalbama, kad sirai gaus iš 
sovietu karo laivu. * £

MASKVA. — Tuo pačiu me-, 
tu, kada prezidentas Nixonas 
viešės Sovietų Sąjungoje, ten 
koncertuos pianistas Van Cli- 
burn ir solistė Roberta Peters.

jos premjerė Indira Gandhi. 
Konferencija atidaroma birželio 
5 d.

PHILADELPHIA. — Boksi
ninko Muhammad Ali žmona pa
gimdė sūnų Eban Ali. šeima iki 
šiol turėjo tris dukteris.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
marinai staigiu puolimu šiauri
niame fronte, ne tik atstūmė 
priešą 20 mylių atgal, bet ir iš
vadavo 1,300 civilių, kuriuos ko
munistai buvo sugaudę “perauk
lėjimui”.

BELFASTAS. — Britų para
šiutininkai perskyrė ir Įvedė me
keno žemę tarp protestantų ir 
katalikų rajonų Belfasto mies
te.

ANKARA. — Turkijos respu
blikos liaudies partija sekmadie
nį išsirinko naują pirmininką 
Bulent Ecevit, vietoj pasitrau
kusio 87 metų Ismet Inonu, ku
ris tai socialdemokratų krypties 
partijai vadovavo 34 metus.

— Lenkų dienraštis N. Jersey 
“Novy Dziennik” kovo 30 d. 
plačiai rašė apie 17,000 Lietu
vos katalikų protestą. (E)

Minėjo poeto 
Tagorės sukakti

DACCA. — Vakar Bengalijoj 
buvo iškilmingai paminėta ra
šytojo Rabindranath Tagore 111 
metų gimimo sukaktis. Garsus 
poetas, pirmas iš Azijos laimė
jęs 1913 m. Nobelio literatūros 
premiją, buvo bengalas, nors ti
kyba hindusas. Jis parašė daug 
poezijos veikalų. Viena jo daina 
šiandien yra Indios himnas, o ir 
Bengalijos himnas "yra jo sukur
tas.

Kai bengalus valdė pakista
niečiai, su savo urdu kalba, Ta
gorės kūriniai buvo uždrausti. 
Gimimo dienos proga premjeras 
Rahman pareiškė, kad benga
lams teko išlieti nemažai kraujo 
už teisę skaityti Tagorės kny
gas.

Wallace tikisi 
laimėti Michigan©
DETROITAS. — šiandien 

įvyksta pirminiai rinkimai Mi- 
chigane ir Marylande. Abiejose 
vai^Tjoše-gan daugLrėmėjų tu
ri Alabamos gub. George Wall
ace, kuris savo kampaniją pa
grindė! kritika mokinių vežioji
mo į tolimesnes mokyklas rasi
nės integracijos tikslais. Pra- 
načaujama, kad jis gali laimė
ti Michigano demokratinius rin
kimus, nugalėdamas abu kairiuo
sius kandidatus: sen. Humph
rey ir sen. McGovern.

Sen. Humphrey daugiau bal
sų tikisi iš Michigano negrų De
troite ir kituose miestuose.

Iki šiol George Wallase yra 
laimėjęs Floridos, Tennessee ir 
N. Carolines pirminius rinkimus 
ir stipriai pasirodęs antroje vie
toje Indianoje, Wisconsine ir 
Pennsylvanijoj. 'Pažymėtina, 
kad jis niekad taip gerai nėra 
pasirodęs šiaurinėse valstijose.

Nato valstybių 
karo pratimai

NEAPOLIS__ Amerikos, Bri
tanijos ir Graikijos marinai bai
gė karo pratimus pietinėje Grai
kijoje. Pratimuose dalyvavo aš- 
tuonių Nato valstybių 80 karo 
laivų ir 300 lėktuvų. Minėti ma
rinai vaidino priešo kariuomenę, 
kuri išsikėlė Graikijoje.

Graikijos kariuomenės vadas 
pareiškė spaudai, kad netrukus 
Graikijoje pastoviai apsigyvens 
apie 10,000 amerikiečių, laivy
no įgulos šeimos narių. Jis at
metė spaudos spėliojimus, kad 
amerikiečiai sudarys socialinių 
sunkumų ir įrodinėjo, kad Grai
kijos saugumui Amerikos karo 
laivynas yra būtinas.

Graikų spaudoje buvo kelia
mas klausimas apie Amerikos 
negrus, kurie gali atvykti su lai
vų įgulomis. Buvo reikalauja
ma, kad negrai nesudarytų di
desnį kaip 5 nuošimtį visų ame
rikiečių.

Viceprezidentas Agnew iš 
Japonijos šiandien vyksta į Tai- 
1 an d i ją. Kalbama, kad jis gali 
sustoti ir P. Vietname.

Išgelbėjo aštuonis 
bengalų jūreivius

DETROITAS. — Aštuoni Ben
galijos jūreiviai, atplaukę į De
troitą su Pakistano prekiniu lai
vu, pabėgo neaprašė Amerikos 
politinės globos. Pradžioje pa
bėgo tik trys, jie papasakojo 
Imigracijos valdininkams apie 
sąlygas pakistaniečių laive, tada 
amerikiečiai užlipo ant laivo, ap- 
klausinėjo likusius penkis ben
galus ir juos išsivedė.

Amerikos imigracijos įstaiga 
nutarė bengalus išsiųsti lėktuvu 
į naują jų tėvynę, nepriklauso
mą Bengaliją. Jūreiviai laive 
laikomi vergų vietoje. Jie bi
jojo grįžti į Pakistaną. Visi ben
galai jau buvo laive, kai Indija 
laimėjo karą ir padėjo įsisteig 
ti Bengalijai.

LONDONAS. — Paauglių gru
pės organizuoja Londono mo
kyklose streiką. Tie “radikalai” 
reikalauja panaikinti fizines 
bausmes — mokinių mušimą, po 
pamokų palikimą ir uniformas.

Patrick Grey buvo paskirtas prezidento Nixono laikinai eiti miru
sio FBI direktoriaus Edgar Hoover pareigas. Laikino direktoriaus 
nereikia patvirtinti kongrase, todėl kai kuria kongreso nariai šį 

paskyrimą kritikuoja.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Pentagonas paskelbė, kad 
Šiaurės Vietname minos buvo iš
mėtytos ne tik svarbiausiuose 
uostuose, bet užminuotos buvo 
ir kai kurios upės bei kanalai, ku
riais komunistai siųsdavo ka
rinę medžiagą į pietus.

Aukščiausias Teismas nu
sprendė, kad amish tikėjimo šei
mos gali nesiųsti vaikų į viešas 
mokyklas. Tuo būdu amish žmo
nės laimėjo bylą Wisconsine ir 
kitose valstijose, kur jie buvo 
baudžiami už vaikų nesiuntimą 
į mokyklas.

Prezidentas Nixonas vakar 
pareiškė Hanojaus belaisvių šei
moms, kad š. Vietnamo uostai 
bus tol užminuoti, kol Hanojus 
nepaleis amerikiečių belaisvių.

♦ Alabamos gubernatorius 
George Wallace Maryland val- 
stitoje peršautas ir nuvežtas Į 
ligoninę. Pirmos žinios sako, 
kad jo gyvybei gręsia didelis 
pavojus.

Kancleris Brandtas pareiš
kė, kad trečiadienį V. Vokietijos 
parlamentas ratifikuos nepuoli- 

t mo sutartis su Sovietų Sąjunga 
ir Lenkija.

+ Senate kalbėjo Idaho si
dabro kasyklų darbininkas, likęs 
gyvas kasyklos gaisre. Jis pa
sakė niekad negavęs instrukci
jų, kaip elgtis gaisro atvejų, ne
mokėjęs naudoti pavojaus Įfėh- 
gimų aparatų.

V. Vokietijoje sprogo vieno 
teisėjo automobilis. Jam buvo 
pavesta kairiųjų radikalų grupės 
veiklos išaiškinimas. Sprogime 
sužeista teisėjo žmona.

Dauguma pritaria
NEW YORKAS. — Harris 

opinijos tyrinėjimų įstaiga pa
skelbė, kad 89% amerikiečių pri
taria prezidento Nixono nutari
mui užminuoti šiaurės Vietna
mo uostus, 24% tam nepritaria, 
o 17% neturi nuomonės.

Kitas klausimas lietė karo pa
liaubas. Apie 51% amerikiečių 
sutiktų su tokiomis paliaubomis, 
kur karinės jėgos liktų dabar
tinėje padėtyje. Kiti 31% norė
tų sugrįžti į padėtį prieš komu
nistų ofenzyvos pradžią.

SENATO DEBATAI APIE LĖŠŲ KARO 
REIKALAMS SUSTABDYMĄ PO 4 MĖN.

WASHINGTONAS. — Šiandien senatas pradeda svarbios 
rezoliucijos debatus. Sen. Case, republikonas iš New Jersey ir 
sen. Church, demokratas iš Idaho, pasiūlė pataisą prie valsty
bės departamento lėšų įstatymo. Jie siūlo nutraukti lėšas Indo- 
kinijos karo veiksmams praslinkus keturiems mėnesiams po su
sitarimo, kuriuo būtų paleisti Amerikos kariai — Hanojaus be
laisviai. Kitas senatorius, Robert Byrd, pridėjo prie tos rezoliu
cijos dar kitą sąlygą — kad būtų visoje Indokinijoje pradėtos, 
tarptautinės kontrolės priežiūroje, karinės paliaubos, šitokią są
lygą priimtų ir prezidento Nixono vyriausybė, kuri kovoja prieš 
Case-Church papildymą.

Japonija atgavo 
okupuotas salas

TAIPEJUS. — Tautinės Ki
nijos vyriausybė kritikuoja Ame 
rika už Okinavos ir kitu salų ati
davimą Japonijai, nepasitarus 

į su kitomis šalimis, turinčiomis 
i interesą į tas salas. Amerika 
išvaldė kare okupuotas japonų 
salas 27 metus. Tautinė Kiiiija 
reiškė pretenzijų į Senkaku sa
lyną, nes yra žinių, kad jūros 
dugne aplink tas salas yra nema
ži naftos šaltiniai.

Valstybės sekretorius Rogers, 
Okinavos atidavimo proga, pa
siuntė laišką Japonijos užsienio 
reikalų ministeriui Fukudai, ga
rantuodamas jam, kad Amerikos 
karinėse bazėse Ok i navoj e nė
ra jokių branduolinių ginklų,,

Okinavos salyne yra 65 įvai
raus didumo salos su 848 kva
dratinių mylių plotu ir milijonu 
gyventojų. Nuo vakar 10:30 vai. 
ryto salos perėjo Japonijos nuo
savybėn. Buvęs autonominės vy
riausybės galva tapo prefektū
ros guberatorium su atsakomy
be Tokijo vyriausybei. Okinavos 
gyventojai turės dabar .bran
giau mokėti už tabaką, nes ci
garetės yra Japonijoje valstybės 
monopolio rankose. Salos gydy
tojai ir advokatai turės gauti Ja
ponijos leidimus, mokykloms 
reikės prisitaikyti prie Japoni
jos sistemos.

Žydai pasmerkė 
rasines kvotas

CLEVELANDAS. — Ameri
kos žydų kongresas priėmė re
zoliuciją, kurioje pasisakoma 
prieš Amerikoje vis daugiau įsi
vyraujantį paprotį skirstyti dar
bus ar universitetuose vietas pa
gal rasinę proporciją, pagal įvai
rių grupių matematines formu
les. Biznio įmonės stengiasi tu
rėti tam tikrą nuošimtį vienos 
ar kitos rasės žmonių, kad ga
lėtų skelbtis integruotomis.

Žydų kongresas pasmerkia to
kią praktiką ir nustatomas kvo
tas. nes jos pagrįstos Amerikai 
svetima filosofija, kuri atme
ta sugebėjimus, energiją, darbš
tumą ir kitas kokybes, reikalin
gas pažangai ir pasisekimui ga
rantuoti. Ypatingai žydams ne
patinka kvotos universitetuose.

Negarsina prez.
Nixono vizito

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos spaudoje nieko nerašoma 
apie būsimą prezidento Nixono 
vizitą. Korespondentai galvoja, 
jog Kremliaus vadai nenori su
kelti per didelių piliečių vilčių, 
jei kartais iš to vizito nieko ge
ro neišeitų.

Maskvo televizijoje Pravdos

Vietname komunistai perkir
to kelią iš Saigono į Kambodijos 
sostinę Phnom Penhą. Saigono 
kareiviai’ vėl pasistūmėjo Šiauri
niame fronte, atsiimdami karinę 
baze Bastogne. An Loc mies
tas vis dar laikosi ir komunis
tų puolimai čia susilpnėjo. Di
dieji lėktuvai puola komunistų 
pozicijas prie Kontum miesto, 
kur laukiama priešo puolimo. 
Lėktuvai čia sunaikino 10 prie
šo tankų.

