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NEW YORKO PIRMINIAI RINKIMAI
'NEW YORKAS. — šiandien vyksta svarbūs pirminiai rin

kimai New Yorko valstijoje, kur paaiškės 248 demokratų partijos 
delegatai į konvenciją.' Likusius 30 delegatų parinks demokratų 
partijos valstijos komitetas šį šeštadienį. Sen. McGovern vedė 
New Yorke plačią kampaniją ir tikisi laimėti apie 200 delegatų. 
Jo laimėjimas duotų jam iš viso apie 1,300 delegatų, kada prezi
dentinei nominacijai laimėti reikia 1,509 balsų. Po New York 
rinkimų, pirminiai rinkimai bebus tik nedidelėse valstijose: Dela
ware, Arkansas ir Washingtone, kur delegatų bus tik 46.

Praėjusį savaitgalį sen. Mc
Govern dar laimėjo nemažai de
legatų š. Dakotoj, Puerto Ricoj 
ir Connecticute. Vis daugiau de
mokratų partijos strategų su
tinka, kad McGovern gali laimė
ti partijos nominaciją ir tapti 
kandidatu į prezidento vietą.

Sen. Muskie ir sen. Humphrey 
New Yorko kampanijai laiko ne
gaišino, nes jie mato, kad jų 
konkurentas toje valstijoje yra 
nesustabdomas. Sen. Humphrey 
pareiškė, kad jis tik todėl nepa
sitraukia iš varžybų, kad privers
tų sen. Me Govern sušvelninti 
kai kuriuos savo pasiūlymus. 
Nuosaikesnieji demokratai bijo, 
kad griežti McGovern progra
mos punktai gali atbaidyti nuo
saikesnius balsuotojus ir nusiųs
ti. juos į respublikonų eilės. De
mokratų partija bijo, kad Mc- 
Governo vadovaujami demokra
tai gali ateinančiuose rinkimuo
se pralaimėti kongresą ir guber- 
natūras.

Saigone ir Kaune
Brazilijos “O Estado de Sao 

Paulo” gėg. 23 ryšium su prez. 
Nixono kelione į Maskvą ir įvy
kiais Kaune įdėjo platų vedamą
jį. čia kai kurios jo mintys: 
“...įdomu, kad Nixono lankyma
sis sutampa su priešsovietinėmis 
manifestacijomis... pagrindinės 
nacių fašizmo ir komunistų au
kos visur buvo ir tebėra tikintie
ji krikščionys ir tikintieji žydai 
su savomis religinėmis organi
zacijomis — katalikų Bažnyčia 
ir sinagoga...

Tuo pačiu metu (prez. Nixo- 
nui lankiusis Maskvoje) tūks
tančiai katalikų Lietuvoje rėmė 
protesto eisenas. Kalantos susi
deginimas, nusižudymo prie
monė, kaip ir budistų Saigone, 
suprantama kaip jautri bei reikš
minga forma teisėto protesto 
prieš režimą, kuris neigia lais
vę; Kai tai įvykdo katalikas, so
vietų pilietis, tai paskelbiama 
buvus protinio pairimo padari
niu... Atseit dešimtys tūkstan
čių katalikų, žygiavusių Kau
no gatvėmis, buvę... visi pami
šę ir tik “kvailystė privedusi 
prie desperatiškų šauksmų “lais
vės, laisvės, laisvės Lietuvai”.

(E)

Prašo išleisti 
žydą šokėją

NEW YORK AS. — Amerikos 
baleto, teatro, kritikų, choreo
grafų grupė paruošė peticiją So
vietų Sąjungos vyriausybei, pra
šydama išleisti išvažiuoti Kiro- 
vo baleto Leningrade šokėją Va
lery Penov ir jo žmoną, irgi ba
leriną. Jie abu neteko darbo, 
kai jie padavė pareiškimą vizai 
Į Izraelį gauti.

šią peticiją pasirašė žinomi 
baleto meno atstovai ne tik 
Amerikoje, bet Britanijoje, Šve
dijoje, Prancūzijoje ir kitur, vi
so — 700 parašų. Peticijoje pra
šoma išleisti baleto žvaigždes, 
kad jie galėtų savo meną tęsti 
užsienyje.

Prez. Nixonas 
patinka katalikams

BOSTONAS. — Gallupo vie
šosios opinijos institutas skel
bia, kad Amerikos katalikų tar
pe prezidentas Nixonas yra gan 
populiarus ir paskutiniame ap
klausinėjime katalikai davė Ni- 
xonui net 41% savo balsų. Sen, 
McGovern gavo 38% katalikų 
balsų ir gubernatorius Wallace 
— 21%.

Amerikos katalikai tradici
niai balsuoja už demokratus. Per 
paskutinius 20 metų joks res
publikonas prezidentas nėra lai- *. 
mėjęs daugumos katalikų balsų. 
Geriausiai praeityj e pasirodė 
prezidemtas Eisenhoweris, 1956 
m. surinkęs 49% katalikų balsų.

Callupas sako; Nixonas 1960 
metų rinkimuose laimėjo tik 
22% katalikų balsų, o 1968 m. 
jis gavo 33%.

Nemažai arabu 
lanko Izraelį

JERUZALE. Izraelio val
džia džiaugiasi, kad, nežiūrint 
arabų vyriausybių karingų kal
bų ir grasinimų, patys arabai 
tūkstančiais važiuoja į Izraelį 
praleisti atostogų Izraelio ku
rortuose. šią vasarą Izraelis lau
kia apie 150.000 arabų, atvyks
tančių per Jordaną ir Allenby 
tilta. Pernai 107,000 arabų vie
šėjo Izraelyje, užpernai jų bu- 
w 53,000. Praėjusią savaitę Al
lenby tiltą perėjo keli tūkstan
čiai arabų, atvykstančių aplan
kyti savo draugų ir giminių oku-1 
puotose žemėse.

Izraeliui ne tiek svarbi finan
sinė šio turizmo pusė, kiek psi- 
chologinė-politinė. Arabai už
miršta savo vyriausybių ragini
mą boikotuoti Izraelį ir vyksta 
pamatyti, kaip gyvena amžinas 
arabų priešas, šiais metais Iz
raelio valdžia jau išdavė ara
bams 70,000 vizų. Svečių tarpe 
buvo keli Jordano buvę minis
terial ir aukšti valdininkai.

Spasskis pasiruošęs 
ginti savo titulą

MASKVA. — Pasaulio šach
matų čempionas Boris Spassky 
spaudos konferencijoje atsisa
kė papasakoti, kaip jis treni
ruojasi varžyboms su amerikie
čių Bobby Fischeriu. Jis tik nu
rodė, kad fizinė savijauta yra 
lygiai tiek pat svarbi, kiek ir 
šachmatų menas. Spasskis daž
nai lošia tenisą

Spasskis šį trečiadienį išskren
da į Reykjaviką, kur pasaulio 
čempionatas prasidės liepos 2 
d. Kartu su čempionu vyksta so
vietų didmeisteris Jefim Geller, 
Spasskio treneris, psichologas 
ir kartu šachmatininkas Niko
lai Krogius ir estas šachmatinin
kas, tarptautinis meisteris Ivo 
Nei.

Kairėje matomas JAV erdvėlaivis Apollo, dešinėje — Sovietu Sąjungos Sojuz. Jei viskas eis pa
gal planą, 1975 metais tie du erdvėlaiviai susitiks ir susijungs erdvėje^ 166 mylios nuo žemės pa
viršiaus. Susijungimui teks pagaminti trečią erdvėlaivį, lyg stotį, su (kuriuo susijungs abu erd

vėlaiviai, ir kuris bus naudojamas perėjimui iš vieno į kitą.

Irakas padarė 
Prancūzijai išimtį 
PARYŽIUS----Prancūzija ga

vo garantiją iš Irako, kad Praū
ži j ai bus leista naudoti savo kon- 
cėsi j žflbahy ’ laukuose
tomis pačiomis sąlygomis, ku
rios buvo prieš Irako žibalo na
cionalizavimą. Susitarimas ga
lios 10-čiai metų. Tuo būdu Ira
kas išskyrė Prancūzijos žibalo 
interesus iš britų, amerikiečių 
ir olandu žibalo bendrovių, ku
rios neteko Irake savo konce
sijų.

Prancūzija praeityje iš Irako 
žibalo laukų kasmet gaudavo 14- 
18 milijonų tonų naftos.

Pakistanas daug 
išleis ginklams

RAWALPINDI. — Pakista
nas paskelbė naują biudžetą, ku
riame gynybai paskirta rekordi
nė pinigų suma. Biudžetas skel
biamas vos 11 dienų prieš nu
matyta Pakistano prezidento 
Bhutto susitikimą su Indijos 
premjere Gandhi.

Pakistanas gynybai numato iš
leisti virš 60% savo lėšų — 4,- 
463 bilijonus rupijų, apie 405 
milijonus dolerių. Ta suma yra 
2 milijonais rupijų daugiau, ne
gu buvo numatyta biudžete per
nai, kada Pakistano vyriausy
bė turėjo apsaugoti vakarinį ir 
rytinį Pakistano sparną. Dabar 
rytinio Pakistanas neteko, ten 
įsteigta Bengalija.

❖ Amerikos medicinos drau
gija — AMA paskelbė, kad treč
dalis visų jos narių, gydytojų, 
pasisakė prieš valstybinį sveika
tos draudimą. Iš visų atsakiu
sių Į anketą, 35% žada tokį drau
dimą boikotuoti arba mesti me
dicinos praktikavimą Draugi
jos prezidentas dr. Weeley Hali, 
kitoje daktarų nesocialumo de
monstracijoje, pareiškė, kad me
dicinos mokyklos išleidžia per 
daug gydytojų ir jų gali atsi
rasti per daug. Atėjęs laikas 
“sustoti ir pasiklausyti ir suda
ryti inventorių”. Kaip žinomą 
gydytojų Amerikoje yra trūku
mą*.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Pasaulio lakūnų streikas 
vakar suparalyžavo oro susisie
kimą, tačiau Amerikoje tik dvi 
bendrovės nufcaukė skridimus, 
nes Aukščiausias Teismas už
draudė streiką. Kai kurie la
kūnai neatvyko į darbą, nežiū
rint teismo draudimo. Streikas 
palietė oro paštą ir atnešė nuo
stoliu atskiroms bendrovėms.

Aukščiausias Teismas už
draudė vyriausybei klausytis 
privačių telefoninių pasikalbėji
mų be teismų leidimo, nežiūrint, 
kad vyriausybė, siekdama vals
tybės saugumo, norėtų sekti įta
riamų asmenų, kenksmingų or
ganizacijų narių, pasikalbėjimus.

FBI aiškiną kas atsiuntė 
penkis asmenis į vyriausią de
mokratų partijos būstinę, kur 
jie rengėsi įtaisyti mikrofonus 
ir telefonų klausymo aparatus. 
Demokratai įtarią kad tai “po
litinis šnipinėjimas”, organizuo
tas respublikonų partijos Respu
blikonai sakosi nieko nežiną apie 
šį įvykį.

Vakar prezidento patarėją 
Henry Kissingerį Pekino aero
drome pasitiko Kinijos užsienio 
reikalų ministeris ir viceprem
jeras.

Septynių daktarų grupė iš
ėmė gubernatoriui Wallace kulką, 
kuri buvo prisiglaudusi prie jo 
stuburkaulio. Daktarai sako, 
kad tik už 6-18 mėnesių bus ga
lima patirti ar Wallace kada 
nors galės pats vaikščioti, šan
sai esą 50%—50%.

Prancūzijai pradedant nau
ją atominių sprogdinimų seriją 
Ramiajame vandenyne, Austra
lija ir Naujoji Zelandija pareiš
kė griežtą protestą Prancūzijai.

♦ Britų lėktuve, kuris nukri
to ir sudužo sekmadienį, žuvo ir 
12 britų gydytoju, skridusiu į 
tarptautinį daktarų suvažiavi
mą.

4 Vakar valstybės sekretorius 
Rogers senato užsienio reikalų 
komitete aiškino apie pasirašy
ta su sovietais strateginių gin
klų apribojimo sutartį, kurią tu
ri patvirtinti senatas. Su Ro
gers senate buvo ir Gerad Smith, 
kuris vedė derybas su sovietais.

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 118 žmonių V

LONDONAS. — Britų lėktu
vo nelaimėje žuvo 118 žmonių, 
kurie tik buvo pasikėlę iš Lon
dono Heathrow, aerodromo'siris- 
ti į Briuselį. Tai didžiausia ne
laimė britų civilinės aviacijos 
istorijoje. Nelaimės priežastis 
dar nenustatyta. Lėktuvas bu
vo neįprastai pilnas, nes dauge
lis skubėjo sugrįžti į Europą 
prieš prasidedant lakūnų strei
kui.

Lėktuvas Trident 1 turi tris 
motorus. Per aštuoneris metus 
tai pirma Trident nelaimė.

Per penkias dienas įvyko trys 
lėktuvų nelaimės. Trečiadienį 
Japonijos lėktuvas užsidegęs 
nukrito Indijoje, užmušdamas 87 
žmones. Ketvirtadienį Cathay 
Pacifico lėktuvas iš Singapūro 
nukrito P. Vietname, kur žuvo 
81 žmogus.

