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RAGINA VAKARU EUROPA PASIIMTI 
DIDESNĘ DALĮ GYNYBOS IŠLAIDŲ

MUENCHENAS___Amerikos iždo sekretorius John Connally
dalyvavo 18-toje Tarptautinėje Bankų konferencijoje, kur pa

sakė atvirų kalbą apie 200-ams bankininkų, suvažiavusių iš 20 
valstybių. Konferencijoje dalyvavo ir daugelio valstybių cen
trinių bankų direktoriai bei aukšti vyriausybių nariai. Daug Eu
ropos kalbėtojų kritikavo Ameriką, kuri savo ekonomine politika 
sukėlusi Europos valiutų krizę. Amerikoje siaučianti infliacija 
privertusi dolerį plaukti į Europą, tačiau Amerika tuo nesirūpi
nanti, nes jos doleris pagrįstas žema aukso kaina.

Iždo sekretorius atsakė į visą 
kritiką, pasakydamas aiškiai:. 
“Mes nenuvertinsime dolerio ir 
mes nekelsime aukso kainos”. 
Jis kritikavo iš savo pusės Vak. 
Vokietiją ir kitas Europos vals
tybes, kurios nustatė už savo 
bankų indėlius aukštus nuošim
čius, kurie ir patraukė dolerius į 
Europos bankus

Sekretorius Connally ragino 
Europos valstybes pasiimti di
desnę naštą savo gynybos išlai
dų. Jis taip pat ragino nevar
žyti laisvos prekybos ir nedėti 
tarifų Amerikos prekėms. Sek
retorius nurodė, kad Amerika iš
leidžia apie 9 nuošimčius savo vi
suminio gamybinio produkto 
gynybos reikalams. Apie 5 bili
jonus dolerių Amerika išleidžia 
Vakarų Europos ir Japonijos 
gynybai, šios išlaidos visai 
nesunkiai padengtų Ameri-i 
kos prekybos deficitus ir tarp
tautinių mokėjimų sąskaitos bū
tų subalansuotos su perteklium..

Gynybos skydo finansavimas 
buvo pasaulinės vadovybės ir at
sakomybės palikimas;-- kalbėjo 
Connally. Tačiau dabar, 25 me
tai, po II-tro jo Pasaulinio karo, 
Kyla plausimas, kaip būtų, ga
lima padalyti tą naštą tarp tų 
laisvojo pasaulio valstybių, -ku
rios iš .to skydo turi daugiausia 
pandos. Vakarų Europa ir Ja
ponija yra stiprios ir sveikos ir 
jų pajėgumas prisidėti prie gy
nybos žymiai sustiprėjo. Ame
rikos žmonės vis mažiau leis sa
vo vyriausybei kištis į tarptau
tinius įvykius, iš kurių Ameri
ka neturi naudos.

Connally taip pat nurodė, jog 
Kanada, Japonija ir Europos 
rinkos valstybės varžo Ameri
kos prekes ir neatidaro savo rin
kų Amerikos gaminiams. Tie su
varžymai turėtų būti nuimti, pa
reiškė iždo sekretorius.

Bando išaiškinti 
žudynių motyvus 

YUBA CITY. — Kalifornijos 
policija toliau ieško vaismedžių 
soduose nužudytų žemės ūkio 
pravažiuojančių darbininkų ka
pų. šias eilutes rašant, jų buvo 
rasta 21. Įtariamas žmogžudys 
Juan Corona, 37 metų, laikomas 
kalėjime.

Policija paskelbė, kad jo au
tomobilyje buvp rasta mačetė 
.^■tlgas peilis, naudojamas šakų 
kapojimui, rastos dvi poros vy
riškų apatinių kelnių, vienos su 
įtartinomis kraujo dėmėmis ir 
šešios kulkos. Coronos namo 
kieme rasta buožė dviejų ir pu
sės pėdų ilgio. Ant jos irgi yra 

' lyg kraujo dėmių.. Coronos įs
taigoje darbininkų" stovykloje 
rasti du ilgi peiliai, kirvis, du 
medžioklės peiliai1 ir automati
nis šautuvas su amunicija.

Paaiškėjo, kad Corona balan
džio mėnesį bandė gauti sau ir 
savo Šeiinai pašalpa, kol prasidės 
darbo sezonas apylinkės soduose.
Šalpos įstaiga jam tos pašalpos bininkus.

IŠ VISO PASAULIO

KOSYGINAS ŽADA IŠLEISTI SOVIETŲ 
PILIEČIUS PAS GIMINES į KANADA

OTTAWA. — Kanados opozicija jau ėmė kritikuoti premjer 
Trudeau už jo pareiškimus viešint Sov. Sąjungoje, iš kurios p 
12 dienų vizito premjeras jau sugrįžo. Buvęs premjeras Diefen 
bakeris ypatingai nepatenkintas premjero Trudeau pareiškimu 
kad platesni ryšiai su Maskva atsvers didelę Amerikos įtaką Ka 
nadoje. Diefenbakeris pridėjo, kad jei Sovietų Sąjunga būti 
Amerikos geografinėje pozicijoje, tai Kanados iš viso jau nebe 
būtų. Pats Trudeau pareiškė, kad Kosyginas jam pareiškęs, joi 
visi žydai, kurie turi užsienyje giminių, gali išvažiuoti. Trudeai 
įteikęs Kosyginui žmonių sąrašą, kurie norėtų atvažiuot pas gi 
mines į Kanadą. Kosyginas pažadėjęs netrukdyti tokių soviet 
piliečių, kurie norės išvažiuoti pas gimines į Kanadą.

VARŠUVA. — Keturi Ame- 
rikos kongreso nariai lankosi 
Lenkijoje, kur jie bando išgel
bėti amerikietį turistą Ameri
kos lenką, kuris nuvyko į Len
kiją ir ten buvo suimtas už nu-
sikaltimus, padarytais “Liaudies 
Lenkijai” prieš 13 metų. Kon
greso nariai yra: Roman Pucins- 
ki, Thaddeus Dulski, John Klu- 
czynski ir Lucien Needzi.

LIMA. — Devyni jauni ame
rikiečiai pabėgo iš Bolivijos, vis
ką palikę, nes vietiniai komu
nistai ėmė amerikiečius Taikos 
Korpuso narius persekioti. Bo
livijos vyriausybė nutarė nu
traukti Taikos Korpuso darbą ir 
paprašė visus išvažiuoti. Ko
munistai skelbia, kad korpuso 
nariai yra Amerikos žvalgybos 
šnipai, kad jie dalina Bolivijos 
gyventojams gimimų kontrolės 

> piliules ir išmokina Bolivijos 
jaunuolius vartoti narkotikus.

MASKVA. — Sovietai pa
siuntė Į Marsą jau antrą šio mė
nesio erdvėlaivį.

BEIRUTAS. — Sudanas irgi 
gavo iš sovietų priešlėktuvinių 
raketų, kurios buvo parodytos 
Khartoume per paradą, šven
čiant dabartinės vyriausybės 
dviejų metų sukaktį.

LONDONAS. — Kinija žada 
pirkti 6 britų keleivinius lėk
tuvus, gamintus Hawker Sidde- 
ley. Lėktuvai kainuoja po 7.2 
mil. dol. Britanijos bankai pa
siūlė Kinijai kreditą. Keleivi
niai lėktuvai praplėstų Kinijos 
oro susisiekimo tihklą viduje ir 
su užsieniais.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos prekybos balansas balan
džio mėn. davė 214 mil. dol. de
ficitą, nes eksportuota buvo ma
žiau, negu importuota. Nors 
importai pakilo per balandį 
5.3%, tačiau eksportai sumažė
jo net T.1%. Vyriausybės eko
nomistai aiškina, kad importų 
padidėjimas — geras ženklas, ro
dąs, kad amerikiečiai daugiau 
ima pirkti.

Moterys pralenkia
Moterys okup. Lietuvoje su

daro beveik pusę darbininkų ir 
tarnautojų. Būdinga, kad dir
bančiųjų tarpe išsimokslinimo 
atžvilgiu moterys yra pralenku
sios vyrus. Iš tūkstančio dir
bančių asmenų aukštąjį mokslą 
turi 54 vyrai ir 57 moterys, ne
baigtą aukštąjį mokslą — ati
tinkamai 13 ir 16, vidurinį spe
cialųjį — 72 ir 110, bendrąjį vi
durinį — 84 ir 113. (E) 

nedavė, nes jis turėjd pinigų ban
ke, autobusą ir naują, 1971 me
tų automobilį. Corona labai su
pykęs ir iškoliojęs įstaigos tar
nautojus. Spėjama, kad jis nuo 
to laiko ir pradėjęs žudyti dar-

Buvęs prezidentas John so na s, pasitraukęs H politinio gyvenimo, ramiai gyvena savo dideliame 
ūkyje Texas, čia jis matomas šeimyniškoje nuotaikoje su žmona Lady Bird Johnson.

Studijuoja naują 
Kairo susitarimą 
WASHINGTONAS. — Ameri

kos ir Izraelio vyriausybės stu
dijuoja naują Egipto-Sov. Są
jungos sutartį. Washingtone ne
abejojama, kad sutartis buvo 
parašyta Maskvoje, dar prieš 
Podgornui išvažiuojant į Egiptą. 
Jokių derybų dėl sutarties teks
to nebuvo vedama. Kremliaus 
vadai jau buvo nutarę pripažin
ti naujus pasikeitimus Egipto 
vyriausybėje ir Podgornas tik 
nuvyko pranešti Egiptui apie tą 
nutarimą. Sutarties tekstą Mas
kvos radijas pranešė-dar prieš 
jį paskelbiant Egipte.

Sutartyje yra daug vietų, ku
rios lyg imte paimtos iš sovie
tų draugiškumo sutarčių su Ry
tai Europos valstybėmis, nors 
nėra punkto, kuris liestų abipu
sę gynybą. Egiptas pažada su
tartyje nesi jungti į valstybių 
grupes, kurios būtų nukreiptos 
prieš Sov. Sąjungą.

Izraelio vyriausybė galvoja, 
kad ši sutartis sumažina greito 
susitarimo su egiptiečiais viltis. 
Bijoma, kad 'dabar sovietai pra
dės siųsti Egiptui dar daugiau 
ginklų, o Amerika gali nebe
silaikyti savo ankstyvesnės po
litikos — išlaikyti ginklų balan
są tarp Izraelio ir Egipto. Izrae
liui'darosi "vis^ sunkiau įtikinti 
Ameriką, kad ši duotu ginklų.

Sen. Moss kritikuoja 
tabako politiką

WASHINGTONAS. — Sena
torius Frank Moss jau seniai ko
voja kongrese prieš tabako pra
monę, prieš rūkymą. Jis nurodo, 
kad vyriausybė išleidžia per me
tus apie 4 mil. dolerių propa
guodama savo piliečių tarpe min
tį, kad cigaretės yra kenksmin
gos sveikatai. Iš kitos pusės, ta 
pati vyriausybė išleidžia 68 mil. 
dol. skatindama ūkininkus taba
ką auginti ir padėdama pirkliam 
tą tabaką parduoti. Tokią padė
tį sen. Moss vadina “pamišimu”.

Senatorius nurodo, kad per
nai Amerikos vyriausybė išleido 
28 mil. dol. tabako eksporto sub
sidijai, nes kitų kraštų tabakas 
yra pigesnis, taigi skirtumą tu
ri padengti Amerikos mokesčių 
mokėtojai. Amerikos tabako 
garsinimui užsieniuose išleidžiar- 
ma 210,000 dol. Apie 5 mil. dol. 
sumokama ūkininkams, kurie 
gauna už tabaką garantuotą kai
ną. Virš 4 mil. dol. išleidžiama 
tabako rūšiavimui, inspekcijai, • tybių piliečius.

Siūlo derėtis, 
bet stiprinti jėgas 
BRIUSELIS. — JAV gynybos 

sekretorius Laird įspėjo Nato 
valstybių gynybos ministerių 
konferenciją, kad ateityje Ame
rikos kongresas gali vėl iškelti 
kariuomenės sumažinimo Euro
poje klausimą. Jis ragino Eu
ropos valstybes stiprinti gyny- 
pą.

Britanijos ministeris lordas 
Carringtonas pripažino, kad so
vietų nauji pasiūlymai mažinti 
karines jėgas Europoje yra svei
kintini, tačiau įspėjo, jog jie ne
turėtų skatiri& Nato valstybių 
mažinti savo gynybos pastangas.

V. Vokietijos gynybos minis
teris Helmut Schmitt patarė at
sargiai tartis su sovietais ir ne
pamiršti, kad Nato valstybės 
jau prieš 3 metus pasiūlė suma
žinti kariuomenes. Europos val
stybės turi, jo nuomone, pačios 
susitarti tarpusavyje ir dery
bose su sovietais laikyti vienos 
linijos.