šiaurės Vietname aviacija su
sprogdino pagrindinius du tiltus 
tarp Hanojaus ir Kinijos. Per
kirstos ir geležinkelių linijos. 
Sakoma, kąd lėktuvai šiuose 
puolimuose naudoja visai nau
jas “gudrias” bombas, kurios ei
na tiesiai į taikinį. Viena tokia 
elektroninė bomba, kuri pati su
siranda taikinį, prie Quang Tri 
miesto nukrito į priešo tankų 
rikiuotę, yįenu sprogimu sunai- 
kindąma -keturis^ -tarškus... Bom
bos susprogdina tiltus vos 7 pė
dų platumo, todėl šiaurės Viet
namo tiltai, kurių nesugriovė 
1965-68 metų bombardavimai, 
dabar buvo susprogdinti pirmu 
užskridimu.

Prekybos derybos 
vyksta gerai

WASHINGTONAS. — Dery
bose tam Amerikos ir Sov. Są
jungos dėl prekybos padaryta ne
maža pažanga, praneša Wash
ingtono sluoksniai. Nežiūrint 
įvykiii Vietname, derybos su so
vietų ministeriu Patoličevu vyk
stančios draugiškoje atmosfero
je.

Paskutiniais laikais tų dviejų 
valstybių prekyba per metus 
tesiekdavo 200 mil. dol. sumą. 
Dabar jau kalbama net apie 5 
bilijonų metinę prekybą.

Derybos dėl senų skolų irgi 
tęsiamos valstybės departamen
te. Sovietų delegacija stengiasi 
tuos du klausimus: senas skolas 
ir prekybos išplėtimą surišti.

Amerikos atstovai stengiasi 
pravesti prekybos susitarimą, 
kuris apimtų trejis metus. Jei 
įvyktų politinių sunkumų, pre
zidentas galėtų prekybos susi
tarimo nebeatnaujinti.

Pirmoji Amerikos-Sovietų Są
jungos prekybos sutartis buvo 
pasirašyta 1939 m. Ji veikė iki 
1941 m. Po karo prekyba buvo 
atnaujinta ir vystėsi iki 1951 m., 
kada kongresas pradėjo varžyti 
komunistams parduodamas pre
kes.

bendradarbis Yuri žukov atsa
kinėja į klausytojų klausimus 
užsienio politikos reikalais.
Klausimų būna įvairiausių apie 
Vietnamo karą, net apie buvusį 
nacių veikėją Martin Bormaną, 
tačiau nė vienas programos klau
sytojas nepaklausė nieko apie 
būsimą Amerikos prezidento vi
zitą.
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ŠIRŠES ĮKANDIMO PAVOJINGUMAS

Pavasaris kviečia į gamtą.— saugokimės įvairiausių 
vabzdžių įkandimų — kartais jie gali būti labai pa

vojingi. Mediciniška tiesa

Kiekvienas, kurį sugėlė dan
gers širšių ar bičių turi gultis 
ligoninėn ir ten turi būti tiria
mas dėl raumenų sunykimo (ne- 
krosisi. Kitaip gali gautis ne
paisomas inkstų pakenkimas. 
Tokiems ligoniams atsiranda šla
pume raumenų nykimo medžiaga 
(mycglobinus). Tai ženklas, kad 
raumenys po širšių-bičių įkan
dimo ima nykti, ir kad mirtis 
artėja, jei riebus greit panaudo
tas dirbtinas inkstas (dialysis). 
Singapūro gydytojas K. B. Sil- 
kin aprašo du širšių sukandžio
tus nelaiminguosius ir jų likimą. 
Juos užpuolė ir sukandžiojo šir
šės. Abu gavo raumenų nykimą 
(rhabdomyolysis) ir buvo gydo
mi dirbtinų inkstų pagalba (grei
tai panaudotu dialysu).

Vienas iš jų buvo 37 metų vy
ras. Jis mirė po devynių dienų 
250 širšėms įgėlus. Pomirtinis 
jo kūno tyrimas parodė, kad jo 
inkstai buvo sunykę — sutirpę 
(necrosis). Kitas širšių sukan
džiotas buvo 19 metų jaunuolis. 
Jam tuojau buvo valomas krau
jas. Per vieną mėnesį jis buvo 
sudėtingai gydomas: per astuo
nias dienas pilvo plėvių ruimas 
buvo valomas (peritoneal dialy
sis) ir dešimt kartu dirbtino ink
sto pagalba jam buvo išvalytas 
kraujas (hemodialysis). Nors 
jis pakankamai pasitaisė — jo 
inkstai buvo išgelbėti, bet vis 
vien po dviejų metų jis gavo 
inkstų pakenkimą — jų vidaus 
sudėties pakitimus (interstitial 
nephiritis). Manoma, kad širšių 
nuodai sukelia inkstų sunykimą. 
Taip pat yra galimybė, kad šir
šių įkandimas sukelia raumenų 
nykimą, d pastarasis suhaikinž 
inkstus.

Išvada. Ateina šiltos die
nos—vyksime visi į miškus, pie
vas, laukus, Būkime atsargūs su 
visokiais vabzdžiais. Kai kurie 
žmonės yra labai jautrūs viso
kiems įkandimams. Daug ge
riau ligos apsisaugoti, jos iš
vengti, negu vėliau nuo jos pa
gyti.

Pasiskaityti. Br. Med. J. I: 
156-57, 1972.

STENKIMĖS TEISINGU
įsakymu pasinaudot

Stiprus blauzdose mėšlungis 
po jų nuvarginimo

Klausimas. Gerb. Daktare, 
i prašau paaiškinti, kodėl mano 
| blauzdose atsiranda mėšlungis 
’ kai aš daugiau dviračiu pavaži- 
. nėju. Kartais tas mėšlungis 
gaunasi bevažiuojant, ar tuojau 
pavažinėjus, o kartais ir už pu
sės ar net visos paros. Tas po 
dviračiu pavažinėjimo mėšlun
gis gaunasi kojas vieną ant ki
tos uždėjus, ar kitaip kaip ne
įprastai jas pasukus. Skausmas 
kojose esti kartais taip stiprus, 
rodos apalpusiu. Tada aš vi
sas išbąlu, mane visą išmuša 
prakaitas, širdis ima mušti. 
Šiaip aš esu sveikas, stiprus ir 
geriu daug skysčių ir valgau su 
druska. Įdomu, kad aš negaunu 
minėto mėšlungio, jei tik šiaip 
sau paražinėj u dviračių. Tie 
mėšlungiai atsiranda tik darant 
ilgesnes keliones dviračiu ir tik 
greitai važiuojant — raumenis 
labai nuvarginant. Dėlko tie 
mšlungiai man atsiranda ir kaip 
jų išvengti, norint ir toliau man 
taip sportuoti?

Atsakymas. Po ilgiau užsitę
susio fizinio darbo, pvz., rugius 
kertant, ar, tamstos atveju, ant 
dviračio energiją liejant—, dau
gelis veiksnių įtakoja pavargs- 
tančius raumenis, tiek bedirbant, 
tiek po to poilsiaujant. Du svar
biausi veiksniai čia paminėtini.
1. Valgomosios druskos (sodium 
chloride) sumažėjimas kūno 
audiniuose (mėsoje) ir 2. tam 
tikro cukraus (glycogeno) su- 
sinaudojimas raumenyse.

Valgomosios druskos kiekis 
kūno audiniuose gali labai su
mažėti ilgai ir sunkiai dirbant, 
ypač kai karštame ore dirbama, 
nors tos druskos kūnui ir su
teikiama sūroko vandens ar drus
kos tablečių pavidale. Nepripra
tę tokių persitempimų žmonės 
su vienu litru prakaito prašali

ma nuo 3 iki 5 gramų (tas lygu
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yfenain arbatiniam šaukšteliui) . 
druskos.

Kartais taip pervargstą žmo
nės (bėgant ar darbuojantis) 
permažai geria skysčių ir nepa
kankamai papildo su prakaitavi
mu nustotą valgomąją druską. 
Tai viena priežasčių atsiradimui 
mėšlungio kojose.

2. Dirbąs raumuo ima sto
koti tam tikros rūšies cukraus, 
vadinamo glykogenu. Buvo at
likti tyrimai nustatant minėto 
cukraus kiekį raumenyse prieš, 
sunkų darbą ir po jo. Taip ir 
buvo susekta, kad po darbo drėg
no raumens šimtas gramų nu
stoja vienos dešimtosios dalies Į 
gramo cukraus (glykogeno). To 
dar negana. Susekta, kad rau
mens rūgštumas labai padidėja, 
nes po sunkaus darbo raumeny
se atsiranda perdaug dvejopų 
rūgščių (lactic ir pyruvic). Ir 
dar kas įdomu, kad po sunkaus 
darbo raumenys į normą atsi
stato kartais daugiau negu per 
parą. Iš čia aiškėja, kad prisė- 
jus sunkiai darbuotis ir nenorint 
susilaukti kojose mėšlungio, rei
kia dvejopai susitvarkyti. 1. 
Prieš sunkų darbą sūriau paval- 
gykime — druskos valgomosios 
kūnui turi užtekt— net ir gau
siai su prakaitu tos druskos nu- 
stojant. 2. Tuoj po sunkaus dar
bo teikime kūnui cukraus — val
gykime daugiau miltinių — krak
molinio valgio ir išgerkime sal
daus skysčio, ar ko nors saldes
nio užkrimskime. Tamstai rei
kia pradėti visur ir visada saiko 
nenustoti, net ir geriausius dar
bus dirbant.
Kai juokias tai ir šlapinąs — 

kas daryt?
Klausimas. Baisų vargą tu

riu, daktare, — kai juokiuos ar 
sukosčiu, tuoj ir susišlapinu. Nė 
sakyti nereikia, kaip tas mane 
vargina. Patarkit, kaip tvarky
tis.

Atsakymas, šlapimo nesulai- 
kymo esti du pagrindiniai bū
dai. 1. Staiga užeinąs šlapimo 
nesulaikymas. Nei iš šio, nei iš 
to ima versti šlapintis — nespė
ja žmogus nubėgti išvietėn. To
kiu atveju kartais j kelnes pri- 
šlapinama. Tai staiga . užeiną 
šlapimo pūslės susitraukimai— 
spazmai. 2. Yra dar ir .toks šla
pimo nesulaikymo būdas: visą 
laiką nesulaiko žmogus šlapimo, 
kai tik susijuokia ar sukosti, ar 
ką sunkiau pakelia, šitokį tams
ta negerumą turi. Ir laimingas 
savoje nelaimėje esi. Tamstai 
galima padėti mediciniškai.

žmogui senstant, ar dėl kitų 
priežasčių, pvz., po gimdymo 
šlapimo pūslė ima kristi žemyn 
dėl audinių standrumo sumažė
jimo. šlapimo pūslė gali labai 
žemai nukristi — tarp šlaunų at
sirasti. Gaunasi tamstos apra
šomi negerumai. Tokies galima 
operacijos pagalba labai daug 
padėti. Pakeliama šlapimo pūs
lė į savo vietą. Tik nuo 1958 me
tų, dr. Leonas Seibutis tvirtina, 
galima tokia operacija. Tada la
bai patenkinti esti tokie ligo
niai. Jie pasiliuosuoja nuo mi
nėtų vargų dėl šlapimo nesulai
kymo. Daug sunkiau sekasi 
teikti pagalba pirmos virš mi
nėtos rūšies negaluojantiems su 
šlapimo nesulaikymu. Tokie tu
ri jautrią pūsi. Jiems šiek tiek 
galima padėti.
širdis peršoka—kas čia baisaus?

Klausimas. Baisiai bijau, kai 
širdis peršoka — smarkiai su
muša. Manau, kad tai labai blo
gas ženklas, šiaip esu sveika ir 
darbinga.- Prašau- gerb. dakta
re, mane nuraminti paaiškinda
mas, kas čia blogo ir baisaus da
rėsi su mano širdimi.

Atsakymas. Taip ir ne! Kai 
širdis “peršoka” — neregulia
riai stipriai sumuša (Širdies skil
veliai peranksti susitraukia) ga
li būti rimtas negerumas ir vi
sai nieko blogo nenurodąs simp
tomas. Tas medicinoje vadina
ma pirmlaikiniu skilvelinio šir
dies raumens susitraukimu 
(premature ventricular beats— 
VPB), tik tada yra rimtos ligos 
ženklas, kai jis gaunasi palie
gusią širdį turinčiam žmogifi. 
Mirtingumas žmogaus nepadi
dėja, nors jis ir turi Tamstos mi
nimus širdies “peršokimus”, ta-

Clevelando katalikiškas lietuvių jaunimas, išklausęs Dr. J. Gir- problemų. Paveiksle matome Jaunimo žygio už Tikėjimo lais- 
niaus paskaitos apie Dievą ir tautą, sekančią dieną susirinko vę veiklesnius narius su prelegentu, 
prie užkandos dar kartą panagrinėti tikintiesiems dabar rūpimų

da, kai jis yra sveikos širdies 
savininkas. Nieko baisaus nė
ra ir tokiam žmogui dėl tų per
šokimų, jei jo elektrokardiogra
ma esti normali. Tad ir tamstai, 
jei gydytojas rado sveiką širdį, 
nėra ko rūpintis tais širdies per
šokimais.

