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ČIKAGA. — jaunimo kongre
so teatrų programoje sekmadie
ni Bostono grupė pastatė “Bar
borą Radvilaitę”. Salė buvo pil
na žmonių ir A. Antanavičiaus 
režisūra buvo sutikta labai pa
lankiai. M. Sm ilgai tės vadovy
bėje pakartotas “Skirgaila” irgi 
paliko gerą Įspūdi.

rašty, Romoje įdėtas platus 
straipsnis “Sovietų Sąjunga 
prieš etninių mažumų maišti
ninkus”. Rašoma apie poetą Jo
sit Brodskį ir kt. (E)

New YORKAS. —New Yorko 
Wall sreet biznieriai-finansinin- 
kai susirūpinę dėl sen. McGo- 
verno ekonominės programos. 
Žinomi liberalai, aukotojai de
mokratų partijai: John Loeb, 
James Crane Kellog, William 
Salomon ar Howard Stein, NYT 
žiniomis, neaukos, kaip papras
tai, demokratų kampanijai pini
gų. Jie biją McGovern politikos 
ir žadamu reformų.

šif^Žuhffnas“parodb^lolnią 'išti
kimybę savo tėvų kraštui — 
Lietuvai. Tuo mūsų jaunimas 
apeliuoja į visus lietuvius ir 
juos jungia vieningon veiklon 
dėl Lietuvos”.

Jonas Žmuidzinas, Lietuvos 
generalinis konsulas Kanadoje: 
“Kodėl mumyse tokia didelė mei
lė tautiniam šokiui? Visų pir
ma užtat, kad mes esam lyri
kų tauta ir lietuviškas šokis — 
Blezdingėlė ar Sadutė ar kitas 
— yra mums natūrali lyrinė po
ema, alsuojanti jaunatvės ste
buklais: energija ir grožiu, šir
dies ritmu ir džiaugsmu, judru
mu ir muzikos aidu. Be to, šo
kių šventėse išvystam gyvosios 
lietuvių tautos dalį ir dvasiniu 
skrydžiu lankom maskolių pa
vergtą Lietuvą ir gaivinamės vil
timi ją matyti vėl laisvą”.

Juzė Daužvardienė, Lietuvos 
Generalinė konsule Čikagoje, 
“šiais kritiškais laikais, kuomet 
iš pavergtosios Lietuvos veržia
si prieš okupantą protesto balsai 
bei skaudūs reiškiniai, lai ši 
šventė suteikia pavergtiems mū
sų broliams sesėms stiprią mo
ralinę paramą. Po šventės, lin
kėtina, kad visi jos dalyviai įsi
jungtų Į stipresnę kovą ir veik
lą už Lietuvos išlaisvinimą”.

Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pir
mininkas: “Mūsų visu uždavi
nys yra dirbti ne tik politinį, bet 
ir kultūrinį darbą ir parodyti 
pasauliui, kad Lietuva yra kaip 
politiniai ir kultūriniai aukšta
me lygyje stovinti tauta”.

Stasys Barzdukas, PLB Val
dybos pirmininkas; “Renkasi 
jūsų šimtai ir net tūkstančiai. 
Jus jungia bendro tautinio dar
bo nuotaika bei prasmė, o kiti 
tūkstančiai gėrisi ir didžiuojasi 
šio darbo vaisiais, rodančiais mū
sų jaunimo tautinį gyvastingu
mą bei sąmoningumą”.

Dr. K. Bobelis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirm.: “Lietuvių 
tautinių šokių grakštumas, sti
lingumas bei palydinčių melodi
jų svajingas jautrumas sužavi, 
sujungia arčiau visas kartas lie-

CHICAGO. — Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toje tautinių 
šokių šventėje atsilankiusi JAV prezidento žmona Patricia Nixona 
atidarydama šokių šventę, kalbėjo: ‘Trieš ketveris metus dvi 
mano dukterys ir David Eisenhower, kuris tada nebuvo dar mūsų 
šeimos narys, dalyvavo Čikagoje šitokiame festivalyje ir sugrįžę 
namo pasakė: “Mama, tu turi nuvažiuoti sekantį kartą. Tai 
nuostabiausias spektaklis visam pasaulyje. (This is the most 
wonderful show inthe wnrid” ).
' Viceprezidentas Spiro'Agnew? 
“As the colorful tradition of 
Lithuanian folkdance festivals 
is continued this year, I am 
happy to extend my best wishes 
for a most enjoyable and suc- 
cesful event”.

Čikagos Vyčiu tautiniu šokiu grupė, daugelis šokėju — jau ketvirtos kartos lietuviai. Jau antrą kartą dalyvavo Tautiniu šokiu šventėj

“H Mattino” (Napoli) birž. 14 
skelbė ilgą informaciją “Opozici
ja Maskvos valdžiai”, gi birž. 
15 rašė apie “Bruzdėjimą vieno
je sovietų respublikoje”. Visa 
italų spauda birž. 14 skelbė apie 
antrojo jaunuolio, Varėnoje, su
sideginimą. čia kai kurios ant
raštės: “Protestas prieš sovietų 
priespaudos priemones” (“11 
Nesaggero”, Roma), “Lietuva: 
vargo kelias tebetęsiamas” (“H 
Ręsto del Carlino”, Bologna), 
“Įtampa Baltijos respublikoje” 
(“La Stampa, Torino). Italų 
laikraščiai žinias apie įvykį Va
rėnoje skelbė su didžiulėm ant
raščių raidėm, dažniausia pir

kę 3 mėnesiai išmokti šokius su 
skarelėmis. Lietuviai savo šo
kius “ima rimtai”, šerelytė pa
reiškusi “We love to dance. It’s 
part of our culture, you know”.

J. Rajeckas, Lietuvos atsto
vas Washingtone: “Laikydama
sis gražaus šūkio “Mūsų jaunys
tė — Tau Tėvynė Lietuva”, mū-

tuvių, priduoda daugiau jėgų 
ateičiai ir iš naujo primena vi
siems apie tebesitęsiančią lie
tuvių Tautos Kančią”.

Vytautas Volertas, JAV LB 
CV pirm.:: “Žėrėk, viltie; šako- 
kis tikėjime; klestėk. tiesa; gy
vuok, jaunime. Jūsų aplinkoje, 
lyg saulės kaitroj, va5ku tirpsta 
fizinė jėga, jūsų pražertu taku 
prie Nemuno artėja atbudimas”.

Eug. čiuplinskas, Kanados LB 
krašto valdybos pirm.:: "Puose
lėjimas savo tautinio meno yra 
vienas iš pagrindinių lietuvybės 
išlaikymo išeivijoj pamatų. Lie
tuviški tautiniai šokiai buria mū
sų jaunimą, jį jungia, vienyja. 
Gi Tautinių šokių šventė vaini
kuoja jaunųjų šokėjų pastan
gas ir darbą”.

šiandien, prezidentas Nixonas 
gautų 53% balsų, o sen. McGo
vern — 37%.

PRINCETONAS 
viešos

lo” (Faenza) geg. 27 pranešęs 
apie Kalantos žygį, pabrėžė: 
“Po Čekoslovakijos, Vietnamo, 
dabar — Lietuva”. ‘La Sicilia” 
(Catania) geg. įdėjo Italijos 
Jaunimo • Fronto organizacijos 
pareiškimą — jaunuoliai Sicili
joje pakviesti “svarstyti įvy
kius (Kaune), smerkiamas nu
sikalstamas režimas, remiama 
kova, kurią veda jaunoji karta 
komunistiniuose kraštuose”.
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SIMLA. — Pakistanas ir In
dija pasirašė susitarimą atei
tyje visus ginčus spręsti taikin
gomis priemonėmis. Nuo pasie
nio sutarta atitraukti kariuome
nę, Kašmire ją paliekant dabar
tinėse pozicijose ir dabartiniame 
lygyje. Ateityje bus toliau ve
damos derybos ir siekiama pa
laipsnio santykių pagerinimo.

Per paskutinius 25 metus In
dija ir Pakistanas turėjo jau ke
turis karus. Paskutiniame kare 
Pakistanas prarado savo rytinę 
dalį, kur įsisteigė nepriklausoma 
Bengalijos valstybė. Karinės jė
gos nuo pasienio bus atitrauktas 
30 dienų po sutarties ratifikavi
mo. Kašmiro klausimas atidė
tas vėlesnėms deryboms. Mano
ma, kad norėdamas atgauti iš 
Indijos savo kareivius, karo be
laisvius, Pakistanas greitu lai
ku pripažins Bengalijos valsty-

Kanados ministeris pirminin
kas Pierre Elliott Trudeau: “I 
am proud to know that no less 
than eight dancing groups are 
made up off Lithuanian - Cana
dians and that Canadians of Li
thuanian origin have contri
buted in a significant way to the 
organization of this important 
event”.

Illinois gubernatorius Richard 
B. Ogilvie: “The Lithuanian 
dances these vigorous, vibrant 
people perform in native costu
mes will project the spirit of a 
gay, industrious, freedom-lov
ing people despite their home
land’s years of subjugation by 
stronger neighbors”.

Čikagos meras Richard J. Da
ley: “Lithuanians carry on in 
the hope .of freedom and by so 
doing attempt to preserve their 
culture and religion”.

Vyskupas Vincentas Brizgys: 
“Tokie gražūs lietuviški įvykiai, 
kaip ši šventė, yra didelė pa
guoda mūsų broliams pavergtoje 
Lietuvoje, tremtiniams sveti
muose Rusijos ir Sibiro plotuose. 
Jie gėrisi mūsų vieningumu, jau
nimo tautiniu sąmoningumu ir 
tiki, kad per jus ir ateityje gar- 
sės visur pasauly Lietuvos var
das, kad bus kovojama už tautos 
gyvybę ir Lietuvos laisvę”.

Lietuvos Diplomatijos šefas 
Stasys Lozoraitis: “šiandien, ka
da Lietuvos jaunimas gaivalin
gai išreiškė savo prisirišimą prie 
laisvės ir nepriklausomybės, te
liudija ši Tautinių šokių šventė 
apie mūsų pagarbą tam jauni
mui ir tepagilina mūsų ištikimy-

Patisekutiot IV-tosios šokiy Šventės vadai: dr. L. Kriaučefiūnaa, su
rengęs III-čia ją ir IV-tają Šventę, ir Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanie- 
nė Šventės meno vadovė, Hamiltono "Gyvataro" grupės mokytoja.

Jemene lankėsi valstybės sekr. 
Rogers ir pažadėjo atnaujinti 
anksčiau Jemenui duotą užsie
nio paramą. Jemeno premjeras 
savo kalboje santykių atnaujini
mo ceremonijose pareiškė, kad 
Jemenui reikalinga Amerikos 
parama.

atnaujino ryšius
WASHINGTONAS. — Ame

rika ir Jemenas vėl atnaujino di
plomatinius ryšius, kurie buvo 
Jemeno kartu su kitomis arabų 
valstybėmis nutraukti 1967 m., 
po Izraelio-Arabų karo. Jeme
nas pirmas iš arabų nutarė susi
taikinti su Amerika.

šalia kitų laikraščių, “11 Picco-. mame puslapy ar įrėmintoje ži
nioje (Umanita). Dienraštis 
“U Secolo d’Italia” birž. 15 ži
niai apie Varėną pateikė antraš
tę: “Sovietų divizija vyksta Va
rėnos link”, (žinia iš Suomijos 
šaltinių).

“Giornale di Brescia” geg. 26 
pateikė tokią antraštę: “Kaunas 
lygus Budapeštui, Dancigui, Pra
hai”. Kad Italijoje subruzdo ne 
tik spauda, bet ir visuomenė, 
liudijo dienraščio “H Giornale 
di Vicenza” geg. 25 pranešimas: 
tos provincijos vyriausybė Vi- 
cenzos mieste, liberalams pasiū
lius, priėmė atitinkamą nutari
mą Lietuvos klausimu. Dar ver
ta pridurti, kad įvykiai Lietu
voje išjudino spaudą vis pla
čiau skelbti apie intelektualų 
bei kitų bruzdėjimą pačioje So
vietų Sąjungoje. Vienas pavyz
džių, tai birž. 9 d. II Popolo” dien-

Italijos spaudoje Lietuva buvo dėmesio centre ne tik gegužės 
mėn. antroje pusėje, bet ir birželio mėn. Elta toliau dokumentuoja 
Italijos spaudos balsus: “Umanita”, italų socialistų organas, geg. 
26 įdėjo platų Enrico Oratti str. apie Sovietų Rusijos tautybes. 
Išryškinti sovietų okupacijos metodai Baltijos valstybėse. “Ro
ma” (Napoli) geg. 23 skelbė ilgą str. “Nuo Teherano iki Maskvos”. 
Autorius — Alberto Angeli. Tas pats dienraštis jgeg. 26 nurodė 
į religijos persekiojimą, Bažnyčios padėtį, Lietuvoje ir kitur, Ru
sijoje^ plačiai minėjo ir R. Kalantos atvejį. ApieĄvykius Lietuvoje 
geg. 23 pranešė ir anglų kalba dienraštis Romoje “Daily Ame
rican”.

