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AGNEW KRITIKUOJA WATERGATE KOMITETĄ
K LIETUVOS KATALIKU KRONIKOS

Ignalinos Rajonas 1971 m., LTSR Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininkui, LKP CK Sekretoriui, LTSR Ministrų Ta
rybos Pirmininkui, LTSR Religijų Reikalų Įgaliotiniui, Vilniaus 
Arkivyskupijos Kurijai, Ignalinos Bažnyčios Komiteto ir parapi
jos tikinčiųjų pareiškimas. Tarybų Sąjungos Konstitucija ga
rantuoja tikėjimo ir sąžinės laisvę. Praktikuojantiems katalikams 
reikalingos bažnyčios, tačiau mes, Ignalinos tikintieji, jos netu
rime.

SENATO KOMITETE KLAUSINĖJAMI
STAMBESNI PARTIJOS VEIKĖJAI
ST. LOUIS. — Vakar viceprezidentas Spiro Agnew pirmą 

kartą pasakė kalbą apie Watergate skandalą, griežtai kritikuo
damas visus Watergate komiteto apklausinėjimus senate. Komi
teto pastangos tik drumsčia vandenį ir kenkia teisingumo vyks
mui, pareiškė Agnew. Daug žmonių bus visam gyvenimui nu
skriausti, nors jie su Watergate įsilaužimu neturėjo nieko

Ignalinos bažnyčia buvo sta
toma sunkiais ponų Lenkijos, o 
ypač vokiečių okupacijos metais. 
Tikintieji jos statybai įdėjo daug 
triūso ir lėšų, dažniausiai sto
kodami duonos kąsnio. Buvo pa
ruošta daug statybinės medžia
gos, bet statybą nutraukė II 
Pas. karas. Pokario metais vie
tinė rajono valdžia mus skau
džiai apgavo. Kadangi bažny
čios pastatas nebuvo užbaigtas, 
tai valdžia pažadėjo užbaigti, o 
mums beliksią apmokėti už dar
bą. Tačiau šis pastatas buvo iš 
parapijos paimtas ir paverstas 
kultūros namais.

Dar šiame penkmetyje buvo 
numatyta ir užplanuota nauja 
kultūros namų statyba, kadangi 
bažnyčios pastatas aiškiai šiai 
paskirčiai netinka: per mažas, 
kolonos trukdo matomumui, blo
ga akustika ir 1.1. Nežiūrint vi
sų šių trukumų, nauji kultūros 
namai nestatomi, o vykdomas 
mūsų buvusios bažnyčios kapita
linis remontas. Jau nugriauta 
presbiterija, o pamatai priesta
tui daromi visiškai greta mūsų 
maldos namų, kurie yra papras
toje lūšnelėje.

Jau ir anksčiau besimeldžian
tiems trukdė muzika, orkestrui, 
triukšmingos programos, net ir 
nereti išpuolimai, k. a. prieš ke
lis metus pats kultūros namų 
direktorius pamaldų metu akme
nim! išmušė langus, pastačius 
priestatą,, atstumas tarp kultū
ros namų ir mūsų maldos namo 
sumažės 5-6 metrais, o triukš
mas, muzika dar labiau trukdys 
tikintiesiems melstis, šiandieną 
mes su skaudžia širdimi stebi
me išverstą bažnyčios kertinį 
akmeni ir drąskomą mūsų šven
tovę, o tai tolygu — draskytų 
mūsų širdis.

Dabartinio mūsų maldos na
mo patalpos labai mažos, nepa
togios ir negali sutalpinti visų 
tikinčiųjų. Telpa 200-300 žmo
nių. žiemą jšala lubos ir sienos, 
o sekmadieniais gausiai žmo
nėms susirinkus j pamaldas, 
vyksta garų kondensacija ir tie
siog lyja nuo lubų. Tokiu būdu 
būna drėgna ir tvanku. Be to, 
čia renkasi melstis ne tik Igna
linos parapijos tikintieji, bet ir 
iš gretimų parapijų žmonės, at
vykę j turgų ir kitais reikalais, 
kartu atlieka ir savo religinę pa
reigą, tačiau, kaip taisyklė, dau
gumas jų darganos metu ir šal
tyje priversti per pamaldas sto
vėti lauke.

šį pareiškimą pasirašė 1026 
tikintieji. Neužilgo į Ignaliną 
atvyko kažkoks valdžios atsto
vas ir pasikvietęs Ignalinos baž
nyčios komiteto pirmininką, aš
tuoniasdešimtmetį senuką, ap
žiūrėjo bažnytėlę iš lauko ir iš
matavo žingsniais jos užimamą 
plotą, vėliau buvo sužinota iš 
rajono pareigūnų, kad tai buvęs 
Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis Rugienis. (E)

MASKVA. — šeši Maskvos 
žydai buvo suimti, nes jie pra
dėjo prie Kremliaus bado strei
ką. Milicija visus tuoj nusivežė, 
žydai protestuoja, nes valdžia 
jų neišleidžia išvažiuoti.

1$ VISO PASAULIO

VARŠUVA. — Lenkijos ko
munistų vadai bando įdomų eks
perimentą — spaudos cenzūros 
panaikinimą. Iki šiol cenzūra 
nuimta tik dviem leidiniam, ku
riuos leidžia pats partijos cent
ras; Trybuna Ludu ir Polityka. 
Jų redaktoriai patys neblogai 
orientuojasi, ko negalima spaus
dinti.

SYDNŠJUS. — Australijos 
premjeras grasina šaukti nau
jus rinkimus, nes senatas, kuri 
valdo opozicija, atmetė du vy
riausybės pasiūlytus įstatymus. 
Premjeras tačiau išsigando Gal- 
lupo instituto paskelbimo, kad 
jei Australijje praėjusi mėne
sį būtų buvę rinkimai, tai juos 
laimėję būtų konservatoriai — 
opozicijos partija. Paties prem
jero populiarumas nukritęs 11%.

PARYŽIUS. — Kinijos užsie
nio reikalų ministeris Peng Fei 
iš Londono atv. ko į Paryžių tri
jų dienų vizito

LONDONAS. — Britų poli
cija ir kariuomenė bus apgink
luota naujos rūšies dujomis, ku
rios žmogaus odą degina lyg ug
nis, tačiau jai nepakenkia. Pa
tekusios į akis tos dujos žmogų 
laikinai apakina. Dujas numa
toma panaudoti šiaurės Airijoje 
prieš teroristus.

TEHERANAS. — Valstybės 
sekretorius William Rogers daly
vauja Cento organizacijos kon
ferencijoje Irane.

ČIKAGA. — Liberijos prezi
dentas William Tolbert, viešėda
mas Čikagoje, susitiko su negrų 
veikėjais ir prekybininkais. Jis 
kritikavo turtingąsias pasaulio 
valstybes, kurios išnaudojančios 
juodąją Afriką. Ji esanti tur
tinga savo derlingomis žemėmis. 
Afrikiečiai tais turtais dar ne
pasinaudoja, pasakė Liberijos 
prezidentas. Jis ragino juoduo
sius amerikiečius jungtis su 400 
milijonų brolių Afrikoje ir pa
dėti jiems rūpintis visu juodųjų 
reikalais.

Skelbia kova 
c 

jūros teršimui
BEIRUTAS. — Tarptautinė 

konferencija Libane nutarė gel
bėti Viduržemio jąrą nuo užter
šimo ir jos pavertimo Mirties 
jūra. Ateityje tokių konferen
cijų bus daugiau. Joje dalyvau
ja atstovai iš visų prie Vidurže
mio jūros esančių valstybių, 
miestų, gamtos mylėtojų drau
gijų delegatai.

Konferencija paskelbė “Beiru
to Chartą”, kuri skelbia kovą 
Viduržemio jūros teršimui. Vi
sos valstybės raginamos įvai
riais būdais kovoti prieš pramo
nės nešvarumų ir miestų srutų 
pilimą į Viduržemio jūra. Jei 
dabartinis teršimas bus tęsiamas 
toliau, tai iki 2,000 metų Vidur
žemio jūra bus mirusi. Apskai
čiuota, kad per metus į jūrą iš
pilama 1,000 milijonų tonų ne
valytų srutų ir pramonės atma-

Laukinės antys prūde prie Sandusky, Ohio, tuoj susirenka, kai pamato motiną su vaiku atnešu
sią maišą duonos.

i——-------------------------------------------------------- ------ ------------

VATIKANAS PERKA MODERNŲJĮ MENĄ
NEW YORKAS. — Vatikane birželio 23 d. bus atidaryta 

nauja modernios tapybos galerija, kurioje 12 kambarių skirta 
Amerikos moderniam menui. Popiežius Paulius esąs didelis mo
dernaus meno mėgėjas ir pavedęs dviem savo artimiems bičiu
liams: vyskupui Povilui Marcinkui ir savo asmeniniam sekreto
riui Pasquale Macchi supirkti Amerikoje apie 600 paveikslų ir 
skulptūrų, kurios bus išstatytos Vatikano 65 meno galerijų pa
čioje naujausioje — Borgia bute, netoli Sistinos koplyčios.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

New Yorke vyskupas Marcin
kus pavedęs modernių meninin
kų darbus supirkinėti Kennedy 
galerijos direktoriui Lawrence 
Fleischman. Vatikanas jau iš
leidęs apie 500,000 dolerių Ame
rikos meno kūriniams supirkti. 
Kol kas Vatikanas turi 30 meno 
kūrinių, kuriuose atsispindi dva
sinės ar religinės vertybės. Ka
da Vatikane bus baigta Ameri
kos meno kolekcija, ji bus re
prezentatyvi ir vienintelė tokia 
galerija visoje Europoje, pareiš
kė Fleischman. Jis pridėjo, kad 
dauguma meno kūrinių yra “per
kama” amerikiečių aukotojų pi
nigais ir dovanojami Vatikanui.

Laird pagerbtas 
Bonos vyriausybės
BONA. — Buvęs gynybos se

kretorius Melvin Laird, neseniai 
tapęs Baltųjų Rūmų patarėju, 
atvyko į Nato karinį uostą Gae- 
tą, Italijoje, kur vakar pasikei
tė šeštojo laivyno viršininkai. 
Admirolas Gerald Miller perda
vė pareigas admirolui Daniel 
Murphy. Iškilmės įvyko karo 
laive “John F. Kennedy”.

Antradienį Melvin I^ird bus 
pagerbtas Vokietijoje, kur jis 
yra Bonos vyriausybės svečias. 
Laird pakviestas atsiimti me
dalį už savo nuopelnus Vakarų 
pasaulio saugumui ir pasaulio 
taikai užtikrinti.

tų. šalia to nemažai teršia ir 
1 ai vai, pildami savo atmatas 
vandenį.

Kanada varžo
imigraciją

OTTAWA. — Praėjusią 
vaitę iš Kanados į Amerikos di
desnius miestus atvyko grupė 
Kanados imigracijos departa
mento valdininkų paaiškinti ame
rikiečiams naujų Kanados imi
gracijos taisyklių. Jos buvo su
griežtintos pernai, lapkričio mėn. 
Anksčiau amerikiečiai galėdavo 
paprastai nuvažiuoti į Kanadą 
ir, pasienyje užpildę reikalingus 
įvažiavimo dokumentus, apsigy
venti Kanadoje neribotam laikui. 
Dabar pasienyje dokumentai ne
išduodami ir juos reikia iš ank
sto įsigyti Kanados imigracijos 
įstaigose, kurios atidarytos de
vyniuose Amerikos miestuose.

Amerikietis, norėdamas Ka
nadoje pagyventi ilgiau kaip tris 
mėnesius, turi užsiregistruoti 
pasienio perėjimo punkte. No
rintieji nuolat apsigyventi tu
ri atitinkti sąlygas, kurios nu
statytos imigracijos įstaigos. 
Daug reikšmės turi imigranto 
išsimokslinimas, amžius, darbin
gumo laipsnis ir sugebėjimai ir 
kitos savybės. Dokumentų rei
kia laukti apie mėnesį laiko nuo 
pareiškimo padavimo.

Įdomu, kad amerikiečiai suda
ro apie 20 nuošimčių Kanados 
imigrantų. Pernai Kanadoje pa
stoviai apsigyveno 22.618 ame
rikiečių. Kada bedarbių nuošim
tis Kanadoje siekia apie 7%, vy- 

sa-

į riausybė nutarė imigraciją šiek
tiek suvaržyti.

bendro.

Kissingeris vėl 
vyksta į Paryžių

PARYŽIUS. — Prezidento už
sienio reikalų patarėjas Kissin
geris šiandien vėl atvyksta į 
Paryžių tęsti derybų su Hano
jaus atstovu Le Due Tho. Kissin
geris ilgai kalbėjosi su preziden
tu Nixonu ir aptarė sovietų ko
munistų partijos vado Brežnevo 
vizito reikalus.

