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Over One Million Lithuanian 
In The United States

Columbia universitetas 
nepageidauja Kissingerio

kad būtu 
panaudoti 
Gary plie-

krašto gyventojus ir atgauti jų 
simpalras.

Prezidentas labai nepaten
kintas Paryžiaus mero Chira- 
co kalba, kritikuojančia prem 
jero Barre vedamų ekonomi-

,, UI. — Policijos 
sekęs automobilių

- Kavos augintojai pareiškė, 
kad Brazilijos dienraščiai ga
lėjo rašyti apie žalingą vėją, 
bet mes to vėjo nejutome.

Chieagos meras Michael A. Bilandic pasirašc proklamaciją sužalotu miesto piliečiu pagalbai. Sužalotųjų savaitė yra nuo ge
gužės 15 dienos iki 21-os. Meras prašo, kad čikagieciai atkreiptu į sužalotuosius reikalingą dėmesį ir padėty jiems užsidrbti duoną

The First and Greatest 
Lithuanian Dely tn America

padarytas klaidas ir nuosto
lius. Amerikiečiams daug ge
riau tartis su demokratinėmis 
vyriausybėmis.

Lis, griaus
Saulė teką 5:80, leidžiasi 8:04

Ketviriad’enta. — Thursday, May 19, 1977

ŽENEVA, Šveicarija. — Tre
čiadieni valstybės sekretorius 
Cyrus R. Vance pradėjo pasita
rimus su sovietų užsienio reika-| 
lų ministeriu Andrei Gromykai 
strateginių atomo ginklų klau
simu. - ’ *

Socialistų partijos
Mitterand, sudaręs rinkiminę 
koaliciją su komunistais, visai 
nepritaria komunistų ūkio pla 
nams. Jeigu jų planai būtų pri 
imti, tai valstybei tektų išleis
ti bilijonines sumas darbinin
kams šiepti, bet darbas dirb
tuvėse nebūtu dirbamas.

varkos ir ruošiasi rinkimams 
j parlamentą. Prezidentas yra 

• įsitikinęs, kad Ispanijoje, kaip 
Į ir Portugalijoje, krašto gyven
tojai pajėgs įveikti diktatorių

NEW YORKAS. — Buvęs 
sekretorius Henry Kissinger pa
sidarė karštos kontroversijos 
objektu Kolumbijos universite
te. Priešingi Kissingerio 
kvietimui studentai ir kai 
rie fakultetų nariai turėjo 
reikalu keletą susirinkimų, 
rių rezultate daugiau kaip 
fakultetų, tyrinėjimų ir štabo 
narių su savo parašais pasiuntė 
to universiteto prezidentui laiš
ką prieš Kissingerio kvietimą.

Netrukus kita opozicijos gru
pė pasiuntė antrą laišką su 1,000 
studentų, fakultetų ir štabo na
rių parašais, protestuojant prieš 
eventualų Kissingerio kvietimą 
specialiai katedrai politikos de
partamente. ,

Kissingeris; nors oficialiai 
kvietimo negavęs dar ši mėnesį 
turįs prapešti universiteto pre- 
zidėntui William J. McGill, ar 
jis sutinka būti kviečiamas mi
nėtai katedrai.

Pakistane nušauta 
dar 10 demonstrantų

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
Premjeras Ali Bhuttp, karių 
padedamas, yra pasiryžęs pa
laikyti tvarką visame krašte.

Jis pavedė teismui ištirti ta
riamus klastojimus rinkimų me
tu, bet jis nėra pasiryžęs leisti 
protestuojančiai miniai sauva
liauti. Kariai sustabdė demons
trantus Karachi mieste, bet kai 
šie nesustojo, tai į vadus buvo 
paleistos kelios kulkos, kurios 
paguldė dar 10 demonstrantų.

Gary plieno įmones 
gavo palengvinimų
GARY, Ind. — Indianos Sro

vių Taršos Kontrolės Taryba 
leido U. S. Steel korporacijai pa
sistatyti įrengimus, 
galima pakartotinai 
(recycling) vandenį 
no įmonėse.
Plieno kompanijos 

prašė atpalaiduoti varžtus chlo
ridams ir sulfatams, argumen
tuojant, kad nustatytieji stan
dartai yra nepasiekiami.

U. S. Steel korporacija iki lie
pos 1 dienos yra įpareigota ap
sivalyti kaip buvo nustatyta 
JAV Aplinkos Apsaugos Įstai
gos 1974 m. spalio mėn. Tą 
nuostatą palaikė U. S. Apeliaci
jų Teismo teisėjai.

Atrodo tikra, kad kompanija 
nepajėgs iki liepos 1 dienos cia
nido nuleidimą į Grand Calumet 
upę sumažinti 95 nuošimčiais, 
amonijos 60 nuošimčių ir phe- 
nojo 95 nuošimčiais.

Gary Ekonominės Pažangos 
Komisijos apskaičiavimais, van
dens pakartotiniems panaudoji
mams (cecycling) įrengimai kaš
tuos nuo S20 iki $80 milijonų,

Libane artilerija 
palaiko taiką

BEIRUTAS, Libanas. — Si
rijos artilerija turėjo kanuolėmis 
apšaudyti Billa • kaimelį, kad 
galėtu palaikyti taiką Beiruto 
šiaurėje.

Nustatyta, kad Billa kaimeliu 
buvo kontrabandos keliu atga
bentos ir cigaretės. Sirijos ka
riams buvo įsakyta daboti ir pa
gauti kontrabandininkus. Atro
do,’ kad jiems pavyko užčiupti 
tikrus nusikaltėlius. Du kariai 
buvo nušauti, kai jie bandė kon
trabandininkus sustabdyti.

Artilerija ..apšaudę Billa kai
melį, užmušė 2 žmonių, o dabar 
tardo kiekvieną kaimelio gyven-1 
toją. Kariams įsakyta atimti vi
sus ginklus.

Spalio mėnesį baigia; 
tinė strateginių ginklų sutartis. 
Abi valstybės pareiškė noro pra
tęsti dabar veikiančią sutartį, 
nors abi pusės žino, kad ta su
tartis nėra pakankama. Gromy- 
ka laukia, ką pasakys sekreto
rius Vance^ o''Mnbrikiečiai’JjKffi 
pathti, at^įrietų valdžia yra- 
padariusi kelias nuolaidas.

Warnkei pavyko aptarti su 
Semionovu kelis antraeilius da
lykus, bet jam nepavyko susi
tarti dėl "svarbesnių ginklų.

Prezidentas tikisi atgauti galią

Prezidentas Valery Gisčard 
labai atidžiai seka prasidėju
sius prancūdų socialistų ir ko
munistų pasitarimus.

Prezidentas yra įsitikinęs, 
kad šioms dviem partijom ne
pavyks susitarti. Jų progra
mos yra skirtingos jos naudo-, 
ja skirtingus metodus tikslui 
siekti. Prezidentas yra įsitiki
nęs, kad jam pavyks paveikti nę politiką

. Ir. Lenkijos komunistai 
. . areštuoja disidentus ' .t

VARŠUVA. -— Antradienį bu
vo atestuoti du labiausiai žino
mi lenkų disidentai — rašyto
jas Adam Michnik. ir filosofas 
Jąęėk KurOn/ kaltinami, kad 
“kenkė Lenkijos politiniams in
teresams”. Iš viso suimti penki 
Krokuvos ątudęntų ‘demonstra
cijoje, protestuojant prieš val
džią, kurią jie įtaria -nužudžius 
"disidentą, Stanislovą Tyjas.

Pirštu parodė kankintoją 
-QUEZON CITY., įLi Filipinų 

civilinių teisių vadovė Trinidad 
Herrera,’paleista' iš kalėlūrio, kai, 
JAV prezidentas Carter pareiš
kė protestą dėl - jos -inkarceravi- 
mo, -pirštus parodė eilėje sto
vintį vieną policijos, leitenantą 
kaip vieną iš jos kanlkintOjų. 
Filipinų prezidentas- Ferdinand 
E. Marcos įsakė perduoti karo 
teismui Įeit. Eduardo S. Matil- 
lano ir kitus, “kurie buvo nu
rodyti ir atpažinti dalyvavę kan
kinimuose”. Mrs. Herrera, - 35, 
pranešė,- kad policija jai įkajėji- 
me taikė’elektros smūgius.'

Sovietų intrigos Afrikoje 
baugina Sudano: prezidentą 
PARYŽIUS. —- Sudano pre

zidentas Jaafar Numeiry antra
dienį pareiškė, kad jo kraštas 
jaučia grėsmę iš pusės Sovietų, 
kurie vykdo masinę karišką sta
tybą, kaimyninėse Libijoje ir 
Etiopijoje. Antrąją- savo ofičia 
lauš viziiįp dieną Paryžiuje, Nū- 
meiry spaudos konferencijoje 
smerkė Sovietų “intrigas, sub- 
vęrsdją ir “neo-kolonializmą” 
Afrikoje. Jis pareiškė, norįs Af
riką išjungti iš didžiųjų valsty
bių'rivalizacijos arenos.
Indiros sūnui nuleido padangas

-NEW DELHI, žinių agentūros 
pranešimu, Maruti automilių 
dirbtuvės darbiningai išleido 
orą iš buvusios ministerės pir
mininkės IndirOs Gandhi sūnaus 
Sanjay automobilio, kai jis at
važiavęs, norėjo išvežti iš dirb
tuvės kažkokius dokumentus. 
Policijai dokumentus iš Sanjay 
atėmus, jam buvo leista važiuo
ti, bet kai darbininkai iš jo au
tomobilio padangų išleido orą. 
Indijos naujoji, Janata partijos, 
valdžia pranešė parlamente, kad 
Maruti buvo planuojama pra
dėti gaminti “liaudies automo
bilius, bet esą susekta korup
cija ir bus pradėtas tyrinėjimas.
Nauja automobilių vagių rūšis

CHICAGA, 
viršininkas, 
vagilius, įsakė policijai sustab
dyti ir patikrintu automobilių 
vilkikus iš Chieagos gatvių.

Policijai pavyko nustatyti, 
kad vilkikai velka ne tik suge
dusius ir gatvėse paliktus auto
mobilius, bet jie užsikabina ge
rą automobilį ir nusivelka neži
nomais keliais. Juo geresnis au
tomobilis tuo greičiau vilkikai 
jį nusitempia. Vilkiką sulaikė po
licininkai tuojau nustato, ar jis 
velka jam skirtą automobilį, ar 
jis velkasi jo paties vogtą maii-

" Con^s Gr 
DivisionW«h«n9ton, D. C. 20540

• Keturi bilijonai 
viešiems darbams
Prezidentas Jimmy Carter pa

sirašė įsakymą paskirstyti kon
greso skirtus keturis bilijonus 
dolerių įvairių valstijų viešiems 
darbams.

Prekybos departamentas jau 
paruošė reikalingas instrukcijas, 
kad kiekviena valstija gautų jai 
priklausančią sumą.

Neu Yorko valstija gaus 488 
milijonus įvairiems viešiems 
darbams. Florida gaus 154 mi- 
lijonues dolerių, o Michigan vals
tija gaus 197 milijonus.

Kova dėl pašto ■
WASHINGTONAS. — Du įta 

kingi kopgresmanai antradienį 
pranešė, kad juodu ruošia bilių 
tikslu perorganizuoti visą Jung
tinių Valstybių Paštų Tarnybą 
ir perspėjo, kad skelbs kovą 
sumanymui įvesti pašto tarny
boje ' penkių dienų savaitę. 
Kongresmanai James M. Hanle/ 
(D., N. .Y.) ir Charles H. Wil
son (D., Calif.), abudu subko- 
misijų pašto' reikalams pirmi
ninkai, pareiškė, kad dabartinis 
Pašto viršininkas Benjamin F. grįžti prie demokratinės sant 
Bailar arogantiškai atsisakė at
vykti į jų subkomisijas pašto 
reorganizacijos klausimu. Jų siū
lymu, pašto viršininkas turi bū
ti skiriamas prezidento.

Arabai vieningai ginkluojasi
KA2T.0, — Egipto, Šaudi Ara

bijos, Jungtinių Arabų Emisa- 
riatų ir Oataro kariški vadai ant
radienį pradėjo dviejų dienų 
konferenciją aptarti planus, kaip 
bendrai apsirūpinti ginklais. Tos 
keturios arabų šalys sudaro Ara
bų Karinės Industrializacijos 
Vyriausią Komitetą, kurs buvo 
įsteigtas prieš dvejus metus su 
bilijonu dolerių kapitalu ginklų 
pramonei statyti ir ginklams ga
minti.

sustojęs Madride
Madridas. Ispanija. — Vice

prezidentas Walter Mondale 
trečiadienį buvo sustojęs Mad
ride, kad galėtų pasiinformuo- 
ti apie dabartinę padėtį. Vice
prezidentas patenkintas, kad 
dabartinė vyriausybė ryžosi

DEŠINIŲJŲ LAIMĖJIMAS REIŠKIA 
” KAR.|,-TVIRTINA SIRIJA

42 atstovus oravedusšeji turės bandyti
- sudaryti koalicinę vyriausybę

TELA VIVAS, Izraelis^ — Antradienį Izraelio rinkimus lai
mėjo pati dešiniausioji politinė partija, vadinama Likud. Galu-Z 
tiniai rinkimų daviniai dar nesuskaičiuoti, bet pranešimai šdko, 
kad likučiai mažai teilakeis pagrindinę krašto gyventojų pa
reikštą valią. .Darbiečiai kraštą valdė ir gynė *29 metus, bet pasku
tinių metų įvykiai pakeitė daugelio gyventojų nuomonę.