šią savaitę Lisabonoj, Portu
galijoj, įvyks pilna Nato vals
tybių ministerių konferencija.

Užsienio spaudoje
Belgijoje leidžiamas biuletenis 

“Eglise-Temoin” 73 nr. paskel
bė, kad Barselonoje, Ispanijoje 
veikianti organizacija maldai ir 
informacijai, “L’ Alianza del 
Credo” paskelbė žinių apie Baž
nyčios persekiojimą Lietuvoje ir 
plačiau atpasakojo 40 Lietuvos 
kunigų memorandumo min. pir
mininkui A. Kosyginui, turinį. 
Ispanų organizacijos biuleteny 
pabrėžiama — “Bažnyčios per
sekiojimas niekuomet nėra bu
vęs sustabdytas. To persekio
jimo taktika kinta, bet nekei
čiamas jo tikslas, šiandien nau
dojamą taktiką galima pavadin
ti “smaugti ligi mirties”.

Ispanai savo biuletenyje dar 
primena, kad Sovietijoje nebe
daug liko katalikų bažnyčių, kad 
čekoslovakijojesatoslūgis, ir re
liginėje srity, jau žlugęs ir kad 
nuo 1917 metų trys Rusijos jau
nimo kartos tegalėjo mokytis tik 
ateizmo mokyklose. (E) 

Italija pergyvena 
ekonominę krizę

ROMA. — Italija pergyvena 
didžiausią krizę nuo pat karo 
pabaigos. Paskelbta statistika 
parodė, kad vasario ir kovo mėn. 
pramonės gamyba buvo mažes
nė už praėjusių metų gamybą. 
Užsienio prekybos balansas yra 
Italijos nenaudai, sumažėjo už
sienio kapitalo investavimai ir 
net turizmas, kuris anksčiau pa
dengdavo prekybos deficitus, 
žymiai sumažėjo dėl įvairių 
streikų viešbučiuose, restoranuo
se ir. kt. Prekybos deficitas per 
pirmą metų ketvirtį siekia 536 
mil. dol ‘

Daug pakenkė, darbinihkų 
streikai, šiais? metais Fiat au
tomobilių bendrovė neteko 130,- 
000 mašinų.j-Olivetti įmonėse 
gamyba ■ nukrito' 15%.. Plieno 
pramonės gamyba. nUkrito-7;5 %.

Kita vertus, darbininkų algos 
per 18 mėn. padidėjo, kaip pa
čios unijos sako,.— 17%. Darb
davių statistika nurodo, jog pa
didėjimas buvęs 48%. Užsienio 
kapitalas, matydamas tokią pa
dėtį ieško investavimui galimy
bių kitur — Ispanijoje, Portu
galijoj, Graikijoj, Jugoslavijoj 
ir Turkijoj.

statistikai vesti. Amerika iš
siunčia į užsienius apie 31 mil. 
vertės tabako dykai savo “Food 
for Peace” programos rėmuose. 
Senatorius sako, kad vyriausybė 
saugo savo piliečių sveikatą, ta
čiau nesirūpina apie kitų vals-

Egipto prexident«s Anwar Sadat nu
galėjo stiprią opoziciją Ir išsiderėjo 
iš soviety paramą Egiptui dar 15-kai

Kosyginas priėmė Trudea 
pakvietimą atvykti į Kanad; 
Pasirašytoje sutartyje numata 
ma plėsti švietimo, mokslo ir ku 
tūros darbuotojų pasikeitim 
Kanada parėmė seną sovietų re 
kalavimą šaukti Europos , saugi 
mo konferenciją. Trudeau i: 
reiškė “susirūpinimą” dėl jvį 
kių Pietryčių Azijoje ir dėl įten 
pimų Viduriniuose Rytuose.

Maskva jau seniai bando sts 
tyti tiltus su Ottawa. Jau nu 
premjero Louis St. Laurent la 
ku bandoma rasti bendra kalb: 
Sovietams rūpi “sumažinti K: 
nadoje Amerikos įtaką”. Be t 
Kanadoje gyvena dideli skaiči; 
ukrainiečių ir kitų tautų, kili 
siu iš rusų pavergtos Rytų Ei 
ropos. Sovietams čia susidai 
gera dirva savo propagand 
skleisti.

Dar prieš Trudeau vizitą s 
vietų žurnalas, leidžiamas an 
lų kalba, “New Times” pamir 
jo” Kanados dirbančios klasės 
visų pažangiųjų sluoksnių ta 
kalavimą, kad Kanada pasitrau 
tų iš agresyvaus Nato pakte 
žurnalas rašo, kad ta “klas< 
reikalaujanti ir didesnių prėk 
bos ryšių su socialistiriėmi^, š 
limišį šis žurnalas yra K&n 
doje laisvai platinamas!. Rėik 
manyti, kad po šio vizito -sovr 
tai dar daugiau sustiprjns’ Sa'v 
propagandą Kanadoje. .

Sovietų prekyba su Kanad 
daugiausia priklauso nųp oro : 
sovietų javų derliaus. Maškv 
pirko nemaža kiekį Kanadc 
kviečių nuo 1956‘mėtų. Sovic 
tai noriai perka sintetinę gum: 
galvijus ir pramonės mašinai 
patys siūlydami saulėgrąžų alj 
va, medvilnę, linus, kailius ir ki

ČIKAGA. — Juodųjų "Pante 
rų vadas Bobby Seale paleidžia 
mas iš kalėjįmp už 25,000 do‘ 
užstatą. Prokurorai ilgai aiški 
no, kad jo paleisti negalima.

MASKVA. -1 Čilė'it Soviet 
Sąjunga pasirašė, naują; preky 
bos ir glaudūs bendradarbiavi 
mo sutartį. ■

Heroino pavojus 
kareiviam Vietname

WASHINGTONAS. — Kon
greso nariai Morgan Murphy, 
demokratas iš Illinois ir Robert 
Steele, respublikonas iš Connec
ticut, aplankę Pietryčių Azijos 
šalis ir 21 dieną praleidę tirda
mi narkotikų klausimą, paskel
bė aliarmuojantį raportą, kuria
me sako, kad karinė vadovybė 
turėtų išgydyti apie 39,000 ame
rikiečių kareivių prieš paleisda
ma juos iš kariuomenės.

Raporte sakoma, kad sužeis
ti kareiviai gydomi, nepaleidžia
mi iš kariuomenės ir kareiviai 
su lytinėmis ligomis, tačiau ka
reiviai, kurie Vietname įprato 
naudoti heroiną, išleidžiami be 
gydymo į Amerikos gatves, į ci
vilinį gyvenimą.

Kartu raportas ragina presi
dents vadovauta, kovai prieš nar
kotikų platinimą. Pietryčių Azi- 
jojeNarkotikai vežiojami Ame
rikos karo lėktuvais, Laose aukš
ti kariuomenės vadai pardavinė
ja urmu narkotikus, net štabo 
nariai užsiima ta prekyba. Tai- 
landijoje šiuo' bizniu verčiasi bu
vęs aukštas diplomatas.

Kongresmanas Steele ‘ pareiš
kė spaudai, kad amerikietis ka
reivis, važiuodamas į Vietnamą, 
turi didesnę riziką, kad jis taps 
heroino auka, negu, kad jis žus 
kovos lauke.

Kinai kasdien 
bėga Į Hong Kongą
HONG KONGAS. — Iš komu

nistinės Kinijos, nežiūrint įvai
rių apsaugos priemonių, nuolat 
žmonės bėga į Hong Kongą. Ge
gužės 24 d. atbėgo 31 kinas. Tai 
yra maždaug dienos vidurkis. 
Šiais metais iš Kinijos atplaukė 
per Giliąją įlanką jau 700 ki
niečių, daugiausia jaunų žmo
nių.

Tokius skaičius skelbia Hong 
Kongo įstaigos, kurios nemato 
visų pabėgėlių. Daug kinų pa
skęsta pakeliui į laisvę. Dar dau
giau sugauna ir sušaudo kinų 
patruliai ant kranto ar jau van
denyje.

Plaukimas iš Kinijos į Hong 
Kongą yra rizikingas. Įlankoje 
yra įvairių stiprių srovių, van
denis dažnai patruliuoja komu
nistų laivai. Pabėgėliai turi 
laukti tamsių, lietingų naktų. 
Jie naudoja įvairias plūdes. Gan 
dažnai jas sudaro keli maišai 
pilni stalo teniso sviedinukų, ku
rie palaiko plaukiką virš van
dens.

mėty*

ATeNAI. — Graikijoje ruo
šiamos bylos 20-čiai žinomų po
litikų ir visuomenininkų, kurie 
kaltinami, sąmokslu prieš vy
riausybę.

Otto Otepka dįžnai kritikuojami 
Amerikos liberal v. Jis buvo paiki 
tas j Griaunamosios Veiklos Kontr 

lis tarybą



1971 įfu birieįjo 5—6 d. <L, įeš- 
tfrijąiiį, ’7v.^v. ir .sekmadienį, 

v. r- P-
Jianjos Ankstesniosios mo- 

rklos salėje, €700 So. Califor
nia Ave^ Chicago.

Bilietai: 8, 6, 5, 4 ir 3 doleriai, 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
€9th SC.ir pas platintojus.

PROGRAMOJE: mišrus, vyrų ir moterų chor solistais, kanklių ir pučiamųjų instrumentų orkest- 

I šokių grupė.

jf^ncarto prvpP* 1*^*1 |v«L 
ri, jdomi ir n«ul«, poruoita gastro
lėms j Piety Ameriką J*» »P«dyma 

dalyvauja 100 asmeny.

f einas skiriwnas Relinio
— persekiojamai Bažnyčiai_____

remti.

Kviečiame visus dalyyguti.

KONCERTUI RENGTI KOMITETAS

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
iKppo,.prpfc ir jausrpy ęiąrnos jxjgrindai

_ ' * • ’ I
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

i— ĄDOMĄVĮčIUS, M. ,D. 

SIERA JR .VITAMINAS C- .GERIAUSI .MftSy DRAUGAI
Gegužės 12 d. mediciniškas 

žurnalas Medical Tribune skęl- 
tųa naudingų mums visiems ,ži- 
nįą. JPennsylvanij.ąs valstybinio 
ųnivęrsitętp .mokslininkas, ębe- 
njikas Ralph O. Mumma, paga
mino naują vaistą, nuostabiai 
gerai mažinantį cholesterolį vi
siems bandytiems gyvuliams. 
Tas chemikas sujungė visiems 
girdėtą vitaminą C su siera (sul
fur) ir gavo taip pavadintą sfe
rinį vitaminą C (sulfated ascor
bic acid ; -mat, vitaminas C ki
taip dar vadinamas ascorbinė 
rūgštimi). Taigi, su siera su
jungtas vitaminas C, kaip che
mikas Mumma tvirtina, fantas
tiškai geras gydymuisi nuo skle
rozės.

Rusų gydytojai jau seniau 
vartojo vienos sieros tabletes to
kiam tikslui. Amerikiečiai iki 
šiol daro bandymus įleisdami 
minėtą sierinį vitaminą C Į rau
menis gyvuliams. Kol-kasto 
vaisto dar.nėra.vaistinėse. Taip 
gero vaisto sumažinimui choles
terolio iki šiol medicina neturė-

trinįųės, geriausiai graifrukto 
nesaldinta įr be preservativų 
sunka stiklinėse boąkose. Nepir
kime dažyto vandens, net į na- 
mus mums pristatomų. Argi ir 
toliau pies leisimės pirkliams sa
ve apgaudinėti įr už savus pini
gus sau kapines artinti. Pradė
kime savo kūną sotinti natūra
liu— sveiku maistu. Vitamino 
C yra daug žaliuose daržovių la
puose; salotai, salierai, kopūs
tai reikia mažiausiai keturis kar
tus per ' dieną po . gerą davinį val
gyti. -. O kad pats kūnas sujung
tų vitaminą C su siera — tai 
sieros kol kas reikia priiminėti 
iš dviejų šaltinių.