Visai kitas dalykas su tais šir
dies peršokimais tuo atvejua, 
kada žmogus turi -nesveiką širdį. 
Tas nesveikumas gali būti svar
biausia trejopas: 1. Ataką per
gyvenusi širdis. 2. Kairiojo skil
velio pastorėjimas dėl pakelto 
kraujospūdžio. 3. Dėl sklerozo 
atsiradęs širdies raumenų įner- 
vavimo sutrikimas (taip vadi- • 
namas blokas elektros pralaidų- ■ 
mui: Bundle-branch block). To-i 
kias negeroves turintieji net ir 
be širdies peršokimų esti dides- 
niamse pavojuje, palyginus, su 
turinčiais tuos peršokimus ir 
sveikas širdis.

Matom, kad visiems lietuviams 
reikia šiandien kovoti su sklero
ze visais galimais būdais. Ne- 
atidėkime kovos su didžiausiu 
blogiu, šiandien pradėkime šir
dį apsaugančiai elgtis: mažin
kime svorį, sutvarkykime krau-
jospūdį, užbėkime sklerozei už 
akių visapusiškai’ su ja kovo
dami. Pirmiausia, neįpratinki
me vaikus maitintis cholestero
liu gausiu maistu. Trynys, deš
relės, kepenys yra pilnos choles
terolio (load with cholesterol). 
Todėl vaikus jų šventėse maitin
ti dešrelėmis yra tas pats, kas 
jų kūną žudyti. Tai dar vienas 
tėvų ir vaikų bei,-globėjų nevy
kęs elgesys, šalia vaikų dvasios
— asmenybės naikinimo savo 
nepavyzdingu elgesiu. Dirbki
me, kad vaikai įprastų į sveiką
— tikrai lietuviška maista.

Senesnieji tvarkykimės ne tik 
su maistu, spaudimu, svoriu, bet 
ir vartokime vaistus mums ko
voje su skleroze gerai talkinan
čius: cinko sulfatą, kremzlėse 
esančią chondroitin sulfatinę 
rūgštį, vitaminą E, iodo-niaciną 
ir kitus čia jau pakartotinai mi
nėtus dalykus.

Tamstai nėra ko rūpintis net 
ir dažnais širdies peršokimais, 
neturint elektrokardiogramoje 
pakitimų ir širdies ligos. Vien 
tik tie peršokimai nė kiek nepri
artina tamstai, kaip ir kiekvie
nam kitam žmogui, mirties. Vi
sai kas kita esti su širdininkais, 
turinčiais minėtus peršokimus: 
juos mirties angelas net šešis 
kart dažniau aplanko, palyginus 
su sveikos širdies savininkais. 
Nepamirškim niekad, kad geriau 
sias savo Širdžiai patarnavimas 
yra jos apsaugojimas nuo susir
gimo. Už tai dabar kiekvienas 
liaukimės vien tik susirgus šir
dimi rūpintis. Reikia kiekvie
nam širdimi rūpintis ją apsau
gant nuo perankstybos sklerozės. 
Tai tamstos ir kiekvieno mūsiš
kio dar šiandien pradėtinas vie
nas svarbiausių darbų.

Alkoholis kenkia širdies 
raumeniui

Klausimas. Kodėl šiame sky
riuj taib puolamas alkoholis, ka-

da jis lietuviams taip daug gero 
padaro: kompaniją palaiko. O 
daktaras taip tą mūsų visų pa
miltą skystį puoli. Kodėl taip ne
žmoniškai elgiesi, prašom paaiš
kinti.

Atsakymas. Alkoholis yra 
nuodas žmogaus kūno raume
nims. Taip vadinama “myopa- 
ty” chroniškai girtaujantiems 
yra raumenų pakenkimas, pasi- 
reiškiąs raumenyse skausmais, 
raumenų jautrumu, jų patini
mu, o kartais ir raumeninio ne
gerumo šlapime atsiradimu (my
oglobinuria) . Anksčiau buvo ma
noma, kad dėl nedavalgymo, gir
taujant atsiranda minėti raume-! 
nu negerumai pas girtaujančiuo
sius. Dabar susekta, kad alkoho
lis tiesioginiai raumeniui tiek ga- ; 
lūnių, tiek širdies pakenkia. Mes
kim už tai visokias pasakėles iš
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Retirement.

The end of work, 
or the beginning 

of worry?

JMost people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for it. But if you 
don’tį it can be a time of worry 
and discontentment. A time whea 
you can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Well, there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

One easy way to save on a 
regular basis is by purchasing 
U.S. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where 
Too work.

Now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

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

It ia prrMAtvd •*

1739 So. Halsted Street Chicago, UI 60608
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galvos, būk alkoholis yra mūsų 
“draugas”. Pvz., buvo atlikti 
bandymai su vyrais,, gaunančiais 
po 3,900 kalorijų maisto kasdien, 
bet 42% tų kalorijų sudarė al-
koholis. Alkoholį tie vyrai gė- 

; rė atskiestą ir kas trys valan- 
j dos. Niekada tie vyrai nebuvo 
Į girti per visas 28 juos bandant 
dienas. Ir tada pasirodė dvejo
pas jų raumenų pakenkimas: 1. 
Vis didėjo pakenkimo ženklai 
kilo aktyvumas creatinine phos- 

’phokinase), 2. Elektroniniu mi

(4% the first year). That extra 
%> payable as a bonus at 

maturity, applies to all Bonds 
issued since June 1,1970. t. with 
a comparable improvement for 
all older Bonds.

Buy U.S. Savings Bonds.
They’ll help make your 

retirement just what you want 
it to be.

NAUJIENOS

Foto Jono Garlos

kroskopu susektas raumens tar- 
kroskopu susektas raumens tarp- 
celinės medžiagos patinimas ir 
kitoks raumens pakenkimas. Įdo
mu, kad paliovus girtauti — mi
nėti negerumai mažėjo ir rau
menys atsitaisė. Tai štai ko
dėl šis skyrius neina pataikauti 
lietuviams, savo raumenis naiki
nantiems per .svaigalus.

SKAITYK "NAyZlE5»AS" - 
sos teikia giliausias, 
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“DAILĖS”
Dalyvauja 10 moterų ir du 

vyrai
Praeitą šeštadienį Čiurlionio 

galerijoje (Jaunimo Centre) 
buvo atidaryta “Dailės” gru
pės narių meno paroda, ku
rioje dalyvauja 10 moterų ir 
tik du vyrai — Trimakas ir Ke
lerius. Moterys — Aleknienė, 
Ambrozaitienė, Banienė, Bau- 
kytė, Krištolai tytė (iš New 
Yorko), Mitkutė, Sodeikienė, 
Stankienė, Stončiūtė ir Žumba- 
kienė. Darbų išstatyta 28 eks
ponatai.

Matyt, kad jury komisija

PARODA
lino raižiniai bei ofortas, iš
skyrus Baukvtes audinį "“Dži- 
Stulpai”. Aleknienės puikūs 
trys akvalintai, Banienės “Gel
mėse” — akrilika, Mitkutės 
“Vargonai” — ofortas. Kiti jos 
trys ofortai savotiškai būdin-, 
gi, ypač “Lietuvių liaudies 
keiksmažodžiai” (ofortų kny
ga”). Zitos Sodeikienės penki 
darbai — trys akrilikos ir du 
ofortai — kaip visuomet jai 
charakteringi ir reikšmingi 
kūriniai. Stončiūtės stambo
kas lino raižinys “Auka”, pui
kiai išlaikyta kompozicijos ju
desiai, kontrastas tarp juodo

Marijos Aukštesniosios mokyklos mokiniu darbu parodos atidaryme Bal- 
zeko Lietuviu Kultūros muziejuje. Iš kairės j d.: mokytoja seselė Rosanne 

ir Irena Balzekienė.
Nuotr. Jurgio Kasakaičio

buvo gana griežta, kad du syk 
tiek prisiųstų darbų nepriėmė, 
todėl toli gražu ne visi ’’Dai
lės” grupės nariai reprezen
tuoti. Atrodo, kad ši paroda 
yra geresnė, negu anksčiau 
buvusios šios grupės parodos. 
Darbai, nors nedidelio forma
to, bet jau žinomų menininkų 
kruopščiai atlikti, Daugumoje 
grafika, akrilika, medžio ar

ir Jbalto. Trimako “Ruduo” la
bai gerai suponuoja ekspresio
nistinį stilių. Apie žumbakienę 
nėra ko nei daug sakyti, ji vie
na tokia, kuri savo emaliais iš
siskiria iš kitų jos “konkuren
čių” parodoje. Stankienės “Bi
jūnai”, realistinis gėlių tapinys 
gerai atliktas, laisvas teptukas, 
drąsūs pabraukimai išlaiko 
tapybos kvalitetą.

Iš Marijos Aukšt. mokyklos mokiniu gėlių parodos

Vidos Krištolai tylės “Gra
žiajai mirčiai” (anglis) ir ant
ras “Gražiajai mirčiai” (grafi
tas) geri kūriniai, bet iš pen
kių darbų, kurie kataloge pa
žymėli trys piešiniai jury ko
misijos buvo nepriimti. Ši gabi 
dailininkė, matyt, padarė klai
dą prisiųsdama tokius darbus, 
kurie publikai nebūtų patikę... 
Krištolaitytė, kaip žinoma ab- 
straktistė, šį kartą padarė lyg 
“siurprizą” išstatydama tiktai 
piešinius, iš kurių ji pati jau

neatpažįstama, tiktai eilinė 
menininkė.

Bendrai paroda rimta. Nei 
iliuzijų, nei nudėvėto ir nevi- 
siems įkandamo abstrakto (iš
skyrus J. Kelečių) šioj parodoj 
nėra. Atrodę, kad jaunesnioji 
(ar vidurinioji) menininkų 
grupė-kolektyvas daro naują 
posūkį prie kūrybos ir objek
tyvios ekspresijos.

Paroda pasibaigs gegužės 21 
d. Lankymo laikas — darba
dieniais nuo 7 iki 9, savait
galy nuo 12 iki 9 v. v. M. š.

Latvių dailininkė Lelde Kalmite
Po ilgesnės pertraukos lat

vių dailininkai gegužės mėnesį 
surengė porą parodų. Jauna 
dailininkė Lelde Kalmite turė
jo savo individualią parodą 
Hyde Park Bank and Trust 
Co., o Maiga Zalinska ir jos 
dukra Hera Zalinskaitė iš 
Grand Rapids, Mich. •— Latvių

Namuose, 4118 Elston Ave. 
Chicagoje, surengė keramikos 
parodą.

Ir viena ir antroji parodos 
jau pasibaigusios, bet verta ke
letą žodžių tarti apie šias me
nininkes.

Lelde Kalmite, jauna daili
ninkė tapytoja, gimė Vokieti
joje. Į JAV atvyko 1950 m. į

Q PER ANNUMPER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

Chicago Savings
and Loan Association

YOUR SAYINGS

madienį. šios dvi talentingos 
moterys — molina Maiga ir 
duktė Hera — išstatė 31 liau
dies stiliaus keramikos darbus: 
motina 26, o duktė — 8 kera
mikos darbus.

Šių moterų keramika labiau 
liaudiška, paprasta, bet įdomi, 
nors ir sunkios medžiagos, ge
rai išdegta ir tamsiai rudos bei 
žalsvos majolikos išbaigimas. 
Kainos labai pigios nuo $3.50 
iki $50.00 (du švečturiai — 
žvakidės po $50.00), vazos, 
bliūdai, puodukai, lėkštės. Įdo
mus puodas “Skabputras” su 
devyniais velniais ant dangčio. 
Šitame didokame puode raugi
nama rūgšti sriuba. Kiti daik
tai latviškais vardais man ne
visai suprantami, atseit, me- 
daunieks, pods velni aiz, ški- 
vis, krūzė, animus, trauks, 
švilpė ir t. t. Yra gražių deko
ratyvinių darbų, ypač žvaki
džių ir vazų, kurie nėra komer
cinio pobūdžio, bet originalūs 
keramikos darbai.

Parodą įrengti padėjo lietu
viams gerai pažįstamas latvių 
dailininkas Janis Strods (Stra
zdas). Strods savo laiku talki
no ir Čiurlionio galerijoje ren
giamoms parodoms, tai jury 
komisijoje, tai šiaip padėdavo. 
Jis įsigyjo ir dail. Alfonso Dar- 
gio paveikslą iš buvusios Dal
gio parodos. AL Š.