~~=r" , • Daugiausia atstovų į paria-
Varpn ir Cromvlzu iment£ pravedė Menachem Begin T Clllvv U UI vili Y n. d ’vadovaujama Likud partija, bet 

i • • ir josios laimėjimas nėra toks
L3TltlSI | didelis. Iš 120 atstovų parla

mente, Likud pravedė tik 42 at
stovus. Ji nesudaro nei pusės 
atstovų skaičiaus. Kiekvienam 
aišku, kad partijos va.L.s Be
gin nepajėgs sudaryti kabine
to. Jam teks tartis su darl.ie- 
čiais,. kurie pravedė tiktai 32 
atstovus. Begin bus priverstas 

dabar-' pradėti pasitarimus su darbie- 
čiais, jeigu norės sudaryti koa- 

.licinę vyriausybę.
I — Kokias užimtas žemes esa- 
.te pasiruošę atiduoti arabams?

laikraštininkai ^paklausė Me- 
naęhem Beginą. — Esame pasi- 
.ruošę-padaryti ^nuolaidas Golan 

\ aukštumose, -ir- Sinajaus .pusia
salyje, bet jokios kalbos negali 

ibūti apie Jeruzalės, kairiojo Jor- 
! dano kranto žemių, Gazos arba 
Pietinio Sinajaus.’ šios žemės 
nebuvo ir nėra okupuotos, jos 
yra išlavintos Izraelio tautos že-; 
mės, todėl jokios kalbos negali 
būti apie jų atidavimą arabams 
ar palestiniečiams.

šis Begino pareiškimas žaibo 
greitumu pasiekė visas kaimy-

■ nines arabų valstybes. Jis su
kėlė susirūpinimo ne tik Egipte, 
Sirijoj, bet ir Washingtone. Dar-_ 
biečių pralaimėjimas /gali nie
kais paversti visus dabar aruo- 
šiamus planus. Artimųjų Rytų 
taikai.

— Darbiečių pralaimėjimas 
reiškia karą, — pareiškė įtakin
gas Sirijos valstybės pareigū
nas. Tvirtinama, jog tai yra pa
ties prezidento Asado nuomonė.

Prieš 30 metų Menuchiam 
Begin buvo tiktai paprastas par-

'į tizanas, kovojęs už Izraelį ąra- 
Įbų užfrontėje, šiandien jis jau 

J tapo įtakingos parlamento par- 
! tijos vadu, kuria prezidentas yra
■ priverstas įpareigoti sudaryti ka
binetą. Darbiečiai paskutiniu 
metu blogai -administravo kraš
to finansus.

KOMUNISTU PARUOŠTAI AKCIJAI
Socialistams nepriimtinas komunistę planas 

i nacionalizuoti kelias pramonės šakas
PARYŽIUS, Prancūzija. — Visas laisvasis pasaulis kreipia 

ypatingą dėmesį į praeitą antradienį prasidėjusius Prancūzijos 
socialistų ar komunistų pasitarimus tolimesnei akcijai. 

w > • ...
Abiejų šių partijų susitari

mas dalyvauti rinkimuose 
prieš gaulistus davė, gerų re- , 
zultatų bet abejojama, ar šių 
partijų vadams pavyks susi
tarti dėl tolimesnių bendrų ko 
vos priemonių.

Nepatinka prancūzą 
komunistų užsimojimai

Prancūžijos komunistai, ne
laukdami abiejų partijų vadų 
pasitarimų, jau praeitą savai
tę pradėjo skelbti reikalą na
cionalizuoti kelias pramonės 
šakas. Komunistai bandys įti
kinti socialistų vadus pritarti! 
tokiam planui. Jeigu socialis-’ 
tai sutiktų, tai tada jie galėtų 
tvirtinti, kad iniciatyva 
klauso komunistams, 
listai tiktai juos seka

kavos kainos
RIGS, Brazilija. — Buvo pa

sklidęs gandas,- kad šiais me
tais vėl nukentėjo Brazilijos ka
vos derlius. Tai turėtų reikšti, 
kad netrukus kavos kainos dar 
Amerikos laikraščiai jau paskel
bė žinią, kad kavos kainos turi 
būti dar kartą pakeltos. .

Atsakingi Amerikos ambasa
dos pareigūnai nutarė išvykti į 
kavos plantacijas ir patikrinti 
žalingą smarkų vėją ir nelemtas 
jo pasekmes, pakėlusias ant ko
jų Wall Street pirklių susirūpi
nimą.
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nustatytas

sekė Vlasičių į prieškambarį, o iš čia į salę, šiame didžiu
liam paniurusiam kambary buvo tiktai fortepianas ir il
ga eilė senoviškų kėdžių su bronza, ant kurių niekados 
niekas nesėdėjo. Ant fortepiano dege viena žvakė, Ė sa-

nesunku pasiekti, ko nori. Bet eikim pas Ziną. Reikia ją 
pradžiuginti. , »

— Kokiė niekšai!
— Mano tėvas getai atsiminė ir 'OJivjėrą,- ir jo duk

terį. Kalbėjo, kad ji buvo išskirtina gražuolė, ir,,-be to.

siu, — žodžiu, as įtempsiu visas jėgas, xaa čina nutų lai 
minga. Josios gyvenimas bus puikus. Tu paklausi; ar su

metus ši mokykla perėjo per' 
keturias parapijas. Anuo me
tų. dar niekas nedrįso belstis į 
valdiškų mokyklų duris ir, jei
gu ne jėzuitų pastatytas Jau
nimo centras su patalpomis 
mokyklai, kažin kokio likimo 
ši mokvkla būtu sulaukusi.

baiga, tuo byla ir baigėsi. • • .
plra&rė Zina ir sudrebęjo

aukšto. Labargraži.' šitas Ohvjeris, kaipiinanU' tėvak-^ia^ 
šakojo, nekentė rusų, jų tamsurio-ir žiauriai išijų-tyŠio^ 
josi. Taip, jis reikalavo. kad šventikas, eidamak-projo 
sodybą dar už versto nusiinitų į kepurę, birikai- Olivjė* 
ro šeima važiavo kaimo gatve, kad skambėtų varpai' cėriž 
vėje. Su baudžiauninkais ir iš višosušio
liais jis dar mažiau ceremonijos paisė. Kažkaip čia ėj(£ 
keliu vienas iš maloningiausiųjų valkatirigofe" Rusijos • sū*Į 
nų, kažkuris panašus į Gdgolio bursaką^Cho^Brūt^.: 
Paprašė jis nakvynės. Patiko tarnautojams-iiJ-jį paliko

ne jauku; vidury kambario apskritas ant šešių storų, ko
jų ir tiktai viena žvakė. Laikrodis dideliam raudonam 
futliare, panašiam į koplytėlę, rodė pusę trijų. ’! '• w

* yiašičius atidarė gfėtimb kambarib duris ir pasakė:
— Zinute, pas mus Petrelis!
Tuojau pat pasigirdo1 skubūs . žingsniai, ir į valgo

mąjį įėjo Zina, aukšta, apystorė ir labai išblyškusi,, ko-

ramiai susimąstė aei vnvjero istor 
visi prašneko apie Olivjerą?

/ . (Bus daugiau)

Kristijono Donelaičio mokykla, vadovaujama mokytojo širkos, J^artu su mokytojais ir mokiniais
' Nuotrauka Vaclovo Noreikos

Pabaigai

Kr. Donulaičio mokyklose 
mokslo metų eigoje surengia
mi Vaiario 16-tosios ir Motinos 
dienos minėjimai, -Kalėdų eg
lutė, pavasario šventė ir moks 
lo metų užbaigimo iškilmės. 
Šių renginių programas išpil
do patys mokiniai.

Mokyklų išlaikymui reika
linga didelė pinigų suma. Di
džiųjų dalį ilįlaikymo išlaidų 
padengia mokinių mokesčiai 
už mokslų. Kita dalis sutelkia
ma kitdkiu būdu. Atsiranda ir 
rėmėjų, kurie aukoja mokyk-

klausimas atrtSdė Nevykęs ir nereikalingas.' Tųr būtij’ 
Tur būti, tokia pat atmairta įvyko ir joje, jinai nesku-į 
bėjo pradėti pašnekesį apie motiną, apie nčamūą apie -sa4 
vo romaną su Vlasičių; ji nesitėisiho, nekalbėję kad ei-

Iš rasų kalbos verste Jono Valaičio
ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS 

1895 m.

KAIMYNAI

kaimiečius kurstė dukterį sužavėjo. Gali būti dar, kacfc 
jis buvo visiškai ne bursakas, o kuris horš inkognito.

Zina susimastė; bursako ir gražios prancūzai tesis-* 
torija, matyt, jos vaizduotę nukėlė toli Kaip rodėsi Pet
rui MykoliČiui, jos paviršutinė išvaizda nei kiek nepeši-’’ 
keitė paskutinę savaitę, tiktai ji tapb thiputj blyškfeštt^ 
Jinai žiūrėjo ramiai ir įprastai, tarsi, drauge su broliur, 
atvyko į svečius pas Vasiličių. Bet Petras Mykokčiu^ 
jautė, kad jame pačiame įvyko kažkurį* atmaina. Ištikę 
rųjų, ankščiau, kai gyveno haiftiė, jis galėjo su fa k'ė!bė< 
ti be abejo apie viską, dabat gi jis nepajėgė bet pateikti

čius kitos lituanistinės mokyk 
los, leistų į Kr. Donelaičio šeš
tadieninę lietuvišką mokyklą.

Mokiniai ir mokytojai

Mokinių daugumą sudaro 
chicagiškiai. Kita dalis atva
žiuoja iš priemiesčių ir dar iš 
toliau. Dalis chicagiškių lankd 
lietuvių kalbos pamokas lietu
vių parapijų mokyklose (Mar 
quette Parke, Brigton Parka).

Beveik visi (pasitaiko išim
čių) -Kr.- Donelaičio mokyklų 
mokiniai mokyklose išbūva lt 
metų. Pradeda vien erių metų 
vaikų darželiu (arba parengia 
muoju skyrium), šešis metus 
lanko pradinę mokyklą ir ke
turis aukštesniąją. Mokinių 
amžius skyriuose ar aukštes
niosios niokyklos klasėse bte- 

patalpbš turėti] būti veik vienodas; tarp jauniausio 
nemokamai, bet ,ir vyriausio skyriuje ar klasė

je .dažniausia būna , tik viente- 
riu metu amžiaus Skirtumas.

Anlžiaus Vienodumas pade
da lengviau užsiniegsti draū- 

n-šiams

liejusi tš spaudus ir galima gauti Knygų rinkoje

AMĖki&OlS LIETUVIŲ POtiTiKA
Dr. Kazio Šidlausku knyga apie Amerikos fietūvių pastan
gas daryti įtekus 3 krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.
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Kūygūš bus išsiųstus, jei čekis arba Muney Orderis
• bus pasiųstas tokiu adresu:

S A b j i ė R o s,
1739 8i>. Habrted SL, Chicago, HL 80608

kyklos patalpas.
Šiuo metu pradinėje ir aukš 

tesniojoje Kr. Donelaičio mo
kyklose mokosi apie 310 mo
kinių ir dirba 20 nuolatinių ir 
10 paogelbinių mokytojų. To
dėl artėjant mokslo metų pa
baigai verta arčiau pažvelgti 
į šią reikšmingą lietuviško 
švietimo instituciją, priminti, 

ateinančiais 
metais veiks, o taip pat 

ti tėvus, kad mokvk-

ja. Bronė Stravinskienė VIII b 
klasės auklėtoja, dėsto istori
ją VI, VII ir abiejose aštuntose 
klasėse’. Regina Kučienė VII 
klasės auklėtoja, dėsto lietuvių 
literatūrą V b,? VI ii- Vii kla; 
sese. Jonas Bagdonas Vi kląr 
sės. aukįėiojas, dėsto lietuvių 
kalbą Vi ir abiejose aštuntoji 
klasėse ir dailųjį skaitymą v 
klasėje.'7 Nijole Nausėdieriė ĮT 
b klasės auklėtoja, dėsto isto
riją ir geografiją Va ir Vb kla
sėse.- Jonas Jasaitis Va kla
sės auklėtojas, dėsto lietuvių 
kalbą Va, V b, ATI ir bend
ruomenės mokslą VII ir abie
jose aštuntose klasėse. Pagėl- 
binįai mokytojai: Irena Šere- 
lienė, Milda Patrienė ir Vir
gilijus Krapauskas.

