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INDIJOS - PAKISTANO DERYBOS
SIMLA. — Vakar kalnuotame Indijos kurorte Simloje susiti

ko ilgamečiai priešai; Indijos premjerė Indira Gandhi ir Pakistano 
prezidentas Zulfikar Ali Bhutto. Jiems teks spręsti klausimus, 
kurie atsirado iš keliu tų abiejų valstybių karų. Indija paskutinį 
karą laimėjo, padėdama nuo Pakistano atsitraukti jo rytinei pro
vincijai, kur įsisteigė nepriklausoma Bengalijos valstybė. Indija 
tebelaiko ir apie 93,000 pakistaniečių karo belaisvių.

Paskutinį kartą Pakistano ir 
Indijos vadai: premjeras Shatri 
ir prezidentas Ayub Khan buvo 
susitikę sovietų mieste Tašken
te 1966 metais. Tada jiems pa
vyko sustabdyti karo veiksmus, 
tačiau jie neišsprendė senų gin
čų — Kašmiro provincijos klau
simo. Kašmirą valdo Indija, ta
čiau šavinasi Pakistanas.

Prieš konferenciją paaiškėjo, 
kad ir paskutiniame kare Indi
ja užėmė nemažą Pakistano te
ritorijos plotą. Prezidentas Bhu
tto pareiškė prieš išvykdamas į 
Indiją, kad apie milijonas pakis
taniečių neteko namų dėl Indi
jos okupacijos.

Pakistano prezidentas pareiš
kė išvykdamas, kad reikia paga
liau baigti 30 metų -užtrukusį 
ginčą ir pabandyti gyventi tai
koje, nes abiejų valstybių gy
ventojai yra didžiausi vargšai 
ir skurdžiai visame pasaulyje.

įtempimus Korėjoj
WASHINGTONAS. — Pasi

kalbėjime su amerikiečiais žur
nalistais šiaurės §
torius Kim H Sung pareiškė, kad 
jis sutiktų sueiti su Pietų Korė
jos prezidentu Park Chung Hee 
svarstyti įtempimų tarp abiejų 
Korėjos dalių sumažinimo. Jis 
norėtų aptarti abipusį karinių 
jėgų sumažinimą ir kitas prie
mones karui išvengti.

Valstybės departamentas, pa
tyręs apie šį pasiūlymą, pareiš
kė, kad reikės palaukti ir pa
žiūrėti. š. Korėjos darbai kal- 

. ba už save. Įvairūs praeities pa
siūlymai (sumažinti kariuomenę 
ir pasienio įtempimus šiaurės 
Korėjos būdavo atmetami. To
dėl esą mažai vilčių, kad dabar
tiniai pasiūlymai ką nors reiškia.

Naujas lėktuvas
ST. LOUIŠ. — Spaudai buvo 

pristatytas naujausias karo avi
acijos lėktuvas, pagamintas Mc- 
Douglas įmonėse Št. Louis. Avia
cijos generolai aiškina, kad šis 
naikintuvos — bombonešis yra 
greitesnis,, judresnis, lengviau 
manevruojamas už bet kurį kitą 
pasaulio lėktuvą.

šis F-15 lėktuvas, pavadintas 
“Aro” (Eagle) vardu kainuos 
apie 6 mil. dol. kiekvienas. Avia
cija norėtų gauti 729 tokius lėk
tuvus. Jis charakteringas savo 
dviguba uodega, dviem motorais, 
jo ilgis 63.8 pėdos, sparnų plo
tis 42.8 pėdos. •

Enciklopedijos 
darbų planai

Nepašalintieji finansiniai trū
kumai verčia enciklopedijos lei
dimą kiek galima paskubinti.

Prie trečiojo tomo dirbantieji 
redaktoriai ir bedarbiai šiomis 
dienomis susilaukė labai apčiuo
piamos pagalbos į redakcijos su
dėtį buvo pakviesti dr. Antanas 
Musteikis, profesorius sociolo
gas iš D’Youville College, Buf
falo, N. Y., ir teisininkas Vytau
tas Vaitiekūnas iš New Jersey. 
Jie sutiko parengti po žymią da-

IŠ VISO PASAULIO

SACRAMENTO. — Nors Ka
lifornijos Aukščiausias Teismas 
paskelbė mirties bausmės, panai
kinimą, valstijos valdžia įrašė 
šį klausimą į lapkričio mėn. rin
kimų balsavimus. Gyventojai 
patys turės pasisakyti, ar rei
kia pakeisti valstijos konstituci
ją ir palikti mirties bausmę kai 
kuriems nusikaltėliams bausti.

SAIGONAS. — Iš Da Nango į 
Tailandiją .jau baigti perkelti 
apie 2,000 aviacijos karių ir apie 
150 lėktuvų. Keturios aviacijos 
eskadrilės ir trys marinų bombo
nešių eskadrilės dabar skraidys 
į frontą iš Tailandijos bazių. 
Nors Da Nange frontas buvo ar
čiau ir komunistų puolimo pavo
jus didesnis, eskadrilių lakūnai 
ir techniškas personalas nepaten
kinti perkėlimu, nes Tailandijoje 
jie neturi tokių gerų patalpų ir 
įrengimų, čia jiems tenka gy
venti palapinėse, kol bus baig
ti barakų statybos darbai.

PLEIKU. —r Du amerikiečiai 
kareiviai žuvo nuo granatos 
sprogimo, žaisdami J/chicken” 
žaidimą. Gerokai prisigėrę deg
tinės, kareiviai susiginčijo, ku
ris jų drąsesnis. Paėmę grana
tą ir ištraukę saugiklį, jie pradė
jo granatą vienas kitam mėtyti, 
laukiant, kad bailesnis jų gra
natą nusvies į šalį, atėjus kritiš
kam momentui. Abu pasirodė 
drąsūs, granata nebuvo nusvies
ta ir abu žuvo, sužeisdami dar 
ir trečią kareivį.

MEKSIKA. — Banditai ap
šaudė kareivių pilną sunkvežimį 
125 mylios nuo Meksikos. Žuvus 
vairuotojui, sunkvežimis ^nuva
žiavo nuo stataus kalno ir 10 
kareivių žuvo. Manoma, * kad 
gaujai vadovauja Lucio Cabanas, 
komunistas, pabėgęs nuo valdžios 
teisingumo rankos prieš kelioli
ka metų.

PONTLAC. — Michigane du 
banditai įsibrovė Į Christian 
Union bažnyčią ir apiplėšė besi
meldžiančius 40 žmonių, atėmę 
piniginę ir rinkliavos lėkštę iš 
kunigo. Šis pareiškė -vienam 
banditui “Dievas tave myli”. 
Kišdamas pinigus į kišenes, ban
ditas atsakė: “I hope so”.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas apdovanojo ge
nerolą Westmorelandą “Distin
guished Service” medaliu už 
jo 36 metų tarnybą armijoje. 
Gen. Westmoreland penktadienį 
baigia armijos štabo viršininko 
pareigas. Nauju viršininku pa
skirtas gen. Abrams, dabartinis 
vyriausias karo vadas Vietname.

♦ Egiptas atsisakė pasikeis
ti su Izraeliu karo belaisviais ir 
reikalauja tuoj paleisti pagrob
tus Libane Sirijos karininkus.

lį trečiojo tomo temų. Birželio 
20 d. enciklopedijos redakcijos 
posėdyje buvo sudarytas atitin
kamas naujas temO- pasidalini
mo planas, pagal kurį siekiama 
visus trečiojo tomo tekstus už
baigti iki lapkričio pradžios, kad 
trečiasis tomas galėtų būti spau
sdinamas ateinančių (1973) me
tų pradžioje.

PATRICIA NIXON, 
37-to JAV prezidento žmona į

VĖLIAUSIOS ŽINIOS PONIA PATRICIA NIXON ATIDARYS

Mėsa iš užsieniu 
nepakeis kainu 1 c

WASHINGTONAS. — Prezi
dento Nixono nutarimas atšauk
ti suvaržymus mėsos importams 
į Ameriką nepadarė didelio įspū
džio mėsos pirkliams. Jie tvir
tina, kad visame pasaulyje jau
čiamas mėsos trūkumas ir mėsa 
iš užsienio nedaug tepakeis Ame 
rikos kainas. Paprastai užsie
nio mėsa Amerikoje naudojama 
‘Tiamburgeriams”, dešroms ir 
kitiems- mėsos agaminiams.- Im- 
porthofe mėsa, ganyklose išau
gintų jaučių, esanti kieta ir ame 
rikiečių nemėgiama.

Importų kvotų panaikinimas 
daugiausia palies Australiją, 
Naująją Zelandiją, Airiją ir ke
lias Pietų Amerikos valstybes, 
kurios siunčia savo mėsą Ame
rikon.

Mėsos kainos nuo 1959 metų 
Amerikoje pakilo 53%. Tuo tar
pu ūkininkų uždarbiai padidėjo 
tik 6%. Tas rodo, kad Ameri
kos ūkininkai nėra kalti dėl mė
sos pabrangimo.’

Nauji Pentagono 
dokumentai

WASHINGTONAS. — Ameri
kos spauda vėl skelbia slaptus 
Pentagono dokumentus, kuriuo
se parodomos Amerikos pastan
gos surasti taikingą sprendimą 
Vietnamo konflikte. Iš tų nau
jai skelbiamų dokumentų pa
aiškėja ir Sovietų Sąjungos pa
stangos užbaigti karą. Doku
mentai apima 1965—1968 me
tų laikotarpį. ;• _

Fidel Castro gavo 
Lenino ordiną 

C

MASKVA, i— Fidelio Castro 
garbei Kremliuje surengtame 
bankete Brežnevas pasakė ilgą 
kalbą, kurioje gynė savo santy
kių su Amerika pagerinimo li
niją, taikingą koegzistenciją ir 
sprendimų ieškojimą derybų ke
liu. Jis, tačiau, žadėjo ne tik 
nesilpninti ideologinės kovos pa
stangų, bet jas stiprinti. Sovie
tų Sąjunga būsianti socialisti
nio intemacipnaljznjo gretose, 
ji kovosianti prieš imperializmą 
ir jo agresyvias intencijas.

Castro gavo Lenino ordiną ir 
labai šiltą priėmimą. Tuo Ku- 
bos-Sovietų santykiai vėl sugrįž
ta į buvusias artimo kooperavi- 
mo vėžes. Castro buvo supy
kęs ant Maskvos, kad ji pre
kiauja su Pietų Amerikos anti
komunistiniais režimais ir nere
mia pakankamai revoliucinės, 
Kubos kurstomos, kovos Pietų 
Amerikoje. Dabar Castro su
švelnėjo ir prisitikė prie Mas
kvos linijos.

Brežnevas priminė savo sve
čiui, kad “nėra lengvo kelio į 
revoliuciją. Jei Kliba būtų vie
na pasaulyje, jos sunkumai bū
tų nenugalimi”. Tais žodžiais 
Brežnevas įspėjo Fidelį Castro, 
kad jis neužmirštų, kas jį išlai
ko ir palaiko soste.

> Baltieji Rūmai vakar pa
skelbė, kad JAV kariuomenė 
Pietų Vietname toliau bus maži
nama, kol iki rugsėjo 1 d. ten 
pasiliks 39,000 kareivių. Atei
nančiais menesiais bus išvežta 
10,000 kareivių. Prezidentas Ni
xonas šiandien turės spaudos 
konferenciją. Prezidentas pra
nešė, kad rekrutai, pašaukti į 
karinę prievolę, ateityje nebe
bus siunčiami į Indokiniją. Ta
čiau tie, kurie ten jau yra, turės 
pabaigti savo tarnybą.

Meras Daley vakar kongre
są ragino įvesti griežtus įstaty
mus ginklų atžvilgiu ir visai 
atimti rankinius ginklus iš pri
vačiu asmenų.
♦ Vakar Vatikanas pripaži

no Lenkijos suverenitetą buvu
siose Vokietijos žemėse.

♦ Sužeistas Alabamos guber
natorius Wallace vakar pirmą 
kartą atsistojo. Jis ligoninėje 
pridėjo 6 svarus ir sparčiai gyja 
nuo sužeidimų.

+ Pašalintas angliakasių uni
jos prezidentas Tony Boyle buvo 
išleistas iš kalėjimo už 179,000 
dol. užstatą.