Kaukuolės vilioja 
vaikus prie nuodų 
PITSBURGHAS. — švietimo 

Tyrinėjimo institutas paskelbė, 
kad vaikai nuo dviejų iki pen- 
kerių metų amžiaus labai domi
si ant nuodingų vaistų užklijuo
tomis kaukuolės ir sukryžiuotų 
kaulu eiketėmis. Tos kaukuolės 
ne tik vaikų neatgrasina nuo 
nuodingų vaistų, bet, priešingai, 
patraukia jų dėmesį.

Institutas sako, kad kaukuo- 
les su kaulais mato televizijoje, 
įvairiose programose apie pira
tus. Be to, Pittsburghe vaikai 
pažįsta vietinio “Pirates” klubo 
emblemą. Prisideda ir tai, kad 
kaukuolės būna raudonos, o vai
kus labai patraukia raudona ar 
oranžinė spalva. Institutas pa
taria kaukuolių ant nuodų bute
lių nedėti.

Pittsburghp ligoninė ir mi
nėtas institutas jau deda ant 
nuodingų vaistų etiketes, kuriose 
žaliame fone matomas negražus 
“Mr. Yuk” veidas su iškištu lie
žuviu. Vaikai tokių butelių ne
liečia.

LONDONAS. — Britanijoje 
sustreikavo 35,000 uostų dar
bininkų.

AMERIKOS LĖKTUVAI VĖL PUOLA
SOSTINĖS HANOJAUS APYLINKES

KALKUTA. -— Prezidentas Nikolai Podgornas, sustojęs Kal
kutoje, pakeliui iš Hanojaus į Maskvą, pareiškė korespondentams, 
kad Paryžiuje greit prasidės taikos derybos ir kad Sovietų Sąjun
ga darys viską Vietnamo karui susiaurinti. Jis pareiškė esąs pa
tenkintas savo pasikalbėjimų su Hanojaus vadais rezultatais. Mas
kvos radijas paskelbė pirmą kartą, apie Podgorno vizitą Hanojuje. 
Sovietų Sąjunga reikalauja, kad Amerika tuojau ir be jokių są
lygų sustabdytų karo veiksmus šiaurės Vietname ir kad pradėtų 
konstruktyvias derybas Paryžiuje.

Mirė dr. Rauktis
Liet. Gen. Konsulės J. Dauž- 

vardienės brolis Dr. J. A. Rauk- 
tis-Rudis mirė Kalifornijoj pra
eitą savaitę. Dr. Rudis buvo bai
gęs 4 aukšto mokslo šakas ir bu
vo gavęs laipsnius iš šių mokyk
lų bei universitetų: istorinę Mas
sachusetts Nautical School (įs
teigtą 18-me šimtmetyje) — lai
vų inžinerijos; Northeastern 
Univers. — mechanikos inžine
rijos; Stanford Univ. (Calif.) 
— B. S., Queens Univ. (Belfast, 
Airijoj) — medicinos daktaro.

Antrojo Pas. karo metu jis bu
vo JAV Laivyno Leit.-Komen- 
dierius. Po karo, tarnaudamas 
JAV aviacijos bazėje Vokieti
joje, jis išrūpino iš bazės Vasario 
16-tos Ginazijai porą sunkveži
mių lovoms paklojimų, virtuvei 
ir valgomajam puodų, indų, ir 
kitų reikmenų.

Hanojaus valdžia 
turi sunkumų

HONG KONGAS. — Hanojaus 
užsienio radijo programose gy
venimas šiaurės Vietname paro
domas visai kitoks, negu pro
gramose ir spaudoje, skirtoje 
vietinei publikai. Užsienio dė
mesiui parodoma vieninga, susi
klausiusi, narsi vietnamiečių 
tauta su nenugalima khriuome- 
ne, laiminčia kiekvieną mūšį.

Vietinėse programose vaizdas 
visai kitoks. Dažnai kalbama 
apie budrumą, saugumo stiprini
mą, kovą prieš spekuliaciją ir 
sabotažą. “Nhan Dan” laikraš
tis balandžio mėn. rašė apie vy
riausybės pasiryžimą “nubausti 
blogus, riaušes keliančius ele
mentus”. Gegužės mėn. pra
džioje Hanojaus valdžia paskel
bė taisykles “saugumo ir tvarkos 
išlaikymui”. Ten kalbama apie 
sustiprintus patrulius “išaiškin
ti ir užkirsti kelią nusikaltimams 
ir pristatyti teismams nusikal
tusius”.

Hanojaus radijas dažnai kal
ba apie reikalingumą išlaikyti 
discipliną, apie neleistiną pre- Į 
kybą, apie politinį žmonių švie
timą. Matyt, kad šiaurės Viet
name nėra taip gerai, kaip ko
munistų propaganda bando pa
rodyti užsienio klausytojams.

Pastatė paminklą 
Charles de Gaulle
PARYŽIUS. — Prancūzijoje 

prezidentas Pompidou iškilmin
gai atidarė paminklą mirusiam 
prezidentui de Gaulle. Pamink
las yra ružavo granito ir stovi 
ant kalno, netoli de Gaulle kapi
nių ir jo ūkio Colombey-Les- 
Deux-Eglises vietovėje. Pamink
las yra “T>orraine kryžius”, 
sveriąs 1.500 tonų ir iškilęs virš 
kalno 135 pėdas. Prancūzai su
aukojo šiam paminklui pastaty
ti vieną milijoną dolerių.

Paminklo atidengimo diena

Pranešdama apie Podgorno 
kelionę, Tass agentūra sako, kad 
Vietnamo komunistų septyni 
taikos punktai sudaro pagrindą 
Vietnamo problemos sprendimui. 
Sovietų vyriausybė toliau duo
sianti šiaurės Vietnamui “visą 
reikalingą paramą”, kad jis ga
lėtų gintis nuo Amerikos impe
rialistinės agresijos.

šis Maskvos pareiškimas su
mažino įvairių spėliojimų vil
tis, kad /Podgornas.Hanojuje da
rė š. Vietnamo vadams spaudi
mą nutraukti ofenzyvą.

Amerikos taikos pasiūlymus 
pakartojo prezidentas Nixonas 
straipsnyje “U. S.;'News and 
World Report”. Jis nurodė, kad 
Hanojus pralaimi savo politinį 
ir karinį lošimą, tačiau Amerika 
yra pasiryžusi ieškoti garbingos 
taikos, kuri nereikalautų pasi
davimo ar pažeminimo iš kitos 
pusės. Amerika yra pasiruošusi 
nutraukti karo veiksmus prieš 
šiaurės Vietnamą tuoj^ kai bus 
pAIel^ti karo belaisviai ir bus 
atsiskaityta už visus kare dingu
sius, kai prasidės visoje Indo
kinijoje tarptautinės komisijos 
prižiūrimos karo paliaubos. Ta
da Amerika išveš iš Vietnamo 
visas karines jėgas per keturis 
mėnesius.

Podgomui išvažiavus iš Hano
jaus, ten vėl ėmė bombarduoti 
JAV lėktuvai, kurie jo vizito 
metu laikėsi nuo Hanojaus ato
kiai, apie 60 mylių. JAV avia
cija pirmadienį* puolė priešlėk
tuvinės gynybos įrengimus, su
daužė 76 dideles sovietu rake
tas, penkis raketų traktorius, še
šis radaro įrengimus.

žvalgybos žiniomis, po š. Viet
namo uostų užminavimo Hano
jus negavo rimtesnių karo atsar
gų. Apie 85% karinio tiekimo 
Hanojus gaudavo jūros keliais. 
Visi sovietų laivai po blokados 
arba sustojo jūroje, ar nuplau
kė į Vladivostoką. Du lenkų ir 
du rytų vokiečių laivai įplaukė 
į Kinijos uostą Kantone. Ketu
ri sovietų laivai įplaukė į Hong 
Kongą ir Singapūrą, žemės ke- 
liai^ nėra didesnio tiekimo, nes 
sudaužyti geležinkeliai ir jų til
tai...

Kinija, kaip žinoma žvalgybos 
slubksniuose. nepritarė Hano
jaus karinei ofenzyvai, patarda
ma Hanojui tęsti tik partizaninį 
karą be tankų ir sunkiųjų gink
lų. Kinijai nepatinka sovietų 
įtaka Hanojuje ir ji nepritaria 
sovietų sunkiųjų ginklų naudo
jimui P. Viriname. Nežinia, ką 
laimės Kissingeris Pekine, ta
čiau artėja diena, kada Hanojus, 
be didesnės sovietų ar kitų pa
ramos. neišgalės tęsti karo P. 
Vietname.

buvo parinkta 32-tra sukaktis 
nuo garsios de Gaulle kalbos į 
Prancūzijos gyventojus iš Lon
dono. .lis tada ragino prancū
zus nepaisyti Paryžiaus vyriau
sybės pasirašytų karo prieš na
cių Vokietiją paliaubų ir kvietė 
tęsti kovą. Paminklo atidaryme 
dalyvavo apie 20,000 žmonių.



Kūno, proto ir jcusmy darnom pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

MITYBOS MOKSLO SUDŽT1NGUMAS
Prietarus ir nesveikus įpročius palikę, gilinkimės į 

mitybos mokslo sudėtingumą.
NaudĮngos mitybos reikalavimas

vertinant: religiniu, 
visuomeniniu, psi-

su-

Visi gilinkimės i mitybos prieš jam gimstant, mitybos 
mckslo esmę — tada suprasime svarba yra neįkainuojama. Pvz., 
daugeli mums iki šiol nežinomų, toks ankstybas skleroze susir- 
bet visada visiems naudingų da
lyk. i. Pirmiausia kiekvienas tu- 
r’’u t suprasti ir imti vertinti 
ma sto ir mitybos naudą žmo
gaus sveikatai, jo laimei, pajė
gumui darbui ir gyvenimo ne 
tik ::gumui, bet ir jo prasmingu
mu. Turime įsisąmoninti mais
to reikšmę žmonėm." įvairiais po
žiūriais ji 
kultūriniu,
chologiniu ir, pagaliau, ekono- 
m:niu. Nieko nepadės, pvz., net 
geriausio gydytojo patarimai 
mityboje, jei minėtos įtakos 
žmogų panašiuose jo mitybos 
r ūkaluose. Jau nuo mažens tu
rime įsigyti teisingą link maisto 
atsmešimą. Mat, vėliau bus la
bai sunku keisti nesveikus mais
to — mitybos įpročius sveikes- 
niais. čia tėvai turėtų neišleis
ti iš akių savo elgsenos: jie vie
ninteliai savo mažiesiems geros 
mitybos mokytojai.

. Maisto gerumas Įtakoja 
ligonio pasveikimą

Reikalinga kiekvienam
prasti, kad tinkamas- maistas 
skatina pasitaisymą ligoje. Rei
kia visų žmonių talkos, jei nori
me pagerinti savą ir savų vai
kų bei kaimynų mitybą. Ne tik 
profesionalai mityboje — gailes
tingos seserys, dietininkės bei 
gydytojai turi rūpintis sveiku 
maistu, bet ir kiekvienas patys 
turime neapsileisti mitybos rei
kaluose. Tik talkos būdu pa
jėgsime pagerinti savo mitybą. 
Tiek sveiki būdami, tiek susirgę 
turime vienas kitam duoti ge
ros mitybos pavyzdį. Meskime 
iš galvos, kad vien piliulė ar ope
racija mums yra sveikatos šal
tinis. Keiskimės tiesos priėmi
mui, kad ne tik nuo pat žmogaus 
gimimo, bet ir dar ir gerokai

girnas yra neteisingos mitybos 
skatinamas. Už tai neteisybę 
skelbia tie fabrikantų sugundy
ti gydytojai bei pirklių suklai
dinti laikraštininkai, kurie tvir
tina, būk gali riebiai valgyti, jei 
sveikas jautiesi, čia yra savų 

! gaminių piršimas žmogaus ne
sveikatos sąskaiton. Vėlu bus 
bet kokiam darbui pradėti ruoš
tis tada, kada per blogą mity
bą bus kraujagyslės užmūrintos. 
Tada žmogus tik pakasynoms 
turės ruoštis, o ne gydymuisi.

Mitybos mokslo būtinumas
Nesimaitinsi tinkamai, jei 

mitybos mokslo bent pagrindų 
nesuprasi. Todėl stenkimės bent 
minimaliai susipažinti su pagrin
diniais mitybos reikalavimais. 
Reikia sužinoti maisto medžia
gų užduotį mūsų atžvilgiu. Rei
kia suprasti, ;~kąd Įvairaus am
žiaus žmogus reikalauja skirtin
go maisto. Naudinga žinoti įvai
rias maistines medžiagas — jos 
yra šaltiniu kūmu reikalingo 
maisto. -Tada ne taip lengvai 
mus apgiaūdinės įvairūs maisto 
pirkliai, taip brangų mums mais
tą — neva “natūralų” pardavi
nėdami, kitus maisto gaminius 
— kad ir lygiai sveikus — peik
dami'

Svarbus yra maisto 
suplanavimas

; Lietuvoje net nemokytos mo
čiutės maistą virdavo — gamin
davo labai įvairų, čia jaunimas 
tik “pepsais” su bulvių džiūvė
siais, maitinas, o visi nori būti 
sveiki ir laimingi. Už tai Įpra
timas Į . suplanuotą — Įvairią mi
tybą yra .labai svarbus dalykas 
kiekvienam. Įvairus ir gerai su
planuotas maistas, jo kaina, ne- 
sugedimas, skonis ir patrąuklų-

Pagyvenusios moteriškės Alvudo užkandinėje stiprina sveikatą 
sveiku maistu.