Derybas Paryžiuje teko per
traukti dėl Saigono užsispyrimo 
nesutikti su kai kuriais sutar
tais punktais. Saigone Amerikos 
diplomatai dažnai lankė Pietų 
Vietnamo pareigūnus. Sakoma, 
kad prezidentas Thieu nesutinka 
pasirašyti dokumento, kuris aiš
kiai nustato komunistų ir Sai
gono valdžios Pietų Vietname zo
nas. Toks dokumentas būtų, 
Thieu nuomone, lyg pripažinimas 
komunistų valdžios ir kai kurių 
vietovių jiems atidavimas.

Nežinia ar amerikiečiams pa
vyko pakeisti Saigono valdžios 
nusistatymą, tačiau laukiama, 
kad Paryžiaus derybos dėl pa
liaubų P. Vietname įgyvendini
mo bus baigtas dar prieš Brež
nevo vizitą, kurio metu Kissin
geris bus reikalingas namie.• Vokietijos kancleris Brand-

tas vos išvengė nelaimės, kai he
likopteris, kuriuo jis atskrido 
ant aukšto Masados kalno, kur 
prieš 1900 metų žydai gynėsi 
nuo romėnų, vėjo buvo pradėtas 
stumti į bedugnę. Brandtą iš 
helikopterio greit išstūmė sau
gumo valdininkai. Jo sekreto
rius Paul Frank, Izraelio amba- pritarimą savo reikalavimui pa- 
sadorius Bonoje Ben Horin ir sitraukti iš Nato organizacijos. 
Izraelio protokolo valdininkas Dėl gyventojų opinijos pasikei- 
buvo lengvai sužeisti. j timo kaltas ginčas dėl žūklės tei-
• Prancūzijos aristokratas S,Ų su Britanija ir V. Vokietija, 

grafas Charles Henry de Polig- Vis daugiau Islandijos žmonių 
nac bandė nusižudyti susidegin- pasisako ir prieš Amerikos avia- 
damas savo tėvų sode. Jo gy- cijos bazę Islandijoje.
vybė pavojuje. | Islandijai žuvis yra svarbi,
• New Yorke streiką prade- nes ji sudaro 80% viso eksporto.

jo kapinių darbininkai, iš viso Todėl visos politinės partijos pri- 
1,700 duobkasių. | taria vyriausybės nusistatymui
• Libano saugumo valdinin- neleisti užsientio laivams gaudy- 

kai netoli Sirijos sienos sulaikė 
sunkvežimį su ginklais. Vienas 
vyras susišaudyme su valdinin
kais žuvo.
• Vakar Japonijos bankas

vėl ėmė pardavinėti dolerius, ku- j šį mėnesį Islandija 
rių vertė buvo praėjusią savaitę derybas su V. Vokietija, kurios 
pradėjusi kristi, bet vakar vėl laivai irgi gaudo žuvis Islandi- 
sustiprėjo. J jos paskelbtoje teritorinėje
• Erie, Pa., prasidėjo teis- noje. 

mas. kuriame vienas vyras kalti
namas anglių kasyklų unijos 
veikėjo Yablonskio ir jo šeimos 
nužudymu.
• Sekmadienį įvyko nemažos 

muštynės Čikagos parke prie 
ežero ir 95 gatvės. Kiekvieną 
vasarą čia baltieji jaunuoliai su- jusiomis iš Helsinkio, 34 vals- 
simuša su negrais, kurie bando tybių Europos Saugumo ir Ben- 
“okupuoti” ežero pakrantę. Du dradarbiavimo Konferencijos pa- 
jaunuoliai buvo peršauti, kiti su- ruošiamieji darbai jau visai bai- 
žeisti lazdomis. Policija kovą giami. Spėjama, kad Užsienių 
sustabdė, atvykusi į parką su Reikalu ministerial susirinksią 
šunimis.

pakenks Nato
REYKJA VIKAS. — Islandi

jos kairieji laimėjo gyventojų 

ti žuvį arčiau kaip 50 mylių nuo 
Islandijos krantų. Islandija at
sisakė klausyti Hagos Tarptau
tinio teismo, kur skundą pada
vė Britanija ir V. Vokietija.

i pradės

Paruošiamieji 
darbai baigti

Paskutiniomis žiniomis

zo-

atė-

i birželio 28—liepos 2 d.
Pagrindiniai jau sutartos dar-

KAIRAS. — Egipto preziden-j betvarkės dalykai esą šie: 1. 
tas Sadatas lankėsi Libijoje ir, Europos saugumo principai, 2. 
dalyvavo šventėje — trijų metų gyventojų santykiavimas, 3. iš-
sukakties nuo Amerikos karinės plėtimas ekonominio ir kovos su 
bazės uždarymo minėjime. | tarša bendradarbiavimo. Sovie-

Viceprezidentas Spiro Agnew

šiandien federalinis teisėjas. 
John Sirica turi nuspręsti ar to
liau tęsti viešus senato komiteto 
apklausinėjimus ar juos uždraus
ti. Specialus tos bylos tardyto
jas, prokuroras Archibald Cox 
kreipėsi į teisėją, prašydamas 
apklausinėjimus sustabdyti, nes 
vėliau bus daug sunkiau iškelti 
bylas ..prasižengusiems, jei jų 
visi veiksmai bus viešai nagrinė- 
ti-komitete.

Ne visi respublikonų vadai yra 
apie tuos viešus senato apklau
sinėjimus vienodos nuomonės. 
Respublikonų centro komiteto 
pirmininkas George Bush pasi
sakė, kad jis pritaria viešam by
los nagrinėjimui, tačiau vidaus 
reikalų sekretorius Rogers Mor
ton pavadino tuos komiteto klau
sinėjimus “dramos spektakliu”.

Jei teisėjas neuždraus, tai 
šiandien senato Watergate ko
mitetas tęs per televiziją tardy
mus, kuriuose šią savaitę bus ir 
stambesnių Watergate asmeny
bių, kaip respublikonų finansų 
komiteto pirmininkas Maurice 
Stans. Yra senatorių, kurie ra
gina teismo sprendimo neklausy
ti, nes kongresas nepriklauso nuo 
teismų. Respublikonų partija 
dar turi iš praėjusios rinkimų 
kampanijos 4.8 mil. dolerių su
rinktų aukų ir sumoka respubli
konų veikėjų bylų advokatams 
ir kitas išlaidas.

Gallupo viešosios oponijos ty
rimai parodė, kad 55% ameri
kiečių pasisakė 1974 metų kon
greso rinkimuose balsuosią už 
demokratus, 35% balsuos už res
publikonus ir 10% dar neapsi
sprendę.

Newsweek žurnalas skelbia, 
kad buvęs teisinis prezidento pa
tarėjas Dean turįs dokumentų, 
kurie įrodo, kad prezidentas Ni- 
xonas žinojo apie Watergate 
skandalo slėpimo pastangas. Ni- 
xonas žinojęs ir apie pieno pra
monės auką respublikonams — 
322,000 dol., už kuriuos vyriau
sybė sutikusi pakelti pieno kai
nas.

Buvęs respublikonų pirminin
kas Robert Dole pareiškė, kad 
jis toliau rems prezidentą Nixo- 
ną, kol bus tikrai įrodyta, kad 
prezidentas buvo įsivėlęs į Wa
tergate aferą.

tai siūlo dar vieną dalyką: su
daryti nuolatinę arbitražo orga
nizaciją, kuri spręstų tarp vals
tybių kilusius ginčus. (E)



TVIRTA SVEIKATA fenys trumpiau gyvena ir daž-

— kūną alinančiomis (degene-

Kuo greičiau mesime visokią netiesą iš savos gah 
tuo greičiau ir stipriau sveiksime.

Gyvenimo ti

Kūno, proto ir jausmu
Naujausių mokslo žinių

_____ JONAS

Ir kokiose neteisybėse skęsta 
žmonija, net baisu ir pagalvoti. 
Vienas, čia, žiūrėk, žmones mul
kina per Bingo, kitas per Niko
tiną, trečias per Bachą, ketvir
tas per Venerą... Ir taip vieno
kio ar kitokio žmogaus apgaudi
nėjimo galo nesimato. Visi 
trokšte trokšta laimės, bet ne 
kiekvienas žino, kaip įlipti į bi- 
liūnišką laimės kalną. O vieno 
vienintelio čia tokiai laimei pa
siekti tereikia: žmoniškumo 
mums visiems trūksta. Tad sa
ve žmoniškėjančiais laikydami, 
imkime šviestis — meskime 
maišus visokių prietarų, kurie 
slegia mūsų pečius. Duokime, 
kad ir toks nutukimas — jis di
desnei pusei mūsiškių neleidžia 
pagyti, reikiama!! su širdies li
gomis, su artritais ir visais ki
tais galai tvarkytis. Štai tokia 
paritus, tokia pastačiusi lietuvė 
skundžiasi nepaeinanti dėl “art- 
ritis”, o kerta lašinius, kad net 
žandai braška. Nė nemėgink jai 
patarti sumažinti keliams kro
vinį — ji tuoj išdroš visą lita
niją, kodėl ji daug valganti. Taip 
mūsiškiai ir kenčia, nes jiems 
svarbiausio stokoja: asmeny-

bės mes nepajėgiame reikiatno 
įsigyti. Tada tik mes pajėgtu 
ftie sau įsakyti pirkti ne tai k 
norime, o tai kas reikia. Tai 
visur ir visada n- tikusiai elgias 
menkos asmenybės asmuo. JL 
stengiasi įsigyti tai, ko geidžia, 
o ne tai kas jam būtina, žiūrėk, 
mūsiškė turi šešias spintas pil
nas rūbų, o vis iš miesto velka 
ir velka naujus. Mat, jos akys 
taip liepia elgtis. Kitam, štai, 
batai spintose netelpa — jam 
jų nereikia, o jis vis naujus per
ka, nes geidžia. Reikalas tokiam 
ir tokiai yra svetimas dalykas. 
Taip mes visur ir visada elgia
mės; perkame, siekiame, prašo
me tų dalykų, kurių geidžiame, 
o ne tų, kurie mums reikalingi.

Tas nelabasis pagal norą, o 
ne pagal reikalą gyvenimas per 
savo asmenybės silpnumą pri
vedė mus dabar prie liepto ga
lo sveikatos srityje. Mes ėmė
me kaip rudens lapai kristi dar 
pačiame pavasaryje. Tik pažiū
rėkim, kokius niekus mes gru- 
muliojame sveikatos srityje.

Ne valgio rūšis, bet jo 
kiekis mus tukina

Nuc
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes -norė
tume būti Jums naudingi 
.r ateityje. /«. .
Sąskaitos apdraustos'Htl 
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6245 South Western

altoriaus 
kuri su- 

_ _ šaltibarš-
dytojo pranešimo Sodyboje apie tinkamą mitybą. Jom. reikia pasekti šiuo čiU8. Tik pakeiskime tų Šalti- 

vvncktu faliniu Mm* .
barščių sudėt j: be kiašinių try- 
nių juos parenkime. Jei su bul
vėmis juos valgome, tai duonos 
tą dieną mažiau vartokime. Tas 
pats prisimintina ir apie cepeli
nus. Valgydamas juos netuk
si, jei paroje turimą, suvartoti 
kalorijų kiekį neperšysi. Vis
kas, kaip matom sukasi apie pe
čiaus neperkurenimą. Ne tiek 
svarbu kada tu jį kūrensi, ir ko
kiomis malkomis tu norėsi savo 
kambarį šildyti. Viskas parei
na nuo šilimos kiekio suteikto 
kūnui. Tiesa, ta šilima iš vieno 
maisto bus gausesnė, iš tokio pat 
kiekio kitokio maisto — ne taip 
gausi.

Riebūs žmonės tikrumoje 
nėra laimingi

Meskime pagaliau, šalin vie
ną didžiausių nesąmonių — ne
tvirtinkime, kad riebaliai yra 
sveiki ir laimingi žmonės. Tail 
baisus prietaras. Visi žino, kad 
daug laimingiau jaučiasi visi su
liesėję nutukėliai. Priešingai, 
jei nutukėlis numestą svorio 
perviršį vėl atgauna — jis jau-1 
čiasi labai nelaimingas. Apdrau-

»u

vyriškiu lašiniu sumažinimo byloje.
Nuotrauka M. Nagio

Netiesą žmonės kalba tvirtin
dami, kad miltiniai daugiau tu
kina negu baltymai. Tikrumo
je bulvė ir mėsa tukina. Nežiū
rint iš kokio šaltinio paimsi pi
nigus, jei juos dėsi bankan — 
didės — storės knygutė. Taip 
ir čia: kalorijų maiste pervir
šis — nežiūrint iš kur jis ateis 
j mūsų skrandį — bus sutaupy
tas riebalų pavidale mūsų odinia
me maiše. Taigi, meskime iš 
galvos netiesą, būk mes galime 
valgyti kiek norime steikų — 
netuksime, o tik venkime pyra
gų. Tikrumoje, tiek mėsa, tiek 
miltiniai - krakmoliniai tukina, 
jei bet kokio valgio pernelyg 
daug prisivalgoma.