♦ Apie 10,000 Pietų Vietna
mo marinų pradėjo ataką šiauri
nėje provincijoje, Quang Tri 
miesto link. Juos stipriai remia 
JAV bombonešiai ir jūrų laivy
no artilerija.

O Prancūzija pranešė, kad ji 
jau sekmadienį pradėjo atomi
nių bombų bandymus Ramiaja
me vandenyne.

♦ Jungtinių Tautų gen. se
kretorius Kurt Waldheim pra
dėjo Europos valstybių lankymą. 
Jis lankys ir Sovietų Sąjungą, 
kur su Kremliaus vadais svars
tys tarptautines problemas.

+ Italijoje streiką paskelbė 
lakūnai. Jie nedirbs 60 valandų.

+ Grand Haven, Mich., 31 me
tų, fabriko mašinistas laimėjo 
Airijos “Sweepstakes” pusę mi
lijono dolerių. Laimingą bilietą 
jam padovanojo jo bendradarbis 
Grand Haven fabrike.

♦ Sen. Edward Kennedy pa
siūlė uždrausti visus kišeninius 
ginklus, o kitiems ginklams siū
lo įvesti griežtą registraciją. Se

WASHINGTONAS. — Vakar 10 vai. ryto 
oficialiai pranešė, kad prezidento žmona Patricia 
sekmadienį atskris jį Čikagą dalyvauti lietuvių tautinių šokių 
festivalyje. Specialus prezidento lėktuvas nusileis Midway aero
drome 12 vai. dieną. Is aerodromo ponia Nixon atvyks į Čikagos 
amphiteatrą. Salėje ji paskelbs lietuvių šokių šventę atidarytą. 
Kartu su ponia Nixoniene atvyks keli Baltųjų Rūmų pareigūnai, 
fotografas, spaudos atstovai ir saugumo vaidininkai/

Baltieji Rūmai 
Nixon ateinantį

Nors viešai sovietų vadai vi
sada paremdavo karingą Hano
jaus laikyseną, privačiai jie ne 
kartą bandė tarpininkauti, kad 
tas karas būtų baigtas derybo
mis. čia nemažą vaidmenį vai
dino Kinija, kurios įsigalėjimo 
Vietname sovietai labai bijo.

Asmeniški mokesčiai 
Illinojuj naikinami
SPRINGFIELD, Ill. — Sena

torius Frank Savickas pasveiki
no legislatures narius už priė
mimą įstatymo, kuriuo Ulino- 
juje -beveik visiškai 
mix mokesčiai nuo 
nuosavybės.

“Kuomet tas bilius

panaikina- 
asmeninės

pataps įs
tatymu, tai -96 ar 97 nuošimčiai 
žinomų, farmerių ir smulkiųjų 
biznierių Illinojuj nebeturės 
mokėti nė vieno cento vadinamo
jo asmeninės nuosavybės mokes
čio”, pasakė sen. Savickas.

lllinojaus elektoriai jau prieš 
dvejus metus referendumo ke
liu nubalsavo, kad būtų paša
lintas tas nekenčiamas asmeni
nės nuosavybės mokestis, tik 
teismai tuomet nubalsavimą pa
naikino, aiškindami, kad eina 
prieš konstituciją.

“ši legislature padarė tai, ką 
balsuotojai norėjo padaryti jau 
1970 metais ir mes tikime, kad- 
teismai šį kartą sutiks, jog tai 
yra konstitucinis aktas”, pridū
rė sen. Savickas.

Šis abiejų partijų planas lei
džia nuo kiekvieno lllinojaus mo
kesčių mokėtojo asmeninės įver
tintos kainos atskaityti $5,000. 
Praktiškai žiūrint, tas atskaity
mas visiškai panaikina tą mokes
tį, išskiriant didesnes korpora
cijas.

laiko prie Kinijos
SAIGONAS. — Karinė žval

gyba nustatė, kad komunistai 
Šiaurės Vietname išnaudoja 25 

natorius pasmerkė vyriausybę,1 myliu ruožą prie kinų sienos 
kad ji nieko nedaro šaudymo savo karinei medžiagai koncen- 
epidemijai Amerikoje sustabdy- truoti. Hanojaus planuotojai 
ti. Per metus nušaunama 20,000 : pastebėjo, kad Amerikos lėktu- 
žmonių. j vaj §j0 ruožo nepuola, čia sta-

♦ Naujas AM A — medicinos įomj sandėliai, įrengiami tan- 
sąjungos prezidentas dr. Hoff- kai gazolinui ir alyvai.

Lietuvių spaudos atstovai šią 
nekasdieninę žinią patyrė antra
dienio vakare, kada šokių šven
tės komitetas, vadovaujamas dr. 
L. Kriaučeliūno, sušaukė nenu
matytą posėdį — spaudos kon
ferenciją. Iš Washington© tik 
sugrįžęs Valdas Adamkus pa
pasakojo apie ponios Nixonienes 
sutikimą atidaryti Laisvojo Pa
saulio Liettuvių IV-tąją šokių 
šventę. V. Adamkus pridėjo, kad 
pastangos pakviesti ponią Nixo- 
nienę buvo daromos įvairiais ke
liais. čia daug padėjo respubli
konai, lietuvių draugai, kaip At
stovų Rūmų narys Edward J. 
Derwinski.

Kartu su šios aukštos vkšn:os 
atvykimu teks truputį pakeis
ti šventės programos pradžią. 
Kaip jau pranešta, be ponios 
Nixonienes šventėje dalyvaus 
Illinois gubernatoriaus Ogilvie 
žmona, o jos duktė Elizabeth, 18 
metų, šoks kelis šokius su 
“Grandies” šokėjų grupe. Nu
matoma, kad šventėje dalyvaus 
sen. Charles Percy, kongresma- 
nas Denyipski, kuris atveš iš 

TAVKongreso ten kabėjusią Lie
tuvos trispalvę vėliavą ir kiti žy
mūs svečiai.

Ponia Nixoniene po šventės 
atidarymo ceremonijų pareiškė 
norą susitikti su lietuviais jau
nuoliais, šventės dalyviais. Bal
tųjų Rūmų fotografas padarys 
keletą ponios Nixonienes nuo
traukų lietuvių jaunimo, spalvin
gais tautiniais drabužiais tarpe. 
Šventės rengėjai numato griež
tai suvaržyti asmeninių fotogra
fų veiklą amphiteatre. Baltieji 
Rūmai nepageidauja, kad kiek
vienas, kas turi foto aparatą, 
juo spigintų viešnios akis. Ko
mitetas laukia lietuviu visuo
menės bendradarbiavimo.

Socialdemokratu
internacionalas

man prisipažino, kad jis studen- žvalgybos žiniomis, Hanojus
tu būdamas bandė rūkyti mari- sfat0 4 colių gazolino vamzdžių 
juaną. Jis tačiau yra nusistatęs Hniją iš Kinijos pasienio į krašl 
prieš Įstatymų sušvelninimą 
marijuanos vartotojams.

S*n. McGovern iau ui*itikrino demokratu partijos nominavim, j preiidento riet,, želia etovl jo 
žmona Bleonor McGovern.

to gilumą. Iki šiol JAV lėktuvai 
tos linijos, einančios giliu grio
viu. nepuolė. Kaip žinoma, už
minavus š. Vietnamo uostus, 
naftos pristatymas visai susto
jo. Paskutiniu metu labai padi
dėjo sunkvežimių judėjimas iš 
Kinijos į š. Vietnamą.

Kaip šunys surado 
savo globėjų kapus
Pranešama iš Midland, Texas, 

kad praeito sausio mėnesį au- Į 
tomobilio nelaimėje buvo už
mušti trys jaunuoliai — dvi se
serys — Rebeka 15 metų ir Va
lerie 17 metų amžiaus, ir ber
niukas Jimmy McHargue.

Palaidojus nelaimės aukas,
kelioms dienoms praėjus Bestha- tu buvo palikti namie. Bestha- 
ven kapinių sargas pranešė, kad ven kapinės yra per 6 mylias at- 
antrą dieną prie palaidotųjų jau-|stu nuo jų namų.

VIENA. — Austrijoje prasi
dėjo 12-tasis Socialistų Interna
cionalo kongresas, kuriame da
lyvauja socialdemokratai iš 27 
valstybių, viso apie 500 delega
tų, jų tarpe šešių vyriausybių 
premjerai: kancleris Brandtas iš 
V. Vokietijos, Izraelio premjerė 
Goldą Meir, Austrijos kancleris 
Kreiski ir Danijos. Švedijos. 
Norvegijos premjerai.

Paskutinis socialistų kongre
sas įvyko Britanijoje 1969 m.

Premjerė Meir pripažino, kad 
socialistų spaudimas paveikė so
vietų valdžią ir ji pradėjo išleisti 
išvažiuoti daugiau sovietų žydų. 
Internacionalas svarsto Rytų- 
Vakarų santykius, Europos ben
drijos klausimą ir neišsivysčiu
sių šalių problemas.

nuolių kapų neatsitraukdami gu
li jų šunys: “Charlie” prie mer
gaičių kapo ir “Red” prie Mc- 
Hargue kapo. Niekas negali iš
aiškinti, kaip jie atrado tų vai
kų kapus, kadangi laidotuvių me-



Kitos priemonės

semk!

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

Philomena D. Pakel, President

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

OP TO 
$20,000.

savo apylinkę

vienuo- 
darbas

1972 Jaunimo darbas ir širdis hetuvių tautos ateitis! Liepos 1d.. Šeštadienis

Pasiskaityti. Internal Medi
cine News, Vol. 5, No. 12, June 
15, 1972.

II PASAULIO 
LIETUVIU 
JAUNIMO 
KONGRESAS

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

Išvada. Pasiryžkime išpil
dyti visus virš minėtus — tu
ziną jų — mediciniškus įsaky
mus kovoje su sklerozė. Vidu
tiniai iš ištirtų asmenų buvo 
60 metų amžiaus. Iš šimto dvie
jų pacientų per penkis metus 
kas 1-3 mėnesiai tirtų mirė šeši 
pakartotinu stroku, 7 — širdies 
ataka, 5 ne nuo kraujagyslių 
užsikimšimo. Tuo tarpu negy
domi, netiriami kontrolinės gru
pės po pirmo, stroko pacientai 
daug menkesnio likimo susilau
kė: jų net 60% mirė penkių me
tų laike. Taigi, ar nė apsimoka 
mums pradėti savo sveikata su
sirūpinti geriausiu būdu ją tvar
kant ?!

Dieta sumažina mirtingumą nuo paralyžiaus (stroko)
Š. €, Leonberg, M. D,

^"safety of^ 
YOU R SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

\ NEW YORKAS. — Potvynis, 
A’gnes uragano sukeltas, pri
vertė seną, geležinkelio bendrovę 
“Erie Lackawanna” paskelbti 
bankrotą. Jau seniai bendrovė 
turi nuostolių, tačiau potvynio 
praėjusią savaitę padaryta ža
la buvo paskutinis, lemiamas 
smūgis.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

Passbook Savings 
All accounts com
pounded. daily — 

paid quarterly

Dundzila, be to, • turi kom
piuterių mokslo profesoriaus 
asistento rangą. /Per praeitus 3 
metus jis buvo Ulinojaus Tech, 
nologijos Instituto Chicagoje 
informacijų paruošos centro 
general, mariageris. Anksčiau, 
nuo 1967 iki 1969 metų, jis bu
vo Continental National Bank 
of Chicago tyrinėjimų vadovas. 
Jis yra baigęs Illinois universi
tetą inžinerijos bakalauro laips 
niu ir Kalifornijos Technologi
jos Institutą mechanikos inži
nerijos magistro laipsniu. To
liau aprašoma jo karjera tyri
nėjimų inžinerijos aeronauti
kos ir astfonautikos srityse vi
sų 6 metų bėgyje.

Dundzila atvyko į Ameriką

tinėse — garlic tablets. Dar jo

2 Years. Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

UNJVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

K>-00«u. AKADEMINE PROGRAMA 
Conrad Hilton viešbutis

SĮOOv.v. KONGRESO VAKARAS" 
Rinktiniai lietuvių 
jaurHfnc talentai, šokiai 
Conrad Hilton viešbutis 
Grand Ball Room

1949 metais ir po 6 metų tapo 
JAV pilietis. Gyvena 4339 W. 
83rd St., Chicagoje su žmona 
Dalia ir sūnumis Viliu 9 metų 
ir Tomu, 8 metų amžiaus.