šis skyrius jau .senai saviems 
skaitytojams perša- sierą pavi
dale Zinc sulfate kapsuliu — po 
tris per dieną pavalgius, imant 
per .du mėnesius su vieno mė
nesio pertrauka. Taip elgtis rei
kia gydytojui vadovaujant. Dar 
chondroitin ^sulfuric acid pavi- 
dalesiera gali pasiekti mūsų kū
ną. Tokia .siera :yra kremzlėje. 
įfįį ūrjgi -daug, valgyti ręfliįa. Ar 
ir dar mes lauksim keptų karve
lių — vis dejuodami apie savo

Prano Zarankos diriguojamas LB Detroito lituanistines mokyklos mokimy choras, gražiai dainavęs Motinos 
dienos minėjime ir mokslo metę užbaigimo iškilmėse. Šis choras dalyvaus Ketvirtoje Dainy šventėje čika-

..goje.Jf. liepos 4 dieną.
Nuotrauka Kazio Sragausko

ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE
Šeštadieninės mokslo 

metu užbaigimas
LB Detroito apylinkės Litua

nistinės šeštadieninės mokyklos

jo. Užtai mes dabar dar stro
piau reikiamą maistą naudokim. 
Lietuviai imkime visi sava-gal- §14erozę, kada jau žinom šiokią 
va gyventi. Mums -telieka su tokią pagalbą nuo jos ? ! n
maistu -vartoti daug vitamino. C. Malonu -priminti, kad čia fa- 
Tai vaisiai,-jų sunkos, ypač ei-1 šas pirmas .Ghicagos gydytojų

jau-80 metv tarnauja lietuvių visuomenei. ir išmokėjo dau 
aąulkaip .SEPTYNIUS MILIJONŪS <dplepų savo apdraus ;

’tiems nariams. ’

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija r* duoda gyvy : 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIJO 
NUIMAS -neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. ' J

j— jau turi daugiau, kaip trjs su puse milijono dolęrįv kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas'lietuvis Čia gali 
gauti įvairių klasių reįkftTipgiausiaš . jpdrąųdąs nuo ?$WO.OO . 
iki ^$10,000.00. . T* i

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę Endowment In- :
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi- , 
joms ir gyvenimo pradžiai - -

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę, 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCTOENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama liefuvtšky KLUBŲ ir draugifv na- . 
riams. Už $1,000.00 akcideutalės apdrąudos tinofces#s ,$2.00 
Į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins anie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausitspausdintas informacijas, jeigu jparažysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET.. NEW YORK, N. Y. 10001
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1914 metų

Midland Savings aptar - 
nauja taupymo jr namų 
paskolų, reikalus visos mū- t 
sų apylinkės. Dėkojame * 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums -ųaudingi f 
ir ateityje. '

S<sk*itps apdraustos iki 
42M00 >

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

-Passbook Savings 
^ILaccovnts com- 
j>oundąd daily — 

paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
ANU LPAN ASSOCIATION .

.4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 50632

PHONE: 254-4471

bes lapais. Tų kurie gavo po 
knygą, vis buvo po tris, o tų, 
gaunančių lapus, tai skaičius 
įvairavo nuo, rodos, dviejų, iki 
penkių. Tai jau labai atsibodę, 
labai keistos apeigos. Ar ne ge
riau būtų ateityje visus pirmuo
sius mokinius į sceną sukviesti, 
visų pavardes aiškįai perskai
tyti, visus kartu pasveikinti ir 
knygomis apdalinti? O jau tie 
lapai, tai tikras nesusipratimas. 
Ką gi vaikai su jais veiks? Tar
tum aname nelaimnigame “ro
juje” melžėjoms ir visokiems 
darbo didvyriams. Kvailiausia 
čia yra tai, kad mokytojos vis 
rinko žodžius, tuos lapais apkai
šomus mokinukus garsindamos 
ir vis girdėjome, jog lapą gauna 
“už paslaugumą, už paklusnu
mą, mandagumą, draugiškumą”, 
ir kitas labai jau ne lituanistines 
dorybes. Kaipgi turi jaustis tię 
mokinukai, kurie yra didesnio- 
temperamento, linkę, judėti, iš
dykauti, kalbėtis, -nors lietuvių" 
kalbą moka gal ir geriau už kai 
kuriuos lapus gavėjus? Ši kri
tika ne vien mokytojams taiko
ma, o ir tėvų komitetui, kuris 
tokį keistą vaikų “pagerbimą” 
aprobuoja ar bent.toleruoja.

Programą baigiant septinto, 
ketvirto, penkto, šešto ir vėl 
penkto skyriaus mokiniai pašo
ko po vieną-tautinį šokį. Juos 
paruošė mokytoją Albiųą Atkos- 
čaitienė, o akordeonu palydėjo

Aušros mokyklą baig$ 
kitą šeštadienį

Aušros šeštadieninėje mokyk
loje mokslo metai baigsis ir 
įvyks iškilmingos pabaigtuvės 
ateinantį šeštadienį, birželio 5. 
Toje mokykloje, veikiančioje 
prie šv. Antano bažnyčios, besi
moko vos puskapis mokinukų, 
bet, dėka poros gerų mokytojų, 
ta mokyklėlė visai gerai laikosi.

tarpe primygtinai patarė sa
viems žmonėms vartoti sierą zinc 
sulfate ir chondroitin sulfuric 
acid Jkremzlių) pavidale jau 
nuo 1967 m. Tiesiog kpvą dėl 

^žmonių gero reikėjo pradžioje 
vesti visais frontais, kol buvo 
vaistininkai ir gydytojai įtikin
ti, kad vienas ir vienintelis vei- 
,klus. .vaistas prieš, sklerozę yra 
zinc sulfatas. Dabar . daugelis 
gydytojų prirašo zinco sulfatą 
saviems pacientams. Pastarie
siems, ypač seneliams, į gerą 
maistą reikia. įprasti —daug vi
tamino C vartoti natūraliam pa
vidale, ne tabletėse. Mat, vita
minas C nesilaiko žmogaus kū
ne, jis nesandeliuojamas kaip 
riebalai. Jis nuolat šalinamas 
lauk ^su šlapimu. Užtai reikia 
nuolat iš žarnų besisunkiantį į 
kraują vitamino pakankamą kie
kį turėti. Tik mes kraukime į 
žarnas to vitamino didžiausius 
kiekius. citrininių sunkų ir. ža
lialapių . daržovių pavidalais.

Tinkamai mitybai 
pratinkimės nuo mažens

Dabar suprasime, kaip
siems, ypač seneliams, yra svar
bu įprasti į sveiką maistą, į nau
dingą gėrimą. Pradėkime, taip 
sakant, maudytis graifruktų 
sunkoje — jos labai daug varto
kime — kvortomis gerkime. Juk 
kai 
visi

mokslo pabaigtuvės įvyko gegu
žės 23 Lietuvių namuose.

Vedėjui Kostui Jurgučiui 
trumpu žodžiu iškilmes pradė- 
jus, pirmiausia scenoje pasirodė 
gero pusšimčio dainininkų cho
ras, Buvo sudainuotos penkios 
patrauklios liaudies dainelės. Di
rigavo to choro vedėjas mok. 
Pranas Zaranka. Publika, ku
rios buvo salėje apie du šimtu, 
chorą sutiko ;<ir palydėjo gau
siomis katutėmis, ypač smagiai 
plojant po tb/‘kai buvo primin
ta, jog tas choras yra ruošiamas

vi-

alų kvortomis, geriame, tai 
mums “bravo” šaukia. Te
su šiuo pavasariu kiekvie- 
lietuvis atgimsta sveikamnas 

gėrimui — irgi kvortomis geria
mam greifruktiškam skysčiui. 
Taip pat valgykime kopūstus, sa
lotus, salierus. Kurie galim, 
kirskime raugintus kopūstus su 
didele sau nauda. Tik gerai juos 
sukramtykime, o ne kaip sma
kai juos suriję, dejuokime, kad 
pučia vidurius.

Kadangi mes nesame bangi
niai.— nedidelius skrandžius tu
rime, tai užleiskime savuose 
skrandtžiuose vietą vaisių sun
kai ir žaliems daržovių lapams, 
kitaip sakant, vitaminui C. Jau 
šiandien kiekvienas pasakyki
me sudiev visokiem abejotinos 
vertės skysčiams, vitamino C 
neturintiems —skysčiams. Nuo 
šiandien niekur nesiskirkim nuo 
graifruktų sunkos. Rytais vie
toj kavos gerkime tokį skystį: 
pusė stiklinės graifrukto sun
kos, antra pusė karšto vandens.

Ketvirtajai DŠinų šventei. 
■ ■ ■ .

Aštuntokų išleistuvės buvo 
pačiame programos centre. Tų, 
ne visai tiksliai vadinamų, “abi
turientų” šį kartą buvo lygiai 
20, ir tai beveik du trečdaliu 
mergaičių (tik .septyni berniu
kai) . Tatai pastebiu todėl, kad, 
kaip visame pasaulyje, taip įr 
Detroito lietuviuose, berniukų 
gimsta ne tik ne mažiau, bet 
truputėlį daugiau, čia duoti skai
čiai byloja, jog mergaitės no
riau lanko ir baigia lituanistines 
mokyklas. Pąvardėmis, alfabe
to tvarka, va, tie mokyklą bai
gusieji aštuntokai: Saulė Baja- 
lytė, Rita Bartkutė, Raimundas 
čekauskas, Rūta Dunčaitė, Vik
torija Jankutė, Vytautas Keb- 
lys, Regina Kizlauskaitė, Lidija 
Majauskaitė, Jonas Martišaus
kas, Kristina Mičiūnaitė, Darius 
Mičiūnas, -Rūta Nąumaitė, Re-- 
nius Palaikis, -Gintė Pečiūraitė, 
Saulius Petrulis; Kristina Pikū- 
naitė, Aldona Ratnikaitė, Ramū
nas Savickas, Birutė Zubrickai- 
tė ir Rūta Žemaitytė. Iš jų pir
maisiais baigė R. Dunčaitė, K. 
Pikūnaitė ir JL Savickas. Džiu
gu, kad į aštuntąjį skyrių mo
kyklos vadovybė ir šįmet atkrei
pė ypatingą dėmesį ir jam auklė
ti paskyrė geriausią mokytoją. 
Pernai aštuntokų auklėtoja ir 
mokytoja buvo Jūratė Pečiūrie
nė. Apie jos darbo gražius vai
sius ir apie įdomų atsisveikini
mą šiame dienrašty tuomet už
siminiau. šių*mokslo metų aš
tuntojo skyriaus mokytoju buvo 
Pranas Zaranka. .Tai vienas iŠ 
pačių geriausių ir labiausiai sa
vo darbui atvadavusių lituanisti
nių mokytojų, daugelį metų bu
vęs vienos ir kitos mokyklos ve
dėju bei choro vedėju, dėl asme
niškų priežasčių-ne kartą bandęs 
mokyklą palikti, bet niekaip ne
galėjęs, nes be jo kitiems ve
dėjams vis buvo sunku išsivers
ti. Atsisveikindamas su savo 
mokiniais, jis apie kiekvieną šį 
tą įdomaus, gražaus, teigiamo 
pasakė, vis humoru papuošda-

mas. Su manim atėję svečiai iš 
kito miesto iš karto buvo pagau
ti ir sužavėti ir net man nepra
dėjus aiškinti žinojo, jog tai ne 
eilinio mokytojo esama. LB apy
linkės .švietimo atstovas Myko
las Stonys .kiekvieną “abiturien
tą” apdovanojo lietuviška kny- 

(ga. Atsidėkodami savo moky
tojui, moksleiviai įteikė dovanas 
(muzikos plokštelės ir, rodos, 
knygą) -P. -Zarankai.

Sekė kiekvienos klasės — sky
riaus mokytojos (ir vieno vyro 
mokytojo) pranešimai, kiek mo
kinių būta, įkiek keliamų į. sekan
tį. skyrių, .keliems duodamas va
saros darbas, tokie pirmieji mo
kiniai, apdovanojami ir kokie 
šiaip visokiomis dorybėmis; par
-sižymėįę, apdovanojami... gar- dar neperskaičiau.

Po trumpp tęvų komiteto -pir
mininko Kazio Gogelio padėkos 
žodžio, iškilmės buvo baigtos 
Tautos. himnu. Nuo pradžios iki 
galo salėje išsėdėjome lygiai dvi 
valandas.

Iškilmių metu publikai buvo 
išdalintas mokinių prirašytas 
laikraštėlis “Skambutis”, bet jo

Jury šauliy įšy.cižiayjjTiąs
Detroito jūrų šaulių švyturio 

kuopa birželio 6 rengia išvažia
vimą į Kodaičių vasarvietę Nidą. 

. Išvažjąvimo^metų Jbgs atliekami 
šaudymo pratimai. Jie prasidės 

^8 vai. ryte. Vėliau bųs.Šaųįių — 
jūrininkių moterų .paruošti pie
tūs. į išvąžiayjmą jūrų .šauliai 
mielai kviečia ir Detroito bęi apy
linkių visuomenę.

t Baigė šaudymo kursus
švyturio kuopos šaulys..Jonas 

Balsys tik ką baigė,dešimties 
savaičių šaudymo instruktprių 
kursus, kuriuos organizavo Mi- 
chigano Tautinė gvardija .(Na
tional Guard) Detroite. Jis ga- 
vo jeidimą (license) vądovąuti 
šaudymo pratimams iš pistole
tų ir kitų trumpų ginklų. Toks 
vyras jūrų šauliams kaip tik Ųu- 
vo labai reikalingas ir jie-pakvie- 
tė J; Balsį būti savo kuopos šau
dymo ; instruktorium.