Nutukimas nepagydomas

Kita netiesa slegia lietuvio 
pečius — tai visokių moterėlių 
tvirtinimas, kad jas nuo nutuki
mo pagydė toks ir toks ten sa- 
lionas, tokia it tokia ten gim
nastika. Girdi, brangiai atsėjo, 
bet pagijo tokia ir tokia ten sto
rulė. Gana tų senų moterėlių 
poterių! Nutukimas nepagydo
mas — jis tik sukontroliuoja
mas. Jei mes valgome ar val
gysime bet kada daugiau, negu 
mūsų kūnas pajėgia sudeginti — 
suvartoti — mes tuksime. Visas 
maisto perviršis yra sandėliuo
jamas kūne riebalų pavidale. 
Todėl pagykime 
muose, tada tik 
nutukimo.

savo nusiteiki- 
pagysime nuo

maistasVekuotas 
neblogesnis už šviežią

Kitas kenčia savo netikusio 
įsitikinimo dėka visai be reika
lo. Jis tvirtina, kad kenuoti — 
vekuoti citrininiai vaisiai ar jų 
sunkos yra menkos vertės, pa
lyginus su šviežiomis. Tą ne
tiesą meskime dar šiandien iš

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
j Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

90 Pay
Passbook
Accounts

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

$5.000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

Ave. 476-7575
CHICAGO S

saving* and loan association

tinų. Taip ir žinokime, kad dos draugijų statistikos neme
siu nedaug turi geležies, va-Įluoja: jos nurodo, kad riebūs as- 
ir vitamino C. Jei pienu mė-

įsi pakeisti visą kitą maistą niau serga širdies ir kitokiomis 
imsi netikusiai maitintis.

1 dar vaikas turi atsinešęs ratyvinėmis) ligomis. Visai ki- 
motinos sandėlius maisto — ta pasaka su nenusiteikusiū lie
jam vieno pieno pakanka. Bet sėti nutukėliu: toks nenori lie- 

ss nesame naujagimiai, tad sėti, nes jis mėgsta persivalgyti, 
akimės naujagimius nudavę.' O kaip pau minėta, žmogus el- 
Jtinkimės mišriu maistu, čia giasi ne taip kaip reikia, o taip 
nas turės savo vertę. Prieš kaip jis mėgsta. Tokie valgio 
is turėdami minėtą peranks- mėgėjai tvirtina, kad jie negalį 
>ą sklerozę, pradėkime mai- suliesėti, nes tada atrodys kaip 
tis be pieno riebalų. Už tai seniai. Visai tokiems nesvarbu, 
labai tinka pasukos (butter- kad jie gulsis ant lentos greičiau 

Ik), rūgusis pienas (nugrai- vien tik per tuos savoj odos ter- 
is riebalus ir pieno milteliai Į boj esamus lašinius, 
riebalų. Todėl ant 
tykime tą lietuvę, 
vojo lietuviškus

galvos. Tiesa yra, kad tiek ke- 
nuoti, tiek švieži citrininiai vai
siai ar jų sunkos bei daržovės 
prie dabartinės technikos tik ma
žos dalies maistingumo nustoja 
vekuojant (canned) ar šaldant.

Kada tik persivalgai — 
rytą ar vakare — tuoki

Vėl kitą netiesą skleidžia lie
tuviškasis “Saliamonas”: girdi, 
tik prieš guldamas kai valgai 
— tunki. Taip, anot tokio Sa
liamono, neatsitinka, kai valgai 
pusryčius, žinoma, čia turima 
galvoje tas pats maistas ir jo 
kiekis. Tik laiko skirtumas. Tik
rumoje štai kas yra. Energijos 
kiekis, kuris kūne suntaudoja
mas, turi būti pakankamas tiek 
miegant, tiek dirbant. Tai, ne
lyginant, energijos naudojimas 
astronautams miegant savo or
laivyje jiems skrendant erdvėse. 
Prieš gulant suvalgytas mais
tas nepadidins svorio, jei nebus 
padidintas dienos kūnui reika
lingas maisto kiekis. Taigi, tam 
tikro svorio kūnui reikalingas 
per parą tam tikras energijos 
kiekis. Jis gaunamas iš maisto. 
Jis keičiasi pagal daugelį aplin
kybių: pagal svorį, amžių, lytį, 
darbą, aplinkos temperatūrą... 
Tik neperženkime reikiamo 
energijos kiekio.— neperkrauki
me pečiaus malkomis — jis ne- 
perkais.

Kepenys — ne lietuviams
Kitas neteisingai tvirtina, kad 

kiaulienos kepenys yra maistih- 
gesnės už veršienos. Tikrumo
je, visokios kepenys yra geras 
šaltinis baltymų ir geležies bei 
visokių B. grupės vitaminų (ri
boflavin, niacin...). Taigi, ke
penys būtų mums labai geras 
maistas — jis pigus ir naudin
gas. Bet čia yra vienas labai 
svarbus “bet”. Kepenys yra 
kraute prikrautos^ chqlesterolio. 
O kiekvienas žiūrįs šviesiomis 
akimis į ateitį lietuvis turi 
vengti cholesteroliu priskretinti 
savo kojas, smegenis, širdį bei 
inkstų arterijas. Todėl kepenys 
nuo šiandien tegul pranyksta iš 
lietuvio skrandžio. Taip, nieka
da nebus kitaip! Nori savu smer- 
čiu į Tautines ar Kazimierines 
keliauti — apeik kepenis per 
tris blokus. Ir taip elkis nuo 
šiandien visur ir visada. Gana 
mums to kvailiojimo — to per 
tokį elgesį raudojimo, kada svei
katos netekę — per cholesterolį 
savo gyslas peranksti priskreti- 
nę mes guliamės ant lentos. Pra
dėkime sava sveikata rūpintis 
šiandien, kol sveiki jaučiamės. 
Ne tada laikas eiti pas daktarą, 
kada dėl vėžio imsi iš išeinamo
sios žarnos kraujuoti. Eik pasi
tikrinti sveikatos, kada dar vi
sai sveikai jautiesi: gydytojas 
minėtoje vietoje radęs polypą, 
lengvai jį sutvarkys^ Taip pro
tingai turime kiekvienas elgtis 
jau dabar, ne rytoj.
Ir pieno nereikia perdaug gerti

Kitas pieną pamilęs negali nuo 
jo atsitraukti, todėl kalba, kad 
žmogus gali pieno gerti kiek jis 
norįs — tai esą sveika. Tikru
moje, nors mes visi ant pieno 
užaugę esame, perdaug pieno 
niekada nereikia vartoti. Reikia 
maitintis mišriu maistu. Pienas 
yra geras maistas prie kitų mais
to gaminių. Bet jis mažai turi 
kai kurių maisto rūšių mums

Išvada. Visi lietuviai nuo 
šiandien pakilkime savais nusi
teikimais iki tokio laipsnio, kad 
mes pajėgtume elgtis taip kaip 
reikia, o ne taip kaip mūsų men
kasis “aš” mums diktuoja.

Pasiskaityti, Williams, L.: 
Obesity, London, Oxford Uni
versity Press, 1926.

Steigiama valdžios įstaiga 
seno amžiaus piliečiams
Illinojaus senatas priėmė du 

įstatymus ir juos persiuntė at
stovų rūmams. Abu įstatymai 
skirti seno amžiaus gyvento
jams pagelbėti. Vienu įstaty
mu, kurį pateikė senatorė 
Esther Saperstein (D., Chica
go), bus steigiamas Departa
mentas seno amžiaus piliečių 
reikalams. Tas departamentas 
perims visas funkcijas, kokios 
iki šiol buvo išskirstytos tarpe 
įvairių įstaigų. Antruoju įsta
tymu, kurį įteikė senatorius 
Don A. Moore, bus steigiamas 
skvrius senųjų reikalams paties 
gubernatoriaus įstaigoje.

rdp )PU 
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Hroi. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKU 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmeiame tomą yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

N A U J IENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 6060b
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DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.
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Bubnys apysakoje “Ramumas” 
ir V. Dautartas apysakoje “Ma
no Tėtis partizanas” liečia ne
tolimos praeities dinamiškus 
įvykius. Pastarasis autorius

3. m. gegužės įnėn. 11 dieną 
Naujienose perskaitęs straips
nį — Kas pradžiugino “Gimto
jo Krašto” bosą Vyt. Kazakevi
čių, pagalvojau, kad straips
nio autorius teisingai rašo, kad'naujuose savo kūriniuose, 
tas L B-nės Švietimo Tarybos 
narys, jėzuitas kun. J. Vaišnys 
išleistų okupuotoje Lietuvoje 
vaikams knygelių nei skaitęs, 
nei pagaliau matęs.

Kokių tikslų vedinas jis siū
lo tas knygutes čia importuoti, 
jis vienas težino. Girdėti viso
kių gandų ir gandelių. Be to, 
turint galvoje dabar “tėveliu 
jėzuitų” su provinciolu įsijun
gimą į frontininkų eiles, aiš
kėja ir J. Vaišnio siūlymas. 
Ateitis daug ką parodys.

Dabar grįžkime prie tų kny
gelių atsigabenimo iš Okupuo
tos Lietuvos. Pažiūrėkime, kaip 
pačioje Lietuvoje jos vertina
mos. Koks jų turinys.

štai prieš mane guli “Lietu
vos Komunistų Partijos Cent
ro Komiteto ir Ministerių Ta
rybos organas — Tiesa — š. 
m. balandžio mėn. 29 d. Nr. 101 
(9195). Antrame puslapyje 
yra straipsnis užvardintas: 
Vaikams — Didelę Literatūrą. 
L. T. S. R. Rašytojų Sąjungos 
valdybos plenumas vaikų lite
ratūros ugdymo klausimais.

Rašoma: — Pagrindinį pra
nešimą įvykusime plenume pa
darė A. Pocius pažymėdamas, 
kad vaikų literatūros raida 
respublikoje pagyvėjo... V.

kapitonas Pramuštgalvis” ir 
“Žydrieji jungos” atsigręžia į 
nūdieną, išaukština dvasios ir 
žygių romantiką.

Vis dėlto tenka apgailestau
ti, kad apysaka nūdienos tema 
dar nepasiekė tokių laimėji
mų, kaip intelektualinė pasa
kinė. Nelabai gausūs bei įvai
rūs ir apsakymai. Iš apsaky
mų pasitraukė rimtos gyveni
mo problemos, kurios vienaip 
ar kitaip paliečia ir vaikus.

Toliau A. Pocius analizuo
damas pastarųjų metų poeziją 
vaikams, sako: — “Jaučia
mos nuoširdžios poetų pastan
gos dabarties pulsą išreikšti 
subtiliai, siekti aukštos meni
nės kultūros, pratinti vaikus 
prie turtingesnės, gilesnės po
ezijos, padedančios suvokti 
gėrio, grožio, komunistinės ide 
ologijos ir moralės bruožus”... 
Tarybinės vaikų poezijos po
veikį didelia dalimi nulemia jos 
nūdieniškumas, ryšys su visos 
liaudies gyvenimu. Netgi pa
tiems mažiesiems reikalingi 
kūriniai socialistinėmis politi
nėmis temomis. Tai sėkmingai 
įrodo ir V. Palčinskaitės poe
mėlė “Baltosios nykštukės”.

Toliau dar gražiau. A. Pocius 
teigia: “Gaila kad dramatur-

Kalifornijoje vaikai sugalvojo nuajį žaidimą. Jam reikia tik stataus smėlio kalno ir trijy pėdy ilgumo lentos. 
Kairėje vaikas labai "mandriai" važiuoja žemyn, o dešinėje jis jau krenta.

KAIP SUSKILUSI YRA 
AMERIKIEČIŲ GALVOSENA

Kaip nevienodai amerikiečiai 
žiūri į tą patį dalyką ir galvo
ją, bus matyti iš sekančių dvie
jų laiškų redakcijoms:

Tūla June Karls
Park antrašte “For 
ment” be kt. rašo:

iš Forest
impeach-

kodėl ne-“Negaliu suprasti, 
patrauktas teisman Richard Ni
xon. Ko dar trūksta, kas nebū
tų žinoma? Daug kriminalinių 
veiksmų įvyko ir Mr. Nixon pri
pažino, ką jau visi žinojo — kad 
jis yra atsakingas. Aišku, kad 
joks inteligentiškas žmogus ne- 
apsistatytų vagių, melagių ir 
įstatymų laužytojų būrių. Fak
tas, kad daugumas tų vyrų, ku
rių reputacija ir gyvenimas yra 
dabar suardyti, greičiausia ne
buvo nei vagys, melagiai nei įs
tatymų laužytojai, kol nesudi- 
dėjo su Richardu Nixonu”...

Tuo pačiu metu New Yorko

universiteto Miesto kolegijos 
| matematikos profesorius H. 
Mack Thaxton antrašte “Nobel 
Prize for Nixon” rašo: “Mūsų 
tautos (nation) paveikslas mūsų 
pačių šio krašto žmonių ir jau
nųjų akyse yra grieunamas per
dėtais ir išpūstais Watergates 
perdėjimais.

Kodėl mes negalime baigti tos 
nesąmonės ir pašvęsti mūsų tau
tos pastangas tikroms šio kraš
to problemoms ? Be to, visas tas 
reikalas yra pasiekęs nusibodi- 
mo ribas nepateikiant jokio su
pratimo ar išaiškinimo.

