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ROMO KALANTOS AUKOS ATGARSIAI
•Jį Italijoje “H Messagero” paskelbė straipsni “Lietuviai — pa

vergtoji tauta”, su trumpom žiniom apie Lietuvą, jos plotą, gy
ventojų skaičių. Čia pat įdėtas ir nemažas žemėlapis, kur matyti 
nestik trys Baltijos valstybės (Lietuva su Kaunu), bet ir dalis
Sovietų Sąjungos ir Lenkijos.

“H Tempo”, antras savo dy
džiu Romos dienraštis, geg. 22 
skelbė savo atstovo Stockholme 
žinias apie “Tris dienas ginkluo
tų susidūrimų Kaune”. Pažy
mėta: “riaušėse dalyvavo “stu
dentai ir darbininkai” ir kiti. 
“H Tempo” dar pastebėjo, kad 
riaušės Kaune primenančios 
riaušes Gdansko mieste,. 1970 
metų pabaigoje. Tačiau jei Len
kijoje daug lėmė ūkiniai reika
lavimai, tai Lietuvoje — tauti
niai. Dienraštis pridūrė, kad Ka
lanta buvęs “karingas katalikas, 
nusprendęs savo žygiu atkreipti 
dėmesį religijos persekiojimą 
Lietuvoje ir į Lietuvos rusifika
ciją”.

Tas pats dienraštis, pasinau
dojęs archyvine medžiaga, čia 
pat paskelbė žinias apie Lietu
vą — “rusinamą kraštą”. Pateik
ta žinios apie Lietuvą, jos oku
pavimą, kalbą, miestus ir dar 
pridurta, kad apie 750,000 lietu
vių gyvena JAV-se, ypatingai 
gi Illinois valstijoje ir Michįga
no ežero srityse.

Kiti italų dienraščiai, rašę 
apie riaušes Lietuvoje: “La Na- 
cione” (Milano), panaudojęs sa
vo atstovų • žinias (Antraštė 
“Trys kruvinų riaušių; dienos 
viename Lietuvos nn^tū”H Ro' 
mos komunistuojančių žydų 
dienraštis “Paese Sera” paskel
bė, palyginti, plačią žinią apie 
riaušes, aiškiai daugiau, negu 
“Kauno Tiesos” pranešimas 
(geg. 20). Laikraštis minėjo 
apie miliciją, tramdžiusią de
monstrantus “lietuvius-naciona- 
listus”. Kalanta, susideginęs 
jaunuolis, pristatytas, kaip vie
nas lietuvių “katalikų — akty
vistų”. Taigi, ir komunistinė 
spauda Italijos skaitytojams 
skelbė apie-nacionalistus, kurie 
veikia Lietuvoje — “Sovietų 
Rusijos respublikoje”.

“II Ręsto del Carlino”, Bolog- 
nos dienraštis (kur miestą tvar
kos komunistų savivaldybė) apie 
riaušes paskelbė ilgą informaci
ją — “Rusai numalšino riaušes 
Lietuvoje”, įdėjo ir Lietuvos že
mėlapį su Kaunu, skrituly, taip 
pat nurodyti Lietuvos geležin
keliai bei upės. Apie įvykius dar 
rašė Neapolio dienraštis “H Mai
tino” ir visa eilė kitų Italijos 
dienraščių. Kai kurie antraštė
se žymėjo —“šauksmai Lais
vės Kaune, Lietuvoje”.

JAV pietų valstijų spauda 
riaušėms skyrė daug vietos ir 
skelbė komentarus. Vertas dė
mesio Miami, Floridoje dienraš
čio “The Miami Herald” geg. 
23 vedamasis “Lietuva tebe- 
trokšta laisvės”. Nurodoma, kad 
Lietuva laikas nuo laiko atkrei
pia pasaulio dėmesį į jos troški
mą atstatyti laisvę. Pats įspū
dingiausias dėmesio atkreipimas 
buvęs 1970 m., įvykus Simo Ku
dirkos žygiui ir vėliau sekusiai, 
istorinio masto, Kudirkos bylai 
Vilniuje. Vėliau sekė įvairūs 

protestai ir jų svarbiausias, tai 
šiais metais paskelbtas 17,000 
Lietuvos katalikų protestas.

Ir dabar... vėl naujas protes
tas, kaip tik tuo metu, kai prezi
dentas Nixonas buvo pradėjęs 
savo misiją Maskvoje. Ir vėl, 
pabrėžė Miami dienrašti^, “pa
saulis pastebėjo žygius drąsių 
žmonių, reikalaujančių laisvės, 
kurią jie tik menkai prisimena.

Pasak laikraščio, tai įvyko ir 
anksčiau, už geležinės uždangos 
— Vengrijoje, Čekoslovakijoje, 
Latvijoje ir dvasiniai stiprioje 
Lietuvoje... “Dienraštis vedamą
jį baigė šiais žodžiais: ‘Tą mė
nesį, kai buvo siekiama nužudyti 
politinį veikėją (Wallace) ir kai 
beprasmiškai buvo sužalota My
kolo Angelo statula, iš tikrųjų, 
mums, mažiausia, turi teikti 
įkvėpimo tokio masto idealizmas 
(riaušės Lietuvoje)...”

Kitas Floridos dienraštis, 
“St. Petersburg Times” geg. 22 
skelbė, panaudojęs antraštę per 
keturias skiltis: “Jaunimas ke
lia riaušes Lietuvoje”. Pasinau
dota A. Press agentūros žinia. 
Apie įvykius dar rašė įvairių ki
tų JAV pietinių valstijų spau
da.

New Yorko dienraščiai, kaip 
jau Eltos skelbta, riaušėms Kau
ne ir Kalantos žygiui skyrė daug 
vietos, šalia “Daily News”, geg- 
22 skelbusio visos skilties žinią, 
“New York Times”, “Newsday” 
(Long Island laikraščio), pirma
me puslapy apie riaušes Lietu
voje rašė ir “The Wall Street 
Journal” dienraštis. “The New 
York Post”, anksčiau nutylėjęs 
riaušes, geg. 25 įdėjo, svarbio
je vietoje, AP agentūros žinią 
apie tai, kad JAV Prezidento 
viešnagės Maskvoje metu įvy
kusioje, Inturist viešbutyje, 
spaudos konferencijoje Novosti 
agentūros vadovas pripažinęs, 
kad Kaune tikrai buvo riaušės, 
nusižudymas, kad riaušės bu
vusios nukreiptos prieš tvarką, 
įstatymus (law and order) ir kad 
jas sukėlę “chuliganai”...

Apie riaušes Lietuvoje plačiai 
rašė ne tik rytinių pakraščių 
(Boston ir kt.), bet ir kitų JAV 
sričių, vidury, pietuose ir Va
karuose spauda.

“Amer. Balso” žiniomis, Mas
kvos radijas geg. 25 d. pirmą 
kartą pranešė žinią apie Romo 
Kalantos susideginimą ir riau
šes Kaune. Nurodyta komunis
tų sugalvota, jau “Kauno Tie
soje” paskelbta versija: Kalan
ta buvęs protiniai nesveikas ir 
vartojęs narkotikus. Maskvos 
radijas skelbė Kalantos pavar
dę. (E)

Ar prezidentas 
girdi baltu balsus?
ČIKAGA. — “Chicago Tri

bune” šeštadienį paskelbė inicia
lais pasirašytą skaitytojo laišką, 
kuriame sakoma: “Kaip gražu 
prezidentui vaikščioti Leningra
do kapinėse ir prisiminti visas 
Tanias, kurios yra negyvos. Aš 
norėčiau paklausti, ką jis darys 
apie visas Marijas ir Jonus, ku
rie mirė Sibire? Ten vis dar yra 
milijonai žmonių mirštančių iš 
alkio ir kenčiančių šaltį.

Ar prezidentas Nixonas pa
sisako už du nekaltus Simo Ku
dirkos vaikus? Ar jis žino, kad 
Mrs. Kudirka, su dviem vaikais, 
išmesta iš darbo, baudžiant ją už 
tai, kad jos vyras norėjo pabėg
ti iš didžiojo kalėjimo, kuri mes 
vadiname Sovietų Sąjunga? Ar 
jis girdi Baltijos valstybių žmo
nių balsus, šaukiančius laisvės? 
Tokie yra jo kelionės į Maskvą 
atgarsiai”.

SALISBURY. — Visi gelbė- 
,‘jimo darbai prie, anglių kasyk
los, kur žuvo virš 400 darbinin- 

;kų buvo sustabdyti ir įėjimai į 
kasyklą užgriauti. Tik astuoni 
darbininkai buvo rasti gyvi po 

į sprogimo kasykloje. Iš tų aš- 
ituonių vienas jau mirė.

TOKIJO. — Prezidento pata
rėjas Kissinger buvo Japonijos 
viešbutyje apmėtytas prieš 
Ameriką nukreiptais atsišauki
mais. Japonų kairieji mano, kad 
jo atvykimas reiškia militariz- 
mo Japonijoje atgaivinimą.

MIAMI. — Floridoje buvo su- 
ihltas'jatinas 2O m. vyras, kuris 
telefonu grasino susprogdinti 
Baltuosius Rūmus. Jaunuolis 
kalbėjo telefonu 22 minutes su 
prezidento štabo tarnautojais, 
kol jo telefoną detektyvai atse
kė ir jį patį suėmė.

ČIKAGA. — Devyni asmenys 
teismo buvo nubausti 150 dol. 
baudomis už tai, kad jie gegužės
9 d. bandė sustabdyti eismą Ei- 
senhowerio greitkelyje. Jų tar
pe yra katalikų kunigas iš 6714 
S. Racine gt. esančios bažnyčios.

NICOSIA. — Kipro saloje tę
siamos derybos tarp turkų ir 
graikų' atstovu.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento Nixono rinkimų kampa
nijai respublikonai surinko jau
10 mil. dol.

Čilė padidins 
prekybą su kinais 
PEKINAS. — Kinija ir Čilė 

pasirašė kelias sutartis ekonomi
nio bendradarbiavimo ir preky
bos klausimais. Kinija duos Či
lei be jokių palūkanų 65 milijonų 
dol. paskolą, o Čilė parduos Ki
nijai 65,000 tonų vario.

Kinija pristatys Čilei kelis 
tekstilės fabrikus ir parduos 

• įrankių kasykloms ir žemės 
ūkiui, o Čilė siųs į Kiniją trąšas.

Vakaru Vokietijoje, Bork mieste yra policijos akademija. Paveiksle matome kadetius, su kėdė- 
mis ant pečiv, persi keliančius iš vienos paskaitų salės i kita.

!$ VISO PASAULIO Ginčas dėl mirusio 
kardinolo raštų

ROMA. — Vatikanas susi
kirto su panele Paule Hennequin 
dėl mirusio kardinolo Eugene 
Tisserant paliktų užrašų, dieno
raščių ir kitų dokumentų, kurių 
likę 12 dėžių. Hennequin yra kar
dinolo dukterėčia ir buvusi jo 
asmeninė sekretorė bei šeiminin
kė. Ji tvirtina, kad asmeninis 
jos dėdės kardinolo turtas pri
klauso jai. Vatikanas sako, kad 
buvusio Kardinolų Kolegijos de
kano dokumentai yra bažnyčios 
turtas.

Kardinolas buvo per savo . 87 
metus įtakingas katalikų bažny
čios vyras, penkių popiežių pa
tarėjas. Jis rašė dienoraštį, ku
riame gali būti labai įdomių ži
nių.

Praėjusį mėnesį Paris Match 
žurnalas paskelbė sensacingą ži
nią, tariamai paimta iš kardino
lo Tisserant dokumentu.' žinio
je sakoma, kad popiežius Pijus 
Xl-tasis buvo nunuodytas, Mu
solinio įsakymu, Vatikano gy
dytojo Francesco Petacci. Va
tikanas tą žinią paneigė.

Potvynio pasėkos 
P. Dakotos mieste
RAPID CITY. — Pietų Dako

tos potvynio metu žuvusių su
skaičiuota jau virš 200. Bijoma, 
kad žuvusių skaičius dar padidės. 
Vanduo mieste sugriovė 300 na
mų. sunaikinti trys Rapid City 
parkai, išplėštas grindinys iš 8 
kvartalų ilgumo gatvių, nunešti 
septyni iš devynių tiltų per Ra
pid Creek, nuplautas 5.5 mylių 
ilgumo, geležinkelio tarpas.

Vanduo nunešė ir sudaužė 
apie 2,000 automobilių. Elektros 
ir dujų sistemos sužalotos ir ne
beveikia. Apie 9,500 namų ne
turi telefonų. Potvynių vanduo 
užteršė miesto vandens sistemą 
ir ji užsidarė. Praeis daug lai
ko, kol Rapid City gyvenimas 
sugrįš į normalias vagas.

Karingoje Albanijoj* ir moterys yra suorganizuotos į ginkluotus dalinius. Nuotraukoje matome 
vieno parado proga pati rodžiusias moteris.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

* Aviacijos generolas Lave
lle, kuris balandžio mėn. buvo 
atleistas iš Septintojo Oro laivy
no vado pareigų, pareiškė kon
greso komitete, kad jis pradėjo 
bombarduoti Š. Vietnamą be 
prezidento įsakymo, nes jis klai
dingai interpretavo Pentagono 
įsakymą jam. Vadinamieji “ap
saugos reakcijos” puolimai š. 
Vietname buvo nukreipti prieš 
komunistų priešlėktuvines ba
terijas, raketų lizdus ir radaro 
stotis.

* Sovietų užsienio reikalų mi-
nisteris Gromyko atvyko į Pa
ryžių tartis su prancūzti vyriau
sybe. - ■ j...-.-,

* Didieji B-52 bombonešiai 
vakar vėl puolė šiaurės Vietna
me karinius taikinius.

* Kinija paskelbė pareiški
mą, kuriame sako: “Amerikos 
lėktuvui puolimai prie Kinijos 
sienos yra provokacija. Kinija ■ 
toliau teiks visą paramą broliš
kai š. Vietnamo liaudžiai”.