Nuotrauka M. Nagio

ANO LOAN ASSOCIATION

Frank Zoga*. Present

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tu me but; Jums naudingi 
«r ateityje
Sąskaitos apdraustos iki

$20.000/‘

Passbook Savings 
All accounts corn- 
pounded daily — 

pa;d ouart^rfy

6%
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

ma. maisto padavime yra imp- 
leistini dalykai. Reikia supras
ti, kaip pritaikyti maistas įvai
riais susirgimo atvejais. Nepa
mirškime, kad žinių mityboje tu
rime semtis tik iš mediciniškų 
šaltinių — jokiu būdu ne iš įvai
rių pelnagaudžiy, taip atkakliai 
žmones mulkinančių.

Tapkime patys savos 
mitybos kalviais

Kiekvienas stenkimės pajėg
ti su savą mityba reikiamai tvar
kytis. Pasirinkime savo sko
niui — pomėgiui vien tik svei
kus — naudingus maisto gami
nius. Nesiduok apgaunamas mai
sto pardavėjų: žinok, ką reiškia 
dėžutėse maistas — mokėk at
skirti pelus nuo grūdų. Tokios, 
pvz. vaisių sunkos pavadintos 
“Home juice” neįsileiskime į na
mus. Turime tikros sunkos, bė 
konservuojančių medžiagų ir be 
cukraus paruoštos. Tik tokią ją 
ir naudokime, čia Amerikoje 
yra didelė galimybė likti svei
kam, bet ir tokia pat galimybė 
yra į niekus pavirsti, jei tik sa
vos galvos nevartosi. Lietuviai 
viršija kitas mažumas savu kul
tūringumu, susiklausymu ir ge
rais darbais. Lietuvoje dabar 
lietuviai mokslu, švarumu, darb
štumu pralenkia visus prispau
dėjus. Kaune-Vilniuje nė dulke
lės gatvėse nepastebėsi — tai 
ten moteriškės viską valo, tvar
ko. Tik mes čia neapsileiskime.

Liaukimės tikėję visokiems 
skelbimams maisto reikale. Nu
stokime vis naujų receptų val
gio paruošimui įvairiuose laik
raščiuose ieškoję. Seni, lietuviš
ki maisto gamybos būdai mums 
yra labai naudingi. Tokie šalti- 
barščiai, toks rūgusis pienas, 
tokie kopūstuose mėsos vynioti- 
niai... yra geros mitybos šaltinis 
ir lietuvės šeimininkės pasidi
džiavimas. Tik jau nustokime 
bepročiais rodytis, pvz. iš Lie
tuvos trynių pyragų — banku- 
keną parsiveždami. Jau senai 
įrodyta, kad sklerozė didėja bent 
tris trynius savaitėje naudojant. 
O čia po senovei dvarininkų iš- 
mislas vis dar lietuvius tebežu- 
do per jų pačių nesiorientavimą 
— -per nepajėgumą pasisavinti 
naudingo maisto, mums taip ryš
kiai medicinos patariamo.

Ne tik gerai valgius- iš gerų 
medžiagų paruoškime, bet ir pa
traukliai maistą valgymui patie
kime. Gydytojo paskirtą maistą 
tiek sveiki, tiek ligoniai 100% 
sunaudokime. Silpnesniems pa
dėkime pavalgyti. Ar melsimės 
ar ne prieš ir po valgio — visai 
nesvarbu. Daug naudingesnis 

bus mūsų elgesys, ar mes tal
kinsime seneliui, pvz., prieglau
doje esančiam pavalgyti. Vienas 
greičiau, kitas lėčiau kramto — 
todėl prisitaikykime prie lečiau- 
siųjų — jie irgi žmonės — jie 
irgi privalo apturėti daugiausia 
naudos iš maisto. Negalima, pvz., 
po 15 minučių komanduoti stotis 
ir po valgio maldą kalbėti, kaip 
tūloje lietuviškoje prieglaudoje, 
kad dabar praktikuojama. Tai 
nė Dievo, bet -tikro šėtono gar-- 
binimas toks nežmoniškas tų 
tvarkdarių prieglaudoje su sene
liais elgesys.

Jei kas dėl maisto neaišku — 
klauskite pas gydytoją ar gai
lestingą seserį — aiškinkitės, tik 
tamsybėje netūnokite.

Išvada. Ne kada jau kojų 
nepavilksime apie sveikatą gal
vokime, bet dabar — kol dar

bai. Jis ištyrė jr paruošė sąlygas Illinois Universiteto Circle tampus 
lietuvių kalbos pamokoms įvesti. Jis padėjo ne vien išspręsti ekono
mines problemas, gaudamas Lietuviy Fondo pradinę paramą, bet jis 
sugebėjo parūpinti lietuviy kalbos dėstymui reikalingus profesorius. 
Šį rudenį Illinois Universitete jau prasidės lietuviy kalbos dėstymas, 
iki šio meto užsirašė 125 studentai.

Pažymėjimas nagrinėtoj ui Leonui Raslavičiui. Andrew M. De Vours- 
ney, United Air Lines bendrovės viceprezidentas, įteikia tos pačios 
bendrovės ekonominių problemų nagrinėtojui Leonui Raslavičiui, 
United Air Lines štabo ūkio reikalų nagrinėtojui, pažymėjimą už pa- 
sitarnavimą visuomenei. Ponas Raslavičius, eidamas atsakomingas pa- ■ 
reigas bendrovėje, skyrė daug laiko ir energijos visuomeninei tamy-

CHICAGO, ILLINOIS M632 
PHONE: 254-4478

sveikais jaučiamės pradėkime 
tinkamu maistu negalėms at
sparumą gerinti. Nesiduokime 
jokiems pelnągaudžiams išnau
dojami. Keiskime blogus valgio 
įpročius geresniais. Nepalikime 
visos savo sveikatos priežiūros 
vien piliulei, degtinei ar cigare
tei. Neslėpkime savų negerumų, 
bet juos iš pagrindų taisykime. 
Geras, skanus,’ lietuvio gomu
riui priimtinas maistas yra lie
tuviui sveikatos šaltinis. Ne
lakstykime po svetimųjų krautu
ves itališkų picų bei kitokių svei
katos ardytojų ieškodami. Pa
prasta juoda duona, liesa virta 
mėsa, toks liesas lietuviškas sū
ris bei vaisiai su daržovėmis te
gul lydi lietuvi per visą jo gyve
nimą. Tokius palydovus kiekvie
nas iš mūsų imkimės dar šian
dien savo naudai kuodidžiausiai.

vaikščioti, jau tada Betirpsta ir 
neskauda. Ilgai sėdint, dešinės 
kojos padas kaista. Prašau pa
aiškinti Naujienose. Reiškiu 
pagarbą.

Atsakymas. Tik tamstos gy
dytojas po nuodugnaus ištyrimo 
pasakys tamstos negalę ir duos 
gydymą, patars. Iš čia paduoto 
aprašymo atrodo, kad tamsta 
turi pakenkimą stuburo slanks- 
telinės paduškėlės—disco, ta ne
galė vadinama slipped disc.

Ramybė tą negerovę gerina. 
Kietas guolis, šiltos sėdimos vo
nios, gorsetas strėnų srityje, iš
mokimas tinkamai kūną laiky
ti ir ji lankstyti, reikiama mank
šta — vis tai priemonės šitos 
negerovės tvarkymui. Laikas 
čia svarbiausias gydymas. Kar-

tais reikia operacijos būdu dis-į reikia šiltos vonios atpalaidavi- 
ką tvarkyti, šitą patars tamstos mui įtemptų raumenų. Tik jau 
gydytojas. Prisieis padaryti
Ray nuotrauką strėnų srities da per kompresą šildykit ar ste- 
(lumber spine and pelvic bones). čiai vonioje raumenis atpalai- 
žinoma, reikia pilnai visą kūną..............~‘
ištirti. Reikia sužinoti, ar skle
rozė neužkišo tamstos kojų gys
lų. žodžiu, rimtą ligą reikia rim
tai gydytis. Jei strėnas skau
dant skausmas metasi Į kojas -— 
jos skauda, tirpsta—tai yra žen
klas, kad iš nugaros strėnų sri
tyje einą nervai yra spaudžiami
— erzinami. Reikia atpalaiduo
ti tą į nervus spaudimą. Geriau
sia tam priemonė yra ne piliulė
— ji tik ligą užteplios, ne ją 
gydys. Reikia čia kokių trijų 
dienų poilsio ant kieto čiužinio, 
reikia imobilizacijos gorsetų,.

sausos šilimos nenaudokit. Visa-

duokit. Chicagoje gyvendamas 
tamsta gali kreiptis pirmiausia 
pas savo gydytoją. Jis pagal 
reikalą pasielgs. Gal reikės eiti 
,pas kaulų ligų gydytoją — or- 
thopedą, jų turime kelis savo 
tarpe: tai gydytojai šąbanienė, 
Girgžadas, Rudaitis... Sėkmės!

1BV3H JnoA diau
^kONRJ IdtfJH 
E.9 jnoA d|ai|

Pasiskaityti. Stiebeling, H. K. 
“Food in Our Lives”, in Food, 
The Yearbook of Agriculture, 
1959, D. C.: U. S. Printing Of
fice.

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Kojos nutirpusios, strėnos 
skausmingos — kas daryti
Klausimas. Daktare, prašau 

išaiškinti mano ligą ir kaip rei
kia gydytis. Pradėjo skaudėti 
strėnas, nugaros kaulą prie sė
dynės. Norint pasilenkti suke
lia baisų skausmą. Atsiguli — 
nebejauti spausmo. Pajutau ko
jų vidurinių pirštų nutirpimą. 
Po to sekė sekė blauzdų nutirpi
mas iki kelių, ir kojos rodėsi 
nebesavistovios. Po kurio laiko 
strėnų skausmai sumažėjo, ga
liu lankstytis, bet vis dar jau
čiasi nedidelis skausmas. Kojų 
nutirpimas taip pat sumažėjo. 
Dabar, kai pradedu vaikščioti, 
tai dešinioji koja nuo pėdos iki 
kelių pradeda tirpti ir skaudė
ti. Atsisėdus, nutirpimas ir 
skausmas praeina. Po to galiu

lr jaunimui Alvudas turi atsakančios užkandos — geru maistu atpratina 
vaikus nuo nesveiko valgio.

Nuotrauka M. Nagio

Good attentions never saved a penny.

It takes 1 commitment to save money. To 
you? family, to the future. And maybe to 
you? cooBtry. Good intentkms just aren’t

That’s why die Payroll Sayings Plan

aside from your check each payday and

asitocMttic saving power.
After all, it’s hard to spend money you

Oh, you’ll touch it someday. For that 
ause, or dream vacation, or for your

And now there’s a bonus interest

S years 10 months (4% the first year)- 
That extra 16%, payable as a bonus at

since June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
Plan. It’« a small effort, but it’s a big 
commitment. For you and your country.

'* ' * %' $< T*^*\
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Boaditre safe. If lost, Kolen, cr destroyed,
Rphce them. Whea seeded, they can 8e i K "A 

cashed at yew IxnL Tax may be deferred ♦ ♦
redempooR. And always remember, % - —

Take stock in America.
WH» higher paying ILS. Savings Sends.

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, JUNE 20, 1972



L. VAIČIŪNIENE

GRANDINĖLEI
(Tęslnys)

Pats šokis “kilmingas”. Jo 
poloneziškas iškilmingas plau
kymas, vaikštynės, pagal tak
tą J r vyraujančią tą pačią mu
ziką; pagal, poįoneziškai su
dėtas rankas, nusilenkimus da 
ro lenkų iškilmingo šokio Įs
pūdį, tik čia šokančių, kažin 
kodėl, apsirengusių lietuviš
kais tautiniais drabužiais.

Čia tokiu Trejiniu pradėta 
vestuvinių šokių virtinė, kaip 
lenkai dažniausiai tokiu Polo
nezu pradėdavo Lietuvos dva
ruose balius, kaip dabar pra
deda savo lenkiškas iškilmes, 
matomas ir kinuose.

Greitpolkė. Programoje pa
vadinta vikria Polka, žinoma, 
kad Polka pagal savo tautos ir 
kilmės būdą “charakteri” ne
gali būti nevikri, šoko 6 poros 
mergaičių su berniukais. Mer
gaičių drabužiai ištisai žali, 
vienaip raštuoti, lietuviško

ATSINAUJINUS
kirpimo, tik trumpi. Priejuos
tės Į baltą dugną.

Vis tiek, ar ji pavadinta pir
mąją lietuviško žodžio šaknį 
pridėjus greit... pasiūt... ar 
kitokią, Polkos lietuviška vėl 
nepadaro, o tik parodo jos šo
kimo ypatybę.