Pastangos diskredituoti didį 
amerikietį, Richardą Nixoną, ir 
per tą Watergate aferą pakenkti 
jo nominacijai Nobelio Taikos 
Premijai už jo kaip prezidento 
nuopelnus šiai tautai, yra daro
ma negarbė šiai valstybei ir pi
liečiams, kuriuos Prezidentas re
prezentuoja.

Nobelio Taikos Premija turi 
būti suteikta Richard M. Nixo- 
nui už jo įnašą šios planetos tau
tų draugystei ir susipratimai.

gai dar per mažai dėmesio ski
ria pionieriško amžiaus vaikų 
literatūrai”. A Pocius analiza
vo vaikų periodikos indėlį, ug
dant vaikų literatūrą, komunis
tiškai auklėjant jaunąjį atža-

ŽMOGUS IŠSIGANDĘS FRAKO

birą kančioms ir lėtai mirčiai. 
Kur lietuvis begyventų, ar šie 
prisiminimai jam nieko nesako? 
Juk dar ne taip tolimas laikas. 
Daugelio akyse tie vaizdai dar 
gyvi atsistoja. Kas gali užmirš
ti! P. Vn.

BAUDŲ NAUDA

— Ponas policininke, tu man 
rašai jau ketvirtą pabaudą.

— Nenumesk lapelių, o kuo
met gausi penktą, galėsi savo 
automobilį iškeisti į dviratį.

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiilsite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, HL 60608.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmlrws, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2 JO.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poetr 
Vado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį aikitai knygas 

piniginę peri

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

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

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai {rišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl.________
Prof. Vael. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psL ______________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA. I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minks 
tais viršeliais — ____________________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. ______________________________________
Juozas LIUdžius, RAŠTAI, 250 psl. ____________________
P. LiOdžiuviono, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

$6.00
$6.00

$7 JO

$2.00
$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

$1.00

Baigiant plenumą dar tarp 
kitų kalbėjo “Detskaja litera
tūra” atstovė G. Karimova, L. 
L. K. J. S. CK sekretorius J. Bal
tušis. Jie visi pareiškė, jog ti
ki, kad tarybinė lietuvių vai
kų literatūra, jausdama visa
pusišką visuomenės paramą, 
patraukdama vis daugiau ta
lentingų kūrėjų, ateity pasieks 
dar daugiau laimėjimų, veiks
mingiau auklės jaunąją kartą 
komunizmo idealų dvasia.” 
Išvada aiški — viskas pajung
ta komunizmo pradu.

Tai štai kaip atrodo okupuo
toje Lietuvoje vaikams skaityti 
knygelės, kurias tėvelis Jėzu
itas J. Vaišnys ir Liet. Žurn. 
S-gos pirmininkas bei Lietu
vių B-nės švietimo Tarybos 
narys siūlo atgabenti išeivių 
vaikams pasiskaityti. Ar ne keis
ta? Ar tai nėra bendradarbia
vimo žygiai su okupantu . To
kių žmonių darbai ir sukelia 
Vyt. Kazakevičiui džiaugsmą. 
Jo klapčiukai parašė paaiški
nimą, kad tas tėvelis nieko dė
tas, kad jį bereikalingai ap
šneka.

Tokia gynyba yra ne kas ki
tas, kaip padlaižių darbas. 
Duok Dieve, kad tokių “Tė
velių” Lietuvių B-nės švietimo 
Taryba neturėtų. Cicero dva
sia užviešpatavo jėzuitų vieuo- 
liją. O dabar viešai jų provin- 
ciolui su vyresniuoju įsijun
gus į frontininkų eiles, ta dva
sia dar daugiau maišys. Gaila. 
Apie tai pakalbėsime kitą kar
tą. Gyvenimo Stebėtojas

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.
170 psL --------------------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 
puslapiai. -------------------------------------------------------------

NAUJIENOS,

$3.00

$3.00

1739 S. Halsted SL, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100
L= — ■

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 12.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

“Gimtajame krašte” (1973.IV.
5) kažkoks S. Zavis pamflete 
“Vaduotojų sapnas” labai susi
jaudinęs dėl frakų. Tarp kitko 
jis ten sako: “Saujelė apsukrių
jų, atėjus patogiam laikui, ta
po dideliais Lietuvos ponais. Už
sivilko frakus, užsidėjo cilind
rus...” ir 1.1. Nežinia kokio tas 
Zavis amžiaus, todėl nežinia ar 
jam teko matyti tą frakuotą 
nepriklausomos Lietuvos poną. 
Tokiems frakais besibauginan- 
tiems tenka pasakyti, kad tik 
retai, kokiuose nors ^kilmin
guose pobūviuose būdavo pasi
puošusių frakais, kaip yra pri
imta visame civilizuotame pa
saulyje. Berods, ir rusiški ko
munistiški bonzos frakų nesibai
do. Ar jie savo frakais draugą 
Žavį negąsdina?

Toliau Zavis postringauja: 
“Vos sulipdžius šiokią tokią val
džią, griebtasi apkrauti ūkinin
kus nepakeliama mokesčių naš
ta”. Pirmiausia, valdžia buvo 
ne šiokia tokia, bet demokratiš
kiausiu būdu išrinkta visų Lie
tuvos piliečių, ne taip, kaip da
bar kai valdžią pastato okupan
tas ir ji turi tarnauti ne Lietu
vos gyventojams, bet okupantui. 
O kokią naštą dabar velka pa
vergti Lietuvos valstiečiai, su
varyti į maskolių įsteigtus bau
džiavinius dvarus?... Ir kokią 
duoklę jie turi atiduoti “vyres
niam broliui”, kad tas galėtų 
tukti jų prakaitu.

Toliau Zavis sako, kad: “bro
lis lietuvis — ūkininkėlis prie 
savo brolio — valdininkėlio be 
kyšio negalėjo prieiti”. Matuoja 
pagal dabartines į Lietuvą mas
kolių atneštas išmieras. Juk ten 
tikras brolis lietuvis, prie “vyres
nio brolio” ar jo pastatyto pa
taikūno, be kyšio neprieina. Apie 
kyšininkavimą pasakoja drąse- 
nieji iš ten atvykę ir net okupan
to spaudoj dažnai prasikiša.

Nusiskundžia ir buvusia A. 
Smetonos įvesta diktatūra. Taip, 
buvo neva šiokia tokia diktatū
ra, bet prieš dabartinę okupan
to diktatūrą, tai buvo tik vaikų 
žaidimas. Tik prisimink, kiek 
rusų diktatūra išžudė visai ne
kaltų tavo ir mano brolių lietu
vių!... Zavis dar sako, kad “ka
lėjimus pripildė tie patys nu
skurdinti lietuviai. Neapsieita 
be kankinimų ir žudymų”. Tai 
tikra okupanto vykdomų darbų 
iškarpa. Turbūt visoje istori
joje lietuviai niekad nepatyrė 
tiek žiaurybių, kalėjimų ir žu
dymų, kiek rusų okupacijos me
tais. Pamfleto autorius kreipia
si į lietuvių sąžinę. Geriau, ger
iamasis, kreipkis į okupanto są
žinę, kurios tas visiškai neturi.

Džiaugiasi, kad frakuoti po
nai išsibarstė po visus pasaulio 
užkampius, o “Lietuvos liaudis, 
Lietuvos artojėliai tapo pilna
verčiais savos žemės šeiminiu- 1

kais, jos likimo sprendėjais”. 
Stebina to pamfleto autoriaus 
aklumas. Turėtų žinoti, kad pa
bėgusių nuo okupanto teroro 
daugumą sudaro tie ūkininkėliai, 
darbininkai ir smulkūs tarnau
tojai, kurie visą savo gyvenimą 
frako nebuvo užsidėję. Dabarti
nis okupuotos Lietuvos šeimi
ninkas yra atsibastėlis komunis
tinis rusas.

Baigdamas S. Zavis klausia: 
“Beje, sakykite kas turi teisę 
Lietuvą valdyti?” Kiekvienas 
padorus lietuvis be mirktelėji
mo atsakys, kad Lietuvą valdyti 
teisę turi tik Lietuvos liaudis, 
kuri per daugelį šimtmečių lie
tuvybę išsaugojo. Jokios teisės 
ją valdyti neturi iš rytų užplū
dę puslaukiniai!...

O štai jau ir vėl birželis. Ar 
dar yra lietuvių, kuriuos ano bai
saus birželio įvykiai nesukrėstų 
ligi sielos gelmių?... Juk birže
lyje Lietuvą iš rytų užplūdo 
puslaukinės ordos. Sekančiame 
birželyje tos ordos nakties me
tu užpuolė ramius gyventojus ir 
apie 40 tūkstančių jų išvežė į Si-

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deinu-ntu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minč*ų 
gelmes. . 3

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽD*TOS NAKTYS. Didelio for- 
mato, 126 psl. Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL $2.00.

5. Butkų Juzė, EILĖRAKIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSIN* S*JA. Eilėraščiai. 86 psL $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 
' išretintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5 90.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau ko 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $8.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURA, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagotas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.0G
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl $3.90.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duodame dovanų Universal 

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAJTON f 100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE 3500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vale, o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

TeL 421-3070
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HtrSy RŪPESČIAI nt UŽDAVINIAI

ALTO STIPRYBE
JAV LIETUVIŲ VIENYBĖJE

P. STRAVINSKAS

In Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six month. $7.50 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; 
sther countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams --------------------$22.00
pusei metų._______________$1100
trims mėnesiams __________ $7.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metamu __
pusei metų

$20.00
$11.00

Naujienos eina kasdien, išakirisat 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago. 
HL 60606. Teief. HAymarket 1-6100.

trims mėnesiams $6.00
vienam mėnesini ____ --------- $2.80

Kanadoje: 
metams__________ _
pusei metų ■ ■. -

_____ $2100
-- $12.00

vienam mėnesiui ___ _____ $3.00

Uiaieniuose:
■rrimt - 
pusei metu __________
vienam mėnesiui ___

--------  $23.00
_____ $13.00

_____

Praeitą šeštadienį, birželio riko# lietuvių katalikų veikėjo, 
9 d., Chicago j e, Tautiniuose buv. ilgamečio ALTo pinni- 
Namuose, įvyko žymaus Ame- ninko, dabartinio jo garbės

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
8 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 VaL

Politine kova turi būti protinga
Paskutinioji Lietuvos vyriausybė, politikuojančių ge

nerolų patariama, nutarė ginklu nesipriešinti krašto vi
dun žygiuojančioms sovietų karo jėgoms. Lietuvoje buvo 
didokas skaičius karių, norėjusių pasipriešinti okupan
tui, bet jų tarpe nebuvo tokių, kurie būtų pajėgę įtikinti 
sprendimus darančius vyriausybės narius.

Atsisakius jėga pasipriešinti įsiveržėliui, lietuviams 
liko politinė kova. Lietuviai tą politinę kovų prieš oku
pantų veda pačioje Lietuvoje, jų veda ir laisvajame pa
saulyje. Amerikoje gyvenantieji lietuviai taip pat ryžosi 
vesti politinę kovų už gimtinio krašto laisvę. Niekam ne 
paslaptis, kad Amerika yra pati galingiausia valstybė pa
saulyje, todėl ir lietuviams nepaprastai svarbu daryti 
teigiamos įtakos į Amerikos politinius sluoksnius. Nuo 
amerikiečių politikos gali labai daug priklausyti Lietu
viams palankus amerikiečių požiūris mažai mūsų tautai 
gali būti lemiamas.

Amerikos lietuviai šį reikalų suprato. Pažindami ge
rai amerikiečius, jie priėjo išvados, kad pavergtai savo 
tautai Amerikos lietuviai gali būti naudingi tiktai tuo at
veju, jeigu amerikiečiams parodys reikalingų vienybę. 
Visos įtakingesnės Amerikos lietuvių politinės grupės, 
nuo pirmos Lietuvos nepriklausomybės netekimo dienos 
padėjusios į šalį politinius ir ideologinius skirtumus, nu
tarė vieningai veikti Lietuvos išlaisvinimo kovoje. Tai 
nereiškia, kad tos grupės atsisakė nuo savo politinių įsi
tikinimų. Atvirkščiai, jos dar daugiau domėjosi ne tiktai 
savo grupės, bet ir viso pasaulio politine padėtimi, jos se
kė galingųjų valstybių vedamų politikų ir stengėsi supras
ti daromus politinius žingsnius. Kiekviena grupė stengė
si savo žinias pagilinti, svetimų ideologijų geriau suprasti, 
savo Įtakų plėsti pavergtiems lietuviams naudinga kryp
timi. šiam tikslui naudojami visi tarptautiniai ryšiai.