WASHINGTONAS. — Artė
jant abiejų didžiųjų Amerikos 
politinių parti jii konvencijoms 
Miami Beach, ne vienai hipių ir 
kitokių triukšmadarių organiza
cijai besiruošiant demonstraci
joms, vyriausybė įsakė 82-tros 
parašiutininkų divizijos vadui 
paruošti 2,000 kareivių riaušėms 
malšinti, jei jos kiltų.

Teisingumo departamentas 
pareiškė, kad kareiviai bus lai
komi parengtyje apie 30 mylių 
nuo Miami Beach. Jei vietinė 
policija ir Tautinė Gvardija ne
pajėgtų su “jipiais” susidoroti 
ir jei Floridos gubernatorius 
paprašytų paramos, į miestą bū
tų pasiųsti specialiai paruošti 
parašiutininkai.

iki antradienio
REYKJAVIKAS.

nė šachmatų federacija nutarė 
diskvalifikuoti šachmatininką 
Bobby Fischer, jei jis iki antra
dienio vidurdienio nebus atvy
kęs į Reykjaviką, Islandiją. Sek
madienį turėjo prasidėti pirmoji 
Fischerio partija su pasaulio 
čempionu Boris Spasskiu. šis 
buvo pasiruošęs lošti, tačiau Fi- 
scheris nepasirodė.

Fisęherio draugai sako, kad 
jis yra pervargęs ir prašo dvie
jų dienų atidėjimo, kiti aiški
na, kad Fischeris yra sveikas, tik 
bando išsiderėti iš Islandijos 
šachmatų federacijos daugiau 
pinigų už dalyvavimą šiose var
žybose.

Jei Fischeris neatvyks į var
žybas dėl pasaulio čempiono ti
tulo, Islandijos šachmatų sąjun
ga jį gali skųsti teisme ir rei
kalauti atlyginti nuostolius be
siruošiant šiam lošimui.

ČIKAGOS SPAUDA ŠOKIU ŠVENTĖJE
ČIKAGA. — Praėjusį sekmadienį Laisvojo Pasaulio Lietuvių 

IV-sios Tautinių Šokių šventės garsas nuskambėjo Amerikos te
levizijoje visose pagrindinėse stotyse. Jei ir anksčiau mūsų 
šventėms būdavo parodomas šioks toks dėmesys, tai šį kartą lie
tuvių festivalio išgarsinimas neabejotinai buvo prezidento žmo
nos Mrs. Pat Nixon nuopelnas. Jau sekmadienį vakare pasirodė 
pirmadienio Chicago Tribune ir Sun Times numeriai, jų pirmo
sios laidos turėjo šventės aprašymus ir nuotraukas. Vėlesnėje 
laidoje Chicago Tribune, abu kart pirmame puslapyje įsidėjo 
naują, šventės fotografiją.

Pirmadienio Sun Times “First 
Lady stops off for folkfest” pa
kartojo ponios Nixonienes am- 
phiteatre pasakytus žodžius, ku
riuos jai pasakiusi jos duktė Ju
lia ir jos vyras David Eisenho
wer po 1968 metų šventės “Nuo
stabiausias spektaklis visame pa
saulyje”. Laikraštis įsidėjo po
nios Nixonienes nuotrauką tarp 
dviejų lietuvaičių.

Pirmoji Chicago Tribune nuo
trauka pirmame puslapyje rodo 
ponią Nixonienę besisveikinan
čią su gen. Lietuvos konsule J. 
Daužvardiene, toliau stovint 
poniai Ogilvie, jo dukteriai Eli
zabeth Ogilvie, p. Nijolei Veng
rienei ir kitoms lietuvaitėms tau
tiniuose rūbuose. Ilgesniame ap
rašyme pakartojami sen. Percy 
žodžiai, lietuviškai tarti amphi- 
teatre: “Long live free Lithua
nia!” Pakartojama, kad sen. 
Percy pranešė apie Lietuvos vė
liavos nukeliavimą su Apollo 16 
į mėnulį. Laikraštis sako,-, kad 
lietuvių šventėje Čikagoje tu
rėjo dalyvauti ir Mrs. Julie Ei
senhower, tačiau ji turėjusr-hk- 
ti Floridoje, nes kaip tik tą die
ną jos vyro, karo laivyno ka
rininko, laivas sugrįžo iš jūros į 
uostą ir ji turėjo jį pasitikti.

“Chicago Daily News” įdėjo 
pirmam puslapy p. Nixonienes 
fotografiją, jai bučiuojant jau
ną lietuvaitę. “A Chicago kiss 
for Pat”, sako prierašas. Apra
šymas trečiame puslapyje irgi 
pakartoja Julie Nixon-Eisenho
wer žodžius, patariant motinai 
kitą sykį nuvykti į “nuostabiau
sią spektaklį pasaulyje” — lie- 

Gallupo tuvių šokių šventę. Korespon- 
opinijos apklausinėjimai • dentė sumini visus dalyvius, jų 

parodė, kad jei rinkimai būtų tarpe šventės pirmininką dr. 
Kriaučeliūną ir Valdą Adamkų 
su jo titulu, pabrėždama jo do
vaną poniai Nixonienei — gin
taro sagę, “simbolizuojančią di
delę pagarbą ir meilę, kurią lie
tuviai jaučia poniai Nixonienei”.

Ilgiausią šventės aprašymą 
įsidėjo “Chicago Today”, kuria- 

jme Marilynn Pręston su nema- 
, žai ironijos pabrėžia; kad šie me
tai yra rinkimų metai ir kad pre
zidento žmona vyko į San ele
mente, Kaliforrfijoj, taigi, jai 
buvę pakeliui sustoti Čikagoje. 
Ponia Nixon gėrusi rusų vodką 
ir dėvėjusi Afrikos galvos pa
puošalus bei valgiusi tūkstanties 
metų senumo kiaušinius, taigi, 
sustoti ir sužavėti 15,000 bal
suotojų. Nixonienei nebuvę per 
sunku. Tuo pačiu tonu kores
pondentė pamini merą Daley, ku
ris turįs tiek rūpesčių, kad jam 
nėra ūpo viešai šokti. Sen. Per
cy atvykęs išgirsti “plojimų mu
zikos”. Korespondentė eina net 
taip toli, kad sugestijonuoja, 
kad šokių šventė buvo atkelta 
metai pirmyn, kad ji vyktų rin
kiminiais metais.

Pabaigoje Marilynn turi pri
pažinti, kad šventė vis tiek bu
vo “something to see”, šokiai 
buvę “moving and often specta
cular”. Korespondentė pakalbi
no eilės laukiančius vaikus. Iš 
Noros šerelytės, 12 metų am
žiaus, ji sužinojusi, kad jos dra
bužiai kainavę 150 dol., kad tru-
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'TuMlji,

Kūno, proto ir jausmu darnas pagrindai 

Naujausių IUoM? Žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

RIEBUMAS - TAI DAR NE S
Reiškime j geresnį savą maistą, kitaip nuo širdies \ 

perankstyvų ligų neišęiąųksime.
Mediciniškas reikalavimas

r-ytiniąm Berlyne tos srities, monės, sveikatos departamento, 
vadovai nutarė iš pagrindų pa
leisti žmonių mitybą sveikesne. 
Geru maistu medicinos srities ži
novai eina kovoti su dviem ne
gerovėm; 1. Nutukimu, 2. Šir
dies kraujagyslių ligą.

Svarbiausias pakeitimas mais
te numatomas sumažinant dvi 
maisto rūšis: 1. Saldžius dalykus, 
2. Gyvulinius riebalus. Tokiu 
maisto pagerinimu rūpinąs gyd. 
Rudolf Noack. Jis yra Centri
nio Mitybos Instituto vedėjas. 
Jis kovoja sų senovišku, vokie
čių pamiltu — bet nesveiku šir
džiai maistu — tai vokiškos deš
ros ir pyragai bei pyragaičiai. 
Tąip pat bus tiriama ir kai ku
rie maisto gaminiai iš pieno, 
pvz., grietinėlė.

Alų kol kas tas gydytojas 
palieka ramybėje — sukiltų vi
si vokiečiai. Dar neatėjo tinka
mas laikas kovoti su persigėri- 
mu alumi. Dar žmonės tokiam 
pakeitimui ten nėra paruošti. 
Tas gydytojas skaito, kad alus 
dar nesudaro ten didelės sveika
tai blėdies.

Sudarytas rytiniam Berlyne 
iš daugelio žinovų komitetas nu-^ 
statymui taisyklių kokiu būdu 
pakeisti maistas sveikesnių. Ša- 

• lia minėto sveikatos instituto 
žinovų, ten dalyvaujamąisto pra-

žemės ūkio ministerijos atsto
vai. Jau parengti nurodymai 
maisto pramonei ir auklėtojams. 
Minėtas gydytojas mano, kad 
dietos -— mitybos pakitimai pil
ną! įsigalios 1975 mętais. Bus 
bendradarbiaujama sų maisto 
technikais, gydytojais, mitybos 
žinovais, ekonomistais ir val
džios atstovais. Sudąrytas spe
cialistų vienetas tyrimui širdies 
kraujagyslių ligų, atsirandan
čių kąip paseka netikusios mi
tybos. Vadoyaujamasi nesenai 
Helsinkyje — Suomijoje įvyku
sio širdies ligų apsauga besirū
pinusio gydytojų suvažiavimo 
nutarimais. Ištyrus tūkstantį 
rytinio Berlyno darbininkų su
sekta, kad jie kiek perriebūs yra. 
Tarp 18-30 metų amžiaus darbi
ninkai mito 107 % nurodyto svei
ko maisto kaloringumu. Reiškia 
— jią perdaug valgė.- Gi, 45 me
tų darbininkai persivalgo ten iki 
113%, normą skaitant 100%.
Riebalai — mūsų visų vargai

Minėtas gydytojas rūpinasi 
vokiečių suriebėjimu. Susekta, 
kad rytiniam Berlyne 40% visų 
moterų yra perriebios. Tokių 
vyrų ten yra 20%. Sveikatos 
mokslas reikalauja, kad žmogus 
savo maiste riebalų sunaudotų

Ponia M^rinienė (deįinėį) drauge. Lietuvio Sodybos gyventoja, po ska
niu, sveiku, liętuvišky piety Alvydo uikandinije džiaugiami sodybos sodelyje.

Nuotrauka M. Nagio

30% viso maisto kiekio kalori
jomis skaičiuojamo. Dabar ten 
perdaug riebalų sunaudojama iki 
140-180%. Riebalų perviršis 
dažniausiai gaunamas iš mė
sos, mėsiškų gaminių ir kitokių 
gyvulinių patiekalų. Ne tik toks 
gyvulinis maistas perdaug rie
balų turi, bet jis pergausus yra 
prisotintomis riebalinėmis rūgš
timis. O tos rūgštys kaip tik ir 
pagreitina kraujagyslių kalkė
jimą. Apytikriais apskaičiavi
mais, tvirtina tas gydytojas, vo
kiečiai sunaudoja neprisotintų 
rūgščių riebalų (augalinės kil
mės) palyginus su gyvuliniais 
riebalais santykiu kaip 1 su 5.8. 
Taigi, penkis kartus gyvulinių 
riebalų ten daugiau naudojama, 
negu augalinių. Vis tai seno
viško prie riebaus — saldaus 
maisto Įpročio išdava. Ten pra
monės darbininkai vyrai suval
go kasdieną po 640 gramų, o 
moterys tokios po 490 gramų 
cholesterolio. 0 turėtų nedau-

EARN MORE- 
MORE OFTEN

For the individual with $5000 or more who 
wants the insured safety and stability 

a savings account and the maximum rate 
of return ...investing in a Standard Federal 

Certificate Account makes sense! The 
interest rate is 6% per annum, and Standard 

Federal compounds the interest daily to 
yield an gnnual return of 6.18% when left to 

compound. Interest is paid monthly or 
quarterly, as you prefer. This certificate 

matures in two years.
If you have $1000 to invest in a certificate. 

Standard Federal pays you a big 5-3/4% per 
annum with a 1 year maturity.

For more information about our savings 
plans, call or stop in at Standard Federal Savings, 

the 175 million dollar savings association 
located in your neighborhood.

Savings Certificate 
2 Year Maturity

I $5000 Or More

Savings Certificate 
1 Year Maturity 
$1000 Or More

INTEREST COMPOUNDED DAILY- 
PAID MONTHLY 

Receive interest check automątically 
monthly or quarterly, or accumulate for 

higher yield.
ASSETS OVER $175,000,000 ■ RESERVES OVER $14,900,000

STANDARD
FEDERAL®

Savings and Loan Association of Chicago
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.

Saturday. 9 am. to 12 Noon ♦ Wednesday, no business transacted.

giau trijų šimtų to cholestero
lio sunaudoti, jei norėtų sveikes
nių širdies kraujagyslių Susi
laukti.