Inž. Dundzila yra Lietuvių 
Eondo direktorius, Liet Skau 
tų Sąjungas tarybos pirminin
kas ir A. L. Bendruomoenės 
narys.

Chicago Savings
and Loan Association

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antrai, 
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. - - . ■

dieną naudokime. Žinoma, gy
dytojo priežiūroje visada būki
me. 6. Jei pasitaikytų, kad mes 
taptume perdaug kraujo turį — 
raudoni kaip čirvai. Tada prisei- 
tų mums kraujas nuleisti pa
kartotinai. Senovėje dieles to
kiems sėkmingai naudodavo. 
Taip pat taures tokiems staty
davo. Ta perdaug kraujo prisi- 
renkant liga vadinasi polycythe
mia (erythrocythemia). Gydy
mas kraujo nuleidimu čia vadi
nasi phlebotomy. Tuos terminus 
išmokime, tai geriau pajėgsime 
savus negerumus su gydytoju 
amerikonu aptarti, jei savo gy
dytojo pasiekti negalėsime.

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

įsteigta 1923 metais . TeL 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliains pastatyti

2:OOvp4>. iv TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
Chicago International Amphitheatre 
43 ir Halsted

8=OOv.v. “DU APIE GEDIMINAICiUS”: 
V. Krėvės - "SKIRGAILA” 
J. Grušo - -BARBORA RADVILAITĖ” 
Jaunimo Centras

tVSOv.r. AKADEMINE PROGRAMA 
Conrad Hilton viešbutis

8OO v.v. VAIDINIMAI 
K.Ostrausko - "KVARTETAS" 
K Sajos - "MAMUTŲ MEDŽIOKLE 
Jaunimo Centras

CHICAGOS TALPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $590.00 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, įsiūkite-nltoSavus namus.

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Septinta priemonė kovoje su 
skleroze yra sumažinimas nervi
nės Įtampos geru užsiėmimu: 
daina, giesme, malda, seneliui 
pagalba, ką nors gero kam nors 
darymu. Susitikimas jaukioje 
vietoje su kaimynu yra gera 
priemonė nervams nuraminti.

Aštunta priemonė kovoje su 
skleroze yra paliovimas rūkymo. 
Nieko nepadės visoks gydyma
sis, jei su svarbiausiu savo prie
šu mes draugausime. Devintas 
mums kovoje su skleroze atlik
tinas darbas yra kraujo perdi- 
delib rūgštingumo sutvarkymas. 
Tai podagros (pergausų uric acid 
kieki mažinimas dieta) be van
dens gyvių, be vidaus organų, 
bė alkoholinių gėrimų, be tikros 
kavos-arbatos, bė grybų, bė pu- 
pelių-žirnių ir be pepsų), vais
tais (Benėmid, Zyloprim ir Col- 
chicin), o taip pat ir balių — tų 
minėjimų savos veiklos sustab
dymu. Dešimtas mums būtinai 
atliktinas darbas kovojant su 
smegenyse stroku yra nuoširdus 
mūsų visų darbas savo ir arti
mo gerovei. Liaukimės čia per 
užsisėdėjimą visokeriopai save 
žudę. Daržais-darželiais pavers
kime savas pieveles ir jose sau 
sveikatos visokeriopos 
mės.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632

PHONE: 2544470

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Raginkite 
augti - taupykite

Persivalgymas
Kovojant su skleroze 

liktas atliktinas mums 
yra vengimas persivalgymo, taip 
dažnai pasitaikančio vestuvėse, 
vardinėse bei kitose šeimyninėse 
šventėse pas save bei svetur.

Persivalgydami riebalais ir 
saldumynais, yra vengtinas kiek
vienam, net liesiausią kraują 
turintiem. Įsidėmėkit, kad ne
tiesą skelbia tie, kurie perša 
persivalgymą, riebų maistą svei
kai besijaučiantiems. Ne, šim
tą kartų ne — visiem reikia sai
ko prisilaikyti. Mat, pergausus 
valgis trejopai žmogui mirtį ar
tiną 1. Gausūs valgiai padidina 
kraujuje esamų plokštelių lip
numą— susikalbinimo jėgą. Tas 
greitina kraujo krešėjimą. 2. 
Gausūs valgiai greitina kraujo 
krešėjimą. 3. Persivalgymas 
sutrukdo krešulių ištirpimą, to
dėl reikia sumažinti gyvulinių 
riebalų, trynių ir sAldumynų var
tojimą.

Dvyliktas kovojant su sklero
ze atliktinas darbas yra prieš 
kraujo padidintą krešėjimą 
vaistų vartoj imas. Todėl šis sky
rius pataria nedideles tų vaistų 
dozes naudoti imant adatomis 
vaistą pavadintą Hep-Nine B, 
vieną cc į raumenis kartą savai
tėje.

Apsauga yra sėkmingiausias 
nuo ligos gydymas. Paprastos 
nuo paralyžiaus (stroko) apsau
gos priemonės buvo išbandytos 
dviejų gydytojų, dirbančių Phi- 
ladelphijoj, Pennsylvania Hos
pital. -Gydytojai S. C. Leonberg 
ir F. A. Elliot tyrė 102 pacien
tus, kurie turėjo smegenyse 
kraujo išsiliejimus ir dėl to bu
vo gavę vienos kūno pusės pa
ralyžių — čia dar kitaip vadina
mą “stroke”. Apie savo pacien
tų gydymą dietos pagalba, jie 
pranešė Įvykusiame Atlante Ci
ty metiniame American College 
of Physiciants suvažiavime.

Sudėtingas nuo smegenų 
sklerozės apsisaugojimas

Nuo apopleksijos — stroko 
(vienos kūno pusės paralyžiaus) 
apsisaugojimo programa yra su
dėtinga. Viena tokios apsaugos 
dalis yra prisilaikymas reikia
mos dietos. Penkis metus savus 
pacientus sekė minėti du gydy
tojai. Jie patyrė, kad visų ap
saugos priemonių nuo sklerozės 
prisilaikant, Įskaitant ir dietą, 
galima mirtingumą nuo smege
nų sklerozės — stroko sumažin
ti nuo dabar esamo 50% mir
tingumo iki 18%.

Smegenų sklerozė ir dėl jos 
apturimas kraujo išsiliejimas 
smegenyse su vienos pusės kū
no paralyžium yra labai rimta 
liga. Kova su ja apsaugos prie
monėmis yra labai vertinga, nes 
jau susirgus esti gerokai pavė
luotas laikas su ta liga tvar
kytis. Todėl visi griebkimės ap-

ANTANAS V. DUNDZILA 
Kompiuterių Centro vedėjas 

Purdue universitete
Purdue universiteto Calumet 

Campus,, Ind. biuletenyje bir
želio 1 4d. rašoma:

Hammond, Indiana. Purdue 
universiteto, Calumet Campus 
Computer Center vedėju pa
skirtas plačią patirtį tyrinėji
mų ir datų paruošos srityje 
turintis inžinierius Antanas V, 
Dundzila. -Jis užima vietą kom 
piuterių technologijos profeso
riaus Donald R. Kurtz, kurs 
nuo šiol nori pasišvęsti vien 
mokytojavimo pareigoms šia
me universitete.

Lietuvoje gimęs Dundzila įsi 
jungia i šio universiteto štabą 
kaip tik tuo metu, kada Kom
piuterių Centras yra žymiai iš
plečiamas.

saugos- priemonių prieš viso kū
no sklerozę, ypač prieš tokią 
smegenyse. Atlikti mediciniški 
tyrimai šiame krašte, Skandi
navijoj ir Anglijoj parodo, kad 
iš atlaikiusių pirmą smegenyse 
kraujoplūdi (inforction) 10% jų 
miršta kas metai nuo antrus i 
smegenis kraujosruvos (stroko). 
Kartais tokie po pirmo stroko 
apturi po metų kitų dar ir šir
dies ataką. Visais keliais siekti 
apsaugos nuo smegenų^ krauja
gyslių sklerozės yra labai nau
dingas dalykas._ Žinoma, jaunes
niųjų susirūpinimas apsauga nuo 
sklerozės prailgina gyvenimą.

Daugeriopa nuo sklerozės 
apsauga

Apsauga nuo sklerozės api
ma daugeli dalykų, vedančių 
prie smegenyse, širdyje ir vi
same kūne esančių arterijų ap
saugojimas nuo . priskretimo. 
Yra daug veiksnių, kurie skati
na sklerozės atsiradimą pas žmo
gų, Taip vadinami sklerozę ska
tiną veiksniai turi būti sutvar
kyti. Visi turime kartą ant vi
sados atsisakyti nuo sklerozę 
didinančių negerumų. Gana' 
mums nesėkmingai kovoti su 
skleroze tada, kai ji jau nesu
kontroliuojamai pas mus pasi
reiškia. Užtai apsauga nuo skle
rozės yra šalinimas sekančių blo
gių iš mūsų tarpo. 1. Sunormuo- 
kime savo pakeltą kraujospūdį 
vaistais, mažinimu svorio, drus
kos valgyje nevartojimu ir sa
vos nuotaikos pagerinimu. 2. 
Perriebų kraują suliesinkime be

riebalų maistu, reikalui esant
S) arba Sodium levothyroxine do tablečių; Potassium iodide te- 
(Synthoroid). 3. Cukraligę tvar- ocalcium, po vieną pavalgius per 
kykime dieta, insulinu bei tab
letėmis. Ypač senesnieji turi 
liautis persaldžiai valgę. Pavyz
džiui, asmuo, kuris suvalgyda
vo po penkis svarus cukraus per 
savaitę, priėjo liepto galą — jam 
ėmė darytis burnoje sausa, jis 
ėmė daug šlapintis. Pasirodė, 
kad jis prisišaukė cukraligę su 
dvigubai daugiau cukraus krau
juje negu reikia. Argi reikėjo 
gydytojo tokiam, kad pasakytų, 
jog neturi perdaug cukraus nau
doti. Kur tokio galva buvo?

Pildykime gydytojo nurody
mus visu 100%. 4. Kartais pri
sieina nufotografuoti smegenų 
arterijas (cerebral arteriogra
phy). susekimui šalia smege
nų — kaklo srityje riebalais už
sikimšusių arterijų. Tada pri- 
seina chirurginiu būdu tokias 
užkamšąs šalinti. Geriau būtų 
buvę neužkimšti tų kakle arte
rijų riebalais, negu vėliau chi
rurgo peiliais tuos riebalus krap
štyti lauk (endarterectomy of 
the carotic artery — šitoji arte
rija yra kakle). 5. Reikia viso
mis jėgomis kovoti su širdies 
kraujagyslių skleroze, šią kovą 
jau šis skyrius pakartotinai skel
bė. Iš vaistų čia minėtini Zink 
sulfate (Gražine) kapsulės, po 
tris per dieną pavalgius, per du 
mėnesius, po, to vienam mėne
siui pertrauką padarius. Nau
dokime lodoniacin (po vieną ta
bletę pavalgius per dieną) visą 
savo amžių. Imkime prieš krau
jo sutirštėjimą — Hep nine-B 
po vieno CC injekciją kas sa
vaitę. Naudokime kremzlių di
džius kiekius kasdien. Hormo
nų mišinio neatsisakykime — 
Alertonic skystis čia vietoje po 
tris per parą valgomus šaukš
tus prieš valgi. Daržovių — vai
sių dubenimis naudokime, ypač 
cibulių-česnakų gausiai imkime, 
kiek pasukų bei rūgusio pieno 
užgerdami ir tuo aštrų jų kva
pą burnoje panaikindami. Yra 
česnako bekvapės tabletės vais-

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LA 
Kūno, proto ir icusmu darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
___________ JONAS ADOMAVIČIUS, M, ______
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DOVANOS TAUPYTOJAMS

Radij

šešta, 
ir ne-

Per Annum 
2-Year Certificate 
$5000 Minimum

6. AM/FM 
rodis

7. AM/FM 
rodis

8. AM/FM
9. AM/FM

10. Mažasis

Per Annum
1 Year Certificate 
$1,000 Minimum

Per Annum 
Regular 
Passbook Savings

Stalinis Radijas 
Stalinis Radijas 
AM/FM Radijas.