Aukštesniojoje mokykloje 
dainas moko Vytautas Gutaus^ 
kas, pradinėje — Asta Rama
nauskaitė. Pageibiniai dainų' 
mokytojai: Albertas Paulikai- 
tis ir Kazys Skaišgirys.

Tautinius šokius pradinėje

— Taip, Dėt čia didžiuliai Kambariai, visas,. jaamas 
skamba dėl audros, kaip spinta su indais. Apskritai mie-- 
las namelis,.— tęsė jinai, sėsdama priešais brolį. čia, 

kuris nors malonus atsiminimais. Ma-

džiuose dalyvauja direktorius 
ar inspektorius.

* Pradinėje ir aukštesniojoje 
mokyklose stengiamasi išlai
kyti drausmę ir tvarką. Nors 
tai yra sunku, bet iki šiol pa
siseka.

Didžiausioje lietuvių gyve
namoje kolonijoje Marquette 
Parke, veikia šeštadieninė pra 
dinė ir aukštesnioji Kr. Done
laičio vardu lietuviii mokykla. 
Nebojant, kad-Marquette Pąr- 
ke yra lietuvių parapijos mo
kykla, o taip pat dar lietuviš
ką atspalvį turint Marijos aukš 
lėsnioji, ‘Kr.Donelaičio šešta
dieninės mokyklos yra prisi- 
glaudusios Frances McKay vai 
dlškoš mokyklos patalpose. 
Nors teoretiškai valdiškos mo
kyklos 
duodamos 
praktiškai už patalpas Kr. Do
nelaičio mėtykles šunioka virš 
700.1X) dol. per rtiėnesį.

Kr. Donelaičio mokykla pra 
dėjd veikti prieš metų. Dar gVstėi ir artimiems 
bą pradėjū-su 30-čia mokinių klasės ar skyriaus mokinių 
lietuvių evaųgeiikų liuteronų tarpe. Lietuvybės išlaikymo ae 
Tėviškės parapijos patalpoje, kiant tarpusavio lietuviukų

Reikalauja neišskirti 
pabaltiečių

JAV-še kongres'mano Daniel 
Rostenkowskio pasiūlyta House 
Joint Resolution 333, kuria ke
liamas reikalavimas, kad ir atei 
viai iš Baltijos valstybių nebū
tų aplenkiami' parenkant tar
nautojus aukštesnėms valstybės 
pareigoms, dabar yra Tarnybų 
pakomisijojė.
Siekiant tą rezoliuciją parem

ti, patartina rašyti fdš pūkomi- 
šijos pirmininkaifas: Hon. ■Au- 
gtoštuš F. itatvkmš, Subcommit
tee po Employment Opportunii 
ties, B-346 Rayburn House Of
fice Building, Washington, D. 
Č. 8O515,o taip pat ir Hon. Wil
liam Lehman, subcommitee on 
Čėnšūš ąh'd Population, 601 

r___: Nr. t, AVaštiing-
tAfi, D. 'C. 20515- x

ALT informacija

Vertai didžiuojamės sukur-. Mokykla mokinių skaičiumi 
greitai augo, buvo įsteigta aukš 

persikelta juodoj suknioj su raudonu švarkeliu ir didele diržo sag
tun. y ' . ' "

— Kokia audra! — pasakė jinai, Grigorijus kažkur 
išėjęs, ir aš visame name palikau viena. .

Ji nebuvo nustebusi ir žiūrėjo į brolį nuoširdžiai ir 
atvirai, kaip namie; žiūrėdamas į ją, Petras-‘M-ykoličius 
jau nesijautė nejaukiai. < ; .r

— Bet tu .gi' audros nebijai, — pasakė .jis *šė«iamas:

draugystė yrą svarbiu veiks-^mokykloje n^oko Rūta Kleinai lų išlaikymui. Vienas jų ypač 
niu 
ro mergaitės.

Pradinės ir aukštesniosios 
mokyklų direktorium yra Ju
lius Širka. Pradinėje mokyklo
je dėsto šios mokytojos: Lai
ma Plačaitė (darželis), Mari-, 
ja Plačienė ( I-mas sk), Ra
munė Kubiliūtė (II-ras),. Gra
žina Valačiūtė (III), V. Muso- 
nyte (IV) M. Valaitienė (V) 
Ona Jagėlienė (VI) ir specia- 
bj skyrių moko Irena Bukavec 
kienė. Pradinei mokyklai pa
geibiniai mokytojai yra: Nora 
šerelytė, Karolina Kubilienė, 
Irena’ Kazlauskienė, Vanda 
\ aitkevičienė ir Albertas Vala 
vičius.

Aukštesniojoje mokyklo dės 
to 6 mokytojai. Danutė Bindo- 
kienė dėsto lietuvių litefatūrą 
ATI a ir VIII b klasėse. Ji taip

minėtinas. Tai Vincas Jasas. 
Jis, nors pensininkas, jau tre
ti metai aukąja po tūkstantinę 
lietuviškam švietimui remti. 
Padėka ir pągarba jam. Stam
besne suma į ■’Kr. Donelaičio 
mokyklų rėmėjų eiles įsijun
gė ir Marija ir Antanas Ru
džiai. Marijos Rudienės vado
vaujama Balfo valdyba yra 
mokyklai padėjusi ir kitokiais 
būdais.

Prieš mokslo metų pabaigą 
kas metai surengiama Kr. Do
nelaičio mokyklų pavasario 
šventė; Šiais metais šventė 
įvyks gegužes mne. 22 d. Jony
nų soduose,. Indianoje. Atsilan 
kiušieji į šventę pamatys ir iš
girs gražią programą, o taip 
pat parems mokyklas.

Kr. Donelaičio mokyklos rqo 
šiasi užbaigti mokslo metus ir 

skaičiavimo] jau kartu ruošiasi kitų mokslo 
metų pradžiai. Mokyklų vado 
vybė ir> tėvų k-tas kviečia vi
sits tėvus, kurių vaikai dar ne
lanko lituanistinės mokyklos, 
pasistengti, kad nuo ateinan
čių mokslo metų pradėtų lan
kytis Jonas ^Jasaitis

nepakeitė ir Kr. Donėlajcio 
mokykla, neš už naujų kėlių 
ieškojimą Kr. Donelaičio, mo
kykla nekartą buvo pabirta.

Kr. Donelaičio mokyklų va-' 
dovybę sudaro: juliuš ŠirkA 
^difėklbriūs, ‘fiiektoriaūš pav'a 
duptojos Irena Būkaveckienė 
įprtrfirrei mbkyk^?‘‘*ir 'įfcinutė 
Bindokiėnė aukštesniajai, Jo
nas Bagdonas inšpektorius ir 
Vytautas Gutauskas’ parengi
mų vadovas. ‘į ' -

Mokymo, mokiiiių ir kiti su 
mokymu susiję reikalai apta
riami mokytojų tarybos posė
džiuose. -ir' 

i Mokyklos išlaikymo ūkiniais 
reikalais rūpinšsi tėvų komi 
tetas, k uris<renkamas-vieniems 
mokslo metams. - lwė-77 .mb- 
klslo metų tėvų k-tą sudaro: 
iorras Variako^is (pirminfnj- 
ninkas), \5da Mepuvienė, Ah- 

; tanas Jarūnas, Jadvy-ga Šlfa- 
žienė, Aušra Šaulienė, Anta
nas Eringis, Gražina Sturoniė- 
iiė, Aleksas Pdcius ir Valia 
PaŠkuK-fe'ne. K-to- ir Vriok\-foję]Hduše Ahdėk 
San tikrai visada biivd ir yrė 
geri. Mokytoji tarybos p'dsė-

Mokykloje daugumą suda tytė, aukštesniojoje — Irena 
Smieliaūskienė; Joms padeda 
Violeta - Atkinson ir akordeo
nistai Ina Kohciūtė ir Edvar
das Gudoms.
Mokyklų vadovybė ir tvarka

'Kr. Donelaičio pradinėje ir 
aukštesniojoje mokyklose mo
kslas einamas pagal JAV LB 
švietimo
programas, ^laikantis progra
mų, laikomasi ir archaiško 
aukštesniosios' mokykloj kla
sių skaičiavimo. Mjokinys 
baigęs pradinę mokyklą, aukš 
tesniąją pradeda penktąje kla
se. Sudarant programas būvd 
sekama amerikiečių mokyklų 
pavyzdžiu. Taigi, kodėl nega- 
lima aukštesniosios mokyklos* 
klases skaičiuoti nuo picinės, ir 
baigti ketvirtąja? Dėl šventos

tomis parapijomis ir prie jų 
veikiančiomis mokyklomis, ku tesnioji mokvkla 
rios praeityje buvo lietuviško į didesnes Frances McKay mo- 
švietimo ir tautinio auklėjimo' 
židiniais. Tačiau jau keli de
šimtmečiai, kai tie židiniai 
pradėjo gesti ir kai kur yra vi
sai užgesę, o vienur kitur, di
delių pastangų dėka, dar ruse
na.

Įsteigus Chicagos aukštesnių 
ją lituanistikos mokyklą buvo 
manoma, kad ji prieglaudą' 
ras kurios nors lietuviškos pa- įa(j jj veikia 
rapijos mokyklos patalpose, mokslo i 
Vienmetinė prieglauda buvo; paskatint kas ka 

n o kza
_ _ ________________________________________

- — Rūgpiūlį bus pinigų,! remontuoju
— sakė Vlašičius. ; ; u

— Kažkodėl audros metii prisimėnanias:3ehėĮis7/^ 
tęsė Zina. — šiam valgomajam, kažĮiįri^j^no^. inir^ 
tinai užplakė. ' f • t-

■ — Tai tikras faktas, — patvirtino Vlasicius ir dide-;, 
lėm akim pažvelgė į Petrą l^kpHčių. .^^ėfmriąMešim^ 
tais metais šitą ūkį nuomavo kažkuris Olivjeris, pranėū^ 
zas. Jo dukters portretas mėt0§t:dafer ant- mūsų/nąmtf:

A KISS tN THE OARK. PikanUJtlnj b tntyrnlq nuotykiu 
apHAytnai. paimu ii gyvėjimo. Lengva* atilru*. gyva kalba, grabai Kleista 
IM paL Kama S2JW. •

• 4 ,
_ Dr. B. HtSTOUY OF LITHUANIA. Lietuvos iltortjoa
ąntrauka. nuo pat aeaiyų amtiu iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
irt-; kkintnja S2.dO. -

v ' * . r t

w • •
- - • - - - - - - J

, ■ KNYGOS ANGLŲ KALBA

Dr. Joiiiv k. KttŪKh, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V> 
tauto bruožai, paliečiau Cą laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynu istorija. 
211 psL Kama S3.00. Kietais vlrtellaH $4-00.

Dauguma hų kh^KU yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis, jas ir 
kitas knygas gantus frtgyti atsilankius j" Naujienas arba atsiuntus čeki kr 
pmtglnu periaid*.
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PRIEMONES ALIASKOS
VAMZDŽIAMS SAUGOTI

į Vytauto Didž. šaulių Rinktinėje
y. -.T ’ ’ ■ . , / .
y Męno kuopelė < įtemptai dir
ba. Ruo&asi' Juozo Nemunėlio dienomis Union Pier, Mich 

veiksmų komedijos “Pra- rengiama Lietuvos šaulių Są- 
keiktas raštelis” pastatymui..jungos tremtyje 1977 melų kul

> savaitgalio stovykla.

1977 m. liepos jnėn. 2-3-1-

peiktas raštelis”
Nors ši' komedija Chicagos see Į tūrinio 
irtoje jau buvo vaidinta, tačiau arija kultūrinis suvažiavimas, 
pasikėitūs vaidintojų sudėčiai, Vytauto Didž. šaulių rinktinės 

bns riaųja ir įdomi. Vaidini- nariai rengiasi gausiai šiame 
feią režisuoja- Ėlėna Olšauskie suvažiavime dalyvauk 
1>ė. Vaidina: Salomėja PelrausĮ Naujas ir sunkiai įgyvendi-, 
fcienėč Juozas Petrauskas, Jū-Į namas darbas yra choro suor- 
iatė J asai (y tė, jonas Plalakis, ganizavhnas. šiuo metu dauJ 
Valdemaras Sadauskas -iri Al- giau veikusių chorų išnyksta,1 
■bertai' KyeČas, Vaidinimas nei susiorganizuoji naujų. Vy-- 
įvyks gegužėsmėn. 22 d„ 3 tauto Didž. šaulių rinktinė cho- 
|aL,: Šaulių namuose. 
i ._ c* ' _ ■ ‘

Naujas ir sunkiai įgyvendi-.

ke liauto j as Vladas Rasčiauskai apraiinėįa savo įspūdžius apie Maltos sal<, ir su- 
tikiu? josios gyve n rojus.

|alž,: Šaulių'namuose. ’ 1 rą suorganizavo. Vadovavo
h Eilės'■ metų eigoje Chicagoje muz. Petras»Vącbergas ir cho- 
Buvp sįišidarp kelios teatrinės ras pirmą kartą pasirodė šau- 
^rppėSį bet jos jjębuvo pašto- lių namų atidarymo iškilmė- 
jios. Po .vieno-kito pastatymo se. šaulių namai Chicagoje yra 
savo veiklą baigdavo. Ilgiau įsįsigyti Vytauto Didž. šaulių 
ląikosį. “Antrais Kaimas”, o, rinktinės pastangomis. P. Vac-

RAŠO VLADAS RASČIAL’SKAS

žmonės dažnai matomi įvairino 
se minėjimuose, susirinkimuo
se, ar pa renginiuose. Daugumas 
iš jų vis kokių nors organizaci
jų valdybų nariai ar žmonės 
dažnai matomi lietuviškoje vei
kloje.