Vieningam lietuvių politinės kovos darbui Amerikoj 
buvo sudaryta Amerikos Lietuvių Taryba, kuri pačiais 
sunkiausiais karo ir pokario metais lietuviams atliko di
dokų skaičių naudingų darbų. Ji apsaugojo tremtinius 
nuo rusų gaujų, laisvai pokarinėje Europoje gaudžiusių 
tremtinius ir prievarta vežusių juos atgal į vergija. Ji 
iškovojo tiems tremtiniams teisę atvažiuoti į Ameriką. Ji 
išmoko daryti spaudimų į kongreso ir vyriausybės įstai
gas, kad Lietuvos prijungimas prie Sovietų Sąjungos 
negautų tarptautinio patvirtinimo.

Dabar Amerikoje atsirado tokių politinių “išminčių”, 
kad politika galima vesti be politikų. Jie tvirtina, kad po-

litinės lietuvių visuomeninės grupės jau praradusios savo 
įtaką ir svarbą. Dabar galvą pradeda kelti “nepolitinis” 
politikas, besigrupuojąs apie “nepolitinę” partiją. Tas 
“nepolitinis” politikas labai nori atstovauti lietuvius Wa
shingtone. Ar jis pajėgs ką naudingo lietuviams padaryti, 
čia jau kitas klausimas, bet jis, ardydamas lietuvių vie
nybę ir kenkdamas iki šio meto vedamam darbui, siekia 
“atstovybės”.

Praeitą šeštadienį Chicagoje buvo pagerbtas buvęs 
ilgametis Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Leo
nardas Šimutis. Šia proga buvo pasakytos kelios gana 
reikšmingos kalbos. Dr. Kazys Bobelis, dabartinis Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, palietė “nepoliti
nius” politikus, norinčius Amerikos lietuvius atstovauti 
Washingtone. “Nepolitiniai” atstovai yra niekas, — pa
reiškė Dr. Bobelis. Niekas su jais rimtai nesiskaito, nes 
tuojau pastebi, kad jie nieko nenusimano. Jie turi turėti 
nuovoką apie pagrindinius politikos dėsnius, jie turi ži
noti galiojančius teisės nuostatus, jiems turi būti gerai 
žinomos Amerikos įstatymų leidėjų darbo normos ir įtaka. 
Jiems reikia žinoti politinių partijų istorija, jų darbo 
veikla, jų ideologija. Jeigu jie tokių žinių nebeturi ir ne
sistengia jų įsigyti tai laisvinimo kovoj naudos iš jų 
nebus.

Bandant amerikiečius įtraukti į Lietuvos laisvinimo 
covą, reikia vaduotis faktais, nutarimais, paskelbtomis 
tikromis žiniomis. Jeigu mes kartą amerikiečius apgau
sime, tai su lietuviais jie nekalbės. Per 30 su viršum metų 
Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai atstovavo didelę 
Amerikos lietuvių daugumą. Washingtonan važinėjo kiti 
žmonės, bet jie atstovavo tą pačią Amerikos Lietuvių Ta
rybą, Amerkios didžiųjų organizacijų sambūrį. Tuo tar
pu JAV Lietuvių Bendruomenės atstovai atstovauja tik
ai mažą frontininkų grupelę, neamerikietiškais būdais 
sistiprinusią bendrinėje lietuvių organizacijoje. Be to, 

bendruomenė skirta rūpintis kultūriniais klausimais, o 
ne politika.

Leonardas Šimutis, susirinkusiems pasakęs tiesos 
apie save ir jo paties vestą darbą, priminė bendruomeni- 
ninkams, kad darbo pasiskirstymas buvo aptartas ir su
tartas pačioje frontininkų persikėlimo į Ameriką pra
džioje. Tas reikalas keliais atvejais buvo aptartas, sutar
tas, užprotokoluotas ir pasirašytas. Pats Šimutis dalyva
vęs pasitarimuose ir pasirašęs protokolą. Nepajėgę lie
tuvių švietimo reikalų pastatyti tinkamon aukštumon, 
frontininkai metėsi į politiką. Jie būtų galėję pasirinkti 
bet kurią jiems artimiausią politinę lietuvių grupę ir pra
dėti savo veiklą, bet jie to nepadarė. Jie ryžosi JAV L 
Bendruomenę padaryti politiniu savo įrankiu.

Nejaugi naivūs JAV L Bendruomenės “nepolitikai” 
mano, kad kongreso ar JAV vyriausybės atstovai nežino, 
<ad JAV LB pasižadėjusi vesti kultūrinį darbą. Amerikos 
politikai gali atrodyti paviršutiniški, bet jie kiekvienas 
dirba, surenka daug ir tikslių žinių, ir tiktai vėliau daro 
sprendimus. Atsakomingi Amerikos pareigūnai klausys 
tiktai protingų žmonių, pažįstančių Amerikos politinį 
gyvenimą. Neinformuotų ir politikoje nenusimanančių 
žmonių Washingtone nepriims. Iš tokių atstovų lietu
viams jokios naudos nebus.

pirmiainko Leonardo šimučio 
amžiaus sukakties paminėji
mo, jo pagerbimo ir jam lai
mėtos visuomenininko premi
jos įteikimo iškilmės.

Erdvią, didelę tų Namų sa
lę užpildė prie gražiai iškil
mingai vakarienei paruoštų 
stalų keli šimtai Chicagos lie
tuvių, iš visų pasaulėžvalgi- 
nių ir politinių grupių, dau
giausia vis iš JAV lietuviško
sios visuomenės elito.

Tos iškilmingos vakarienės 
— banketo metu pasakyta di
deliam mūsų lietuviui — vei
kėjui, tautai nusipelniusiam 
vyrui gražių, jo asmenybę la
bai iškeliančių kalbų, perskai
tyta ar suminėta labai daug at
siųstų jam sveikinimų. Irgi ne 
iš vienų tik katalikų, bet visų 
pasaulėžvalgų ir visų politinių 
grupių žmonių. Jautėsi labai 
didelis tų visų sveikinimų nuo
širdumas, visos iškilmės bu
vo tiesiog JAV lietuvių vieny
bės demonstracija.

Po visų didįjį veikėją sveikini
mų, buvo pakviestas ir jis pats 
tarti savo žodį.

Iš lėto, kaip jam yra įprasta, 
jis išėjo į kalbėtojams skirtą 
paaukštintą vietą, stabtelėjo 
minutėlei, lyg ir galvodamas, 
ką sakyti, ir pradėjo savo žodį. 
Tai buvo trumpas, bet labai 
aiškus, tvirtas, principus pa
brėžiantis ir visiems veikėją pa
gerbti susirinkusiems priimti
nas, netgi visus giliai veikian
tis žodis.

Nebuvo jame verksmingų 
prašymų susirinkusiems, taip 
pat ir kitiems lietuviams lai
kytis vienybės, kokių mes jau 
esame šimtus kartų girdėję vi
sokiomis kitomis progomis iš 
tribūnų ir skaitę: musų spau
doje. Nebuvo maldavimų, kad 
mūsų spauda laikytųsi žurna
listinės etikos, kad nebūtų jo- 
e “išsišokimų” prieš asmenis, 

nei prieš “atskiras grupes”, taip 
gi nei “bereikalingo tulžies 
aistymo”, kaip rašo mūsų 

LŽS Centro Valdyba, ginda
ma savo pirmininką, savo 1973 
I. 31 d. destiliuoto vandenėlio 
pareiškime mūsų visuomenei. 
Nebuvo nei kvietimų visų pa- 
saulėžvalginių ir politinių įsi
tikinimų žmonių užmiršti, vie
nybės dėliai, “visa, kas mus 
skiria ir žiūrėti tik to, kas 
mus jungia”, ką dažnai mums 
kartoja kaikurie mūsų idėji
nio susiskaldymo grupėmis nė- 
pakenčią ir mus visus idėjiškai 
bespalviais matyti geidžianti 
Bendruomenės vadai.

Mūsų plataus ir gilaus proto, 
stipriai ir aiškiai iš pat jaunys
tės dienų susiformavusios as
menybės Leonardas šimutis 
pasisakė esąs principų žmogus, 
aiškios pasaulėžvalgos ir poli
tinių įsitikinimų vyras, bet

kartu ir gerbiąs jam priešingų 
įsitikinimų žmones, mūsų lie
tuvius, ne tik savo katalikų, 
bet ir kitas lietuvių pasaulė- 
žvalgines bei politines grupes.

Tuojau pat jis nukilo į 1940 
-sius metus ir prisiminė, kaip 
anuomet Lietuvą okupavus 
Sovietams, visi JAV lietuviai, 
išskiriant tik komunistus, susi
telkė į kovos už Lietuvos lais
vę organizaciją, į ALTą, ku
riame jie yra apsijungę Lietu
vos laisvinimo darbui ir kovai 
taip pat ir dabar.

Jis džiaugėsi ALTo nuveik
tais dideliais darbais, dirbant 
ir kovojant jame vsiiems vie
nybėje.

Tiesaus žodžio ir principų 
vyras, atkreipdamas visų dė
mesį į Bendruomenės klystke
lius, į jos kaikurių veikėjų 
skaldomuosius darbus, siekiant 
išstumti ALTą iš jo jau kone 33 
metus dirbamo Lietuvos laisvi
nimo darbo, pakeltu balsu ir 
griežtai pasakė: Ne!

šis jo “ne!” buvo sutiktas ir 
palydėtas karštu visos salės 
plojimu, jam labai nuoširdžiu 
visų ten buvusių jo gerbėjų ir 
ALTO veikėjų pritarimu.

Leonardui šimučiui dar pri
dėjus, kad jis, nežiūrėdamas 
savo amžiaus, jei tik reikės 
ALTą ginti nuo jo išstūmimo 
iš laisvinimo darbo ir kovos 
dėl Lietuvos pozicijų, stosiąs 
vėl į aktyvų ALTo darbą ir su
tiksiąs pasiimti netgi jo vado
vavimo pareigas.

Vėl visa salė entuziastingai 
plojo. Visi susirinkusieji, ku
rių daugiausia buvo vis kitų nei 
Leonardas Šimutis pasaulė- 
žvalginių ir politinių įsitikini
mų, net kelis kartus, reikšda
mi jam gilią pagarbą, atsis
tojo.

Kiekvienas tų Leonardo 
Šimučio, ALTo ilgamečio pir
mininko ir garbės pirminin
ko, gerbėjų, tikriausia, sa
vo mintimis perbėgo visą ko
ne 33jų metų ALTo veiklą, tu
rėdamas prieš akis visus JAV 
lietuvius, susitelkusius jame, 
ALTe, bendram Lietuvos lais
vinimo darbui ir bendrai ko
vai.

Be banalių ALTo vienybę pa
brėžiančių, į ją dėmesį atkrei
piančių žodžių ir frazių aiškė
jo, kad ALTas yra mūsų visų 
JAV lietuvių vienybės simbo
lis, kad jis yra ir visų Ameri
kos lietuvių pasaulėžvalginės 
ir politinės kultūros mokykla.

Visiems ir be žodinių primi
nimų aiškėjo, kad ALTo stip
rybė yra JAV lietuvių vieny
bėje.

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

“ČIGONŲ BARONAS” 
“ IR KAS TOLIAU?

Rašo JUOZAS TAUTVILĄ

1.
Jau praėjo keletas mėnesių nuo opere

tės “čigonų Baronas” pastatymo Čikagos 
Marijos gimnazijos auditorijoje, bet gin
čai vis tebesitęsia Čikagoje ir toli už jos.

Man teko net du kartus važiuoti ir kitus 
nuvežti tos operetės pamatyti. Grįžę namo, 
pradėjome savo įspūdžiais dalintis, ir kai 
ką kritikuoti.

Mūsų tarpe nebuvo nei vieno muziko 
profesionalo, kaip, sakysime, prof. Jaku- 
bėnas. Mes esame tik muzikinio meno ir 
kultūrinių parengimų mėgėjai — žiūrovai, 
kurie išperka bilietus ir remia parengimus. 
Vieni dar dirbame, paskendę dūmuose ir 
dideliame triukšme, kantriai nurydami 
fabriko boso kandų žodį. Kiti jau išėję į 
pensiją su palaužta sveikata ir su ištampy
tais nervais. Todėl mūsų gauti įspūdžiai 
yra visai skirtingi nuo ofisuose dirbančių
jų baltarankių ir gaunančių pinigą už “po
nišką darbą”.

šv." Marijos gimnazijos salė jau buvo 
prisigrūdusi įvairaus amžiaus žmonių. 
Susėdę j savo vietas, mes laukėme uždan
gos pakylant. Išėjo ir dirigentas — opere
tės režisorius — Kazys Steponavičius. Jo 
veidas išblyškęs, susirūpinęs, plaukai kiek

pražilę... Publika ilgai ir karštai jam 
plojo.

Orkestrui smagiai grojant, pirmas ope
retės veiksmas prasidėjo. Matosi pilies 
griuvėsiai, čigonų lūšnos ir vargo prispaus
tu kaimiečių namukai. Tai praėjusių karų 
liūdnas palikimas: sugriauti ir sudegę 
namai ir pilys, o tarp tų griuvėsių slankio
ja išalkusios žmogystos...