*Simulated,that islWe bring you man-made diamonds 
so close to natural'diamonds in hardness and dura
bility that they can actually cut glass. These stones 
are so brilliant that they are virtually indistinguishable 
from the natural million year old diamond. "

ANNIVERSARY 
BUT YOU 

CAN GET THE 
, DIAMOND”

UAL/OALFEDERAL. SAI LA,
3430 S. Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 • 523-2800 • Free Parking • Assets Over $42 million

Mes dabar duodame savo taupytojams nepaprasto grožio rankų darbo imi
tuotų deimantų žiedus, auskarus ir kaklui papuošalus, taip pat imituotų perlų 
karolius. Pirmą kartą savo gyvenime jūs galite gauti veltui arba už neįtikėtinai 
sumažintą kainą savo asmeniškas brangenybes. Jūs tik turite taupyti Union Fe
deral bendrovėj, kur jau dabar yra mokamos aukščiausios palūkanos, kokios 
yra leidžiamos apdraustiems indėliams. Skaitykite žemiau esančias sąlygas, kaip 
jūs galite gauti dovanas veltui. Tik viena dovana šeimai ... pasiūlymas baigiasi 
liepos 15 d.

SUVENYRAI VELTUI: Kiekvienas, atsilankęs į Union 
Federal mūsų 75 metų sukakties minėjimą, gaus patrauklų žal
varinį žiedą raktams su Union Federal bendrovės ženklais, kaip 
mūsų suvenyrą.

BALIONAI VELTUI: Atsiveskite savo vaikus specia
lioms jiems dovanoms, jų džiaugsmui dažytais specialiais vaiz
dais ir spalvomis.

KAVA IR TORTAS VELTUI: Koks bus gimtadie
nis be didžiulio gimtadienio torto? Atvykite pas mus kiekvie
ną penktadienį ir šeštadienį nuo birželio 19 iki liepos 15 d. ir 
pats paragaukite to puikaus torto riekę ir išgerkite bedugnį 
puodelį kavos!

< IT’S 
OUR 75TH

UNION FEDERAL KVIEČIA JUS Į SAVO
DIDŽIOSIOS DOVANOS: 10 puikių Zenith firmos do
vanų bus.paskirstyta laimingiesiems didžiųjų dovanų skirstymo 
metu. Jums teks tiktai užpildyti laimėjimų korteles ir įmesti 
į vestibiulyje esančią dėžę. Dovanų paskirstymas įvyks 
dienį, liepos 15 d., 12 vai. vidurdienyje. Laimėtojai gali 
dalyvauti.

1. 25” Spalvota televizija
Console

2. 19” Spalvota televizija 
Nešiojama

3. Stereo
4. Kilnojamas Tape Unit
5. Kilnojamas Tape Unit

1 
I 1
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Federaliniai Įstatymai kas 12 mėnesių taupymo institucijoms leidžia skirti tik vieną dovaną taupymo sąskaitai

SUTAUPIUS $300 $1000 $5000
Auskarai ir karoliai $3.00 VELTUI VELTUI
Perlai VELTUI VELTUI VELTUI
Žiedai $8.00 $6.00 VELTUI
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TH£ LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chkaso, IIL 60608. Telephone HA 14100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
tn 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 ft2.00
pusei metų.$12.00 
trims mėnesiam* 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metų

$20.00
$11.00

trims mėnesiam! 
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams _____
pusei metų J.__
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _ ______
pusei metų ___
▼lenam mėnesiui

Naujienos "eina riant
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
HL 60608. Tele! HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
$2.00

$22.00
$12.00
$3.00

$13.00

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

Proklamacijos Maskvoj
Nuo sovietų rojaus įsteigimo Rusijos imperijoje 

pradėjo reikštis dalykai, apie kuriuos per praėjusius 55 
metus net pamąstyti buvo laikoma priešvalstybiniu nu
sikaltimu. Atsirado pogrindiniai “samizdato” laikraš
tėliai ir kitokia nelegali literatūra, o pastaruoju laiku 
pasirodė net proklamacijos, kurios Sovietų Rusijoje at
rodė amžinai palaidotos kartu su carų gadyne.

Užsienių žurnalistai Maskvoje šiomis dienomis gavo 
susipažinti su dviejų rūšių proklamacijomis, viena iš 
2,600 žodžių, kita sutrumpinta ir 1,500 žodžių Proklama
cijos rašytos mašinėle ir multiplikuotos rankiniu rotato
riumi. Apie tūkstantis tų proklamacijų rasta įdėliotų į 
Maskvos piliečių laiškų dėžutes.

Proklamacijose sovietų darbo žmonės raginami strei
kuoti, reikalauti aukštesnių atlyginimų ir maisto pro
duktams bei kitokioms pragyvenimo reikmenims kainų 
sumažinimo. Atsišaukime nurodoma į lenkų Pamario 
darbininkų sėkmingai laimėtą 1970 metų streiką.

Nieko panašaus Sovietų Sąjungoje nebuvo girdėti 
per daugiau kaip pusę šimto metų! Proklamacijose pra
nešama, kad praėjusio dešimtmečio bėgyje menkais- at
lyginimais ir varganomis gyvenimo sąlygomis prie kraš
tutinumo privesti darbininkai streikavę ir demonstravę 
visoje eilėje SSSR miestų — Maskvoje, Leningrade, No- 
vočerkaske, Temir - Tau, Kazachstane ir Chirchik mies
te Uzbekistane. Be to, proklamacijose pranešama apie 
demonstracijas Kaune, Lietuvoje, kuri esanti laikoma 
tautinio sentimento židiniu Sovieų Sąjungoje.

Proklamacijose ypatingai pabrėžiama, kad sovietų 
darbininkai skriaudžiami ir apgaudinėjami savo lyderių, 
kurie patys gyveną karališkai ir valstybės turtus iššvais- 
tą savo užsienių politikai ir kitų šalių kompartijoms šelp
ti, ypač Kuboje ir Egipte. Konstatuojama, kad šio bir
želio 1 dieną sukako 10 metų nuo to laiko, kai komunistų 
vadai užtikrino, jog 1961 metais įvesti mėsos, sviesto ir 
kitų produktų kainų pakėlimai esą tik laikini ir kad iki 
1970 metų visi Sovietų Sąjungos gyventojų sluoksniai 
būsią medžiaginiai pilnai patenkinti. Dabar esą aišku, 
kad tai buvo “dar vienas tuščias pažadas, dar vienas be
gėdiškas Kremliaus valdovų melas”, kad per tą laiką ne 
tik mėsos ir sviesto, bet ir visų produktų kainos pakilo 
20 ir iki 80 nuošimčių.

Pabrėžiama, kad namų statyba sumažėjo 20 nuošim
čių ir kad Sovietų Sąjunga, turėdama turtingiausias pa-

BALYS SRUOGA
Rašo JANINA NARŪNĖ

5
. Pamokoms pasibaigus, vaikai skubėjo 
bet Matulis vėl artinosi prie savo aukos.

— Palydėk mane, — mažas Baliukas gailiai pa
prašė Žitkų, — tas berniukas mane primuš!...

Visą kilometrą teko Žitkui Baliuką lydėti, 
kol abu pasiekdavo kuklų davatkėlės Magdutės 
kambarį, prie bažnyčios, kur naujas mokinukas 
buvo apsigyvenęs.

Daug laiko praėjo, kol Balys įsijungė į klasės 
bendruomenę, susidraugavo net ir su mušeika 
Matuliu, kurs vėliau įvertino Balį už jo stiprų 
kumštį. Kritiškais momentais Balys mokėdavo ir 
pats atsiginti, atsispardydamas ar atsikumščiuo- 
damas prieš užpuolikus.

REVOLIUCINIAI METAI
1904 — 5 metais Balys jau sėdėjo trečiame sky

riuje su Žitkum viename suole. Buvo neramūs 
revoliucijos metai. Iš Vabalninko parapijos bib
liotekos Žitkus parsinešdavo lietuviškų knygų, ir 
abu su Baliuku skaitydtvo Margalio “Volungę”, 
Dagilėlio eilėraščių rinkinį. Juodu abu žavėjo 
Maironio “Pavasario Balsai” ir poema “Tarp 
skausmų į garbę”. Maironio įtakoje jie abu bandė 
eilėraščius rašyti. Tik Balys savųjų atkakliai nie 
kam nerodydavo.

namo,

(Tęsinys)
Iš Australijos čion atskamba 

ir viltingesnių jaunimo nuomo
nių. štai sydnejiškė Violeta Bi- 
tinaitė, atstovė į II-jį pas. liet, 
jaunimo suvažiavimą, savo pra
nešimą paskaitų jaunimui cik
le šitaip pradeda: “būti tikru 
lietuviu ar kitos kurios tautos 
nariu reikia mokėti tos tautos 
kalbą, nes nemokėdamas ar ma
žai mokėdamas kalbą, negali

įsijungti į tautą... Jaunimas tu
ri pats suprasti, kad mūsų kal
ba turi būti išlaikyta gyva. 
(“Dirva”, 1972 m. Nr. 36).

Jaunimui, kuris neketina nuo 
lietuvybės visai atitrūkti, savo 
kalbos mokėjimas eina lygiagre
čiai su kitais gyvenimo reika
lais. Jau dabar, besirengiant į 
suvažiavimą, prireikia bent grei
tosiomis nors kiek tėvų kalbą 
prisiminti, nes būtų sunku ne

šaulyje žaliavų atsargas ir būdama antroji pasaulyje savo 
industrija, pragyvenimo lygiu yra tik 26 vietoje, žemiau
sioje tebesivystančių kraštų vietoje. Sovietų piliečių per
kamoji galia sudaro tik 8 iki 14 nuošimčių Amerikos, An
glijos arba Vokietijos darbininkų perkamosioms galios. 
Tuose kraštuose 50 iki 80 nuošimčių šeimų turi nuosavus 
automobilius, o Sovietų Sąjungoje automobilius turi tik 
viena dešimtoji dalis vieno nuošimčio... “Bedarbis Va
karuose už gaunamą bedarbio pašalpą gali nusipirkti 
dukart ir ligi keturių kartų daugiau dalykų, negu sovie- j lyvavę? 
tų fabrikų arba įstaigų darbininkas už savo gaunamą al
gą. Apdraudos išmokėjimai ir apmokamos atostogos So
vietų Rusijoje yra žemiausi visų tebesivystančių šalių tar
pe”. Mūsų ekonomistai apskaičiavo, kad sovietų darbi
ninkų gaunamas uždarbis sudaro tik vieną trečdalį jo 
tikrosios uždarbio vertės” Prekės Sovietuose parduoda
mos 200 iki 400 nuošimčių brangiau negu kaštuoja jų pa
gaminimas.

Atsišaukimų autoriai parodo dar ir tokį darbininkų 
apgaudinėjimo faktą: bendras vidutiniškas sovietų dar
bininko mėnesinis uždarbis yra 100 rublių, bet oficialio
se statistikose tas uždarbis žymimas kaip 126 rubliai. Kur 
dingsta ta nusuktoji dalis? “Neišmokėtų algų dalis eina 
partijos lyderių ir jų tarnų liuksusiniam gyvenimo stiliui 
išlaikyti, dačoms, viloms, limuzinams, jų milžiniškoms 
algoms ir bonusams, slaptiems primokėjimams, specia
liems rezortams, ligoninėms, sanatorijoms... Kremliaus 
valdovai ir jų pataikūnai save vadina sovietų liaudies 
avangardu ir liaudies tarnais, tačiau patys gyvena ge
riau ir ištaigingiau negu gyveno daugumas caro bajorų 
prieš revoliuciją”.

“Vietoj progresavusi linkui komunizmo, kaip sovie
tų lyderiai tvirtina, Sovietų Sąjungą žengia į “valstybinį 
kapitalizmą”, pačią blogiausią ir plėšriausią valdymo sis
temą”, rašo tame dokumente. “Kaip galima vadinti so
cializmu, kuomet žmonėms atimtos pačios elementariau
sios teisės; būtent, žodžio, spaudos ir streikų laisvė ir kt. 
Tų teisių atėmimas įgalino Kremlių slaptai ir viešai ne
gailestingai apiplėšti ir prispausti žmones”. Tuo metu kai 
sovietų gyventojų maistas tebėra prastas ir kraštas turi 
importuoti grūdus iš užsienių, Sovietų lyderiai geriausios 
kokybės krašto maisto produktus eksportuoja į sau drau
gingus kraštus “viso pasaulio valdžios siekdami”. Vien 
Vietnamui Sovietų šalpa kaštuojanti 3 milijonus rublių, 
Kubai po milijoną, o arabų valstybėms ypač Egiptui po 
pusantro milijono kiekvieną dieną... ....