Susirinkimą atidarė ir jį 
‘sklandžiai pravedė skyriaus pir
mininkė Kristiną Austin. Pagal 
dienotvarkę visi klausimai bu-

• vo tvarkngai aptariami ir pri
imami.

Susirinkime matėsi visokio : 
amžiaus, visokių pažiūrų, ir įvai 
ribm ideologinėm bei partinėm 
organizacijom prklausanėių žino , 
nių. Net stebino, kad toks mar
gas susirinkimas \aip taikiai ir

vios. Po .vieno-kito pastatymo

WAf HINGTON, D. C. — Ame 
rikos gyvenimą gerai pažįstan
tis Leonard A. Leschak pareiš
kė, kad pikti žmonės labai leng
vai galėtu sugadinti žibalo vamz
džius, nešančius degalus iš šiau
rės Miai-kns į Pietus;

Jis tviit na, kad vamzdžių su- 
gat’in rųas pakenktų krašto ap
saugai ir atneštų įvairių sun
kumų krašto gyventojams.

Bet jis tvirtina, kad dideli šal
čiai apsaugo piktadarius. Be to,, 
vyriausybė imasi naujų moder
nių įspėjančios apsaugos priemo
nių vamzdžiams saugoti.dažus įvedė, uostus įrengė fi-. tolerantiškai gali bendrai dirb

ti ir spręsti sudėtingus veiklos 
klausimus. Jokio vienų prieš ki
tus piktesnio passiakymo, jo
kios įtampos ar 1

nikįečiai. Jie be mūšio laimė- * 
jo taikius ir ramius salos gy- 
ventojus, nes jie patys nieko

(sXuisSj.) . neimdavo be atlyginimo. Jie
Reikia neužmiršti, kad meis.daug pigiau, negu sėsti į suolą buvo pirkliai. Jeigu ką paim-

MALTIEČIAI - GERI ŽMONĖS

&Giiį meno kuopelė, nuo pallbergui susirgus ir ngalint cho-,. nc",zm'r1s"- ««■ p.gmu negu sėst, j suol, novo p.rk>a>. Je.gu k, pa.m-
shsinrganizavimo p r a džius,Imi vadovauti ji pake,!'- ,nu- “ le ? k”ra>la™ »• mokytrs. Jpgt, būeta.r ska,- jtayo, tar k, nors .r duodavo,
kas nitai pastato vien, ar du zikas Povilas Mieliulis. P"“ s,m*us ^al k°- 'P. Parašytas knygas Katp visi prrkl.au jie malhe-
sįidinimus. Tai ištvermingiau1 Povilas Mieliulis muzikos Wl>as'alc *•*»««•«. ap.e .Valios salas .r jos gyven, ė.Us apšaudavo,, bet Jiems lai

' Lvi lln I I ZkC zwziinri rf «■»!».» vinrsy Limo Irk » - •» kll Ir, -rsl.vxsA 1 n H n I - zl/l 11 rr n A O J1 .. v «•

sįas lietuvių .tęatrinis vienetas mokėsi Chicagoj Metropolitan 
Chicago j e ir gal būt Jungtinė-■ School of Musik ir privačiai 
į>e ^męrikpą Valstybėse,’ Jų pas Maximilian Schmmrller, Ro- 
^arbą verta pamatyti.- 1 į bert Wang, Herbert Silberstein 
-4 Kapų pūpsimo dienoje uni- ir prof. Vladą Jakubėną. Mo- 
fnrnįįipti „šauliai ir šaulės lan- kytojų vardai rodo, kad muz. 
ko juiriisiųjų šaiilių kapus. Tai ,P. Mieliulis yra gerai muzikos 
'graži' , trajdiėiją,ją Vytauto 
pidž. ŠajįjĮų . rįnktįnės nariai 
kas, metai vykdo.

saųfių rii^ttinės renginys — 
galius, kaip visada, gerai pa- 
sisėkė; Svečiai į salę netilpo. 
Baliaus programą išpildė: S. 
Petrauskienę,/J. . Jasaitytė ir J. 
.Plątąkiš^ Rinktines nariai ruo
šiasi kitai rinktinės tradicinei 
Švęntęi —. Joninėms,

srityje pasiruošęs. Jis taip pat 
yra kompozitorius. Jo kūriniui 
rečitalis buvo išpildytas sh'gi- 

■r Pavąsąriųis . Vytauto Didž-i nio orkestro 1975 m. lapkričio 
mėn. 9 d. Prie orkestro buvo 
prijungta visa eilė dainininkų. 
Choro repeticijos vyksta kiek 
vieną pirmadienį 7 vai. šaulių 
namuose. Laukiama įsijun-l 
giant naujų dainininkų, vyrų 
ir moterų, šaulių ir ne šaulių.

J. Alksnė

j ' j Jao'karlf laikii atspausdintą !r galima gauti knygą rinkoje

t i 2 CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
r-Alekso Aferose knyga aprašanti paskutinių 30 (1869-1959) metą ; 
: Oleągoa iietartą gyvenimą ir ją atliktus darbus 664 psl. Kaina i

Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

/ Kąylsje. appriyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
fietnilu ironijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- i 
Baigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 :

M titorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografl- i 
Į dokumentai katalikišką, socailistinių, laisvamaniškų ir 
dtedjų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- .

"‘“tafieli ilą knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
y -*pgaga

IETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
( . vardu ir pasiųsti: . I
Šo. H&tated St, Chicago, JU. 60608

tai Maltos ordino galia pasi
baigė. Napfdednas paprastai 
surinkdavo pakeliuje vertin
gesnius dalykus, bet Maltos or 
dino jis nelietė. Jį, matyti, pa
veikė maltiečiai kariai, pajėgę 
pasipriešinti turkams, musul
monams ir arabams, bet prieš 
Napoleoną jie nesipriežino 
Maltiečių tarpe jau nebuvo tos 
kovos dvasios. Jie jau nežino
jo už ką galvą guldyti. Kai kry 
žiuočiai ėjo į Palestiną, tai jie 
žinojo, ko jie ten eina, bet kai 
Napoleonas rengėsi paimti vi
są salą,. tai’ paskutinis meistras 
nežinojo, ką daryti. 0 kai meist 
ras nežinojo, ką daryti, lai Na 
poleonas padarė, nes jis žino
jo, ko jis nori. Jis rengėsi plan 
kti į Egiptą, tai Malta jam bu
vo .reikalinga laivams sutelkti 
ir ilgesnėn kelionėn pasiruošti.

Jeigu jau tenka važiuoti į 
nepažįstamą kraštą, ir jeigu 
nežinai vietinės kalbos ir ne
turi jokios nuovokos apie mi
nėtos valstybės ar tautos isto
riją, tai geriausia paimti ge
rą gidą. Aš žinau, kad tai bran 
giai kai nuoja, bet reikalas vi
suomet apsimoka.
Niekad nebūčiau galėjęs pers 

kaityti tiek knygų ir išvartęs 
tiek enciklopedijos puslapių, 
kiek man per tris dienas Te
resė Zamitaitė pripasakojo ir 
priaiškino. Teisybė, jai turė
jau sumokėti už visą praleistą. čių. Ji žino, kaip žmonės 800 
laiką, bet man viskas išėjo metų gyveno, kai salas valde,

tojus, tai jau būtų geras pluoš
tas žinių, bet visvien žinios 
būtų ne maitLškos. Jos jau bū
tų prakpštos pro anglišką koš
tuvą.

Tuo tarpu gidė Zamitąįtė, 
turėjusi turtingą tėvą, kurįs 
savo dukrą leido į mokslą, 
man davė daugiau maltiškų 
žinių, negu angliškų. Kas ang
lui atrodo aišku, tai maltiečiui 
ne visuomet taip atrodo, Vi
sos trys Maltos salos ir ma
ža saliukė anglui atrodo vie
nodos. Jų kilmė ta pati ir jų 
gyventojai tie patys. Tuo tar
pu Zamaitaitė jau kitaip gal
voja. Ji man pasakė^ kad kiek 
vienos salos gyventojas -kitaip 
kalba. Jie visi kalba maltįškai, 
bet ji, pasiklausiusi jų kalbos, 
tuojau pasakys, kai .sis mal
tietis yra ši Como salos, d anas 
iš Gozo, o jeigu reikalas eina 
apie pačią Maltos salą, tai ji 
pasakys iš kurios Maltos vie
tos tas pilietis yra kilęs.

. Aš, pavyzdžiui, būčiau ture-- 
jęs kelias istorijos knygas skąi 
tyti, jeigu man būtų atėjusi 
mintis patirti daugiau žinių 
apie Maltos valdytojus. Tuo 
tarpu mano gidė Teresė, iškir
to kaip poterius-.vieną nuo ki
to, . Ji labai gerai . žinojo Mal
tos gyventojų seną istoriją, 
kai saloje dar nebuvo finikie-

labaidgug nepadėdavo. Ir pir 
kliai gali žmogų vieną kartą 
apgauti.

NUOTAIKOS ALTO 
SUSIRINKIME

Gegužės 7 d. Chicago Savings 
įvyko ALTo Chicagos skyriaus 
metinis susirinkimas, *' Įėjimas 
ir dalyvavimas diskusijose. bu
vo laisvas. Susirinko'ALTo vei
kėjai ir nemažai svečių. Apsi
darius beveik visi pažįstami

• Bitė vra nuostabus vabz- avus |7in. i von JO jv>— .

kios įtampos ar neapykantos, ^ys. Ji negirdi, bet turi net a 
Aštriau buvo pasisakyta tik|a^’s *r uodimo bei kvė
pinės talkininkavimą Lietuvos 
okupantams-

Kaip žinome ALTą organic 
zavo seni Lietuvos ir šio krašto 
vaikėjai patriotai. Tų garbingų 
žmonių, kurie ALTą kūrė ir ei
lę metų stovėjo jos prysakyje j 
jau ir gyvųjų tarpe nėra. Bet ilgiaLl už darbininkes, 
kokią sveiką nuovoką jie turė-jj^ bitės nemato raudonos 
jo dėdami šios organizacijos Spa]vos, kuri yra ryškiausia ir 
pagrindus. Joje jau tada sutil-1 dažniausiai pasitaikanti žieduo- * * * — * *

pavimo takų. Kol surenka sva
rą medaus, bitė nuskrenda apie 
50,000 mylių — taigi du kart 
aplink žemę. Skrendant, bitės 
sparneliai juda iki 11,400 per 

s minutę. Gylį valdo 22 raume
nys. Tik karalienė įgėlusi ne
miršta; Ji gyvena net 50 kartų 

. Nuosta-

po visų pažiūrų žmonės, o ir 
dabar, jau po daugelio metų, jų 
darniu darbu tenka tik pasigė
rėti. . .

Nejučiomis kyla mintis: — O
kaip būtų naudinga ir gera, kad! Ęet deja...

se.

tokia dvasia šiandien viešpatau
tų ir Lietuvių Bendruomenėje- 

P. Venclova

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, -poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psh, minkšti viršeliaį.........—....... §8-00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS ^MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai ___________ ____________ __ _______ _____-50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PPJSIMINIMAL

296 psl., minkšti viršeliai _. .§5.00

166 psh, minkšti viršeliai —- ----------------- ------------------ --------§4.00

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuį.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu: . *NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

pvlkty knygų,. kurios papuoš bet kokią

MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 
$8.

PRAEITYJE. Netolimą Įvykių pristalnl-

■ S’-I.tjrti į 12 dalių- 
Dr.Ktey*Grlnlu«, 
2fists vilteliais. 
-Pr»L Vacį BlrfUka, 

RUA, I daMs.
V.” teitais — $2,00;

ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
338 pgL Kaina $6.00. Minkštais virš. 
SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 

208 p«L, Įrišta — $3,00, minkštais vir
ti dalis, 223 psL, Įrišta — $3,00. mlnkš-

Grs- i

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 11:00 v. v. - 1490 AM 
Sėst. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r.-1230 AM 
Veda K. BRAZDŽIONYTf

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Tekf. - 778-5374

'»• parttetną
Janina HarOn

$2.08
— Tsmsšeustas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 

r Labguvos.apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu- 
ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Lietuvoj 
buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

», TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminlmaJ

POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232

reikia pridėti 25 d pašto Išlaidoms.

NAUJIENOS,

t ilttl S. Hoisted St, Chicago, HL 60608. — Tel. HA 1-61Q0

Pas mus laupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

$xoe

rtTZl KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE f
..'■■■' LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Amas Dauparat. ŽEMES 0KIO ŠVIETIMAS. Studija. Išlėto 
į CMealofe 1988 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 

teste ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalia; žemės 
Mo Štiėtinkaa Uetavoje.