BALZEKO MUZIEJUJE
Balzeko Lietuvių Kultūros 

muziejuje, 4012 Archer Avė. 
iki šio mėnesio pabaigos vyks
ta Marijos Aukštesniosios mo
kyklos mokinių dailės darbų 
paroda. Mokytoja seselė Ro
sanne. Parodos eksponatai 
daugiausia gėlės įvairiose for
mose, yra ir tekstilės darbų. 
Tenka pasakyti, kad ši klasifi
kuota paroda įdomesnė negu 
pernykštė. Yra išskirtinai ne
blogų darbų.

PUTPELĖS DAINA
Kelk, Jurgut, darbas krut, 
Dalgį plak, pievon kak, 
Darbą ten tu atlik
Pit-pi-lik, pit-pi-lik! .
Tik rangiau ir greičiau/
Nes, matai, byr javai;
Jų laukuos nepalik !
Pit-pi-lik, pit-pi-lik!
Vežk namo, krauk skūnion;
Greitai kulk, vėlai gulk; 
Darbą dirbt skubink tik! 
Pit-pi-lik, pit-pi-lik!

K. Sakalauskas-Vanagėlis

SVEČIAI Iš NEW JERSEY

Iš kairės į dešinę: dail. M. Šileikis, seselė Prudencija kazi- 
mierietė (čikagiškė), Juozas Balutis, ponia Elena Balutienė iš 
New Jersey valst. ir Konstantas Petrauskas, Balzeko muziejaus 
kuratorius. P-as J. Balutis yra brolis Londone mirusio Bro
niaus Balučio. Jie aplankė Balzeko muziejų ir norėjo pama
tyti M. Šileikio, Skupo ir kt. parodą, bet sekmadienį paroda 

buvo jau uždaryta.

Nuo

AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

INSUR£D

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA Į

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - 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 parašyta 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

Minneapolį, Minn. Chicagos 
universiteto kolegijoje gavo 
meno bakalauro laipsnį. Min- 
neapoly studijavo taikomojo 
meno srityje. Chicagos univer
sitete siekia ' Magistro laipsnio. 
Jau anksčiau ji dalyvavo paro
dose kartu su savo tėvu Janis 
Kalmite, kuris yra žymus lat
vių ekspresionistas, ši jos pa
roda buvo pirmoji individuali 
ir gal būt svarbesnė. Mergaitė 
iš mažens turėjo palinkimą 
piešti ornamentus. Ji skambi
na pianiną ir griežia smuiku, 
kaip ir jos tėvai menininkai.

Išstatė dideles abstraktinės 
tapybos drobes, visos vėlesniu 
laiku atliktos. Jai kiek įtakos 
padarė Mondrian, Mark Rotko 
(optinės dailės pirmūnas) ir 
jos mokytoja Vera Klement. 
Kalmitės geometrinės formos 
labai paprastos, bet paveikslo 
intensyvumą papildo subtilios 
spalvos, banguodamos per vie
na kitą. “Kietos” linijos nepa
stebimos tarp vienos formos 
plokštumos ir tarp kitos. Spal
vos atmosferiškos, švelnios su
daro mėlyną, violetinę, pilką 
žalią ir rusvą koloritą. Kalmi
tės abstrakcijos daug kuo ski
riasi nuo kitų absrtraktinių 
darbų savo plokščiais laukais, 
tiksliau — mistiškomis pro
švaistėmis, kas ir sudaro skir
tumą tarp geometrinio abstrak 
taus ekspresionizmo. Mūsų 
dail. Eug. Budrys taip pat są- 
monininkai ar nesąmoningai 
savo abstraktinio egspresioniz- 
mo drobėse išsiskiria iš Ame
rikos tos rūšies tapytojų savo
tišku užakcentavimu kai kuriu 
paveikslų prikergdamas tamsų 
“lopą”, kuris lyg iškrenta iš 
paveikslo, šiandien daug kas 
nesilaiko nustatytų taisyklių, 
bet tik skirtinga, nauja— gerai 
ar ne .

Keramikos paroda
Latvių Namuose Zalinskių 

keramikos paroda truko tik 
dvi dienas — šeštadienį ir sek

PER ANNUM

op re 
$20.000

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

CHICAGOS TAUPYMO JR 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:

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

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ 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:
_ NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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.

UNIVERSA
Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
NA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui
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$6.00
$2.00

metama ...............  $22.00
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“Varpo” redaktorius apie
Dr. V. Vardžio pranešimą

Savo raštą A. Kučys tęsda
mas, primena ir Dr. Vytauto Var
džio pranešimą apie Baltų stu
dijoms skatinti draugiją:

5.

“Dr. Vytautas Vardys savo 
pranešime apie Baltų studijoms 
skatinti draugiją, kurioje yra 
susitelkusių apie 350 mokslo 
žmonių, daugiausiai pabaltiečių, 
užsipuolė kažkieno pastangas 
supolitinti mūsų jaunosios kar

metams __  ____________
pusei metų

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

$^0 00 Pinigus reikia siųsti pašto Money 
>11.00 Orderiu kartu su užsakymu.

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

Nepatinka, kad tiesoje ieškomas melas
«

Daug skaitęs ir apie Lietuvos praeitį rašęs Draugo 
redaktorius šių metų geg. 1 dieną parašė Įžanginį, pava
dintą “Kūrybingumą žudo pavydas ir neapykanta”. 
Straipsnyje iškeltos kelios lietuvių silpnybės, todėl ir ne
skubėjome tą Įžanginį “nukelti iš dangaus ant žemės”. 
Bendrais bruožais kalbant, tos bendrybės gali būti tai
komos ir ateinančiame šimtmetyje gyvenantiems mūsų 
tautiečiams.

Autoriui nepatinka, kad kartas nuo karto kituose 
laikraščiuose spausdinami rašiniai, liečiantieji kitų laik
raščių užimtą poziciją visuomeninio gyvenimo klausimais. 
Labiausiai jam, aišku, nepatinka, kad tais rašiniais ban
do ieškoti melo jo skelbiamoje tiesoje. Melo ieškojimas 
neturėtų Draugo pykinti, nes žmonijos istorijoje melo 
ieškojimas yra labai glaudžiai surištas su žmonijos kul- 
tūrėjimu ir pažanga. Jeigu Galilėjus nebūtų suabejojęs 
iki to meto žinomomis tiesomis, tai mes dar ir šiandien 
gyventume didesnėje tamsoje. Jeigu Kopernikas nebūtų Į 
Įžiūrėjęs melo “visiems žinomoje tiesoje”, tai šiandien 
Amerikos astronautai nebūtų pasiekę Mėnulio ir kelis kar
tus jo paviršiuje nebūtų vaikščioję. Mūsų astronautai 
sugriovė tūkstančius metų Kinijoje buvusią tiesą, kad 
Mėnulyje stovi puikiausi rūmai, kuriuose gražiai gyvena 
ir erdvių muzikos klausosi dievų parinktosios sielos... 
Jokių rūmų astronautai ten nerado ir ypatingos muzikos 
negirdėjo...

Melo ieškojimas tiesoje nieko neturėtų erzinti, švie
sesnieji protai tūkstančius metų tos tiesos ieškojo, kiti 
tūkstančiai ir toliau jos ieškos. Draugo redaktoriui, spė
jame, nepatiko, kad jo skelbtoje tiesoje kiti laikraščiai 
kartais suranda netiesos. Kitą žmogų toks dalykas nepy
kintų. Rastą netiesą patikrintų, netikslumą atitaisytų ir 
dar padėkotų. Bet Draugo redaktorius rado reikalo para
šyti ilgiausią straipsni apie pavydą, neapykantą ir “kūry
bingumo žudymą”. Jis šitaip jau minėtame Įžanginiame, 
tarp kitų bendrybių, rašo:

“Pavydo ir neapykantos reiškinių rasime visur. 
Žiūrėk, viena politinė grupė skaudžiai niekina kitą, 
vis neišmokusi pagerbti ir kitų Įsitikinimų. Turime 
laikraščių, kurie negali pakelti fakto, kad kitiems 
laikraščiams geriau sekasi, nes jie geriau tvarkomi 
ir todėl jais domisi platesni visuomenės sluoksniai. Iš 
čia atsiranda beveik periodiškai spausdinami veda

mieji ir kitokį rašiniai kitų laikraščių redaktoriams 
suniekintt Tiesoje ieškoma melo ir krislas virsta 
rąstu” (Draugas, 1972 m. geg. 1 d., 3 psl.).
Mums atrodo, kad autorius visai be pagrindo kalba 

apie pavydą, kur to pavydo nėra nė krislelio, ir mini ne
apykantą, kur tos neapykantos negali būti. Tik pagal
vokite, kas šiandien, žinodamas apie darbo nuotaikas, 
gali pavydėti Draugo redaktoriams? • Neskraidydami pa
dangėmis ir nekalbėdami bendrybėmis, nuleiskime visą 
pavydo problemą ant žemės, į Chicagą. Imkime vieną 
konkretų klausimą:

Visi žinome, kaip atsirado, kokiu būdu tvinko ir ko
kiomis gėlėmis pražydo Šv. Kazimiero Lietuvių kapinių 
klausimas. Prie klebonijų, Chicagos didmiestyje ir Ame
rikoje televizijoje matytos tvarkingos ir gausios pikie- 
tininkų demonstracijos visam kraštui parodė kapinių sa
vininkams daromą skriaudą. Ar bent vienas Draugo re
daktorius drįso problemą paimti už ragų, apklausinėti 
atsakomingus bažnyčios ir visuomenės organizacijų pa
reigūnus, paskelbti jų pareiškimus, išaiškinti reikalą ir 
padėti išspręsti problemą. Visi atsimename lietuvį ku
nigą, kuris Chicagoje susirinkime viešai pareiškė, kad nė
ra tokios problemos, kurios lietuvis katalikas, atsisėdęs 
už vieno stalo su kitu kataliku, negalėtų išspręsti. Prie 
kokio stalo lietuviai katalikai susėdo ir kaip jie tą proble
mą sprendė?

Ar bent vienas Draugo redaktorius gali pasakyti, kad 
kazimierinių kapinių problemos jau jų ausies nepasiekė? 
Ar jie nežinojo apie sklypų savininkų šeimoms daromą 
skriaudą ir dažnus Įžeidinėjimus? Ar jie negirdėjo, kaip 
didelė lietuvių sklypų savininkų sutaupyta suma buvo per
kelta i nelietuvių banką? Apie visą šį reikalą Draugo re
daktoriai turėjo žinoti. Jie turėjo šias problemas pastudi- 
dijuoti ir padėti jas išspręsti.. Jie to nedarė, nes lietuviams 
katalikams daromos skriaudos bijojo katalikiškame laik
raštyje kelti. Jie ne tik nedrįso apie šias problemas rašy
ti, bet jie bijojo apie jas rašyti. Apie kazimierinių kapi
nių sklypų savininkų nuotaikas jie pasiskaitydavo iš Nau
jienų, bet nesiteikė jų patirti iš pirmų šaltinių? Kas to
kiam redaktoriui gali pavydėti?

eĮeigu kuris katalikas vis dėlto drįsdavo kreiptis į 
Draugą, kad kazimierinių sklypų savininkų klausimą nu
šviestų, tai toks žmogus būdavo atkalbinėjamas ir atstu
miamas. Redaktoriai tokio savo teises drįsusio ginti ka
taliko pradeda nekęsti, jo nuomonės nespausdina, paaiški
nimų neduoda, rimtesnių argumentų neiškelia. Taip el
gėsi ne tik su kazimierinių problema, panašiai elgiasi ir su 
katalikų tarpe kylančiomis kitomis problemomis.

Lietuvių tarpe kitaip galvojantiems ar kitaip tikin
tiems žmonėms gilios neapykantos nebuvo ir nebėra, kaip 
nėra teisybės ir Draugo skelbiamoje tiesoje, kad jis yra 
viso pasaulio lietuvių laikraštis. Šiandieniniai' Draugo re
daktoriai negina katalikų reikalų, o ką jau bekalbėti apie 
visų lietuvių reikalus.

tos mokslininkų darbus. Kas 
tie niekadėjai, kurie kėsinasi su
tepti tyriojo mokslo šventovę, 
jis, gaila nepasakė. Aiškinda
mas, koks mokslas yra nuo po
litikos laisvas, jis pasakė: “Tai 
reiškia studijuoti gyvenimą, 
koks jis yra šiandien, tai reiš
kia žvilgį į istoriją iš šiandie
nos ir šiandieninio žmogaus psi
chologijos perspektyvos, tai reiš
kia laisvę įvertinti musų istori
jos reiškinius ir jos aktorius, ne
sibijant socialinių represijų, tai 
reiškia laisvę svarstyti sociali
nio vystymusi ir tautos gyveni
mo alternatyvas ir kituose rė
muose, ne tik tuose, kuriuos su
kūrė ir sudarė tautos nepriklau
somybę stačiusi ar jai vadova
vusi, už ją su ginklu kovojusi 
generacija”. (“Draugas”, 1971. 
birželio 19)”.