Slaptoji policija pradėjo proklamacijas kruopščiai 
rinkti. Kai kurie bailesnieji piliečiai gautas kopijas pa
tys atidavę. Ar ir kas areštuota, neskelbiama, bet pro
klamacijų autoriai puikiai žino, kad sovietų valdžia 
juos laiko “valstybės išdavikais” ir kad aukščiausia už 
tai bausmė yra mirtis. J. Pr.

Vieną .sekmadieni po pamaldų turgavietėje 
buvo mitingas. Karštomis kalbomis prieš rusų 
valdžią nuteikta minia sudaužė valstybinį degti
nės monopolį. Mokykloje Balys išsitraukė iš už 
ančio proklamacijų pluoštą, parodė Žitkui ir vėl 
jas paslėpė.

— Eisime jų klijuoti ir pamėtyti, — tylomis 
tarė.

Daugiau paslapčių nepasakė. Jis mokėjo tylė
ti. Vėliau paaiškėjo, kad iš Petrapilio parvažia
vęs studentas Juozas Sruoga buvo Įtraukęs į re
voliucinį judėjimą ne tik brolį Aniolą, bet ir Ba
liuką.

Caro valdžios atsiųsti kazokai ir rusų žandarai 
darė visur kratas, areštuodami įtariamuosius, 
juos kalindami ir siųsdami į tolimąjį Sibirą... Bu
vo tuo metu suimtas ir studentas Juozas Sruoga. 
Revoliucinis judėjimas Vabalninke turėjo įtakos 
Sruogos veikalui “Baisioji naktis”.

Vėliau Vabalninko mokykla gavo mokytoją 
lietuvį. Baigiamųjų egzaminų laikyti visas tre
čiasis skyrius važiavo į Biržus. Egzaminus lai
mingai išlaikęs, Balys baigė savo vargus Vabal
ninko pradžios mokykloje.

BALYS GIMNAZISTAS
Tais tolimais laikais, kada kiekvienas tėviškės 

takelis gražiausiais jaunystės žiedais mums buvo 
nuklotas, į Panevėžį atvažiavo jaunutis Balys. 
Jis buvo apgyvendintas pas Sruogų giminaitę, da
lindamasis kambariu su kitais gimnazistukais.

jtik paskaitas suprasti, bet ir 
šiaip su lietuviškai šnekančiais 
bendrauti.

Atleisti ir užmiršti?
R. Daukaus kalbos atpasako

tojas “Dirvoj” nepaminėjo, kam, 
paskaitininko nuomone, mes tu
rėtume atleisti ir viską užmirš
ti : pačiam okupantui ir jo pa
taikūnams ar tik sumulkintiems 
tautiečiams ?

Atleisti ir susitaikyti gali tik 
tuo atveju, kai kaltininkas pri
sipažįsta kaltu, prašosi dovano
jamas ir pažada atitaisyti skriau 
dą. Tačiau raudonieji juk nie
ko neišsižada, laikosi įsikabinę 
į savo nusikaltimo auką ir nieko 
nežada. Lietuvių persekiojimas 
ir tautos slopinimas ne tik ne
siliauja, bet, naudojantis kito
kiomis priemonėmis, net aštrė
ja. Ar mes, pabėgėliai, ar kad 
ir mūsų jaunimas turime teisę 
atleisti bolševikams už tautos 
kančias ir gyvybės nuostolius 
kovoje, kurioje mes patys, 
ypač jaunimas, nesame

o 
net da-

Šitokia “absoliucija” 
mas) reikštų išdavimą 
dėl kurio anieji grūmėsi ir žu
vo. Galime atleisti savo as
mens ar šeimos priešams, bet 
ne tautos vardu jos žudikams!

Skelbdamas 15-tąją birželio 
visuotinio liet, gedulo diena, 
Bendruomenės centro valdybos 
pirm-kas V. Vol ertas šitaip pra
bilo: “Atmintyje ilgai išlieka 
pasaulį sukrėtusios nelaimės, 
bet žmogaus rankomis tyčiomis 
atnešta skriauda niekados nepa
mirštama”.

Kova dėl laisvės nėra keršta
vimas, neapykantos skleidimas 
ar karo kurstymas, kaip iš ana
pus raudonosios pertvaros, da
bar vis triūbijama, bet pastan
gos susigrąžinti tai, kas teisė
tai, teisingai, doroviškai ir žmo
giškai tau priklauso.

Atleisdamas ir nutylėdamas, 
vargu artimai bendrautum su 
broliais ir seserimis Lietuvoje, 
kurie pavergėjo pančių nėra nu
sikratę — juos kasdien dar skau
džiai jaučia! O dabartinėje Lie
tuvoje besipriešinančiam jauni
mui mes, “atleidėjai”, užuot pa
dėję, greičiausiai atsistotume 
skriaudiko pusėje!

Tur būt, dėl to menamo tai
kingumo jautimas savo sąskry
džio ženklu iš pradžių buvo pa
sirinkęs “balandį lelijose”.

Kam jau kam, bet mūsų aka
demikams galėtų būti aišku, kas, 
kokie veiksniai įtakoje ar pavei
kia dabartinę šio krašto užsie
nio politiką, ir suprasti, kad ji 
nebesiderina su Lietuvai laisvės 
siekimu ir mūsų tautinės gyvy
bės ten išlikimu. •

Nesiginčiju su australiečių 
paskaitininku, kurio kalbos pati 
nesu girdėjusi, o tik santrauką 
paskaičiusi. Atsiliepiau dėlto,

(išriši- 
reikalo,

kad panašios idėjos nėra .sveti
mos ir čia, Amerikoje, ir apskri
tai dabarties besimokančio jau
nimo tarpe.
Idėjos, atsineštos iš mokyklų
Skyriuje “Iš ateitininkų gy

venimo” (“Drauge”, 1972 m. Nr. 
6) pranešta apie Cicero at-kų 
būrelio globėjų surengtą paskai
tą “Tauta krikščioniškosios pa
saulėžiūros atžvilgiu”. Svarsty
ta, ar tauta amžina ar laikina 
vertybė, šiuo klausimu kalbėjo 
Vacys Kuprys, tautybės'vertę 
ir patvarumą nušviesdamas tei
giamai. Kalbėjęs ir kitas prane
šėjas adv. Povilas žumbakis, ku
ris temą papildęs pagal šio laik
mečio idėjas. Jis aiškino, kad 
tarpasmeniniams žmonių santy
kiams tvarkyti netolimoje atei
tyje būsią pritaikomi technikos 
dėsniai. Dėl to, siekiant naujo
viškame pasaulyje išsilaikyti, 
teksią iš naujo peržiūrėti ir pa
tikrinti mūsų papročius, dorovės 
sampratą, gal net teksią atsisa
kyti dabartinės šeimos santvar
kos, o “intensyvi komunikacija” 
suliedinsianti tautas. Bendruo
menės, kaip jos šiandien supran
tamos, išnyksiančios, užleisda- 
mos vietą iš paskirų, palaidų in
dividų susidedančiai žmonių ma
sei. Baigdamas, adv. P. žumba
kis priminė, kad tai nesanti jo 
nuomonė, bet pažiūra, skleidžia
ma šio krašto mokyklose.

Atpasakojau tik vieną kitą 
jaunimo tarpe pateikiamą idė
ją. Jos, kaip matome, nėra pačių 
jaunųjų galvose kilusios, jų vaiz
duotės sukurtos ar ilgos eilės 
“simpozijumą”, “studijų die
nų” — svarstybų padarinys. To
kios pažiūros susidariusios dėl 
varomos dabartinės “realistinės” 
politikos ir atsineštos iš šio kraš
to ultra — liberalinių mokyklų. I 
Būdamos (paremtos daugiausia 
tolimos' ateities pranašystėmis, 
tos idėjos Vargu gali būti šios 
dienos lietuviškos veikios .pa
telių”, viliojančių į naują atei-

Pasaulis ir Lietuva
Dvidešimt su viršum metų vi- 

duriniokų amžiaus kartos švie
suomenė ir kai kurie vyresniųjų 
laikraščiuose ir kitokiuose “fo
rumuose”-be perstojo varė pro
pagandą prieš menamus “praei
ties pelėsius”, “atgyventas se
nienas”, “tėvų sentimentalumą”, 
savo krašto “nostalgijos daromą 
žalą kūrybai”. Visai nenuosta
bu, kad dabartinė jaunuomenė 
godžiai graibstosi “didelių nuo
tolių”, viliojančių į naują atei-

Nesakau, kad su minėtais nu
matomos ateities dalykais laisva
laikio pašnekesiuose nederėtų 
susipažinti atitinkamų sričių 
specialistams. Tačiau netikslin
ga ir netžalinga, kai tos idėjos, 
tartum pirmos eilės reikalai, 
įtraukiamos į jaunimo susirin-

Naują uniformą užsidėjęs, laimingas Baliu
kas buvo Panevėžio realinės gimnazijos mokinys. 
Kartu tada mokėsi nedidelis pulkelis mūsų pajė
gesnių ūkininkų vaikų: rusų caro valdžios lietu
viams buvo nustatytas labai ribotas skaičius vietų.

Kuriems nebuvo lemta patekti į tą šaunią gim
naziją, tie skubėdavo prie mokytojų seminarijos 
durų. Bet ir joje lietuvių skaičius taip pat buvo 
šykščiai ribojamas, žymi mokinių dauguma buvo 
rusų jaunuoliai, busimieji pradžios mokyklų mo
kytojai mūsų tėvynėje. Jie galėdavo laisvai įstoti 
į mokytojų seminariją kad ir mokslo metų vidury
je. Jiems skirdavo valdžios stipendijas.

Nors ir žiauri buvo caristinė rusų priespauda, 
nors buvo draudžiama spauda, iš žiemos miego 
kilo revoliucinių 1905 m. išjudintas jaunimas, 
moksleiviai ir studentai.

Nereikia nė minėti, kokiais karštais patrio
tiniais jausmais tada degdavo Balys Sruoga! Ko-

kimų darbotvarkes, nes jaunus, 
nesubrendusius protus gali pa
veikti, juos neutralizuoti, atšal
dyti ryžtą darbuotis savo tautos 
labui, ypač kai sudaroma įspū
džio, kad prieš “pasaulinio mas
to problemas” ir “technikos ste
buklus” mūsų, lietuvių, rūpes
čiai ir siekimai mažai ką te
reiškia — jie gali pasirodyti 
menkystės prieblandoje.

Jau ne kartą liet, laikraščiuo
se skaitėme straipsnių, kur įti
kinėjama, kad jaunimui reikia 
leisti laisvinti Lietuvą savu bū
du. Tik kaip ir nuo ko laisvin
si, jei su padėtimi susitaikai, jei 
viską visiems atleidi ir užmirš
ti, o visą savo dėmesį ir išsila
vinimą skiri “būsimam pasau
liui”, kurio reikalai darosi svar
besniais už “parapinius” mažos 
tautos siekius, ypač jei ateityje 
tautos šiaip ar taip vis tiek iš- 
nyksiančios ?!

Laisvėjimas ar priespauda ne
vyksta kartu viso pasaulio apim
timi, bet pasireiškia atskirose 
vietose: tautose ar net bendruo
menėse. Tad ir atleidimas varž
tų vienoje vietoje nebūtinai tuo 
pačiu laiku atpalaiduoja spaudi
mą ir kitoje. Nepaisant visokių 
paskelbtų “čarterių” ir garsina
mų demokratybės dėsnių, laisvė 
nedalijama lygybės pagrindu: 
kad ką gauna Petras, gaus ir 
Jonas; kas su-tėikta puslauki
nėms Afrikos tautoms, bus su
teikta ir pabaltiečiams.

Laisvę tenka kiekvienam at
skirai, atkakliai ir labai sunkio
mis aplinkybėmis išsikovoti — 
ji neateina iš pasaulio malonės, 
teisingumo ar žmonijos sąžinės. 
Lietuvių tautai už savo gyvybę 
tenka beveik tolydžio grumtis, 
jei neskaitysim mažų protar
pių, tarsi leidžiant kiek atsikvėp
ti. ' ' •/•'.Y' ' '

Kas nuties tiltus?
Šalia akedminės liet, šviesuo

menės, besigraibstančios už “pa
saulinių problemų”, yra dalis 
idealistinio jaunimo, visu savo 
dėmesiu atsikreipusio į lietuviš
kuosius reikalus. Šitie aiškiai 
supranta, kad .be vyresnių jų. pa- 
gelbos (ne tik piniginės) jų in
dėlis liet. veikloj e .būtų labai ri
botas. Tad jie nenori pasilikti 
Meni ir nesibaido bendradarbia
vimo. Šią kryptį teisingai suvo
kia viena jaunųjų, jau minėta Jū
ratė Jašaitytė: “Man atrodo, kad 
pirminis Kongreso uždavinys 
būtų ieškojimas jungties tarp 
kartų. Be vyresniųjų paramos 
ir jų pastangų Kongresas ne
įvyktų... Jeigu, ryškindami sky
rimąsi, ryškintume ir jungtį, pa
matytume, kad tas tiltas nuties
ti yra visai nesunku”. (Draugas, 
1972 m. Nr. 119).