Aatefto sava žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
•Mtą Mteukdte Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtą su- 
ttetea gn&M Mangūsių ir suJrlejrtėjunią Lietuvos politinių, ekonoml- 
tą ii kuitBrinfai laimėjimų; šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 

iuti gavo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Europos tautoms”.

* Knygos' apie šėmės ūkĮ atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
iteeUVU Beturiu tadtos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po m- 
taūii JZbla&yta liėtavtų absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
Ktūnl arte tklninką valkai, reiškia, kad H knyga bus brangi abeo- 
raBai Uetuvtų daugumai, ypač kadangi-knyga su tokia meile Lietuvos 
temai ptnfrta. kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
aatocteus mrlama Uet&vai Mals Sodžiais: "Dėkingas sūnus — myli- 
tesi Tevynal UetavaT.

liyfbs W0 pūdapių n daug vtlsdeUų ir lentelių, kaina tik $8.00.

dlkl arta Money Orderi Notei tokia adreso: .

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikta. 156 psl.

minkšti viršeliai __________________ ___ ________ $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai.......... .............$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl. _________ _______ $1.00

173S So. Halsted Street, Chicago, Illinois *0608

otis ir

JTIf 8«. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 80608 
Oav* ftnlfna, toojra knygą pateųteBK,

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša Nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
•neša *

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS*
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 2W p«L. UėčtončtoZ 1MB 

metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio Jaunas dienas ir suaL 
rūptalmą. _______________________ ______

Dr. A. J. Gu»Mn — DANTYS, ją priežiūra, sveikau ir groK*.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________-
Minkštais viršeliais Ūk___________________________

Dr. A. J. Guaaan — AUKŠTA KULTORA — ŽIAURŪS tMONtt.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ____

taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus JakĮ arba monay ardarf, pri* 
nurodytos kainos prldodant 50c. parsiuntimo lUaldema.

Galima

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. *0608

$oo

tioo 1800 So. Halsted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
Įsteigta 1923 metais. ' v - Tel. 421-3070
' / Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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hree months. Canada $30.00 per year; 
jiher countries $31.00 per year.

15 cents per copy
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melams _______ ,____
pusei metu_________ —.
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$16.00

$8.00
$3.00
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gieULtna _______
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Naujienos eina kasdien. Ifakiriui 
sekmadienius. leidžia Naujienų Bei 
drove. 173S So. Halned St. Chlca^ 
OI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Honai 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJLENV rastinė itcart kasdien, išskyrus sekmadieaiuK aa*
9 vai. ryta iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12'vai

Marquette Parkas pagalbos neprašė
Jau kelinta diena anglų spaudoje pasirodė įvairios 

žinios apie Marquette Parkui organizuojamą pagalbą. 
Vėlyvą rudeni, kai pradeda pūsti šaltas vėjas ir paspau
džia šaltis, tai kalbos apie pagalbą Marquette Parkui ke
lis mėnesius aptyla. Bet kai oras atšyla ir kambariuose 
neramūs charakteriai nepajėgia išlaikyti, tai prasideda 
demonstracijos ir “pagalbos” organizavimas.

Praeitais metais net iš Detroito buvo vežaiiii pagal
bininkai į Marquette Parką. Pirmiausia jie norėjo paro
dyti Marquette Parko gyventojams, kaip reikia maršuoti 
miesto gatvėmis. Vėliau jie buvo pasiryžę parodyti, kaip 
reikia laikyti didelius parkus pavyzdinėje tvarkoje, kaip 
gražiai parkuose reikia auginti žolę, valyti takus,- švarą 
palaikyti apie krūmus, ir, svarbiausia, kaip parkuose pa
laikyti saugumą. Detroitiečiai ir kingininkai nekvietė 
Marquette Parko gyventojų maršuoti į rytus ir patikrin
ti, kokia Pietryčių. Chicagos parkuose yra švara, tvarka 
ir svarbiausia, koks ten jma saugumas. Jie norėjo prie
varta įsiveržti Į švariai užlaikomą Matquette Parką, kad 
“parodytų”, kaip tame parke galima ruošti gegužines ir 
džiaugtis gamtos grožiu, .gėlėmis ir medžių pavėsiu.

.Chicagos policija, protingo negro policijos karininko 
vadovaujama, praeitais , metais ■’ apsaugojo .; Marquette 
Parką nuo visų Pietų' Chicagos parkų Jikimo. ^Protingi 
miesto administracijos pareigūnai davė policijai reika
lingus Įsakymus neleisti tvarkos ardytojams ardyti tvar
kos ir be reikalo neerzinti savo prakaitu duoną užsidir
bančių lietuvių ir kitų gyventojų pavyzdingai užlaikomą 
Marquette Parką. Amerikos teisėjai, teismo posėdžių me
tu išaiškinę naujų “tvarkos mokytojų” tikslus, atmetė 
jų reikalavimus, o kreivus advokatus gerokai apibarė už 
kurstymą kelti bylas, kai tokiom bylom nėra jokio pa
grindo.

Marquette Parkas buvo įkurtas, kanalizuotas, iš
grįstas ir išcefnentuotas be jokių kitų miestų arba laukų 
gyventoji pagalbos. Marquette Parkas pastatė savo ligo
nines, mokyklas, vaistines, bažnyčias, valgyklas ir finan
sines įstaigas Marquette Parko gyventojams nereikėjo 
važiuoti į kitus miestus mokytis, kaip reikia susitvarkyti 
ir naudotis šių dienų gyvenimo patogumais. Iki šio meto 
Marquette Parke buvo pavyzdinga tvarka. Ne tik baltie
ji, bet ir juodžiai eina į Marquette Parka pasižiūrėti, kaip 
tie visokį lietuviai, lenkai-, čekai, žydai-, italai galėjo taip 
gražiai išsistatyti ir pavyzdingai gyventi. Iki ‘šio meto 

. Marquette Parkas mokėjo ir apsiginti nuo. “mokytojų”, 
kurie dar neparodė, nei vienos" didmiesčio apylinkės, ge
riau sutvarkytos negu Marquette Pai-kas. Jie ’ elgiasi, 
kaip tie Lietuvos okupantai. Spaudoje skelbia apie hepa- 
prastai didele “kultūrą” ir našius kolchozus, bet kai lietu
viai nuvažiuoja į Vilnių ir prašo parodyti jiems tos “aukš
tos kultūros” centrus, tai nerodo. 0 jeigu kuris be leidi
mo drįsta leistis kelionėn ir stengiasi 
kultūrą pamatyti, tai juos areštuoja,

Kauno bazilika

JONAS KAIRYS

ŽMONIJOS

reigunai serga seM įsisenėjų- NAIROBI. Kenija. Ugandoje 
Šia biurokratizmo liga, nesu- įapų tyla. Masi-
geba tinkamai savb pareigų • xmnniu _a_i. »- ... ... mo žmonių per sienas bėgimo
allfttt. korupcija vargina juos Mun^ėjo iki la}j,iOlo
Kita kaltė ta, ad Įsiga ėj^ Aminui opozicijoje buvusių 
paprotjs auginti vmkus tik genčių vie.
kaip darbo įra iun, a ici-(^ pavienioms ekzekucijouis 
ms skonis ir tinginystė. Nesu
gebėjimas maisto "padalinimo 
ir nuolatiniai tarptautiniai jų ., 
ginčai sudaro ypatingai keb- ‘ 
l’as problemas. I -

Taip įsigalėjęs per amžių ..
paprotys ir menkas išsilavini- 
mas kaip koks stabdys trugdo/ 
progresui žemės ūkyje ir in
dustrijoje. Indija priėjo kryž- 
kelį ir tenka dabar laukti ką 

metais vien iš JAV teko įyež- ji pasakys netolimoj ateityje, 
ti devynis milijonus tonų mais kur ji pasuks, nes badas turi 
to. šeši šimtai laivų armada’mažiausiai kantrybės, 
plauke per vandenynus su 
maistu iš JAV, Indijos bado 
aukoms '-maitinti. Apie 60 mi
lijonų žmonių buvo maitina- dų ne vieną kartą praeityje 
ma tiesiai nuo laivų. Praktikai Istorija kalba apie labai (tide- 
parodė, kad žmonių perauglis 
viršija visokių maisto gamy
bos • priemonių , galią. Bet dar 
yra ir kitos priežastys.

Norint pažinti tikrąją ’Indi
ją, reikia pirmiausia pamaty-j 
ti jos kaimo gyvenimą. Apie, 

bilijono ekerių žemės dir 
bamos. Apie 80 nuošimčių žmo 
nių gyvena kaimuose, kurių 
metinės pajamos per kapita, 

■■ ’■ , g

jelės išdžiūvusios, plonos kaip 
degtukai, akys iššokusios ir 
plaukai pražilę, mirtis anksty
va neišvengiama.

Žemė Indijos šiandien kaip 
ii senovėje potencialiai der
linga. Apie ją kalbėjo palan
kiai ir Sicilijos Diodorus prieš 
du tūkstančius melų. Jis sakė, 
kad jos žemė yra derlingiau
sia pasaulyje; kad šaltinių ir 
lietaus vandens yra pakanka
mai ir galima ir du derliu kas
met užauginti. Apie 1650 me
lus penkios’ šeštosios gyvento
jų gerai mito, bado nebuvo. 0 
jau 1966 metais Indiją ištiko 
badas dėl maisto stokos. Tais

Badas praeityje

Žmonijai teko pergyventi ba-

Indija kryžkelėje ga ir gamtą palanki, kur gali- 
■ t v- j/ „ • • ma du derliu, kasmet užaugin-Apie- Indija daug pnrasvta . ; . , u- . , .

kaip apie turtingą žeme. Indi- !'• •*' 8*J**“, °°.TO <hrbH 
ja ir bado ir skurdo kraštas. >r '“įj?

Milijonai jos žmonių badauja, 
gyrena gah'ėse- po “dangaus "ilInlntJ- 

stogu”, žemė, nors ir derliu- :— Vaizdas pagaiėtinas, $a-

les bado nelaimes, kada tarp 
1059 metų ir 1350 Dietų buvo 
tiek išsiplėtęs, kad apėmė dau
gel valstybių. Egiptas nuken
tėjo ypatingai daug 1965 me
tais. Gi 1314 metais Anglija ir 
veik visa Europa turėjo nu
kentėti didžiausią badą, kuris 

įbuvo ,ir pavadintas ‘Juodąja 
mirtimi”.

1065 m. Egipte tik mažas 
gabalėlis duonos kainavo $40, 
mūsų laikų valiuta vertinant., 
Vienas kiaušinių tuzinas — 
$30, o bušelis grūdų — virš 
$50. Buvo atsitikimų, kad vie
na moterių atidavė tūkstantiės 
dolerių vertės karolius už sau
jelę miltų. Daug kas savo 
brangenybes metė tiesiai į 
gatvę.

Nemažiau nukentėjo tada ir

su muši maras ir persekioji
mams, panašiai kaip Sovieti- 
joje.

Teroras sumažėjo visai ne 
dėl kokio Idi Amino sužmonė- 
jimo, bet dėlto kad Aminas 
baigė likviduoti visus savo 
priešus — tikrus ar įsivaizduo 
tus. Paties Idi standartais, tai 
buvo labai sėkminga kampa
nija.

Ką ’tik praėjusiais keturi šis 
mėnesiais Aminui pavyko Vi
sose kariuomenės, saugumo po 
licijos, valdžios ir religijos va 
dų vietose pasodinti sau išti
kimus Kak va genties narus ir 
musulmonus. Visa tai kaštavo 
apie 10,000 naujų galvų, nes
kaitant nesuskaitomų visomis 
ppemonėnįis išnaikintų Ūgan 
dos piliečių nuo Idi valdžios 
pasigrobinao prieš šešetų me- 
-U-

Po paskutinių ekzekuėijų 
Amino valdžia atrodo susti
prėjusi. Jis vis dar daugelio 
Afrikos valstybių?“ tebeskaito
mas “truputj ekscentriku”, bet 
gerbtinu lyderiu. Jis taip pat 
pergyveno kai kurių valstybių 
ne Afrikoje pasipiktinimą sa
ro nežmoniškumu, hėp'raras- 
dams jam teikiamos paramos, 
ginklais, kariškomis reikmėno' 

mis jį- pr'ekyba.
Galbūt visi Ugandos pilie

čiai Amino nfekėncia, bėt ką jie

teismus it 
baudžia vien tik užtai, kad jie ryžosi patys savo aikimi 
tą aukštą kultūrų” ir ‘Meringus kolchozus” pamatyti

Nieko būtume nesakę, jeigu vien tiktai kingininkai 
būtų norėję “parodyti” Marquette Parko raibiems gyven 
tojams, kaip reikia vaikščioti gatvėmis ir palaikyti šva
rą pačiame parke, bet šiomis dienomis spaudoje pasiro
džiusios įvairios žinios verčia atkreipti j plaiftibjamą pa
galbą dėmesį. Nieko nerašėme iki šio meto, bet kai toks 
rimtas dienraštis, kaip Chicagos Daily News, komentuo
damas apie keliais metais planuotą, bet praktikoje nevyk
dytą pagalbą parašė net ilgą įžanginį, pavadindamas jį 
“Help for Marquette Park” 1977 m?geg. 18 d., 6 psi.) 
Niekad Marquette Parko gyventojai jokios pagelbos ne
prašė, niekad jie nesikreipė į geriau gyvenanŠas ir pavyz- 
riingiau tvarkomas apylinkes .pagalbos, o čia toks rimtas 
dienraštis pats siūlo Marquette Parkui ne tik finansinę, 
bet ir teisinę paramą.