•?sTAUJIENAS,r SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBINEI

JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 
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Bonds is that you don’t have to. 
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nobody forces yoa.to do anything.
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as a matter of fact
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already own over $52 biHxm 
in Bonds.
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LIETUVIO LAIMĖJIMAS
Dr. Jonas Genys yra gimęs, 

prie Pamūšio Marijampolės vien. Į 
kiemyje, baigęs Linkuvos vals
tybinę gimnaziją. Ten pat akty
viai dalyvavo sporte. Atstovavo 
savo gimnazijai kvadrato, tinkli
nio ir estafetės rinktinėse, ir bu
vo Pamūšio sporto klubo “Aras” 
krepšinio kapitonas.

Vokietijoje studijavo ir baigė 
Goettingeno Universiteto Miš
kų Mokslų Fakultetą. Dalyvavo 
studentų organizacijose beiGoet- 
tingeno lietuvių šachmatų ir 
krepšinio rinktinėse. Anksty
vais emigracijos metais Vokie
tijoje buvo Pinnebergo Apskri
ties (prie Hamburgo) Lietuvių 
Komiteto sekretorius.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse apie penkis metus (kartu 
su tėvais) gyveno Racine ir Ke- 
noshoje, Wisconsine. Racine dir
bo Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
valdyboje. Kenoshoje buvo tau
tinių šokių grupės pirmininkas 
(1950 m.), lituanistinės mokyk-

Režisorės Jarienės dramos gru- i 
pėje Jonas Gejjys buvp nuolat'- 
nis aktorius bent dešimtyje vei
kalų. “Kuproto, oželio” operętė*-’ 
je jį girdėjom ,dainuojant ir Vai
dinant pagrindinę “Jonelio” ro
lę.

Tačiau teko atsiskirti su mie
lais Keneshos lietuviais ir pasi
rinkti kitą, sunkų kelią, kuris 
vedė į atsakomingas pareigas ir 
į Amerikos sostinę Washingto- 
ną. Trumpai, šis kelias vingia
vosi šitaip: 1955—1957 m., Šiau
rės Wisconsine, Miškų tyrimų 
Institute; 1957—1960 Michiga- 
no State Universitete, East 
Lansing, kur tęsė studijas au
galų genetikoje ir įgijo Mokslų 
Daktaro (Ph. D.) laipsnį; 1960- 
61 m., docentas Wisconsin© Uni
versitete; 1961-62 m. Marylan- 
do valstybės biologas, Annapo- 
lyje; 1962—1966, jaunesnysis 
mokslinių darbų profesorius 
Gamtos Turtų Institute, Mary
land© Universitete, College Park Dr. Jonas Genys ir šeima, žmona Genė, ir dukrelės Viktoria ir Rūta.

i ri giminių ir niekada nėra turė
jusi jokių nesusipratimų su val-

I tižia. Bet i^'tai, k&ip j f Vėliau 
patyrė, saugumus davė jos bylą 
susipažinti su ja 'važiavusiam 
Burlikovui. BętBujHakovas ne
žinojęs, kadrjai,buvo pavesta 
sekti jį-patį ir Viktorova.

Išvažiuojant dar teko užsuk
ti į Maskvą, prisistatyti į parti
jos atitinkamą skyrių ir dar gau
ti instrukcijų. Ten kiekvienam 
buvo duota vietoje perskaityti 
slapta brošiūrėlė, kaip sovieti
nis pilietis turi laikytis užsie
niuose. To laikymosi esmė: bud
rumas. Į viską žiūrėti su nepa
sitikėjimu ir įtartinai. Nesuei
ti į jokius asmeninius ryšius su 
tais žmonėmis, su kuriais teks 
susitikti. Net laiškų namo ne
siųsti paštu, nes svetur žvalgy
ba būtinai atidarys ir laiškų tu
rinį panaudos pakenkti Sov. Są
jungai. Jokiu atveju nevaikščio
ti po vieną.

Šitaip įgąsdinti, Burlakovas ir 
Viktorovas patikėjo, kad Man- 
chesteryje jie yra visur apsupti

agentai. Jeigu pastebėdavo, kad 
kažkas eina iš paskos, tai galvo
davo, kad yra sekami, ir smuk
davo į viešbutį. Valgyklų pa
davėjus laikė šnipais. Viešbu
tyje drįso kalbėtis tik visai ne
kaltais klausimais, nes buvo įs
pėti, kad kambariuose, restora
nuose po stalais, net liftuose yra 
įtaisyti mikrofonai.

Vieną dieną Burlakovas ryžo
si užmegzti ryšį su britų komu
nistu mieste. Bet iš viešbučio 
nedrįso pasgambinti, kad kas ne
siklausytų. Praėjo net dvi die
nos, kol jie surado tinkamą sau 
telefono kioską tuščioje gatvėje. 
Kol ji susijungė su tao komu
nistu, abu jos draugai laukė už 
kampo.

Kitą kartą, vaikščiodami nuo
šaliomis gatvėmis, jie pasikly
do. Bet abu jos draugai nelei
do jai praeivių klausti, kelio į 
viešbuti, nes tai esą pavojinga. 
Bet kai jie dar pavaikščiojo po
rą valandų, tai draugai nusilei
do, kad klaustų praeinantį senu
ką.

los vedėjas (1954 ir 1955 m.)r 
ir tremtinių bendruomenės ko
miteto pirmininkas (1955 m.).

,prie Washington©); nuo 1966 
m., ten pat ordinarinis moksli
nių darbą profesorius (Research

Associate Professor). Mokomas i vo išrinktas Tautybių Tarybos 
kursas botanikos departamente viceprezidentu. Taip pat visų Kaip atrodo

šnipų ir žvalgybininkų. Jiems at- Jiems buvo pasakyta, kad 
rodė, kad ir miesto švietimo sky- grįžę turės parašyti plačius pra- 
riaus pareigūnai yra slaptieji 1 nešimus.

INSTANT PICTURE...
INSTANT SOUND
INSTANT TV PLEASURE!

SHARP
A 9" (diag. meas.) portable that never keeps you waiting. 
Just turn it on and Sharp’s “Split-Second Start” provides 
instant picture... instant sound. Precision engineered for 
top reception... even in fringe areas. Front mounted 
speaker and controls for finer sound and greater conven
ience. Styled in rich walnut grain with cham
pagne-gold trim. Telescopic VHF and loop 
UHF antennas. Earphone for personal listen
ing. Convenient carrying handle. UL model TM-68P

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 So. Kedzie Ave. Tel: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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— genetika silvikultūroje.
Sunku būtų išminėti visas 

mokslines organizacijas, kurio
se Dr. Jonas Genys priklauso. 
1959 m. jis buvo išrinktas į gar
bes korporaciją “Xi Sigma Pi”; 
1965 m. buvo pakviestas į Ame
rikos mokslininkų garbės kor
poraciją “The Society of Sigma 
Xi”. Yra aktyvus Amerikos Uni
versitetų Profesorių Sąjungos 
narys, ir vadovauja dviem komi
tetams augalų genetikos konfe
rencijose. 1969 m. jo genetikos 
lauko ir laboratorijos įrengimus 
vizitavo mokslininkai iš 15 vals
tybių; 1970 m. skaitė paskaitas 
Amerikos mokslininkams kaip 
panaudoti elektroninius kompiu
terius gamtos moksluose. Su pa
skaitom yra lankęsis penkiuose 
rytų Amerikos universitetuose.

Nuo 1965 metų Dr. Jonas Ge
nys yra redaktorius (Associate 
Editor) vieno iš žymiausių Ry
tų Amerikos mokslinio žurnalo 
“Chesapeake Science”. Jis pats 
tame žurnale yra išspausdinęs 
penkis mokslinius, straipsnius. 
Apie dešimt kitų jo straipsnių 
buvo išspausdinti kituose žur
naluose.

Gyvendamas Washington© Me
tropolijoje, Dr. Genys turėjo 
progos vėl Įsijungti į lietuviškas 
organizacijas. 1965-66 m. buvo 
Washington© Lietuvių Bendruo
menės Komiteto pirmininkas. 
1970 m. laike Respublikonų Tau
tybių Atstovų Konferencijos bu
vo pakviestas į Respublikonų Lie 
tuvių—Amerikiečių Federacijos 
valdybą, šiais metais Marylan- 
do valstybės respublikonų tau
tybių kongrese Dr. Genys bu-

tautybių atst. jį vienbalsiai iš-, 
rinko viceprez. į Didžiojo Wash- 
ingtono Etnineų Grupių Konfede 
racijos valdybą, šioje organiza
cijoje, taip pat Jungtinėje Bal
tų Taryboje Washingtone Dr. 
Genys yra oficialus Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovas. Gy
vendamas arti Washington© ir 
dirbdamas organizacijose, Dr. 
Genys spėjo įgyti daug draugų 
lietuviams. Sekretorius Morton, 
senatorius Beall, sen. Dole, kon- 
gresmanas Hogan, Vyriausias 
Respublikonų Komitetas ir kiti 
palaiko su Dr. Geniu nuolatinį 
kontaktą.

1971 metais gegužės mėn. 21- 
23 dienomis Washingtone įvy
kusioje Respublikonų Tauybių 
Atstovų Konferencijoje (Natio
nal Republican Heritage—Group 
— Nationality Council), Prof. 
Dr. Jonas Genys, dalyvaudamas 
kaip Amerikos Lietuvių Tary-. 
bos atstovas), buvo beveik vien-, 
balsiai išrinktas egzekutyviniu 
sekretorium, šis lietuvio patrio
to išrinkimas šioms svarbioms 
pareigoms Respublikonų parti
joje yra labai reikšmingas, nes 
tai parodo kitų tautybių atsto
vų įvertinimą Dr. Jono Genio 
sugebėjimų ir pagarba jo auto
ritetui. Dr. Genio laimėjimas 
bus labai naudingas ir visai Lie
tuvos laisvinimo bylai, kadangi

bendradarbiavimas
NKGB instrukcijos sovietų 

“kultūrininkams” kaip laikytis 
išvykus į užsienį

Britų “The Sunday Telegraph” 
balandžio 11 d. išsispausdino 
straipsnį rusės jaunuolės Maria 
Vovchok, kuri šių metų pradžio
je su kitais dviems “kultūrinin
kais” Burlakovu ir Viktorovu 
buvo iš Leningrado atsiųsti į 
Britanijos Manchesterį megzti 
kultūrinio bendradarbiavimo 
tarp abiejų miestų. Ji buvo at
siųsta kaip vertėja tiems kil
tiems dviems rusams ir nebegrį
žo, o paprašė Anglijoje egzylio 
teisės.

Straipsnio autorė sakosi se
niai turėjusi gerus ryšius su 
KGB, ir vien dėl to jai buvo leis
ta išvažiuoti. Studentaujančiai 
jai tekę dirbti su užsieniečiais 
studentais, dėl to ir užsimezgė 
geri ryšiai su KGB. Saugumas 
pasitikėjo ja ir Įjungė Į tą trijų 
žmonių delegaciją.

Tačiau išvažiuoti Į užsienį net 
ir tokiems patikimiems reikia atf 
likt daugybę formalumų. Praėjo 
keli mėnesiai užpildinėjant an
ketas ir renkant parašus iš kom
jaunimo ir rekomendacijas iš 
partijos, nors užsieniuose netu-
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Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, J.962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

t . .

Eleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knyga 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.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago 8, BĮ.
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus Įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta; ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO' ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame-, 
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago’, 1962 m. 206 psL 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
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Dr. Genys turės daug progų pa
kartotinai iškelti Lietuvos rei
kalą.

Dr. Jonas Genys yra vedęs 
lietuvaitę ir augina dvi dukre
les lietuviškoje dvasioje.

Visa Amerikos lietuvių visuo
menė didžiuojasi ir džiaugiasi 
Dr. Jono Genio laimėjimu ir lin
ki jam daug sėkmės jo naujo
se pareigose.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Informacija

ARKIDIOCEZIJOS DIDĖJA,
KUNIGŲ, TIKINČIŲ MAŽĖJA

The New World rašo, kad di
džiausioji Amerikoje Ghicagos 
arkidiocezija praeitais metais 
padaugėjo 86,260 katalikais ir 
jau turi jų 2,510,851. Per visas 
JAV-bes katalikų padaugėję 
342,640 ir dabar yra 48,214,279. 
Bet tuo pačiu metu kunigų, vie
nuolių, seminaristų (klierikų) ir 
mokinių katalikiškose mokyklo
se nuolat mažėją.