Tvirčiausioji sąsaja, vienijan
ti tautiškai gyvą išeivijos visuo
menę, buvo ir yra bendra idėja

(Nukelta į 5 psl.)

atgydavo. / .
Užmiestyje, ant aukšto Nevėžio kranto, žalu

moje paskendęs, tūnojo senas, baltas Liatskių 
dvaras. Tai buvo jauki, jaunimo pamėgta vietelė, 
vėliau “Linksmakalniu” pavadinta. Ten palei 
praminta paupio takelį šakomis lingavo žilvičiai. 
Jų intymioje užuovėjoje slėpėsi seni suolai su iš
raižytais gimnazistų ir gimnaziščių inicialais. 
Apačioje, švelniai posūkiais vingiuodamas, juo
kėsi Nevėžis. Ten paukšteliai giesmininkai skar
dendavo visokiais balsais, o naktį suokdavo lakš
tingalos.

Pats vienas, iš mokyklos ištrūkęs, dažnai ten 
atsirasdavo Balys. Ne sentimentalių inicialų ra
šyti suoluose jis ateidavo. Lyg vėjas, jis eidavo 
kalvomis, gal įkvėpimo ieškodamas.

Vieną pavasario sekmadienį aš su kitais drau
gais lietuviais susitikau Balį kalnelio vingiuotame 
take. Noromis nenoromis prisijungė ir “atsisky- 

kie šviesūs ir gražūs idealai jį vesdavo pirmyn! rėlis” prie mūsų būrelio. Slinkome pamažu pir
myn. Priartėjus prie žydinčio žilvičio krūmo, gė
rėjausi:

— Žiūrėk, Baly, koks grožis! Tiek kvepiančių 
žiedelių — visas geltonas debesis!

— Kiaušinienė! — nusijuokė. Jau tada jis bu
vo modernistas.

(Bus daugiau)

Dar jaunas amžiumi, jis buvo nuostabiai stiprus 
savo dvasia.

BALYS LINKSMAKALNYJE
Sekmadieniais jaunimas susirinkdavo bažny

čioje į moksleivių mišias. Už grotelių vienoje al
toriaus pusėje rudomis uniformomis stovėdavo 
mergaičių gimnazija, o iš kitos pusės blizgančio
mis sagomis švitėdavo “realistai”. Bet jų gretose 
retai kada pamatydavome Balį. Jis, kaip ant spar
nų, išlėkdavo į gamtą, kurią labai mylėjo. Ten jis [ENRAŠTĮ “NAUJIENAS”IM
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RŪPESČIAI JAUNIMUI 
SUSIRENKANT

m. birželio mėn. 28 dieną, 8:30 vai. ryto, sulaukęs 81 
Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Kražių parapijoj, 
išgyveno 62 metus. .. . . - .

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURL^E 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

(Atkelta iš 4 psl.)
— neatlaidžios pastangos sie
kiant Lietuvai laisvės ir budint 
dėl tautos gyvybės. Tik toji idė
ja pajėgs pašaukti, jaunuomenę 
užimti tuštėjančias senųjų vie-

MODERN1ŠKOS AIR-CONDITIONEI) KOl'LY Č1O

MOV I N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš {vairip atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

: 823 West 34 Placa
Tat:. FRontiar 64882. —

1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GlLINYČlA 
2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai: PR 3-0833 Ir PR 3-0434

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

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Florence Petraitienės mirties. 
SLA kuopos nariai ilgai pasiges, 
jos netekus. Grs.

Telefonas: LAfayette 3-0440

OR. ANNA BALIONAS 
AKIU, AUSŲ NOSIM 

IR OERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-3229 
Rezid. telefu WAIbrook 5-5076

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

“Žmogaus ir tautos laisvės ne
gali būti už mokslo, ribų” —- tei
singai rašo “Varpo” redaktorius 
A. Kučys, taikydamas mūsų aka
demikams. Laisvės reikalo taip 
pat nedera palikti anapus am
žiaus, profesijas, madingų temų 
ir šūkių, nes “laisvės idėjai nėra 
ir negali būti jokio pakaitalo” 
(t. p.).

Jaunimo suvažiavimas vargu 
galėtų tikėtis didesnės reikšmės 
ateičiai, jei tragiškųjų1 Lietuvoj 
įvykių akivaizdoj sąskrydžio pa
skaitininkai ir visokie eksper
tai “didįjį tautos rūpestį” vėl pa
skandintų statistinių duomenų 
ir skaičių gausybėje. Teisybė, 
kad prieš'ą reikia pažinti, tačiau 
vien pažinimu jo nesutramdys! 
ir prispaustiesiems nepadėsi.

(Pabaiga)

poetų eilėraščių ■ Balio Augi
no, Živilės Bilaišytės, Rasos ši- 
lėnaitės, Kotrynos Grigartytės 
ir kt Yra aŠtuonių jaunųjų dai 
liniukų darbų 21 reprodukci-

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra, praktiko ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St 
TaL: 9254295

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

uždaryta.
Ret falu WA 54099

Vai:
2850 Wert 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoepect 6-5084______

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tetef. 695-0533 

Velky Medical Cantor 
860 Summit St. 

RQUT1 58. ELGIN. ILLINOIS

Tekste apstu mūsų jaunųjų

JOHN D. GOTAUTAS
Gyv. 7301 So. Kedzie Avė.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

"Afro — amerikonams 
gresia nuplikimas

Emory universiteto Atlantoje 
dermatologas Dr. Algie C. Brown 
pareiškė, kad afrikoniška plau
kų šukuosena, kuri labai įėjo 
madon tarp Amerikos negrų ir 
net kai kurių baltaodžių, gali su
kelti plaukų smukimą ir visišką 
nuplikimą. Kas įdomiausia, tai 
kad pasak Dr. Brown tas “Afro 
stilius” Afrikoje visiškai neži
nomas nevartojamas.

Padaryti plaukus pagal “Afrb 
stilių”, kad pavirstų panašu į 
krūmą, pavartojamos įvairios 
mechaniškos ir chemiškos prie
monės ir specialios “Afro” šukos. 
Brown pasakė, kad žmogus nor
maliai turi ant galvos nuo 100,- 
000 iki 600,000 plaukų, kurių, vi
dutiniškai po 500 kasdien suža
lo janti ta šukuosena, pažeidžiant 
plaukų šakneles. Padaryti iš 
plaukų “krūmą”, kad stovėtų, 
vartojami karštas prosas arba 
karštos šukos.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ lięot 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tek: PR 1-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai, po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. LEONAS SEMTIS
INKSTŲ, PŪSLiŠ IR „ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofisu telaf.: 776-2880 
Naujas raz. talaf.: .448-5545

Varpas Dr. Vinco Kudirkos 
1889 metais įsteigtas, per visus 
tuos ilgus metus išnešęs aukštai 
iškeltą lietuvių tautos nepri
klausomybės , laisvės, demo
kratinės santvarkos ir pažan
gos vėliavas yra vertas kiekvie
noje susipratusioje lietuviško
je Šeimoje būti antstaline kny-

(PUTRAMENTAS)
Uoksmomo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

*pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PU T RAMENTAS)
5525 So. Harlom Av*. — 534-122S

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

Į Varpą įsigyti tikriausias ke
lias tai kreiptis į jo administra
torių Titą Briškaitį, 1214 N. 16 
Avenue, Melrose Park, III.
60160. ’ ~ jp.

VĖSINTUVAI 
NUO 
$99.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Kučys 
(Vietoj Vedamojo);

Savo tautai 
dr. J. K. Va- 

Lietuva; 
Tebūnie 

J. Kazic- 
Jaunimo

MEIROSE PARK, HL
Mirė įžymi. SLA veikėja

Neilgai pasirgus, 1972 m. bir
želio 14 d. mirė plačiai vietos 
visuomenei žinoma ilgametė 
SLA 125 kuopos veikėja Flo
rence Petraitis. Palaidota bir
želio 17 d. Queen of Heaven ka
pinėse. Laidotuvėse su velionim 
atsisveikino apie 500 žmonių.

Florence Petraitienė SLA 125

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE,

pasirodyti 
Jaunimo Me

tai, Antano Kučio redaguoja
mas 166 puslapių žurnalas — 
knyga šūkiu — “tautos bei žmo
gaus laisvei, tautinei kultūrai 
ir lietuvybei’’: Tiražas 1400 
egzpl.

Kad i Jaunimo Kongresą ir 
Tautinių šokių šventę susirin
kusieji turėtų suprasti, dėl ko 
šį žurnalą —knygą šių Jauni
mo Metų proga būtina kiekvie
nam įsigyti, čia pateikiama ke 
lėtas iš 35 straipsnių antraščių: 
Antanas- Kučys: Lietuvybės 
prasmė 
Stasys Barzdukas 
ir bendruomenei:;
liūnas.- Jaunimas ir

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R R N A $ 

2047 W. 67th PL WAlbrook 54063

nariais.
Pažymėtina, kad jos vyras

plakatus nešiojančių asmenų. I linga, įvairius mokesčius ren- 
Reikėtų dar pažymėti, kad daug kantrybės ir kruopš- 

mūsų jaunimo nešiojančio pla tumo. Tačiau Florence, dėl jos 
katus vos Šešis temačinu: tris malonaus ir ypač nuoširdaus bū- 

Įdb, šias pareigas atliko kuo ge
riausias. Ji nepaprastai buvo 

' pareiginga ir tvarkinga — nesi
gailėjo savo darbo ir laiko, pa
laikant nuolatinį ryšį su SLA 
centru ir ypač su paskirais kuo
pos nariais ne tik susirinkimuo
se, bet ir kiekvieną dieną raš
tu ir telefonu, dažnu atveju mo
kesčių reikalus sutvarkant jos 
pačios namuose.

Pereitame susirinkime ji bu
vo išrinkta atstove į SLA Sei
mą, Miami, Fla. Sirgdama, ji 

: sielojosi ir daug rūpinosi, ar ga- 
į lės dėl ligos SLA Seime dalyvau
tu Gi likimas taip ir lėmė, kad 
šį kartą negailestinga mirtis 

į visus jos planus nutraukė.
’i Kas dalyvavo pastarajame ko- 
(yo mėn. SLA kuopos susirinki
me, įvykusiame kaip tik tą kar- 

•( tą (pagal sutartą eilę) p. Petrai
čių namuose, ilgai prisimins nuo
taikingą susirinkimą ir gražias 
šeimyniškas vaišes. Tikrai p. Pe- 

(traitienė buvo vaišinga, tartum 
i nujausdama, kad tai jos pasku-

Šeštadienį birželio 17 d. tru
putį po devintos valandos ryto 
atsiradau prie Field muziejaus. 
Čia jau radau: Jono Jasaičio, 
Fabijono Valinsko ir Romo 
Stahiūno 
tuotojų grupę. Suskaičiau 103 

[plakatus su įvairiausiais, prieš 
rusus nukreiptais šūkiais. Vie
nas senyvo amžiaus vyras ne
šiojo plakatą ant didelės šluo
tos pakabintą. Plakate išpaišy
ta svastika, kūjis su piautuvu 
ir apačioje žmogaus kaukuolė.

Pravieniškių, Rainių ir iš ki
tų Lietuvos vietovių rusų nu
žudytų lietuvių vaizdai, įrė- 
muoti į didelius rėmus, kuriuos 
po du vyru nešiojo. Jonas Ja
saitis papasakojo, kad visus 
plakatus, daugumoje paišė ir 
parašus padėjo “Margučio” 
patalpose mūsų jaunimas.