Įžanginio autoriai mini FHA, HUD i’.’ kitas 'organi
zacijas, teikusias pagalbą visai Pietų Chicagai Jis nuro
do, kad namų savininkų ir visų apylinkių gyventojų pat- 
rys didžiausi priešai yra realestatininkai.. norintieji gali
mai lengviau pasipinigauti iš namų savininkų. Vienur jie 
skleidžia gandus apie kingininkų pavojų, kitur jie pade
da lengvomis sąlygomis, bet dideliais nuošimčiais gauti 
paskolas, vienur jie patys planuoja -sudaryti bendroves 
svetimais pinigais, tarytum apylinkėje nebūtų taupymo 
bendrovių, o kitur sulenda į namų, sarifiinkų Organizaci
jas ir iš vidaus bando palaužti savininkų atsparumą vai
kydami žmones iš savų organizacijų.. Bet lietuviai iki šio 
meto.mokėjo ir moka nuo įvairiausių sukčių . apsiginti. 
Jie pažįsta padorius realstatininkus, jiems patiki ' savo 
nuosavybes, o nuo sukto elemento jie imasi kitų priėmei 
nių; jų neklauso, suktybes kelia viešumon.

. Visa kita pagalbą, kurią Chicago Daily News auto
riai yra pasiryžę, suteikti Marquette Parkūi, yra bever
tė. Niekad Marquette Parko gyventojai- neprašė. Jie 
nesirengia ja pasinaudoti Marquette Parko -■ gyvėhtojai 
žino, kad neprašyto advokato patarimas nepageidauja
mas. Jeigii Marquette Parko gyventojams prievarta bus 
primetamos- tos įvairios FHA, HUD ir kitokios organi- 
zacijos; tai tadą jie kreipsis i teisininkus, kad padėtų 
jieihs apsiginti, jeigu kingininkai šiais metais bandys 
mokyti Marquette Patko gyventojus, kaip reikia vaikš
čioti gatvėmis ir šaligatviais, tai jie kreipsis pagalbos, jei
gu patys be jos negalės apsieti. Jeigu Į Marquette Parką 
koją bandys įkelti tiek sukti nuosavybių pardavinėtojai, 
tai jie patys mokės su jais tartis ir susitari! Jie žino 
vieną priemonę: nekreipti į juos dėmesio. Jie naudos do
rus ir teisingus pardavėjus, o nuo suktų trauksis, nesu
darys sąlygų jiems tarpti. • z K

. Mums atrodo, kad žinome Marquette Parko gyvento- 
jų nuotaikas. Čia galime pasakyti, kad jie nesirengia 
bėgti Jie jau kelihtas metas ginasi nuo neteisingų prana
šų, jie yra pasiryžę gintis ir šiais metais. Jie netik patys 
ginsis, bet jie gins ir tas įstaigas, kurias savo prakaitu ir 
santaupom pastatė, jie apsigynę nuo suktų realestatinin- 
kų, apsigins nuo jų ir šiais metais.

Manome, kari būtų geriau, jei nei Washmgtonas, nei 
didieji laikraščiai jokios pagalbos Marquette Parkui ne
siūlytų. tki šio meto Marquette Parkas tos pagalbos ne
buvo reikalingas., Jis gali apsieiti be jos ir šiandien, šios 
apylinkęs gyventojai mokėjo balas išdžiovfiitF ir įkurti, 
pačią pavyzdingiausią miesto dalį be jokios* pagalbos. Ta 
pagalba jiems ir šiandien nereikalinga. Būtųjisiems nau
dingiau, jei tą pagalbą nukleiptų ten, kur ji labiau reika- 
lihga, b Redaktoriai klausimą pirma pastudijuotų, su žmo 
nėmis išsikalbėtų, ir neorganizuotų pagalbojtiems, kurie 
još nereikalingi ir niekad jos neprašė.
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menkos vis 100 dolerių. Maži 
— 10 hektarų arba ekerių 
ūkeliai sudaro 90 nuošimčių 
žemės ūkį. Kas ypatingai liūd- 
,na, kada pažvelgi į du gretimai 
esamus ūkius, kada matai vie
no laukus žaliuojančius ir der 
lių puikiai augantį, kai kitojo 
viskis visu 100 nuošimčių nu- 
rudavę, skursta.

Dėlto ir ta išvada; kad'In-. 
dija vra dideliu kontrastu kraš Anglija. Karalius Eduardas II kiu šnipų ir seklių Tmitiu ne- 

jau nebeturėjo ko ir ant iOfiBR žodžio ištarti, nekalbant, 

lo dėlti Žmonės pradėjo val- 
: gyti šunis, kates, arklius ir 

net savo kūdikius. Vagys ir 
kanibalai areštuoti, patekę į 
kalėjimą, greit buvo sudrasky
ti į gabalėlius ir kalėjimo įna
mių sunaikinti. ‘ ■

Už vis didžiausias bado ir 
maro laikmetis tai "juodoji 
Mirtis“, kada Europą palietė 
badas vidury 14-jo amžiaus. 
Užėjo ne laiku netikėto oro 
pakaita ir sunaikino augmėiii- 
ją. Iš bado' ir maro išmirė nuo 
vieno ketvirčio iki pusės Eu
ropos gyventojų. Žiema buvo 
nepaprastai karšta ir sausa, va 
sara skitą. Ir vėl baisiausias 
reginys visur užvaldė žmonių 
dvasią. Kanibalizmas pasiekė _
niekad negirdėtos aukštumos, ryžiai. Iš bado išmirė nuo 200,-

Bėt Europa- atsigavo, nors 006 iki 300,000 žihonių.

faš. Ji antroji valstybė pasau
lyje savo didumu; pusė jos gy
ventojų gyvena be namų, be 
pastogės, kur daugelis gimu
siu ir niekad nėra dienos gyve
snę namuos. . ;

Tai ir iškeikusioji CaJcuta 
— pasaulyje didžiausios galvi
jų augintojos ir mažiausiai 
proteinų suvartoja. Indas Su
valgo per metus 6 svarus mė. 
sos, kai kita dalis jų, tipiškėš- 
nės padermės; prisilaikydama 
.religinių varžtų ir savų papro
čių, mėsos nevalgo. Pienas, sū
ris; sviestas if kitdki proteinų 
valgiai retai kur valgomi;

Nors valdžios pareigūnai ir 
visuomeninkai ir bando įkal
bėti ūkininkams daugiau dir
bti ir mažiau vėikų auginti; 
bet jų pastangos-Bepadaro į te
kinėk. Priežastis ta, kad perji- 
dėliš beraščių skaičiuš — apiė 
2/3 nuošimčio ir Voš vienas 
trečdalis baigusių aukštąjį 
mokslą. Nėra gana inteligenti- 
nių jėgų, nėra kabi pagalbos 
teikti. Vargas ir tame, kiti 
mokslą baigusieji vengia saVo 
artimųjų beraščių ir kaimynų.

Negalima indo įtikinti, kad 
ir mėšlas yra trąša, o ne ku
ras. Kad pienas galima valgy
ti ir nėra karvės šventos, kad 
kiaušinis reikia valgyti, nėrš 
vištos išmata, žuvis proteimį 
produktas, o he dvasių savas
tis.

Taip pat neįmanoma Azi
jos padermių įtikinti, kad j(į 
papročiai klaidingi. Juose įsi
gyvenęs tabu liek stiprus, kad 
dar turės«praeiti daug laikė 
kol jie pajėgs jūo nusikratyti.. 
Jie tiki, kad valgant kiaušinius; 
galima netekti vaisingumo. Jei 
mergina geria pieną, ji nega
lės niekad ištekėti, o vyras; 
valgydamas stirnieną, pasida
rys kaij> SlFrha. Jie
mėgsta aūginti vištas it galvi
jus, bet jų mėsos nevalgo. 
Augina juos lik del grožio. Iš 
sviesto dirba irtuilą, bet nevai- 

Sd-
Indija, taip ir pasidaro, vi

sų galimybių kraštu, bet nesu
geba ir sau maisto ganėtinai pa 
sidaryti. Priežasčių labai

ginklus, o pilečia apsupti tan
kiu šnipų ir seklių tinklu ne

apie bet kokų opozeją.

• Avies ir ožkos mišinys, var •

pędų< griovį bet niekuomet nė- 
peržengš ištemtą ar padėtą ant 
žemės siūlą. Vikūna yra garsi 
savo vilna,ypatingai žieminiams 
drabužiams. .

1
■ , ■ . ' ' - . 'J . ■

dar ir buvo bado nelaimių, ta
čiau iki 1840 metų didesnio 
nebuvo; kada vėl netikėta gain| 
'tos bausmė sunaikino visą 
Airijos bul'rių derlių. Taš ai-| 
rių bado mėtas tęsėsi per de-Į 
šimtis metu — iki 1840-1850 
m. 1845, m. Ažfioš bulvės iki 
vienos supuvo. Jiems bujvf 
buvo tas kas Azijos tautoms

Pailtainko A. Cooptr-Skvpo wn<n
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DR. K. G. BALURAS
AKUtERIJA IR MOTERŲ ui GO S
GINECOLOGINt CHlRURG/JA ! 

6449 S*, buliški Rd. (Crowford

Medical BuiJdinf)- Tok LU 5-6446
PrHnft ligonius pagal susitarimu. I

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004, Šimtuosius amžiaus metus va-

Parkinsonizmas -— viena is noujųjų 
civilizacijos, aplinkos taršos liglj

Medicinos mpkslininkal pen-jšlngai.
kiasdešhnl uosius ir Šršiasde

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA

Telėf. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 53/ FLGIN, ILLINOIS

DR. FAULV.DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community t klinikos 
Med cinos d rektorius

< 1938 S. Manheim Rdw Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—-3 vai?
. Jok $62-2727 arba 562-2728

1 Rex.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kodziė Ava., WA 5-2670

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

. TEL. — B 2 3 5893

Dr. a. b. gleveckas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 10&<J Street 

Valandos pagal susitarimu

489-4441; 561,-4605- 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
- 1002 N. WESTERN AVt. 

5214 N. WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 va!.

OPTOMETRFSTAS

būdavo tiek smarkus, kad kam 
nors įėjus į kambarį jis savo 
ranką, prisėsdavo kad nepaste 
belų drebėjimo, žinoma, jis ne 
rakdavo paslėpti savo galvos 
drebėjimo ir veido išraiškos.

Drebulys ir sustyrimas Žy
miai pasitaisė. .Dar neseniai 
jis begalėjo judėti aplinkui, la
bai lėta, medine eisena. Dabar 
jis vėl vaikšto tr iš kėdės štsi- 
kelia. !*rieš L-dopa pradedant 
vartoti’jis nebegalėjo mos t i- —
guoli rankomis, n’ei atlikti pa-. ““° pasaulinių ir būti patinkamais Dievui 
prasčiausių automatiškų jodė 
šių. 7. ėr

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlSKINIM
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Apsivilkite Viežpažiu Jėzumi Kristumi“.-----Rom. 13:14.
Šita* patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti Šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesi ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime Msomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats ’mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes sttLgiamės numarinti senąją'prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus, ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais

VTM fino, kad mirtis yrs ilsun h paliečia klakvtaną. Bat kur yra mL 
rus.»fi? 3 tą klausimą atsakė knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
AAt-nokamai. Rašykit*: ,

i F. ZAViST 3715 WEST 66th S^RSET. CHICAGO, ILL. 60629 
FATCKSLINLMAS v ♦ - IV. RAŠTO tyrinėtojai

i . •
?. m. gegužės mėn. 18 d. Hšu- 

jienų Kr. 117, taisant korektūros 
klaidą, nurodytas straipsnis 
“Laikas melo nepanaikina“, o 
turėjo būti A. Svilonių'straips
nis “Kokiu laišku nereikia ra
šyti”. ,

Atsiprašom.

Liyos priežastys

Kaip ii* dėlto ihiricinsono 
■ga p’rasidėda, ir Šiandien dar 
Wefabai aišku. AišArfiritna, kad 
kai kurios ’ti'ervų celės pavienė 
še stoieįįenų1 dalvKe Šuftyksta ir 
rtiVo nebegali atlikti sau skir
tį fahkcijų. Kodėl tMp atsitih 
ka, taip pit ‘dšr bepatirta; be 
įvairių kitokių aiškiniuių, Par
kinsono liga gali būti sukelta 
dėl nepakankamo smegenų ap 

, rūpinimo krauju.
Bendrai, Parkinsono nuo 

ligos pHežascių medicina iki 
šiol pilhši nėtnH. Laimei, nie- 
dtcitia j an tnri 'pasirenkamai 
Yhedikarhė’hVų, kurių dėka Par
kinsonizmo simptornai bemaž 
ko pašaK’hanii. N6r$ Pai-kinso 
ligos visiškai nusikratyti var
gu begalima, tačiau griežtai 
prisilaikant daktaro nurody
mų; svarbiausias tos ligos sim
ptomas, judėsiu sulėtėjimas. t ,

. • . . •Arenitefctairaumenų sustyrimas pastebėti 
nai sumažėja.