* Europos pinigų biržose va
kar gerokai nukrito aukso kai
nos, o dolerio vertė sustiprėjo.

* Vokiečių teroristai pagra-' 
sino susprogdinti kelis šveicarų ■ 
keleivinius lėktuvus, jei Izrae-, 
lis nepaleis suimto japono tero
risto. Jo tardymas jua baigtas ir 
jį greit teis Izraelio karainis teis
mas.

* Prezidentas Nixonas per 
savo patarėją Kissingerį pakvie
tė Japonijos imperatorių Hiro
hito atvykti į Ameriką.

* Rapid City žuvusiems FBI 
detektyvai ima pirštų atspau
dus, kad būtų galima juos iden
tifikuoti. Daugumas lavonų ne
turi rūbu ir dokumentu.

* Grupė Brazilijos katalikų 
vyskupų apkaltino vyriausybę, 
kurios valdininkai kalėjimuose; 
kankiną politinius kalinius.

* šiaurės Airijoj žuvo trys 
civiliai ir kareivis.

* Pietų Afrikoj nuo tilto į upę 
įvažiavo autobusas, žuvo 50 as
menų.

L-

AMBASADORIUS PORTER SUGRJ
Į PARYŽIŲ ŽADA BŪTI LANKSTE^IS 

Pralaužtas An Lee miesto apsupimas T j
PARYŽIUS. — Ambasadorius William Porter sugrįžo į Pa

ryžių ir pareiškė spaudai, kad prezidentas Nixonas labai norįs iš
spręsti Vietnamo problemą derybose. Jo paties sugrįžimas irgi 
pabrėšiąs tą viltį, kad bus galima susitarti su Hanojumi. Ameri
ka būsianti derybose lanksti. Dar nėra žinoma, ar derybos pra
sidės šį ketvirtadienį, tačiau Amerikos delegacijos vado atvykimas -s 
gali reikšti, kad Hanojaus vadai davė ženklą"Amerikai, kad jie 
dabar pasiryžę “rimtai derėtis”.

Kivirčai aplinkos 
konferencijoje

STOKHOLMAS. — Tarptau
tinėje pasaulio aplinkos konfe
rencijoje pasireiškė nemažai 
nuomonių skirtumų ir iškilo po
litinių problemų. Kaip žinoma, 

i konferencijoje nedalyvaują So
vietų Sąjunga ir jos satelitai. 
Tai jau sumažina konferencijos 
reikšmę. Švedija iškėlė Indo- 
kinijos karo klausimą, nurody- 

I dama, kad bombos, medžių lapų 
i nudeginimo skysčiai ir įvairūs 
chemikalai kenkia aplinkai, kei
čia žemės vaizdą. Amerikos de
legacija atsikirto, kad švedų pa
reiškimas — politika, o jai šioje 
konferencijoje — ne vieta.

Panašų, kaip Švedijos prem
jeras Palme, pareiškimą padarė 
ir JT gen. sekretorius Waldhei- 
mas. Jis pasakė, kad aplinkos 
teršimo kontrolė būtų galima 
įgyvendinti pasauliniu mastu, 
jei būtų taika. Jei didelė dalis 
tų išlaidų, kurios padaromos 
ginklams gaminti, būtų paskir
ta žmonijos labui, būtų galima 
išspręsti sunkiausias problemas. 
Pirma, tačiau, turi būti atstaty
ta taika.

Ne viena Amerika yra kriti
kuojama dėl teršimo. Japonija 
susirūpinusi dėl konferencijos 
rezoliucijos banginių apsaugos 
reikalu. Siūloma uždrausti ban
ginius medžioti 10-čiai metų. Ja
ponija yra didžiausia banginių 
gaudytoja.

Prancūzija girdi daug kritikos 
už tai, kad ji Ramiajame van
denyne sprogdina savo bandomas 
atomines bombas. Prancūzijos 
elgesį piktai puolė Naujosios Ze
landijos atstovas.

Tito pabaigė 
vizitą Maskvoje

MASKVA. — Prezidentas Ti
to, palydėtas sovietų komunistų 
partijos vado Brežnevo, išvy
ko namo. Paskelbtame komu
nikate pareiškiamas pritarimas 
savotiškam Jugoslavijos Mark
sizmui leninizmui, pritaikytam 
tos šalies sąlygoms. Pareiškime 
pakartojamas abejų valstybių 
nusistatymas Vietnamo karo at
žvilgiu, pareiškiama, kad sovie- 
tu-amerikiečių susitarimas dėl 
strateginių ginklų apribojimo 
“turi didelę tarptautinę reikš
mę”.

Nutarta abi valstybes toliau 
artinti ir plėsti jų santykius 
tarptautinėje arenoje. Pabrėžia
mas draugiškumas ir solidaru
mas.

PASADENA. — Iš erdvėlai
vio Mariner 9 atsiusta labai aiš
kių Marso planetos šiaurinio aši
galio nuotraukų.

ČIKAGA. čia lankosi so
vietų geležinkelių ministeris Bo
ris Rešev su padėjėjais.

P. Vietnamo,daliniai, vykę iš
laisvinti An;Loc miesto, paga
liau jį pasiekė'ir atidarė kelią 
nr. 13. Juo dabar bus galima iš
vežti sužeistuosius, kurių 68 die
nas apsuptame mieste yra tūks
tančiai.

JAV lėktuvai puolė geležinke
lio vagonus, susirinkusius ne
toli Kinijos sienos šiaurės Viet
name. Vagonuose, matyt, buvo 
amunicija iš Kinijos. Bombos 
sudaužė 60 vagonų, daugumas 
jų sproginėjo. Lakūnai pasako
ja apie 1.600 pėdų skersmens 
ugnies kamuolį, kuris iškilęs 
2,000 pėdų į viršų. Ten pat ame
rikiečiai numušė du komunistų 
Migus. Susprogdinti didelės 
elektros jėgainės įrengimai.

Amerikos lėktuvai š. Vietna
me mėto ne tik bombas, bet ir 
informacinius lapelius. Vietna
miečiai iš jų sužinojo apie pre
zidento Nixono keliones į Pekiną 
ir Maskvą. Kiti lapeliai ir ra
dijo bangos siunčia žinias apie 
šiauriečius- karo -belaisvius,. kų- 

-irių-PieŪų Vietname yra 40,000. 
žmonės taip sužino apie savo ar
timuosius. Komunistų propa
ganda Hanojuje nieko neskelbė 
apie Maskvos ir Pekino derybas. 
Lapeliuose yra ir Nixono foto
grafijos su Mao Tse Tungu bei 
Brežnevu.

Gyventojai sužino iš tų lape
lių apie savo uostų užblokavi- 
mą. Amerikos balsas skelbia 

komunistų kareivių, patekusių 
į nelaisvę, pavardes, pasako apie 
Hanojaus ofenzyvos nepasiseki
mus. Radijo programos valandų 
skaičius pakeltas iš 5 į 13 vai. 
per parą. Ši psichologinio karo 
veikla pasėti žmonių nepasitikė
jimą Hanojaus vadais.

Protesto piketai
Protesto piketai prieš Sovietų 

Rusijos rengiamą meno ir kito
kių dirbinių parodą vyks; birže
lio 15 d. (ketvirtadienį) nuo 6 
vai. vak. iki 7:30 vai. vak., bir
želio 17 d. (šeštadienį) nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. vak. ir birželio 
18 d. (sekmadieni) nuo 11 vai. 
ryto iki 2 vai. p. p.

Visi lietuviai, kurie ryžtasi 
protesto demonstracijose daly
vauti, prašomi paskelbtomis va
landomis rinktis prie Field Mu
seum of National History, Roo
sevelt Road ir Lake Shore Drive. 
Protestą organizuoja IB apy
gardos ir Chicagos Lietuvių Ta
rybos valdybos. Dėl informaci
jų sekite spaudą ir radijo pra
nešimus. Visi būtinai dalyvau
kime'

Padėkos laiškai
Ryšium su prel. Hubert Maino 

straipsniu apie pavergtąsias 
tautas “The Detroit News” dien
rašty, visa eilė skaitytojų re
dakcijai siuntė padėkos laiškus. 
Vienas skaitytojų. Alfred V. Ru
ssas. geg. 22 rašė: gerai, kad 
protestuojama dėl likimo tautų, 
kurios savo metu buvo laisvos ir 
nepriklausomos, • (E)
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LIETUVIU JURU 
SKAUTUOS ŽINIOS

Ai.

\s4.v

Juru šauliu laivo kopitonas su savo įgulos nariais per šių mėty Miru
siųjų pagerbimo ir prisiminimo dieną Michigano ežere prie Čikagos.

Foto Augaitis

Jūreiviškas žuvusiųjų ir mirusiųjų

Lietuvoje žuvusių bei miru
sių prisiminimas ir jų pagerbi
mas buvo atliekamas Vėlinių 
Dieną, lapkričio mėn. pradžioje, 
baigiantis rudeniui. Tada arti
mieji, giminės ir draugai dieną 
eidavo į -bažnyčią, o vakare lan
kydavosi kapinėse, kur prie už
degtų žvakučių pasimelsdavo, 
pagiedodavo ir įvairiai praleis
davo laiką prie savo artimųjų, 
giminių, o taip pat prie visuome
nininkų kapų, juos prisimenant 
ir pagerbiant.

Šiame krašte žuvusiųjų ir mi
rusiųjų minėjimas rišamas su 
gegužės mėn. paskutine diena — 
Kapų Puošimo Diena, kuomet 
artimieji ir giminės atlieka jų 
pagerbimą bei minėjimą aptai
sydami bei puošdami kapus. -

Mūsų lietuviškoje visuomenė
je jau yra taip įprasta, kad tą 
dieną masės žmonių lankosi ka
pinėse. o įvairios draugijos, są
jungos ir klubai net organizuo
tai aplanko savo mirusių narių 
kapus, padėdami gėlių, pasimels- 
dami, uždegdami po žvakutę. Po 
viso to daugumas lankytojų sku
ba į įvairius netoliese suorgani
zuotus piknikus, kur visai ki
tokioje dvasioje praleidžia liku
sią dienos dalį, atlikus mirusiųjų 
prisiminimo pareigą.

Čikagos Lietuvių Jūrų Skau
tijos narių tarpe yra jau nuo 
daugel metų nusistovėjusi tra
dicija. kad per Memorial Day 
taip pat prisimenami žuvę ir 
mirę jūrų skautai-ės. kariai, šau
liai, partizanai ir visuomeninin
kai; tačiau šis prisiminimas' bei 
pagerbimas atliekamas nuo lai
vų ant vandens. Čikagoje įsikū
rus jūrų šauliams ir jiems įsi
gijus savo nemažą jachtą, šie 
mfirusiųjų minėjimai jau feilę 
metų yra atliekami kartu.

Šiemet toks minėjimas buvo 
atliktas Montrose uosto artumo
je, Čikagos šiaurinėje miesto 
pusėje, kur. nežiūrint, jog diena 
pasitaikė vėjuota ir Michigano 
ežeras įsibangavęs, i susitarta 
vieta suplaukė 3 laivai: LJS Bal
tijos Jūros Tunto 25 pėdų Co
ronado tipo burinė jachta Budys

IV su 19 .pėdų burlaiviu Nidai 
II ii- Čikagos jūrų šaulių jachta 
Gen. T. Daugantas, 36 pėdų il
gio, su svečiais, uniformuotais 
I.JS-jos bei jūrų šaulių nariais- 
ėmis.

J. psk. A. Ankui sukomanda
vus, pusiau stiebo nuleidžiamos 
vėliavos, o po to perskaitomos 
žuvusių ir mirusių jūrų skau- 
tų-čių bei jūrų šaulių pavardės, 
po ko sekė susikaupimas ir mal-

bos pirm-kas j. psk. Linas Jur- 
čius įmetė Liet. Jūrų Skautijos 
vainiką, o Čikagos Jūrų Šaulių 
kuopos pirm-kas j. š. B. Klima
vičius Įmetė į banguojantį ežerą 
jūrų šaulių vainiką. Tada ger
biant didžiuoju saliutu vėl buvo 
pakeltos vėliavos, ir po to abu 
pirmininkai trumpai pakalbėjo 
apie šios dienos reikšmę ir 
prasmę.

Po visų apeigų ir pavažinėjus 
svečius, vėl visi laivai susirin
ko Montrose uoste, kur laivus 
pritvirtinus prie saugiii kranti
nių, visi bendrai susidėję užkan
do ir aptarė ateinančios vasaros 
vandens keliones ir išvykas. Pa
sisotinus ir tarpusavyje paben
dravus laivai ir jų Įgulos vėl iš
siskirstė iki sekančios bendros 
progos.

j. psk. b. A. Butkevičius

US atstovas Illinois Guber
natoriaus konferencijoje
Š. m. bal. 13-14 dienomis Sher

man House viešbučio patalpose 
įvyko 18-toji metinė šios Vals
tijos gubernatoriaus sušaukta 
konferencija jaunimo reikalais, 
šioje konferencijoje dalyvavo 
įvairių jaunimo organizacijų, 
klubų, ratelių, draugijų vado
vai ir atstovai, kurie atstova
vo bent virš šimto Įvairių jau
nimo sambūrių ir kurie per dvi 
dienas gvildeno jaunimo proble
mas.