Tur būt, nėra kiek sąmonin
gesnio lietuvio, ypač kitatau
čio, kuris nežinotų, kurios 
tautos Polka. Būtent, čekų Pul
ką. Lenkai, pavadinę Polka — 
lenkė, ją savi naši. Pulkos, Pol
kos vardo yra čeku ir lenku 
tautinių narnų, bankų, restora
nų, kavinių, klubų ir šiaip įvai
rių sambūrių... O ši Greitpol
kė ištraukė mums iš pasąmo- 
nio ir prikėlė kitą Polką, atneš
tą vokiečių karių (karo metu), 
vadinamų Greispolke, lydimą 
dainos “tam ta drylia oira, oi- 
ra”... Greispolkė, pavadinta 
Gretitpolke, buvo plačiai šo- 
krakovekiškus žingsnius. Pav. 
karna vokiečių okupuotose, vė

Akimirka Grandinėlės šokiy pynės, praeitį mėty birželio 20 dieną atliktos Cleveland^, Statler- 
Hilto Kotelyje. Viduryje "jaunieji" D. Juodėnaitė lir J. Alšėnas.

Nuotrauką V. Pliodžinsko

i 
r B

liau grąžintose Lietuvai 
niaus krašto srityse. Tai labai 
galimas daiktas, nes vokiečių

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

ė r ą

Rusu okupuotoje Lietuvoie du jaunieji "veda".

Chicago Savings
__ and Loan Association

TOUR SAYINGS

UP TO

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-'
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

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina §2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Vii--karių buvo ir lenkų kilmės, iš. 
i vokiečių valdomų lenkiškų sri- 
į čių, po karo grįžusių Lenkijai 

iki Oderio.
Atrodo, kad mums savintis 

bet kokias polkas, jas Įsira
šant į savo parodomųjų liau
dies šokių šeimą ir stoti Į var
žybas su jų. savininkais, nėra 
nei garbės nei reikalo, nei ko
kio ypatingo meno, nei pratur
tėjimo.

Tiems lietuviams, kurie ar 
nežino, kieno tos polkos, ar 
šiaip jomis smaguriauja, atvi- 
resnieji kitataučiai ne kartą 
yra prikišę. Pora pavyzdėlių.

1970.IV.14 d. “Drabininkas” i 
kaip tik toki priekaištą patei
kia: “Vienas lietuvis mokyto
jas, kuris dirba amerikiečių 
mokykloje, jautė reikalą atsi
vesti savo kaimyną čeką” (i 
“Grandinėlės” koncertą) “Va 
irms ir parodys lietuvišką tau
tini meną, bet štai tam kaimy
nui atrodo viskas čekiška — 
rėžia polkas, sijonėliai ir pa
laidinukės kaip Prahoje”...

Arba štai Pietų Amerikoje , 
Felix Martinez Suarez, be ko 
kita, Venecuelo's rašytojų drau 
gijos narys ir žurnalistas, pa- 
klausėjai Jūratei Statkutei, ; 
“Dirvos” korespondentei, (Dir . 
va 1970. VII. 15), atsako: “Rei- 1 
kia tačiau nurodyti, kad “Gran
dinėlėj” kartojama “Polka” 
pietų amerikiečių akyse rišasi ( 
su slavų šokių sąvoka, it mes 
būtume norėję pamatyti dau
giau baltams būdingų bruožų. 
Kiek teko pastebėti, jūsų sa
vitas menas nereikalingas iš
orinės pagalbos”...

Elitas reikalas, jeigu mūsų 
kokio tautinio šokio ansamblio 
koks šokėjas norėtų parodyti, 
kad ir lietuvių yra profesiona
liškai šokančių kad ir tą Polką, 
dalyvautų dabar (ir kitą sykį) 
Amerikos laikraščiuose skel
biamame “Nacionalinės Polkos 
šokėjų kon teste, kuris Įvyks 
1972. VIII. 17 vakare Grand 
Parke prie Buckingham fonta
no (...) Įsirašyti miesto mero 
Įstaigoje tcl. 774-4416” (cita
ta)-

Rezginėlė. Jaunavedžių iš- ■ 
leidžiamasis šokis. Šoko daug 
vestuvininkų. Jie turi po juos
tą ir iš jų narsto rezginius, j 
turinčius reikšti jaunųjų tvirtą 
surišimą... Tai būtų lyg pa
kartotas iš katalikų tikybinių Į 
jungtuvių apeigų rankų sim
bolinis surišimas.

Mums nėra tekę matyti ir ’ 
skaityti užrašytų lietuviškų , 
vestuvių, kuriose būtų su juos- 4 
tomis veiksmas. Mūsų liaudies 1 
šokių, žaidimų narstytinė, lan- < 
dytinė regztinė išraiška tik per « 
rankas. Nei vestuvių dainose 
juostos neminimos. Kokia lie- j 
tuvių juostų paskirtis, manau, < 
aiškinti nereikia...

Mums yra žinoma, matyta | 
slavų (rusų, lenkų...) vestu- < 
vių vaizdų su spalvotais kaspi
nais ar jų juostomis. Da
bar ir čia matome kinuose. Ir J 
pats J. Lingys nepasako, kur 
jis Lietuvoje tokią vestuvių da
lį aptiko, ar tik programos su- J

darytojai neįrašė. Plačiau apie 
tai nesiaiškinant, tegu šį bei tą 
pasako čia Įdėtų pora nuotrau
kų, tikriausiai nemeluojančių.

štai Kultūros Baruose 1971 
2 Nr. matome nuotrauką tako 
su juostiniu stogu... Viršuje 
nuotraukos “15 cechas”, o ša
lia parašas: “Kauno radijo ga
myklos saviveiklininku šiokia
dienis” Patikrinkite. Tokių 
juostinių vaizdų kolkozų savi
veiklininkų pramogose yra ir 
ankstesniuose “Kultūros 
numeriuose.

Štai foto nuotrauka iš 
dinėlės” šokių “pynių”,

Baru’ V'

Gran- 
kuri 

buvo pademonstruota birželio 
mėn. 20 d. (bene 1970 m.) Stat
ler — Hilton viešbuty, Cleve- 
lande, kaip lietuviškos vestu
vės. Tokį lygiai vaizdą, taką 
su juostiniu stogu ir juo einan
čius jaunuosius matėme ir kon
certe Čikagoje 1972. III. 19. 
Kaip turėtume tai suprasti?

Šlepsiukas. Jaunųjų migdy- 
tinis šokis, išeitų anytos na
muose. Mes žinome, lietuviš
kų vestuvių žymią ir svarbią 
dali sudaro keltuvės, turinčios 
daug dainų .ir galimų šokių. 
Ir ta martelė (ar žentelis) ne 
taip jau migdomi. Daina “Kel
kis, martele, nors padirbėti, 
žalių rugelių nors pamalėti”.... 
Tiek to.

Šlepsiuką šoko nuometuotos 
lietuvės moterys ir vyrai, iš
eitų senyvesni... Bet pagal šo-

Ko reikia lietuvių jaunimo veiklai išjudinti?
1. Reikia daugiau tokių žmo

nių, kaip Antanas Saulaitis S. J., 
Romas Sakadolskjs, Robertas Se- 
lenis, Vytautas Kudzma, Algis 
Puteris, Algis Rukšėnas, Anta
nas Dambriūnas, Andrius Šmi
tas, Kęstutis Čižiūnas, Viktoras 
Stankus, Antanas Razgaitis, Jū
ratė Jasaitytė, Jūratė Pažėraitė 
ir eilė kitų aktyvistų.

2. Įsteigti lietuvių aktyvistų 
“Peace Corps” — sudaryti gru
pę aktyvių jaunuolių, kurie ga
lėtų praleisti vienerius metus 
bendruomenės darbe, skatinda
mi jaunimo veiklą, keliaudami 
po kolonijas — koordinuodami, 
palaikydami ryšius tarp visų 
jaunimo centrų. Turėtų būti su
darytas atskiras fondas šiam 
reikalui, o visos lietuvių organi
zacijos, įskaičiuojant ir L. B., tu
rėtų remti šį svarbų projektą.

3. Atnaujinti Lietuvių Stu
dentų Sąjungą — sudaryti ryž
tingą valdybą, atgaivinti skyrius.

4. Išleisti Lietuvių veiklos 
vadovėlį “Lithuanian Action Ma
nual” — panašų į “Baltic Action 
Manual”, išleistą I Pabaltiečiii 
Informacijos Kongreso. Ten tu
rėtų būti išdėstyti konkretūs 
pavyzdžiai, kuo jaunimas gali 
prisidėti prie laisvinimo ar pa
našių darbų; — Kaip jie gali 
palengvinti Lietuvos padėti, pvz. 
katalikų persekiojimą ir t. t. 
Duoti tame leidinyje adresus vi-

sų Įstaigą, kurios galėtu suteik
ti norintiems reikalingu infor
macijų.

Čia.būtą arba Vliko arba Al
tos darnas. Įdomu, kaip ilgai 
reiks laukti, kol tai bus įvykdy
ta, — apie tai senai vis kalbame, 
tačiau nieko nedaroma!

5. Sudaryti Lietuvių “Compu
ter Dating” sistemą — arba vy
resniems daugiau pritaikytą 
“Lietuvių Kultūros Išlaikymo 
Sistemą”. Daug visuomenės vei
kėjų nusiskundžia mišriomis ve
dybomis, tačiau mažai kas dėl to 
daroma... LJIC mėgino nesėk
mingai sudaryti šią senai reika
lingą sistemą... Trūko tik $500, 
tačiau negavo paramos, nors ir 
kreipėsi į lietuvių spaudą bei II 
PLJK valdybą.

6. Išvystymas Lietuvių Jau
nimo Informacijos Centro tiks
lą, darbų, bei finansinės para
mos “Lietuvių Jaunimo” laikraš
tėliui.

kio paskirtį, vyrai per smagiai 
visaip šokinėjo. Apie šitą nau
jos paskirties šoki, neturėda
mi tikrų duomenų, iš kur jis ir 
t. t., tuo tarpu ką nors tarti su
silaikome.

7. Visuomenė bei veiksniai,, 
pvz. Vlikas, Altas, LB, turėtų 
remti šiuos žygius ne vien žo
džiais, bet ir lėšomis. Ta pagalba 
turėtu ateiti dabar, — ne kai 
bus jau pervėlu visa tai atlikti, 
kada jaunimo dar mažiau, ir 
norinčių veikti skaičius suretės.

8. Paskutinis yra savaime su
prantamas visiems...

“Mažiau kalbų — 
darbų”. G.

(Lietuvių Jaunimas

daugiau
Karosas

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI ’’NAUJIENAS’

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki 520,000.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

1
UNIVERSAL

_ _______  .   -    X A ... . .. . _ 4- - ■  - .VT .,.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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(Tęsinys)
Jie taieko viliojančio kon

krečiai negalėjo pasiūlyti nei 
ūkininkams nei miestiečiams, 
o juo labiau darbininkams.

Nemokėjo nė tautininkų 
spaudė prieiti prie rinkikų ma
sės. Nesugebėjo net sukritikuo 
ti rinkiminėse platformose 
gausiai žadamų ir net realiai 
neįgyvendinamų pažadų ku
riais viliojo ūkininkus ir darbi
ninkus kairiosios ir dešiniosios 
partijos. Jų spauda daugiau-

šia tenkinosi kritikavimu val
džios aparate byvusių partijos 
viršūnėse asmenų pasireišku
siais nesugebėjimais, korupci
ja ar išeikvojimais. Vieni iš jų 
buvo tik išpūstas burbulas, ki
ti jau pasenę ir mažai dėmesio 
verti dalykai. Tai tik sukelda
vo rinkikų juoką, o ne pasipik
tinimą. Taip sakysime, buvo 
ir su dr. J. Purickio sacharino 
byla. Jiems neatrodė, kad' jis< 
būtų valstybei padaręs žalos 
ir tą sachariną pirkęs už vals-

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

Tebemaitina žmones tuščiais žodžiais
Rusijoje valdžią pagrobusieji bolševikai “komunis

tinę santvarką” jau stato ir dailina ištisus 50 metų, o lie
tuviškieji komunistai to amato mokosi dvidešimt penkeris 
metus, bet iki šio meto jie dar nepajėgė pasigaminti pa
kankamai maisto produktų ir aprangos. Sovietų karo jė
gos, čekistų batalijonai ir aukštesnių partijos komitetų 
nariai gražiai apsirengę ir apskritai atrodo, bet papras
tiems žmonėms tenka tik per krautuvių langus žiūrėti į 
gražiai atspausdintus mėsos ir dešrų paveikslus. Krautu
vėse nėra pakankamai mėsos ir gerai iškeptos duonos. 
Reikalai šiek tiek geriau atrodo pačioje Maskvoje ir ke
liuose didesniuose rusų miestuose, bet platiems krašto 
gyventojams maisto dar nėra.