Praeiviams būva dalinami 
Pavergtų tautų komiteto ir lie
tuvių paruošti lapeliai — atsi
šaukimai. Tokius atsišauki
mus platino ir ukrainiečiai, 
kur parašyta, kad rusai nėra 
pasikeitę, nes ir paskutiniu 
laiku Ukrainoje tebevyksta in
telektualų suiminėjimai. Pa
minėti Chornovil, Svetlichny 
ir kiti.

Po kurio laiko atėjo kelioli
ka latvių jaunuolių su plaka
tais. Poroje plakatų išpaišytos: 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos vė
liavos. Latvis Zerinš pats susi- 
raišiojęs storokais retežiais ne
šiojo - didelį plakatą. Iš viso

Laidototų Direktoriai

MAŽEIH&EVANS'

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71»t St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis: Pritaiko akLniui ir 

“contact lenses’1 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubtic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

NAUJIENOS, CHICAGO 8, KU—. THURSDAY, JUNE 1972"

tns 
adovaujamą pike-[berniukus ir tris mergaites.

Šiaip plakatus nešiojo senyvo 
amžiaus' vyrai ir kelios- mote
rys. Po dvyliktos valandos iŠ 
marųnettparkiečių piketavimų 
perėmė brightonparkieeiai. Pa 
starųjų buvo daug mažiau.

RUSŲ PARODOJE
Įeinant į rusų parodą polici- 

ja kiekvieną vyrą ir moterį tik
rino. Fotoaparatų visai nelei
do įsinešti. Moterų tikrino ran
kinukus. Kai kuriems vyrams 
net švarkų kišenius apčiupinė
jo. Policija aiškino, jog tikri
nama, kad kas nors bombos ar 
ginklo neįsineštų. Kiekviena
me parodos kampelyje sėdėja 
ginkluoti policininkai. Kiti 
po salę vaikštinėjo ir sekė kiek
vieną lankytojų judesį. Visi 
eksponatai po stiklais sudėti. 
Daugiausiai matėsi iš Estijos 
atgabentų senų laikų medi
nių, misinginių, molinių ir ki
tokių puodų, lėkščių, bliūdų.
Iš Latvijos voš porą išsiuvinėji-. tinis atsisveikinimas su jai taip 
mų pastebėjau. Iš Lietuvos pa- artimais SLA kuopos 
kabintos dvi didelės gūnios, ke
li keramikos dalykėliai ir pora Neck Petraitis yra ilgametis šios 
gintaro išdirbinių. Daugiausia SLA kuopos, pirmininkas ir jie 
parodoje buvo iš išplėštų sta- abu yra daug šiai SLA kuopai 
čiatikių cerkvių įvairiausi Ii- nusipelnę.
turginiai dalykai: puošnios Visi SLA 125 kuopos nariai 
ikonos, išsiuvinėti, paišyti me- labai užjaučia kuopos pirminin- 
dyje bei misingyje išraižyti ką Niek Petraitį, ir gimines, dėl 
šventųjų paveikslai.. Didelė sė- 
noviškomis rusų raidėmis spaus 
dinta knyga (mišiolas). Pora 
šventikų drabužių. Jono Žiau
riojo balnas ir įvairiausių daly
kėlių iš vadinamų respublikų.
Senovę studijuojantieji, galbūt, 
ir ką įdomaus rastų, bet pap
rastam lankytojui nieko įdo
maus ten nėra.

Rm. f»t. 239-4683

OR. K. G. BALUKA5 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ lIGOS 

GINEKOLOGINi CHIRURGIJA 
6449 So. PuU*x| Rd. (Crawford 

M*dical Building). Tai. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitariu^ 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

r*la£t PRospoct 8-lZlJL

DR. S. BIEŽIS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 14; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Raz.: 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

Mirė 1972 
metu amžiaus.

Amerikoje „ _
Paliko nuliūdę: žmona Anelė (Markevičiūtė), duktė Ruth Graff, 

žentas Robert, sūnus Vito, marti Mary Jane, 9' anūkai — Linda. Cyn
thia, Catbleen, Roberta, John ir Diane Graff, taip pat Jane, Patricia 
ir Anita bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6B45 So. Western 
Avenue. „ \

Šeštadieni, liepos 1 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios i šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių, kapinėse.

Visi a. a. John D Gotiuto giminės, draūįtai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
tmona, vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8606.
i nuiuiMĮ.MlLJim. .-Um -

DU PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREIT 
Ofisas: HEmUck 44849 

Rszid.: 3S3-7231
OFISO VALANDOS: 

•rirmadieniais ir ketvirtad 1—7 vaL 
utraA. penktadieni, nuo 1—S. trsč. 

. ir iežtad. tiktai susitarus.

Rsz.: GI 8-0873

OR. EISIM-EISIMAS
AKU6ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA 
6132 S«. Ksdsis Avš„ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCELIŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Teist WA 5-2670. 
Neatsiliepus ■— skambinti 

47,14225. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiši tai.: HE 4-1818 arba RE 7-9708 
tazidaneijos: PR 6-9801 -

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

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

2454 WEST 71 rt STREET
Ofiso teist.' HEmlock 4-2123
Ratld, talaC. ' Glbton 3-6195

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

“j P. SIEIKIS, 0. P.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
EB Aparatai - Protezai, Med. Bap- 

dažai. Spaclall pagalba koĮomt 
' (Arėk Supports) ir L t

ir 6—8 šeštadieniais 9—1.

SPECIALUS JAUNIMO 
METAMS LEIDINYS)

Ką tik prieš pat Antrajam 
Pasaulio Jaunimo Kongresui 

Lankytojų buvo vos keletas, prasidedant spėjo 
Pastebėjau aiškintojai pusikei, VARPO Nr. 11 
kad jų parodoje vos keli asme
nys lankosi, tuo tarpo piketuo 
jančiiįbent porą šimtų mačiau. 
Rusite atsikirto: “Jie iš to duo 
ną valgo. Jie čia uždarbiauja”. 
Šalia stovįs rusiškai kalbąs 
jaunuolis jai atsakė: “Jiems už 
tai nieko nemoka. Jie tik nori 
parodyti, kad jūs esate žudi
kai, jūsų menas yra vogtas ir 
jūs esate nekenčiami. Ir neken
čia, ne už tai, kad jūs rusai, 
bet už tai, kad jūsų rėžimas 
žiaurus ir žmogžudiškas’*. Ru- 
sikė paraudo ir tik pasakiusi: 

s Vy silrio ošubajites” (Jūs la
bai klystate) ir nubėgo į kitą 
salės galą.

Vos įėjus į kitą kambarį štai- Romas Sakadolskis: 
ga pasigirdo vienas po kito užkurta liepsna; Di 
sprogimai ar šūviai. Iš visų kas: Ko tikimės iš 
kampų pradėjo bėgti policija. Kongreso;.Dr. Juozas Pajaujis: 
Bėgo iš viršutinio ir apatinio Nepamirškime pavergtųjų 
aukšto. Salė prisipildė aižaus šauksmo; M. Lenkauskienė: 
kvapo ir dūmų. Prie stalo sėdė Jaunimas ruošiasi lietuviškai 
jusi rusikė atsirado po stalu ateičiai; G. Breichmanienė: Di 
susirietusi. džiuokimės mūsų tautiniais šo-

Skubiai atgabentas muzie- kiais; Dr. Algis Norvilas: Kon- 
jaus direktorius išaiškino, kad greso programos paskirtis; 
tai nebuvo nei; bombos sprogi- Juozas Šlajus: žvilgsnis į Jau
niai, nei šūviai. Kažkas nume- nimo Kongreso ruošą; J. Dan
tė du “firėkrakerius”. Bet salėje gėla: Simas Kudirka kalbėjo 
esant gerai akustikai susidarė už pavergtą Lietuvą ir kt. 
įspūdis, kad sprogo bombos. 
Aišku, kai kas juokėsi, bet 
rusikėms tikrai ūpas buvo su
gadintas.

Išėjus iš salės prie muziejaus 
pradėjo iš visų pusių policijos 
mašinos važiuoti. Prisirinko net 
keliolika mašinų. Įvykiui pa
aiškėjus, policija vėl pranyko. 
Demonstruojančius filmavo te
levizijos 7 kanalas.

Stasys Juškėnas

GRADINSKA^
REjrabHe 7*8600 REpwHte 7*86011

- -^ilu
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KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 
UŽSIENIO ŠOKĖJŲ PASIRODYMŲ IR TALENTŲ VAKARĄ

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

Programoje: Lena Valaitytė — Vokietijoje išgarsėjusi populiarios 
muzikos dainininkė, Liaudies Instrumentų Ansamblis “Gintaras” 
iš Montrealio, Studenčių Kvartetas “Rasa” iš London, Ont, Šo
kėjai iš Muencheno.

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

JAUNIMO KONGRESO GARBĖS MECENATAI 
IR GARBĖS RĖMĖJAI

J. Kazickaitė, New Rochel-Antrasis pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas oficialiai atida
romas birželio 30 d. Chicagoj. 
Sudaryta turininga, įvairi pro
grama, suplaukia jaunimas iš 
viso laisvojo pasaulio kampų. 
Šį didįjį jaunimo susibūrimą 
įgalino įvykdyti daugelio lietu
vių darbas ir piniginė talka.

Stambieji aukotojai yra gar
bės mecenatai, paskyrę bent 
1000 dolerių ir garbės rėmėjai 
su 500 dolerių.
aukos pasiekė 44.500 dolerių. 
Kongreso finansų komisija New 
Yorke nuoširdžiai dėkoja ir 
skelbia stambiųjų aukotojų są
rašą.

Garbės mecenatai (po 1000 
dojerių ):

Dr. V. ir dr. V. Adomavičiai, 
Akron, Ohio

Dr. K. ir J. Aglinskai, Chi-

Dr. P. ir S. Kisieliai, Chicago

Lietuvių Fondas (4000 dole
rių), Chesterton, Ind.

Klubas,
Chicago

Dr. H. Armanas, Baltimore

Tokiu sudėtos

ge Park, Ill.
Dr. Vyt. Majauskas. Detroit
Dr. F. Mažeika, Chicago
Dr. Ant. ir E. Razinai, Joliet, 

Illinois
Ant. ir A. Sabaliai, Woodha-

V. ir B. Bagdonai, Palos 
Ill.
A. ir dr. O. Baliūnai, Chi-

G. ir V. Balukei, Chi-

B. Beinorius, Wood Dale,

cago
St. Barzdukas, Cleveland
Dr. St. ir dr. M. Budriai, Chi

cago
Dr. Vyt. Didžiulis. Bogota, 

Kolumbija
Dr. Pr. ir D. Jarai. Detroit
Al. Kazickienė, New Rochel-

&

Dr. R.
Illinois.

Inž. J.

ir G. Sidriai, Streator,

ir V. Stankai, Chicago 
ir V. Tumasoniai, Pa

los Park, Illinois
Dr. M. ir A. Vygantai, Chi

cago
R. Vildžius (% Neris), Ri- 

zal, Filipinai
S. Woznica (% Neris Inter

national), New York
Dr. P. žemaitis, Plymouth, 

Mich.
P. S. Zubkus, Lanham, Md.

Garbės rėmėjai (po 500 dol.):

V. ir A. Adamkai, Chicago
Dr. K. ii- M. Ambrozaičiai, 

Chesterton, Ind.

cago
Dr.

Park.
Dr.

cago
Dr.

cago
Dr.

Illinois
Dr. D. Bieliauskienė, Cincin

nati
Vysk. V. Brizgys, Chicago
Dr. V. ir A. Domanskiai, Pa

los Park, III.
Dr. V. Dubinskas, Chicago
Dr. K. Jablonskis, Melrose

Park, Ill.
Tėvai Jėzuitai, Chicago
A. ir B. Jucėnai, Middletown, 

Conn.
Vyt. Kasiulis, Paryžius, Pran

cūzija
Dr. J. Kriaučiūnas, Toledo, 

Ohio
Dr. V. ir dr. A. Labokai, 

Chicago.
Alt. Olive,

Kas tik turi gerą skonį

LIETIMU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L 1 E P O N I S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

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

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

 COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.  
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

( _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU — THURSDAY, JUNE 29, 1972

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina 31.50

Illinois
Dr. E. ir M. Lenkauskai, Cle

veland
J. ir J. Lieponiai, Lockport, 

Illinois
Maironio Parko Lietuvių Lab

daringa Draugija, Shrewsbury’, 
Mass.

Dr. Pr. Mažeika, Lake Zu
rich, III.

Dr. A. ir E. Miliai, Flossmo- 
re, Ind.