Katalikų visose JAV-bėse esą 
23.5%, kai Chicagos arkidioce- 
zijoje jų yra 5,875,007 arba 42.7 
nuošimčiai visų gyventojų.

Mokinių ir studentų katalikiš
kose mokslo institucijose praei
tais metais buvo 290,695 ma
žiau. Per praeitus 10 metų su
mažėjo 954,810.

SKAITYK "NAUJIENAS* - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

.Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

| — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — TUESDAY, JUNE 1, 1971



TH® LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Qo-, Inc.

1739 So. Hoisted Street, Chicago, III. 60609. Telephone HA 1-9100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
tn Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months. $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams  $22.00
pusei metų $12.00
trims mėnesiams_________ $7.00
vienam mėnesiui $3.00

Kitose JAV vietose:
metams$20.00
pusei metų $11.00

trims mėnesiams $6.00
vienam mėnesiui $2.00

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metų$12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams$23.00 
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
ŪL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

lygtis su kiti* ux uLsiovuiš. Jit icikiiluu :uu|
didesnių privilegijų ir teisės įsakinėti Niekas tokių pri
vilegijų jiems neduos.

Dabar prieš Dr. Bobelį sunkiąją savo artileriją nu
kreipė apie “Akiračius” susispietę lietuviai “mokslinin
kai”, pradedant Dr. Tomu Remeikiu ir baigiant prof. Z, 
Rekašium.

Kelis paskutinių “Akiračių” straipsnius paskyrė 
Dr. Bobeliui. Jie bando .įrodyti, koks Dr. Bobelis blogas, 
kaip jis nevykusiai vadovauja Amerikos lietuvių kovai 
prieš Lietuvos okupantą. Jie tvirtina, kad jis Lietuvos 
istorijos nežino ir kalbėti nemoka. Visa nelaimė, kad tie 
mūsų “mokslinčiai” savo tvirtinimams naudoja labai jau 
nemoksliškus metodus. Įsipolitikavę lietuviški daktarai 
visai užmiršo, kad Alto pirmininkas yra didelės ameri
kiečių ligoninės gydytojas, turintis didelę praktiką. Ne
apdairiems daktarams tokių atsakomingų pareigų nie
kas neduoda.

K>ltforn4jae architektūros studentai pastatę jš permatomos medžiagos pastogę, sėdi ir veda diskusijas apie atei
ties pastatus ir naujas medžiagas.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Kietas riešutas
Išrinkus Dr. Kazį Bobelį Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininku, politikuoti norinti ir Amerikos lietuvius už 
nosies vedžioti pasišokusi nedidelė frontininkų grupelė 
tikėjosi Altą sutrinti į šipulius ir išspausti iš jo visas 
sultis. Bet gyvenimo tikrovė pasirodė visai kitokia, negu 
jie tikėjosi. Dr. Bobelis yra daug kietesnis riešutas, ne
gu Amerikos lietuvius valdyti pasišokę gudragalviai buvo 
apskaičiavę.

Dr. Bobeliui teko perimti Alto vadovybę didelio Ame
rikos lietuvių susijaudinimo laikotarpiu. Jūrininko Simo 
Kudirkos šuolis į laisvę sujaudino ne tik lietuvius, bet ir 
amerikiečius. Nelemtas kelių aukštesnių valstybės parei
gūnų elgesys palietė amerikiečių, sąžinę. Visas kraštas 
rodė nepaprastai šiltą jausmą ne tiktai nuskriaustam Ku
dirkai, bet ir pavergtai lietuvių tautai. Dr. Bobelis, dar 
neperėmęs Alto vadovybės ir neužmezgęs visų organiza
cijos ryšių, turėjo mestis į verpetą ir vadovauti. Jam 
reikėjo visas tas judėjimas pakreipti lietuviams naudinga 
vaga ir daboti, kad vietomis ji neišsilietų į kraštus ir ne
pasuktų lietuviams nenaudinga kryptimi. Reikia pasa
kyti,- kad šis darbas Dr. Bobeliui gerai pavyko.

Amerikos lietuvių Vasario 16 dienos sukakties minė
jimus bendruomenės politikai norėjo paversti pasipini
gavimo arena ir pakenkti vieningam lietuvių darbui, bet 
ir čia jiems nepavyko. Didelė Amerikos lietuvių daugu
ma, įskaitant ir didelę JAV LB narių daugumą, pritarė 
Amerikos Lietuvių Tarybos vedamam darbui. Sukti ben
druomenės politikieriukai įvairiausiomis rezoliucijomis 
ir patarimais bandė sutrukdyti,, aukojamus pinigus ki
tiems tikslams nukreipti,, aukotojų tarpe kontūziją su-i 
kelti, bet ir šis darbas jiems nepavyko, šiais metais į 
Alto iždą atplaukė žymiai daugiau aukų, negu anksty
vesniais metais. Dr. Bobelis ir čia laimėjo. Jis įsitikino, 
kad didelė Amerikos lietuvių dauguma remia Alto dir
bamą darbą.

Bendruomenininkai, negalėdami apardyti Alto, pa
siūlė pradėti pasitarimus “veikti bendrai”. Jie pravedė 
“rezoliuciją”, kuri įpareigojo naujai išrinktą valdybą 
“tuojau pradėti” pasitarimus šioms dviem organizaci
joms apjungti. Kada Dr. Bobelis pasiūlė bendruomenei 
įstoti į Altą, kaip į jį yra įstojusios didesnės organizaci
jos, politikuojančiai bendruomenės grupelei ir šis pa
siūlymas nepatiko. Bendruomenės vadukai nenori būti

Bet grįžkime prie pačio silpniausio mūsų “mokslin
čių” argumento prieš Dr. Bobelį. Pirmame “mėnraščio” 
puslapyje jie atspausdino Antano B. Mažeikos “Memo
randumą Alt politikos klausimu”. Tas “memorandu
mas” paruoštas pagarsėti greitai norinčiu Mažeikos ta
riamu “pasikalbėjimu” su Dr. Bobeliu. Tas “memoran
dumas” vas. 21 d. buvo perskaitytas tokio paties “adho- 
kininko” vedamajame New Yorko radijo pusvalandyje, 
Savo “memorandumą” jis rėmęs kažkokiu- Dan March!- 
sano laišku, gautu neva iš Valstybės Departąmento, ku
ris tvirtino, kad lietuvių diplomatinis korpusas, Lietu
vos valdžia tremtyje ir įvairios lietuvių organizacijos yra 
priešingos Lietuvos pavergimo klausimo, kėlimui. To me
to Naujienos, komentuodamos minėtą Mažeikos “me
morandumą”, šitaip rašė:

“Dan Marchisano panašaus tvirtinimo negalėjo 
daryti. Jeigu jis būtų toks nepastabųs, tai jokio at- 
sakomingo komiteto pirmininku jįs negalėtų- būti, 
Lygiai kaip ir p. Martin negalėjo panašaus tvirtini
mo skelbti, nes jis, būdamas1 atsakomingų Valstybės-
Departamento pareigūnu, labai gerai žino,, kad lie
tuviai neturi vyriausybės tremtyje.. Kiekvienas lie
tuvis, besidomįs lietuvių laisvės kova, žino, kad. lie? 
tuviai tremtyje vyriausybės neturi”. (Naujienos, 
1971 m. kovo 18 d., 4psĮ).
Tokį tvirtinimą į Marchisano lūpas įdėjo Antanas-B. 

Mažeika. Bet tai dar ne viskas. Šių metų balandžio 25 
dieną Dr. Bobelis, būdamas. New Yorke, per tą.patį ra-: 
dijo pusvalandį pareiškė,, kad jis. jokio, pasikalbėjimo su 
Antanu B. Mažeika neturėjo. Šių metų, vasario-16. dienos 
išvakarėse Dr. Bobelis. Lietuvos pasiuntinybėje Washing
tone galėjęs ir susitikti su A. B. Mažeika, jeigu jis ten 
yra buvęs, bet jis jokio pasikalbėjimo sų. juo neturėjo ir 
į jo klausimus neatsakinėjo. Dj*., Bpbąlją pareiškė^ kad 
vadinamas Mažeikos “memorandumas” yra gryniaųsiąs 
paties Mažeikos išmislas.

Mokslo titulus, turintieji “Akiračių” redaktoriai, 
prieš spausdindami, vadinamą Mažeikos “memorandum 
mą”, turėjo pasiteirauti, ar jis tikras. Mokslininkąiturl 
naudoti tikrus faktus. Jie turi mokėti, tuos, faktus nusta
tyti. Be to, jie turi sekti laikraščius ir klausytis lietu
viškų radijo valandų, kad pirman puslapiu nedėtų ^netiks
lių pareiškimų ir nemestų nepagrįstų kaltinimų. ?

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI;
SKELBKIT ĖS NAU JIE N ŪS E

Uetuviai ir vėl piketavo kardinolą
(Tęsinys)

Piketuotojai nustebino pra
eivius ir pravažiuojančius, bet 
jie nenustebino senų vyskupi
jos tarnautojų. Šaligatviu tvar 
kingai vaikščiojantieji pike
tuotojai senų tarnautojų buvo 
sutikti su džiaugsmu. Jie pri
siminė lietuvius nuo praeitų 
metų piketavimą.

Piketuotojų nustebimui, po 
ra tarnautojų atvykusius net 
pagyrė už pasiryžimų kovoti 
už savo teises.

— Tikintieji privalo kovoti 
už savo teises. Ypatingai, kai 
tos teisės aiškios ir visiems su
prantamos, — pasakė vienas.

Prie piketuotojų priartėjo 
ir vietinių žmonių. Vieni ap-
klausinėjo ir nuėjo; Jie pasi
teiravo, kas piketuoja ir ko 
siekia ir nužingsniavo. Bet bu
vo tokių, kurie pradėjo pasa
koti' apie kard. Gody ir jo at
vežtus tikinčiųjų valdymo ir 
turtų administravimo meto
dus. Jie pripasakojo įvairiau
sių dalykų,’ Jie džiaugėsi, . kad 
atsirado žmonių,, kurie turėjo 
reikalingos drąsos ir ryžtingu
mo pareikšti pačiam aukščiau
siam bažnyčios atstovui savo 
nepasitenkinimą.

Piketo, organizatoriai iš- .anks 
tų, informavo policiją. Ona 
Maggeutiį; sena didelio sklypo 
savininkė, turinti kazimiermė 
■se- palaidotus kelis savo šei- 
ųios narius, prieš kelias die
nas nuėjo į policijos centrą, iš
dėstė organizacijos užsimoji
mus, ir prašė leidimo. Atsa- 
komjngas. policijos pareigūnas 
leidimų piketuoti tuojau jai 
davė.

Piketo dienų organizatoriai
paprašė policijų, kad ji atvyk
tų, ir pasidairytų, kaip lietu
viai! pikętuoj ą> kard; Gody.
? Policijos karininkas buvo 
geroje nuotaikoje ir tarė:

. į- - -

— Ne, mes ten nevažiuosi
me. ..

— Kodėl? — jis buvo užklaus 
tas.

— Mes lietuvius pažįstame.. 
Tokių kultūringų piketuotojų 
šiais laikais retai pasitaiko, — 
atsakė jis.

Matyt, kad-Ghicagos polici
ja buvo užimta, kitais, tarnybos, 
reikalais. Praeitų piketavimų 
metų policijos automobiliai 
pravažiavo, pasiteiravo, ko 
piketininkai norėjo, ir nuva
žiavo. šį kartų piketuotojai 
bandė policiją įtikinti, kad ji 
atvyktų, jei ne dėl tvarkos, tai 
bent dėl pačių piketininkų di
desnio pasitikėjimo, bet poli
cijos pareigūnas nesileido pri
kalbamas. Jis tiktai paajški-
no, kad policijai iš anksto bu
vo žinomi piketininkų tikslai, 
jiems buvo gerai žinomi orga
nizatoriai, visi geri katalikai, 
dideles sumas suaukoję įvai- 
riems\ bažnyčios. . reikalams. 
Be to, buvo pagrindo manyti, 
kad ir policija pritarė piketi
ninkų užsimojimams, nes iš 
lietuvių policininkų jie buvo 
girdėję apie lietuviams pada
rytas skriaudas, apie nuneši
mą lietuvių sudėtų, pinigų ir 
apie lietuvių;; nupirktų žemių 
išpardavinėjimą...

Nespėjo piketuotojai gerai 
sušilti, tuoj atsirado radijo ir 
televizijos reporteriai. Jie at
sivežė pačius moderniškiausius 
aparatus ir pradėjo traukti 
vaikščiojančius piketininkus. 
Jie paprašė taip nešti plakatus, 
kad kiekvienas televizijos žiū
rovas galėtų pats savo akimis 
pastebėti įrašus. Be to, televi 
zijos reporteriai apklausinėj o 
Pasauliečių komiteto pirmi-
ninką Algį Regi, piketo organi 
zatorę Oną Maggenti, ir visą 
eilę kitų piketuotojų.