Gamybos “komunistai” nepajėgė suorganizuoti, bet 
propagandos mašineriją jie turi nepaprastai gerai orga
nizuotą. Teisybė, jie propagandai išleidžia nepaprastai 
dideles sumas. Propagandos organizacijoje dirba labai 
didelis žmonių skaičius. Į sovietų propagandos mašineri
ją yra įkinkytas kiekvienas žurnalistas. Labai didelis 
spaudimas daromas i pajėgesnį rašytoją, poetą, muziką 
ar kitokį menininką. Jeigu jis leidžiasi įstumiamas į pro
pagandistų eiles, tai jo vardas pradeda dažniau rodytis 
spaudoje. Bet jeigu žmonių apgaulei pas jį nėra reikalin
go nervų atbukimo, tai jis nepajėgs prasimušti į meni
ninkų eiles.

Maitinti didelį propagandistų ir žurnalistų būrį taip 
pat ne toks lengvas dalykas. Galima metus kitus kartoti 
tuos pačius tuščius lozungus, bet žmonėms jie pradeda 
nusibosti ir įgrįsti. Jie įgrįsta ir patiems propagandistams. 
Tą supranta propagandistai. Partijos centro komitetas lai
ko didelį planuotojų štabą naujiems dalykams išgalvoti. 
Dabartiniu metu “tarybinėje” Lietuvoje propagandis
tams instrukcijas paruošia ir įsakinėja Juozas Nekrošius. 
Jis yra Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komiteto 
propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjas. Paskutinė jo 
instrukcija žurnalistams, rašytojams ir poetams yra tokia:

“Spaudos dieną ir Pravdos šešiasdešimtmetį mes 
pažymime, galvodami apie konkrečius darbus bei 
uždavinius, apie tai, kad būtina nuolat aštrinti 
plunksną. Žurnalistų dėmesys taip pat sutelktas 
į TSRS penkiasdešimtmetį. Mums itin svarbu paro
dyti Tarybų Sąjungos'susikūrimo istorinę svarbą, 
pačia plačiąja prasme akcentuoti leninines nacionali
nės politikos triumfą, atskleisti teiginį, kaip nuro
dyta TSKP XXIV suvažiavime, jog “socializmo kū
rimo metais mūsų šalyje susiformavo nauja istori-

nė žmonių bendruomenė — tarybinė liaudis”. (Tiesa, 
1972 m. geg. 5 d. 2 psl.).
Ne tik rusų okupuotoje Lietuvoje nėra jokių tarybų, 

nėra jokios tarybinės vyriausybės, nėra tarybinės sant
varkos, o dabar Nekrošius įsakė Lietuvoje'veikiantiems 
žurnalistams įtikinėti žmones, kad rusų okupuotoje Lie
tuvoje jau atsirado ir tarybinė liaudis. ’

Lietuvoje yra įvesta okupacinė rusų tvarka. Rusų 
karo jėgos panaikino krašto nepriklausomybę, niekais 
pavertė demokratinės Lietuvos konstituciją, prievarta 
prijungė Lietuvą prie Sovietų Sąjungos ir prievarta pri
metė Lietuvos ' gyventojams “tarybas”. Lietuvoje vei
kiančioms “taryboms” kandidatus statė tiktai rusų pa
statyti Lietuvos komunistų partijos centro komiteto na
riai. Ne lietuviai komunistai išsirinko partijos centro ko
mitetą, bet rusai komunistai lietuviams parinko centro 
komiteto narius. Jeigu kuris lietuvis komunistas neno
rėjo pasiduoti visiškai rusų komunistų partijos discipli
nai, tai tą rusai Minske ramiai likvidavo. ' Lietuvos parti
jos centro komiteto nariai turėjo būti ir rusų saugumo 
organų tarnautojai. Guzevičius turėjo 'sovietų policijos 
generolo laipsnį, jis galėjo šokdinti komunistų partijos! 
narius pagal rusų užgaidas.

Jeigu Lietuvoje 'būtų leista žmonėms statyti kandi
datus į vadinamų “tarybų” rinkimus,’ jeigu gyventojams 
būtų leista pasirinkti geriausius kandidatus, "tai tada ko
munistai galėtų kalbėti apie tarybinę valdžią. Tokių- rin
kimų nebuvo, todėl Lietuvoje nėra ir tarybinės valdžios. 
Dabar naujai pradedantis kilti komunistas Juozas Nekro
šius jau įsakinėja žurnalistams išrasti “tarybinę liaudį”. 
Reikia manyti, kad gerą pusmetį, o gal ir ilgiau okupuo
tos Lietuvos žurnalistai aštrins plunksnas apie nesamų ta
rybų nesamą liaudį.

Prieš dešimtį metų Vilniaus Universitete žurnalistiką 
baigęs ir visus kursus išėjęs Nekrošius'nesitenkina naujo 
darbo išradimu. Jis reikalauja, kad kiekvienas žurnalis
tas taip pat parodytų “išradingumo”. Jo instrukcija ši
taip skamba:

“Viena svarbiausių spaudos funkcijų — Organi
zacinis darbas, telkiantis žmones kūrybingai veik
lai. Skatinti mintį, žadinti iniciatyvą, sumanumą, 
iškelti ir išaiškinti uždavinius, mobilizuoti mases jų 
sprendimui — visų žurnalistų pareiga”. (Ten pat.). .
Visiems lietuviams būtų daug geriau, jeigu'pats Ne

krošius ir visi tie žurnalistai, kuriuos jis nori įtraukti į 
“tarybinės liaudies” “išradingumą”,, patys eitų dirbti’. 
Būtų daugiau naudos, jeigu komunistinė spauda nesL 
verstų tuščiais žodžiais, bet imtųsi konkretaus gamybi
nio darbo. Dar būtų geriau, jeigu Nekrošiaus valdomi 
žurnalistai, dabar verčiami melą melu tepti, imtųsi'kas
tuvą ir eitų kopūstų sodinti.

tybės pinigus. Jiems daugiau
sia atrodė juokinga, kad dr. 
J. Purickis užsiėmė tokiu smul
kiu šmugeliu, kad būdamas ku
nigu ir dargi ministeris, jis tem 
pė su savim sacharinu pakrau
tus lagaminus, užantspauduo
tus valstybės antspaudais.

Plakte plakė save, vis dar 
teberašydami apie vykdomą že
mės reformą, kad ji sugriau
sianti Lietuvos ūkį. Daugumos 
rinkikų nuomonė buvo priešin
ga, o jų pasisakymai buvo ver 
tinami kaip noras gelbėti nusi
gyvenusius bajorus dvarinin
kus. Net kai rinkiminis agita
torius iš tautininkų norėdavo 
prabilti nuo bačkos turgavietė
je turgaus dieną, dar nepradė
jus jam nė agitacinės kalbos, 
žiūrėk, koks nors valstietis tuoj 
šūktelėdavo, paminėdamas to
je vietoje kokio nusigyvenusio 
bajoro dvarininkėlio pavardę, 
užklausdamas, ar tai jis atva-

• žiavęs jam padėti. Kildavo 
juokas ir pačiam agitatoriui 
tekdavo ristis nuo bačkos ne
pradėjus nei kalbėti. Dėl tos

1 priežasties, tur būt, rinkiminiu 
metu provincijos miesteliuose 
iš tautininkų srovės agitatorius-, 
būdavo labai retai atskrendan- 
tis paukštis. Jau, rodos, apie 
tą žemės reformą ir kalbėti ne 
buvo prasmės rinkimų metu. 
Steigiamajam seimui priėmus 
žemės reformos įstatymą, pre
latas Krupavičius, buvęs že
mės ūkio ministeris, galima sa
kyti, jau ir realiai spėjo jį įgy
vendinti. * Dvarininkų žemės 
buvo ne tik nusavintos į vals- 
tybinius fondus, bet jau’ kuone 
šimtu procentų spėtos išdalyti 
savanoriams, bežemiams, maža
žemiams. Tie, kuriems nebuvo 
spėta išdalinti tą pažadėtą; že
mę, jau turėjo dokumentus jos 
gavimui, tik matininkai nebu
vo spėję atlikti techninio dar
bo. Jau ir po gruodžio-17 die
nos perversmo, kai tautinin
kai savo rankose turėjo valdžių 
jie nieko reikšmingo nebegalė
jo padaryt? pagal- savo skelbtą
ją programą. Galima net teigti, 
kad ir jiems teka užbaigti tą 
žemės reformą pagal išleistus 
reformos nuostatus ir tęsti dar
bą Į pabaigą, pagal prel. My
kolo Krupavičiaus • nubrėžtąjį 
planą. Ką gi kita ir bebuvo ga
lima daryti ? Negi atimsi tą 
žemę iš gavusių naujakurių, 
kurių didelė dalis buvo sava
noriai ir kuriuos buvo pažadė
ta aprūpinti žeme, kada jie 
stojo laisvu noru į kariuomenės 
eiles, kai prezidentu buvo tas 
pats Antanas Smetona. Tad 
gal tik keliolika asmenų atga
vo nepadalytą žemės normą 
iki 150 hektarų, šiaip jau! ir 
toliau matininkai atidalindavo 
pažadėtą žemę naujakuriams. 
Tiems savanoriams, kuriems 
tos žemės trūko, buvo duoda
ma miško, kurį valdžia par-

duodavo pirkliams ir pinigus 
atiduodavo savanoriams — kū
rėjams. Greit, tur būt, ir patys 
įsitikino, kad ir bę stambesnių 
žemvaldžių su ūkio kooperaci
jos pagalba gali kilti ūkis, pa
siekti dar didesnio našumo ir 
tokios ūkinės pažangos ir ger
būvio, kokio Lietuva dar nie
kados nebuvo pasiekusi.

Gal ir Vincui Krėve? — Mic
kevičiui tie rinkimai pravėrė 
akiračius ūkinianie politinia
me Lietuvos gyvenime bei at
šaldė jį nuo pačios tautininkų 
užsibrėžtos Lietuvos tvarkymo 
programos. Be abejo, pražu
vo ir viltis su tautininkais 
išeiti į platesnius vandenis vi
daus politikoje. Nors jis, kaip 
žinome ir buvo 1925 metais 
tautininkų pirmininku, bet 
rinkiminiuose sąrašuose buvo 
pačių tautininkų nustumtas į 
tokią eilę, jog nebuvo vilties 
laimėti seimo atstovo vietą ir 
prie geriausių rezultatų. Tuose [M. Sleževičius 
1926 metų rinkimuose tautinio-1 valdžios vairo, 
kai telaimėjo seime, berods, 
tris vietas, ir tai, tur būt, dėl 
to, kad rinkimuose jie buvo 
susiblokavę su valstiečiais liau
dininkais. Tad ir be asmeniš
kų priežasčių buvo progos Vin
cui Krėvei — Mickevičiui persi
galvoti, kad jam visai nepake
liui su tautininkų srove. Nors 
jis jau buvo, rodos, spėjęs nu
tolti nuo jų, bet visuomenė ma 
žai ką apie tai žinojo. Rodos, 
net ir spauda nieko nebuvo apie 
tai užsiminusi. Tad kai įvyko 
1926 metais gruodžio 17 dienos 
perversmas, net nemažai ir pa
čių kauniečių gerokai nustebo, 
kad naujos valdžios viršūnėse 
visai nefigūravo Vinco Krėvės 
— Mickevičiaus pavardė. Ma
tos jie tebelaikė jį stambiu tau
tininkų šulu.