IJS-jos Baltijos Jūros Tunto 
Tuntininkas j. pskt. b. Julius 
Butkus dalyvavo visose paskai
tose, seminaruose ir diskusijose

angų tas darbas negalėjo būti įrengimų. Savininkai'liko labai 
atliktas tą pačią dieną. Baigus dėkingi visiems’taJknūnkamSjir
liemenį, po to sekė įvairūs smul- daugelį užkvietė ant savo lai
kus užbaigimo darbai, k. a.: lai- vo, kuomet bis'Atliekamos ban- 
vo viduje pertvarų betonavimas dymo kelionės po;Michigano ezę- 
lir įvairūs išlyginimai viduje, rą.
taip pat nudribusios betono ma- Ąpcementavus geležinę laivo 
sės išvalymas viduje, mašinų, armatūrą įr cementui kietėjant

Apcementavus geležinę laivo

įrankių, darbo priemonių ir ap
linkos išvalymas nuo išsibars- 
čiusios betono košės, nes su 
kiekviena valanda ši masė vis 
stingsta, o tada gali būti per

yra svarbu daboti, kad jo džiu
vimas vyktų pamažu, o pati gelž- 
betono masė būtų šioje stadijo
je laikoma drėgname stovyje. 
Todėl po liemens ir denio apce-

vėlu. Visi talkininkai buvome mentavįmo, visas laivas tapo 
skoningai ir sočiai pamaitinti ir j apdengtas paklodėmis, kuris bu- 
pagirdyti ir visi gėrėjomės savo v0 nuolat drėkinamos. Pagrin- 
darbo rezultatais. Visi pergy- dinis tokio gelžbetoninio laivo 
venome jausmą, kad esame vi- sukietėjimas įvyksta maždaug 
sai naujos laivų statybos būdo vieno mėnesio laikotarpyje, ta
ne tik liudininkai, bet ir pradi-j čiau mokslininkai yra nustątę, 
ninkai. Dar betonuojant laivą j kad gjg kjetėjimo procesas, nors

kaip vienintelis lietuvis, atsto
vavęs savo tuntą.

Diskusijose buvo kalbama 
apie jaunuolių elgesį, mokslą, 
Įdarbinimą, santykius su vyres
niaisiais, apie narkotikų bei svai
galų naudojimą, nusikaltimus, 
maištavimus ir pan. Pagal vie
ną Čikagos Universiteto profeso
rių, kuris ilgai tyrė jaunuomo- 
nės elgesį, net 80% jaunimo el
giasi be priekaištų, nemaištau
ja, sutinka ir derinasi su esama 
padėtimi, o tik 20% jaunuolių 
kelia maištus, demonstracijas ir 
įvairius neramumus, sukeldami 
visuomenėje iliuziją, jog Ame
rikos jaunimas yra visas toks.

Uždarant konferenciją, Illino- 
jaus gubernatorius R. Ogilvis 
per iškilmingus užbaigimo pie
tus pasakė kalbą, padėkodamas 
jaunimo vadovams ir atstovams 
už taip gausų dalyvavimą.

Plaukimo kursai
ir

kursus ir gavę iš Raudono Kry
žiaus atitinkamus pažymėjimus, 
šiais metais irgi įsijungė Į šiuos 
kursus kaip asistentai — in
struktoriai. Tokių yra net 3: Al
fonsas Jasinevičius, Ramunė 
Macijauskaitė ir Antanas But
kus

Šiemetiniai plaukimo kursai 
laihemi labai pavykę, nes šalia 
rekordinio dalyvių skaičiaus, 
dalyviai punktualiai ir su entu
ziazmu lankė pamokas, o tėvai 
visur ir kiekviena proga glau
džiai su kursų vadovais koope
ravo. Kadangi numatoma, jog, 
užsimokėjus už -baseiną ir kt. iš
laidas dar atliks kiek pinigų, tai 
ta pačia proga bus finansiniai pa
remta Baltijos Jūros Tunto ka
sa. Tai būtų pirmas įvykis šio 
Tunto plaukimų kursų organi
zavime, nes kiekvienais metais 
praeityje berniukų ir mergaičių, 
j. sk. Tuntai turėdavo prie tų 
kursų iš savo kasų finnasiniai 
prisidėti.

Šie plaukimo kursai užsibaigs 
š. m. birželio mėn. 24 dieną, o 
prieš tai du savaitgalius daly
viai bus egzaminuojami. Ta pro
ga yra parūpinta speciali filmą 
apie vandens pavojus ir saugu
mą, kas bus rodoma paskutinę 
baigimo dieną -visiems daly-

riau pažinti patį svarbiausią dar
bą prie betonavimo, specialiai 
prie to ir pasiprašiau. Todėl nuo 
ryto iki pavakarių kabinau be
tono košę iš kibirų ir krėčiau į 
armatūrą, kimšdamas masę per 
vielas rankų delnomis, kumšti
mis, o kai kur grūdau net batų 
padais. Svarbu buvo daboti, kad 
betono košė pilnai persisunktų 
ir užsipildytų visame laivo ar- 
nitūros viduje per visą sienos 
storį, nes jei kur nors armatu-

susirinko didžiulė grupė žiūro
vų, kurių dalis buvo atvykę net 
iš toli ir kurie šitą projektą fil
mavo bei fotografavo.

Sekantį sekmadienį, iš pat ry
to susirinko beveik tie patys tai- ’• 

■f 

kininkai ir per dieną užbaigė-! 
me visą denio betonavimą. Visi •; 
buvo patenkinti nusisekusiu 
darbu, o ypač džiaugėsi laivo sa
vininkai p. L. W., nes jų pla-- 
nas buvo kaip nors dar tą ru
denį užbaigti su liemeniu ir de
niu, kad įsidėjus langus, duris, 
ir liukus, žiemos metu galima 
būtų dirbti viduje prie vidaus

ir lėtesniu mastu, vyksta dar ir 
po to net dešimtmečiais, kol; po 
60-80 metų yra pasiekiamas 
aukščiausias gelžbetono sukietė
jimo laipsnis^ po ko prasideda 
medžiagos silpnėjimas, kas ta- 

; čiau vyksta labai nežymiai ir pa
mažu, lyginant su žmogaus am
žiumi.

Sekantį mėnesį užbaigsime 
gelžbetoninių laivų statybos ap
rašymą patiekdami-rįvairių da
vinių, o taip pat klausimų-atsa
kymų formoje' išsiaiškindami 
daugiausiai klausiamus klausi
mus. -,'jc

Savo laiku mūsų paskelbti 
Baltijos Tunto vadovų vedami 
plaukimo kursai jaunimui eina 
jau prie galo. Iš viso buvo už
siregistravę net 39 dalyviai, ku
rie paskirstyti į 3 pažangumo 
grupes buvo kas šeštadienį 
kruopščiai mokomi.

Tenka pasidžiaugti, kad anks-1 viams, tėvams ir svečiams, 
čiau užbaigę panašius plaukimol ~ "‘J ” —Baltijos Jūros Tuntas

■irV-PJ'

MEMORIAL dienos minėjime dalyvavę du LJS-jos laivai' Montrose uosto 
apylinkėje prieš užsiinkaravimą apeigoms.

Foto Augaitis
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Jūru sktn. MYK. MAKSVYTIS

Naujas ir Įdomus laivų statybos būdas
(5 tęsinys)

Laivo liemens betonavimas
Kai buvo užbaigta metalinė 

laivo armatūra iki detalių, kuo
met tapo privežta sunkvežimiais 
cemento, specialaus balto sili
katinio smėlio, smulkiai sumal
to asbesto ir kt. medžiagų mai
šai, o taip pat buvo atvežtos dvi 
betono maišymo mašinos, (ku
rių darbui buvo reikalinga tik 
viena, o kita stovėjo atsargoje), 
kuomet buvo pasirūpinta pakan
kamu kiekiu švaraus vandens 
datsarga statinėse ir kuomet bu
vo pasirūpinta kitais reikalais, 
k. a. darbo įrankiais, kibirais, 
platformomis, pirštinėmis, mais
tu ir gėrimais bei kt. smulkme
nomis. pagaliau atėjo laivo sta
tytojui svarbiausia diena, kada 
betono košė bus krečiama į su
raizgytų vielų ir metalo arma
tūrą.

Kadangi buvo norima išbeto
nuoti visą šio milžiniško laivo 

s j liemenį vienu kartu, todėl tam

apie 30 savo draugų, kaimynų, 
pažįstamų ir mažiau pažįstamų, 
kurie beveik visi suvažiavo kaip 
buvo prašyta 6 vai. ryto. Visi 
talkininkai tapo paskirstyti įvai
rioms pareigoms ir visiems ta
po paaiškinta, ką kiekvienas tu
ri atlikti.

LJS-IOS budnai su savo Nida II, Žaibo klases ide per žiy metų mirusiy iri lemtingam sekmadieniui stato- 
zuvusiu pagerbimą Michigan© ežere, Čikagos siaurinėje pusė e , . ... , . ..

Fo o Augaitis aivo savininkas sukvietė

Stipresnieji vyrai buvo pa
skirti prinešti prie betono mai
šymo mašinos cemento, smėlio 
ir asbesto maišus; vienas val
dė pačią betono maišymo ma
šiną, kitas buvo atsakingas už 
tikslų vandens kiekio įpylimą į 
maišymo mašiną; dar kiti buvo 
pristatyti prie jau sumaišytos 
betono masės perdėjimo į kibi
rus, kurie-kitų talkininkų buvo 
traukiami per blokus į viršų, ant 
laivo denio, o po to vėl žemyn, į 
laivo apačią, kur vieni kibirai 
keliavo į laivo priekį, o kiti į 
laivo galą, čia pagaliau ta be
tono košė buvo semiama su men
tėmis ir kitų talkininkų krečia
ma į metalo armatūros korius.

Norėdamas kiek galima ge-

*

* i

Lietuvių Jūrų Skautijos suorganizuota plaukimo grupė YMCOS baseine Čikagoje.
Nuotrauka v. v. bud. V. Kubilo

viduje Kktų oro tuštuma, 
ta viet būtų, silpnesnė.

Antroje pusėje metalinės lai
vo sienos dirbo mūsų partne
riai, su kuriais nuolat bendra
darbiaudavome, nes jie priimda
vo mūsų išspaustą cemento ko
šę, įspausdami ją atgal ir iš
lygindami iš lauko pusės.

Ta proga norėtųsi priminti, 
jog buvome griežtai perspėti, 
kad darbo metu visi talkinin
kai, kurie dirba su betono ko
še, dėvėtų parūpintas gumines 
pirštines, nes kitaip cementas 
pragriaužia odą ir tokios žaiz
dos ilgai negyja. Prisipažinsiu, 
jog į tai nekreipiau ganėtinai dė
mesio, kuomet maži cemento ko
šės trupiniai užkrito į pirštinių 
vidų. LTž tai vakare ant ranku 
jau turėjau bent keletą žaizde
lių, kurios vėliau pasidarė skaus
mingos ir keletą savaičių negi- 
jo. .

Apie 9 vai. ryte atvyko se
niai laukti profesionalai tinkuo
tojai, kurie su baltais rūbais ir 
savo specialiais įrankiais, mosi
kuodami tik jiems vieniems 
Įprastais judesiais, visą mūsų 
įspaustą betono masę lygino vie
ni iš lauko, kiti iš vidaus, palik
dami lygų, blizgantį paviršių.

Nė nepajutome, kaip iš 
laivo priekio ir galo dirbantieji 
talkininkai viduje ir iš lauko 
pagaliau pavakaryje susiėjome 
ir šio milžiniško laivo liemenio 
apdengimas betonu buvo užbaig
tas. Patys nustebome, kuomet 
vietoje vaiduokliško metalo rez
ginio atsirado bestovįs didingas 
milžiniškos jachtos liemuo, ku
ris atrodė gerai nusisekęs, didin
gas, simetriškas, lygiais šonais 
ir masyvus. Pavakaryje beto
nas kiek sustingo ir tinkuotojai 
iš lauko pusės dar užtepė plonu 
specialios cemento skystesnės 
košės sluoksniu, kas dar labiau 
išlygino ir nudailino visą laivo 
liemenį. Tokiu būdu tą sekma
dienį užbaigėme visą liemenį, 
tačiau denio net nepradėjome, 
nes dėl savo įvairių įdubimų, 
kampų, pastogių, langų, durų ir

ros 
ten

What does"Missing in Action” 
mean in the 

middle of the night?
A NY woman can understand 

ax one side of the prisoner-of- 
war question very easily.

All she has to do is imagine
for a moment how .another

servers, tell the wives and iamil-

they are and how they are;
Is that too much for a \rtfe 

to ask? Is that too much for 
Hanoi to give? Is that too much 
for the conscience of the world 
to demand?

drag slowly on and she wonders.
Wonders where and how her 

husband is. Wonders whether 
he’s alive or dead. Whether—.

Any woman, any human 
being, can understand that there 
is a human side as well as a 
political side to the prisoner-of- 
war issue.

This message is concerned 
with the human side

Of course, we all want the 
war to end and theptioners to 
be released as soon as possible.

But meantime there is no 
need for Hanoi and its allies to 
delay even a day in answering 
this plea:

Open the prison camps in 
North Vietnam, SouthViet*
i American

TRed Cross .
National League of Families of American Prisoners 

v and Missing in Southeast Asia.
1608 TT Street. N.W, Washington, D.C. 20006

SUPPORT 
OUR PLEA 
TO HANOI 

AND ITS ALLIES:
Cicaraway the doubts— 

Open your prison camps to 
neutral observers— 

now!

We aslc no more tfun we ęive. All American 
and South Vietnamese pnson camp* are 
spccted recjulartv by 06cial neutral observers— 
The International Committee of the RedCra«k

Advertising contributed 
for the public good ^2.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

ASMENINE IR TAIKOS REIKŠMĖ MITYBA!
Pats ir artimieji bei profesionalai turi talkinti kiek

vieno tinkamai mitybai. Mediciniškas reikalavimas

Ne laikas gydytis tada, kai jau 
reikia paskutinį atidusį išleisti. 
Gera sveikata neatsiranda sa
vaime. Gera tinkama mityba yra 
visokeriopos žmogaus sveikatos 
pagrindas, o kartu ir žmogaus 
lairrtės ant žemės begyvenant. 
Be gero benzino nėra jokios ke
lionės automobiliu.
Gera mityba — talkos darbo 

išvada
Gailestingoji sesuo (nurse) 

sveikatos srityje yra talkos da
lis — profesionalė, besirūpinan
ti sunegalavusiais. Blogai besi
maitiną yra didžiai sunegalėję 
žmonės. Gydytojas yra tarsi 
kapitonas talkos, visokeriopa 
sergančiojo gerove besirūpinan
čios. Jiems talkon ateina dau
gelis Įvairiai išsilavinusių asme
nų, gera piliečių mityba besirū
pinant. Čia prisistato ne tik gai
lestingos seserys gydytojui pa
galbon, bet ir dietininkės, socia
linėj srity dirbantieji, vaistinin
kai, laboratorijos technikai ir 
daugelis kitų. Gailestingoji se
suo taip pat yra slaugymo darbo 
talkininkė, čia irgi talkos bū
du žmogui padedama. Talkinin
kauja profesionalės gailestingos 
seserys, .praktikantės — stu
dentės Į gailestingas seseris be
simokančios : ir taip vadinamos, 
praktical nurses; gailestingų se
serų pagelbininkės (nurse’s 
aids) ir sanitarai (orderlies).