Vienas jaunas kaimo vyrukas Otoka- 
ras kasinėja žemę, varto akmenis, plytas 
ir kitas sugriautos pilies liekanas. Jis atė
jęs čionai ieškoti vieno turtuolio paslėpto 
lobio. Jis be galo yra įsimylėjęs į “Kiaulių 
Karaliaus” (Župano (Juozas Laurušonis) 
gražią ir turtingą dukterį Arseną (Eleono
ra Zapolienė), bet jis negalįs jos vesti, nes 
yra visai neturtingas kaimo bernas (Oto- 
karas — Juozas Aleksiūnas).

šluostydamas prakaitą jis vis kasa že
mę, varto plytgalius ir tvirtai tiki surasiąs 
paslėptą lobį, būsiąs tortingu ir laimėsiąs 
gražiąją Arseną.

Iš vienos čigonų palapinės išeina seny
va ir sunykusi čigonė Čipra (Alvina Gied
raitienė) ir ji iš tolo žiūri į tą vaikiną Oto- 
karą, beiieškantį paslėpto turto. Senė ge
rai žino, kad tas skarbas yra pakasias vi
sai kitoje vietoje. Jai gaila to vaikino, taip 
sunkiai veltui dirbančio dėl mylimos mo
ters. ,

Veiksmas eina tolyn, atnešdamas vis 
naujas intrigas ir juokingas situacijas.

Sugrįžta iš tremties buvęs turtingų tėvų

sūnus palaidūnas Barinkajus (Algirdas 
Brazis), norįs dabar atgauti savo mirusių 
tėvų paliktą nuosavybę. Jis atsivedė kartu 
ir karališkąjį komisarą Kamerą (Julius 
Panka), kuris turįs jam surašyti tos nuo
savybės perleidimo aktą.

Gražiai atrodantis ir poniškai apsirėdęs 
Barinkajus pradėjo pasakoti apie savo bū
tus ir nebūtus nuotykius, patirtus jam gy
venant tremtyje. Susirinkę čigonai ir kai
miečiai jo pagerbti, nustebę klausosi tų 
pikantiškų jo pergyvenimų.

Tie pasakojimai sudomino ir turtingąjį 
županą, kuris pralobęs brangiai parduo
damas savo kiaules. Todėl ir žmonės jį 
praminė mūsų “Kiaulių Karalius”. Jis, 
kaip geras pirklys, daugiau galvojo apie 
save naujus planus, negu klausėsi Barin- 
k a ja Us pasakojimų. Jam rūpi tik pinigai ir 
geras uždarbis, kurį gautų, jei pavyktų 
susibičinliuoti su mokyta ir turtingų Barin- 
kajum.

čigonų larpe maišosi ir senė čigonė čip
ra (Alvina Giedraitienė) . Ji irgi atidžiai 
klausėsi tų Barinkajaus pasakojimų. Jam 
pabaigus kalbėti, Čigcftiė prisiartino prie jo 
ir paprašė parodyti rankas, nes norinti iš
burti jo ateitį. Bai nkajus iš karto prieši
nosi, sakydamas, kad jis netikįs į jokius 
burtus, bet čigonei užsispyrusiai prašant, 
jis sutinka, čigonė ilgai žiūrėjo į Barinka
jaus rankas. Pake tusi galvą ir įsmeigusi 
savo aštrias akis j Bariuką jų, jam sodriu
balsu sako: “turėsi laimingą ateitį, vesi
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gražią ir ištikimą žmoną, surasi paslėptą 
lobį, būsi turtingas ir laimingas baronas”.-

Kaimiečiai juokauja, o čigonai giria 
savo burtininkę. Ji dabar nori išburti ir 
komisaro Kameros ateitį. Prisiartinusi prie 
Kameros, mandagiai prašo jo rankų, nes 
norinti ir jam išpranašauti ateitį. Komisa
ras nesipriešina. Ištiesė savo poniškas ran
kas, kurias čigonė ilgai tyrinėjo sakyda
ma, kad jis greitai atrasiąs jau seniai pra
rastą savo žmoną ir savo sūnų, ir kad visi 
trys laimingai gyvensią...

Nei vienas nebenori tikėti senės burtais, 
bet čigonė, jiems tvirtai atsako, kad jos 
burtai ir pranašystės visuomet išsipildo. 
Toks čigonės atsakymas vistik giliai įstrigo 
į jų galvas ir širdyse sužadino tylų balsą: 
“o gal ir teisybė?” —

Tais čigonės burtais jau ir kiti susido
mėjo ir jos prašo, kad ji ir jiems pasakytų 
jų ateitį. Bet komisaras Kamera paprašo 
tylos, nes norįs dabar surašyti tą nuosavy
bės perleidimo aktą. Pabaigęs rašyti, ko
misaras paprašo Županą ir čiprą tą doku
mentą savo parašais patvirtinti, kaip čia 
buvę ir viską matę liudininkai. Jiems pa
sirašius, komisaras uždėjo jo karališkąjį 
antspaudą, ir tą raštą iškilmingai įteikė 
čia pat stovinčiam Barinkajui sakydamas, 
kad dabar jis teisėtai gavo savo tėvų nuo
savybes.

Visi džiūgauja, sveikina ir linki sėk
mės. Bet Barinkajus tik vaikšto ir kažką 
rimtai galvoja. Jis būsiąs daug turtinges
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Mūsų spaudoje
Genocido pasėkos okupuotoje 

Lietuvoje
Dirva Nr. 43 antrašte “Geno

cido pasėkos ok. Lietuvoje” pa
imtais iš pačių okupantų duome
nimis (“Laikas ir įvykiai” nr. 
19) pateikia nerimą keliantį 
vaizdą kaip planingai naikina
ma lietuvių tauta: Cituoju:

Apie lietuvių tautos genocidą 
leiskime kalbėti statistikai, ne
kreipdami dėmesio į įmonių ar 
gyvenamųjų pastatų statybą. 
Tos statybos šešėliuose okupan
tas linkęs slėpti lietuvių tautos 
genocido faktus. Atkreiptinas 
dar dėmesys į tai, kad mūsų skai
čiai paimti iš bolševikinės sta
tistikos, kurios tikslas kaip įma
noma klaidinti savuosius ir sve
timuosius.

Agitacinio leidinėlio 'Lai
kas ir įvykiai” (nr. 19) turinyje 
yra įdomių statistinių skaitlinių 
rašinys “TSRS teritorija, sie
nos, gyventojai”.

Sovietinės valstybės plote yra 
2,665,090 lietuvių. Tai yra ofi
cialiai deklaruotas lietuvių skai
čius. Tai yra baugi skaitlinė, 
rodanti, kad lietuvių tauta ne
didėja. Pagal L Enciklopediją 
(tomas XV, psl. 55) 1942 me
tais Lietuvos teritorijoje buvo 
2,264,000 lietuvių. Tad lietuvių 
tauta padidėjo 400,000 per 30 
metų! Tai duoda metinį tautos 
prieauglių 13,000 lietuvių! Bet
gi sovietinė statistika patiekia 
davinius iš visos Sovietinės im
perijos. Čia taip pat Įjungtas 
Klaipėdos kraštas ir Vilnija. 
Lietuvių tautos metinis prieau
glis, pagal sovietinę statistiką 
buvo... pusė nuošimčio! Lietu
vių tauta išmiršta okupacinio 
genocido sąlygose!

Statistika neduoda mirimo ko
eficiento. Be to, ta pati statis
tika nurodo, kad 2% lietuvių Lie
tuvos teritorijoje nebevartoja 
lietuvių kalbos.

Straipsnis baigiamas sakiniu, 
kad “Tokie pat baisūs faktai ro
do latvių ir estų tautų mažėji
mą”. jp
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nis, jei galėsiąs vesti labai turtingą ir be to 
gana gražią vieturtę Župano dukterį Arse
ną. Jis jau girdėjęs, kad Arseną yra jau
na, turtinga ir graži mergina, ir kad jos 
.vardas yra plačiai minimas turtingųjų po
nų tarpe.

Barinkajus persvarsto ir savo ypatingai 
gerąsias puses, nes nenorįs pats savęs nu- 
sivertinti. Jis gerai prisimena, kaip besi
trankydamas po svietą, turėjęs didelį pa
sisekimą moterų tarpe. Vienos jį gyrusios. 
kaip gražų vyrą ir su pinigais nesiskaitantį, 
o kitos jį garbino, kaip aistringą džentel
meną. Tokios mintys suteikė jam daugiau 
ryžto ir drąsos pasipiršti Arsenai ir laimėti 
tos gražuolės širdį.

Bet Barinkajus yra gana daug pasimo
kinęs.iš gyvenimo. Jis norįs dar apsvars
tyti ir Župano gerąsias ir blogąsias puses. 
Županas esąs naivus ir žioplas kaimietis, 
neturįs gražių manierų, bet yra gabus ir 
suktas kiaulių pirklys, sugebėjęs greitai 
pralobti ir pragarsėti.

Visa tai pergalvojęs, Barinkajus jau 
drąsiai užkalbina Županą. ir jį išgyręs, pa
sisako, kad jis jau seniau yra matęs jo 
dukterį ir ją labai pamilęs, bet neturėjęs 
progos apie tą savo meilę anksčiau pasisa
kyti. Dabar jis norįs Arseną vesti ir būti 
Žnpano geru kaimynu ir geru žentu, nes jo 
laukai artimai susisiekia su Župano lau
kais.

(Bus daugiau)
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Hamiltono naujienos
HAMILTON, Ont., Kanada. 

SLA 72 kuopos tradicinė ge
gužinė įvyks š. m. liepos 22 A. 
Padolskio sodyboje, Paris, Ont. 
SLA 72 kp. šioje vietoje jau 7-tą 
kartą ruošia gegužines.

Šiais metais gegužinė bus 
veiksminga, nes kuopa yra už
simojusi pagerbti pavergtos Lie
tuvos didvyrį, kovojusį ir žuvu
sį, reikalaujant Lietuvai laisvės.

SLA 72 kuopa yra pasiryžusi 
įamžinti R. Kalantos vardą jo 
vardu įnešdama $100 į Kana
dos Lietuvių Fondą. Atitinka
mos ceremonijos bus atliktos ge
gužinės metu.

Į šią reikšmingą gegužinę yra 
pakviestas SLA prezidentas P. 
Dargis ir jau gautas sutikimas, 
kad dalyvaus ir pasakys kalbą.

Gegužinėje svečius linksmins 
pagarsėjęs akordeonistas K. 
Deksnys iš Hamiltono. Bus ir 
programa, bet apie tai vėliau.

Kviečiame svečius ir kaimy
nines SLA kuopas dalyvauti ge
gužinėje, savo atsilankymu pri-

GRADINSKAS
19 IN. TV

TIK $119.95
Atid. 9—6; pirm, ir kete. 12—9. ’ 

Treč. ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
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sidtėti prie R. Kalantos pager
bimo ir jo vardo įamžinimo.

SLA 72 kp. valdyba

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

- KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149

Tikrina atria Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI '

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso tetef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545 
” - - ----------- - ■ ■

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Bendra praktika Ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS BALANDOS Į

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413

ROCKFORD, ILL
Laikas garsiau pakalbėti

Ne gandai, bet tikrovė, kad 
Amerikos Lietuvių Fizinio auk
lėjimo — sporto sąjunga, pro- 
ponuoja, planuoja. Lietuvių jau
nuolių sportinoinkų, vyrų ir mo
terų išvyka į Europą. Mūši! 
Rockfordo mieste, pasižymėju
sių sporte lietuvių jaunuolių nė
ra negirdėti, bet bet kituose 
Amerikos ir Kanados miestuose 
randasi lietuvių pasižymėjusiu 
vyrų ir moterų sporte ir lengvai 
gali sudaryti krepšinio ir tink
linio, stalo teniso vienetą. Ame
rikos Lietuvių Sporto Sąjunga 
turi užmezgę ryšius su sporto 
centrais V. Vokietijoj, Belgijoj, 
Anglijoj, Prancūzijoj, Italijoj, 
Šveicarijoj, Olandijoj.

Amerikos lietuvių sporto są
junga turi plačiau per lietuvišką 
spaudą apkalbėti reikalą, pra
nešti lietuviškai visuomenei, 
kad išvyka lietuvių sportininku 
yra svarbus tautinis žygis — jau
nuolių pasirodymas Europoje.

Amerikos sportininkai lietu
viai nuvyko į Pietų Ameriką, 
lošė krepšinį visuose Pietų Ame
rikos miestuose ir Australijoj. 
Amerikos lietuviai jaunuoliai pa
sirodė galiūnais ir įgytų įspū
džių neužmirš kol gyvens.

Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sporto S-ga neturi išteklių iš
vykai į Europą, čia reikės Ame
rikos visuomenės paramos. Rock- 
forde jau renkamos aukos spor
tininkų kelionei į Europą. Au
gustinas Kapacinskas savo lė
šomis važiuoja su sportininkais, 
nuims visų rungtynių paveiks
lus ir paskui Rockforde parodys 
lietuviams ekrane. Amerikos 
lietuvių sportininkai rungsis už 
sporto garbę ir garsins Lietuvos 
vardą. Taigi paremkime tą iš
vyką su auka. žvalgas

NAŠLIUKŲ VEIKLA
Klubo susirinkimas įvyko bir

želio 8 dieną Hollywood svetai
nėje, esančioje 2417 W. 43rc 
Street.