Tokiais momentais, kai ka
ro cenzūra užčiaupia kietai 
spaudos lūpas atviram' teisin
gam žadžiui apie valdžios reži- 
toą ir jos leidžiamus potvar
kius bei neleidžia nieko neigia 
mos pasakyti' prieš valdžioje 
esančius asmenis net ir tada, 
kai jie daro klaidas, ta? savai
me atsiveria plačiai durys? į 
gandų pasaulį. Taip iš nusiste
bėjimo pereita į spėliojimus ir 
Vinco Krėvės — Mickevičiaus 
atveju. Nors, žinoma, tuose 
ganduose jis netapo centrine 
figūra, bet pakalbėta apie tai 
gana dažnai. Vieni teigė, kad 
jis nebuvo kviečiamas, kiti vėl 
tvirtino, jog jis pats nesutiko, 
nes tokiam sukilimui jis nepri
taręs. Kalbėta, jog nuversti 
tokius patriotus, kaip dr. Kazį 
Grinių ir adv." Mykolą Sleževi
čių, jokiais sumetimais jam tai 
buvo nepateisinama', ypač mo
raliniu atžvilgiu. Juk pats adv. 
Mykolas Sleževičius stovėjo vy
riausybės priekyje 1919 — 20 
metais, kada organizavosi pati 
valstybė. Jo dėka juk ir sava-

norių pulkai tesusiorganižavo, 
nes prof. A. Voldemaras, pasi
rašydamas ir pirmąjį kariuo
menės įsteigimo įsakymą, vis 
tebegalvojo, kad Lietuvos vals
tybei atsteigti nebus reikalinga 
kariuomenė. Užtenka esą tik 
tą nepriklausomybę paskelbti, 
suorganizuoti valstybinį apa
ratą ir to jau užteksią, kad pa
tenkintų prez. Wilsono paskelb 
tuosius tautų apsisprendimo 
punktus. Juo labiau, kad vo
kiečių ir rusų— bolševikų ka
ro baigimo sutartyje Lietuva 
ir kiti kraštai buvo atskirti nuo 
buvusios rusų imperijos kaip 
savanoriškai atsistatančios vals 
tybės. To pat jis tikėjosi ir iš 
santarvininkų pusės. Tad ir į 
kariuomenės suorganizavimą 
jis žiūrėjo, kaip į vidaus sau
gumui užtikrinti jėgą. O to, esą, 
galima pasiekti Šveicarijos pa
vyzdžiu. Tad kariuomenės or
ganizavimas prasidėjo, kai adv.

atsistojo prie 
Todėl V. Krėvė 
ir manęs, jog 

nereikėję tokio
•— Mickevičius 
vien dėl to ir 
sukilimo tvertis. Kas sugebėjo 
sukurti valstybės galią, tas 
mokės ir išsaugot? ją nuo žlu
gimo. Žinoma, tokie teigimai 
ateidavo, aišku, iš kairesnio 
liaudininkų sparno:

Pasigirdo ir kitokių spėlioji
mų. Esą, tikrai Vincas Krėvė 
— Mickevičius nepritaręs to
kiam sukilimui, jį smerkęs, 
net labai širdęs ir pykęs, nes 
pats menamai galvojęs ii ruošęs 
sukilimą. Girdi, nenorėjęs tik 
išeiti prieš K. Griniaus ir M. Sle
ževičiaus vyriausybę ir laukes, 
kad jei jie nepajėgs patys susi
tvarkyti, įsimaišysią į tą suirutę 
bolševikai, Tada, esą, jis gal
vojęs duoti lemiamą smūgį 
raudoniesiems, atsistojęs val
džios viršūnėje. Tad jis ir šir
dęs; kad tautininkai su krikš- 
įČibnimis demokratais susimer
kę rado paramos kariuomenės 
sluoksniuose, su kuriais būk 
jis daug anksčiau palaikęs są
lytį. Sąmokslininkai-užbėgę jam 
už akių ir pasinauloję jo ten tu
rėtais- ryšiais.

į(Bus daugiau) s"

Perdaug rabinu
I UPI praneša, kad Izraelio imi
gracijos viršininkas pulk. Jero- 
cham Amifai nusiskundęs, kad 
Izraelyje “turime šiuo metu per
daug rabinų, bet permažai me
chanikų ir vandentiekio insta- 
liatorių (plumberių). “Šių pa
starųjų labiausiai esam reika
lingi”, pareiškęs Amital atvykęs 
i San Francisco, CaT., ieškoda
mas norinčių j Izraelį keltis 
verslininkų ir amatininkų.

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

: VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos

24
Taigi senoji Lietuva ištisus šimtmečius, 

išbuvo trijų krikščionybės tautiniai religi
nių sektų veikiama, būtent: stačiatikių — 
rusų popų su “Rože caria (jų tiesioginį vir
šininką — “jjopiežių”) chrani! (Dieve, sau
goki carą), katalikybės — virtusios į “pols 
ka wiarą” su “Bože což Polska”... ar 
“Jeszcze Polska nezginiela”... (Dar Len
kija nežuvo) ir galop, vokiškoji: “Deutsch
land ueber alles! (Vokietija virš viską)...

Lietuvos mažuma — žydai, krikščio
nybės pradininkai, savo sinagogose ir ben
druomenėse (getuose) hermetiškai nuo 
lietuvių užsidarę (tik egzistencijos verčia
mi, suėmę visą prekybą į savo rankas), 
gyveno savo pasenusio tikėjimo dogmose 
ir prietaruose, Įsitikinę esantys Dievo iš
rinktąja tauta, laukė ateinant jų ‘dvasiai 
atitinkančio mesijo.

Nors lietuviai turėjo ir savų dvasinin
kų, bet jie priklausė nuo svetimųjų malo
nės, buvo jų įtaigojami, prievartaujami ir 
terorizuojami. Gerai pasvarstykime, ar 
ne šiose ir svetur lietuvių tautą' užplūdusio
se, jos nuolankiai priimtose nelaimėse,

glūdi “lietuviškų pilkapių nuo Vyslos iki 
pat Maskvos” pradžia ir galas?

Nuostabu, kad tuose sunkiuose dvasi
nės priespaudos laikuose pabudo lietuvyje 
jo prosenelių panteistinė meilė gamtai ir 
išsiliejo nepaprasto jausmo ir grožio eilėse. 
Prisiminkime: kun. Donelaičio “Pavasario 
linksmybes” , kun. Maironio “Vasaros nak
tis”, vyskupo Baranausko “Anykščių šile
li”, kiek vėliau Putino — ankstybojo ru
dens nakties maldą, prie parymusio prie 
kelio, mėnulio šviesoje Rūpintojėlio. Po 
šių eilių jau sekė: Lietuva brangi... Jau 
slavai sukilo...

Daktaro Kudirkos Varpas gaudė pct 
aklinai rusų uždarytą sieną: Kelkite! 
Kelkite!... Lietuva! Tu turi tapti hidra šim
tagalve... Tvirtu namu, kurio vienam stul
pui griuvus, jo vieton, kitas atsistoja... 
Lietuva!... Tavo praeitis didinga, tu did
vyrių žemė, tavo vaikai tcseinia stiprybės 
iš praeities ir eina dorybių keliais... Mei
lė Lietuvos amžinai tedega mūsų širdyse, 
vardan jos, vienybė težydi!...

Po tiek amžių dvasinės ir politinės ver
gijos metų, tie 20 savarankaus gyveninio 
metai Lietuvoje, praėjo, kaip nuostabi 
vienos dienos pasaka, su stipriom prošvais
tėm, viltim ir polėkiais į lietuvių tautos 
šviesesnį, laisvesnį, dvasinį ir politinį gy
venimą... Bet ir vėl šėtono žemės turtais 
sugundytos dvi priešingos, bet tos pat pri
gimties jėgos apgaulingai susibičiuliavę, o

po to, pavydo vedamos,- su tokiu dideliu 
rūpesčiu, meile, darbštumu-' išpuoštuose 
Lietuvos laukuose bei sodybose, užgrojo 
pragaro mirties simfonijąi '..

Sunku aprašyti ir apsakyti, kiek lietu
vių tauta nukentėjo ir kenčia iki šiai die
nai. ..

Mūsų didelis būrys, laimingai išvengęs 
karo ir jo neviltingų mumš pasekmių, lai
mingai pasiekę mums svetingus kraštus, 
davėme viešai ir širdy priesaikos žodi — 
būti savos, pavergtos,’ šėtono' nualintos 
šalies ambasadoriais, koVūnais už jos iš
laisvinimą. Jei ne mes senesnieji, toi mū
sų vaikai, anūkai, toki pat mūsų išauklė
ti šimtaprocentiniai lietuviai, kaip ir mes 
patys -- basom kojom lietę tėviškės bran
gią žemę ir jos gaiviu oru kvėpavę—

Iš tiesų, mes tą 20 metų>- į įvairias sro
ves, sroveles susiskaldę, dirbome kiek ga
lėdami ir išmanydami, pešėmės, įtarinė- 
jome, pavydėjome, lenktyniavome, pei
kėme ir gyrėme — vienus gerai, kitus 
blogai dirbančius. Daug ką pamiršę, ar 
atidėję i šalį, daugumas mūsų veiksnių 
Lietuvos laisvinimą skaitė aukščiausiu, kuo 
ne vieninteliu uždaviniu. Kaip į visą tą 
darbą pažiūrėjo ir mus pačius apibūdino 
bešalis, nesuinteresuotas, vien gero lietuvių 
tautai geidžiąs svetimšalis, nesvarbu kas 
jis būtų: prancūzas, vokietis, ar italas, jo 
svarbesnes mintis daviau- ankstesniam sky
relyje. Daug svarbiau^ kad Herr Wirt,

kaip'įžvalgus, modernus ir nuoširdus Kris
taus evangelijos dėsnių apaštalas;, nurodė 
kas mums tremtyje pirmiausia- turėtų rū
pėti, ko ir kuriuo keliu siekti. Ypač mane 
sukrėtė kai kurie jo pateikti religiniai dva
sinio ir socialinio amerikiečių gyvenimo 
duomenys. Kaip toli nueita nuo pritaikini- 
mo gyvenime pagrindinių Kristaus evange
lijos dėsnių! Man, pažinusiam caristinę 
Rusiją ir bolševizmo Įsigalėjimą joje, da
vė aliuzijų jam pastebėti, kad amerikiečių 

■katalikų dvasininkijos pradėta eiti rusų 
popų keliais. Herr Wirt buvo nuomonės, 
čia reikią atkreipti dėmesį Į tai, kad rusų 
popai buvo vedę ir šeimos rūpesčiais ap- 

. krauti. Jie, duodami savo veiklos atskaitą, 
dar galėsią teisintis, kad tai vertė juos 
nusižengti ir nevisuomet suderinti savo 
veiksmus su tikėjimo principais. Be to, 
dauguma jų buvo dideli’ obskurantai ir 
nuo senų laikų vien carų, kaipo vyriausių 
provoslavijos bažnyčios viršininkų, tar
nybai ruošiami.

Randu reikalo paryškinti dar porą iš 
mūsų pokalbio dalykui. Turiu pastebėti, 
kad jis mėgo kai ką pasakyti, su doze tam 
tikro, sakyčiau anekdotiško humoro. Tas 
man davė drąsos jam priminti, girdėtą čia 
Čikagoje vieną gal anekdotą, o gal ir tikrą 
prietikį. Lankėsi čia Čikagoje vienas Va
tikano monsinjoras X pas vietos lenkų kle
boną. Jis, kaip įprasta- lenkui patriotui, 
vis kėlė didelius lenkų nuopelnus kataliky-

bei, kiek daug čia lenkų puikių bažnyčių 
: pristatyta, ir kaip daug lenku aukų sudė- 
i ta... Jis siūlė tai pamatyti. Mons. sutiko 
su sąlyga, kad ir kitų tautybių bažnyčias 
lankysią. Taigi, buvo aplankytos tie tik 
lenkų, bet pakeliui kai kurios vokiečių, 
lietuvių, airių... bet italų neradę. Klebo
nas, norėdamas pabrėžti lenkų prieš visus 
pirmenybę, grįžus namo, sako: “Sakykit; 
kas čia būtų? Italai, yra katalikiškiausias 
Europoje kraštas, ir jų čia yra, bet savu 
bažnyčių neturi? Mons; jam pašaipiai at
sakęs: “Italai duoda popiežius, kardinolus 
ir kt., o už tai bažnyčias jiems turi pasta
tyti lenkai, vokiečiai, lietuviai...

Į tai Herr Wirt šypsodamasis pasakė: 
“business is business”, tą pati jums gali 
pasakyti ir airiškų kurijų “biznieriai”: jū
sų statybos bažnyčios užrašytos ir priklau- 

;so-visiems katalikams, už tai jūs turite “lie- 
. tuviškus” klebonus. Tik, žinoma, jie jums 
nutylėsią, kad tie klebonai daug uoliau 
sugeba pinigus kolektuoti, negu tikri airi* 
šiai. Jie čia gimę ir gerai žino nuo ko pri* 

įklauso: vieniems rūpi bažnytiniai rangai; 
kitiems ir turimoji klebono vieta, su beį 
sąlyginiu iš viršaus padiktuotų parėdymą 
pildymu...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef-: PRospect 8-3229 
Rezid. t»l«f4 WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
auo 7 iki 9 vaL ’ak. Treč. uždaryta. 

1 į 1. i —— -

Rol tek 239-4683

0R. K. G. BALUKĖS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula»ki Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambini i 374-8012

Talaf.: P Rospact 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE > 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. 8. SEITON 
>MKĖTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJĄ 
Tolof. 695-0533

Fax Velky Modicol Confer 
860 Suramlt St.

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofisu: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Firmadieniaia ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrad., penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Ros.: GI 8-O87S

DR. W. EISIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. KeĄįo Ave., WA 5-2670 

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

Nauji filmaiFILMAS GARBINA AMERIKOS GRIOVĖJUS
GUSTAITIS
vietos valstybinę įstaigą, išvogė 
kariuomenės šaukiamųjų sąra
šus ir juos apipylę žibalu, sude
gino aikštelėje. Atvažiavusi po
licija visus suėmė. Teismas. Ga
vo po du ar tris metus kalėjimo.

Viskas paimta labai vienapu
siškoje šviesoje: kaltinama 
Amerika (JAV-ės) kaip karo nu
sikaltėlis, kaip žudanti nekaltus 
žmones Vietname, kaip nusikals
ianti pagrindiniam žmogišku
mui. Duodama baisiausių Viet
namo karo vaizdą. Amerikiečių 
policija malšina demonstracijas. 
Teisme nusikaltėliai, tie devyni 
sąrašų pavogėjai ir sųdeginto- 
jąi, ne tiek ginasi, kiek puola 
ir kaltina Ameriką, jos vyriau
sybę, ir visus pąląikančius karą. 
Tie nusikaltėliai kalba tarsi bū- 

dona spalvomis išklotu keliu. Ap- Į nugalėtojai, o vyriausybė nu-

ALGIRDAS
Amerikos filmų pramonėje 

atsiranda vis daugiau ir tiesiogi
niai kenkiančių savai valstybei. 
Jie ne tik gamina kairėn pakry
pusius filmus, ne tik užgniaužia 
pastangas paleisti prieš komu
nizmą nukreiptus, bet pradeda 
net aiškiai palaikyti Amerikos 
(JAV-ių) griovėjus, priešingus 
vietinei santvarkai, vagiančius 
ir deginančius kariuomenės są
rašus. Dar blogiau, tokius pri
stato kaip herojus, kaip demo
kratijos ir laisvės ir kaip nelai
mingųjų gynėjus.