Geros mitybos talka dirba se
kančiai. Gydytojas prirašo — 
paskiria dietą. Dietininke pri
žiūri valgio sudėtį — meniu ir 
maisto įsigijimą bei parengimą 
visam personalui ir pacientams. 
Ji talkina ligoniui bevalgant ir 

UP TO

Q PER ANNUMPER ANNUM PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

Chicago Savings
and Loan Association

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

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. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta

Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psŲ daug paveikslu. Kaina §2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

pasižymi, kaip žmogus pakelia 
maistą. Pacientui nusiskun- 
džiant dėl maisto, gailestingoji 
sesuo su dietininke tariasi ir at
siklausia gydytojo mitybos rei
kale. Mediciniškas personalas— 
dietininke, gailestingoji sesuo ir 
gydytojas taiko dieta kiekvie
nam pacientui pagal jo stovio 
reikalavimus, ir moko pacientą 
kaip tinkamai maitintis. Reikia, 
žinoma, kiekvienam mūsiškiui 
šviestis mitybos srityje. Dabar 
daugelis tik visai sugadinę svei
katą — tik visai nusimaitinę 
kreipiasi pas gydytoją pagalbos. 
Kiek džbar ateina žmonių pas 
gydytoją mažakraujų, ypač reu
matikų tokių. Jiems visoki vais
tai mažai padeda, nes pirmiau
sia reikia sutvarkyti svarbiau
sią dalyką: reikia tinkamu mais
tu parengti kūną visokeriopai 
kovai...

Kiekvieno atsakomybė 
už save ir artimą

Kiekvienas mūsų pirmiausia 
esame atsakingi dėl paties sa
vęs. Kiekvienas iš mūsų turė
sime sau naudos, jei tinkamai 
maitinsimės. Mes imsime ge
riau atrodyti ir geriau jaustis, 
jei imsime vien tik naudingą 
maistą ir gėrimą naudoti. Kiek
vienas darbininkas, ar jis bus 
gydytojas bei gailestingoji se
suo, o taip pat kiekvienos kitos 
profesijos žmogus — pajėgs ge
riau savo pareigas atlikti -— gy
venimo Įtampą sėkmingiau nu
galės, jei jis gerai — neperrie- 
biai maitinsis. Taip pat mes vi
si turime duoti geros mitybos 
pavyzdį kitiems, ypač dabarti
niam jaunimui. Čia kviečiame

Gyd. Leonas Seibutis (kair.) aiškina gausaus naudingu skysčiu gėrimo svar
bą inkstu taku akmenų ir uždegimo išvengimui bei gydymui mokyto j u i-žu r- 
nalistui Kazimierui Toliūnui, besiklausant dermatologui Kastyčiui Jučui, 

M. D., Alvudo užkandinėj.
Nuotrauka M. Nagio

visus, ypač dvasiškius tvarky
tis su persivalgymu. Turi kartą 
išnykti tas dvasiškių pilvotu- 
mas, tas jų sprandų dešruotu- 
mas, nes šiandieninis jaunas 
žmogus žiūri tik Į mūsų darbus, 
visai nebodamas mūsų kalbų. O 
iki dabar mūsų blogi — nesveiki 
darbai taip yra gausūs — taip 
mes savais blogai darbais už
rėkiame geras kalbas, kad joks 
jaunuolis negirdi, ką mes jiems 
sakome. Užž tai mes vieni se
niai ir likome klebonijose, vie
nuolynuose, mokyklose... Ir iš 
daugelio kitų naudingų vieto
vių jau baigia tuštėti.

Pradėkime artimui talkinti 
geriausiu būdu Mityboj

Kiekvienas esame atsakingi 
savai šeimai bei apylinkei už sa
vą elgesį visame kame, Įskaitant 
ir mitybą. Planuoti ir parengti 
gerą maistą yra kiekvieno pa
reiga. Vaikus nuo mažens rei
kia savu elgesiu, ne pamokini
mu, įpratinti Į sveiką maistą, ši
tos tiesos mes visi iki šiol nepri
silaikėme. Reikia senesniems 
vadovauti jų dietos pakeitime 
pagal jų sveikatos stovio rei
kalavimus. Įpratęs nuo mažens 
Į sveiką mitybą žmogus, labai ne

sunkiai išpildo visus gydytojo 
patarimus jo dietoje. Anksčiau 
ar vėliau, mums visiems reikės 
grįžti iš mitybos klaidų Į tinka
mą valgį bei gėrimą, jei mes 
norime laimingai šį gyvenimą 
praleisti.

Kiekviena gailestingoji se
suo ir kiekvienas gydytojas yra 
atsakingas ligonio maitinime. 
Dabar kiekvienas pacientas no
ri visus savo sunkumus piliule- 
tablete nugalėti. Jis nenori at
sisakyti blogų įpročių mityboje. 
Jis nenori mesti rūkęs, niekus 
gėręs — tik pažiūrėkit, kaip da
bar žmonės velka namon ligą, 
pirkdami visokius “Home Juice” 
ar pepsus, vietoj tikros vaisių 
sunkos, vietoj pasukų, rūgusio 
pieno ar žalbarščių — tų geriau
sių skysčių. Maistas yra esminė 
ligonio priežiūros bei gydymo 
dalis. Nepamirškime per visą 
gyvenimą šitos tiesos. Gailes
tingai seseriai reikia pacientą nu
teikti geram maistui. Reikia su
žinoti kiekvieno sergančiojo sa
vitumus dėl maisto. Reikia su
sekti, kaip liga pakeitė žmo
gaus apetitą link jo pamėgto 
valgio. Reikia kasdien rūpintis 
ligonio savitumais dėl jam pa
tiekto valgio.

Savo elgesiu talkininkime 
saviems mityboje

Mes kiekvienas esame atsa
kingi prieš artimuosius savo elg
sena mityboje. Mes įtakojame 
kitus. Mediciniškas personalas, 
ypač gailestingos seserys turi 
būti pavyzdys sveikatos. Visi 
kreipiasi į medicinišką persona
lą patarimo. O kaip dažnai tas 
patarimas esti neatsakantis. 
Kartais net gydytojai savo elge
siu moko žmones girtauti, per
sivalgyti, sklerozę peranksti sau 
prisišaukti. O žmonės vis vien 
seka profesionalais. Todėl mū
sų kalbos negali skirtis nuo mū
sų veiklos.

Išvada. Nelaikykime mi
tybos menkniekiu. Nelaukime, 
kad piliulė mums sveikatą grą
žins, mums birzgalus geriant, 
niekus burnon dedant. Tyrinki
me ne tik savo kvėpuojamąjį 
orą jo neteršdami cigarete, bet 
nenuodykime savo kūno netiku
siu maistu bei gėrimu. Tokį sa
vai sveikatai patarnavimą dar 
šiandien pradėkime ir geros mi
tybos pagrindus savu pavyzdžiu 
saviems jaunesniems Įskiepyki
me. Visų pirma, kiekvienas lie
tuvis imkime susitvarkyti su 
nutukimu. Pirmiausia šiame 
reikale turi susitvarkyti iš žmo
nių prakaito pragyveną visokie 
profesionalai. Ypač dvasiškiai 
su gydytojais čia turi tvarky
tis savo valgyme bei gėrime. To
kios paslaugos iš mūsų reikalau
ja visos mūsų ganomos avys ir 
visi mūsų pacientai.

Pasiskaityti. Corine H. Robin
son: Basic Nutrition and Diet 
Therapy. The Macmillan Co., 
New York.

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Naui! filmai

Sunaikinama atominė centrinė
si Lainyčioee, “Ųuo stąigioe mir
ties, apsaugok mus, Viešpatie”, 
giedodami.

Atsakymas. Staigi mirtis 
į aptariama medicinoje kaip mir- 
; tis laike paros nuo liguistų reiš
kinių apsireiškimo ir nuo jų dėl 
natūralios priežasties atsiradi
mo. širdies kraujagyslių užsi
kimšimas — širdies ataka (coro
nary heart disease) sudaro iki 
70% visų staigių mirčių dabar 
žmonėms pasitaikančių dėl na
tūralių (ne smurto) priežasčių. 
O tokią mirtį — tą širdies krau
jagyslių užsikimšimą skatina 
tuzinas priežasčių, jau senai šia
me skyriuje pakartotinai minė
tų. Svarbiausios priežastys 
mums staigia mirtį artinančios 
yra šios: 1- cigarečių rūkymas. 
2. pakeltas kraujospūdis. 3. Per- 
riebus kraujas cholesteroliu bei 
kitais riebalais. 4. Nervinima
sis — sielojimais. Pernai metais 
600,000 amerikiečių mirė šir
dies kraujagyslių užsikišimu; du 
trečdaliai jų mirė staiga. Išty
rus dalį taip mirusiųjų, rasta, 
kad jų gyslos einančios į širdį 
buvo labai užkimšusios rieba
lais. Taip pat susekta, kad stai
ga mirusieji labai daug rūkė ir 
svaiginosi. Tokie gauna širdies 
virpėjitną vietoj normalaus pla
kimo — ir tada jiems staigi mir
tis čia pat. Beveik trys ketvir
tadaliai taip staiga mirusiųjų 
rūkė po pokelį ar daugiau ciga
rečių per dieną. Nusiminimas, 
sielojimąsis, didelis norvinis 
Įtempimas irgi artina žmogui 
staigią mirti. Persiskyrusių šei
mų nariai, ypač vyrai greičiau 
ir dažniau staiga netenka gy
vasties. Trys ketvirtadaliai to
kių mirčių pasitaiko ne ligoni
nėje. Taigi, tokiems tik apsau
ga nuo staigios mirties padėti 
gali, čia šalia maldų, reikia dar 
ir tinkamų darbų, kurių mes 
dar iki šiol nepajėgiam reikia
mai griebtis.

Apie penktadalis (20%) stai
gių mirčių pasitaiko dėl neiš
aiškintų priežasčių, nors tyri
nėta tokios labai nuodugniai. 
Kai kurie tokie staiga mirusieji 
buvo ėmę svorio numetimui pi
liules, ir buvo numetę gerokai 
svorio prieš staiga mirdami. Ki
tais atsitikimais, žmonės staiga 
mirdavo kai kurių vaistų paėmę. 
Dabar dar tiriama, ar turi reikš
mės staigiai mirčiai tokie daly
kai, kaip dienos ar mėnesio lai
kas, žmogaus užsiėmimas bei 
dabar pagausėjęs narkotikų var
tojimas.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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 nuošimčiu? nuo mė
nesio pirmos.

—UNIVERSA
Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 6060fl
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

“Universal” filmų studija 
Hollywoode paleido nuostabių 
slaptybių pilną filmų, užvardi
nę “The Groundstar Conspira
cy”. Direktorius Lamont Joh- 
soh. Pagamino Trevor Wallace 
pagal L. P. Davies knygą "The 
Alien”. Spalvota. 90 minučių. 
Filmuota Vancouver apylinkė
se, Britų Kolumbijoj, Kanadoje. 
Pagrindinis artistas George Pep
pard, i filmų pasauli atėjęs iš 
teatro. Jam (Tuxan) šiame fil
me patikėta Amerikos atominio 
centro apsauga. Bet staiga ta
me centre sprogimas, užmušęs 
šešis sabotažininkus ir vieną 
mirtinai sužeidęs. Po plastiki
nių veido operacijų pavyksta 
vieną sabotažininką išgelbėti, 
bet jis yra praradęs atmintį ir 
negali pasakyti, kas ji siuntė ir 
pan. Tą asmenį (Welles) vaidi
na Michael Sarrazin.

Tuoj Įmaišoma graži moteris 
Nicole (Christine Belford). Pa
gijusi Welles ir susidraugavusį 
su Nicole pagrobia atominio cen
tro sprogdinimo vadai ir jo pa
galba nori išgauti apie pusę mili
jono dol., už gerai atliktą darbą 
padėtų Šveicarijoje, bet Welles, 
tikrai negali atsiminti.