— Mums teko matyti įyaj- 
rių piketų, bet kad toks gražus

NAMAI SUDEGĖ
šeštadienį gegužės 29 dieną 

sudegė Povilo Daubaro namai, 
buvusieji netoli 5521 So. Har
lem gatvėj, esančios gėlių par
duotuvės.

Antrą, valandą ryto gaisras 
prikėlė Daubarų šeimą. Kai pra
budo, tai jau liepsnojo porčius. 
Liepsnos persimetė į .vidų. Dau
barams teko bėgti laukan nak
tiniais marškiniais.

Daubarų apynaujis namas 
buvo pusiau plytų ir pusiau me
džio. Sausą naktį labai greitai 
degė medis. Atvažiavo keturios 
ugniagesių mašinos, bet jie ne
pajėgė nieko išgelbėti. Išdegė 
visas namo vidus, baldai, dra- ' 
bužiai. Stovi tiktai mūrinis na
mo priešakis.

Apdegusius, sulaistytus ir dū
mais dvokiančius drabužius 
Daubarai džiovina ir vėdina. 
Laimė kad galėjo prisiglausti 
prie greta esančios sūnaus gėlių 
parduotuvės.

Daubaras yra Lietuvių Tau
tinių Kapinių pirmininkas ir 
įvairių lietuviškų organizacijų 
narys. Daubarai turės daug rū
pesčių, kol susiras naują butą.

ir tvarkingas būrys neštų 200 
plakatų, tai dar neteko maty
ti, — pareiškė vienas, televizi
jos fotografas.

Televizijos ir radijo stočių 
reporteriai nenorėjo tikėti, 
kad kard. Cody galėtų b.ūti 
toks užsispyręs lietuviii prašy
mams. Visi žino, kad lietuviai 
yra geri katalikai. Reporteriai 
negali suprasti, kaip kard. Co
dy galėtų vadovautis tokiomis 
netiksliomis ir taip blogai pa
ruoštomis- informacijomis. Jei 
gu jis būtų geriau informuotas 
apie lietuvių nuotaikas, tai ne 
pasitikėtų tokiais netiksliais 
patarėjais.
’ (Rus daugiau)
Reporteris

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
H-oji dalis
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Unguriai skaitėsi ypatingu skanėstu. Jie būdavo 

sugaudomi rytinėje Kuršių Marių dalyje, visame ruože 
nuo Labguvos iki Gilijos, Tovės, Lūjos ir Įsės kaimų. 
Unguriai buvo kepami keptuvėje, taip pat buvo patie
kiami virti su krapų prieskoniu, bei kaip šaltas patie
kalas. Dažnai unguriai būdavo supiaustomi į rankos 
piršto ilgumo gabalus, perveriami ant virbo ar iešmo 
ir kepami ant atviros ugnies savo pačių taukuose. Gy- 
ventės kaimo žvejys senis Karaitis (vokiškai rašoma 
Kareit), buvo ypatingai vertinamu specialistu mokan
čiu tokius ungurių kepsnius ant atviro laužo paruošti. 
Lauke būdavo užkuriamas laužas, kurio ugnį reikėjo 
kontroliuoti,, kad laužas per daug neįsiliepsnotų ir 
karštis nepasidarytų per didelis. Ant lazdelių kaip 
riestainiai buvo suveriami supjaustyti ungurio gabalai 
ir tos lazdelės su ant jų suverta ungurių mėsa sustato
mos piramide aplink laužą, todėl ir reikėjo daboti, 
kad įsiliepsnojusi ugnis neuždegtų tų. lazdelių. Be to, 
dėl per karštos ugnies daug taukų nutekės ir iškeptas 
ungurys nebebus pakankamai riebus ir skanus. Karai- 
čio ant atviro laužo iškepti ungurio gabalai būdavo la
bai skanūs ir minkšti kaip sviestas. Lazdelės su kepa
mais unguriais būdavo visą laiką sukamos aplink, kad 
kepsnys visur vienodai perkeptų. Kai ungurių mėsa 
būdavo jau gerokai perkepusi, ji būdavo valgoma dar 
karšta, garuojanti, tik ką nuo ugnies nuimta. Ungurių 
mėsai esant labai riebiai, prie tokių vaišių labai tik
davo ir stiprios degtinės stikleliai, žinoma, tokips vai
šės būdavo ne kasdieninis įvykis, bet surištos su kokio
mis nors šventėmis, kada ir svečių didesnis skaičius

susirinkdavo. Kartais taip būdavo vaišinama; ir ves
tuvių svita.

Arkliai Didžiosios Samany pelkės rajone pakauštom!
medinėmis klumpėmis

MAIŠTINGI AGILOS KAIMU GYVENTQJAL
Viename 1552 metų dokumente yra pažymėta, 

kad pietiniame Kuršių Marių krante esančiame Agilos 
kaime yra trejos žvejų sodybos. Gal Agila. taip ir būtų 
likusi mažu pamario žvejų kaimeliu, jei pro šias apy
linkes 1689 — 1697 metų laikotarpyje nebūtų prakastas 
Didžiosios Pričkagrabės. kanalas,* jungiąs Gilijos ir 
Deimenos upes ko pasėkoje šių apylinkių gamtovaiz
dyje ir ūkiniame gj'venimo įvyko dideli pasikeitimai. 
Šis kanalas, kartu su Kryžionų kanalu, turi 37 kilomet- 
riis ilgio, tad tokio ilgio kanalo prakasimas anais lai- 
kais buvo laikomas pasaulinio masto įvykiu, diskutuo

tu visoje Europoje. To meto prancūzų leksikone buvo 
atspausdinta ir šio kanalo kasimo istorijos aprašymas, 
bei. duotas jo ekonominės reikšmės įvertinimas.

Iš pradžių, per 13 metų po jo iškasimo, šį kanalą 
tvarkė ir administravo kanalo kasimo darbų vykdyto
jo, olandų kilmės grafo de la Chieza (Chiesa) šeima, 
rinkdama muito rinkliavas iš laivų, praplaukiančių 
šiuo kanalu su važma ir prekėmis. Nuo 1709 metų ka
nalo priežiūra ir muitų rinkimas buvo perimti valdžios 
iždo kontrolėm Ta pačia proga administracijos buvo 
paruošti toli; siekiantys žemės reformos planai, kurių 
išdavoje Agilos kaimo apylinkių žemės buvo suskirs
tytos į nedidelės apimties sklypus ir čia nuo 1712 metų 
pradėjo, kurtis kariuomenėje pensiją išsitarnavę Prič- 
kaus. veteranai. Tokiuo būdu kaimo gyventojų skai
čius žymiai išaugo ir šio šimtmečio pradžioje, apie 
1905 pietus, Agilos kaime buvo apie 1000 gyventojų, 
tų- Pričkaus veteranų įpėdinių, tarp kurių užtinka
me Algri m ų, Aukšteinių, Augustinų, Bagdonų, Bar- 
tys, Bastys, Budnikų, Getkauskų, Jokūbaičių, Juo
daičių, Palentynų, Vaičiakių, Vonikaičių, Žemaitai
čių ir kitas lietuviškų šeimų pavardes. Taip išaugusio 
kaimo sodybos buvo išsistačdųsios ant abiejų kanalo 
krantų, o taip pat ir netoliese esančiose Kuršių Marių 
'pamario pakrantėse. «

Tiems veteranams čia išdalintos žemės parcelės 
buvo per mažos, kad ant jų būbų buvę galima šeimoms 
pragyventi vien verčiantis žemės ūkio darbais. Dvarų 
čia taip pat nebuvo, o žvejyba daugumai šių-veteranų 
ir jų šeimoms buvo.svetimas ir neįprastas amatas, nors 
erdvūs ir žuvingi Kuršių-Marilę vandenų plotai buvo 
čia pat, kaimo pagonėje, Tad pagrindinį pragyvenimo 
šaltinį šioms šeimoms teikė gan gyvas laivų judėjimas 
Didžiosios Pričkagrabės kanalu. Dalis kaimo gyvento
jų eidavo sielių plukdyti, kiti tapo matrosais, dar kiti 
bamdydavosi darbininkais ant prekinių baidokų, bur-

laivių ir kitokių krovininių valčių. Kiti vėl dirbdavo 
tokių valčių vilkikais, šie, diržais per krūtinę persi
juosę, eidavo kanalo pakrantėmis ir, virvėmis, pri
tvirtintomis prie tų diržų, traukdavo paskui save ka
nalo vandenimis sunkius prekėmis pakrautus laivus. 
Darbai buvo sunkūs, bet gerai apmokami ir taip čia 
uždarbiavo daugelis gyventojų .iš kaimų, išsistačiusių 
palei kanalą Agilos, Gyventės ir Aidlaukių.

Toks gyvenimo būdas čia vyravo iki šio šimtmečio 
pradžios. Deja, 19-jo ir 20-j o šimtmečių sąvartoje 
įvyko staigi, nauja technologinė revoliucija. Atėjo 
garlaivių amžius. Apie 1900-sius. metus čia pasirodę 
stambių laivų bendrovių garlaiviai ir vilkikai nukon
kuravo žmogaus muskulų jėga traukiamas krovinines 
valtis ir vėjo stumiamas burines pergas. Įvairūs smul
kūs valčių ir laivų savininkai prarado pragyvenimo 
šaltinį irsu jais daug kaimo gyventojų palei kanalą 
tapo bedarbiais. Nežinodami ką toliau daryti ir kuo 
verstis, Šie bedarbiai rinkdavosi į kanalo pakrantėse 
esančias karčiamas ir alkoholyje ieškodavo paguodos 
savo karčioje nedalioje. Išsigėrę imdavo širsti ant jų 
nedalios kaltininkų — garlaivių. Išvydę kanalu atpūš
kuojantį garlaivį, jie visa krūva išsiversdavo laukan ir 
kanalo pakrantėse prisirinkę, akmenų, pradėdavo 
jais bombarduoti pro šalį, bepraplaukiančius garlai
vius, išdaužydami garlaivių langus ir net sužalodami 
ant denio besirandančius žmones. Su laiku tai pasida
rė kasdieniniu .įvykiu ir laivų kapitonai tiesiog baimin
davosi plaukti kanalu pro tuos kaimus. Teko ant laivų 
sodinti policijos palydą, kuriai tekdavo susigrumti 
su maištaujančiais bedarbiais. Tokių išpuolių kalti
ninkai būdavo areštuojami, jiems sudaroma byla ir 
teismas juos nubausdavo kalėjimo bausmėmis. Viso 
to pasėkoje daug žmonių atsidūrė už grotų ir tik iš lėto 
padėtis aprimo, bedarbiams pamažu prisitaikant prie 
naujų ekonominių sąlygų ir susirandant kitus darbus.
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DR. AHNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, JKMias 

IB LIGOS
FBTTAJKO AKINIUS 

2658 W. 63rd STOET 
Ofiso tolofu PRospoct 8*3229 

Rezid. toJefu WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto* 

ano 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Ką M. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Lietuvių Tautinių Namų val-ltaika, rūpesčiais ir polėkiais, 
i dyba Chicagoje šį pavasarį I Atsirado šiltesnis nusiteiki-i 
savojoj būstinėj surengė pen-Imas tarp darbo ir kūrybos iš 

1 kias sekmadienio popietes Į vienos pusės ir visuomenės iš 
Bendrinė popiečių tema buvo kitos pusės. Tas abipusis susi-i 
lietuvė moteris Chicagoje, o pažinimas ir iškeltos mintys

I slot.: PRospoct 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antra dieniąją įj penktadieniais 
Crečiad. ir sekmad. nfisag uždarytas. 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

D& PHtR BRAZIS 
.PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS: 

-Pirmadieniais ir ketvirtai!. 1—7 vaL, 
ontrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.
' ~ Rez. .GI 84)873

DR. W. M. E1SIN -EISIMAS
^INcKULUQiNE CHIRURGIJA 

6132 So. KMzie Av«>f WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, sKamnintj Ml 3-uOOl.

kiekviena penkių popiečių tu
rėjo atskirų sričių iškilesnę 
lietuvę savojoj programoj. 
Pirmoji popietė buvo su daili
ninke keramike Eleonora Mar
čiulioniene, antroji su rašytoja 
Nijole Jankute - Užubaliene, 
trečioji su aktore režisiere Zi
ta Kevalaityte - Visockiene, 
ketvirtoji su jaunosios kartos 
poetėm: Živile Bilaišyte ir Eg
le Juodvalkyte ir penktoji su 
Valerija Birute Kaulinaitiene, 
MD.