Dr. T. R. Van Dėllen tvirti
na; ,kad Parkinsonizmo sukė
lėjų tarpe įskaitytini per ilges
ni laiką apsinuodijimai anglies 
viendegiu (carbon minoxide) 
manganu ir encepnalitis- (sme 

i genų uždegimas), didžiąją da
limi yra senųjų (žmonių) liga, 
tai arteriosklerozė tos ligos 
sukėlėjų elėje turėtų užimti 
pirmaujančią vietą.

Medicina- aiškina, kad dau
gumas Parkinsono Iigo| prie- 
žaščių yra chemikalu ir dopa- 
miho šDffėgenyse sumažėjimas.

Gydantis L-dopa kapsųlėihis 
turi praeiti bent 2 savaitės 
(net keturios) kol gerėjinias 
pradedamas pastebėti.

L-dopa (Levadopa) naujas 
efektingas tai ligai ilgai varto
jant L-dopa vaistas turi kai ku 
riuoš nemaloniu^ efektus (šir- 

TJ7.■" J.-. ” dies “pvkf^ihaš”, vėdiiihas ir
subhuskę. -Tie j ėt haliuciM.

vvkštafš Tėtė fte ti‘e^žštel5iWi'ąi. '■ \ - —-i h9
. ... , L \ x...jc’joS. Jei pra-aeda reikštis ha-

nei ~f a hgar Tuntai *, - >
jTacrentas su taiku pats 
-šli šėgbš liŽŠ'ėgtf iiiažgd šd-,, Datsi'rix tųiAgį nakeisti 
mėgstrii•išk^dlšk^ite^Ien-J>dt-ė pakeisti

oti. . .:
Nors liga ne gydoma liek lo- 

"i nueina, kad pacientas be pa 
'’albos hibkd'patš iiėbėgali pa- 
'iaįVH, tačiau jd iK-ašiii'ės jė- 
ios — ^okaš ir ’gabumai pasi
lieka. visiškoje tvarkoje. Tas 
'aktas daro juo dfčfėšhį Įs- 
)ūdį, k'ad'ž'hgi iš įia'čfėAfd Vėt- 
’o kaukiškos 
Jžiaht turėtų būti

dina ypatingai kritiškais tud 
atžvilgiu, kad tame periode 
pradeda reikštis tokios nege
rovės kaip širAjes infarktas; 

vėžys, arterijų sklerozė ir pa
galiau senyvo amžiaus Parkin-’ 
šono liga, pavadinta vari!n to 
daktaro kurs tą ligą ištyrė ir 
išskyrė iš visos eilės seno am
žiaus negalavimų ir negero? 
vių. I

ttuo

Ii-

Mažeika Evans

-- Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
^contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree. 
_______ _____ j-__________ ;____________________

DR.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 1s3rd 'STREET

Vai. antrėd. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtąd. nuo 5—7 vai. valę, 

OfFso telef.: 776-2380
- Naujas rez. tetef.: 448-5545 / *.

— 4---—:—~ >----------
■ i>i{. VYT, TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos

Ofisai 2652 WĖST 59th STREET 
ftl Pk 6-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4 jr *6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 Vai popiet fr Intu .laiku 

' . pagal susitarimą.

Parki nsono liga yra tikrii j r 
rimta liga, kitaip dar vadina
ma “paralysis agjlans”.

Sirnptdntiii ,

Drebėj imas: skirtingas
senatvės virpėjimo šavo vifenb- 
du ritmišku drebuliu, kurs ne
paleidžia paciento ir ramiau
siame stoVyjie esant. Charakte
ringa Parkinsono ligai yra va
dinamas “piliulių sukimo” dre
bulys; kada rankos nykštis ir 
rodomasis pirštas tartum žirnį 
trina Arba piliules suka. Kita 
tos ligos savybė yra “Taip ir 
N’e’’ gėlVoš lingavimas ir pur- 
•ymas. Atrodo, kad pacientai 
čia ųori kai ką patvirtinti, tai 
paneigti.

Veido kaukėjimas: pacientė 
veidas įgauna suštyrusir, lyg 
kaukes, veido išraišką.

'Kttlkėjnrm ir rašysenos pa
kitimas: kalbėjimas pašidaTo 
monotoniškas fr 'tyiešnis 6 ra
šant pabraiža darosi sniulkės- 
nė.1

Judėjimo kitimas: eisena pa
sidaro nebetvirta, pacientas 
eina lyg apšibrisdamas arba 
šliužindamas mažais žings
niais ir KSciŠtt. Tipingais Vra 
‘jimas priekin palinkus ran
kas nuleis tas laikant. <*

Muskulatūros p ak il'imas.

Muskulatūra ir šųnariAi daro- 
;i

SUSIRINKIMU

tavo. kad Šį pa va* 
bokštas dar 
gauna daug 
bokšto kry- 

praktiško

nos tyrinėjimo 
visos Indijos m 
įvykusiame Bh 
te, kad augalai

VISOS

LIETUVIU Žagarės Klubo priespūs- 
melinis nariu susirinkimas ivyks sek— 
madienį, gegužės 22 (L, 1:00 vaL po
piet naujoje vietoje, 4500 S. Talman/ 
buvusioj Vengeliausko vietoj. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes Po šio su
sirinkimo bus 3 mėn. atostogos. Rei
kalui esant kreipkitės i valdybos na
rius. - - ’ ,

Po susirinkimo bus. vaisęs.
Rože Didzgalvis, rast

ŠVČ. Ai. MARUOS Gimimo para
pijos .50 metų sukakties minėjimas 
įvyks gegužės 22 d. 2 vai. popiet baž- 
nycoje. Kviečiame ponias ir paneles 
su tautiniais drabužiais prie vėliavų 
palydos, o vyrus vėliavų* nešėjais. 
Informacijų teirautis tel, 434-3713. .
(R) LB Marqueftte Pk. ApyL vaidyba

centre pranešė 
diku kongrese, 
banes ver mies
mucuna pru- 

vrta turi s Avyje L-dopa ir ke
lias kitas substancijas, kurios 
pasirodė dang efektingesnės 
Parkinsono ligai gydyti.

Parkinsonizmas įr L-dopa

Mrs. P. Nt iš Clevelando rašo:
Mano 58 mietus amžiaus vy

ras kurs turi , parkinsonizmą 
(drebiantį paraližių) yra visai] —-—• .v. ; 
kitas žmogus, kai • daktaras^ CICERO jūrų kuopos Klaipėdos-šau- 
iam nrirašA T-dona Jis norą Uai ir šaulės renkasi gegužės mėn.jam prirašė L< <iopa. jis nėra d 12 30 prie

A'isu 100 nuošimčiu geriau, bet j no parapijos mokyklos, kas turi su 
pagerėjimas yra d'aug didesnisį^S’Š^ffi^. j

negu dr^oiriė tikėtis. Kartais- Dėl neaiškumu skambinti man teL 
i j , : - 652-8168 arba Augustinui Ašokliui,JO dešines rankos drebėjimas tet 863.2774. Stepas Paulauskas

Ai j c i] os. Jei pracreaa reiKsiis na-
omą; nfenii^ Sr širdies

3a^s n e i nereguliarumai. Dr. Van Del-

VENECUELOS Lietuviu Klubo su
sirinkimas įvyks' sekmadienį gegužės 

^22 d., 4500 S. Talman, 2:00 vai. 1>- p. 
] Narių dalyvavimas būtinas. Valdyba

liai ir šaulės renkasi gegužės mėn.
22 d. 12 vai. 30 mm. prie Šv. Anta-

Dr. Kazimiėhii ir Daliai Bobeliams ir vi-

P. ŠILEIKIS,O. P.
ORTHOPEDA§-PROTEZISTAS 

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

2650 V/ešt <S3Vd Sr.; Chicago, ’fit. 60629
•TelBf... PRospfcct 6-50S4

amantadmu, — žinohia tik su 
savo daktaro pritarimu.

. Indiįa^tirta 'ndują paistą

New Delhi. Indijos zinoksli- 
ninkąi .patyrė, kad ekstraktas 
vieno mediciniško augalo Par 
kinšorio ligai gydyti teikia'efe- 
ktinįfesnį vaistą. Iki šiol efek
tingiausiu vaistu pripažintas

Mokslininkai lyrfWeto- 
jai dirbantieji Indijos medici-

sai jų seimai, jų

Sūnui ir Broliui JULIUI

mirtis, skausmo valandoje reiškiame gilią 
užuojautą, ■ . . ' '

JAV- LB (R) Cicero Apylinkės Valdyba

. -Gėlės- -visoms progoms 
BEVERL,Y -HiCuS 

1443 WEST 63rd STREET
Vefcfoftei; PR 8-0833 b PR 8-0334

Taip į>įf naujoji Barbaros ir 
Gėha JDrtsFųv krautuve 

. /THE DAISY STORE
V918 Southwest Hwy; Oak Lawn, 

Tft. 499-U18

Mirus A. t A. malimam

juliui vyTaUTUi,

Mirus- gražiai- išaugusiam septyniolik-
♦ t

mečiui sūnui,

JULIUI VYTAUTUI,

'E RK KAUSTYMAI

reiškiame gilią užuojautą jo tėvėliariis dr. Ka
ziui ir Daliai Bobeliams, vfebi jų šėimai ii* kar
tu liūdime. '

(R) L.B.M.P. A pyL Valdyba ir įtariai

C - ; - S
drąsiam ir eh'ėrgihgaih pavergtos Lietuvos 
reikalų gynėjui Di*. Kaziui Bobeliui, ryžtin
gai jo darbų rėmėjai žmonai Daliai ir jų šei- 

artimiesiems nuoširdžią užuojautamai bei 
reiškia

M 0 V I N 6 
Ltidlmaft Piln< ♦pdrau'd# 

3EMAv 
į į p n t m a f 

Tel tok 5-W63

Dr. K. Dabrila,

Inž. Edm. ir Jūratė Jašiūnai,
JOHN

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tėl.737-8601

EUDEIKIGAIDAS - DAIMIT
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJAMO ĮSTAIGA

- 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
*• Teb-. YArda 7-1741 - 1742

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

Wfe&WoS AiR-CONDlTlONED ROPLYčiOS

f HVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

' 2533 W. 71si Street .
Tdef.: GRovehill 6-2345-S

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

TRYS MQDERNiSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTfi TUTO’MČBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių

Laidotu vi ę

' Dire K torių
Associacijos

AMHULANCE 
Patarnavi
mas DIENĄ 

IR NAKTŲ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L11UA.MCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Butkus - vasaitis
144C So. 50th Avė, Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

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

T
4

. Gyv. 3020 V/est 60 Street.

Mirė 1977 nt gegužį 16 d., ld:35 Vėl. ryti. suIJukęs 81 rietą 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 64 foetus. .
Paliko nuliūdę: žmona Ursula (rankutė), 3 stinūs — Jakob, mir

ti Mity, Jbhn JY.’» Yrilrti Virginia: ir Raymond, 4 anūkai, 2 proanū
kei, brolienė Bessie Sudlla su sbima ii - kiti giminės, draugai bei 
pazįstaYnL t . . i , ■ ;

Velidfos bi>V6 brolis hrinrtiq Alex tr Albfo.
Kūnas pašarvotas Petkaus Slarąuette koplyčioje, 2533 West 

71 Street , t
Periktidiehj, gegužės S!0 difetTą 3:15 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios į šv. Juozapo par. bažnyčią, 8801 S. Saginaw, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a, JOHN SUCJLLOS giminėj draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti IžidotuVėše ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmon^ synūiw giminės

LaicfbttiVių tftrėktdnus DohAld A. Petkūs.
Laidotuvių direktorius Dtonald A. Petkus. Tel 476-2345.

....................II. ■I——.. ... ....... .. ,1 WWW

Dr. Jonas Šumskis,

Kazimieras Povilaitis,

J. Blažys,

V; Kožica,

Ppteraitienė,

. Regina ir Mykolas Simokaičiai,

Anelė ir niaj. Bronius Ambraziejai

tEORCĖ F. RUDMiNAŠ
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tėti YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICZ) • ..