N. Miškinis, Detroit.
Parama (J. Janusaitis ir

Mažeika), Chicago
Dr. B. Poškus, Kankakee,
Dr. A. Rugienė, Chicago
Dr. P. ir dr. A. Sutkai, Ho

mewood, Ill.
Dr. A. šabanienė, Chicago
Dr. O. ir V. Vaitai, Bloom

field Hills, Mich.
Dr. Alg. Valiūnas. Oaklawn. 

Illinois

Ill.

Dr. Vyt. ir M. Vygantai, 
Great Neck, N. Y.

Dr. V. ’Zotovas, Bloomfield 
Hills, Mich.

M. Žilinskas, Berlynas. Vo
kietija

P. ir G. Žumbakiai, Chicago.

II PLJK Finansų Komisija

Ohlson. Pr© f r ąrhą iš Monluš- 
kos, Becthoveno, Roussel ir Pro
kofjevo.

šeštadienį ir sekmadienį, 
rugp. 12 ir 13 d, dviem solis
tams dalyvaujant visa progra
ma “Pops’*.

Trečiadienį ir penktadienį, 
rugp. 16 ir 18 dirigentas Pavle 
Despalj ir solistė Mlajda Des- 
palj, programa iš Strauso ,Mo- 
zarto, Čaikovskio, Bizet, Wag- 
nerio, Verdi ir Ravelio.

šeštadienį ir sekmadienį, 
rugp. 19 ir 20 d.:(Programa dar 
bus paskelbta).

Trečiadienį ir penktądienį, 
rugp. 23 ir 25 d. Dirig. Irwin 
Hoffman, solistas Horacio Gut 
terez, programa: Beethoven, 
Prokofiev ir Beethoven Simfo- 
nia No. 3 (Heroica). C

šeštadienį ir sekmadienį, 
rugp. 26 ir 27 d. Irwin Hoffman 
diriguojant ir 4 solistams daly
vaujant Leharo “Linksmoji 
našlė”.

Trečiadienį ir penktadienį, 
rugp. 30 ir rugsėjo 1 d. progra
ma iš Mozarto, Bruch ir Bruc- 
knerio. (Septintoji simfonija). 
Dirigentas Irwin Hoffamn, so
listė Esther Glazer, smuikinin
kė.

apskričio susirinkime 
gegužės mėnesį buvo 

daug svarbių dalykų 
kuopų jaunimo sky-

Lietuvos Vyčių piknikas
Lietuvos Vyčių Illinois — In

diana 
praeitą 
aptarta 
— apie
riaus, choro ir paties apskričio 
veiklą. <

Apskričio pirmininkas Al
girdas Brazis ir raštininkė Ire
na Šankus buvo išrinkti dele
gatais atstovauti Apskritį atei
nančiame Centro metiniame 
seime, kurs Įvyks paskutini 
rugpjūčio mėnesio savaitgali 
Clevelande.

Nutarta metinį Liepos ket
virtosios pikniką suruošti vėl 
savo Vyčių namuose ir darže 
prie 47 St. ir Campbell Avė. ir 
turėti šokiams orkestrą.
Keli nariai apsiėmė pietums ir 
užkandžiains pagaminti val
gius ir kugelį. Kiti komiteto na
riai pasidalino kitais darbais, 
žodžiu, norima pikniką pa
ruošti, kad būtų vienas iš sėk
mingiausių Liepos Ketvirtosios 
piknikų. E. L.

— J. Milišauskas išrinktas 
Wisconsin valstijos Lietuvių 
Dienos rengėjų komiteto pir
mininku. Ta tradicinė šventė 
įvyks liepos 16 d. šv. Teresės 
lietuvių parapijos parke, Ke
nosha, Wise.

— Muz. Giedrė Gudauskienė, 
Los Angeles. Calif., išleido sa
vo kompozicijų rinkinį jauni
mui “Norėčiau skristi”.

— Kęstutis šeštokas. Hamil
ton. Ont., Canada, McMaster 
universiteto studentas, išrink
tas atstovu į Jaunimo Kongre
są. Priklauso ateitininkų orga
nizacijai ir sporto klubui, žai
džia krepšinio komandoje.

— Tėviškės bažnyčioje II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso atidarymo ir IV Lietuvių 
Tautinių šokių šventės proga 
įvyks šį sekmadienį, liepos mėn. 
2 d., 10 vai. pamaldos, kurias 
laikys Senj. Kun. Ansas Trakis. 
Giedos Jaunimo Ratelio choras, 
vadovaujamas Viktoro Jurkšai- 
čio. Bus paminėta pasiuntinio 
Kristupo I^okio 50 >netų mir
ties sukaktis. Tai lietuvis, ku
ris paliko atliktus žmoniškumo 
darbus, kurie menami Indijoje 
ir Tėviškėje net už 50 metų. Po 
pamaldų ruošiama kavutė — 
susitikimas su svečiais iš įvai
rių kraštų. Bus renkamos au
kos paremti II Pasaulio Liet, 

i Jaunimo Kongresą. Visi kvie- 
rugp. 5 ir 6 d. dalyvaujant 8 so-Įčiami • T. S.
listams visa programa Smeta- 
nos “Parduotoji nuotaka”.

Trečiadienį ir penktadienį, 
rugp. 9 ir 11. Dirigentas Maria 
Tunicka, pianistas i Garrick

.GRANT PARKO
. KONCERTAI PER. 

RUGPJŪČIO MĖNESĮ 
Viešieji nemokami simfoni

niai koncertai Grant Parke po 
keturis kas savaitę prasidėjo 
birželio 28 d. ir baigiasi rugsė
jo 1 dieną. Diriguojant Irwin 
Hoffmanui ir svečiams dirigen 
tams. Grant Parko Simfonijos 
Orkestras per rugpiūčio mėne
si teiks tokias programas:
-Trečiadienį ir penktadienį 

rugp. 2 ir 4 d. diriguojant Hen
ry Lewis ir dalyvaujant solis
tei - pianistei Alicia de Larro- 
cha, (programa sudaryta 
Čaikovskio
(Patetiąue).
(La Mer)

šeštadienį

iš 
Simfonijos No. 6 
Ravel ir Debussy

ir sekmadieni

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

N Įl ■■■ / ■ - ^1 ~ L —

RttP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

AUTO BODY IR 
FENDER MECHAN1CAS 

Geras atlyginimas ir priedai 
už atliktą darbą.

DANNY’S AUTO REBUILDERS 
2475 Archer Avė. 225-8670

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJE 

parduodama aukštos kokybės 
PAINT & HARDWARE 

krautuvė su galimybe išimtinai ats
tovauti nacionalinę firmą. Kampinis 
namas 58’xl25’ dydžio su puikiausiu 
butu 2-me aukšte. Savininkas išeina 
pensijon. Puikus pirkinys tinkamam 

asmeniui.
TEL. 925-1333

tarp 9:30 ir 3:30 vai.

BRIGHTON PARK — 
Vicinity 43rd & Rockwell.

Selling Tailor & Cleaners store, pres
sing machine and all equipment —machine and all equipment 

including building.
5*/2 rooms in rear.

BY OWNER.
CALL LA 3-1310.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių apšil
domas butas be baidų su 2 miegamais 
ir nauja virtuve. 1241 So. 50 Ct., 
Cicero. Tel. OL 2-6577 po 5 vai. vak.

— Prof. dr. Jurgis Budzeika 
parašė studiją apie Amerikos 
bankų finansinę politiką. Jis 
yra vadovaujančioje pozicijo
je Federal Reserve Board eko
nominių tyrimų institute, taip 
pat dirba mokslinėse srityse 
Baruch kolegijoje, New York,

♦ Gintaro Vasarvietei, Union 
Pier, Mich., dėl rezervacijų 
skambinti 616 -- 469-3298.

(Pr).

♦ Algirdas Antanavičius iš 
Bostono Čikagon atsiveža Bar
borą. Abudu neprasti: Barbora 
— karalienė, o Antanavičius jos 
režisierius. Pasirodys liepos 2 
d. vakara Jaunimo Centre.

(Pr).

♦ II PLJK-so iškilmingas, ati
darymas prasidės birželio 30 d. 
(penktadienį). 7 vai. vak. Con
rad Hilton viešbutyje 3-čiam 
aukšte, 720 So. Michigan Ave. 
Po iškilmingo posėdžio, toje pa
čioje salėje — pirmoji kongre
sinė paskaita “Lietuvių jauni
mas išeivijoj — prasmės be
ieškant”. Skaito kun. A. Sau- 
laitis, SJ., 9:30 v. ten pat susi
pažinimo šokiai. Iškiimingan 
posėdin visus kviečiame daly
vauti. (Dalyvavimas šokiuose 
3.00 doleriai. (Pr).

♦ Dėmesio IV-tosios Tautiniu 
šokių šventės šokėjams!
kų grupių registracija įvyks 
birželio 30 d. 5 vai. p. p. Inter
national Amhitheatre. 42nd ir 
S. Halsted St. 5:30 vai. vak. gru
pių rikiavimasis ir 6 vai. vak. 
(punktualiai) — repeticija.

Liepos 1 d., šeštadienį, vaikų 
grupės renkasi generalinei re
peticijai 2 vai. p. p. Registraci
jai ir repeticijoms prašoma ne- 
sivėluoti.

Jaunimo grupių registracija 
įvyks liepos 1 d., šeštadienį 8 
vai. ryto. <8:30 vai. — rikiavi-

Vai-

♦ Laisvojo Pasaulio Lietuviu
4«

įvyksta 1972 m. liepos mėn. 2 
d., 2 vai. p. p. Chicagos Inter
national Amphitheatre. 42-ji ir 
South Halsted gatvė. Bilietai 
gaunami Marginiuose.

Bilietų kainos: 8, 7, 6, 5, 4 ir
3 d oi. Ložės po 12. 10, 9, 8, 6 ir
4 vietas. Ložėse visi bilietai po
10 dol. (Pr).

♦ Suvalkiečių 
metų paskutinis 
šį sekmadienį, 
Kay’s sode prieš 
kapines. \ įsi nariai ir svečiai 
prašomi atsilankyti.

Draugijos siu 
piknikas bus 
liepos 2 diena K,

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai,i žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavjmui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — - PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA 

4 kambarių galimą padidinti mūrinį 
namą geroje Archer ir Narragansett 
Avė, apylinkėje. Skambinti ketvir
tadienį arba penktadienį nuo 4 iki 

7 vai. vak.
Tel. 568-1533

*

K

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBSS
Pardavimas ir Taisymas 

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
’ 4645 So. ASHLAND AVE.

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak.
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3Ž08V2 W. 95th St. 

GA 4-8654

STATI FA*«

INSURANCE

State Farm Fire and Casualtv Company

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

's

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

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
3513-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776^5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

♦ Bilietus į IV Tautiniu šokiu 
šventės Banketu prašoma įsigy
ti iki birželio 29 d. (ketvirtadie
nio), nes dalyvių skaičius turi

Liet. Tautines anksto žinomas. Bilietai 
gaunami Marginiuose, 2511 W.

, . ... . ^us lab3* 69 St., arba pas Sofija Džiugie-
fiėniny’ ta’P?’ n?’ tel. (312) 925-3682. Banke-

- .. . •' •turRi° tas įvyks liepos 2 d. Amfiteatro
' salėje tuoj po Tautinių šokių

---- 1 šventės programos. (Pr).

ir gražių dovanų, i
Joniko orkestras visokius i 
giamiausius šokius. Pradžia 
1 vai. popiet. Kviečia

Valdyba (Pr). PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

butas 
lotas,

prieš

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 
ir dvi biznio patalpos. Platus 
garažas, arti ofiso. $44,900. '

PLATUS BIZNIO LOTAS 
Marquette 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. $29.500.

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

10 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. Marquet
te Parke. S21.900.

GRAŽUS 6 BUTU MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos.
quette Parke. S67.500.

4 BUTU MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobiliu gara
žas. Tik S52.000.

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

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 
olvtelės. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu apie $23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tek: 471-0321

Mar

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

2 PO 5 — 3 MIEGAMI, medinis. 
Gazo pečiais šildvmas. žemi mokes
čiai. geriausioj vietoj Brighton Parke. 
$14.900.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

riu — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai. naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.
^KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 

metų? ' Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL 60609
TEL: VI 7-3447 ’

NAUJIENAS
Uahniai tūpei peria ir perdu 

r profM mžrno tirtai per