T. Remeikis neišstudijavęs 
pavergtos Lietuvos gyvenimo
Toliau A. Kučys rašo:
“Visiškai su dr. V. Vardžiu 

sutinkame, kad mokslininkai tu
ri turėti pilną laisvę studijuoti 
gyvenimą tokį, koks jis iš tikro 
yra. Norėtume, kad jis tokią 
liniją gintų ir Baltų studijoms 
skatinti draugijoje, kurioje jis 
yra įtakingas žmogus, buvęs pir- 

I mininkas. Viena tokia gera pro
ga jau buvo, kai dr. Tomas Re
meikis šiame Lituanistikos in
stituto suvažiavime skaitė jau 
čia anksčiau minėtą paskaitą. 
Jos teksto anglų kalba kopija 
buvo prieš paskaitą išdalintos 
klausytojams. Ją klausant ar 
skaitant buvo lengva pastebėti, 
kad prelegentas neišstudijavo 
pavergtos Lietuvos gyvenimo, 
koks jis iš tikro yra. Jis savo 
svarstymus daugelyje vietų rė
mė propagandos šaltiniais, bet 
ne objektyvia tikrove. Moksli
nis tyrimo metodas būtų prive
dęs paskaitininką prie išvadų, 
kad, pavyzdžiui, egzistavo toks 
faktas, kaip nepriklausoma Lie
tuva, bet ne kažkoks periodas 
“before soviet period”. Moksli
ninkas taip pat būtų sužinojęs, 
kad Sovietų Sąjunga yra centra
lizuota valstybė, kurios atski
ros dalys, vadinamos respublikom 
mis, negali dalintis valdžios 
funkcijomis su centru, bet tik 
vykdo jo įsakymus. Studijuoda
mas gyvenimą tokį, koks jis yra, 
mūsų mokslininkas būtų taip pat 
patyręs, kad Sovietų Sąjunga ir 
jos dalys, iki smulkiausio sek
toriaus, yra valdomos pagal ko
munistų partijos direktyvas. Gi 
Lietuvos komunistų partija; bū
dama visasąjunginės bolševikų 
partijos skyrius, turi tik tiek 
sprendžiamos ir vykdomos ga
lios, kiek jai duoda partijos po- 
litbiuras Kremliuje”.

Svetimtaučiai gavo sovietų 
šaltiniais paremtą paskaitą
Paminėdamas, jog T. Remei-

kia paskaita pateko svetimtau
čiams, A. Kučys dėsto:

“Mokslinio tyrimo metodu dr. 
T. Remeikis, gaila, nesivadovavo 
ir dėl to jo studiją apie miestų 
planavimą Lietuvoje išėjo, dr. 
V. Vardžio terminu tariant, su- 
politizudta. Tikim, kad tai įvy
ko be sąmoningo nusistatymo ir 
grynai dėl nepatyrimo dirbti 
mokslinį darbą. Tik blogai, kad 
multiplikuota jo paskaita pate
ko į Amerikiečių draugijos sla
vų studijoms skatinti suvažia
vimo, kuris buvo 1971 m. kovo 
25-27 Denveryje, dalyvių ran
kas. Kitataučiai mokslininkai iš 
taip supolitintos studijos turėjo 
sudaryti įspūdį, kad lietuvių tau
ta, kurią čia universitetai, kai 
kuriems mūsiškiams padedant, 
priskiria prie slavų tautų grupės 
(net pavergtoj Lietuvoj mūsų 
mokslininkai turi šiuo atžvilgiu 
savarankiškesnę pažiūrą) yra 
laisva, nepažįstanti komunistų 
partijos nei Maskvos diktatū
ros, nežino, kas tai yra koloniza
cija bei rusinimas, niekad ne
turėjusi nepriklausomos Lie vi
vos’.

Apie nepriklausomybės 
kūrėjus ir kovotojus

Priminus tautos nepriklauso
mybės statytojus, A. Kučys į 
V. Vardžio išvadas atsiliepia:

“Kaip anksčiau citavome, dr. 
V. Vardys savo pranešime skun- 
lėsi, kad kažkas stengiasi už
drausti jauniesiems mokslinin
kams svarstyti tautos gyveni
mo alternatyvas kituose rėmuo
se, negu tuose, kuriuose sukū
rė “tautos nepriklausomybę sta-. 
čiusi ar jai vadovavusi, už ją su 
ginklu kovojusi generacija”.

“Tai netiesa, nes generacija, 
kuri statė Lietuvos nepriklauso
mybę ir su ginklu už ją kovojo, 
jau senokai yra pasitraukusit iš 
visuomeninio išeivijai vadova
vimo; tie žmonės jau pensinin
kai ar senelių namų, gyventojai. 
Jie jau tikrai nedraudžia ir ne
gali drausti jauniesiems mūsų 
mokslo vyrams svarstyti mūsų 
tautos alternatyvas pagal ko
kius tik jie nori rėmus. Jie nie
kad, kiek mums yra žinoma, įį 
mokslines studijos ir nesikišo, 
kiek tos studijos ibuvo tikrai 
mokslinės. Tokių ar panašių kės
lų neturi ir sekančios generaci
jos žmonės. Dr. V. Vardys šito 
negalėjo nežinoti, šios rūšies de
magogija neturėjo pasireikšti 
Lituanistikos instituto suvažia
vime”.

Prof. dr. P. Skardžiaus

rašydamas “Draugo” kultūrinia
me priede (1971, liepos 24) Li
tuanistikos instituto suvažiavi
mą, džiaugiasi (kaip ir V. Ras
tenis) ten patirtu dideliu litu
anistiniu atsigaivinimu ir su 
malonumu pabrėžia savo pasi
tenkinimą, kad, priėmus naują 
instituto statutą”... toliau iš na
rių nebus reikalaujama atlikti 
“išpažintį”, kad jie nėra priešin
gi Lietuvos nepriklausomybės 
idėjai. Aš iš pat pradžios ma
niau, kad LI yra mokslinė insti
tucija, kurios nariai gali būti vi
si, tiek lietuviai, tiek nelietu
viai, kurie turi lituanistines kva
lifikacijas ir todėl aš, būdamas 
tik lituanistas kalbininkas, 1967 
m. balsavau prieš tokį tuome
tinį nutarimą...”

“Mūsų žymusis kalbininkas, 
matyti, yra tos nuomonės (prie
šingos dr. V. Vardžio), kad Li
tuanistikos institutas gyvosios 
tautos gyvenimo problemų ne
svarsto, nes šiaip ar taip, kiek
vienai gyvai tautai savo valsty
bės idėja yra viena svarbiausių 
jos tautiniame gyvenime. Jei 
tokia pažiūra laimėjo pereitame 
suvažiavime, tai Lituanistikos 
institutą reikia laikyti archeolo
ginių ir antropologinių studijų 
centru išeivijoje. Jei taip, tai, 
žinoma, nėra jokio pagrindo ne
įsileisti į institutą ir tų, kurie 
yra priešingi Lietuvos nepriklau
somybei. Ir nebūtinai tokius 
reikia laikyti komunistais, nes, 
pavyzdžiui, pavergtos Lietuvos 
komunistų dauguma taip pat 
svajoja apie Lietuvą, laisvą nuo 
rusų pavergimo.

“O vis tik lietuviškoji išeivija 
iki šiol manė, kad išeivių Čika
goje įsteigtas Lituanistikos in
stitutas nėra organizacija, ku
rios paskirtis būtų tik rinkti ir 
konservuoti mokslinės vertės 
dalykus, kuriems jau skirtas 
mumijų: likimas...

“Šios kelios kritiškos pasta
bos nereiškia, kad nuvertinamas 
visas suvažiavimas. Jis, be abe
jo, buvo, neeilinis mūsų šviesuo
menės susibūrimas. Tokių mums 
reikia dažniau. Kai suvažiavimo 
visi darbai bus išspausdinti vie
noje knygoje, tai tada bus gali
ma spręsti, kurie iš jų turės iš
liekančios vertės ateičiai.

“Jei reikėjo padaryti priekaiš
tus instituto prezidiumui už pa
rengtą programą, tai negalima 
nepastebėti pačio suvažiavimo 
darbų bei programos pravedimo 
— jis buvo pavyzdingas”.

(Bus daugiau)

rašto komentarai
Baigdamas aprašyti Lituanis

tikos Instituto suvažiavimą, 
“Varpo” redaktorius prieš dary
damas baigiamąsias išvadas kiek 
sustoja ir ties vienu P. Skar
džiaus raštu;

“Prof. dr. P. Skardžius, ap-
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SLA nariai ne be reikalo tą klausimą 
svarstė per tris seimus, bet geresnio suma
nymo nerado. Jie brangiai už konversiją 
užmokėjo ne pinigais, bet išbraukimu iš 
SLA 3000 narių. Išbrauktų trijų tūkstančių 
senų narių iš SLA pinigai liko Susivieniji
mui. Už tai pasilikusiems nariams Susi
vienijime užtikrinimas — solvency pakilo, 
ir tuo dr. Vinikas didžiuodavos.

Besirūpinant savo organizacijų reika
lais, kilo antras pasaulinis karas. Vėl Lie
tuva priešo okupuota. Kilo naujų reikalų, 
verčiančių gerus lietuvius susirūpinti ir 
bendrai svarstyti tautos likimą. Pagaliau 
atklysta i Ameriką ir Lietuvos prezidentas. 
Čia ir vėl Amerikos lietuviai susiskirslo. 
Vieni buvusį Lietuvos prezidentą A. Sme
toną Amerikoje sutinka su atitinkamom 
sulauktuvėm ir banketais. Kiti jo atsilan
kymą ignoruoja ir net rengia piketus prie 
prezidento priėmimo salių.

Prez. Smetona iš Brazilijos Į New Yor- 
ką atvyko 1941 m. kovo 10 d. Prezidentui 
priimti buvo New Yorke komitetas. • tauti
nės srovės žmonėms vadovaujant, bet i k<>- 
mite tą įėjo ir sandariečių žmonės, kaip dr. 
M. Vinikas ir net buvęs “Naujienų” dienraš
čio administratorius Kleopas Jurgelionis. 
Smetonai lankant Amerikoje lietuvių ko
lonijas, sandariečiai jo priėmimus pasy
viai rėmė.

Amerikos valdžios prez. Smetona buvo 
nuoširdžiai priimtas prezidento Roosevel- 
to, State Departmęnto ir kitų įstaigų. 
Spauda apie buvusi Lietuvos prezidentą at
siliepdavo prielankiai.

Aukščiau suminėtais klausimais man 
parašius korespondenciją į “Naujienas”, 
redaktorius dr. P. Grigaitis parašė man laiš
ką peikdamas mus sandariečius už nesilai
kymą Sandaros demokratinės linijos ir už 
rėmimą prez. Smetonos. Seka dr. P. Gri
gaičio laiškas

1942 m. spalio 6 d.
Mr. F. Motuzas
11676 Wark Ave.
Detroit, Mich.

Gerbiamas Tamsta:
Dėkui už korespondenciją. įdėsime.
Dėl Tamstos paliestų klausimų norė

čiau pakalbėti plačiai, tik gaila, neturiu 
laiko. Pasitenkinsiu keliomis pastabomis.

Kovoti su bolševikais reikia — sutinku 
visu 100%. Tamsta matai, kad “Naujienos” 
tą kovą veda smarkiau, negu kuris kitas 
laikraštis. Bet, deja, ir šituo klausimu 
mūsų srovės nenori vieningai veikli.

Neturime vienodo nusistatymo — dėl 
to, kad daugelis ima klausimus labai pa
viršutiniškai. Bolševizmas, kaip teorija, 
nėra svarbus dalykas (ypač masėms žmo
nių). Yra teorijų ir kvailesnių, bet dėl jų 
muštis nebūtų prasmės. Bolševizmas pasi
darė lietuviams pavojingas, kuomet jisai 
pasikėsino sunaikinti Lietuvos nepriklau
somybę. Tai buvo matyt jau po 1939 m.

spalio 10 d. (garnizonų atsiuntimo į Lietu
vą). Bet mūsii pasiuntinys ir konsulai tuo
met gavo instrukciją iš 'Kauno su bolševi
kais broliautis.

Tai tik vienas pavyzdys. Dabar SLA 
reikaluose — kodėl mes pešamės? Buvau 
Pittsburgho seime. Dvi sesijas sugaišome, 
besiginčydami del “konversijos” plano. 
Tame plane jokios politikos nebuvo. Pa
ruošė jį Vinikas, rėmė kiti Pild. Tarybos 
nariai (Biežis ir Bagocius, Mockus ir Gu- 
gis). Klausimas buvo, tiktai ar praktiškas 
sumanymas. Kadangi Apdraudos komisio- 
nierius rekomendavo priimti, planą rėmė 
dauguma socialistii ir jų vienminčių. Bet 
Gegužis ir Olis suorganizavo “opoziciją”, 
kad planas nepraeitų, — nes, mat, jiems 
rūpėjo, kad Pild. Taryba negautų daugiau 
galios. (Panašiai Amerikos politikieriai 
dabar kovoja prieš Prez. Rooseveltą ir jo 
administraciją, nepaisydami, ar tai kenks 
kraštui, ar ne.) Opozicija laimėjo, bet ji 
pati jokių konstruktyvių sumanymų netu
rėjo. OTaikas buvo sugaišintas ir, kai atė
jo kiti reikalai, jau nebuvo kada juos nuo
dugniai svarstyti. Kareivių Fondo duoklių 
sumanymas praėjo žaibo greitumu, neda
vus Pild. Tarybai nė susivokti (ji buvo pa
likus tą klausimą seimui). Bet dabar “opo
zicija” dėl to seimo nutarimo smerkia Ba- 
goėių!'