Pirmininkei Mary Naberiezai 
atidarius susirinkimą, buvo pa
gerbta minutės tyloje mirusi 
klubo narė Veronika Arlaus
kienė.

Į Našliukų klubą įstojo nauji 
nariai.: Simonas Naujokaitis 
ir George Burba. .Tėvų dieną 
sveikina tėvus klubo valdyba ir 
visi nariai našliukai.

Pirmininkė pranešė, kad ap
sirgo John Joniko sūnus George 
Jonikas, kuris guli §v. Kryžiaus 
ligoninėje. Visi linkėjo muzi
kos vedėjui greitai pasitaisyti, 
sustiprėti ir vėl būti darbin
gam.

Našluikų klubo valdybos ir

SVFNTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Tą vieną daiktą darau. PiL 3:13.

Reikia pastebėti, kad Apaštalas Povilas turėjo tik vieną tikslą — 
“Tą vieną daiktą darau”. Jis nebandė daryti kelius daiktus; jei taip būtų 
daręs, tai be abejonės būtų nupuolęs. Jis pašventė savo gyvenimą tam vie
nam tikslui, prie kurio buvo pavadintas, todėl jis atmetė nuo savęs visus 
kitus gyvenimo siekimus. Jis gerai žinojo, kad gyvenimas pagal jo pava
dinimą šiame amžiuje atneš jam daug bėdos, apiplėšimo, triūso, rūpesčių, 
persekiojimų ir pajuokos. Prisilaikydamas to vienatinio tikslo, jis praša
lino daug gundymų, kurie norėjo nukreipti jį prie pasinaudojimo gerais 
šio gyvenimo dalykais ir gaudymo jų niekingų burbulų.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, tam vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokie adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th SU Chicago, Illinois 60629

8V. RASTO TYRINĖTOJAI

Lietuviai menininkai laisvame pasaulyje
Dabar, Lilijai šukytei dai

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso tetef.: HEmleck 4-2123 
RezidL tetef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195 FORMT FIRES HURT 

OUR FOREST FRIENM

Oar vfldSfchas as frfrw 
againft the ottdea we «f fr*. 

So pitta Maa Smofcey't A>Cc 
Ateajn hoU sntd>a <*id- 
Bt mm ts drova ail aampteM, 

•dr the aebet, tad drova 
*ai agūa. Cmh «8 

tiaoiMi date oat.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
oEthopedas^rotezistas

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: B—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 83rd Sf„ Chicago, IN. 60629

Tetef.: PRospoct 65084

raštininkės nutarimai paskaityti 
buvo priimti. Pikniko komisija 
praneša, kad piknikas įvyks lie
pos 8 dieną Bruzgulienės sode. 
Komisijon išrinkti: Nela Skinu- 
lis. Mary Nabcrieza ir Kasparas 
Kriščiūnas, pagelbininkės Agnes 
Dcikienė ir SI. Petkūnienė. Pik
niko darbininkai taip pat iš
rinkti. Našliukų klubas atosto
gaus. Po vasaros atostogų su
sirinkimas įvyks rugsėjo 14 die
ną Hollywood svetainėje, 2117 
W. 43rd St.

šaunusis banketas bus spa
lio mėn. 14 d. Polonia Grove 
svetainėje. Svečiai ir visi klubo 
nartai kviečiami dalyvauti.

Koresp.

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Finn! Galy ygg caa 
arevaat

BERLYNAS. — Vakarų ir 
Rytu Vokietijos susitarė, kad 
nauja normalių santykių sutar
tis pradės veikti nuo birželio 21 
dienos. Sutarties ratifikavimo 
dokumentais bus pasikeista bir
želio 20 d. Pasibaigus iki šiol 
buvęs vadinamas šaltasis karas 
ir prasidės normalūs, draugiški 
santykiai. Po to abi Vokietijos 
bus priimtos pilnais nariais į 
Jungtines Tautas.

nuojant Buenos Aires Teatre 
Colon, šio malonaus reiškinio 
proga, pažvelgę įsitikinsime, 
kad lietuviai menininkai visuo
met žavi pasaulį. Ne vien ki
nu ir TV, bet savu daininin
kais solistais, pianistais, orkes
trais ir chorais.

★
Kaune ėjusiame iliustruota

me žurnale Naujoji Romuva, 
vien 1938 metų laidose randa
me aprašymus apie šias lietu
vių meninkų gastroles, kurio
se jie pelnė didelį užsienių 
spaudos įvertinimą:

Paryžiuje koncertavo pianis
tas Vytautas Bacevičius.

Lietuvos operos doinininkai 
Kipras Petrauskas, V. Grigai
tienė, A. Daihbrauskaitė, A. Ku
čingis ir A. Sodeika dainavo 
Rygos Operoje Lohengrine. 
Latvių publika ir spauda Lie
tuvos Operos ansamblį įverti
no ko puikiausiai.

Varšuvoje Toskos operoje 
vyriausią rolę dainavo Barbo
ra Drangelienė - Darlys.

Pragoję koncertavo Lietuvos 
studentų choras, diriguojamas 
muziko K. Kavecko.

Hamburge pirmą kartą pa
sirodė Lietuvių Tautiniu šokių 
ansamblis, vadovaujamas M. 
Baronaitės.

Lietuvos šaulių Sąjungos 
choras diriguojamas N. Marti- 
nonio , koncertavo Latvijoje 
ir Estijoje.

Čekoslovakijos Sakalų sąs
krydyje Lietuvos Jaunalietu
viai šokėjai žavėjo žiūrovus ke

rną prof. dr. Jokūbo Stuko su jo 
broliu dainininku Liudu Stu- 
ku, sol. Prudencija Navickaite 
-Bičkiene, pianistu V. Puško- 
rium, žodžio menininku Vita
lių Žukausku, ypatingai jauni
mo tarpe pakurstė lietuvybės 
meilės aukurą, o vyriausias to 
didžio darbo Maestro buvo pia 
nistas Andrius Kuprevičius, ke
letą metų praleidęs mūsų tar
pe, koncertavęs ir kaimyninė
se respublikose, čia palikda
mas būrį savo mokinių ir ger
bėjų, taipgi Jo sesuo smuiki
ninkė Elena Kupreviciūtė Ber
gen.

Prisimintina ir solistė Rožė 
Mainelytė.

Mokėkime pagerbti mūsų 
padangę aplankančius pasau
linio garso lietuvius meninin
kus. P. Barauskas

GAVO 2000 METŲ KALĖJIMO
Prisiekusiųjų teismas San 

Antonio, Texas, nuteisė John L. 
Harris, 26 metų amžiaus, už po
licininko nužudymą dviem tūks
tančiais metų kalėjimo ir dar 
200 metų už vagystę.

Dieną anksčiau tas pats teis
mas nuteisė kitą nusikaltėlį 
Eugene Speneer už kito polici
ninko nužudymą 10,000 metų 
kalėjimo.

Aukščiausiajam teismui mir
ties bausmę panaikinus, teismai 
piktadariams skiria ilgametes 
bausmes, kad kol gyvi nebeiš
eitų į laisvę.

VENERINIŲ LIGŲ 
EPIDEMIJA

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

na
DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 

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

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

Modemiškos aik-coxNditioned koplyčios

purine , kubilu, sukčium, jon
keliu ir blezdingėle.

Tai tik vieno meto išvykos. 
O sekančiais. 1939 metais, Bu
enos Aires Teatre Colon gir
dėjome Kiprą Petrauską (pir
mą kartą jis jame dainavo 1929 
metais), Vincę Jonuškaitę - 
Zaunienę. Juozą Mažeiką ir 
Ipolitą Nauragį. Režisavo Pet
ras Oleka. (Baigę sutartį Ar
gentinos meno šventovėje jie 
padainavo Buenos Aires lietu
viams Mariano Moreno Teat
re , kuris tapo perpildytas, 
šiame koncerte savo kūrinis de 
klaniavo įmetė Alė Sidabraitė
— Elena Žalenkevičiūtė - Pet
rauskienė) I*raėjus 34 metams 
Teatre Colon vėl dainuoja lie
tuvaitė — Lilija Šukytė (Lilian 
Sukis).

Kalbant apie Argentiną ap- 
ankiusius žvnfesnias lietuvius 

menininkus, apart suminėtų, 
tetiks pabrėžti, kad savu laiku 
čia viešėjęs solistas Gasparas 
Velička, paskui koncertavusi 
operos solistė Aldona Butkutė
- Stempužienė, pernykštė JAV 
Vyčių ekskursija, vadovauja-

Newarko (Ohio) daktaras 
Charles Hoffman įspėjo savo 
miesto valdžią, kad lytinės li
gos vidurinių ir aukštesniųjų 
mokyklų mokinių tarpe New 
Jersey valstijoj įgavo epidemi
nį pobūvį. Dr. Hoffman pasiū
lė mokiniams mokyklose aiškin
ti apie venerines ligas iš to ky
lančius pavojus jiems patiems 
ir visuomenei.

— ■. ■-■ĮfetegaagM' ■___________
SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— Utenos Apskritie* klube pusme
tinis nariu SOziriftklmas' iWts antra
dienį- Mritefte 12 d 7:00 vai. vak. 
Hollywood svetainėj. 2417 W: 43rd St. 
Susirinkimas labai svarbas. Bus pers
kaitytas pereito sekmadienio pikniko 
komisijas pranešimas te atlikti kiti 
reikalai. Po susirinkimo bus Vaišės. 
Prašome visus atsilankyti.

Valdyba

NARIAI: ’ ; AMBULANCE

Chicagos i PATARNAVI-
* MAS DIENĄ

Lietavių IR NAKT|.

Laidotuvių J
Direktorių <

TURIME
! KOPLYČIAS

Associacijos < ' VISOSE MIESTO
Į DALYSE.

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK Hi SŪNŪS
(LACEAWICZ)

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITES naujienose
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Džiugūs Įspūdžiai 
Naujienų piknike
Dėlko geri dalykai yra bran

gūs? Dėlto, kad jų nėra per
daug. Tokia išvada buvo pada
ryta praeitų sekmadienį Naujie
nų piknikui besibaigiant.

Dienų gerasis dangus davė 
gražiausių: nors termometrai 
rodė 90 laipsnių šilumos ii- die
na buvo viena iš skaisėiausiųjų, 
tačiau gaivus vėjelis ir šalti gė
rimai “minkštųjų’', kietesniųjų 
ir “kietųjų“ kioskuose karšias 
temperatūras patogiai vėdino. 
Patarnavimų ir aptarnavimų 
Naujienų administracija parū
pino be priekaišto: štabistai su 
savanoriais talkininkais ir talki
ninkėmis ištisų mielų dienų pra
kaite kaktos mielus svečius ir

Povilas P. Dargis, SLA prezidentas, kalbasi su p. Antanu Rudžiu, Lietuviu Forumo lei
dėju ir pranešėju. Viduryje stovi Kazys Mačiukas, SLA 6-tos apskrities pirmininkas 

ir jaunuolis sportininkas Juršys.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reiki*

MACHINIST
Tool room, first shift. Must be able 

to work to close tolerances. 
MECHANIC

Second shift. Light work on high 
speed operation.

Free hospitalization, vacation. 9 paid 
holidays. Public transportation to 

door.
Can ken Mcelroy 

632-1010 
TRIO METAL CAP

Kerr Glass Mfg. Division

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, terne — Pardavimui

viešnias aptarnavo visokiausio
mis šio pasaulio dovanomis kaip 
valgomomis, taip geriamomis, 
kurios pylėsi kaip iš gausybės 
Iago ir niekada nepritrūko.

Svetelių kaip bitelių aplink 
hiedaus korius būrių būriai bu
riavo aplink gaivos šaltinius ir 
stiprybės pastatus, pagaliau prie 
programų verandos. Turint gal
voje Bučo daržo didumų, publi
kos būtų dar daug daugiau til
pę, bet kadangi ta pačia publika 
tenka dalintis su pustiziniu kitų 
piknikų - piknikėlių vietose ir 
turint galvoje ta liūdna faktų, 
kad vis didesni kiekiai geriau
sių tautiečių, buvusių piknikau- 
tojų kasmet iškeliauja į Tauti
nes ir Kazimierines, tad galima 
tik džiaugtis, kad vis dėlto dar 
šimtų šimtai susirenka į metinį 
pasimatymą ir draugiška pasi- 
vaišinimų.

Deja, deja — mūsų mielų ne
pamirštamų draugų ir svečių iš 
kaimyninių vietų, kaip Rock-

fordo, Waukegano ir Racinės 
su Kenoša neteko matyti, bet 
tą deficitą kaip iš neišsemiamos 
versmės užpildė patys čikagią- 
čiai, ir kas svarbiausia — tai, 
kad šiemet ypač gausiai daly
vavo mūsų jaunoji karta — 
kaip darbo kioskuose talkinin
kai, kaip programos pildytojai 
ir kaip svečiai piknikautojai.