Pagaliau Tuxan su kitais ame
rikiečių žvalgybininkais išgelbs- 
ti Welles, bet Welles ištrūksta 
ir nori nužudyti Tuxan. Pakliū

va Į likusį atominį centrą, kur 
viskas kontroliuojama signalais. 
Paaiški, kad Welles nėra Welles, 
bet kitas asmuo, paimtas sabo
tažininkų suklaidinimui. Tikras 
Welles miręs, parodo jo užšaldy
tą lavoną. Dar kiek ir suimamas 
pagrindinis JAV atominio cent
ro sunaikintojas — žymus ame
rikiečių senatorius.

l'ilme daug vykusiai suraizgy
to slaptumo. Panašūs dalykai 
galimi, sabotažinimo pagrindu, 
bet neįtikėtina, kad dabar leis
tų taip drąsiai veikti amerikie
čių žvalgybai, išaiškinti ir su
naikinti tikrus nusikaltėlius. Pa
galvoję ir prisiminę bent keletą 
stambesnių nusikaltimų JAV-se, 
turinčių tarptautinės reikšmės, 
Įsitikiname, kad tokie didžiųjų 
nusikaltėlių išaiškinimai ir nu
baudimai JAV-se jau negalimi. 
Tiesa, čia tas didysis niekšas, 
amerikiečių senatorius, teparo- 
domas suimamas; greičiausiai 
jis netrukus būtų paleistas, kaip 
“neturint reikalingų nusikalti
mui Įrodyti duomenų”, o viską 
suradęs žvalgybininkas būtų vi
sam laikui nutildytas... apie tai 
visuomeninei visiškai nieko ne- 
sužinant. A. Titnagas

SKAITYK IB KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTI "NAUJIENAS"

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Staigios mirties priežastys
Klausimas. Prašau, gerb. dak

tarą paaiškinti, kokios yra prie
žastys staigios mirties, kurios 
bijodami mūsų žmonės meldė-

I — HAUJlims, MICAS. «, ILL,— TUESDAY, JUNE 13, 1972

%



A. VILAINTS ŠIDLAUSKAS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co.» Inc. 
1739 So. Halsted Street Chicago, IIL 60608, Telephone HA 14100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

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

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams_____________ ___W2 00
pusei metu-----------------------$12*00
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams
pusei metų

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams____
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$6.00
£2.00

512.00
$300

$13.00
$3.50

$20.00
$11.00

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

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu t

(Tęsinys)
Už geležinės uždangos, kurią 

mes patys gerai savo kailiu pa
tyrėme, nėra nei tautinės, nei 
religinės, nei kokios sąžinės 
laisvės, nėra net paprasčiausių 
pilietinių laisvių, o yra tik kru
vina, brutali diktatūra.

Bolševizmas yra toks savo 
prigimtimi. Juk ne Leninas nu
vertė carą Nikalojų Antrąjį. 
Jis to nebūtų įstengęs atlikti. 
Carą iš valdžios balno išsodino 
remokratinių srovių sutartinis

veikimas, pasinaudodamas .ka
ro nesėkmėmis Ir revoliučiriė- 
mis nuotaikomis. Leninas ir 
jo klika nuvertė demokratinę 
Kerenskio vyriausybę, kuri ne
sugebėjo tvirtai laikyti savo 
rankose valdžios vadžių. Kru
vinomis smurto priemonėmis, 
bolševikai pasigrobė valdžią 
ir išvaikė demokratinį seimą, 
dar nepradėjusį ne* veikti. Jie 
gali tik .pasididžiuoti atlikę ca
ro atžvilgiu budelio pareigas, 
nužudydami Nikalojų Antrąjį

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Rusai nori prilygti amerikiečiams
Pralaužus ledus Kremliuje vykusioje prezidento Nik- 

sono ir Sovietą Sąjungos vadų konferencijoje, Sovietų 
Sąjungos prezidentas Nikalojus Podgorny paprašė pre
sident Niksoną šios konferencijos metu viską svarstyti, 
kaip lygus su lygiu. Podgomas neprašė prezidentą su
stabdyti šiaurės Vietnamo bombardavimų ir uostų"blo
kados, bet priminė, kad sovietų karo jėgos yra galingos, 
ir kad sovietų pramonė jau vejasi amerikietiškąją.

Rusų noras būti lygiais amerikiečiams jau seniai 
juos slėgė. Amerikiečius vijosi Leninas, bet nepasivijo. 
Paskui amerikiečius žygiavo Chruščiovas, bet nespėjo 
pataikyti Į koją. Tą pati nori padaryti ir Podgornas su 
Brežnevu, bet ir jiems nevyksta. Jiedu vis dėlto padarė 
žymiai didesnę pažangą, negu ankstyvesnieji Sovietų Są
jungos valdytojai. Nežinome, ką prezidentas Niksonas

Amerikos lietuviai labai gerai informuoti, kaip “so
cialistinė statyba” eina “tarybinėje” Lietuvoje. Viskas 
ten dar geriau eitų, jeigu būtų statybai reikalingos me
džiagos ir statyti mokančių žmonių. Sniečkui nemalonu, 
kad statyba atsilikusi.

Bet reikalai mažai ką geresni ir pačioje Sovietų Są
jungoje. Ten “socializmas” jau seniai “pastatytas”, o 
dabar jau eino “komunistinės santvarkos” stiprinimas. 
Rusai “komunizmą” pradėjo stiprinti žymiai anksčiau, 
negu lietuviai, todėl pas juos yra daugiau patyrimo. Šian
dien mes nurodysime, kaip statyba eina pačioje Rusijos 
gilumoje, kurioje “socializmą” bolševikai “Įvedė” jau 
1918 metais. Prieš dešimtį metų sovietų valdžia nutarė 
pastatyti netoli Voronežo esančiame Belgorode didesnę 
kepyklą ir Veidelevsko srityje pastatyti dirbtuvėlę pie
nui džiovinti. Reikalas buvo Įtrauktas j “socialistinės 
statybos” penkmečius planus, svarstytas planuotojų ir 
inžinierių, paskirtos jam reikalingos sumos pinigų ir 
pradėti šių dviejų dirbtuvėlių statybos darbai.

Statyba ėjo ištisą dešimtmetį, bet nei Belgorodo ke
pykla, nei dirbtuvėlė pienui džiovinti iki šio meto dar ne
pastatytos. Tai išgalvojo ne Naujienos, bet tai tvirtina

atsąke j Podgomo prašymą, bet kiekvienam aišku, kad Iz vesti jos oficialus sovietų valdžios organas, kuris pa- 
omumstų propagandos mašinerija . naudojo lygybės siuntė specialius spaudos brigadininkus, ginkluotus pa- 

pnncipą savo naudau Rusams lygybės principas labai čiais galingiausiais Įgaliojimais ne tik fabrikus apžiūrė- 
svarbus pasirodyti kitiems komunistams. Jie galės paša- ti, o jeigu jų dar nebūtų, tai išaiškinti, kodėl ta kepykla 
kyti kiniečiams komunistams, kad jie jau lygus Amerikai, 
o kiniečiams dar toli gražu iki jų. Tą lygybės principą 
jie naudos Afrikoje ir prieš kiekvieną šiauštis pradedanti 
komunistą.

Prezidentas Niksonas sovietų partijos viršūnėn Įko
pusiam Podgomui galėjo nieko neatsakyti, bet kai grįžo 
i Ameriką ir pamatė, kaip rusai tą lygybės principą nau
doja savo propagandai, tai jis, sakydamas kalbą ameri
kiečiams, pabrėžė, kad JAV yra pati galingiausioji vals
tybė pasaulyje. Prezidentas žino, kad noro būti lygiu dar 
neužtenka. Reikia būti lygiu. Reikia turėti pramonės ga
lią. Reikia ne tik mokėti, bet ir pajėgti statyti reikalin
gas mašinas. Prezidentas galėjo rahka numoti ir leisti 
rusams jaustis lygiais. Jis net leido rusams daugiau pa
sigaminti vienos rūšies atominių raketų, negu amerikie
čiai jų turėjo. Prezidentas žinojo ir žino, kad kelios ra
ketos didelės svarbos nevaidina.

Bet Kremliuje prezidentas taip pat žinojo, kad rusai 
nepajėgia pasigaminti paprasčiausio ir baisiai reikalin
go dalyko, būtent — duonos. Rusai neturi pakankamai 
duonos šiais metais, jie nesitiki jos turėti ir ateinančiais 
dešimčia metų. Rusai labai nori atgaivinti prekybą su 
JAV, bet jie nepajėgia mokėti už prekes. Rusai nepajė
gia užmokėti senų skolų, o prekybą jie nori vesti kredi
tan. Rusai nuvertino 'dolerį, bet savo agentams Įsakė 
Įvairiai būdais jį gaudyti, nes jis vis dėlto yra pati ge
riausioji tarptautinė priemonė užsienio prekybai. i

principą savo naudai Rusams lygybės principas labai

kyti kiniečiams komunistams, kad jie jau lygus Amerikai

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
18

Gal šiuo šiurpiu epizodu ir tektų baigti 
šiuos fragmentus iš lietuvių tautos klaikio
sios praeities. Bet Įdomus nesenas įvykis 
privertė mane pagalvoti — ar netiktų ir jį 
įpinti į šių dienų apdūmojimus? Apie tai 
jau anksčiau truputį užsiminiau. Tad kad 
nelikčiau palaikytu vien savų minčių pa
tiekalu, rašau trumpai ir bendrai, be jo
kių smulkmenų, bei pagražinimų.

10.
*

; Vieną dienų buvau pakviestas Į Palmer 
House atlankyti man nepažįstamą asmenį. 
Sutiko mane pagyvenęs, maža barzdele, ci
viliai apsirengęs, malonios veido išraiškos 
vyriškis. Pasisveikinant pasisakė, kaip ir 
prancūziškai atrodančią pavardę, kurią pa
miršau ir paklausė- kuria kalba — angliš
kai, vokiškai ar prancūziškai pageidau
čiau konversuoti. Pasakiau man būtų 
lengviau vokiškai, jis nusišypsojęs tarė: 
“Deutscher Wein, und deutscher Gesang 
muessen immcr halten ihren suessen. 
sehoenen Klang!”... Besikalbant, jis pri
pylė porą taurių balto vyno, juokais pava

čiais galingiausiais Įgaliojimais ne tik fabrikus apžiūrė-

, ir pieno džiovykla dar nepastatytos. Iš Maskvos parvež
tos Izvestijos šitaip rašo:

“Nutarus pastatyti pienui džiovinti dirbtuvėlę, 
josios statytojams teko šveisti slenksčius Įvairią Įs
taigų ir žinybų, kad gautų leidimą atgabenti Bėl- 
gorodo statybinę koloną, šios kolonos statybos dar- 
bas 1966 metais buvo atliktas 9.1 nuošimčio, o sėkan- 
čais metais paskyrimas statybai reikalingų kapitalų 
buvo labai žemas. Kiekvieną kartą statytojai labai 
lengvai davinėjo pažadus, bet statyba pirmyn nesis- 
tūmė. Tas pats atsitiko ir šu kepykla. Kiekvieną me
tą likdavo neišnaudoti statybai skirti pinigai. Penk
tais statybos metais iš paskirtų 386.000 rublių, buvo 
sunaudota tik 82.000 . Turint galvoje šitokį statybos 
tempą, geriausiu atveju kepykla bus baigta 1984 ar
ba 1985-tais metais”.
Amerikoje Belgorode prieš 10 metų suplanuota ke

pykla būtų pastatyta i 4 ar vėliausiai Į 5 mėnesius. Ar gali 
Sovietų Sąjunga prilygti Amerikai? Ar gali turėti kokios 
reikšmės pripažintas lygybės principas? Kai sovietų pra
monė bus lygi Amerikos pramonei, tai tada Podgornams 
nereikės prezidento prašyti, kad Sovietų Sąjungą pri
pažintų lygia. Tada ji bus lygi.

Iš šio pavyzdžio galėtų pasimokyti ir keli lietuviški 
politikieriukai, kurie nesistengia dirbti lygaus darbo, 
bet nori išsiderėti lygias teises. L

ir visą jo Šeimą, tuo išbrauk
dami vIsSl IŠ Ištorijbš puslapių 
Romanovu dinastiją, kuri iš- 
valdė Rusiją tris šimtus metų 
ir prieš keliolika metų buvo 
atšventusi tą savo viešpatavi
mo 300 metų sukaktį. Tik bu
delio dėka jų rėžimas ir teišsi
laikė valdžioje ir pasiekė pa
saulinės galybės.

Tad tų komunistinių idėjų 
liaupsinimas atrodo taip, lyg 
pats žmogus lenktų pagarbiai 
savo galvą budeliui, kad tasai 
nusuktų Jani sprandą. Taip 
daugelyje atvejų ir atsitiktų 
jei ir Šioje valstybėje valdžios 
galia patektų į komunistų ran
kas. Tuo atžvilgiu jie nieka
dos nėra skrupulų turėję. Bet 
ir jų simpatikai nesigėdi ir pa
tys prisėsti prie valstybinių 
vaišių stalo, gyvendami per
tekliuje, turėdami apsčiai pa
jamų, — daugiau negu reikia 
padoriam gyvenimui.

Apie tai pagalvojus, 
mus atsistoja lyg mįslė, kurią 
be didelio galvosūkio neįma
noma atspėti. Kas jie per vie
ni, kad gyvendami laisvių ša
lyje ieško kažkokių laisvių. 
Ieško jų ten, kur jos yra kie
tai užgniaužtos. Kaip visa tai 
paaiškinti, juo labiau^ kai tas 
ieškojimas pasireiškia net švie 
siose galvose. Ar tai yra pavo
jinga apdujimo liga, kurią ga
lėtume prilyginti prie papli
tusių šioje šalyje jaunuome
nės vartojamų narkotikų, su 
kuriais stengiasi kovoti pati, 
valstybė. Gal ir “apdumtiems” 
reikėtų pritaikyti priemones, 
kurių galima, rodos, esant rei
kalui, surasti ir demokratinė
je valstybėje be žalos pačiam 
sąžinės laisvės supratimui. Tų 
apdujusių galvų yra atsiradę 
daug. Aptiksime jų nemažai 
spaudos, radijo, televizijos, 
švietimo Įstaigų darbuotojų 
tarpe. Nelaisvos nuo tos sėk
los bacilų net ir kitos profesi- : 
jos, neišskiriant nė religinių 
bendruomenių, kur net sielų ; 
vadovai ima giedoti savo gies
mes ta pačia kairiųjų liberalų 
gaida. Net ir kaikurie politi
kai karj'eristai taip “pasitar
nauja”, jog geriau negalėtų 
pasitarnauti net tikrieji komu
nistai.

Žmogus taip ir lieki be su
rasto sau atsakymo, be tos pai
nios minties Įspėjimo, tik su 
rūpesčiu, kaip tie kraštutiniai 
liberalai mulkina akademini 
bei kitą jaunimą, kurio nema
žas nuošimtis jaučiasi pasime 
tęs, dažnai virtęs hipiais, 
ypiais nuodijasi, svaiginasi 
narkbtikai bei blaškosi, kaip 
dvasios bė vietos.