Tai kur čia logika ir teisingumas? šia
me reikale ir vėl kažin kam baisiai parūpo, 
kad Pild. Taryba “nepasipinigautų'’, tik
rumoje tie opozicionieriai nenori, kad bū
tų pinigų Lėšų Fonde organizacijos reika-

, lams vesti. Tegu organizacija eina velniop, 
kad tik dabartiniai jos viršininkai negautų 
“kredito” už gerą jos stovį 1 Kad Pildomoji 
Taryba būtų diskredituota, šitam tikslui 
nepaisoma priemonių.

O Pild. Taryba, kaip Jūs žinote, yra 
koalicinė, ne vienos partijos. Jeigu tokio
se aplinkybėse negalima susitarti ir veik
ti solidariškai, tai ar mes iš viso esame pri
augę visuomeniniam darbui? Išeina, kad 
viena kuri nors srovė turi visas kitas “pa
plauti’’, tiktai tuomet bus ramybė — kaip 
Rusijoje arba Vokietijoje. Bet Amerikoje 
srovės vienos kitų išnaikinti negali. O ka
dangi kooperuoti jos nenori, tai kas tuo
met palieka? Palieka ta velniava, kokią 
mes turime.

Dabar apie Smetoną. .To atvykimas ame
rikiečių kivirčus dar paaštrino.

Tamsta kaltini “Naujienas”, kad jos 
nenorinčios užmiršti “jo senų griekų”. Bet 
įneš tų jo griekų visai nekėlėme i viršų; kol 
kiti laikraščiai ir veikėjai nepradėjo juos 
piešti kaip dorybes. Turėjome visų srovių 
pasikalbėjimą pas žadeikį. Dalyvavo ir 
tik — ką iš Europos atvykęs vienas diplo
matinis Lietuvos tarnautojas, kuris pra
nešė mums Lietuvos diplomatų konferen
cijos Europoje nusistatymą: kad reikia 
darbuotis nepriklausomos Lietuvos atsta
tymui, neturint nieko bendro su senuoju 
režimu. Visi tai girdėjome (buvo ir kon
sulas Daužvardis) ir sutikome, kad tokio 
nusistatymo reikia laikytis ir Amerikoje.

Bet kuomet atvyko į Ameriką Smetona, 
jį Čia tuojau ėmė vieni reklamuoti ir ban

ketais “gerbti”, o kiti ėmė piršti Amerikos 
• valdžiai jį “pripažinti”. Kai kurie iš Wa- 
shingtono konferencijos dalyvių savo pir
mesni nusistatymą pakeitė: reikią, girdi, 
veikti su senosios valdžios“įkūnytoju”, nes 
kitaip nutruksiąs Lietuvos valdžios “kon- 
tinui tetas”.

Suburbėjus i Ameriką Smetonos dinas
tijai ir adjutantams, jisai pats pradėjo ves
ti propagandą už savo “autoritetą”. Ėmė 
važinėti su prakalbomis ir fondus “Lietu
vos išvadavimui” kelti, ftmė pagaliau, spau
doje pulti ir šmeižti buvusiojo Lietuvoje 
režimo priešus.

Tiktai kuomet Smetona ir jo šalininkai 
ryžosi užkarti “tautos vadą” Amerikos 
lietuvių visuomenei, “Naujienos” pradėjo 
šitas jų pretenzijas kritikuoti.

Jeigu Smetona būtų sėdėjęs ramiai, 
kaip prieglaudą šioje šalyje radęs svečias, 
mes būtume jo neužkabinę. “Naujienosr 
ilgą laiką susilaikydavo nuo atakų prieš 
Smetoną, nors komunistai tuo naudojosi, 
skelbdami mus esant “smetonininkais”. 
Mes nedėdavome aštrių straipsnių, ku
riuos atsiųsdavo mūsų skaitytojai. Juk ži
note gerai, kad Jung. Valstybėse ir Kana
doje yra nemažai žmonių, kurie nuo Sme
tonos teroro skaudžiai nukentėjo.

(Bus dauffiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U J I E N A r
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolof.: PRospoct 8-3229

Rozid. telef.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rex. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Putoki Rd. (Crowford 

Medical Building). Tol. LU 5 6446' 
Priima ligonius pagal gusi ta rimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

felofu PRoopoct 8-1717

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai^ ir penktadieninis 
Prečiad. ir sekmad, ofisas uždarytas. 

Rot: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fob Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 338-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
ontrad., penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir iestad. tiktai matarus,

Rex.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS ' 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6132 So. Kodzie Ave„ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEUŪNAITE

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 
Residenciįos: PR 6*9801

DR. X MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMET RISTAS 

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

“contact lenses’
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

DR. VYL TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, spac. MOTERŲ ligos 
Mus: 2652 WEST 59th STREET 

Tol.: PR 1-1223
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. T u mason is, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454’WEST 71st STREET
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
tnld. telo.« Glbsen 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Wg OSTHOPEOAS-PROTEZISTAS
Va Aparatai - Protezai, Med. Ba? 

dažai. Speciali pagalba kojom.
* (Arch Supports) ir t t

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

Telef.: PRospect 6-5084_

KANADOS NAUJIENOS
"Petro Pompofio piršlybos" Toronto scenoje

Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Draugija Toronte š. m. ge
gužės 6 d. Grace Lutheran baž
nyčios salėje, 1424 Davenport 
Rd., suruošė vaidinimą, kurio 
metu buvo pastatyta Baumanio 
(latvio) sukurta komedija “Pe
tro Pampalio piršlybos”. Reži
sūra, scenos butaforija ir grimas 
— Juozo Jagėlos, dekoracijos — 
Petro šturmo.
,Originaliai ši komedija buvo ir 
yra sukurta kaip dviveiksmė, ta
čiau šio vaidinimo metu — ji pa
statyta kaip trijų veiksmų kome
dija. Tretįjį veiksmą komedi
jai “pribudavojo” (ir gana vy
kusiai) pats režisorius Juozas 
Jagėla.

O dabar — žvilgterėkime į ko
medijos turinį.

I veiksmas
Apleisto ūkio namuose. Visus 

ūkio darbus atlieka Pampalių 
ilgametis samdinys senasis Jur
gis (vaidmenyje — Jonas Dam- 
baras). Petras Pampalis (Pet
ras šturmas), neseniai paveldė
jęs šį ūkį, yra tinginys ir nuo
latinis smuklių lankytojas. Jis 
norėdamas ūkį pagerinti, moti
nai pritariant, nutaria pasipirš
ti turtingai Valakų Marytei 
(vaidmenyje — Zita Juknaitė). 
Jam simpatizuojanti Kelmuty- 
tė Onutė (Irma šturmienė), 
kaip neturtinga, Petro ir jo mo
tinos lieka atstumta, o Valakų
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GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAI

MOVING _
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS. 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063
V.MMM

Marytė — atsisako už jo tekėti, 
patardama pirmiau atstatyti ūkį 
bei pačiam susitvarkyti ir tik 
tada galvoti apie vedybas.

Petras supykęs ant Marytės 
kreipiasi į stikliukėlio draugą 
valsčiaus sekretorių, 27 metų 
viengungį (vaidmenyje — Jo
nas Bleizgys). kad parašytų laiš
ką kitos parapijos turtingai ūki
ninkaitei. Sekretorius, naudoda
masis Petro neraštigumu, sten
giasi jį išnaudoti ir nutaria iš
krėsti jam vedybinį šposą.

II veiksmas
Valsčiaus raštinės kambarys. 

Valsčiaus sekretorius, jausda
masis esąs vienintelis toks gud
rus raštininkas apylinkėje, yra 
įvairių kyšių bei burnelės mė
gėjas. Matydamas Petro nesėk
mes vedybose, nutaria įvykdyti 
savo klastingą sumanymą — per
sirengus moteriškais rūbais su
vaidinti turtingą ūkininkaitę. 
Bet netikėtai į raštinę atsilan
kiusios — pirmiau Marytė, vė
liau Onutė atpažino sekretorių 
persirengusį moteriškais rū
bais. Petras krinta į desperaciją 
dėl visiško nepasisekimo vedy
bose. Onutė, matydama Petro 
didelį apgailestavimą, pasižada 
už jo tekėti, jeigu jis pasitai
sys ateityje. Petras pasižada 
daugiau nebegerti ir džiaugiasi 
kad, pagaliau, turės jau žmo
ną.

III veiksmas
Neturtingos įnamės Kehnu- 

tienės (vaidmenyje — Marija 
Dambarienė) kambarys. Našlė 
Kelmutienė susirūpinusi Onutės 
nutarimu tekėti už palaidūno 
Petro. Onutė motinai įrodo, kad 
Petras metų bėgyje susitvarkė 
ir smuklių nebelanko, todėl, gir
di jis jau būsiąs geras vyras. 
Marytė ir jaunimas sužinoję 
apie Onutės ir Petro artėjančias 
vestuves, atvykę sveikina lai
mingąją porą, dainuoja, šoka ir 
linksminasi .

Kaip gi su komedijos pasta
tymu ir vaidintojų atliktais 
vaidmenimis? O gi, galima sa-

Vankamal Įtikinant** savo vaid
menyje.

Marytė (Z. Juknaitė) ir Ony
tė (I. šturmienė), kaip mėgėjos
vaidintojos — buvo daugiau ne
gu vidutiniškai geros.

Kelmutienė — Onytės motina 
(Marija Dambarienė) ir Jurgis 
—senas Dampalių tarnas (Jonas 
Dambaras), jeigu jie namie ir 
natūroj taip vaidina, kaip čia — 
scenoj, tai jau pakankamai ge
rai...

Pranešėja buvo Kristina Dei- 
kutė.

Po vaidinimo buvo puikios 
vaišės — kava, arbata, skanūs 
pyragai, muzika ir loterija. Pu
blikos buvo pilnutėlė, nors šiaip 
nelabai didelė salė, žodžiu sa
kant, vaidinimas praėjo labai 
puikioj ir labai gerame pasise
kimo laipsnyje. Publika turėjo 
gerą progą prisijuokti.

Linkėtina ir toliau grupei ne
pamiršti sceninio meno!

Baigmėje režisorius J. Jagėla 
ir vaidintojai buvo, apdovanoti 
gyvomis gėlėmis, padėkos žodį 
tarė p. Dauginienė.

Pranys Alšėnas

Knyga apie Pulgį Andriu šį
Ryždamiesi pastatyti stipres

nį paminklą Australijoje gyve
nusiam rašytojui Pulgiui And
ri ušiui, Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdyba 
buvo užsimojusi su visuomenės 
talka pakartoti velionies raštus 
naujomis laidomis.

Bet tas sumanymas persvars
tytas, ir nutarta išleisti mono
grafiją apie J*. Andriušį. Tokią 
monografiją redaguoti pakvies
tas rašytojas Vincas Kazokas, 
buvęs ilgametis “Mūsų Pasto
gės” redaktorius. Monografija 
bus sudėtinis — kolektyvinis 
darbas, viso būrio bendradarbių.

Knyga apie Balį Sruogą
‘‘Bulletin of baltic studies” Nr. 

8 rašo, kad prof. Vanda Sruo
gienė yra surinkusi atsiminimų 
iš 70 rašytojų, poetų, profesorių 
ir pažįstamų apie poetą, moksli
ninką, rašytoją ir teatrologą 
prof. Balį Sruogą.

' MOVING
Apdraustas parlcraustymas 

ii įvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRonber 6-1SS2

------------ ■ n

---------- ---------- .....................

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS •

Visos programos, iš W0PA, .
1490 kil. A. M. '

I I
j Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-; 
j dienio iki penktadienio 11—12' 

vai. ryto. — šeštadienį ir sek-į 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. į 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. ■

CHICAGO, ILL. 60629
V; ----------7

kyti, tikra staigmena. Įgudęs 
režisorius J. Jagėla, iš aktoriš
kos žalios ir nepatyrusios me
džiagos, padarė apygerius ir net 
visiškai gerus vaidintojus. Kai 
kurie iš jų sukūrė netgi visiškai 
pasigėrėtinus charakterius. Ge
ra vaidintoja buvo Pampalienė, 
Petro motina, našlė (Elena Juk
nienė), ypač charakteringą ti
pą sukūrė J. Bleizgys, būdamas 
itin groteskiško būdo vaidinto
ju. Jeigu jo tas choleriškumas 
ir groteską nebūtų išlaikytas vie
nodai ir iki paties gali, gal tek
tų skaityti perdėjimu, bet jis 
— visą laiką buvo “toks pat”, 
todėl jo ir komiškumas buvo įti
kinantis.