Važiuoju į American Film In
stitute, esantį 501 Doheny Rd., 
Beverly Hills, Calif. Aukšti, me
taliniai, ornamentuoti vartai. 
Sargybiniai prie jų. Pasižymi 
pavardes. Aukštyn balta ir rau-

linkui parkas. Raitausi iki aukš
tų mūrų. Kolonos, vartai, takai, 
sienos, mūrai, kiemai, sodai. 
Sunkios durys. Vėl sargybinis. 
Telefonai. Lipu žemyn marmu
ro laiptais. Aplinkui kolonos. Di
džiulės filmavimo scenų nuotrau
kos. Minkštos sėdynės. Paauk
suoti stalai. Filmui salė ir sce
na. Programos, Minkštos, pliu
šo, kėdės.

Pradeda. Sužėri vardas: “The 
Trial of the Catonsville Nine” 
(Catonsvillės devynių teismas).

Vaizduoja, kaip devyni nusi
kaltėliai, vadovaujami dviejų 
kunigų, brolių Berringan, 1968 
m. įsiveržė į Catonsville, Mass.,

GRADINSKAS
DR. NINA KRAIKEI - 

KR1AUCEL1UNA1TE
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tolu HE 4-I818 arb« RE 7-9708 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS 

' VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
•“contact "lenses’"\ '

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS }R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

VĖSINTUVŲ
49 MODELIAI

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS klETUVI!

^PERKRAUSTYMAI

i MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Į2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

I MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii {vairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontiar 4-1882

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

'U Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Aendra praktika, $pec. MOTERŲ ligoi 
2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

sikaltėlė. Jie vienas kitą, palai
ko, jiems poilsiaujant ateina jų 
advokatas iš naujo pakurstyti.

Jie ne tik prisipažįsta sudegi
nę išvogtus kariuomenės sąra
šus, bet pasakoja savo gyveni
mo istoriją, kodėl jie taip pada
rė. Filme rodo Amerikos nusi
kaltimus (gal tariamus?) Gva
temaloje, Domininkų respubli
koje ir kitur Pietų Amerikoje: 
žiūrėkite, kokia mūsų Amerika!

Kiekvieno tų devymių nusi
kaltėlių mimika, žodis, judesys 
degte dega neapykanta Ameri
kai, jos vyriausybei. Jie ne tik 
pateisina savo elgesį, bet ra
gina žmones sukilti, daryti re
voliuciją (toks žodis buvo pa
sakytas) , nubausti •: nusikaltė
lius, kurių tarpe esąs ir pats 
prezidentas.

Įkyriausiai kalba, elgiasi ku
nigai broliai Berrigan. Jie žo
džiais “nugali” valstybės pro
kurorą. Jie džiaugiasi nubaudi
mu, nes viskas einą žmonių gel
bėjimui. Ir jie teismą baigia 
malda, prieš tai, kaip cirke, su
tartinai išbarę teisėją.

'Žiūrėjau filmą piktindamasis. 
Labiau priešamerikonišką filmą 
pati Maskva nesugebėtų paga
minti. Viešpatie, tai atėjo lai
kai: pati Amerika nori save su
naikinti ir tuo didžiuojasi! Patys 
amerikiečiai 85 minučių spal
votu filmu ragina nuversti da
bartinę JAV vyriausybę, pakeis
ti santvarką! Kitais žodžiais, 
patys šaukiasi komunizmo.

Keli žiūrėjusieji išėjo nelaukę 
pabaigos. Aš iškentėjau, prisi
minęs anais rusų okupacijos lai
kais Lietuvoje rodytus rusiškus 
filmus, kuriuos reikėjo žiūrėti. 
Bet tie rusų filmai buvo kvai
lai, naiviai pagaminti, kai šis 
amerikiečių filmas yra labai ap
gaulus.. ir stipriai pagaunantis, 
galintis įtikinti daugelį neiš
manėlių. Jie ypač patiks hi
piams (kūtvėloms) ir visokiems 
kairėn pakrypųsiems. Jis stip
riai ragins Amerikos jaunuolius 
viską griauti ir dar daugiau ne
klausyti savo' vyriausybės, nes 
revoliucija esantis išsigelbėji
mas.

šis pagal kunigo Daniel Berri- 
gam rankraštį pagamintas fil
mas pirmiausiai buvo suvaidin
tas teatre. Keisčiausia, kad fil
mą pagamino žinomas filmų ak
torius, garsenybė Gregory Peck.

Po poros dienų buvau kvie
čiamas atvykti į pasikalbėjimą 
su Gregory Peck.

Kitame numeryje: pasikalbė
jimas su Gregory Peck).

GUŽAUSKŲ 
gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63re STREET 

Telefonai: PR W833 Ir PR 84)834

GĖLININKAS' 
(PUTRAMENTAS)

T .inksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninėj 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586.1220

TĖVAS IR SONUS

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ■NAUJIENAS"

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Amžinai jauna aktorė Marlene Dietrich Londone, kur ji vėl pasirodo 
naktiniuose klubuose.

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6 

y * 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-1

dano kuru B. Suginto, bet tai 
bus padaryta ateityje, nes kun. 
Sugintas tikrai saleziečiams la
bai daug padėjo — kelis metus 
rinko ir siuntė aukas nesamai 
gimnazijai. Giminė

MEŠKERIOTOJŲ NESĖKMĖ
Trys meškeriotojai važiavo 

kažkur į Wisconsino valstijos 
ežerą meškerioti. Matomai pa
taikė į labai nelaimingą jiems 
dieną. Pirmiausia paklydo ir 
kol surado norimą ežerą, porą 
šimtų mylių turėję daugiau su
važinėti. Išplaukiant į ežerą vie
nas iš jų įkrito į ežerą. Tiesa, 
laimingai visą sušlapusį drau
gai į laivelį įsitraukę.

Pagaliau susirado tikrai labai 
žuvingą vietą. Per kelias valan
das prisigaudę .lydekų, didžiųjų 
ešerių ir kitokių žuvų daugiau 
negu leidžiama pasigauti.

žuvis dėjo j tam tikrą plieninį 
tinklą. Saulelei leidžiantis pa
sileido linksmi plaukti į “uostą” 
ir į namus. Tik atplaukę į “uos
tą” pastebėjo, kad jie su žuvi
mis tinklą pamiršo įkelti į lai
velį ir vandens srovė tinklą su 
žuvimis nutraukė. Taip mūsų 
meškeriotojai turėję grįžti j na
mus be jokios žuvelės. Būtų 
įdomu žinoti ar jų žmonos jiems 
patikėjo. Sakosi penkiolika me
tų į Wiscons’ina važiavę, bet to
kios nesėkmės tik šiais metais 
susilaukę. Priedams dar važiuo
jant per Chicagą policininkas

Lituanus

Jau gaunamas bertaninio žur
nalo Lituanus šių metų pavasa
rinis numeris 1. Turinyje prof. 
William. Schmalstiego: Jone 
Kazlausko indėlis lietuvių ling
vistikai; Uses Lehiste: Trys es
tų rašytojai ir tremties patir
tis; Juris Silenieks: Latvių li
teratūra tremtyje; Rimvydo šįl- 
bajorio:.Tremties patirtis lietu
viu literatūroje; Mare L. Schnit- 
zer: apie ilgąsias balses lietuvių 
kalboje, Vytauto Bagdonavi
čiaus, MIC: Lietuvių legendos 
apie Laumes kaip akmens am
žiaus kultūros liekana, ir Rapha
el Sealey; knygų apžvalga.

Lituanus redaguoja profeso
riai Antanas Klimas ir Ignas 
Skrupskelis. Žurnalo adresas: 
P. O. Box 9318 Chicago, Ill. 6090.

Susirinkimų ir ps’engimų
PRANEŠIMAI

Mylimam broliui

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

1454 WEST 71st STREET 
Ofise teiof.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tolo... Glbson 8-6195

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

FOREST FIRES HURT 
OUR. FOREST FRIENDS

Our wildlife bu no defence 
igainst the careless nie of fire. 

So please Follow Smokey’s ABCr 
Alwiys bold matches dll cold. 
Be sure » drown ill campSres,

f. Šileikis, o. r.
ORTHOFEDAS-FROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojomt 
/Arab Supports) ir L L

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

Telef.: PRospect 6-5084

them again. Crash ill 
įmokei dead octL

Please! Only yon can 
prereot forest Eres

Kun. Petras Urbaitis 
ypžiupja į Frascati 

čįkagiečiąms ir jo apylinkių 
gyventoj am s gerai pažįstamas 
salezietis kun. Petras Urbaitis 
gavo savo viršininko įsakymą 
Šių metų liepos 29 dieną vykti 
j Romą ir tuojau važiuoti į Fras- 
cąti, kur saleziečiai ruošia vai
kams vasaros stovyklą.

Kun. Urbaičio viršininkas, 
kun. Juozas Zeliauskas, prane
ša, kad biletas iš New Yorko į 
Romą jau nupirktas ir apmokė
tas. Jis taip pąt praneša, kad 
dabartiniu metu saleziečiai ne
galėjo plačiau prisiminti gera-

jiems ir “tikėtą” už raudonos 
šviesos pervažiavimą išrašė.

Tokiems meškeriotojams ga
lima tik užuojautą pareikšti.

Irgi Meškeriotojas

Laidotuvių Direktoriai

REpubfie 7-8M1

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

laidotuvių diktoriau

DOVYDAS P. GAIDAS GER ALDAS F. DAIMID
1605-07 So. HERMITAGE AVENiW

Tet: YArti 7-1741 -1742

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

— Žemaičiu Kultūros Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
birželio 21 d. 7:00 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus. Išgirsite pikniko raportą ii* 
užsimokėsite duokles. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

MODERNGiKOS AJR-CONDITIONED KOPIA < iO*

DR. JOKŪBUI RUDŽIUI - RAUKTČIUI
mirus, 

Lietuvos Gen. Konsului Juzei Daužvardienei 
reiškiame gilią užuojautą.

Amerikos Lietuvių Taryba

PETRAS POVILAS PITPIRKA
Gyv. 3933 So. Campbell Avė.

Tragiškai mirė 1972 m. birželio 17 dieną, 4:00 vai. popiet, sulau
kęs 6 metų amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: tėvas Jonas, motina Dana, 2 broliai — Jonas ir 
Mykolas, sesuo Ann Marie, seneliai Mykolas ir Marija Sadeikiai, dėdė 
Petras Giedraitis, jo žmona Erita, 2 pusbroliai — Erikas Markis Gied
raičiai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.
Trečiadienį, birželio 21 dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į šv. Agnieškos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Petro Povilo Pitpirkos giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširtEiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Tėvai, broliai, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.
.M. i.

NARIAI:
Chicagos
Liętnvių
Laidotuvių 
Direktorių
Aasociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURINE
KOPLYČ’a: 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401 

■ .1 Į ■■ _

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
331H So. LITU AN 1C A AVĖ. Tel.: Y Aras 7-lLid-113S>

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpubhc 7-1213
23J4 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
’snuth Holland, Dlinob

1 1 '■1 . .....  ■ . . I" ■■Hl-2___ lau--,
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KVIEČIAME VLSI S ATSILANKYTI I TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 
UŽSIENIO ŠOKĖJŲ PASIRODYMŲ IR TALENTŲ VAKARĄ SPAUSTUVEI REIKALINGAS

KURIS ĮVYKS LIEPOS MEN. 1 D., 8 V AL. V AK. MARIJOS AUKŠT.
MOKYKLOS SALĖJE, LIETUVIŲ PLAZOJE, CHICAGOJE 

Programoje: Iena Valaitytė — Vokietijoje išgarsėjusi populiarins

• 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-

REAL ESTATE c

muzikos dainininkė, Liaudies Instrumentų Ansamblis “Gintaras” ti tokiu adresu:
iš Montrealio, Studenčių Kvartetas “Rasa” iš London, Ont., Šo- xaujienos, 1739 s. iialsted st., Chicago, ill. 6O6O8
kė j ai iš M u v n c h eno.

Bilietus galima Įsigyti “Marginiuose”.
LPL Tautinių Šokių Šventės Rengėjai

Ką darysim Jaunimo kongresui pasibaigus?
"Mažojo Jaunimo kongreso" suvažiavimas Chicagoje

Vidurio Vakarų apygardos 
Jaunimo metų komitetas birže
lio 3 d. Į Jaunimo centrą sukvie
tė išrinktuosius Jaunimo kon
greso atstovus, tiksiu pasitarti 
priartėjusio JK-so reikalais, fi
nansų telkimo klausimais ir ap
spręsti kitas kongresines proble
mas. Suvažiavime dalyvavo 30 
asmenų: 24 JK atstovai (iš 34 
išrinktų) ir 6 kiti pareigūnai. Be 
vietinių atstovų šiame suvažia
vime dalyvavo bene pirmoji JK 
atstovė dr. Audra Deveikytė, at
vykusi iš Argentinos.