Tikrai būsiu padaręs gal be
reikalingą ekskursiją už pa
čios temos ribų ir net nieko 
bendro su tais kairiaisiais li
beralais neturinčia tautininkų nius reikalus piiia politiką, ži- 
srove. Tai galima tik pašilei-

pries

sinti tuo, kad paminėjus libe
ralų vardą prisiminė ir pats 
mūsų gyvenamasis laikas, su
kėlęs antplūdį minčių, kurias 
pasipasakojus, išliejus raštu 
bent pasidaro daug lengviau. 
PO to jau ateina ir giedresnės 
mintys, būtent, kad nereikia 
viso to imti taip tragiškai. Amė- 
rika jau senas, demokratinėje 
santvarkoje nusistovėjęs kraš
tas. Liberalai — tai tik siaura 
srovė, tik maža jos gy venimo 
laivė pragriaūžta skylė, kuri 
neturi jokios galimybės jo pa
skandinti raudonuose vande
nyse. Tai tik besikandžioją 
uodai, zyzią ,apie galvą bim
balai. Bet mes juk ‘nesame 
bandos prigimties, kad jau rei- 
<ėtų dėl to, kiek kojos neša, 
dumti kur į krūmus.

Kai kada ir pats A. Mackus, 
rodos, negalėjo apsispręsti. 
<Vg sėdėdamas ant tvoros, jis 

vis svyravo, į kurią pusę per
sisverti. Tai pasireiškė sakysi
me, iškilus klausimui dėl ben- 
dradarbivimb su Lietuva kul- 
ūrinėjė plotmėje. Atrodė, jog 

širdis pritarė tokiam bendra
darbiavimui, bet protas — ne, 
lyg teigdamas, kad tai nėra 
įmdhoma abiem pusėm nau
dinga prasme. Apie kultūri
nių vertybių mainus nėra ko ir 
galvoti. Tai tarsi viena puse 
tevažiuojama gatvė, kuri gali 
atsitrenkti į akligatvį, tenau- 
dinga tik komunistiniam reži- 
ihui.

Pasirodydavo tais klausi
mais Margutyje straipsnių bei 
buvo persispausdinama, kas 
kitų rašoma spaudoje. Jau ta
da rašė šiame žurnale žurna
listai, vėliau patapę uoliais 
Akiračių bendradarbiais. Vis 
tiek jis vienu metu parodė, ko
kia iš to mums gali būti nauda, ėmimus 
ir koks nusiteikimas yra pačių 
bolševikų rašytojų tarpe. Taip 
viename Margučio numeryje 
išspausdino keletą poezijos iš
traukėlių antrašte “Tarybinės 
poezijos deimančiukai” ben
dradarbiavimui paskatinti’’. 
Tai tokie gražūs pavyzdėliai, 
kurie parodo tikrąjį jų veidą. 
Ten išeiviai yra palyginami su 
šiukšlėmis iš anapus Atlanto, 
rėkiančiomis kruvinomis gerk 
lėmis. Tai pasiskaičius pasiro
do tikrai kokie naivūs tie bėti- 
dradarbiavimo šalininkai. Bet 
ir vėliau jis grįždavo prie to 
klausimo su abejonėmis, vie
name net jų teigdamas, jog to
kio klausimo iškėlimas buvęs 
vistiek naudingas, nes pagyVi 
nęs mūsų tarpe minti — atkreip 
ti daugiau dėmesio Į anapus 
geležinės uždangos gyvenan
čius jietuvius.

Tokių svyravimų turėjo be 
vien A. Mackus, bet ir kiti iš 
jaunųjų, kurie net pyko ant 
veiksnių, kam jie Į kultūri-

Mic

tioffis, jų tarpe atsirado vienas

kitas ir vyresnio amžiaus. Bet 
jie labai klysta. Pas Sovietus, 
kaip taisyklė, visada įpinami 
į kultūrinius t eik alūs politi
niai tikslai ir stengiamasi tai 
išnaudoti savo užmačioms. Ta
me reikale mes jau turėjome 
patyrimo ir iš nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpio. Rodos, 
mūsų pačių iniciatyva buvo 
įsteigta Lietuvių draugija SSR 
kultūrai pažinti. Draugija na
rių, skaičiumi nebuvo gausi. Iš 
karto, rodos, nesiekė nė tris
dešimt narių. Jos priekyje sto
vėjo ne tik žymūs kultūrinin
kai, bet ir dideli patriotai, ku
rie tokiais išliko iki savo mir
ties. Pav. Vincas Krėvė
kevičius, prof. L Jonynas, prof. 
Vaclovas Biržiška ir kiti.

Atrodo, kad draugijos yėi- 
timaš ėjo mums labai teigia
ma linkme, jei jos žygius fi
nansavo Lietuvos Užsienio Rei
kalų ministerija. Buvo deda
mos pastangos (žinoma be re
zultatų) išgauti iš Sovietų net 
Lietuvos Metriką. Galėjome 
pasidžiaugti, kad tos draugi
jos dėka Maskvos valstybinia
me teatre galėjo 
Staskevičiūtė ir Kučingis. Buvo 
surengta net lietuviškos knygos 
paroda Maskvoje.

Nelikome ir mes skolingi. 
Suruošėme Kaune Sovietų kny
gos, Ukrainiečių grafikos pa
rodas Čaikovskio minėjimą 
Valstybės teatre ir kt. Skaitė 
paskaitų ir mūsų profesoriai 
apie mokslo atsiekimūs Sovie
tų Sąjungoje.

Rodos, viskas ėjo abiem pu
sėm naudingu kultūrinio ben
dradarbiavimo keliu. Ir, žiū
rėk, kas iš viso to paskui iš
plaukė, išsivystė. Sovietų am
basada ruošė iškilmingus pri- 
------ i draugijos, nariams.

Vaišino ikrą, nesitenkinda
ma aplaistyti ją vodka, — pa
rūpindavo ir tauresnių gėrimų. 
Rodos, ir čia nieko blogo ne
buvo galima įžiūrėti. O visgi 
tas kultūrinis bendradarbiavi
mas Liudui Girai, perėjusiam 
visas sroves, buvo kelias patap
ti komunistiniu tiltu, o paskui 
už savo pašitariiavimuS gauti 
riebiai apmokamą vietą oku
pacijos metu. Pasireiškė, ži
noma, ir daugiau prokomū- 
nistiškai nusiteikusių asmenį. 
Bet bjauriausiai jie pasielgė 
okupavus Lietuvą raudonajai 
armijai. Atskridęs Dekanazo- 
vas į Kauną šalia komunistų ir 
komunistuojančių lietfivių per
einamajam momentui, kol jau 
patys vieni kbni'unistai galės 
valdyti, panoro Įtraukti ir 
patriotus lietuvius. Rinkosi 
juos sau atsakomingom parei
goms kaip tik iš tos buvusios 
Sovietų kultūrai pažinti drau
gijos narių tarpo. Tokia auka 
duobkasio rolei jie numatė pro 
’esorių, rašytoją, patriotą Vin

cą Krėvę — Mickevičių.

koncertuoti

dinęs “koelnisch Wasser”. Pasisakė, kad 
jis yra kalbų mėgėjas ir lietuviais susido
mėjęs draug su jų kalba. Pagyrė, kad tai 
kalba, kuria galėtų didžiuotis kiekviena di
delė tauta, girdėjęs tiesiog kurijozą, girdi, 
lietuvių jaunimas nemėgstąs jos vartoti ir 
kartu paklausė — ar nėra tai tėvų nepatei
sinamas nusižengimas? Priminė trijų lie
tuvių monsinjorų, man pažįstamų iš Ro
mos, pavardes ir mano sūnų A., kuri pa
vadino tikru džentelmenu ir geru krikščio
niu demokratu.

įsitikinės ji esant dvasiškiu, mėginau 
Įvairiai tituluoti,, bet jis griežtai paprašė 
vadinti jį “Herr Wirt” (šeimininku). įspė
jo, kad jis pageidaująs likti incognito ir 
kad jo pareikštos kalboje mintys bus jo 
grynai asmeninė nieko nepaisanti nuomo
nė. Jis čia turėjęs uždavinių, kurie visai 
atsitiktinai suvedę jį su vienu kitu lietuviu.

Net kalbant apie žinomus asmenis, jis 
nepaminėjo jų pavardžių, o dvasininkus 
net įvairių rangų vadino paprastu sacer- 
dos ar Seelensorger. Besikalbant pirmiau
sia teko paliesti lietuvių katalikų padėti J. 
A. V. Jis mane paklausė, ar aš galėčiau 
bendrais bruožais nusakyti, kokį įnašą 
lietuviai yra padarę JAV. katalikybei? Aš 
atsakiau, kad čia tokia plati tema, kuriai 
atsakyti aš nesu pasiruošęs. Jis pasakė, kad 
tai yra jūsų lietuvių katalikų apsileidimas, 
kad jūs iki šiol bent anglų- kalba nesate iš
leidę tinkamos informacinės studijos, ne

tik apie tai, bet ir apie lietuvių katalikų 
dabartinę padėtį . JAV. Jo nuomone, iš 
susidarytų įspūdžių belankant JAV, tas 
Įnašas proporcionaliai imant, nebus ma
žesnis už airių, ar lenkų.

Būtų tikras nonsensas, jei kas galvotų, 
kad katalikų bažnyčia nesiriša su pasauli
ne politika; ji tik pasireiškia vienur stip
riau, kitur silpniau. Rekordistai šioj srity 
kaip visiems žinoma, o ypač jums lietu
viams, yra lenkų dvasininkai. Nedaug 
nuo jų yra atsilikę airiai, tik iš kito psicho
loginio taško. Jie yra labai veržlūs, prara
dę savąją gimtąją kalbą ir priėmę anglų, 
stengiasi, tai įprastu nutautėjusiems bruo
žu, paversti visus į save panašiais, tai yra 
uniformuoti. Be to čia atsiranda ir kitu 
patogumų: mažiau darbų, pamaldų ir ki
tų įvairių tautinių problemų bei patarna
vimų.

Vieton bendrų visiems lotynų kalba 
pamaldų. Įvedus tautines, ypač katalikų 
bažnyčios mažumoms, atsirado didelis pa
vojus išnykti ir dingti iš Dievą garbinančių 
sava kalba tikinčiųjų (arpo. Kristaus 
įsteigtoje bažnyčioje nėra skirtumo tarp 
žydo, graiko, romėno ar kurio kito. Dievas 
norėjo ir leido, kad kiekvienas, jam su
teiktoje per tėvus, protėvius kalboje, jį 
garbintų, jo dovanų, ar nuodėmių atleidi
mo sau prašytų. Krislauš Gerasis Ganyto
jas palieka 99 turimas avis ir eina ieškoti 
vienos paklydusios. “Ir aš griežtai pasaky
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siu, tarė “Herr Wirt”, kas prievarta, nuta
rimais, įsakymais, verčia prieš tėvų valią 
jų vaikus svetima kalba iiiėištiš, tikybos, 
ar šventos komunijos apeigas atlikti, kad 
ir jis būtų aukščiausio rango dvasiškis, jis 
yra ne Dievo, bet šėtono tarnas”.

“Ir štai dėl ko (jis toliau kalbėjo) 4-ta- 
sis Dievo Įsakymas aiškiai pasako kiekvie
nam žmogui įgimtą prievolę: gerbk tėvą 
ir motiną saVo, tas reiškia —- gerbki ir sa
vo brolius, seseris, savo artimuosius, savo 
tėvynę, kuri tavę išaugino; svetur pate
kęs būki lygiai lojalus tave priglaudusiam 
kraštui, taigi mylėk artimą savo, kaip pats 
save”. Jam tekę Įsitikinti, kad tai gerai 
supranta JAV valdžios pareigūnai, čia nė
ra tautinės diskriminacijos. Jie gerai, iŠ 
patyrimo žino, kad doras anglas, vokietis, 
prancūzas ar lietuvis, mylįs savo tėvų kraš
tą (išskyrus išplautų smegenų komunistei), 
lygiai gerbs Ameriką ir dės galvą už jos 
laisvės vėlihVą. Jam tekę girdėti ir viend 
gana aukšto rango JAV dvasininko pa
mokslą jaunimui, kuriame jis pamiršęs 
visus Dievo įsakymus ir tėvų meilę viską 
suvedė vien i lojalumą Amerikai. Be pa
garbos, be paklusnumo tėvams ir persi- 
ėmimo kilniom dvasinėm idėjoms abkoji- 
mosi kitų labui, toks jaunimas pajutęs dva
sinę tuštumą,tikėsis rasti jos pas hypius* 
ar sveikatą ardančiuose ir dvasią nuodi
jančiuose gėraluose. Ar pagalvoję apie tai, 
trafaretiniai atlikę saw pareigas, toki

dvasininkai ? Gal ne vienam iš jų “žalieji 
popierėliai” vertingesni už viską gyveni- 
iūė?

“Aš žinau, senieji jūsų lietuviai čia 
Amerikoje iš savo sunkiai uždirbtų centų, 
yra pastatę milijonines bažnyčias su para
pijom ir parapinėm mokyklom, sukūfę 
Šimtus katalikiškų organizacijų, vienuoly
nų, spaustuvių, spaudos ir pašalpos įstai
gų, ligoninių, kapinių su jų gražiais pa
minklais įnirusiems. Jie turėjo gražius 
bažnytihius chorus, nuoširdžius, tikrtts 
patriotus lietuvius klebonus, vikarus bei 
vienuoles seseles, rūpestingai visa tai tvar
kiusius. Ir tai atliko, kiek žinau, dai
giausia bemoksliai, ar mažamoksliai jūsų 
broliai, seserys, kurie jums jau išmoks
lintiems, daugumoje inteligentams, viskį 
tai paliko, žinau, kad dauguma jūsų čtŠ 
atvykote ne laisvu noru, bet pabėgę mid 
žiaurių kančių, ar skatidžios mirties šal
tose Rusijos ar Sibiro taigose.