Ištyrus specialistams tris 
tūkstančius asmenų-vokiečių, su
sekta, kad ten devyniolikmečiai 
cholesterolio kraujuje vidutiniš
kai turi 170 mg-^° (norma nuo 
150 iki 220 mg.%). Minėtas 
normalus jaunuolių kraujo rie
bumas pas vokiečius nuolat gau
sėja — kai jie sulaukia 66 metų 
amžiaus, jų kraujo riebumas 
esti vidutiniai 316 mg.% choles
terolio. Ir kitos riebalų rūšys 
kraujuje jiems gausėja (trigly- 
ceridai ir visumoje riebalai). 
Taip pat susekta, kad vokiečių 
moterų, sulaukusių 31 metų am
žiaus chhojęsterolio kraujuje 
kiekis prilygsta tokio amžiaus 
vyrų kraujo .riebumui. Moterų 
kraujo riebumas tik pamažu dK 
deja per sekančius 17 jų am
žiaus metų. Pagaliau, jų krau
jo riebumas susilygina su vyrų 
kraujo riebumu, kai jos pasie
kia 61-80 metų-amžių.

Išvada. Dabar visame pa
saulyje siaučia širdies krauja
gyslių liga — su mirtinomis pa
sėkomis — širdies atakomis ta 
liga daug vargo žmonėms sutei
kia. Su ja reikia kovoti nuo ne
gimusio žmogaus pradedant. Rei
kia keisti senoviškus mitybos 
Įpročius sveikesniais. Kai atsi
ras geresnių kovos priemonių 
— jas tuojau pranešime. Da
bar tik vieną vienintelę priemo
nę turim kovoje su ta mirtina 
giltine — skleroze — tai keiti
mas j sveikesnę mūsų mitybą. 
Visi šviesūs žmonės, kur jie be- 
sirastų, pradėjo, savus žmones 
šviesti — auklėti maisto srityje. 
Visi lietuviai pasinaudokime 
šviesių žmonių patarimais. Reiš
kime savą maistą j mažiau rie
bų ir mažiau saldų. Atsisakyki
me visų įprasta) persaldžių ir 
perriebių valgių] Kitaip mus 
sklerozęs giltinė šienaus, kaip 
šienavusi. O mes kaip ir se
niau tik verksime dėl taip anks
ti mus palikusių,artimųjų. Ga
na tų dejonių, be reikiamų dar
bų. Gana mums tų “bankukenų, 
tų trynių, tų per mūsų barzdas 
varvančių taukų. Stokime sa
vęs sargybon mes patys, žadė
kime ne tik.tėvai, bet ir jų ge
rais elgesiais paseką vaikai mai
tintis sveiku, skaniu, lietuvišku 
maistu. . Įv

Tik visokių prietarų ne tik 
religijoje, medienoje, bet ir mi
tyboje nuo šiandien atsisakyki
me. Liesa mėsa, tokia varškė, 
toks sūris, vien rūgusią be rie
balų pienas, tokios pasukos, to
kia žuvis, pupelės, žirniai — te
būna mums baltymų šaltinis. 
Dar vaisius — daržoves pridėję, 
mes turėsime sveiką, skanų 
maistą. XJž tai pųo mažens ne
įpratinkime vaikų į giltinės 
maistą: kokus, sūrius . bulvių 
griežinius, saldžius miltinius pa
tiekalus. Tai nę lietuvio, bet 
giltinės maistas, nors jupmi da
bar maitinasi dažnas mūsų vai
kas.

Reikia kartą ant visados at
gimti visiems, ypač daktarams 
su kunigais. Mokykime žmones 
savais pavyzdžiais, o ne liežuviu. 
Turi pranykti iš mūsų tarpo vi
si nutukėliai dvasiškiai. Negi 
jie nemato žalos, kokią jie daro 
jauniesiems, taip save riebalais 
apsikraudami. Jaunas žmogus 
tuoj supranta, kad riebus dva

siškis yra kūnu, ne dvasios ręi-(mu, kad toje šio krašto vieto
ji alui s labiausiai susirūpinęs. Į vėj e (rytinės dalys) kur tams- 
Ta liaukų — ta nevalgymo, o 
tukimo iš nieko pasaka turi būti 

alikta bepročiams pasakoti bei 
klausyti.

Pasiskaityti. Medical Tribune,
Vol. 13, No. 24, June 21, 1972.

TEISINGU
MlpOT

Chroniško kosulio tvarkymas
Klausimas. Gerb. daktare, 

prašau man padėti mano varge 
ir kovoje su ilgai mane kamuo
jančiu kosuliu. Esu 51 metų am- 

] žiaus vyras. Per paskutinį tu
ziną mėnesių koačiu ir niekur 
pagalbos negaunu. Jį gavau per
sirgęs gripu — ir po to niekas 
man negalėjo pagelbėti. Kosu
lys užeina tarpais, spazminis — 
net naktį prabudina, jei aš nei
mu tokio kosulio prašąlinimui 
vaistų: kodeino ar m i xt Gros gy
dytojo prirašytos (Hycodan). 
Įdomu, kad mano kosulys padi
dėja man galvą pasukus į kurį 
šoną, ar ausį pakrapščius. Kes
čių dideliais kiekiais skreplių iš
mesdamas. Jie balti, gleivėti, 
ypač pavalgius tokie esti.

Žinoma, kad ėjau pas dakta
rus. Jie tyrė. Kelias plaučių 
nuotraukas darę. Skreplius irgi 
tyrinėjo. Taip pat nosies, ausų 
ir gerklės specialistai mane ty
rė. Viską rado tvarkoje. Mane 
alergijos specialistas tyrė, jau
trumą mažino dulkėms ir bakte
rijoms, Koks velnias mane ka
muoją ir kaip man gelbėtis. Dė
koju iš anksto. Manau, kad ir 
daugiau tokių randas. Malonė
kit, kąip kitiems padedate, pa
tarti ir man.

Atsakymas. Susekimas ilgai 
besitęsiančio ir atkaklaus kosu
lio priežasties kartais esti sun
kus uždavinys net patyrusiam 
gydytojui. Kaip ir šiuo atveju, 
ištirtas esate gerai, bet kosulio 
priežastis taip dar tebeslype ne
išaiškinta. Galima tamstos at
veju šitaip protauti. Kosulį ža
dinantys židiniai, kaip chroniš
kas uždegimas ar svetimkūnis 
ausyje,- gali sukelti kosulį. Bet 
tada tas kosulys būtų sausas, 
ir ne taip, kaip pas tamstą pasi- 
reiškiąs. Yra galimybė, kad 
tamstos kvėpavimo kanalai (rėk- 
lė ir bronchai) yra perjautrūs. 
Kartu gali būti perjautrūs ir 
nervai esą tuose kanaluose. Vi
sos tos negerovės priežastis ga
li būti prieš tuziną mėnesių tu
rėtas virusinis uždegimas. Įde

čiu» ir atskies skreplius. Tada 
lengviau galėsi ataikosyti. Imk 
tups lašus pavalgęs, Žinoma, 
kad rūkyti negalima, nęi prirū
kytam kambary būt nevalia. Ne
rašei, kad rūkai — daleidžiame, 
kad nerūkai. Jei priešingai — 
tai nieko nedaryki tik mesk rū
kęs ir visa bėda nukris. Taip 
pat ir kates, šunis, audeklus iš 
savų namų turi prašalinti. Taip 
pat plunksnines pagalves. Ne- 
persausas oras turi būti miega
majame, o taip pat ir kur tams
ta randiesi. Lengvus vaistus ra
minimui bei konsulio sumažini
mui gydytojas paskirs, jei rei
kalas bus — kad naktį mažiau 
kosytum. O kaip su perkaršto, 
peršalto vandens bei skysčių gė
rimu. Kaip su peraštrių valgių 
ėmimu. Jei pastebėsi, kad po 
svogūnų ar kitokio maisto dau
giau kosai — neimk bent pus
mečiui tokio maisto. Sėkmės, 
vėl parašyk.

ta gyveni, paskutiniais metais 
viršutinių kvėpavimo takų už
degimai neretai sukelia negeru
mus visai panašius į tamstos ap
rašomuosius. Daugumoje atveju 
visi tie nusiskundimai pamažu 
mažta ir visai dingsta.

Jei ilgėliau kosulys pasilaiko, 
reikėtų nuodugnesnius tyrimus 
atlikti. Nežiūrint, kad kelios pa
prastos plaučių nuotraukos nie
ko blogo berodo, bronchų vietinis 
išsiplėtimas gali būti tomis nuo
traukomis nesusektas. Kartais 
širdies šešėlis nuotraukoje už
temdo esamą bronchų išsiplėti
mą. Už tai reikia padaryti taip 
vadinamą Bronchoskopija (tai 
aliejaus į bronchus sulęidimas ir 
tada plaučių nufotografavimas), 
Tada bus galima atskirti du da
lykus, galinčius tokį ąu skrep
liais kosulį tamstai sukelti: vi
dų bronchų uždegimas, ar vieti
nis bronchų išsiplėtimas. Abiem 
atvejais gali gautis su skrepliais 
kosulys.

Jei kosulys gaunas maistą be
valgant, gali būti dėl to, kad ger
klėj ąr žemiau kiek yra kišenėlė 
(diverticulum) ar stemplės pra
kiurimas (gistula) į kvėpavimo 
takus.

Nemėgink gydytis nuo savo 
kosulio, kol priežasties niekas 
nesurado. Mažinimas gleivinių 
jautrumo dažnai menkai padeda 
— taip buvo ir tamstos atveju. 
Jei tuojau negauni palengvėji
mo dėl minėto jautrumo mažini
mo — meski ir toliau save tuo- 
mi nevargink. Tuq tarpu štai 
kaip save tvarkyk. Nusipirk jo
dinas skiedinio, taip vadinamo: 
Satura ted solution of potssium 
iodine. Tai balzganas skystis. 
Jo dešimt lašų su poros šaukš
tų pieno gerk kas astuonias va- kad pamiršai nusivalyti akinius, 
ląndas. Jodąs išsiskirs pro pląu- (Iš Pi knygų)

MOTERYS RŪKORĖS

. Kovos sų rūkymu ekspertas 
Roger Smith sakę, kad prasidė
jus moterų “išlaisvinimo” mą- 
nijai, moterys pradėjo daugiau 
cigarečių rūkyti ir rezultate vė
žių ir širdies'ligomis sų vyrais 
susilyginti...

Prieš II Pasaulinį Karą mažai 
moterų terūkė. Dabar' kiekvie
na' trečioji moteris virš Į8 mę- 
tų amžiaus jau rūko cigaretes. 
Vyrų 42 nuošimčiai neberūko.

Kai JAV-bių generalinis gy
dytojas prieš 8 metus paskelbė 
apie cigarečių ir plaučių vėžio 
artimą “giminystę”, apię 29 mi
lijonai amerikiečių metė rūkyti.

O Ne visuomet viskas yra pur
vina. Kartais taip atrodo dėlto,

: ANTANAS SMETONA TR JO VEIKLA ;
154 pusi, knyga. . Kaina $1.50 - i

i Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir. Antano ! 
• Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti' be X Augustaiėio pa- J 

ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- i 
Į tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo i 
, laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtiną, kad J. Augustaitis teisingiau- 1 
i šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą ’
, J. Augustaiėio knygą galima gauti “JJąujįenose” darbo valandomis. J 
į Kas negali užeiti į'“Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 1 
i arba Money Orderį, pridedant 20 e. persiuntimui paštu, tokiu adresu: '

; NAUJI E N OS <./■
Į 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 ’

Gavę pinigus, tuojau, knygą pasiųsime. ■ ' ’

(steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

i — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------ WEDNESDAY, JULY i, 1972

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO v 

SĄSKAITOMS.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, 6g MORE, 
2 YEAg MATURITY.

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

NIVERSAL
1800 So. Halsted SL Chicago, III 60608
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Didžioji yda operoj “Kastytis ir Jūratė”
Rašo NADAS RASTENIS

Užprašytas ponios Marijos 
Rudienės, Chicagos Lietuvių 
Operos vardu 1961 metais, tu
rėjau vargo ir malonumo išvers
ti Bronės Buivydaitės libretą “Jū 
rate ir Kastytis” į anglų kalbą, 
ir tos komp. Kazimiero Vikto
ro Banaičio operos muzikai pri
taikyti angliškus žodžius. Verti
mo darbą, vakarais, atlikau per 
šešis mėnesius laiko.

Nudžiugau, kai pabaigoj 1971 
metų gavau atspaustą klavirą 
su lietuviškais ir angliškais žo
džiais.

šį pavasarį Chicagos Lietuvių 
Opera ir Antanas su Marija Ru
džiai pakvietė mane ir žmoną 
operos spektakliui. Dalyvavome 
gegužės 7 pastatyme.

Ištikro, solistai, solistės, cho
rai, su simfonine muzika, skam
bėjo dangiškais aidais...

Po keturių operos premjeros 
spektaklių, per kelias savaites, 
jau eilė kritikų patiekė savo nuo
mones spaudoje apie operos įspū
džius.