'Kiekviena sekmadienio po
pietė sutraukė apie 60 iki 80 
dalyvių, kurie turėjo malonią 
progą arčiau susipažinti su tos 
ar kitos srities darbo ir kūry
bos apimtimi, dirbančios nuo-

GRADINSKAS

Dr. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

NEŠIOJAMAS STEREO

PATEFONAS
TIK $46.95

2512 W. 47 ST. —PR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

V- ......... - JJ

' MOVING D
Apdraustas perkraustymai 

iš įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

dar daugiau kristalizavosi kiek 
vienoje popietėje grupiniuose 
pašnekesiuose, buvusiuose po 
sceninės programos užbaigi
mo.

Sekmadienio popiečių ren
gėjų labui tenka tarti padėkos 
žodis už pasitalkinimą kiek
vienai popietei programos ve
dėjų iš jaunesniųjų lietuvaičių 
gretų. Jųjų įtarpos ir trumpi 
paklausimai, pokalbiai su tos 
dienos pagrindine dalyve, pa
čią programos slinktį darė vi
sad naują ir nenuobodžią. Pro
gramų vedėjomis buvo Živilė 
Keliuotytė Modestienė, Eglė 
Vilutienė, Ramutė Plioplytė ir 
Rimvvda Valiukėnaitė. 

•/

Penktąją sekmadienio po
pietę baigiant, Jonas Jurkū
nas, LTN pirmininkas ir šių 
popiečių organizatorius, pa
reiškė padėką visoms progra
mų atlikime dalyvavusioms — 
siems, Jas programas sekusiems 
ir jas savo dalyvavimu bei fi
nansine parama rėmusiems. 
Drauge jis paskelbė vasaros 
metui pertrauką, kviesdamas 
visus ir visas dar aktyviau ir 
skaitlingiau lankytis į LTN 
sekmadienio popietes, būsian
čias rudenį. Rudenį, maždaug 
tos pačios dvasios popietėse, 
kaip buvo iki šiol, be jau kito 
je vietoje — naujai įsigytoje 
pastogėje, 6422 So. Kedzie

Police officer leaves his car to discuss possible traf
fic violation with motorist while his “secretary” — the 
new Xerox Mobile Printer — automatically receives 
radio calls and prints them on a roll of paper. The 
radio-operated device prints at the rate of 280 words 
a minute and means patrolman won’t miss any mes
sages — routine or urgent — while he’s away from his 
vehicle. The compact device fits on the front seat and 
.can be incorporated easily into existing networks. It 
was developed by Xerox Corporation’s Communica- 
ttons Products Division in Rochester, N. Y.

skirtingus Įmokėjimus, nebe
bus kaltinimų, kad jaunesni 
turi apmokėti ir senesnių gy
dymo išlaidas, nes ne paslap
tis, kad vyresnio amžiaus žmo 
nes dažniau serga.

Byla dėl negru 
mašinų draudimo

u. - . f

Čikagos Automobilių Darbo

Bendrovės liejykla, esanti 
3426 E. 89 St, kasdien degino 
savo krosnį, kuri leidžia juo
dus dūmus. Už kiekvieną die
ną išrašytas naujas protoko
las. Čikagos aplinkos kontro
lės direktorius Wallace Poston 
pareiškė, kad kol liejykla leis 
dūmus, tol bus baudžiama, nors 
tektų tai daryti kasdien.

Linksmumo arba liūdesio valandoj# 
gražiausiną gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

(PUTRAMENTAS)

, ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariom Avo. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

2443 WEST 63rd STREETREMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

KjgaeaitMWemaMMaMaBKMMMgsB——ttCBasssaaafflVfci -.■J' '.rYimnHiy

-Ofiso tel.: J4E 44818 arba RE 7-9700 
^Rezidenciįos: PR 6-9801

DRe J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71*t STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki B v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
-nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTĄS

KALBA LIETUVIUKUI
2618 W. 71st ,St. — Tel." 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 -WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St.
' Jei.: 925-8296

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

uždaryta.
-Rez. teL: WA

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

A - "---- į

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kik A. M.

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

TeL:-HEmlock ^2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO. ILL. 60629
---

Avė., Chicagoje. mv.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 Į ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK • RASČIAUSKA
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Važiuojant į Vilnių, 
.nepamiršti šakučių!
Kažkokia Vilniaus ir Lvo.vo 

“milasninkų” lenkų agentūra, 
pasirašanti raidėmis (LWIL) 
antrašte “Vaikščioti su šakute- 
kišenėj ?” rašo: “Masinio mai
tinimo įstaigos ^Vilniuj e turi 50 
tūkstančių vietų ‘(valgymui), 
bet indų-ir įrankių* tik dėl 10 
tūkstančių. '

, Dėlto pietų valgymas dažnai 
trunka gana ilgai. Mat padavė
jas priimąs užsakymą ir po il
gesnio laiko ateina mėsa ir pei
liu nešųias, bet be šakutės. Bet 
negi reikalausi iš kliento, kad 
vaikščiotų su šakute kišenėje.’ 
Kol padavėjas po ilgesnio laiko 
grįžta su šake, valgis jau .yra 
ataušęs.

Tokie sunkumai yra nuolati
niai. Jei yra .šakutės, nėra šau
kštų. Jei yrą šaukštai, nėra gi
lių lėkščių, nes virtuvėje jos 
paskubomis tebemazgojamos.

»Kai. kurių restoranų ir valgy
klų tarnautojai. savo ruožtu iš
važiuoja į kjtus miestus, kar
tais gana toli, ir superka ką 
randa”. :

unija patraukė į teismą 15 au
tomobilių draudimo mokėji
mus. Skunde sakoma, kad yra 
neteisingą negrus skriausti ir 
jų apgyventuose rajonuose žy
miai ^padidinti" apdraųdos kai 
nas, nes išėina, kad negrai 
subsidijuoja., baltuosius, ku
rie už tą pačią apdraudą moka 
apie . 150 dol. per metus ma
žiam

Skunde reikalaujama ne tik 
sustabdyti šitokią praktiką, bet 
rei^alAujatia sugrąžinti neg
rams ankęčiau nuplėštus pini
gus. ši bylą paskirta teisėjui 
Richard. Austin, kuris nese
niai pagarsėjo savo sprendimu 
dėl pįgiųj.ų .įjutų kolodijų sta
tymo Čikagos baltųjų rajonuo
se.

Draudimo' bendrovės .aiški
nasi imančios iš kai kurių ra
jonų gyventųjų daugiau, nes 
praktika parodžiusi, kad tuo
se 4?ajohučsė" įvyksta daugiau 
nelaimingų - atsitikimų, dau
giau mašinų sužalojimų ir dau 
■giaų nųpstoĮių bendrovėms.

Baudžia U. S. Steel
United States Steel Corp, 

praėjusią savaitę gavo septy
nias pabaudas už oro teršimą.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Eržvilko Draugiško Klubo pus
metinis narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 2 d.. Talman salėje, 
4500 So. Talman Avė. 8 vai. vak. Na
riai prašomi atsilankyti, nes. yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po šio susi
rinkimo bus pora mėnesių atostogų. 
Po susirinkimo įvyks vaišės.

— Lietuviu Namu Savininkę Drau
gijos Bridgeporte priešpusmetinis su
sirinkimas įvyks antradienį, birželio 
1 d. Chicagds Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 7:30 vai. vak. 
Visi nariai jr narės kviečiami į susi
rinkimą, nes yra svarbių reikalų ap
tarti, taipgi reikės išrinkti naują iž
dininką, nes mūsų iždininkas Kostas 
Stula mirė kovo mėn. ir taipgi per 
vasarą susirinkimų nebus. Po susi
rinkimo įvyks vaisęs.

A. Kaulakis, rast.

— SLA 36-tos kuopos priešmetinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
birželio 2 dieną'Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St., 7:30 v. 
vak. Kviečiame visus narius Į susirin
kimą. Jeigu kurie neužsimokėjote sa
vo duoklių, tai būtinai užsimokėkite, 
nes per vasarą susirinkimų nebus. Ki
tas susirinkimas - bus spalio-5 dieną.

A. Kaulakis, rast

• — Lietuviu Brighton Parko Moterų 
Klubo pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadieni, birželio 3 d. Tal
man salėje, 4500 Šo. Talman Avenue, 
lygiai 8 vaL vak. Nares prašome at
silankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų. Po .šio susirinkimo bus pora 
mėnesių .atostogų. Po susirinkimo 
bus vaišės.

TeL 238-9787-8

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. telm- Glbson 8-6195

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJI JE N A S

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

, p. Šileikis, _o. p.
XJRTHQPEDAS-PROTEZ1STAS

M7 Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai ^SjĮa--ci*li pagalba kojom*

* (Aęčh Support*) ir t. t 
yal • 9__4 įr -6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 WestA3pd-$t, Chicago, III. 60629

TeĮef-: PRo*pect 6-5084

Every year we faflx 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

MUIIENAS
L.. . « TOn SPLTB-----------

Ųrfuviei taipgi ptffa * painia 
įr profM MOTO tirtu per

NAUJIENAS

Write: The PrMidenfs Ccramittee 
on Mental Retardation, 
WMhmgton, D.C.3Q201.

le-x.

PubMwd aa a pMc w*tca bCMf 
eration The AdwrtWnt Ome*

AO MAT NO. MR-4147 
, Q, sqIusa xjB

‘Pabrangs Blue 
Cross draudimas

Blue Cross draudimo ben
drovė nutarė skirstyti drau
džiamuosius pagal amžių. Virš 
50 metų sulaukusiems draudi
mo įnašai bus nuo liepos mėn. 
pakelti net 50^. Kartu bus su
mažinti įnašai asmenims iki 
30 m. amžiaus. Visi pakeiti
mai liečia tik atskirus drau
džiamuosius, neliečiant ap
draustų grupių, kurioms mo
kėjimai jan ir anksčiau būda
vo nustatomi atsižvelgiant Į 
amžių.

Blue Crdss vadovybė pabrė
žė, kad atskirai apdraustieji 
sudaro tik 7% visų apdraustų. 
Pagal naują sistemą atski
riems asmenims, gaunantiems 
apdraudą iš Blue Cross, padi
dės mokėjimai, jei asmuo virš 
40 metų — 4.56 dol. mėnesiui, 
o jei virš 50 m., — net 12.40
dol. mėnesiui. -Ligšiolinė drau
dimo premija tokiems asme
nims buvo vidutiniškai 16.32
dol.

Blue Cross sako, kad apdrau 
džiant pagal amžių ir imąnt

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, 
Kai -aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai iu 
srykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų', apie' paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina .5 dol.

' 5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., ŠIUO.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 dot

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su sdvo dievais, 54 psl., S1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

______ t .p ji ---------------------------------------------------------- * —  .. - —-

EUDEIKIS 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

į DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAiMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

‘ 3 TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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GRĮŽTA DVIRAČIŲ GADYNE
šiemet JAV parduota jau 7.5 milijonai dviračiu

“Ar norėdami pasivažinėti sa
vo apylinkėje ar nuvažiuoti į 
miesto centrą ėikagicčiai vis di
desniais skaičiais rodo norą nau
dotis dviračiais savo malonumui 
mankštai ir taupuųiui. taip pat. 
trafiko kamšos, triukšmo ir au- 
loinobiliais oro teršimo sumaži
nimui”, pasakė Chicagos meras 
Daley oficialiai nudengdamas 
viena trafiko ženklą su dviračio 
simboliu žaliame lauke. Tokie 
trafiko ženklai jau pastatyti pa- 
■Jei North, Wisconsin, Oak ir 
Walter gatvių miesto šiaurinė
je dalyje ir pagal Hyde Park, 
Blackstone, Cornell ir 53 St. 
pietinėje dalyje. Tie ženklai 
rodo automobilistams, kad bū
tų atsargesni, ir dviratininkams, 
kad tomis gatvėmis dviračiais 
važiuoti yra saugiau negu kito
mis.

Be to, Michigano paežerėmis 
iš seniau veikia dviratininkų 
keliukai per Linkolo parką ir 
išilgai l^ike Shore tarp Monroe 
ir Ohio gatvių. Dar žadama iš
vesti dviratininkams keliuko 
tarpas į pietus ir šiaurę nuo Me 
Cormick Place. Ar kas pana
šaus daroma miesto pietų ir va
karų dalyse, negirdėti.

Miesto centre jau įrengti keli 
dviračiams “garažai”, būtent 20 
So. Wacker, 535 So. State, 259 
E. Superior ir 320 N. La Salle 
gatvėse ir Grant Parke išilgai 
Michigan Ave.

♦

Chicagoje jau vis dažniau ’ir 
dažniau matyti ant dviračio 
portfelį ant rankenos pasikabi
nusi biznierių, pareigūną, “jo
jant” į ofisą, “karštose kelnai
tėse” pedalus minančią sekre-

Chicagos mieste kol kas dar tik šiaurinėje dalyje ir Hyde 
Parke gatvėse matomi trafiko ženklai dviratininkams: 

baltas dviratis žaliame lauke.