(Bus daueiam

Skaitykite ir platinkite 
bienfašt} 
“NAUJIENA#

Jos visad rašo
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DR. ANKA BALIONAS
....... AKIŲ, AUSŲ KOSIU 

IR GERKLfS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

1 2858 W. 63 r d STREET
Ofiso telef.; PRospect 8-3229
Rezid. teleU WAlbrook 5-5076

Sandariečiu ir Tėvynes Mylėtojų
pasitarimas

Ret te I. 239-4683

0R. K. G. BALUKAS 
+KU1ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul*-*i Rd. (Crawford

U«dic«l Building). Tel. LU 5-$4+6 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepiu, skambinti 374-8012

Telef.: T»Rospect M717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
dkui antradieniais ir penktadieniai g 
Trečiad. ir aekmad. ofisas uždarytas:

Rez.: 3241 WEST Wh PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

OR. C K. BOBELIS POVILAS DAUGIS

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954533 

Fox Volley Medical Confer
*40 Summit St 

ROUTS St, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisu: HRmiock 44*49 

Rezici.: 3W-22J2 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir 'ketvimd. 1—7 vai., 
m trad., psnktadiam nuo 1—5, trač. 

ir ieėtad. tiktai ausitarui.

Rez.: Gi *-0873

DR. W. EISIM - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 Se. Kedns Avg.r WĄ 5-2670 
Valandos pagal, susi tarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Artinasi SLA Seimas, kuris 
įvyks šių metų birželio — June 
26-tą dieną, Miami Beach, Flo
ridoje. jau nuo senų laikų yra 
prigijusi tradicija, kad tuo 
metu ir toje pat vietoje ruošia
mi Sandaros ir Tėvynės Mylė
tojų Draugijos seimai. Seimų 
šaukimo ir kitais virš minėtų 
organizacijų reikalais pasitari
mas įvyko balandžio 29 dieną 
Sandaros namo patalpose, Chi
cagoje. Pasitarime dalyvavo 
Juzė Gulbinienė, Mykolas Vai
dyla, Povilas Dargis, p. Rim
kienė, p, Šulas, H. Bučinskienė,

Elena čižauskienė, S. Patląba 
su žmona ir teisėjas Jonas Zu- 
ris ir kiti.

Buvo konstatuota, kad San
darai būtinai reikalinga greita 
finansinė pagalba. Sandaros 
redaktorius Mykolas Vaidyla 

[dar nėra pilnai sutvirtėjęs ir 
kadangi ten pat vietoje Chica- 
goje reikalinga turėti asmenį, 
kuris padėtų M. Vaidylai ad- 
minitruoti ir rūpintis laikraš
čio Sandaros finansavimu ir 
organizacijos reikalais, susi
rinkusieji pildydami M. Vai- 
dylos pageidavimą, parinko
me teisėją Joną Zurį Sandaros 
Reikalų Vedėju. Visi kiti Val
dybos nariai, kaip Sandaroje, 
taip pat ir Tėvynės Mylėtojų 
Draugijoje pasilieka savo se
nose pareigose, kurioms pra
eiti seimai juos yra išrinkę.

Daugelis žymių veikėjų dėl 
įvairių priežasčių negalės Mia
mi, Floridoje būti, o pats San
daros redaktorius M. Vaidyla 
pageidavo, kad Sandaros ir 
TMD seimai įvyktų Chicagoje, 
todėl susirinkusieji nutarė virš 
minėtų organizacijų tik Pasi
tarimą — Konferenciją. Ji nu
matyta 1972 m. birželio 25 d., 
Miami, Floridoje.

P. P. D ar gis 
Sandaros vicepirmininkas

davinėjo Stasė Bacevičienė, 
Pranė Patlabienė, Elena Bag- 
džiuvienėį Veronika Stakėnie- 
nė Eleonora Lukienė, Monika 
Cicėnas ir p. Ukrinienė. Pini
gus skaičiavo bare Juozas Skei
vys ir Julė Sačauskienė; lai
mės žaidimams aukas rinko. 
Adomas Ūselis ir Antanas Sko- 
džius. Aukotojai — kepykla 
Baltic — puikų raguolį, Jurgis 
Janušaitis, Dudėnai, Tony Hard 
ware, Washtenaw Food, Han
dy Hardware, Junčių vaistinė, 
Simokaičiai, Vytautas Žukaus
kas, Mr. ir Krs. Kovera vaisti
nė, Vytautas Valentinas, My
kolas Baloriūnas, Liet klubas 
Gintaras, Vainauskas, Tverai 
Jewellers, Bruno Hardvare, 
Petronėlė Šapelienė ir Pranė 
Patlabienė. Laimėjimams bi-

POTVYNIŲ AUKOS
Vėlesnėmis žiniomis. Pieti

nės D ako tos potvynyje 
žmonės žuvo ir 500 žmonių ne 
surasta — dingę bež inios... 
Ta proga skelbiamos kitos pot
vynių nelaimės JAV-bėse:

Didžiausia potvynių nelaimė 
įvyko 1889 metais Johnstown, 
Pa., kur žuvo apie 2,000 žmo
nių.
Uraganų potvyniuose Florido
je 1928 metais žuvo 1,836 žmo
nės. Tais pat metais Santa Pau 
la, Kalifornijoje, žuvo 450 
žmonių.

Kitose potvynių nelaimėse 
žuvo: Heppner Ore., 1903 m. 
250 žmonių; Ohio ir Indianos 
sekcijose 1912 metais žuvo dau 
giau kaip 700 žmonių. Kansas 

lietelius platino Marija Dap- ir Missouri sekcijose 1951 m. 
41 žmogus žuvo, o 200,000 žmo
nių liko .be pastogės. Pacific 
Northwest 1964 metais žuvo 45 
žmonės; New Jersey 1968 m. 
žuvo 8 žmonės, Virginijoj 1969 
m.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI “NAUJIENAS1

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYČU 

2+43 WEST 43 r a STREET
Telefonai; PR 84)833 Ir PR *034

w_. I n-- . - ------------  ---

(PUTRAMENTAS)
Link-smumo arba liūdesio raLu-ccm 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezonfnėa 
kapa m g gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. HarUm Ar*. — SA+Ižifi

TĖVAS IR SŪNUS

GRADINSKAS
DR. NINA KRAIKEI ■ 

KR1AUCEUUNAITE
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. KEDZIE AVE.
Telef. WA 5-2670.

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE +181* arba RE 7-9704 
Razidandjos: PR 6-980] ;,

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st- STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMET RISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tėl. 737-5149
tikrina akih. Pritaiko akunu# u 

‘contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SiiBUTiS
INKSTŲ, PUSLRS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso telof.: 776-2880
Naujas rax. talof.: 448-5545

DR. P/STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Mndri praktika ir chirurgija 

0Hm« 2750 West 71 st St 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rax. tel.: WA 5-3099

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

I PERKRAUSTYMAJ

MOVING
Leidimai — Pilna tpdriudi

? ŽEMA KAINA
i R. ŠERĖNAS
^2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

5 Apdraustas pcrkraustymas 
iš (vairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place 

Te!.; FRonHer 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

i

: Visos programos iš WOPA,
1490 kil. A. M.

i Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Marquette Parkas
Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų gegužinė
Gegužinė buvo Kapų puoši

mo Dieną, gegužės 29 d. Onos 
Bruzgulienės sodyboje. Willow 
Springs.

Išaušo gražus rytas. Laukai 
kvepėjo pavasariu, žydinčių 
žolynų žiedai lankstė galvas 
praeiviams, bet gamta buvo 
kažkuo susirūpinusi, nes nuo. 
žiedų ir lapų smulkios rasos 
ašarėlės biro.

Marquette Parko Namų, Sa
vininkų Dr-jos parengimų ko
misijos nariai skubėjo i paskir
ties vietą kad viskas būtų pa
ruošta gerai ir laiku. Virtuvė
je p. Stasė Bacevičienė su tal
kininkėmis Veronika Stakė- 
niene, Eleonora Stukiene ir 
Prane Patlabienė rūpestingai 
darbavosi, kad maistas būtų 
geras, gerai paruoštas ir kad 
svečiams patiktų.

Petronėlė Šapelienė ir Jad
vyga Sasnauskienė skubėjo 
kepti populiarias rudaveides 
“pampučkaš” Parengimų k- 
jos pirm. Mindaugas Stakėnas 
su talkininkais Antanu Stuk.u, 
Ben Petrošium, Antanu Sko- 
džium, Jonu Kasciuku ir Algiu 
Barakausku ruošėsi kad trokš- 
tantieji skubiai būtų pagirdyti; 
Kastutė Rozienienė, Vanda 
Armstrong ir Genė Tarienė 
pardavinėjo saldainius atspė- ■ 
jimo būdu. Skanų kugelį pa-

kienė, Regina Ramonienė, Pet
ronėlė Brazaitienė ir Magdale
na Ambrazunienė. Laimėji
mų paskirstymą pravedė Juo
zas Bacevičius ir Antanas Sta
kėnas, o raguolio varžybas — 
Juozas Bagdžius. Propagan
dos literatūra pasirūpino Algis 
3arakauskas, o šokių paįvai
rinimui statybininkas A. šim
tus paaukojo $30 ir už tuos pi
nigus buvo pravestas šokių 
tonkursas, kurio teisėjai buvo 
A. Šimkus Larry Mickey, Mrs.

r Jerry Kotersha. •
Laimėtojai buvo Antanas 

Stanevičius ir Izabelė Kraučiū- 
nienė, Bundoraičiai, Juozas 
Skeivys ir Regina Ramonienėj

Šioje mūsų pavasarinėje 
šventėje matėsi atvykusių sve
čių Martynas Gudelis, Kazimie
ras Oksas, Jurgis Breivė, Levu- 
liai iš Auroros, Stanley Molis, 
Brazauskai iš Kalifornijos, 
Vincas Svapstys iš Melrose 
Parko, Pranas Žukauskas su 
žmona iš Kalifornijos ir Bar
bora Deltuvienė, John Saka
las iš Hot Springs, Stanley Nor
kus iš Indianos, Antanas Kazi
lionis iš Kalifornijos, Stasys 

šiaurės Chica-
Vytautas .Žukauskas ir 

Juozepa Pulkus iš Crowford, 
Bruno Gramont iš Chamber of 
Commerce, 
daug kitų.

Ramono 
lietuviškus 
ne tik jaunimas bet ir senimas.

Pažymėtina, kad lietuviai 
vis labiau atsilanko į lietuviš
kus parengimus tuo pagelbė
dami sukaupti lėšų lietuvių 
kultūros, šalpos ir kitiems nau 
dingiems tikslams.

Stasys Patlaba

Federavičius iš 
gos,

Harold Kamar ir

orkestrui grojant 
šokius gyvai šoko

— Daryl Rinkimas, Bridge
view, Ill., yra Illinois State uni
versiteto Normal, Ill., campus 
Dekano garbės studentų sąra
šuose. Jis studijuoja pedagogi
kos mokslus.

100 žmonių

gražus pavyzdys
Pieno išvežiojimo Chicagos 

srityje šoferiai, norėdami pri
laikyti pieno kainas nuo dides
nio kilimo, nutarė per ateinan
čius metus nereikalauti algų 
kėlimo. Apie >tai šeštadieni 
pranešė Teamsterių lokalo 753, 
Chicagos Pieno vežikų unijos 
prezidentas Anthony W. Chris
tiano.

SKAITYK IR KITAM PATAPK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI "NAUJIENAS*

Susirinkimų ir pr-engimą
PRANEŠIMAI

. — Utenos Apskrities Klubo pusme
tinis sutirinkimas ivyks antradieni 
birželio 13 d., 7:00 vai. vak:. Holly
wood svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
'Nariai prašomi atsilankyti. Bus pa
darytas .pranešimas iš buvusio pikni
ko ir kiti pranešimai. Dabar 2 mė
nesius susirinkimų nebus. Kitas su-1 
siririkimas bus rugsėjo mėn.

Valdyba

— Trečiadienį, -birželio mėn. 14 d. I 
B vai. vak. įvyks Lithuanian National ■ 
Democratic Club susirinkimas Holly-p 
wood salėje, 2417'W. 43rd M Kvie-ti 
čiame visus narius gausiai dalyvauti,j B 
fries tą dieną bus pagerbti visi -tėvai, L 
kurie bus pavaišinti ir visi galės iš-i 
bandyti savo laimę.

Bernice žerngulrs, prot. rast.

STASIUI VALECKUI

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4 l

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-5

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i/

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS f. DAIM1D f , ■ ■ ■ "s
44505-07 So. HERMITAGE AVENUF

Tek: Y Arde 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENIJK
Telefonas: LAfayette 8^»44<1

MODERNIŠKOS AIR-( ONDITIONEI) KOI'IA. IO

NARIAI
Chicagos
Lietuvių

J^aidotuvių 
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČ-^f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAV1 
WAS riE^A 

<P naktį

j
T

i

1
i
i

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

fend ra praktika, spec. MOTERŲ ligos, 
©flees; 2652 WEST 59th STREET 

Tek: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 2454 WEST 71«t STREET 

Ofiso t«l«f.- HEmlock 4-2123 
f*!*... Glb»on 8-6195

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

p. Šileikis, o. k 
-ORTHOP^DAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom 
lArofo Support*) ir t. <.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telof.: PRospecf 6-5084

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti 

lazdynui isskleisti mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo 
žirginiais, kaip konfetemis n* pamažu įveda i gamtos vaizdų 
Duklus. Dramatiškai besikeičiančiuose ‘ gamtos -------- - _—.... . 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos 1 p id amp

1. J. Augusta i tytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psl. Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos. 
Kišeninio tormato, 157 psL S2.U0.