Bet apie didžiąją ydą — iš
kraipymą deivės Jūratės sudė
ties dar niekas nė žodžio nepa
sakė...

Kas nustatė ir patvarkė, kad 
Jūratė jūrmergė; pusė mergos, 
pusė žuvies.

O temporal O mores.
Kur mūsų senovės dievybių, 

dievaičių, deivių ir dievių sau
gotojai? Kur mūsų tautosaki
ninkai ir dvasinės istorijos glo
botojai?

Juk “Jūratė ir Kastytis” ope
ros programe didingai įrašyta, 
lietuviškai: “Jūratė, Baltijos jū
ros deivė”, o angliškai: Jūratė, 
’Godess of the Baltic Sea”. .

O ant programos viršaus ir 
antrojo lapo Jūratė ir Kastytis 
yra nudryžinti. ’ ./

Jūrmergė vandenų karalijo
je, kaip pasaulyje japoniškos 
“geišos”, vyrus vilioja ir erzina, 
o dar pavandeniuose paveikslus 
su jomis tūli sportai nusitrau
kia. Anot ano:

Jūrmergės tinguolės,
. . Vyrus išnaudoja; j. ■... _ . į : 

Kai jie klausia meilės —
Uodega numoja...

Vaizdavimas Jūratės j ūrm er
ge žemina mūsų neturtingą mi
tologiją.

Ar Buivydaitė regėjo, Banai
tis matė ir aš vaizdavausi Jūra
tę jūrmerge, kai tos operos kū
rybos darbą tęsėme? — Ne.

Juk Jūratė undiniškos kilmės 
ir sudėties, iškilusi į deivę, die
vaitę, Baltijos jūros valdovę... 
Ji turėjo kojas, ne žuvies uode
gą _ ,

Jei Jūratė būtų buvusi jūr
mergė, dėl jos Kastytis nebūtų 
pametęs dailią, meilią, skaisčią 
Rūtelę... Nei Perkūnas būtų už 
ją Kastytį baudęs.

Jei dievaitis Perkūnas būtų 
leidęs Kastyčiui pasilikti Gin
taro Dvare, su pusžuve Jūrate 
— ką tas vargšas Kastytis su ja 
būtų veikęs — Būtų tik žiūrėjęs 
į ją kaip katinas į lašinius be
silaižydamas per amžius begali
nius?... O jei Kastytis būtų bu
vęs toks gramozdas kaip šia pro
ga jis programoj buvo “numalia- 
votas”, tai dievaitiška Jūratė nė 
iš už Gintaro Rūmų auksinio pe
čiaus nebūtų išėjusi į jį pažiū
rėti...

Jei jau pasauliui vaizduota Jū
ratė kaip jūrmergė, tai kodėl 
Kastytis nepristatytas kaip ken
tauras — pusė vaikino, pusė ar- 
žilo?

Tai būtų buvę tikros “sorkės”, 
kaip seniau Amerikos lietuviai 
išsitardavo... ’

Jei Jūratė garsinimuose, afi
šose ir programose buvo vaizduo
jama kaip jūrmergė, tai scenoje 
ji turėjo ne vaikščioti bei stovė
ti, o arba gulėdama ant alkūnės 
rimoti...

O kai ji vaikščiojo ir stovėjo, 
tai kokiems galams reikėjo ją 
jūrmerge “risavoti”?

Tie garsinimai, tos programos 
pas lietuvius pasiliks ir klaidins 
žmonių nuomonę apie Jūratės iš
žiūrą ir sudėtį.

Lietuviai garbina Baltijos jū

rą, ir Jūratės vardas lietuviams 
lygsta su Saulute, Rūtele, Rasa 
ir 1.1.

Jūratė lietuviuose įsigijo veik 
šventuolės vardą...

Man Čikagoj esant keli išsi
reiškė, o kiti spaudoje rašė, kad 
Banaičio operą reikia vėl vaidin
ti. Su tuo aš sutinku.

Tekstus, kai kur bus galima 
lengvai pataisyti. Kur Tėvas 
sako:
Ei, motin, dievų pagalbos nemaldauki; 
Leisk man su juo pasikalbėti!

Pakeisti:
Ei, motin, dievų pagalbos tu maldauki; 
Leisk man su juo pasikalbėti...

Operos metu su kompozito
rium James T. Kilcornu ir jo 
žmona kartu sėdėjome. Labai 
malonus ir gabus žmogus. Rei
kia jį gauti, kad jis, maestro Ku- 
čiuno priežiūroj baigtų orkes- 
truoti “J. ir K.” iki galo, kaip 
Banaičio buvo parašyta.

Scenoje, žvejai gali dėvėti 
marškinius baltus, bei pilkus, 
arba kad ir neaštriai dažytus, 
iki tik virš kelių ilgio. Gali bū
ti marškinius susijuosę arba ir 
ne. — Kelinės ir sijonai dar bu
vo neišrasti.

žuvautojai turi būti basi. 
Kaip žvejai gali būti vyžoti bei 
kojas autais apsivynioję, kai 
jiems reikia bristi į laivus; 
traukti tinklus iš vandens su žu
vimis?... Vyžos ir autai per
mirktų...

Uogautojos turi dėvėti marš
kinius žemiau kelių ilgio. Gali 
turėti siauro marškonio kokių 
5 pėdų ilgio kirpimus juos vie
naip ar kitaip per pečius persi
metę, arba užsidėję ant galvų 
'kaip siaustus ar skaras ’ir vie
ną ar abu galu permesti per petį. 
Jos gali būti basos, ar kad ir su 
kokiomis vyžomis...

Atminti reikia kad Kastyčio- 
Jūratės romansas buvo prieš 
kokius 00000 4- metų...

Rūtelė, Motina. Kastytis ir 
Tėvas turi dėvėti anų laikų rū
bus... .Jei reiks, detalius gali
ma nustatyti.

Bendras vaidinimas buvo per
daug „toli nuo priekio scenos.. 
Kai kas iš solistų buvo gilumo
je ir balsai skambėjo nepilnai.

Trečiam veiksme, anga į Gin
taro Rūmus turi būti įspūdinga. 
Jūratės-Kastyčio tuoktuvėms su
guri vandenynų ir svečiai ir guo
giai, prašyti ir neprašyti.

Aplinkregoj gali būti šalia 
Gintaro Rūmų scenerijoj nuda
žyti jūržirgai, vėžiai, krabai ir 
žuvynas. O prie angos į G. R. 
gali rymoti bent dvi jūrmergės 
— kad ir gyvos — viena iš vie
nos pusės, kita iš kitos — kaip 
sfinksės arba cerberai... kaip gar 
bės sargyba.

(šį kartą perkūno garsai buvo 
sudėti į mušamą orkestros sekci
ja, /prie kurios su p. p. Kilcor- 
nais mes sėdėjom pirmoj eilėj.

Prie mano dešinės sėdintys 
žemaitis kartkarčiais traukė paveikslus.

Dabar, kai dievai rengė 
Jūratei-Kastyčiui baudą, 
atidžiai nustatinėjo aparatą.

Prieš mus sėdinti būg
nininkai tampė timpanus; o 
vienas rankose laikė “tur
kiškus” būgnus, kaip dugnus.

Žemaitis man Į ausi:
“Nenusimink, brol. Perkons 

trenks!”
Tuoj katilai: Trat-tat-tat- 

tat-tat-tat..
Turkiški būgnai: TERRKSST!...
Visi, kas gyvas, mirktelėjo.
Kai akis atmerkė, jau Gin

taro Rūmai” iš viršaus šipu
liais žemyn krito.../).

Perkūno trenksmus būgnai 
nudavė neblogai. Bet daug tin
kamiau pakabinti 6x2 pėdų skar
dinę, už kulisų, ir judinti tai ir 
trenksmai perkūniškesni, ir 
perkūnija ateina iš dausų. Or
kestras gali savo muziką tęsti...

Amžius žmogus seka
Saulę ir žvaigždyną:

Skina sielai taką —
Trūkiai jj mokina.

Lietuviai myli savo tėvų kraš
tą, muziką ir dainas...
Oi gražios, gražios mūsų dainos — 

Malda ir viltis Lietuvos —
Kol Lietuvos dainas dainuosim, 

Tol mūsų Lietuva gyvuos.
Amerikos lietuviai yra dėkin

gi Čikagos Lietuvių Operai už 
operinę veiklą. Jie rėmė ir rems 
muzikos ir dainos meno darbus.

Kai Banaičio opera bus ištisai 

suorke-truota, tai gerb. Alek
sandras Kučiūnas vėl ves dar 
spinduliuotesnius “Jūratė ir Kas
tytis” spektaklius. Už tai tau
ta karštai dėkos. Libretistė Bro
nė Buivydaitė džiugiau jausis, ir 
kompozitorius Kazimieras Vik
toras Banaitis ramiai ilsėsis, 
Aleksandras Kučiūnas sulauks 
dar didesnio dėkingumo dainos 
ir muzikos meną mylinčių lietu
vių širdyse.

Turėkime viltį ir dėkime pa
stangas, kad taip ir atsieitų!

Now at GLASER’S

It aims to

COME IN TODAY!
Listen to it.

please.
You’ll know how 
it got its name.

Airtemp Imperial
with patented Air Door for 

four way cooling.

Imperial Cools, High, Wide and Deep—As illustrated 
here, unique Airtemp Air Door directs cooling four ways. 
Adjusts with fingertip ease.
Imperial is only 233A" wide—Fits standard double-hung 
windows. For installation flexibility, choose window kit 
or wall sleeve (no extra charge).
10 Handsome Models—6,500 to 18,000 BTU’s—All with 
easy-to-reach controls, rich decorator styling, 11-posi- 
tion thermostat, reusable filters, and extra insulation for 
quiet performance.

The Sleeper.

Slumber-quiet bedroom 
cooling from Airtemp
Check These Airtemp Features For Quiet Performance—2-speed fan with 
special slumber position; cushion-mounted fan and compressor for quiet 
operation; extra insulation.to reduce operating sound level; front panel 
acts as sound baffle.
Select From 4 Sleeper Models—5,000 to 8,000 BTU’s—Carry home a 
Sleeper today. All feature compact design; multi-position thermostat; fast 
and easy installation.

1

EASY TERMS
Glaser’sFurniture&ApplianceCch
5115-5123 So. Kedzie Ave. RWF PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

Lietuva žino apie 
Jaunimo kongresą
Nuolatinis radijo klausytojas 

Naujienoms praneša, kad šių 
metų birželio 30 dieną, nuo 10 
valandos vakaro iki vidurnakčio 
radijas Am. Balsas kelis kartus 
rusų kalba pakartojo žinią apie 
Čikagoje sušauktą lietuviško jau
nimo kongresą ir apie ponios 
prezidentienės atvykimą į kon
gresą. Voice of America radi

jas girdimas vakarais, nuo 10-tos 
iki 12-tos SW2 stoties 14 kilo- 
ciklų bangomis. Penktadienio 
vakaro pranešimas, kartojamas 
rusų kalba, lietuviškai išvertus 
būtų šitoks:

“Lietuvių jaunimo šokių šven
tėn suplauks keli tūkstančiai po 
visą pasaulį išblaškyto lietuviško 
jaunimo. Suvažiuos iš Austra
lijos, Austrijos, Naujos Zelan
dijos, Argentinos, Brazilijos, Ve- 
necuelos, Kanados ir visų di
džiųjų Amerikos miestų. lietu

vių šokių šventę atidarys ir pir
mąjį žodį tars Pirmoji Krašto 
Ponia Patricija Niksonienė, JAV 
prezidento žmona”.

šią žinią Amerikos Balsas pa
kartojo net 24 kartus, siųsdamas 
ją ne tiktai į rusų pavergtą Lie
tuvą, bet ir į kitas rusų paverg
tas rytų Europos tautas.

Klausytojas

RUSAI VISUR PIRMIEJI
Rusai iš seno mėgsta girtis 

visur ir visada esą pirmieji, tik 
nemėgsta to skaičiais įrodyti. Už 

juos kitį turi Jai padaryti. ,
Hugh Johnson savo “World 

Atlas on Wine” tokius skaičius 
parodo, būtent, kad rusai yra 
visame pasaulyje pirmaujantie
ji alkoholikai.

Vidutinis gėrėjas rusas per 
metus išgeria vidutiniškai po 
11.8 litrus šimtaprocentinio al
koholio. Toli paskui rusą seka 
lenkas, kurs per metus išlekia 
po 6.8 litrus. Jungtinių Valsty
bių pilietis vidutiniškai per me
tus ištuština po 5.8 litrus, taigi 
yra tik trečioje vietoje.

NO MONEY DOWN
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Sekmingiausioji Tautinių Šokių švente
Amerikos lietuviai turėjo progos matyti kelias Ame

rikos lietuvių suruoštas tautines šokių šventes, bet pra
eitą sekmadienį, liepos 2 d., suruoštoji buvo pati sėkmin
giausioj!. Nei vienos šventės metu didysis Chicagos am
fiteatras nebuvo toks pilnas, koks jis buvo praeitą sekma
dienį. Niekad šokiai nebuvo tvarkingi ir taip gražiai su
derinti, kaip jie buvo paskutinėje tautinių šokių šventėje. 
Niekad šokėjai taip darniai nešoko, kaip praeitą sekma
dieni.