Pats pagrindinis scenos vei
kėjas — 'Petras Pampalis (P. 
šturmas) — taip pat buvo pa-

Vatikanas naudoją 
Sig. Freudo metodą

Nors Romos katalikų bažny
čia Freudo ir jo mokslo nepri
pažįsta, tačiau pradėjo vartoti 
Freudo metodą norėdama nu
statyti priežastis delko kunigai 
ir vienuolės pradeda maištauti 
ir išsižada savor apžadų.

Pontifikalinis Gregorianos 
universitetas įsteigė psichologi
jos institutą, kuriame vartoja
mas kadaise Freudo rekomen
duotas ir vartotas analizės me* 
todas.

Instrttfto direktorius kun. 
Luigi Eulla patvirtino, kad opo
zicijos jo projektui būti, tačiau 
jį parėmę jo viršininkai Jėzuitų 
ordine, faktiškai jėzuitai patys 
jo paprašą Frėudo metodo im-

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spilklinų žiedą, apkaišo medžių šakas į 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste-‘ 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose Svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir mindų 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
1. Augustaltyte - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS, Didelio for* 

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psJL $2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 16$ 

psL Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psL $2.00
8. AnafoUfus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, £6 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eilitrdti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senoles laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, ^5 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinu iynka, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2,50.
17. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

HM, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl/ $1.00
19. Eugenijus Gruodis; AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 p<L, $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruoiis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

J5 psL $1.00.
24. Adomas Jases, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 pšl. $3.00.

Norėdami Įsigyti Šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem: 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį-

NAUJIENOS,
1739 So. fialsted SL, Chicago, III. 6060»

Nauja Salfas valdyba
Pasikeitimai Centro valdyboje

Jonui Bagddnui ir Antanui 
Tauginui pasitraukus iš Centro 
valdybos, likusieji! valdybos na
riai nutarė kooptuoti naujus 
žmones į Centro valdybą. Buvo 
pakviesti Juozas Kredys ir Jo
nas Valaitis. Abiem sutikus įei
ti į valdybą, vėl turime pilnos 
sudėties šALFASS-gos vadovy
bę.

Lauko teniso komitetas
SKAITYK IR KITAM PATARK

Jurgis šenbergas — vadovas, 
35380 Mound Rd. 3, Sterling 
Hts., Mich. 48077. Algis Bara- 
kauskas — 401 Grand Blvd., De
troit, Mich. 48207. Birutė Bara- 
kauskienė — sekr. Antanas Paš- 
kus — ižd— 720 Gunn Rd., Ro
chester, Mich. 48063.

ŠALFASS-gos metinės lauko 
teniso pirmenybės įvyks liepos 
mėn. 1-2 d. Chicagoje.

Vyrų krepšinio rinktinei va
dovauti yra pakviestas Jonas 
Valaitis. Jis sutiko vadovauti 
komandai ir išvykai į Europą 
1973 metais.

SoL Vokietaitis dainuos 
Grant Parko koncerte

Pranešama, kad vasariniai 
simfoniniai koncertai po atvi
ru dangumi Chicagos Grant 
Parke prasidės ateinančio bir
želio 28 d. ir tęsis iki rugsėjo 1 
dienos kiekvieną trečiadienį, 
penktadienį, šeštadienį ir sek 
niadienį, tai yra po 4 koncer
tus per savaitę. Tik dėl futbo
lo žaidyniij liepos 28 dieną 
koncerto nebus.

Liepos 29 ir 30 dienomis kon 
certe dalyvaus lietuvis bosas — 
baritonas Arnoldas Vokietaitis. 
Koncertų pragrama tas abi 
dienas sudarytos iš Falla: Mas
ter Peter’s Puppet Show ir 
Waltono: Belšazzaro šventė.

KLAIDŲ PATAISOS
Spausdinant Alfonso Giedrai

čio recenziją apie Petronėlės 
Orintaitės veikalą Liepalotų Me
dynuose (N. Nr. 109), pasitai
kė korektūros klaidų, iš kurių 
nemaloniausios yra — tai pačios 
autorės žodžių citatose:

atopūstis (3-cioj skilty), tu
rėjo būti — atopūtis; tvarrioji- 
mas (4-toj sk.), t. b. — tvas- 
nojimas; antpaudas (6-toj sk.), 
t. b. — antspaudas.

Susirinkimų ir perengimų
PRANEŠIMAI

— Humbofdf Parko Lietuviu klubo 
narių mėnesinis susirinkimas ivyks 
trečiadienį, gegužės <17 dieną, 12:15 
vai. po pietų, Almera Simofcs parke
lio svetainėje, 1640 N. Drake Avenue, 
pirmame aukšte, 103 kambaryje. Na
riai ir narės prašomi atvykti ir no
rinčiu į mūsų klubą kandidatų atsi
vesti. Tai bus paskutinis susirinki
mas prieš 3 mėnesiu atostogas. Po 
susirinkimo turėsime draugiškas vai
šes — išleistuves mūsų klubo pirmi
ninko atostogų.

W. Mankos sekr.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

NAUJIENOSE”

t
• ROZALIJA PRANCKEVICIUS 

(FRANKUS)
Gyv. 4105 So. Artesian Ave.

Mirė 1072 m. gegužes mėn. 14 dieną, 11:40 vai. ryto, sulaukusi 
pusės amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Mažeikiuose.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: Lietuvoje — sesuo Konstancija Vilkienė ir jos 

duktė Konstancija žiubikienė; sesers sūnus Joseph Vilis su šeima, 
švogerka Monica Jurgelionis, jos vyras Charles, giminės — Doweiko 
šeima, Larakers šeima, Nagel, Biginss ir jo šeima, Ragoni šeima, 
Priptts šeima, Jerold Malinauskas su šeima, Joseph Malinauskas, mi
rusio vyro brolio vaikai — Pranas PranckevičiUs su šeima Chicagoje, 
Antanas Pranckevičit>s, Gediminas Pranckevičius ir Pranas Tumosa 
su šeimomis, gyv. Kanadoje, Leokadija Sodeikienė su šeima ir Jonas 
Kriščiūnas su šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių SuValkieciiį Draugijai ir Lietuvių 
Kęstučio Pašalpos klubui.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California 
Avenue.

Trečiadienį, gegužės 17 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Rozalijos Pranckevičienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą if atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.
ii<

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 

2443 WEST 63ra STREET 
T»l«fon«i: PR 84)833 ir PR 84)834 1L.. .. ---- . . ,SKAITYTI "NAUJIENAS"

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-8

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTB AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNŪS

EUDEIKIS
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-07 So. HERMITAGE A VEN t TE

Tek: YArda 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NAftl/!:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Aseociacijos

AMBOLANCe 
F*AtARNAV» 
MAS VIERą 

IR NAKTJ 
* 

TURIME 
K0PLYČ’*S 

VISOSE MIESTO 
bALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS ( 
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 į

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5(Hh Ate., Cicero, Hl. Phone: OLymptc 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN'ICA AVE. TeL: YAros 7-H3a-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWtCZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLAGE Virginia 7-667k

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. KALSTEI) STREET phone: 1 Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2Z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, THinob
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DVI VALANDOS SU JŪRATE IR KASTYČIU
Trečiojo spektaklio įspūdžiai

šviesos salėje merkiasi. Kle
gesys nuščiūva. Tamsioje tylo
je pašyla rankos. Sekundė, dvi, 
trys...

“...To kaimo žvejai, dienai 
slenkant vakarop, ruošiasi plauk 
ti jūron”. Šitaip parašyta pro
gramoje. O aš galiu kažin ką 
duoti už tai, kad ir uvertiūra 
tamsoje, ir ilgai dar tamsi sce
na, uždangai pakilus, švito, švi
to, švito. Tad ne vakarop die
na slinko, o brėško rytas. Tie
sa? Žvejų pilną scena, nes ge
ras puskapis. Visaip grimuoti, 
bet barzdų neprisisiuvę. Tik du 
mačiau su barzdom. Dainuoja 
jie puikiai. Už jų. scenos gilu
moje, bangelėmis, purslais žvil
ga Baltijos jūra. Scenos prie
kyje, abiejuose pakraščiuose — 
dominuoja storos kolonos. Ilgos, 
aukštos. Ir trumpos. Kam jos 
reikalingos dabar, kai žvejai į 
jūrą rengiasi? čia ne jūrų dug
nas, o pajūrio kaimelis, netur
tingų žvejų gyvenvietė. O spal
vos tu kolonu! Mėlynos, viole
tinės, gelsvai rusvos, (lintaraįs 
nusagstytos. Sumoju, jog tai 
būsimų gintaro rūmų dalis, jog 
čia sekantiems veiksmams, jog 
jas dabar turi toleruoti, kaip sun
kiai pajudinamas.

Dainuoja vyrai. Dainuoja su
bėgę žvejų moterys ir mergai
tės. Simfoninio orkestro smui
kai ir kiti instrumentai padeda 
puikiems chorams. Kaitalioja
mos šviesos žaidžia moterų vei
duose ir sijonuose.

Pirmasis stebuklas — Jūratės 
ir Kastyčio susitikimas. Iš jū
ros bangų, iš miglų išnyra Jū
ratė. Aukšta, lieknutė, gelton
plaukė, ilga žvilgančia suknia 
apvilkta. Pamainomis su Kas
tyčiu dainuoja arijas. Kastyti 
užburia grožiu ir pažadais. Už
buria iki žado netekimo publiką. 
Jeigu šitaip ir mes būtume vi
liojami, tai ne vienas Stasys Ba
ras su ja nueitų. Sektume visi 
vyrai i gintaro rūmus. Gintaro 
rūmai! Už Jūratės juos matė
me vitražinėm spalvom, vitraži- 
nėm šviesom sužibusius.

| Antrasis stebuklas Kasty
tis laive. Rūtelės vizijos metu. 
Jo dainos klausydamos, tikiu, vi* 
sos Rūtelės salėje tirpo iš 
džiaugsmo. Ir kartu stebėjomės, 
visi žiūrovai, Adolfo Valeško.s- 
Zitcs Visockienės-Monikos Krip- 
kauskienės-Kazio bijūnėlio išra
dingumu. Tokių dekoracijų, to
kių kostiumų, tokios butafori
jos, tokių šviesų ii' tokio visų 
čia ivardvtu dalyku derinio Či
kagos Lietuvių Operos pastaty
muose dar niekada neteko regėti.

Programoje solistai išvardyti 
sekančia tvarka: Danutė Stan- 
kaitytė — Jūratės vaidmeny, 
Stasys Baras — Kastytis, Aldo
na Stempužienė — Kastyčio mo
tina. Margarita Momkienė — 
Rūtelė, Kastyčio mylimoji. 
Remdamasis ne tik savo, bet ir 
keliolikos pokalbininkų (dalinan
tis Įspūdžiais) nuomone, aš solis
tus šitaip surašyčiau: Baras, 
Stankaitytė, Momkienė, Stempu
žienė. Dėl pirmųjų dviejų, ma
nau, ne kitokią nuomonę turės 
ir muzikos kritikai (jų žodžio 
tiarai su nekantrumu laukia
me!). A. Stempužienė savo bal
so nespėjo atskleisti, nes jos ro
lė buvo pertrumpa. Užtat Rūte
lei buvo duota auksinė proga ir 
ji, man regis, tą progą puikiau
siai išnaudojo. Jūratės ir Kas
tyčio pastatyme, manding, gimė 
operos solistė — Margarita Mom
kienė. Tik su vaidyba dar nebu
vo ji stipri. Pavyzdžiui, kai Kas
tytis, laive stovėdamas, daugiau 
kaip pusę antro veiksmo jai dai
navo, tai ji sėdėjo sau ir, taip 
sakant, nieko neveikė.

Labai noriu ką nors pasakyti 
apie undinių šokius, bet neran
du žodžių ir tiek. Vienoje vie
toje, tiesa, pasižymėjau, kad 
“undinės daro rytinę mankštą”. 
Ir nieko daugiau. O juk šoko 
jos, jaunos, liaunos mergelės, 
bene visuose veiksmuose, šoko 
pustamsėje scenoje ir šviesiuose 
Jūratės rūmuose. Reiškia, dė
mesio nepatraukė. Buvo geres
nių dalykų, negu jų šokiai.

Trumpai kalbant, Jūratė ir

JAYNE SIMĖNA1TĖ,

Antano Šimėno ir ponios Simonienės duktė, kartu su tėvais gyvenanti 
9126 So. Karlow, Oak Lawn, birželio mėnesį baigia Oak Lawn aukšt. mo
kyklą. Rudeni ji planuoja keliauti į Europą, o ateinančiais metajs pradėti 
lankyti kolegiją.- Nors dar nėra pasirinkusi studijų srities, bet šiuo metu 
politiniai mokslai ir modernūs šokiai, atrodo, ją labiau interesuoja. Ji 
yra modeliavusi Įvairiose Pietvakarių krautuvėse — Ford City ir Ever
green Plaza. Jos tėvas yra restorano savininkas, o motina Vivian yra Fish 
aukšt. mokyklos mokytoja, abu gimę Chicagoje. Jayne Simėnaitė yra de
biutante Gintaro Baliuje, kuris šių metų .birželio 24 dieną vyks Conrad 

Hilton didžiojoje salėje.

146, 914 tai yra 6,731 mažiau.
Praeitais 7 metais sparčiai 

muzxjo katalikiškų niokslainių 
ir jose besimokančių kiekiai: 
1965 metais JAV-bių Katalikų 
bažnyčia turėjo visų moksla- 
viečių seminarijų, noviciatų, 
kolegijų, universitetų, aukš
tesniųjų ir elementarinių mo
kyklų viso 11,290 su 6 milijo
nais islojančių; šiemet jų skai
čius bėra 11,713 ir įslojančių 
skaičius 1.5 milijono.

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, DI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS-------------------L—:----------------------------------- *

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

J. AUGUSTAITIS

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

Nei vienas žmogus, norįs 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 
laikotaipį pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO* ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Kastytis paliko nepaprastai ge
rą Įspūdi. Ne tik man, bet ir 
daugumai kitų, su kuriais teko 
šnekėtis. Spaudai paruoštame 
pasikalbėjime (kuris, deja, skai
tytojų nepasiekė) su Vytautu 
Radžiumi, dar pora savaičių 
prieš premjerą kėliau klausimą, 
ar nereikėtų penktojo spektaklio 
Tautinių šokių šventės — Jau
nimo kongreso metu? Tuomet 
Čikagos Lietuvių Operos valdy
bos pirmininkas man negalėjo 
tvirto “taip” pasakyti. Dabar, 
kai po pora šimtų žmonių bu
vo nuo kasos pasiųsti be bilietų 
abiejų paskutinių spektaklių me
tu, šis reikalas darosi labai ak
tualus. Dabar aš ir vėl klausiu: 
argi nereikia penktojo spektak
lio, pavyzdžiui, liepos 1 d.? Į 
savo klausimą dabar jau pats at
sakau: būtinai reikia! Juk tuo 
metu Čikagoje bus keletas šim
tų Jaunimo kongreso atstovų iš 
viso pasaulio. Bus gal tūkstantis, 
gal ir daugiau tautiečių iš toli
mų JAV bei Kanados vietovių. 
Kai Į pirmuosius keturius spek
taklius šalia čikagiškių salę pri
pildyti padėjo tik Detroito, Cle
veland© bei Črand Rapids lie
tuviai, tai dabar operos pama
tyti ir išgirsti ateitų tautiečiai 
iš visur. Važiavę šimtus ir tūks
tančius mylių, išleidę kelionėje 
po daugelį dešimčių dolerių, kas 
gi pagailėtų operai dar šešių-aš- 
tuoniu doleriu ar kad ir dešim
kės? Duodama penktąjį spek
taklį, man regis, Čikagos Lietu
vių Opera publikai labai pasi
tarnautų.

P. S. Programos viršelyje, 
manding, nederėjo operos auto
riaus pavardę rašyti kilminko 
linksnyje. Lietuviškai nesupran
tančiam amerikiečiui bus neaiš
ku, kodėl trys paskutinės auto
riaus pavardės raidės pasikeitė 
programos viduje, ten, kur vis
kas surašyta angliškai. Ir atsi
vertę Encyclopedia Lituanica 
pirmąjį tomą, veltui ten “Kazi
miero Banaičio” ieškos.

Alfonsas Nakas

NAKU ŠEIMOS PAŽIBA C
Neseniai rašėme, kad Keleivio 

ir Naujienų bendradarbio Al
fonso ir Bronės Nakų 12 metų 
dukrelė Vida su savo dviem drau
gėm sugebėjo Vasario 16-sios 
proga visą mokyklą sudominti 
Lietuvos reikalais, o štai dabar 
sužinome, kad tos pačios šeimos 
narys Viktoras pirmuoju mo
kiniu baigė Detroito gimnaziją. 
Jis buvo klasės pirmininkas, la
bai aktyvus įvairiose srityse,

laimėjęs visą eilę atžymėjimų.
Viktoras rudenį pradės studi

juoti politinius mokslus Michi- 
gano universitete. Turi laimė
jęs 3 stipendijas.

Viktoras Nakas yra labai ge
rai baigęs lituanistinę mokyklą, 
šoka šilainės sambūryje, gerai 
žaidžia krepšinį ir tenisą.

Džiaugiamės kartu su tėvais 
jų šauniu sūnumi, linkime jam 
gražios ateities ir laukiame iš- 
angant vyro, kuris galėtų stoti 
į mūsų politinės veiklos darbi
ninkų retėjančias .eiles.

Chicagos arkidiocezijai 
artėja “7 liesi metai”

Chicagos katalikų arkidioce- 
zija pradeda justi pakalnėn 
slinkimą — mažėja parapijo- 
nų, kunigu, seneliu ir semina
rijos klerikų.

šių 1972 metų Catholic Di
rectory rodo, kad arkidiocezi- 
jos katalikų skaičius šiemet 
yra 2,496,300, tai yra 14,551 ma 
žiau kaip buvo pernai. Chica
gos arkidiocezija yra didžiau
sia pasaulyje, apima Cook ir 
Lake apskričius su 5.8 mili
jonais gyventojų.

Nors sutuoktuvių ir krikštų 
esama daugiau, bet arkidioce
zija studentų turi 14,895 ma
žiau (pernai 458,433, šiemet 
turi 443,538), 379 mažiau sese
lių mokytojų (pernai 4,307, 
šiemet 3,928) ir 165 mažiau 
kunigų (buvo 2,340, beliko 
2,175)/

Tą statistiką paskelbus, Va
tikano laikraštis * Osservatore 
Del Domenico pastebėjo, kad 
Katalikų bažnyčia Jungtinėse 
Valstybėse yra “sukrėsta mil
žiniško žemės drebėjimo’'.

Per visas JAV-bes kunigu 
sumažėję 740; belikę viso la
bo 57,421. Bet daugiau negu 
kunigų yra pasišalinusių vie
nuolių seselių; šiemet jų yra

♦ Nauja, istorinė, prasminga 
dovana. Lietuvių Fondas išlei
do 2-ją laidą medalių — Kara
liaus Mindaugo medalį. Sklpt. 
Vytauto Kašubos projektas. 
Mokslo metai greit baigsis. Me
dalis — geriausia dovana stu
dentams ir moksleiviams, bai
gusiems mokslą ar perėjusiems 
į aukštesnę klasę. Medalio kai
na 12.50 dol. Su dėžute — 15 
dol. Gaunami LF būstinėje:. 
2422 W. Marquette Rd., Chica
go, IL 60629. TeL 925-6897.

*'• (Pr).

— Illinois Young Americans 
for Freedom praveda pašneke
sius kiekvieną darbo dieną 
6:15—7:00 vai. vak. su High
land Parko radio stoties WEEF 
banga 1430 AM ir 103.1 FM, 
klausytojais įvairiais reikalais 
siekiant tinkamų išvadų. Pro
gramos direktorius yra YAF 
III. valstijos pirm. William J. 
Mencarow Jr. Organizacijos 
darbuose nariais ir rėmėjais da
lyvauja kai kurie Amerikos lie
tuviai. YAF organizacijos sky
riai visoje Amerikoje Pavergtų 
tautų savaitės proga savo susi
rinkimuose specialiomis pas
kaitomis ir diskusijomis susi
pažins su tų tautų ir jų žmonių 
padėtimi, taip pat kviečiami 
dalyvauti bendruose paraduose 
ir mitinguose. Organizacijoje 
bręsta busimieji valstybininkai 
ir visuomenininkai.

— Chief Petty Officer Algir
das K. Tamošaitis iš Marquette 
Parko apylinkės paskirtas Pa
krančių sargybos tarnybai į 
Guam bazę, Ramiajame vande
nyne. Ten keliauja savo tarny
biniu laivu. Kelionė su posto
viais truks apie 6 savaites. Iš 
tos bazės pakyla didieji lėktu
vai B-52.

— Laivyno Įeit. CMDR. John 
S. Baltutis baigė aukštuosius 
jūrininkystės operacijų moks
lus Master laipsniu Monterey, 
Calif., akademijoje. Jis turi 
daktaro laipsnį Laivyno admi
nistravime ir inžinerijoje. Jo 
motina Helen M. Baltutis gyve
na Brighton Parko apylinkėje.

— Andrius Šulskis iš Chica- 
gos pietvakarių apylinkės yra 
North Central kolegijos prezi
dento garbės studentų sąrašuo
se. Jis buvo St. Rita aukšt. mo
kyklos auklėtinis.

— Stud. Danguolė Remeiky- 
tė, Sudbury, Ont., Canada, iš
rinkta atstove į Jaunimo kon
gresą. Vietos lietuvių Medžioto
jų ir Žūklautojų klubas kelio
nei paskyrė 100 dol. To klubo 
nariai nutarė ligoninėse esan
tiems bičiuliams pirkti lietuviš
kas knygas vietoje gėlių.

— Paulius Leonas, Miami 
Beach, Fla., pradėjo dirbti The
Keyes Nekilnojamo turto par
davimo Įstaigoje, 1023 Lincoln 
Dr. Mali.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
padeda suredaguoti laiškus iš
rinktiems atstovams bei admi
nistracijos pareigūnams tos or
ganizacijos darbo apimties rei
kalais. Vykstant debatams dėl 
Amerikos Balso bei Free Euro
pe radio transliacijoms lėšų ma
žinimo, teigiamas motyvuotas 
kalbas pasakė sen. Charles H. 
Percy ir sen. John Sherman 
Cooper. Atst. Frank Annunzio 
(D.-Ill.) paskutiniu metu ypa
tingai pasitarnavo pavergtai 
Lietuvai ir lietuviams. Jiems 
priklauso žmonių dėmesys ir pa
dėka. Altos raštinės vedėja yra 
Danutė Blinstrubienė.

♦ Ekskursija į Lietuvą. Lie
pos 5 d. iš New Yorko dviem 
savaitėm išskrenda į Paryžių, 
Maskvą, Vilnių ir Frankfurtą. 
Pabuvę Lietuvoje, ekskursan
tai liepos mėn. 19 d. grįžta į 
New Yorką. Kelionės, hoteliai 
ir maistas tekainuoja $885.00.
Platesnių informacijų gausite 
Wide World Travel, 9723 So.
Western Ave., Chicago, Illinois 
60643, arba telefonuokite (312) 
BE 3-1103. (Pr).

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ER ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: I 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUŠKAS, Presidents

2212 W. Cermak Road Chicago, ILL Virginia 1-7141

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA J

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

ALSIP, ILL.
7 room l1/^ baths split level, central 
air cond. 2 car garage. 4 rooms 
carpeted. Draperies. Storms and 
screens. Fenced yard. Near schools 

and transportation. $28,000.
385-8320

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9M7

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

t.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900. '

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobiliu gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000.. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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

HOME INSURANCE

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434^660

M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary- Public 

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

kitokį blankai.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublfe 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

kA 3-1775
(Currency Exchange įstaigej)
PigOc •ufomobilly draudimai.

♦ “Skirgaila” — 3-jų veiks
mų Krėvės istorinė drama yra 
statoma šių metų gegužės mėn. 
21 d. (sekmadienį) 3:00 vai. 
popiet Jaunimo Centro salėje.

Bilietai gaunami Vaznelio 
prekyboje, 2501 W. 71 st St. ir 
Margutyje, 2422 W. Marquette 
Rd. arba prie įėjimo prieš vai
dinimą.

Režisuoja Marija Smilgaitė.
Vaidina: Dalia Juknevičiūtė, 

Eglė Juodvalkytė, Juozas Rau
donis, Alfas Brinką, Linas Re-
gis, Rimas Sinka, Aidas Skruo- 
dys, Aldas Naris, Andrius Ba-
ržhiskas, Vidmantas Juodgudis.

Vaidinimą stato Korp! Neo
Lithuania. (Pr).

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butii mūras 
po 5 kambarius. Atskiri radiant šil
dymai, karpetai. Abu butai air cond. 
Naujas garažas. Gaunate už $41,000.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19,500.

8 KAMBARIŲ 2 aukštų namas. 50’ 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19.400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 
50’ sklypas? Garažas. Galimos pa
jamos apie $6,500 metams. Kaina 
$45^000

PLATUS SKLYPAS prie gražaus 
Marquette Parko. $10,000.

APIE 16 METŲ geras 2 butu mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37.500.

ŠVIESUS 2 BUTU 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 Marauette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30.000.

TVIRTAS 6^ KAMBARIU MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26 600.

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

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

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30’ sklypas. 55-ta ir 
Massassoit. S28 500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui nrie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS' REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i 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

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINI
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"
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