5. Butkų Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VeTROJE. Kilių nokime 16b 

psl. Kama S3D0.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. SL00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, ttb psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRUŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5jjo

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano BaranausKO 
Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. ?2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eiles, ^5 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinu lyrika, 167 psl.,
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl ^2A)
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, S1.OO. *
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. J1JX)
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.(XJ.
20. Elena Tumienė, KARALIAI TR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, BO psl. Š2J50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psl S3 00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologuos posmai* 

>6 psL SI IK).
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. '$3.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į "Naujiem: 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinignų orderĮ. ‘" *

i\ A O JIE N O S,
173B So. Hahted SU, Chicago, UL 60606

sniegą liepia 
medžių .sakas 
ir garsų ste- 

----- o_____ scenovaizdžiuose svajoja,
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių

mirus,
Jo žmonai Paulinai ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškiu kartu liūdėdamas

Kostas Karoblis

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YAros 7-340)

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

JOHN KRAG
•Gyv. 6351 So. Maplewood Ave.

Mirė 1872 m. birželio mėn. 10 dieną, 9:57 vai. ryto, sulaukės 74 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Šilalės valse. ’ '

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Julia (Stankutė), duktė Mary Earson žen

tas John, gyv. Aurora, Colorado, 2 anūkai — John Jr ir Karen bei 
'Jdti giminės, draugai ir pažįstami.

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

Trečiadieni, birželio 14 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. John Krag giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai i 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi-' 
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, giminės. I

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1003

GEORGE F. RUDMINAS
331B So. UTUAN1CA AVE. Tel.: V Aro, 7-1136-113S

STEPONAS C. LACK IR, SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
23)4 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

1HJ2S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTKB STREET Phone; Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
'1.0821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
south Holland, fllinoif

_
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Suomis Seppo Tuominen laimėjo Helsinkio bėgimu gatvėmis. Atbėgęs 25 kilometrus, bėgikas ne
sustojo prie baigmės linijos ir pareigūnas negalėjo jam uždėti laurų vainiko. Paveiksle mato

me, kaip pareigūnas bando pasivyti čempioną.

Tš CHICAGOS IR8' 
APYLINKIŲ

šalčio rekordas
Praeito sekmadienio rytme

tis, birželio 11 d., sumušė vi
sus šalčio rekordus Chicagoje 
ir užmiesčiuose.

Ligšiol birželio 11 dienos šal
čio rekardas Chicagoje buvo 
45 laipsniai 1903 metais. Pra
eitą sekmadienio rytą tempe
ratūra prie Midway aerodromo 
buvo 41, prie O’Hare 36 laips
niai, o Arlington Heigths buvo 
tik 33 laipsniai ir šalna.

— i
Pavogė,Al Capone akmenį

Antrą kartą pavogtas Al Ca
pones antkapis Mount Carmel

- ---- ; ' ----------------------- ■ ■ --------------

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

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

įrištas, 431 pusk ___________________ $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

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

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

88 pusi., ______________ __ ____________ ______ $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

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

pust, dabar tik$10.00

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

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

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

Didelis pasirinkimas {vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS ,UI ■■——MM-- ___________________________________________________________________ f

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

i J. AUGUSTAITIS

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

i Nei vienas žmogus norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
' Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 
i ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
, tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
i laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 
i šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
i J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis, 
i Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti SI .50 čeki 
i arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

; NAUJIENOS
i 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

1 Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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kapinėse Hillsidėje. Al Capone 
prieš keletą dešimtmečių buvo 
garsus Chieagos gengsterių "ka 
ralius”. Policijos nuomone, 
antkapi pavogė “vandalai” ne 
gengsteriai. Antkapis buvo 
granito akmuo 24 colių ilgumo 
ir 12 colių platumo ir svėrė 125 
svarus.

Syki tas pats akmuo jau bu
vo pavogtas prieš penketą me
tų, bet buvo rastas Įmestas ne
toliese i krūmus.

Tikrina automobilius
Chieagos ir Cook apskrities 

Tuberkuliozės Institutas pra
neša, kad motoristai gali nemo
kamai patikrinti savo automo
bilius, ar atitinka oro taršos 
nuostatams.

Nuo šio birželio 20 d. per vi
są vasarą patikrinimai būsią 

atliekami Cermak Plaza Shop
ping Centre, Harlem ir Cermak 
gatvių kampe, Berwyne. Tik
rinimai bus daromi ir visoje ei
lėje kitų vietų. Susitarti dėl 
tikrinimo vietos ir laiko prašo 
skambinti The Tuberculosis 
Ins Ii (u te 243 — 2000.

Chicago tribune 125 metų
Praeitą šeštadieni birželio 

10 d. suėjo 125 metai nuo pir
mojo Chicago Tribune laikraš- 

|čio numerio, šio laikraščio Įs
teigėjas buvo Joseph Medill, 
kurio vardu prie Northwestern 
universiteto buvo Įsteigta Žur- 
nalizmo mokykla.

Dabartinis Chicago Tribune 
leidėjas Harold Grumhaus ta 
proga rašo, kad laikraštis ir 
toliau tęs savo garbingą seną 
tradiciją sąžiningai skelbda
mas naujienas be baimės ir pa 
taikavimo, iškeldamas viešu
mon piktadarybes aukštose vie 
tose ir skriaudas daromas ne
galintiems apsiginti.

Pirmasis Tribune numeris 
pasirodė 1847 metų birželio 10 
d. Sukakties proga Tribunes 
štabas Chicagoje pasodinęs 125 
medelius.

TRUMPAI
Y

— Ramona Stankutė ir Domi
ninkas Jocius iš Marquette Par
ko Lietuvių parap. mokyklos 
gavo šiemetines premijas ir pa
žymėjimus iš Amerikos Legiono 
Deksnis - Kennan posto vado
vybės. Tas postas taip pat Įtei
kė trofėjas geriausioms McKay 
mokyklos mokiniams.

— Markus Sudzus. Amerikoje 
gimęs lietuvis, gyv. Brighton 
Parko kolonijoj, pasakojo, kad 
jo 80 metų gimtadienio proga

♦ Ar jums teko kuomet nors 
matyti lietuvius šokančius labai 
komišką bavarišką šoki? Atsi
lankykite ir pamatysite kaip jį 
atliks Alinos Grinienės vado
vaujama grupė iš Muencheno, 
Tautinių Šokių šventės Užsienio 
Šokėjų Pasirodymų ir Talentų 
Vakare - Koncerte, kuris įvyks 
liepos mėn. 1 d.. 8 vai. vak. Ma
rijos Aukštesniosios Mokyklos 
salėje. (Pr).

♦ Laisvojo Pasaulio Lietuviu 
IV-toji Tautinių šokiu šventė 
įvyksta 1972 m. liepos mėn. 2 
d., 2 vai. p. p. Chieagos Inter
national Amphitheatre, 42-ji ir 
South Halsted gatvė. Bilietai 
gaunami Marginiuose.

Bilietų kainos: 8, 7, 6, 5, 4 ir 
3 dol. Ložės po 12, 10, 9, 8, 6 ir 
1 vietas. Ložėse visi bilietai po 
10 dol.

Paštu galima bilietus užsisa
kyti atsiunčiant čekį ar pašto 
perlaidą iki birželio 21 d. išra
šytą Lithuanian Folk Dance 
Festival vardu su sau adresuotu 
voku ir pašto ženklu sekančiu 
adresu: Marginiai, 2511 W. 69th' 
Street, Chicago, Ill. 60629.

(Pr).

gyv. 15325 Sequoia St., Oak Forest, yra smui
kininkas, Sauthwest Simfoninio orkestro narys, 
gimęs Lietuvoje ir 15 metų gyvenas Ameriko
je, baigęs Chieagos Konservatorijos kolegiją 
muzikos bakalauro ir magistro laipsniais ir 
metus laiko studijavęs bažnytinę muziką Pon- 
tifikaliniame Institute Romoje. Strolia yra iv. 
Kotrynos bažnyčios Roselande vargonininkas ir 

choralinės muzikos mokytojas.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — MALE
Darbininkę Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS
DARBININKAS

Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbą, o spaudos 
darbus pramokti norintis sveikas vyras bus pamokytas vartoti 
mašinas. Lengvas darbas, geras atlyginimas. Darbas nuolati-
nis, maloni darbo aplinka.

Darbo dienomis prašome kreiptis į administraciją nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

sūnūs jam nupirko mažą nešio
jamą radio. Sekmadienį einant 
McKinley parku, dviračiu pra
važiuojąs jaurias vaikinas iš
traukė iš rankų radio ir nuva
žiavo, o užpakaly jo dar trys 
kiti juokdamiesi nulėkė. Su
džius sako, kad jam augant 
tokių plėšikavimų labai retai 
tepasitaikydavo.

— Arvydas Grybauskas ir Ri
chard A. Balis yra tarpe 10 ge
riausiais pažymiais abiturientų, 
baigusių Br. Rice aukšt. mo
kyklą. žinoma, jų tarpe yra 
taip pat Paulius R. Gudonis, 
laimėjęs konkursinę National 
Merit stipendiją.

— James J. Janulis iš Chiea
gos pietvakarių apylinkės bai
gė Karo Aviacijos akademiją 
Bakalauro diplomu ir 2-jo lei
tenanto laipsniu. Paskirtas Į 
Loredo aviacijos bazę Texas 
valstijoje piloto pratyboms.

— Brian J. Stankus iš Mar
quette Parko apylinkės baigė 
politinius mokslus Illinois Be
nediktinų kolegijoj. Lisle, Ill.

— Alfonsas V. Pocius iš Mar
quette Parko apylinkės, studi
juodamas Illinois universitete 
Urbanos mieste taip pat sėk
mingai baigė RATC kursą, pa-

LIETUVIAI MUZIKAI SIMFONIJOS
ORKESTRE

Southwest Symphony Orchestra savo pranešime apie neuž-
ilgo pradedamas audicijas ateinančiam 1972-1973 metų sezo
nui išsiuntinėjo spaudai biografijas ir foto nuotraukas dviejų 
iškiliųjų Chieagos lietuvių muzikų, dalyvaujančių šiame simfo
nijos orkestre — Petro Armono ir Fausto Strolios.

PETRAS ARMONAS,
gyv. 4538 So. Hermitage Ave., Xhicagoje, yra 
Southwest simfonijos orkestro celistas, baigęs 
Lietuvos Muzikos mokyklą 1930 metais ir bu
vęs Lietuvos Valstybės Operos orkestro narys. 
Šiauliuose buvęs muzikos mokyklos celo mo
kytojas, kariuomenės pulko orkestro vedėjas ir 
simfoninių koncertų dirigentas. Nuo 1949 m. 
Amerikoje grojęs celo simfoniniuose orkest
ruose Rochesterio universitete, New Yorke ir 
Santa Barbara, Kalifornijoje. Dabar yra Šven
to Kryžiaus bažnyčios vargonininkas ir choro 

vedėjas.

MATURE MAN
NEEDED AT ONCE 
STOCK CLERK

(Should know some English). Steady 
work. (Northwest Side). Hours:

9 A. M. to 5 P. M.
Write Box AF-335.

225 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO, ILL. 60606

GENERAL
MAINTENANCE MAN

Experience required. Steady full 
time job. Medium sized plant. Good 

salary, full benefits.
Call 243-1117
Mr. BRAUCK

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkp ir Darbininkiy

EXPERIENCED 
WIRING and SOLDERING 

Silk screen operators. 
Evergreen Radionic.

8901 So. KEDZIE AVE.
423-5700

keltas į 2-jo leitenanto laipsni 
ir priimtas aktyvion kariuome
nės tarnybon.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-up$ Ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

» T - ■■■ , J

— Alfos būstinė, 2606 W. 
63rd St., veiks kiekvieną va
karą nuo 6 iki 9 vai. ir teiks in
formacijas ryšium su protesto 
piketavimu prieš Sovietinės 
Rusijos rengiamą meno paro
dą Chicagoje. Rūstinęs telef. 
—778 — 6900 ir 778 —6901.

A. T VER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpubltc 7-194!

" 1 A
A. & L. INSURANCE A REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
kA 3-3775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. G. AUTO REBU1LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak.
T A IS OME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

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, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.
'--------------------- /

— William Rupkus, pensinin
kas. gyvenantis Marquette Par
ko apylinkėje, pasakojo, kad jis 
praeitą trečiadienį išėjo pasi
vaikščioti. Apėjęs kelis blokus 
grįžo į namus ir mato, kad iš 
rūsio per langą su maišu iš
lenda “juodas kaip velnias žmo
gus”. Rupkui pradėjus rėkti, 
esant vakaro prieblandai, juo
dasis su visu maišu pabėgo. 
Pasirodo, išnešė iš namų įvai
riausių dalykėlių: radio, kišeni
nį ir stalinį laikrodėlius ir šiaip 
mažai vertingų daiktų. Vagis, 
išvartęs visus stalčius, matomai 
pinigų ieškojo, bet jų nerado. 
Pinigų negalėjo rasti, nes ten jų 
ir nebuvo. Banko knygutės ne
paėmė.

NAMAI —
GERIAUSIAS DRAUGAS

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu ..šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. S19.500.

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto garažas 
arti mūsų — bargenas.'. S26,600.

8 KAMBARIŲ pusantro aukšto na
mas. 50 pėdų lotas. 2 auto garažas. 
Evergreen Parke. $19,000.

MODERNUS MŪRAS, liuksus butas 
ir dvi biznio patalpos. Platus lotas, 
garažas, arti ofiso. $44,900.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujasjnūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. $37,500.
' 7 KAMBARIŲ NAUJAS MŪRAS, 
2% vonios. Karpetai. Garažas — 
prie Nabisco. S29,500.

7 KAMBARIŲ MŪRAS. Įrengtas 
beismantas, air-cond. Uždaras por- 
čius. Garažas. Marquette Parke. — 
$23,300.

5 BUTŲ MODERNUS MŪRAS prieš 
Parką, gražus iš lauko ir viduj. — 
S64 600

10 BUTŲ MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% 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 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik S27.900.

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

11 RUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. lansai. Pa
jamų anie S23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009'rWĘST ę63rd;. SĮĘEET
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BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
ruriu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
<144 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 30609
TEL.: VI 7-3447