Nei viena iki šio meto suruošta tautinių šokių ar dai
nų šventė neatnešė lietuviams taip šiltai nuteiktos didžio
sios Amerikos spaudos ir radijo pranešimų, kokius atne
šė paskutinės šokių šventės sukelti ir palikti įspūdžiai 
Plačiausiai skaitomas Chicago Tribune jau iš vakaro į 
pirmą puslapį įdėjo šokių šventės vaizdą ir platų aprašy
mą. Panašiai pasielgė Sun Times, žinią ir paveikslus nu- 
keldamas į vidurinius vietos žinių puslapius. Jeigu šokių 
šventė jokios kitos naudos lietuviams nebūtų atnešusi, 
tai jau vertėjo ją suruošti dėl milijono dolerių vertės lie
tuviams labai naudingos informacijos pirmuose dienraš
čių puslapiuose ir televizijoje.

Tautinių Šokių šventė buvo sėkminga todėl, kad jai i 
organizuoti buvo įpareigotas Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
kuris įdėjo nepaprastai daug energijos ir laiko šventei su
organizuoti. Nebuvo organizacijos, nebuvo įstaigos, ne
buvo įtakingesnio ir gabesnio lietuvio, kurio Dr. Kriauče
liūnas nebūtų kvietęs į talką ir nepaskyręs atsakomingo 
darbo. Oficialiai šventę organizavo Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė, bet tikra visų lietuvių šventąją padarė Dr. 
Kriaučeliūnas, - nekreipęs dėmesio į mažos grupelės ar
dančią ir visuomenę, skaldančią siaurą politiką.

Šventė išėjo sėkminga dar ir todėl, kad pačioje šven
tės organizavimo pradžioje Dr. Kriaučeliūnas turėjo švie
sią mintį ir šios šventės meno vadove pakvietė Genovaitę 
Dumčiūtę Breichmanienę, kuri Vilkaviškyje, Kaune ir 
Vilniuje pati šoko ir visą gyvenimą domėjosi lietuvių tau
tos liaudies menu, pajėgia atskirti pelus nuo grūdų ir aiš
kiai žino, kuris šokis yra lietuviškas ir kuris kaimynų lie
tuviams yra primetamas. Šokių .meno srityje ji. mokėjo 
sutraukti pačias stipriausias jėgšs ir suruošė damų, sko
ningą ir tikrai lietuvišką šokių programą, kokios laisvo 
pasaulio lietuviai dar nebuvo matę.

Šventė buvo sėkminga, kai stiprius savo pečius prie 
Dr. Kriaučeliūno vedamo darbo prirėmė Valdas Adam-

"GIMTĄJĮ KRAŠTĄ’ PAVARČIUS
Vienas bičiulis prisiuntė pa

sižiūrėti “Gimtojo krašto” ke
lis numerius. Tai propagandinis 
komunistų Vilniuje leidžiamas 
laikraštėlis laisvuose kraštuose 
gyvenantiems lietuviams mul
kinti.

Labai keista atrodė toji jų 
propaganda. Jei apie Amerikos 
gyvenimą jie rašytų Lietuvoje 
gyvenantiems žmonėms dar būtų 
suprantama, bet rašant apie 
Ameriką, Amerikoje gyvenan
tiems, atrodo, perdaug jau vai
kiška ir naivu.

Pav. apie moteris rašo, kad 
įvairių pasaulio kraštų žmonės 
susijaudinę seką Andželos De- 
vis “bylą”. Girdi, ji būsianti 
simboliu kovoje prieš rasizmą 
ir reakciją, čia Amerikoje kiek
vienas žino, kad ne už komuniz
mą ar rasizmą, bet už krimina
linius nusikaltimus ji buvo kal
tinama. Iš kitos pusės jei ji bū
tų toje Sovietų Rusijoje taip pa-

kus, JAV Aplinkos nuo Užteršimo Saugoti įstaigos admi
nistratorius. Jis pasiekė Baltuosius Rūmus, jis paprašė 
ponią Patricia Niksonienę atvykti į šią Šokių šventę, jis 
ją šventės dalyviams pristatė, įteikė prezidentienei gražią 
gintarinę dovanėlę, o vėliau per salę nulydėjo į ložę. Po
nios prezidentienės atvykimas į Šokių šventę ir pačios 
šventės pradėjimas sutraukė spaudos agentūrų, televizijos 
ir vietos angliškų laikraščių atstovus.

Trumpa prezidentienės kalba, šilti visos Niksonų šei
mos jausmai lietuviams praskambėjo po visą pasaulį. Po
nia Niksonienė, prisimindama savo dukrų įspūdžius iš 
ankstyvesnės lietuvių tautinių šokių šventės, šitaip vaikų 
žodžiais apibūdino lietuvių ruošiamas šokių šventes:

— Mama, sekantį kartą tu turi kartu su mumis vykti. 
Lietuvių šokių šventė yra pats nuostabiausias renginys 
pasaulyje...

Ponia Niksonienė atvyko, pradėjo šokių šventę, pa
sisveikino su šokių vadovais bei šokėjais, o vėliau sekė Šo
kių eigą, šokiais ji susižavėjo ir patarė tokias šokių šven
tes ir ateityje ruošti, kad ir kiti galėtų jomis pasidžiaugti 
ir pasimokyti. Išvažiuodama pareiškė, kad atvyks ir į se
kančią lietuvių tautinių šokių šventę.

Seni ir naujai atvažiavusieji Amerikos lietuviai pri
tarė šiai tautinių šokių šventei, daugumas rėmė šokėjus 
ir padėjo šventės organizatoriams. Didelė Amerikos lie
tuvių dauguma rėmė ir ateityje rems kultūrinius Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės vedamus darbus. Amerikos 
lietuviai, vieningai dirbdami, gali suruošti įspūdingus ir 
lietuviams labai naudingus renginius.

Sėkmingai darbą jie dirbo, kai ir politinė akcija buvo 
vedama vieningai. Tada Amerikos lietuviai atliko dide
lius ir naudingus darbus. Lietuvių bylai bus pakenkta, 
jeigu bus ardoma svarbesniam darbui reikalinga vienybė. 
Keli trumparegiai politikai yra pasišokę politinio darbo 
vienybę ardyti, suderintos veiklos pagrindus griauti. Jie 
turi apsigalvoti.

Amerikos lietuviai bus daug naudingesni gimtiniam 
kraštui, jeigu jie vieningai ir sutartinai dirbs ne tik kul
tūrinį, bet ir politinį darbą.

dariusi, tai jau senai būtų po ve
lėna. ~

Ten pat dar rašoma, kad jau
na vietnamietė tik pistolietu 
ginkluota sulaikė parašiutu nu
sileidusį “Amerikos oro piratą”. 
Skaitytojui ji pristatoma, kaip 
kovojanti už humanizmą ir lais
vę.

Matomai pietų vietnamiečiai 
žino, kokią laisvę ir humanizmą 
Maskvos ginklais apginkluoti 
šiaurės vietnamiečiai jiems ne
ša. Priešinasi ir ginasi visomis 
įmanomomis priemonėmis.

Chicago j e gyvenanti Milda 
česnienė tame laikraštuke skun
džiasi Amerikos gyvenimu. Ra
šo, kad Amerikoje darbo žmo
nės pergyvenę vargus, badą, ka
lėjimus, žmogžudystes.

Girdi, • dipukai atvažiavę į 
Ameriką rado jau geresnį gy
venimą. Bet ji dipukų nemėgs
tanti ir išdidžiai taria: “Mes ne
turim bendrų, reikalų su tais ele
mentais, bet kaip girdžiu, jie lai

ko savo aukštesniais žmonėmis”. 
Matai, Mildai česnianei dipukai 
nepatinka, bet ji tiek daug turė
tų žinoti, kad jei tie “elemen
tai” nebūtų į Ameriką atvykę, 
tai rusai nebūtų steigę nei tos 
agentūros “Za vozvraščenije na 
rodinu”, nei šio laikraštėlio su 
tikslu mulkių ieškoti ir į komu
nistų tinklą žuvų vilioti.

Vėl Argentinoje gyvenąs koks 
tai F. Figurinas, buvęs Kauno 
pašto tarnautojas, skundžiasi, 
kad jam buržuazinėje Lietuvoje 
gyvenant “baisiai” buvę sunku 
gyventi. Ir dar gyvenimą jam 
apsunkinęs bonų pirkimas. Nors 
bonų pirkimas nebuvęs priva
lomas, bet jis pirkęs, nes kitaip 
būtų jį skaitę blogu patriotu. 
Bet jis manąs, kad tuos jo pirk
tus bonus, tur būt, motina į 
šiukšlyną bus išmetusi. Tokį 
“skundą” perskaitęs tikrai ir ne
noromis turi susijuokti. Juk to
kių bonų pirkimas net ir tur
tingiausioje Amerikoje plačiai 
praktikuojamas, o Sovietų Rusi
joje tai net badaujantis kolchoz- 
nikas ir į Sibirą nutremtasis pri
valėję pirkti. Best jei Figurino 
motina tikrai tuos bonus į šiukš
lyną išmetė, tai pasielgė patrio
tiškai — valstybei nebereikėjo 
jų išpirkti.

Toliau koks tai matyti, jau 
labai senas žmogelis Stanley T. 
Straukas iš Phoenix, Arizonos, 
stengiasi įrodyti, kad ir jis Lie
tuvoje “kūrė” socializmą ar ko- 
munizbą. Jis dar 1903 metais 
iš Tverų į Varnius Timofejui 
Volosiukui laikraštį “Iskrą” nu
vežęs. Truputį keistoka. 'Rašo, 
kad Amerikoje blogai gyventi, 
stengiasi įrodyti, kad komuniz
mui nusipelnęs, bet vistiek ten 
nevažiuoja 1 Baigia gyvenimo 
dienas Phoenixe, Arizonoje.

Vėl kažkoks Ignas Antanaitis 
sumetęs į vieną krūvą B. Gold- 
vaterį, Volesą (Wallace), Kuk- 
luksklaną ir žydų Gynimo Ly
gą su rabinu Kahąne, griaudena, 
kad Amerikoje, kaip savo laiku 
Vokietijoje, galįs atsirasti fa-’ 
šizmas. Chronologine tvarka jis 
suskaičiuoja net 28 atvejus, kur 
buvo užpultos “tarybinės” agen
tūros ir Sovietų atstovai. Ne, 
“drauge” Antanaiti, čia ne fa
šizmo atgimimas, sovietų Rusi
joje smaugiamųjų, persekioja
mųjų ir nuolatiniame terore gy
venančiųjų atgarsiai.

Viename ilgame straipsnyje 
prirankiota visa eilė tokių nesą
monių. Perskaitai ir stebiesi, ne
jaugi atsirastų dar tokių, kurie 
raudonų maskolių teigimams pa
tikėtų. Bet iš kitos, pusės, kaž
kas yra pasakęs, kad pasaulyje 
nerasi tokio kvailio, kuris neras
tų už save dar kvailesnio.

Vieną šio laikraštuko numerį 
puošia ciceriškio Juozo Kreivė
no fotografija, įvairiomis žinutė
mis juos aprūpina taip pat cice-

Jaunimo Centre parodas aplankius
šeštadienį, birželio 24 cL, Jau

nimo Centrę H P. L. J. K..suva
žiavimo progą įvyko meno dar
bų parodos atidarymas. Apa
tiniame aukšte susirinko ne
mažas skaičius žmonių. Po ofi
cialaus atidarymo visi pradėjo 
parodą apžiūrinėti. Kadangi aš 
nieko nenusimanau api naują
ją kūrybą, tai negaliu pareikš
ti ir savo nuomonės, bet mane 
nustebino Il-me aukšte išstaty
ti eksponatai, apie kuriuos su
žinojau tik visai pripuolamai: 
vėjinis malūnas su lietuviška 
ūkininko sodyba; vandeninis 
malūnas, kurio ratą suka van
duo išbėgantis iš Smardonės 
gydomojo šaltinio. Netoliese 
Likėnų sanatorija ir mažas pu
šynėlis. Toliau Biržų kng. Rad
vilų pilis ant kurios randasi 
Vytis, Gedimino stulpai ir Vy
ties kryčius miniatiūroje. Ki
tur padėti skydai: Vytis, Aras, 
Kova už laisvę ir šių dienų Lie
tuva. Retežis padarytas iš vie
no gabalo medžio, šalia didelė 
medinė spyna ir raktas. Lietu
viško stiliaus lempa su Gedi
mino stulpais ir pagražintu ap
švietimu. Dar 5. lietuviški se
noviški diržai.