2424 WEST 69th STREET . RFpubl’c 7-1213
Ž3Ū VrEST 23rd I»LaCE • Virginia ?-€672
11028 SOUTHWEST fateftWAY. Palos Hills, III 974-44IU

P. J. RIDIKAS -
3354 So. HALSTED STREET Phofle: YArdi 7-1911
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Namai, Žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, lemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE
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■Sofija Daakutė ir 
Kosnionaitė ta p pat Jolanda ir 
.Xeniikq (iriyaliūnaitės išpil~\ 
dys porinius muzikos kūrinius 
Mariigirdo Motekaičio studijos, 
piano ir vargonų klasės vyhes-J1 
niųjų mokinių bei debiutani- 
čių koncerte šį penktadienį, 
gegužės 2(» d, 7:30 vai. Jauni
mo centre. Klasikinius bei po
puliarios muzikos dalykus so
lo išpildys Valerija Maze, Leo 
nas Putlius, Laura Pulriūtė, 
Paulius Alekna, Rima žukaus 
kaitė, Audronė Jakubauskaitė,] 
Don Jervis, Ginta RemeikytėJ 
Sofija Daukutė, Lisa Kosmo- 
r.aitė, Vitas Laniąuskas, Vikto
ras Radvilas, Debra Kosary, 
Povilas Krutulis, Laura Lau- 
ciūtė, Laima švabaitė, Marijus 
ir Linas Kelečius, Daina Tite- 
nytė, Vita Rainytė, Audra Alek 
naitė. Edwin L’dani, Jolanda 
ii Nemira Grigailiūnaitčs. Re
čitalio užbaigai studijos vedė
jas ir inokytijas muz. M. Mote 
kaltis pagros Rachmaninovo 
39-to kūrinio 5-tąją dalį. Visi 
kvečiami koncerte dalyvauti ir 
‘pasilik ti užkandžiams-paben- 
drauti sujaunaisiais meninin
kais. Užkandžius ruošia moki
nių levai, vyr. šeimininkė Joa
ną Krutulienė.

— Juozas Bayd}in», LB Mar 
Ijquette Parko apylinkės pirmi- 

2*' įlinkas, lankėsi reikalais Nau
jienose. Dėkui už vizitą, ir ta 
proga įteiktą dešimkę Mašinų 
fondui.

— Muz. Juozo Grimskio va* 
d<> va ujamam Kasine Lietuvių 
Moterų kvartete dainuoja Ona 

| Kažemėkaitienč, Brone Nekro- 
| šiene, Stasė Petrušaitienė ir 
| fda Tamulėnienė. Joms ajeom- 

J panuoja Viktorija Kleinotaitė.1 
Kvartetas yra pakviestas Bai
siojo birželio ir komunistinio 
genocido atiku minėjimo pro-j 
gramoje birželio 5 d. Cicero 
šv. Antano parapijos salėje.

I Ruošia ALTos skyrius, t
— Dr. Juozas Tautvilu, visuo 

menės veikėjas ir spaudos 
bendradarbis iš Gary, Ind., bu? 
vo susirgęs. Porą savaičių gy
dėsi ligoninėje, sveiksta ir tvii\ 
tėja namuose.

— Giedrės Žumbakienės dai 
lės darbų paroda bus gegužės 
22 —birželio 3 d^Northwes 
tern universiteto Norris galerF 
joj, Evanstone.

— Curie auk^L mokyklos 
Namų ekonomijos lektorė Lo^ 
retta kalbės apie moterų pa
grindinę aprangą bei madas ir 
kosmetiką pagal individuals 
asmens stovį ir būdą Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuj 
gegužės 25 d. 7:30 vak. Ruošia OCT

Jaunutis Puodžiūnas ir Violeta Karosaitė rodo jaunimui, 
kaip reikia mokytis gražiai šokti.

J. Puodžiūno bateto studijos 
dešimtmetis

SPECIALUS VAJUS
• šio vajaus sąlygomis gali

ma apsidrausti tiltf Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metu amžiaus.

> • Sveikatos patikrinti nerei
kia- . . ■ :

• šio vajaus metu apsidraudei
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metu mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų. , ..... ..  Tįį

9 Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) if ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue). <

9 Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis’

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas,- nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy
bės, apdfaudos, kadangi viskas 
brangsta. 7

9 Apdrauda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA Centras, 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius . •

9 Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų\ artimoj e aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis į SLA sekretorę:

MBs. G. MEtLICNAS
307 W. 30 Street

New York, N. X 10001

— ’’Pelkių žiburėlio” valan
dėlė šį ketvirtadienį, gegužės 19 
d. skiriama nįuzikai. Bus per-

— Glevelando lietuvių namų duota antrojLdalis Vytauto Stro 
bendrovei reikalingąs pastato, Įlios pokalbio^ apie įvairenybes, 
klubo ir valgyklos administra
torius, kalbąs lietuviškai ir ang
liškai, turįs patyrimo panašia
me biznyje ir sugebąs admini
struoti personalą. Pageidauja
ma, kad būtų prityręs maisto ir 
gėrimų -prekyboje.

Mokamas aukštas atlygini
mas ir nuošimtis iš operacinių 
pajamų gryno pelno. Sėkmin
gam administratoriui tai pasto
vus ir nuolatinis darbas.

Asmenys, kurie domisi šia 
tarnyba, prašau rašyti Lithua
nian Village Ine. pirmininkui 
adv- Algiui Širvaičiui, 877 E. 
185th St., Cleveland, Ohio 44119. 
Telefonas (216) 692-1222. (Pr.)

Moterų vienetas, visos kviečia
mos.

trūkumus ir naujenybės plokš
telėse. “P- girdimas per 
Margučio tarp 7—8 vai. 
ryto iš WNIB ‘stoties 97.1-FM 
banga. —

DOVANŲ PREKES BETKH- 
RIAI PROGAI — kristalas, P°r ' 
celanas, sidabras, gintaras, auk
so ’ papuošalai ir brangenybės. 
Didelis 14 ir 18 kt. aukso gran
dinėlių pasirinkimas. TERRA 
atidaro kasdien iki 5 vai., pirm., 

ir ketv. iki 8 vai. vak. šventadie
niais uždaryta. Adresas—Terra,

tel. 434-4660. '

Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

- TeL 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

IOHITĮMiMARIA NOREEKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Dldollc pasirinkimas geros roller įvairiu prekių.
MAISTAS If EUROPOS SANDELIŲ.. ..

Baletmeisterio Jaunučio Puo
džiūno baleto studija, dešimt
mečio veiklos būvyje, yra priė
musi — išleidusi arti t ūks t a ri
ties mokinių. Studija yra pa
rengusi ir scenoje pastačiusi 
aštuoniolika skirtingų beletų. 
Be to, studijos mokinių gru- 

> pčs yra attikusios Baleto nu
merius lietuvių statomose ope
rose ir paskirų sambūrių mu
zikiniuose pastatymuose.

- t?; baleto
studija yra įnešusi džiugų ap
čiuopiamą įnašą į Chjcagos 
lietuvių kultūrinį gyvenimą.

Baleto studija, dešimtmečio 
sukakties mokslo metų užbai- 
gtuvių proga pateiks *?itin sti
priai parengtą programą: at
liks klasikinį baletą “Mažoji 
suinta” — B. Dvariono ir “Par 
puliarioji Mylynoji Rapsodi
ja”.— G. Gershwino, daly vau 
jant Violetai K-arosaitei ir pa
čiam baletmeisteriui, J. Puo- 
džūnui.

Baleto pastatymas įvyks js. 
m. gegužės mėn. 21 d. šį šešta
dienį, 7:30., Jaunimo centre.

Z. J.

—Lietuviškai svetainei reika- 
linga moteris gaminti maistą ir 
padėti ij patiekti svečiams tik 
šventadieniais ir savaitgaliais. 
Teirautis tel. 839-9571. (Pr.)

Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00, Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50- centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gvvenimo 
knygą “Lithuanian Christian 
informacijos.
t ' 'b'V

HELP WANTED — MALE 
. Darbininku Raikia

MAINTENANCE MECHANICS
For plant , in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanieai-*. background of 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE. 

(Equal Opportunity Employer)

aai

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
HAUjLLTOXS Eemet zoėjo 00 metų, m-nf-nt eaktktj, ferbiint pirmoje 

Amerika lietuvių dieanščio fteigėjus bei IletuvUkoe spmda ptnnfi- 
Bū, ir atilekaat bOtisas pareigas aažhiaa lietovybėa ifilklmxil itel- 
blamaa Naujienų pliflnfrno rajus,

NAUJIENOS tvirtai atari fr
neidama ir neddėda 
tUdiMk

KAUJDENOS palrilo Tisai lietuvių demokratlMf trupei. Jų bendras jnstta- 
rijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbui bei tfkilus,

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dsugumą žilis pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų, laikais. Jos yra visiems įdomios, naudinroe 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujiem 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas jrenumeruotL

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubfliejlzrių metu proga 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdtiais užsiprenumeruojant. Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems tarbams ne tik laikrašio, bet Ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lfeturos ir jos taonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renewm.
K1INUOJA: C blogoje Ir Kanadoje metama — S3Ū.0S, paml mefp — Ė1LB8, 

trims mėn, —. SĖJ0/ vienam mėn. S16CL Kitose JAV vietose metame 
—. 526.00, pusei mėty —. |14JD0, riehem mėn. * Ė2J0. Užsieniam 
m — S3LOO metama. SudpriHnlvmH tiimėiama aeveHy eemctomeL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 6O6Of

Q Sinodu doE Naujieną prenmnmtai, Jnbttkjtnjo

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jripere^ojlmų. *

PAVARDE IR VARDAS ...... ......... •........—------------

ORES AS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKŽJIMA1S ' 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezdentas

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

SESIŲ apartmentų puikus mūrinis. 
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės. $17,000 
pajamų.

ERDVŪS, mūro bungalow. 3 miega
mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštinės.

3 BUTAI ir biznis, gera transpor- 
tacija, arti- bažnyčios.

TAVERNA ir 6 kambariu butas vir
šuje. Reikia greit parduoti. D.uokite 
pasiūlymas.

2 BUTŲ medinis. $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

SK ELBIMAS

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. 1* vonios. $26,000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas. $32000

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas. 2 auto mūro garažas, Marquette 
Parke. $43,900.

TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto' mūro gara
žas. didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600. '

GRAŽIAI APKALTAS, su nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas. Marquette Parko vakaruose. 
$25,900. ‘ ' y

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

, MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, IIL 60629. — TeL WA 5-2737 

3333 So. Hcltfod -«t, Chicago, IIL 60608. — T»L 254-3320

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas, Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapaėlnskas, IftEIVIO DALIA. Atsiminimai, Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kurianČio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

čIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalbą.

M. ZoUenko. SATYRINtS NOVtLėS. Genialaus^rusu rašytojo 
60 satyriniu novelių, 199 pust, kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. At> 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Prof. P. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prilsų likimą. 
Kaina tt.

Vincas žemaitis- LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJt

■riq

V
Ke ir kiti leidiniai yra jaunami 
NAUJIRNO5S, 1739 S®. HALSTID ST, CHICAGO, ILL. 60MW 

afallantaiH darbe valaMemla arba ufaakanf įmRu le pridedant 
6*kl ar perlaidu.

,For plant in heavy metals 
industry.

* -Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED * 
MUST READ. WRITE .AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. KEDZIE AVE. ♦ 
(Equal Opportunity Employer)

BRICKLAYER

Experienced mason for full time 
year round employment in rebuild
ing molten metal furnace. Plant 
rates. Excellent benefits. Apply:

R. LAVIN & SONS, INCį
3426 S. Kedzie Ave., Chicago.

An equal opportunity employer

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

MISS SONYA
Gifted Spiritualist 

Consultant — Healer & Adviser 
Will help you no matter what your 
problems are.

1037 West Irving Pk., Chciago, UI. 
For appointment call 871-6528

AR JAU PASIDARfiTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

♦
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3„ Su legaližko- 
mis formomis — 83J5O.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago BL 60608.

. TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart.

8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4-kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

5 AKRAI ŽEMĖS su dviem namais 
ir puikiu sodu prie 123-čios ir Ar
cher. Kaino ■$97,000.

LEMONTE'2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas, 10 metu senumo. 
Abu $130,000.

12 BUTŲ MŪRAS, labai gerai pri
žiūrėtas. Geros pajamos. 63-eios ir 
Kominsky apylinkė. $185,000.

60 AKRŲ farma i pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais.

BUDRAITIS REALTY
, Įvairį apdrauda — INSURANCE , 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parehkam
* J " nuomininkus

f

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC.

A famous name in Southern Building
•' - ? / ■ ■

Regional Office Cameo Tower Build
ing ' - ‘ 1

7234 West North Avenue
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES
Lithuanian Representative

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pu vieninteli 
wj taJUnink% 
Chicago je 

NORMANĄ 
BURŠTE1NĄ 

Tel 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

185 North W«W» Arcane

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chjcagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
435$ So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559
0

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

' ■ v Telefonuoti:
' 476-7727 arba'523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

> ■ Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

!

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telaf.: REpubllc 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tek 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra- 
lymai ir kitoki blankai

—--------------------------------- r------------------—

★ Fasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tię- 
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas non Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . ..

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojns 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Natri jenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus. t

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Pirk Ave^ Hot Springs, Ark. 

Albertas Ir KaatuN Rožėnal, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 

.Spalvota TV, šildomas maudymo- 
I 
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima razervuotl tsL 
501-623-9814.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, m. 60631 Tel. YA 7-5900

■NAUJIENOSE KIEKVIENO
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