JK atstovų suvažiavimą pra
dėjo Vidurio Vakarų apygardos 
Jaunimo Metų komiteto pirmi
ninkas Br. Nainys, kuris savo 
Įžanginiame žodyje pasveikino 
gausiai susirinkusius atstovus, 
paaiškino šio suvažiavimo tiks
lą, būtent pasiruošimą priartėju
siam kongresui, finansų telkimo 
klausimą ir su kongresu susi
jusias problemas. Susirinkimui 
pirmininkauti pakvietė dr. Kas
tyti Jučą ir sekretore — Jolita 
Kisieliūtę.

II PLJK pirm. Romas Saka- 
dolskis pateikė bendrą informa
ciją apie visus kongresinius Įvy
kius, supažindinto su programa 
ir atsakinėjo Į atstovu paklausi
mus, liečiančius kongreso eigą. 
Pasibaigus JK programai Chica
goje, liepos 4 d. iš ryto atstovai 
išvažiuoja iš Chicag’os Į Kent 
Valstybini universitetą prie Cle
veland©, kur bus Studijų die
nos, o iš čia, pasibaigus Studijų 
dienoms, liepos 9 d. po pusryčių 
jau išvažiuoja Į Romuvos sto
vyklą Kanadoje. Ten be stovyk
lavimo, bus vykdoma ir akademi

..... -

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ į
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiu prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

r — ■■ ■■■ ............. ■■ ■■ ■■ j

SIUNTINIAI Į LIETUVA
_ COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Piffus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

....... .............. ... _ __

154 pust knyga. Kaina S1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negales apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

naujienos
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA

♦ — NAUJIENOS, CHICAOO g, ILL. — TUESDAY, JUNE 20, 1972
Dr. Kazys Bobelis, ALTos pirmininkas, kalba demonstracijos metu, Marquette Parke, gegužės mėn. 24 diena

nė programa (paskaitos, disku
sijos irkt.). Ten bus ir pratybi- 
nė programa. Stovykla prasidės 
liepos 6 (ketvirtadieni) ir baig
sis liepos 15 (šeštadieni). Sto
vyklos kaina 45 doleriai asme
niui. Liepos 16 (sekmad.) kon
greso- uždarymas Įvyks Toron
te, Kanadoje.

JK pirm. Sakadolskis kėlė 
klausimą, ką darysime kongre
sui pasibaigus, ir čia pat patei
kė kai kurias sugestijas. Siūlė, 
kad JK-sas geriau galėtų atlikti 
savo paskirti, pokongresini dar
bą turėtų tęsti Jaunimo sekci
jos, kurios vykdytų kongreso 
nutarimus SugrĮžę atstovai sa
vo kraštuose privalėtų aktyviai 
reikštis pokongresinėje veikloje 
ir Įsijungti Į Jaunimo sekcijas. 
Bandytina centralizuotai suor
ganizuoti visą lietuvišką jauni
mą, kad ir toliau būtų palaiko
mas tarpusavis ryšis. Pokongre- 
sinę veiklą reikia laikyti svar
besne už pati kongresą, bet tai 
priklausys nuo suvažiavusių at
stovų, kiek jie pajėgs ir suge
bės tą pokongresinę veiklą vyk
dyti.

Dr. Algis Norvilą, Programos 
komisijos pirmininkas, apžvelgė 
Studijų dienų ir kt. akademines 
programas, paaiškino atstovų 
pareigas ir paminėjo keleto pre
legentu ryškesnes temas. Ben
drų pranešimų diskusijose da
lyvaus jaunieji atstovai ir vy
resnieji. Skatino, kad JK ati
darymo programose Chicagoje 
atstovai gyvai įsijungtų Į dis
kusijas ir išvystymų dinamiką. 
Studijų dienos skirtos atsto
vams ir nenorima viršyti dau- 

i giau 300 dalyvaujančių asmenų. 
Studijų dienų mokestis su regis
tracija bus 25 dol. Bus bendrų ir 
grupinių programų, kuriose jau
nimas diskutuos dabarties pro
blemas, kaip tai pasaulio lietuvių 
susiorganizavimas ir apsijungi
mas ir kt.

JK paruošiamieji darbai jau 
yra prie pabaigos, o suvažiavę iš
rinktieji atstovai netrukus žvelgs 
į lietuvių jaunimo problemas ir 
tarsis apie ateities veiklą kon
gresui pasibaigus

Juozas Šlajus

ANGELA DAVIS 
ČIKAGOJ

žodžio laisvė ir komunistai

Angelai Davis ginti komite
tas Čikagoje praeitą penkta
dieni buvo pasikvietęs komu
nistų žvaigždę Angelą Davis ir 
jai Arie Crown teatre, McCor
mick Place, buvo surengęs 
“pergalės” mitingą, kur 3.000 
susirinkusiems ji papasakojo,j 
kad reikia “mobilizuoti jėgas ir 
organizuoti sąjūdi visiems po
litiniams kaliniams išlaisvinti 
ir priespaudos valdžiai nu
versti. Aš esu čia dėlto, kad 
jūs.reikalavote man laisvės.. 
gyrėsi ji.

c Angela Davis, negrė,’ komu
nistė, buvo Kalifornijoje teisia
ma, kaltinant kad jos pirktais 
ginklais 1970 metų rugpjūčio 7 
d. buvo nušautas teisėjas ir trys 
kaliniai Marin apskrities teis
me

“Pastaraisiais mėnesiais di
delis juodųjįĮ ir rudųjų skaičius 
suprato , kad marksizmas ap
rūpins mus ginklais, kuriais 
bus transformuota dabartinės 
santvarkos forma”, kalbėjo ji 
iš scenos, neperšaunamu stik
lu apsaugota nuo publikos. Ją 
i sceną atlydėjo negrų kunigas 
Jesse Jackson. Nors mitingas 
buvo skelbtas nuo 8 vai. vaka
ro, bet Angela Davis atvyko tik 
dešimtą valandą. Parengimo 
komiteto pastatyti sargybiniai 
kiekvieną Įeinantį asmenį pa
tikrino magnometrais, ar kuris 
natsineša ginklą.

“Mes galime nuversti ir nu
versime tą kapitalizmo siste
mą, kuri tiek ilgai pridarė tiek 
daug bėdos tiek daug žmo

HELP WANTED — MALE 
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nėms”, agitavo ji iš už neper
šaunamo stiklo uždangos.

Pakeliui i O’ Hare aerodro
mą Angela Davis sustojo Sher
man House .viešbutyje, kuria
me buvo susirinkę apie 100 ko
munistų su savo partijos sek
retorium Gus Hali.

Kunsargių būrio apsupta ji 
Chicagos komunistams pasakė: 
“Mes dedame pastangas Jungti 
nėse Valstybėse Įvesti socializ
mą”.

Gus Hali susirinkimui papa
sakojo, kad tuo metu, kai i 
Maskvą atvyko Henry Kissin- 
geris aptarti prezidento Nixo- 
no kelionei į Maskvą jis pats 
buvęs Maskvoje. “Kissingeris 
su sovietų lyderiais turėjo pa
sikalbėjimus dienos metu, o 
aš su jais pasitarimus turėjau 
nakties metu aptariant apie ką 
jie su Kissingeriu kalbėsis”, 
ooouųd s.J c C

TRUMPA!

— Andrius Šulskis iš Chica
gos pietvakarių apylinkės bai
gė Anglų Vokiečių kalbos bei 
literatūros studijas Bakalauro 
laipsniu North Central kolegi
joje, Naperville, Ill.

— Marijus Aukšt. Mokyklos 
mokinė Diane Zdora suorga- 
nizavo mokinių grupę tikslu 
galimais būdais padėti ameri
kiečiams Vietnamo karo be
laisviams.

— Edivardas Ragashis baigė 
Industrinės psichologijos bei 
santykiavimo darbe kursą Bo- 
osvelto universitete.

— Kolumbijos Lietuviai uo
liai renka parašus Jaunimo pe
ticijai. Peticijas platina ir rin
kimą koordinuoja kun. Myk. 
Tamošiūnas.

— Jonas Bielkevičius, Brock
ton, Mass.. Northeastern uni
versiteto studentas, išrinktas 
atstovu Į Jaunimo kongresą. 
Jis priklauso Skautų vyčių or
ganizacijai, vadovauja skautų 
draugovei, dalyvauja Jaunimo 
Metu darbuose. C

— Mykolas Tautvaišas iš Mar 
quette Parko apylinkės baigė 
mechaninę inžineriją Baka
lauro laipsniu Marquette uni
versitete, Milwaukee, AVis.

— Jonas Smailys, Omaha, 
Nebr.. išrinktas LKS Ramovė 
valdybos pirmininku, Stasys

HELP WANTED — MALE 
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DRILL PRESS
SETUP MAN, EXPERIENCED

2 W & S chucker operator (some 
setup experience). Medium size ma
nufacturer near Montrose & Cicero. 
Group insurance. Annual bonus. 
Profit sharing. Free coffee and soft 

drinks at break.

4114 N. KNOX
(South from Montrose)

GENERAL

Experience required. Steady 
time job. Medium sized plant, 

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

full
Good

WANTED TO RENT
Ieško buty

TWO ADULTS need 4-room apart
ment on 2nd floor in Bridgeport. 

Vacant now or in near future. 
Please call 523-1049.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS miegamas kamba
rys su virtuvės privilegijomis.

5533 So. TALMAN AVĖ., 
antrame aukšte.

Pangonis — sekr., ir Jonas šer
mukšnis — iždininku.

— Worcester Mass., lietuviu 
ekskursija atvyks autobusu j 
Tautiniu šokiu švente Chica
go j e.

— Eglės Juodvalkytės eilė
raščių knygą “Jei tu paliesi 
mane.’’ išleido Pedagogjnis-JBf- 
tuanistikos institutas. yRedįrga- 
vo (Al. Dundulis. Chicago 
aukš. lituanistinės mokyklos 
siu mokslo metu abiturientai 
yra leidinio mecenatai.

Bilietai i Tautinių šokių 
šventę, Koncertą ir Banketą 
gaunami “Marginiuose”. Visus 
bilietus kviečiame Įsigyti iš 
anksto, kad netektų gaišti prie 
Įėjimo. (Pr).

♦ Šaulių Joninių Laužas. Vy
tauto Didžiojo šaulių kuopa 
ruošia Joninių laužą, kuris 
Įvyks š. m. birželio mėn. 24 d. 
6 vai. vak. ne Lemonte, bet Chi
cago]e. Vyčių sodely, prie 47 
gatvės. Programa: laužas, dai
nos, vaidinimai, laimės šulinys, 
ir dovanų paskirstymas. Gros 
orkestras, šokiai. Veiks baras 
— bus Įvairūs gėrimai ir lietu
viški valgiai: cepelinai, kugelis, 
dešros su kopūstais ir pončkos 
su kava. Įėjimas — vieno do
lerio auka. Blogam orui esant 
programa vyks vvčiu salėje.

(Pr).

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave, PRospect 8-2233

WHEATFIELD, INDIANA
PARDUODAMI PETRO DEVEIKO PARMOS SKLYPAI

Ciceriečiams ir kitiems čikagiečiams žinoma, kaip šioj grybų karalystėj 
augo kelmučiai ir baravykai, o dabar vadinasi Golf Course suduvision. Pa
dalyta pusės akro sklypais. Gražių medžių pavėsyje galima statyti namus 
apie visą 18 Hole Golf Course. Bus reikalingos mokyklos, bažnyčios, krau
tuvės ir lengvas privažiavimas. Vieta vadinsis Sandy Pines Golf Estates. 
Visus pardavimo reikalus tvarko Deveiko dukra Lena ir žentas Ben Lauraitis.

BET KADA INFORMACIJŲ GAUSITE IŠ

BEN LAURAITIS,
R. 2, Box 71, Wheatfield, Indiana

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

tune-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago” III. 60632. TeL YA 7-5930

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublIc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

lA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudlmiL

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progoms.

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

I HOME INSURANCE

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

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

TEL. — 7763888
Anicetas Garbačiauskas, sav

‘ *»ft -an(aųi’ttv (niro.iv.

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak. 
T A ISO M E 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

M. A . š I M K U S
Real fistate, Notary Public 

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

kiloki blankai.

Help Keep 

Oar Bcoocmy 

taoof

BUY V. f. SAVINOS BONDS

NAMAI —
GERIAUSIAS DRAUGAS

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

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto garažas 
arti mūsų — bargenas. $26,600.

8 KAMBARIU 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 
Marauette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. $37.500.

7 KAMBARIU 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’BUTU MODERNUS MŪRAS prieš 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
$64,600

16 BUTU 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. Marauet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTU 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 $27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas. $36.500. _

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30’ sklypas. 55-ta ir 
Massassoit $28.500

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

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui urie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54 500.

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

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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