Buvo labai įdomu pasikalbė
ti su pačiu tos parodėlės savi
ninku, menininku p. Vilium 
Variakoju, kuris mielai viską 
paaiškina ir pademonstruoja. 
Darbas nepaprastai gražus, 
kruopštus ir pareikalavęs daug 
laiko. Biržų pilį jisai darė dau
giau negu pusmetį, nes pilis 
turi daug langų ir kiekvienas 
langas gražiai nudailintas ir 
papuoštas. Visų durų ranke
nos ir užraktai padaryti iš va
rio. Is abiejų pusių laiptų stovi 
po vieną liūtą. (Nepriklauso
mybės laikais tie liūtai buvo iš 
Biržų nugabenti Į Kauną ir pa
statyti prie Karo muziejaus).

Visi Viliaus Variakojo dar
bai reti, įdomūs ir vertingi — 
viskas lietuviška. Malūnai, ūkis, 
sanatorija ir kiti darbai pada
ryti per keletą metų. Gaila, kad 
niekur nėra pažymėta, jog an
trame aukšte 206 kamb. yra 
tokia įdomi paroda. Žmonės 
nėra painformuoti ir tik pri
puolamai , kaip ir aš sužinoję 
vėliau stebisi, kad rengėjai ne- - o • • - ** 

riškis Edvardas šuląitis, o foto
nuotraukomis Salomėja Narke- 
liunaitė.

Jeigų nori linksmas būtį, reikią. su draugais 
pabūti Naujienų piknike, liepos 30 dieną, 

Bučo sode, Willow Springs, III. ■ -

paskelbė apie tame kambaryje 
esamą parodę.

Manau, kad ir mūšy lietuvių 
kultūros muziejus būtų laimin
gas gavęs tuos Viliaus Varia
kojo darbus, nes viskas yra lie
tuviška ir istoriška. Svarbiau
sia, kad tą visą daro pensinin
kas praleisdamas savo laisva
laikį.

Parodos lankytojas

Paminklas darbininkams 
pagerbti

Ispanijos Guadalajara provin
cijoj statomas 170 pėdų pamink
las “neapdainuotiems herojams” 
— darbininkams pagerbti, šis 
170 pėdų kolosas aukštame Is
panijos kalne (alcarria) bus 19 
pėdų aukštesnis už Laisvės sta
tulą New Yorke, pastatytas 3,- 
100 pėdų kalne viršūnėje, tai 
būsiąs kaip ir sinonimas senojo 
pasaulio Rodezijos kolosui.

Paminklą suprojektavo ispa
nų skulptorius Įfipolito Perez 
Calvo. Visas paminklas, nuo 
galvos iki kojų, bus panašus į 
ūkininką, stovintį viena ranka 
atsirėmusi į kastuvą, kurio il
gis 57 pėdos, antrą ranką pri
dėjęs prie kaktos, žiūri prieš sau
lę. Ūkininko krūtinėje bus 9 
aukštų ūkio padargų muziejus. 
Restoranas bus įrengtas statu
los 40 pėdų galvoje. Elevatorius 
bus išvestas blauzdoje ir dar rei
kės lipti laiptais 22 pėdas. Kepu
rės briliaus diametras — 3 pė
dos, kur taip pat bus Įrengta ob
servatoriją turistams.

Paminklo statybai bus sunau-
j dota 10,000 metrinių tonų cemen
to. Apskaičiuota, kad statyba kai 
nuos apie pusę milijono dolerių 
ir darbas užtruks 4 metus.

t DARBO ŽMOGAUS

Stasys Juškėnas

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO

BALYS SRUOGA
Rašo JANINA NARŪNĖ

10
Jos tėvas, Kazimieras Daugirdas, dar nuo se

nųjų Vytautinių laikų tituluotas bajoras, kaip ir 
visa mūsų tų laikų inteligentija, kalbėdavo len-: 
kiškai. Jis buvo baigęs veterinarijos mokslus ir 
paskirtas dirbti Kaukaze. Ten ir gimė Vanda. 
Tarp Kaukazo kalnų augdama, ji savo vaikystėje 
beveik nebuvo girdėjusi lietuviškai šnekant.

Tado Petkevičiaus patariama, Vanda pasiruo
šė brandos egzaminams ir, gavusi atestatą, įstojo 
į Maskvos Komercinį institutą. Ją širdingai glo
bojo Marytė Nemeikšaitė, tada studijavusi peda
gogiką. Ji rūpindavosi Vanda, kaip tikra sesuo. 
Taip V. Daugirdaitė susipažino ir suartėjo su lie
tuviais Maskvoje.

1917 m. įsiliepsnojusi revoliucija ir badmetis 
privertė studentę Vandą Daugirdaitę skubėti pas 
tėvą, tuo metu dirbusį Ukrainoje. Iš ten drauge 
su pussesere Laucevičiūte patraukė į Lietuvą ir 
vargais negalais 1918 m. vasarą pasiekė Vilnių.

Tada Vanda jau kalbėjo lietuviškai, nes, bū
dama Ukrainoje, rašė savo laiške: "... iškaliau 
Jablonskio (Kriaušaičio) senąją gramatiką, 100 
žodžių iš Pessio žodynėlio ir išmokau atmintinai 
vieną "Santaroj” atspasdintą Balio eilėraštį, 
nors daugumos žodžių nesupratau”.

Balys Sruoga, Maskvoje studijuodamas, ra

šydavo į "Studentų Santarą”, "Barą”, "Aušrinės 
Kelius” ir kt. pasireikšdamas kaip modernistas. 
Pas poetą Baltrušaitį studentas Balys susipažino 
su rusų garsiu poetu Balmontu, rašytojais: Gor- 
kyj, Bielyj, A. Blok ir kitais.
BALYS GRĮŽTA TĖVYNĖN

1918 m. pavasarį jaunas poetas Balys Sruoga 
grįžo į Lietuvą ir visu entuziazmu įsijungė į vals
tybės kūrimosi darbą. Jis pradėjo dirbti Spaudos 
Biure prof. A. Rimkos vadovybėje. Balio sekreto
rė buvo Vanda Daugirdaitė, su kuria jis dažną 
vakarą susitikdavo pas Jadzę Čiurlionytę^ Ten 
mezgėsi abiejų artimesnė draugystė.

Netrukus Balys redagavo dienraštį "Lietuva”. 
Visa širdimi buvo atsidavęs satyros teatro "Vil
kolakio” organizavimui. Ne tik organizatorius, 
bet jis buvo ir Vilkolakio didelis veikėjas: impro
vizuodavo, režisuodavo, vaidindavo, dažnai pa
rašydavo vaidinimams tekstą... Garsus tuo me
tu Vilkolakis turėjo didelį pasisekimą Kaune.

Drauge su kolegomis jis įkūrė Meno Kūrėjų 
dr-ją. Vėliau — Rašytojų dr-ją, paskui perorga
nizuotą į dvi atskiras institucijas: Rašytojų dr-ją 
ir žurnalistu sąjungą. Tai buvo didelės reikšmės 
veikla laikinoje mūsų sostinėje.

Balys tuo metu rašydavo į Vainikus, Sekmą 
Dieną, Veją, Gėlių Dieną ir šaulių spaudą. Jis 
buvo vienas pirmųjų šaulių.
BALYS IR VANDA STUDIJUOJA 
VOKIETIJOJE

1921 m. Balys Sruoga ir jo busimoji žmona, 
Vanda Daugirdaitė, išvyko į Vokietiją studijuoti. 
Balys į Miuncheno universitetą, Vanda į Berlyną, 
kur tuo metu mokėsi daug lietuvių. Balys stipen
dijos negaudavo, bet studijoms užsidirbdavo, ra
šinėdamas straipsnius į JA Valstybių laikraštį 
Naujienas. i

Vanda ėjo panašiu keliu. Jos tėvas, grįžęs į 
Lietuvą (iš Ukrainos), rado savo dvarelį žemės 
reformos apkarpytą ir vokiečių okupacinės val
džios visai nualintą, tad negalėjo padėti savo duk
teriai. Prof. V. Krėvei parūpinus, Vanda gavo 
vertimų iš prancūzų kalbos, švietimo ministerija 
už juos kas mėnesį jai mokėdavo po $5.00, kaip ir 
visiems savo stipendininkams. Infliacijos metu iš 
tiek buvo galima Vokietijoje pragyventi.

Vertimų rankraščius dalimis Vanda siuntinė
davo Baliui į Miuncheną. Jis pataisydavo kalbą, 
stilizuodavo ir mašinėle perrašydavo tekstą. Tarp 
abiejų užsimezgė ne tik pastovus susirašinėjimas, 
bet ir gražus darbo ryšys! Ten vis ruseno švel
naus ir gilaus jausmo liepsnelė....

Nepaprastai gražius laiškus rašydavo Balys 
Vandai

Kokių gilių jausmų ir stiprių emocijų buvo su-: 
dėtinga Balio Sruogos prigimtis! Jo laiškai, ra
šyti iš Miuncheno, pilni lyrinio švelnumo šalia pa
sakojimo apie savo darbus, vertimus ar skaitymą. 
Trumputis laiškas, tartum lyrinis etiudas. Ki
tas — lakoniškas, kapotais trumpais sakiniais. Ir 
visur ilgėjimasis, kartais virstąs nostalgija, beri-

be, viską nunešanti. .. O viename laiške poetas 
B. S. staiga, spontaniškai ima eilėmis reikšti savo 
ilgesį: . .
“Kaip našlaitė našlaitėlė -r šalia kelio —
Kur praeiviai nesustoja, kur saulutė neužeina,
Kur tik visą liūdną dieną, vėjas rausia samanyną, 
Kur tik visą ilgą naktį spindi ašaros apleistos, 
Liūlia liūlia pasakytau, liūlia padainuotau
Gal ne žodžiais, gal tik siela, pasilinkęs ties pagalviu, 
Kaip berželis rytą verkia, pasilinkęs ties našlaite.
Pasakytau, padainuotau, gal ne žodžiais, vien tik siela 
Kad būt miela, kad būt gera ir našlaitei šalia kelio... 
Ir kad rytą ūkanotą — neraudoti vienumoje .
O tik saulėn iš šešėlio padūmoti, pažiūrėti,
Neraudoti, kaip našlaitei, o tik saulę iš šešėlio 
Palydėti, padūmoti liūdną rytą ūkanotą, 
Liūlia liūlia, mažutėle, liūlia liūlia numylėta — 
Kad žinotų, kad girdėtų mano dalią ašakotą!

Savo laiške Vanda Sruogienė man rašė: <4... 
Per atostogas susitikinėdavome su Baliu t pada
rydavome su artimaisiais draugais iškyląs į kąl- 
nus. Kartąis ir vieni. Tokia viena proga Alpėse 
sutarėm savo gyvenimą sujungti, kai tik vienas 
iš mūsų baigs aukštąjį mokslą. Balys baigė 1924 
m. vasario mėnesį. Grįžę į Lietuvą kovo mėnesį 
susituokėme”.

• . (Bus daugiau)
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ZUJUS
AKIŲ, AUSŲ MOSIU 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAISO ARINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso te lef,; P Respect 84229 
Raūd. telefu WAibreok 5-5076

Kasdien nuo LO iki 12 vaL ryto.

Negu pesimistas... Matema
tikas ir midijas — iacbmatinin-

te L 239’464^

DR. K. G. BALU KAS 
<KU*MRUA IR MOfERų GI GOS 

GINfeKOLOGlH* CHIRURGIJA
So. I*vta**i RO. (Crawford 

Modical Building). Tol. ŪU 5-6440 
irimui U&OIUU4

jei ueauiuepuų čžuuiidillU.

ieieroi HJlos^ect M-I7I7

DK. S. B1E21S
UYDr ivJAO IK GniKuKGAS 

414* W«ST *4rd STKfcfel 
r mg. jum dięuą po pietų A-o, vai. 7-t>

«. rečiau. ir aeitmaii. ousas uzuarytaa. 
<e*~ 4241 naši Mtn Place 

mene; Republic ./-/toe

DR. C. K. BOBELIS

DR. B. B. SE1T0N 
INK5TŲ ir ŠLAPUMU TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 69541533 

Fox Valley Medical Center 
Boo SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PET£R BRAZIS
Wc^l Vist SlKCKl 

unsas; Hemlock 
Kezid.:

OFISO VAJLAJNUUS;
Pirmadieniais ir Kecvirtao. 1—7 vaL, 
auLTau., pen Magiem nuo i—d, tree, 

ir sesiau. Ui.ua susnarus.

Kez.: UI <hx»73

DR. W. E1SIN - EiSiNAS
j^ivvS^rvijA irt livvq

VlN^KOLOGlNE GniKURGlJA;
6132 bo. Keozie Ave.z Vya 5-26/0 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamomci mi 4-Wvi.

matematikas būtų pesimistas •— 
pepajėgtų išspręsti nė vieno už
davinio, iš anksto būdamas tik
ras, kad uždavinys neišspren
džiamas; jei šachmatininkas, 
ypač tik mėgėjas, būtų pesimis
tas, tai negalėtų laimėti nė vie
nos partijos, būdamas tikras, 
kad... pralaimės.

Bet, kai klausausi lietuviškų 
radijo valandėlių, kai skaitau 
lietuviškas knygas, o juo labiau 
— lietuviškus laikraščius, ma
ne apima neviltis dėl didvyriš
kai skelbiamo lietuvybės bei lie
tuviškojo žodžio išlaikymo (aš 
sakyčiau “išsaugojimo”) liki
mo...

Jei trečiosios ar ketvirtosios 
kartos Amerikos lietuviai daž
nokai sausį vadiną sausiu, o tau
tinius šokius — tootiniais šo
kiais, jei garsą “š” žodyje “lietu
viškas” jie ištaria minkštai, lyg 
jis būtų išimtas iš žodžio 
“šioks”, tai visa tai — dovano
tina.

Bet, kai pakankamai žinomas 
rašytojas L. D., pasakodamas 
Lietuviškame Forume apie nuo
tykius Kaune pirmosios okupa
cijos metu, kabinetą vadina ofi
su, tai pasijunti, lyg gavęs kuo
lu per kaktą... L. D, minėjo, kad 
bene -Meškauskas buvo jį iškvie
tęs .į savo “ofisą”! žinoma, nei 
ofisas, nei kabinetas nėra lie
tuviški žodžiai, bet Lietuvoje žo-

GRADINSKA'

i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKST4 AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

dis “ofisss" ii viso nebuvo ži
nomas..M Yra daug, sakyčiau, 
tarptautinių žodžių, vartojamų 
nevienodomis prasmėmis jvai-

Šaulių S-goje veiklus narys Stasys Jokūbaitis (deši
nėje) su Kanados Federalinės valdžios užsienio rei
kalu ministeriu M. Sharp, Toronte. Mini steni s da
lyvavo baltiečiŲ organizacijų veikėju ir spaudos 

atstovu pasitarime.

liškai reiškia kai ką kita, taip 
pat ir konservatorija. Pasikni- 
sus galima būtų rasti daugiau 
pavyzdžių.

Aną šeštadienį Lietuviškame 
Forume vyko pasikalbėjimas su 
kunigų A K. ir žurnalistu V. 
B. Kaą plaušosi Lietuviško Fo
rumo, žino, kad programos metu 
galima skambinti telefonu ir — 
anot Lietuviško Forumo — 
“klausti klausimų”. Lietuviškai,! 
žinoma, klausti klausimų negabi 
Įima: galima klausimus duoti 
arba kelti... Na, tiek to... Taigi, 
staiga skambina telefonas, ir pa
žįstamas, t. y. jau daug kartų 
girdėtas balsas sako:

— štai jūs čia vis kalbate apie 
lietuvybės išlaikymą, o gegu
žinę vadinate pikniku! Forumo 
pareigūnai kiek sumišo — tai 
buvo jaučiama — ir, negailėda
mi atsikirsti, atsiprašė. Na, aš j ...Bobby Fischer rimtai ruo- 
manau, kad, jei mes gegužinę giasi... Jis mankštinasi su štan- 
vadinsime pikniku, tai dar nėrtga, ...sunkiuoju kamuoliu, plau- 
tokia jau didelė nelaimė, paga- į^oja įp užsidėjęs (ū) bokso pirš- 

smūgiuoja (?) į bokso
! maįšą... Na, aš manau, kad gali
ma užsidėti kepurę ant galvos, o 
ne pirštines ant rankų, nes, jei 
jas užsidėtom, tai “besmūgiuo- 
jant” jos bematant nukristų... 
Smūgiuoti — naujadaras; ko
dėl ne mušiuoti

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS“

(PUTRAMENTAS)
Unkamumo *rba liūdesio valandom 
gnUauaioe gėlės ir vainikai antka 

piū papuošimui ir šėtoninė* 
k spam į gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariom Ava. 586-1229

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYC1A 

2443 WEST 63ro STREET 
Telefonai; PR *4433 |r PR 8-0834

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2315-8

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUUNA1TE 

AKUsckua ik muickų uiGOS 
6132 So. KEDZIE A V 6. 

Telef. WA 5-2670.
- Neatsiliepus — saambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

VĖSINTUVAI 
NUO 
$99.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

Ofiso tol.; HE 4-lttib area RE 
Raudonei |o%C PK 6-W01

DR. L MESKAUSKAS
SY01 TUJAS CH1KUKQAS

VIDAUS LIGŲ SPW. 
2454 WtST 71st STRbfiT

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

'PERKRAUJTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

2047 W. 67th PI. WAibreok 54063

DR. FRANK PLECKAS
DriOM&TRISTAR ~

KALBA 1AKTUV1SKA1 
2618 W. 71 rt St. — Tel. 737-5149 

H m n. Friuiiko akiniu* ir
"contact lenses'

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 2656 WEST 63rd STREET
VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 
Ofise telef.: 776-2880

Nauįa* rez. telef.; 448-5545

Apdraustas per kraustymu 
iš Įvairiu atrtumįi. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tai.: F Rentier 64882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Ofisą* 2750 West 71rt St.
Teta 925-4296

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

uždaryta.
Rax. teta WA 5-3099

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYUTTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika, spec. MOTERŲ lipe* 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET 

Teta PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niai* 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
FOREST FIXES HURT 

QUR FOREST FRJBNDSV. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71*t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195,

p. smis, o. r*
M ORTHOPIDAS-PROTEZISTASV Aparatai - Protezai. Med. Ba*- 

dažai. Spacial! pafialb* kolom* 
’ (Areb Support*) ir L L
. 9__4 ir g—8 šeštadieniais 9—1.

2850 W*rt 63rd SU Chicago, III. 60629 
Talaf.: PRocpact 6-5084

them *x*in. Crash *11

Oar eildlife so iefeaf* 
apūasc che eateht* use of fire- 

So please t»Qov Saokey's AX7c

liau žodis “piknikas” vartoja- tįnes 
jamas kone visomis kalbomis.- 
Bet klausėjas nepastebėjo daug 
žiauresnio “nusikaltimo”: pasi
kalbėjimo dalyviai keletą kartų 
“amerikoniškai nugiedojo” žo
džių galūnes arba net iš viso pa
skutinius sakinių žodžius. Taip

> pasveiAJuas siaurus ’)
.Mšgirsitę penkiasde-' Toliau <aPie Fischerį):

, žurnalas life Nr. 19-72 Įtal
pino (?) nuotraukas vaizduo
jančias FįscherĮ Įvairiai besi
mankštinanti su nemažu aprašy
mu... Manau, ’ kad būtent Fiše
riui būtų labgj sunku mankštin
tis su “nemažais aprašymais”... 
Jis juk ne labai raštingas...

. , . . J O korektūros klaidų būna kar-
šiasdešimt kelerių laipsnių... Jei tais tokių, kad ir tyčia nesugal- 
tai būtų pasakęs vienas iš jau-'VQtum. Pavyzdžiui: 
nų radijo valandėlės bendradar-Į 
bių — tiek to; bet tai pasakė 
pats valandėlės vyriausias at
stovas

pat nebuvo pastebėtas “žiaurus” 
posakis: ..
šimt metų senumo plokštelę...! 
Fifty years old — very good!

Jau daug kartų- mėginau at
kreipti dėmesį Į niekam neti
kusį skaitvardžių linksniavimą, 
bet, deja, tai buvo ir, tur būt, 
bus ir dabar šaukiančio tyruose 
balsas. Du pavyzdžiai:

...temperatūra nukris iki še-

Ir Vokietijoje bambos 
Turėjo būti bombos...

... __ Kadaise jąii buvau paminėjęs,
...oro piratas gavo penki šim- • žodis “savas” perdaug daž- 

tai tūkstančių dolerių.... Ar ne naį pįktnaudojamas. štai ir vėl: 
baisu? Dovanotina, kai jauni- j ...Prezidentas Niksonas (išvyko 
mas rašo: “Prašome užpildytą ar atvyko, nepamenu) su savą- 
anketą grąžinti iki š. m. gegu- ja (?) žmona 
žės mėn. 15 d., naudodami pa
rūpintą voką”, žodis naudodami 
pagal sakinio sudėtį derinamas 
su prašome, o tuo pačiu su tais, 
kas prašo, t. y. su jaunimu, o 
nę su tuo asmeniu, iš kurio tiki- 
mąsi gauti paramos. Vietoje 
naudodami čia turi būti naudo
jant, q yietoje “parūpintą” (t. 
y.,provided) — pridėtą. ...Taip 
pat suprantu, kad komisiją at
kreips dėmesį į mano prašymus 
ir pageidavimus... čia amerikie
tiškas I understand... Lietuviš
kai turėtų būti, pavyzdžiui, kad 
ir šitaip: Savaime suprantama, 
kad komisija turi atkreipti dė
mesį į mano prašymus ir pagei
davimus...

Taigi, dovanotina, nes jauni
mas verčia iš anglų kalbos, bet 
nedovanotina, kad jaunimas ne
laiko reikalinga pasitarti su... 
“senimu”....... Pradžia septynios
trisdešimt minučių taip dažnai 
pavirsta valandomis?

...Svečiai bus vaišinami ska
niu lietuvišku maistu... O aš 
maniau, kad vaišinama valgiais... 
...namas parduodamas už žemą 
kainą... štai, kaip man nesiseka: 
aš biĮvąu tikras, kad daiktai 
parduodami ne už kainą, o už 
pinigus!

...Meniškas leidinio apipavida
linimas glūdi (? A. Z.) dailinin
ko Br. Murino rankose.... (J. 
Gliaudą), čia žodis “glūdi” vi
siškai petįnka. Kas netiki — 
tegu pasižiūri, pavyzdžiui, Lie
tuvių Kalbos Vadove arba Da
bartinės Lietuvių Kalbos žody
ne........ Bukovskiy (?? Bukovs
ky arba Bukovskij) Vladimir K. 
įkištas į psichiatrinę ligoninę, 
nes stengėsi į Vakarus pasiųsti 
žinių apie teisingą (?) gyveni
mą Sovietų Rusijoje... Manau, 
kad turi būti: teisingų žinių... 
...Norim užmiršti (forget?) ki
kenti, kai kolega įsigramzdina 
į purviną duobę...

(sukirčiuotas paskutinis skie
muo žodyje “vienu”) iš geriau
sių sovietų poetų... Manau, kad 
vienaskaitos įnagininko links
nyje kirčiuojamas pirmasis skie
muo, o daugiskaitos kilmininke 
— paskutinis, t. y. vienų.

Teko išgirsti (iš radijo):
...laukiama lietaus su perkū

nija — sukirčiuotas paskutinis 
skiemuo: taip pat žodžių proga, 
išvyka, telefonu nuolat kirčiuo
jami paskutiniai skiemenys, ne
kalbant jau apie langu ir dar
būs, apie “laikraščiai” ir “laik
rodžiai”.

Aną dieną klausiausi labai gra
žios vieno mūsų žinomo veikė
jo kalbos. Kalba — be priekaiš
to, ir dėl to disonansu nuskam
bėjo žodis “ačiū”, kuriuo pra
nešėjas baigė savo kalbą. Ar tai 
reiškia “thank you” ?

Atsimenu, anuo metu Kaune 
studentai patylomis juokėsi iš 
Vaitkaus, kuris visas savo kal
bas baigdavo žodžiu “ačiū”.

Taigi, mielieji skaitytojai, 
ačiū!

Laldotnvfi] BirekteriM J

MAŽEIR&EVANS’!
TRIS MODERNltKOi

REpabHe 7-8600

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

ar r9

DOVYDAS P. GAIDAS _ GERALDAS F. 0AIM1D

ne baisu ?
...Vinco Krėvės (1882—1954) 

kūryba ryški savo dvejais (?) 
poliais... Juk polius vartojamas 
ir vienaskaita, tai ne kelnės ir 
ne žirklės...

Na, jei jau buvo kalba apie 
prezidentą Niksoną, tai dar:

...Prezidentas Niksonas buvo 
iškilmingai sutiktas Varšuvo
je.. — kirtis paskutiniame skie
menyje!

Tą pąčia proga dar keletas 
žiauraus kirčiavimo pavyzdžių.

...Sveikiname visus Antanus 
(sukirčiuotas antrasis a. o tu
ri būti sukirčiuotas paskutinis 
skiemuo nūs), džiunjorus ir sin
jorus... — prašau skaityti, kaip 
parašyta: šitaip buvo išgirsta 
iš radijo...

...Lydijos maisto krautuvėje 
galima gauti miltų, sumaltu ak
meninėm girnom... Sukirčiuotas 
paskutinis skiemuo žodyje gir
nom... Net šiurpulys sukrėtė...

„.Brodskis . laikomas vienu

GYVAS KARSTAS
Noebdenitz kaimelio laukuo

se, Vokietijoje, stovi rimties ir 
didybės pilnas virš 1000 metų 
senumo ąžuolas, kasmet vis 
žaliais lapais pasipuošdamas. 
Ji pamėgo poetas Hans Wil
helm von Thuemmel ir Įsakė po 
mirties ji palaidoti tame ąžuo
le. Pildant poeto valią, 1824 m. 
kovo 1 d. laidotuvių procesija 
atvyko prie ąžuolo, išėmė iš 
karsto poeto Į drobules suvy
niotą kūną ir Įdėjo Į ąžuolo lie
menyje esančią drevę. Ąžuolo 
drevė laikui bėgant užsidarė ir 
poetas ilsisi gyvame ąžuole — 
taikoje ir ramybėje.

Susirinkimų ii pc ’engimų

PRANEŠIMAI

— Našliy Klubo Piknikas Įvyks lie
pos 9 dieną O. Bruzgulienės sode, 
priešais Lietuvių Tautines kapines. 
Bus skanių valgių, veiks baras, lai
mingieji gaus dovanų. Gros Jurgio 
Joniko orkestras. Pradžia vidudieny
je. Valdyba ir komisija kviečia na
rius ir svečius dalyvauti.

Anna Condux, rast.

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArdš 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČiOn

NARIAI:

Chicagos
Lietuviu
Laidotu vįy
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENA 
IR NAKTl'

TURIME 
KOPLYCHf 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-340]

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, UI. Phone: OLynipic 2-1003

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

GEORGĘ F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ- Tgl.: Y Aras 7-113d-U39

I

■

MICHAEL STANKŪNAS
(iyv. 3212 So. Halsted Street

Mirė 1972 m. liepos męn. 3 dieną, 9:30 vai. ryto, sulaukęs 78 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Karpių parap.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sesuo Agnes Kalvaitis, švogeris Juozas Kalvaitis, 

sesers vaikai —- Donna March, jos vyras Clarence, Albert Bartkus, jo 
žmona Rūta ir jų šeimos, pusbrolis Stanley Sisevičius ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Lietuvoj — sesuo Ona Misiūnas, jos vyras Leonas, brolis Jonas 
Stankūnas, jo žmona Marijona ir jų šeimos.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St.
Ketvirtadienį, liepos 6 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a, ą^. Michael Stankūnas. giminės, draugauįr pažjstami nuo

širdžiai kviečiami nalyvaūtf laidotuvėse ir suteikti jafrr paikutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: -
Seserys, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Paul J. Ridikas. TeL YA 7-1911.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVYICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
W54 So. HALSTED STREET Phone- Y Ards 7-IMll

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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POVILAS GUDONIS

Gegužės mėn., 28 d., ponai Gu
doniai suruošė savo vyresnia
jam sūnui Povilui iškilmingas 
pagerbtuves Surrey Restorane, 
10459 So. Western Ave.

Susirinkęs gražus būrys kvies
tų svečių sveikino jaunąjį gra-

duantą, užbaigusį Brother Rice 
aukštesniąją mokyklą aukštais> 
pažymėjimais ir Gold Medal for I 
General Excellence ir kitom pri- Į 
vilegijom tęsti toliau aukštąjį Į 
mokslą.

Povilas yra kuklus ir darbš
tus studentas, nemėgstantis 
daug apie save kalbėti...

Užbaigiant mokslo metus, jam 
buvo pasiūlyta net iš septynių 
vietų įvairių dydžių stipendijos:

National Merit Scholar — ke
turiem metam. Illinois State 
Scholar — keturiem metam, Lie
tuvių Prekybos Rūmų $500 dol., 
Shure Bros. Electrical Enginee
ring Scholarship, Northwestern 
University Scholarship, Illinois 
Institute of Technology Scholar
ship 4 m., AFL-CIO Scholarship 
keturiem metam.

Jaunasis studentas Povilas 
per visus 4-rius metus buvo gar
bingųjų studentų sąraše — Ho-

I nor Roll ir yra gavęs bronzos, 
I sidabro ir aukso medalius, kaip 
iš gabiausių studentų atžymėji- 
mus.

Garbė mums ir pavyzdys ki- 
I tiem lietuviam studentam. Po
vilas yra pasižymėjęs savo ga
bumais jau nuo pradžios mokyk
los iki šios dienos.

Mėgsta muziką, sportą: ne- 
nisą, bowling, krepšinį ir kt. Per 
visus mokslo metus jis yra ga
vęs per trisdešimt įvairių statulų 
ir kitų atžymėjimų kaip pirmau- ■ 
jantis laimėtojas sporto šakose.

Povilas yra pasiryžęs North
western universitete studijuoti 
komputerio Inžinerijos mokslą 
ir siekti aukštesnio išsilavinimo.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
—

Jaunesnysis jo brolis Edvar
das irgi seka savo brolio pėdo
mis. Jis jau yra pasižymėjęs 
muzikoj. Dalyvaudamas konkur
siniuose pasirodymuose Spring- 
fielde yra atžymėtas bent keletą 
kartų laimėtojų!

Ne tik tėvai gali didžiuotis, 
bet ir lietuviškoji visuomenė ga
li džiaugtis priaugančiuoju lie
tuvių jaunimu. Linkime jauna
jam studentui ir toliau nenuils
tamai dirbti ir garsinti lietuvių 
vardą!!! Juozas Skeivys

Filmu aktorė Carol Lynley vaidina "The Poseidon Adventure" filme 
apie dideli juru laivą, kuris pateko į audrą ir buvo perblokštas di

džiulės bangos.

REAL ESTATE
' <3

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Preaidentas

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

PRošpect 8-22336455 So. Kedzie Avė.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

Inž. Algirdas Idika iš Sao Pau
lo, Lietuvių Sąjungos Brazili
joje valdybos narys, Penktojo 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon
greso organizacinio komiteto 
prezidiumo narys, Pasaulio Lie
tuviu. Inžinierių ir Architektu 
Sąjungos įgaliotinis Brazilijos, 
atvyko į USA ir apsistojo pas 
dukrą Mildą Idikaitę: 969 Beech
wood Rd., Buffalo Grove, Ill. 
60090, tel. (312) 541-4610.

Algirdas Idika atvyko su žmo
na Lidija Mačiūnai te-Idikiene, 
dalyvaus dukters Mildos ir Eu-

genijaus Pauliaus jungtuvėse, 
aplankys kitą'dukrą Vidutę Idi- 
kaitę - Totoraitienę, gyvenančią 
Springfield, Ill., o taip pat daly
vaus Jaunimo kongrese. Numato 
grįžti atgal į Sao Paulo rugpiū- 
čio mėn. pabaigoje. Adresas 
Brazilijoje: Algirdas Idika Rua 
Maestro Chiafarelli, 736 01432 
— Sao Paulo, S. P. Brasil.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

CITY DRIVERS
TRACTOR

TRAILER EXPERIENCE

Pass D. O. T. physical.

Union scale.
APPLY:

FREIGHT LINES
3232 So. WOLCOTT AVE.

liepos 30 dieną
BUCO SODE

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI.
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS M0DERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
LIEPOS 30 DIENA VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ-
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— Petras Ąžuolas, Woodha-

Tarybos pirmininkas valdybos 
posėdyje pateikė svrastymui 
veiklos bei darbi] planus.

— Julius Algirdas Mačiulis 
baigė pirmuoju mokiniu garsią 
Freemont aukšt. mokyklą Ka
lifornijos valstijoje. Gavo sti
pendiją ir pasiūlymus studijuo
ti universitetuose, taip pat Gub. 
Ronald Reagan ir Readers Di
gest sveikinimus su dovanomis.

— Kazys Batūra, skautų or
ganizacijos veikėjas nuo pat 
jauno gimnazisto metų Jurbar
ke yra Romuvos stovyklos val
dybos pirmininkas. Į tą sto
vyklą, esančią netoli Toronto, 
suvažiuos Jaunimo Kongreso 
atstovai ir jaunimas iš dauge
lio kraštų. Valdyba talkos bū
du ruošiasi priimti svečius pa
togiam ir tvarkingam stovyk
lavimui.

— Marijos Saulaitytės eilė
raščių rinkinį “And You” ruo
šia išleisti Stp. Zabarsko Many- 
land Books knygų leidykla.

— Rašyt. Jurgio Gliaudos 
naujas romanas “Sunkiausiu 
keliu” yra renkamas dr. M. 
Morkūno spaustuvėje. Chica
go j e.

— Petras Veršelis redaguoja 
Vokietijoje lietuvių skautų ro
tatorium spausdinamą laikraš
tėlį “Gairelės”. Bedakcija ir 
administracija yra Vasario 16 
gimnazijoje. ';

— Kent State universiteto 
bibliotekoje Jaunimo Kongre
so studijų dienomis bus lietu
vių tautodailės ir buities pa
rodėlė. Vėliau ji bus perkelta Į 
Clevelando miesto centrą ir ta
me mieste esanti valstijos uni
versitetą.

— Jaunimo Kongreso atsto
vai ir svečiai, kurie laikinai 
liko Chicagoje iki stovyklos ir 
kongreso uždarymo Toornte, 
turės specialias programas. Tre 
čiadieni, liepos 5 d. jie organi
zuotai lankys lietuviškas insti
tucijas, o sekančią dieną susi
pažins su Chicagos miestu. Pa
lydas organizuoja Elena Bra- 
dūnaitė. Liepos 7 'd. svečius 
globos ir sudarys atitinkamas

help your 
HEART FUND”
help your HEART

AUTO BODY IR 
FENDER MECHANICAS 

Geras atlyginimas ir priedai 
Už atliktą darbą. 

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI su 
baldais beismante prieš parka.

RE 7-0012

FURNITURE AND' FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

?O% iki 50% ruolnida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GP K-4421
0200 So. WESTERN AVE.

programas Korp! Neo-Lithua- 
nia. Vakare Įvyks šokiai Lie
tuvių Tautiniuose namuose.

— Julius Tijūnėlis ir Vilma 
Ž vingi laite yra. Brazilijos jau
nimo delegacijoje, atvykusioje 
Į Jaunimo Kongresą.

— Pranas Prūsis, Humbold 
Parko Lietuviu Klubo pirmi
ninkas lankosi Vilniuje. Siun
čia linkėjimus klubiečiams ir 
visiems northsidiečiams. Sako: 
“Pasiekiau Vilnių laimingai. 
Susitikau gimines. Viskas ge
rai.

— Martynas Gudelis penkta
dienio rytą grįžo iš SLA seimo 
Floridoje.

— Lietuviai Televizijoje, š. 
m. liepos mėn. 9 dieną, sekma
dienį 12 vai. dieną, Bučo sody
boje rengia linksmą su įvairio
mis pramogomis gegužinę. Troš
kuliui numalšinti veiks turtin
gas baras, su tauriaisiais ir 
minkštaisiais gėrimais. Turtin
gas fantais laimės šulinys. At
vykusius svečius maistu aprū
pins Alvudas. šokiams gros 
garsus ir mėgiamas Šniukštos 
orkestras. Kviečiame visus at
silankyti linksmai ii’ kultūrin
gai kelias valandas praleisite 
gryname ore. Atvykę nesigai
lėsite, paremsite Lietuviai tele
vizijoje veiklą. (Pr).

VISKĄ APIE NAMUS ■
Taisome (remadeliuojame) senus, na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t. ;
SKAMBINTI: .

ALEKSUI telef. 927-7186
arba ROMUI telef. 927-5680

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

TEL. — 776-5888
Anicetai Garbačiauskas, $av.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis f”*g-^** 
32O8’/2 W. 95th St.

GA 4-8654 msg tjutci
, — -

Stu*? “arm t:re ana Casualty Cc-"»Da; /

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

hO—MMMMWl

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBBS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tai.: REpublic 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

kA 34775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Plgūt automobilių draudimai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

" — 1 g
Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak. 

TAISOME
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

/

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

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

kitoki blankai.

— Chicagos Lietuvių Opera, 
pabaigusi sunkų, bet įdomų ir 
sėkmingą sezoną, išsirinko

♦ Marquette Meno Galerijoje, naują valdybą sekantiems velk 
3215 W. 63rd St, parduodami i los metams, kurią sudaro Jo- 
tapybos, akvarelės, mozaikos ir Į ana Drūtytė, Margarita Mom- 
keramikos darbai. Įrėmuojami, kienė, P 
ir restauruojami - atnaujinami Vaclovas Momkus. 
paveikslai. Dail. A. Petrikonis. Kadžius, Albinas 
Tel. 436-2112. ~ (Pr). Jurgis Vidžiūnas.

Bronius Mačiukevičius, 
Vytautas 

Smolinskas,

NAMAI —
GERIAUSIAS DRAUGAS

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

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

8 KAMBARIŲ pusantro aukšto na-
50 pėdų lotas, 2 auto garažas.

butas 
lotas,

mas. . ..
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. S37.500.

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.

10 BUTU MŪRAS, apie $15,000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

prieš

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parte QOO

GRAŽŪS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. S67.500.

4, BUTU 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 
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

TeL: 471-0321

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

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra-

3 miegami, 10 
Labai gražiai įrengtas skle- 

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

mento. — 24.500.
5 KAMBARIŲ - 

metų, 
pas.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatai! senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
ai'r-conditioning j naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (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
-------< totti m-ro—-—

Uęfurnai peną r 
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