Apie pikniko raidą, progra
mą ir rezultatus truputį vėliau. 
Tuo tarpu tiek, kad piknikas 
buvo vienas iš kada nors buvu
sių tokių malonių ir sėkmingų. 
Deja, tenka baigti kasmet kar
tojamu apgailestavimu, kad 
diena buvo tokia trumpa ir tas 
nelauktas vakarėlis per greitai 
atskubėjo. Ir taip sunku buvo 
atsiskirti, ypač žinant, kad šie
met kito tokio šaunaus pikniko 
nebebus...

Tad iki sveiko, linksmaus ir 
malonaus pasimatymo kitąmet!

J. Pr.

PENICILINAS TIRIAMAS 
KAIP VAISTAS NUO VĖŽIO
Houston, Texas. — Amerikos 

daktarai pradėjo daryti bandy
mus su penicilinu kaip žadančiu 
vaistu nuo vėžio. įPirmuosius 
“labai Įspūdingus” rezultatus 
daktarai gavę pavartojant ita
lišką penicilino preparatą vad. 
“Adriamycin”. Tas vaistas bu
vo duotas 40 moterim, kurių 
krūtų vėžys buvo tiek pažengęs, 
kad jau nebebuvo galima ope
ruoti.

Dviem pacientėms vėžys vi
siškai išnyko. Trylikai jų vėžio 
sutinimai perpus sumažėjo ir 
bendrai visų 40 pacienčių pa
dėtis žymiai pagerėjo.

Tokio pasisekimo padrąsinti 
daktarai daro bandymus su pre
paratu “Adriblastin”.

— Neturime apie ką kalbėti.
— Kaip tai? Juk nepraėjo nė 

pusmetis, kai jūs vedėt!
— Prieš tai mes dešimt metų 

sėdėjome viename suole moky
kloje.

GYDYTOJAS
— šitas gydytojas tiesiog ste

bukladaris. Jis išgydė mano žmo
ną per penkias minutes.

— Kokiu būdu?
— Pasakė, kad visi jos n ega- 

lavimai — tai besiartinančios 
senatvės simptomai.

TRUMPAI

i—S—

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraakiat Ilgų metų patyrimai.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

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

AUTOMOBILIAI, ŽALOYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■?
NAUJIENŲ VAJAUS PROGA

Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para
mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems Įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicagofe, priemiesčiuose Ir Kanadole Naulieno* metams — $22.00. 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.80, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

PABRANGO ŽMONIŲ SĖKLA

Reuteris praneša iš Paryžiaus, 
kad praeitą sausio mėnesį ten 
įsteigtas pirmasis Prancūzijoje 
spermų bankas negali jų gauti 
užtenkamai. Prancūzų daktarai 
ir Rymo Katalikų Bažnyčia vi
są tą sumanymą smerkia, kaip 
“svetimoterystę” (adultery) ir 
nenatūralų dalyką. Tokie “ban
kai” esą jau gana paplitę JAV, 
Skandinavijoje ir Japonijoje.

Vienos Paryžiaus ligoninės 
daktaras profesorius Georges 
David, pripažintas dirbtino ap
vaisinimo pionierius, sako, kad 
spermas duoti galima tik sa
vanoriškai, be jokio atlyginimo, 
kad davėjas turi būti vedęs, 
jaunesnis kaip 40 metų amžiaus, 
turėti mažiausiai vieną savo vai
ką ir savo žmonos sutikimą. 
“Mūsų didžioji problema yra”, 
skundžiasi Dr. David, kad žmo
nos dažniausiai yra priešingos 
savo vyrų spermos “švaistymui” 
ir jį vadina “neištikimybės ak
tu”.

Prancūzijoje jau esą apie 1000 
naujagimių, kurie buvo pradėti 
dirbtinu apvaisinimu.

JAUNAVEDŽIAI

— Kodėl jūs visą laiką tylite? 
— paklausė jaunevedžius vienas 
pažįstamas.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
□ Užsakau Naujienas savo ............  x___ kaip dovaną

-.... .................... proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 

siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 

susipažintų.

PAVARDE IR VARDAS___________________________________________

ADRESAS —----- - ■■■!■ ...........—.......... . .........

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS __________
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Išdidų* ruoni* sovietu Komadorskije 
selose.

MACHINISTS
Lathe and mill hands, grinder hands, 

i mold repair men. Immediate ope- 
j nings for competent, reliable trades
men. Overtime, profit-sharing plan, 
group insurance, job security, vaca
tions, paid holidays and sound future.

Call for interview appointment 
928-9877

FORMOLD PLASTICS 
DIV. VCA CORP.

11955 VINCENNES AVE. 
BLUE ISLAND. ILL.

(An Equal Opportunity Employer)

— Kun. Antanas Zakaraus
kas, šv. Mergelės Gimimo lietu
vių parapijos klebonas, oficia
liai atidarys Genocido parodą 
birželio 17 dieną, 11 vai. 30 min., 
parapijos salėje. Paroda bus at
dara tik tris dienas, iki birželio 
19 d. Tą parodą yra svarbu 
netik visiems aplankyti, bet ir 
pakviesti kitataučius ir jų orga
nizacijas, kad jie galėtų pama
tyti Lietuvos nelaimę ir jos žmo
nių nedalią,, kad jie padėtų mū
sų kovoje ir pastangose atstaty
ti Lietuvos laisvę ir sustabdyti 
žmonių persekiojimą. Paroda 
yra vienas iš mūsų ginklų prieš 
okupantą. Naudokime jį.

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto studentai — Rima Ja- 
nulevičiūtė, Basa Šoliūnaitė, 
Petras Kisielius ir Vincas Ol
šauskas atliks programos dalį 
deklamuodami eilėraščių pynę, 
Birželio trėmimu ir komunizmo 
aukų minėjime. Jį ruošia Ame
rikos Lietuvių Tarybos Chica- 
gos skyrius ir LB Marquette Par
ko apylinkės valdyba birželio 
15 d. Jaunimo centre.

— Našlutė ir Teresė Bilitavi- 
čiūtės, Bernadeta Geštautaitė, 
Vida Maliorytė. Vida Miniotaitė, 
taip pat Rasa ir Vida šmaižytės 
sėkmingai baigė šv. Jurgio pa
rapijos lituanistinę mokyklą 
Bridgeporto apylinkėje. Mokyk
los vedėja yra Magdalena Šu- 
laitienė. Tėvų komiteto pirm. 
Stasė Kelečienė. B. Geštautaitė 
gavo stipendiją iš Šv. Jurgio 
parapijos Moterų klubo mokytis 
Maria aukšt. mokykloje, o An
tanas Dabulskis - La Šalie mo
kykloje.

— R. Kernagis ir P. Klimas. 
Hubbard aukšt. mokyklos mo
kiniai, yra gerinusi tos mokyk
los beisbolo komandos Grey
hounds žaidėjai. Paskutinėse 
rungtynėse Greyhounds nugalė
jo Sullivan mokyklos rinktinę 
2:1 rezultatu ir tapo Chicagos 
meisteriu. Po rungtynių žaidė
jai pagerbė P. Klimą, išnešda
mi jį ant rankų i& aikštės. Ket
virtadienį jie dalyvaus Illinois 
aukšt. mokyklų pirmenybėse 
Peoria mieste.

— Ponia Justina Peika. Mid
lothian. III., pra'ėsdama prenu
meratą atsiuntė vajui 5 dol. Ta 
proga ji rašo: “Nuolatos skai
tau Naujienas jau 50 metų. Se
niau ir dabar jos buvo ir yra 
geriausias lietuvių laikraštis sa
vo žiniomis ir gerais straips
niais. Ypatingai šiuose laikuo-

EXPERIENCED 
ELECTRICIAN 

Electrical Motor Repair Man. 
AC & DC 

IESCO, INC.
436-2737

TOOL ROOM MACHINIST 
Experienced, all machine tools. Be 
able to, maintain, repair various ma
chines, make own parts, etc. Good 

starting salary. All benefits. 
Overtime. Permanent. 
A. LAKIN AND SONS 

477-2444 
2044 No. DOMINICK

HELP WANTED — F3MALE
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
40 ar mažiau metų amžiaus. Bendra 
namų ruoša ir priežiūra 2 vaikų, vie
no mokyklos amžiaus. Gyventi atski
ram kambaryje su vonia Skokie apy
linkėje. Laisvi savaitgaliai. Ge
riausia alga ir namai tinkamam asme
niui. Reikalingos rekomendacijos ir 
susikalbėti angliškai. Tel. 674-7161 

po 5 vai. vak. ir savaitgaliais.

SWITCHBOARD OPERATOR 
Various duties. Must type.

Good salary7 and company be
nefits. 9:00 to 4:30. 5-day week.

Call Mr. DROLL.
384-7100

SECRETARY - LEGAL
EXECUTIVE CALIBRE SECRETARY 
Need assistance in prominent loop law 

firm. Legal experience essential.
For appointment call 

ARNOLD AT 
236-9749

SECRETARY
Efficient for small real estate 

law office. Good benefits.
Call Miss MINKEL

372-7435

SECRETARY - TEMPORARY
With Shorthand until December. 
Central Loop location. 8:15—4:45, 
5 day week. Chance to be permanent. 

CALL PERSONNEL 
263-1756

Equal Opportunity Employer

STENOGRAPHER
Established company near Loop loca
tion needs steno for outside sales
men’s staff. Pleasant office. Good 

benefits.
Call 321-9200

PERSONNEL MANAGER

se Naujienos yra visiems lietu
viams reikalingos. Jos niekuo
met nepamiršo ir nepamiršta 
paprasto žmogaus Amerikoje ir 

1 dabar pavergtoje Lietuvoje”. 
Vajaus komisija nuoširdžiai dė
koja už auką ir gerus žodžius 
bei linkėjimus.

♦ Balfo gegužinėje - piknike, 
kuris Įvyks birželio 17 d. (sek
madienį), 12 vai.. Kucho sody
boje, prie Imimės šulinio, kasi
ninkės pareigas atliks dr. Bronė 
Motušienė. Pikniko rengėjai 
atvykusius svečius maloniai 
priims ir mandagiai aptarnaus.

(Pr).

♦ Kam sunku gyventi ant 
svieto, tai Jonas Šulcą gali pa
lengvinti naštą. Prašome pa
siųsti jam laiškutį ir voką su 
pašto ženklu ir užrašytu savo 
adresu. Šulcas pasiųs jums gerų 
patarimų ir daug galinčią mal
delę. Voką ir laiškuti prašome 
siųsti tokiu adresu:

Mr. Jonas Šulcą,
3232 So. Canal St, 

Chicago. Illinois 60616 
Nieko mokėti nereikės.

(Pr).

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje.
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

BUTŲ NU AM AVIM AS. ĮVAIRUS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

r *W?SDALE AREA -5
■ TIMBER LAKE ESTATES

Custom homes • Ranches Bi-levels. 
Colonials.

Built to your specifications or from 
our plans.

• Choice half acre fully improved 
lots. Homes priced from $61,000 to 

$75 000 including lot.
Call for details or to see our plans.

LAMPLIGHTER REALTY 
COMPANY

55th & CLARENDON HTT.T^ RD. 
CLARENDON HILLS

323-1721

EVERGREEN PARKO APYLINKĖJE 
parduodamas 3 didelių miegamųjų 
mūrinis namas su 1% vonios ir pri
statytu garažu. Geras namas geroje 
vietoje ir geroie apylinkėje. Gero

kai virš 30 tūkstančių dol. 
Prašoma skambinti susitarimui 

apžiūrėti. Tel. 425-2857.

VISKAS AIŠKU
GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 

prie vienuolyno. Naujas gazu pildy
mas. Garažas. $19.900.

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
mūras. 2 auto mūro garažas. įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo- 

I tas. Marquette Parke. $38,000.
' 6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 

I matykit
PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 

nuomos. Naujas ?azu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

2 BUTU MŪRAS Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildvmas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 

! $24.000.
2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 

mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. 930,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

M. A. š I M K U S 
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE __ 

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

kitoki blankai

HOMr INSURANCE

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

■ ...................... ................'

BEREIKALINGA 
PROVOKACIJA

Praeito pirmadienio Draugas 
įdėjo bereikalingą provokacinę 
žinią apie apmokamas keliones 
į Washingtoną. Blogiausia, kad 
šion provokacijon įvelta Ameri
kos Lietuvių Taryba.

Žinia sako, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba parūpins ir apmo
kės kelionę į Washingtona. kada 
Altas tokio kelionių apmokėji
mo klausimo visai nesvarstė ir 
nėra paruošęs jos mokėti. Kas 
nori važiuoti, tai tas turės ir 
kelionės išlaidas apsimokėti.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60600. Tel: VI 74447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuve*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraltus

P. NIDZIN5KAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRAN4ENYB0S 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STRIKT 
Tek: Rlpubllc 7-1941

K. IRINGIS 
CALIFORNIA SUPBt IERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. ♦.
4824 $o CALIFORNIA AVI.

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.
351844 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

T1L. — 7763888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