Solistė PRUDENCIJA BIČKIENĖ

Ketvirtoje Dainy šventės programoje atliks Br. Budriūno kantatos 
"Lietuvos Šviesos keliu" solo partiją

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SHOE FACTORY
fitting room needs qualified all- 
around sewing machine operators, 
nsurance and hospitalization plan.

Call Mr. SURDYNSKI 
for appointment.

276-7701
RIDDELL, INC.

HOUSEKEEPER
For city family. Near Loop. 5 day 
week. Go. Gen. housework, Laun

dry. Baby sitting. Good salary. 
References.

Some English necessary.
, 943-1611

RECEPTIONIST - TYPIST
Must have pleasant phone manner 
Hours Monday - Friday 9:15 A. M. — 
5:45 P. M. Apply between 10:30 A. M.

— 5:00 P. M.
LAWSON YMCA

30 W. CHICAGO AVE. 
944-6211

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PERMARKET EQUIPMENT like 
z, walk-in soolers, meat cases, 
/ice and self-service dairy cases 
3 deck and air screen, produce 
*s, 5—7—10 ton airconditioners, 
equipped with condensing units.

Call 873-6600
between hours 8 to 5 P. M.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

■ ■'I' '"f ......... „

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SKUBIAI parduodamas mūrinis na

mas: maisto krautuvė ir du butai 
Brighton Parke.

2 BUTAI ir šalia tuščias sklypas 
Brighton Parke.

BIZNIO PATALPA ir 3 butai. Gra
žiai atrodantis mūrinis namas Mar
quette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai §4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

j N A U J I E N 0 S
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

» ' - - I ■ c*. ■ ——

tore, ar į turgų vykstančią “mo
čiutę” ir į kolegiją skubantį stu
dentą, nebekalbant apie vai
kus ir paauglius, kurių ištisi 
spiečiai jau šaligatvius daro ne- 
besaugius. ,

Susisiekimui brangstant ir 
automobilių trafikui nuo susi
kimšimo lėtėjant, dviračių ma
da staiga virsta epidemija. Vien 
šiemet Amerikoje dviračių jau 
parduota daugiau kaip pusaš- 
tunto milijono, parduotuvėse 
dviračių pritrūko ir pardavėjai 
prisibijo, kad naujų dviračių 
gali tekti laukti savaitėmis, gal 
mėnesiais. Ypatingai didelis pa
reikalavimas 3—5 ir 10 greičio 
modelių, kuriuos perka suaugu
sieji. Viena tik Schwinn Bisycle 
Company šiuo metu gaunanti 
užsakymų po 40,000 dviračių 
kiekvieną dieną, o pagaminti 
pajėgia tik po 5,000 per dieną... 
Šiems 1971 metams Schwinn 
firma pagaminsianti virš .mili
jono dviračių.

kuri vyks liepos 4 d. Chicagos 
amfiteatre, visos komisijos yra 
paruošusios savo veiklos ir 
darbų planus.

— Julius širka, Vytautas Gu 
tauskas ir Albertas Paulikaitis, 
K. Donelaičio lituanistinės 
mokyklos mokytojai, padės sa 
Įėję bei scenoje Jungtinio mo
kyklų choro dirigentams F. 
Stroliai ir S. Sližiui taip pat 
jauniesiems choristams didžiu 
lėse amfiteatro patalpose Dai
nų šventės metu. Liepos 3 d. 
ten Įvyks generalinė repeticija, 
kuriai choristai renkasi 1 vai.
P- P-

m ėjimas. Jis yra baigęs St. 
Louis universitetą.

— Vytautas Kasniūnas Jr. va 
dovauja IV Dainų šventės trans 
portacijos komisijai. Ta komi 
sija sutiks atvykstančius cho
ristus stotyse ir aerodromuose 
taip pat parūpins susisiekimo 
priemones grupiniam važinėji 
mui šventės įvairių parengimų 
metu bendradarbiaujant su' 
nakvynių komisija ir kitomis 
komisijomis, šventės būstinė
je, tel. 778 - 7227, jau dabar 
yra registruojami automobilis
tai, kurie su savo automobi
liais galėtų padėti šiam komi
tetui.

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
I. RUDIS ‘ TeL CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t t
4824 Sc. CALIFORNIA AVE,

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

NIEKUR GERIAU
1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra

žūs 2 butai, uždari pušų porcini, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — $33.500.

SKONINGAI MODERNUS 7 kamba
rių mūras ir 2 auto garažas. Tviska 
švara, tvarka ir graži gatvė arti ofiso. 
$23 900.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10.900.

PAJAMŲ mūro bungalow: vienas 
didelis švarus butas apačioje ir kitas 
3 kambarių atskiras viršuje, moka 70 
dol. nuomos. Artima smagi vieta. 
$19,000.

5 BUTU gelsvas mūras — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kambarius. 3 auto muro 
garažas, du blokai nuo Darko. $47.000.

PRIE PAT MARQUETTE PARKO 
apynanjė mūro rezidencija. Savinin
kas iškeliamas išvažiuoja. Greitas pa
siūlymas. $29.000.

8 BUTU 15 metų šviesus 2 aukštų 
mūras Evergreen. Rūsys, beis- 
bnard šildvm^s elektriniai neciai. 507 
sklvnas. $14 0^0 rrnamų, apie $25,000 
įmokėti, tik $75500.

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

PERKRAUSTYMAJ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOK Ml

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. ’

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

L. . *
f--------------------------------------------------

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 
kai ir Irt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6OS.
! k ----- ----------------------s
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Iš gaujų karo

Vienas jaunuolis buvo 
virtadienį nušautas ir du su
žeisti. Susišaudymas įvyko 
prie tavernos 3958 W. Arthing- 
ton Avė. Vienas “Unknown 
Vice Lords” narys buvo užpul 
tas trijų narių iš “Maniac Cob
ras” gaujos. Vienas Čobros 
narys turėjo revolverį. Užpul 
tas “lordas”, išsitraukęs iš ki
šenių du revolverius, 
kaip Laukiniuose 
šaudyti ir visus tris 
paguldė.

Policija suėmė
Spriggs, 20 m. amžiaus, gyv. 
914 S. Karlov St. Jis apkaltin
tas žmogžudyste. Paaiškėjo, 
kad vienas revolveris buvo pa
vogtas plėšimo metu. Jaunuo
liui teks atsakyti ir už plėšimą.

ket-

ėmė, 
Vakaruose 

“priešus”

Edward

TRUMPAI

— A. a. Onos Talalienės at
minimui, Amerikos Lietuvių 
Tarybai aukojo: Kun. A. Pet
raitis Echenectady, N. Y. $25.00, 
Cecilija Lapienė — Mačiulienė, 
Baltimore, Md. $15.00 , Aldona 
ir Vladas Šimaičiai, Chicago, 
Ill. $10.00, Frank Stanionis, 
Glen Ellyn, Ill. $6.00.

— Dail. Adolfas Valeška yra 
pakviestas vadovauti iV-tos 
Dainų šventės dekoravimo ko
misijai. Artinantis šventei,

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

— Marquette Parko lietuvių 
namų savininkų organizacija 
ruošia peticiją miesto tarybai, 
kad 69-ji gatvė nuo Western 
iki California Ave. būtų pava
dinta Simo Kudirkos vardu. 
Peticiją įteiks 13 ir 15-to war- 
dų aldermanams. Organizaci
ja, taip pat pradėjo akciją 
prieš didelį ir neproporcingą 
apkrovimą mokesčiais nekil
nojamoms nuosavybėms.

— David. S. Povilus, Illinois 
universiteto Urbanoje inžine
rijos studentas, priimtas į 
studentų inžinierių Sigmą Tau 
korporaciją.

— Algimantas Viktorą, Ray- 
mondas Vaičaitis, Simone Shi- 
maitis ir James Buškus, Illi
nois universiteto Circle cam
pus studentai, yra to universi
teto Dekano garbės studentų 
sąrašuose.

— Vincas Tamošiūnas, šau
lių S-gos pirmininkas, buvo 
nuvykęs į Montreal! ir dalyva
vo Kanados šaulių Rinktinės 
suvažiavime. Taip pat dalyva
vo Mindaugo šaulių kuopos 15 
metų sukaktuvių minėjime.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos išvyka Į gamtą pas An
taną ir Mikasę Regius įvyks 
birželio 6 d., sekmadienį. Visi 
šauliai su automobiliais ar be 
jų im v. ryto renkasi prie 
Jaunimo Centro. Iš ten visi kar 
tu išvyksime 12 v. Išvykoj bus 
pagerbti varduvininkai Anta
nai ir Antaninos. Sesės šaulės 
yra prašomos su savim pasi-
imti užkandžių. Kviečiami vi
si gausiai dalyvauti. Išvyka 
įvyks bet kokiam orui esant

— Audronė Rimkuvienė stu
dijuoja Roosevelt universiteto 
muzikos kolegijoje. Nesenai 
ji dainavo solo mokyklos vie
šame pasirodyme.

— Marytė A. Žičkutė ir Don- ~ VIadas ISffanaitis’ Vyfau
na Kotis dalyvavo Hale parko ri^ZJOJ02^hų_^?0\Pir’ 
administracijos surengtose see . „ . __ _
nos talentų varžybose ir yra 
minimos tarpe laimėtojų.

— Gloria ir Dan Gelzaines,
Gunsaulus mokyklos mokiniai,! . ....
dalyvavo Kelly parko lengvo- ,lnės
sios atletikos varžybose. GIo- — Stasės ir Stepono Viščių 
ria laimėjo 1-mą vietą 50 yar- dukra Nijolė serga, guli Cent
rų bėgime, o Dan — šuolyje į ral Community ligoninėje. Ji 
tolį. Jie gerai pasirodė ir kito- yra studentė ir aktyviai daly
se lengvosios atletikos srityse, j vau j a šaulių meno kuopelėje, 
laimėdami antrąsias vietas.

— Leonarda. 1. GriA, tar-[ Di<ižioi° kuopai' 
nauja Karo laivyne ir yra pa
skirtas Į atomine jėga operuo-( 
jamą didžiulį laivą USS Enter
prise, kuris dabar atlieka ke
lionę aplink Pietų Ameriką. 
Tėvai gyvena Brighton Parko 
apylinkėje.

— John F. Ruzas baigė jau
no jūreivio apmokymą Laivy
no apmokymo centre, Great 
Lakes, Ill. Už gerą mokymąsi, 
pavyzdingą elgesį, iniciatyvą 
ir gabumus vadovauti jam 
įteiktas specialus garbės pažy-

mininkas, raštu sveikino Min- 
daugo šaulių kuopą Montrealy 
je, mininčią 15 metų sukakti.

— Steponas Jakubickas yra 
išrinktas Kanados šaulių Rink-

Jos tėveliai priklauso Vytauto

Čiurlionio Ansamblio Kon
certas Čikagoje, š. m. birželio 
5—6 d. d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. ir sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Marijos Aukštesniosios mokyk
los salėje. Pelnas skiriamas per
sekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
remti.

Bilietai: Marginiuose ir pas 
platintojus.

Kviečiame 
Pasistenkite 
įsigyti.

Koncertui

visus dalyvauti.
bilietus anksčiau

Rengti Komitetas

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

HOMEINSURflNCE
Call: Frank Zapoli* 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

& L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublIc 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

X; ' w* x lių. gyvybės, svei
katos ir biznio.

y Patogios Išsimolcė- 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzio Avo. PR 8-2233 ’

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas, 

įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzio, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339. Stato St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

10 BUTU, mūras, alum, langai, šil. 
^zu. pastatas. Apylinkė
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB.. 18 metu mūr^ šil. gazu, 
įrengtas rūsvs. 2% vonios. 2 autom, 
^ražas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski, 

į $26 900.
i 1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. §i- 
Pma gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rū^vs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sVlvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37 5nn

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga- 
zn. ahiminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas. - Marquette Parke. Tik 
$28 900

3 MIEGAMU anvnaujis mūras. Ši
lima gazu. aluminiiaus langai, centri
ng vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Trov apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BRIGHTON PARKE 
PARDUOT) A MAS MŪRINIS

2 AUKŠTU NAMAS
5% kamb ir 5 kamb.. šildoma s karš
tu vandeniu - g*zu. 2 automobilių ga

ražas. Labai goroi vietoj. 
Skambinti no 6 vai. vak.

Tel. LA 3-1937

5 KAMBARIU beveik naujas bun^a- 
. low gern^e nletvakarni apylinkėje, 

įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

ALSIP. HU.. Delux 18 nuartment 
building fuTlv rpnted.

Phnne 424-7796 
after 6 P. M.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-oonditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Toriu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

•NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS




