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RUSAMo fAVYKO PASTATYTI ERDVES STOTI
BALSAVIMAS DĖL ŠVIETIMO TARYBOS TRYS KOSMONAUTAI PERŽENGĖ IŠ

Ar palikti skiriamą tarybą ar ją rinkti?
ČIKAGĄ. — šiandien Čikagos gyventojai turi balsuoti Mo

kyklų Tarybos klausimu. Balsavimo būstinės veiks nuo 6 vai. ryto 
iki 6 vaL vakaro 3,312 vietovių. Manoma, kad šis mokyklų rei
kalas patrauks j balsavimo būstines tik apie 25% visų turin
čių balsavimo teisę, kurių yra 1,557,932. Jau labai seniai Čikagoje 
nebuvo balsavimo, kuriame būtų sprendžiamas vienas specia- 
finis klausimas. Visada stengiamasi tokius klausimus išspręsti 
kartu su rinkimais.

SAVO LAIVO Į SKRIEJANČIĄ STOTĮ
MASKVA. — Vakar Maskvos radijo ir televizijos stotys 

nutraukė savo reguliarią programą ir pranešė svarbią žinią, kad 
Sojuz 11 erdvėlaiviui pavyko susijungti su Salut erdvės stotimi, 
tuo įsteigiant pirmą erdvės stotį orbitoje aplink žemę su įgulos 
nariais Sojuz erdvėlai.vis priartėjo prie stoties ir buvo inžinierių 
sujungtas su stotimi. Visi trys įgulos nariai perėjo iš erdvėlaivio 
į stoties angą. Buvo sujungti visi elektros energijos, deguonies 
ir kitos dviejų laivų sistemos.

šiuo metu Čikagoje veikė 11 
narių švietimo taryba, narius pa
skirdavo meras. Jam rekomen
duojamų žmonių sąrašą prista
tydavo speciali komisija, suda
ryta iš organizacijų vadų, uni
versitetų atstovų. Kandidatai į 
tarybą mero galėjo būti paren- 
kami ir iš kitų žmonių, nepate
kusių j komisijos sąrašą. Kan
didatai | tarybą turėjo būti ne 
jaunesni kaip 30 metų. Tary
bos nariai tarnaudavo 5 metus, 
negaudami už savo patarnavi
mus miestui jokio atlyginimo.

šios dienos balsavime teks nu
spręsti ar palikti tokią sistemą, 
kokia buvo ar priimti naują pa
siūlymą pakeisti dabartinę švie
timo tarybą nauja 15-kos asme
nų taryba, kurios kiekvienas na
rys būtų renkamas iš atskiro ra
jono. Tuos penkiolika rajonų 
sudarytų Miesto Taryba. Išrink
ti švietimo tarybos nariai netar
nautų miestui už dyką, bet gau
tų algas — nariai po 12,000 dol. 
metams, o tarybos pirmininkas 
gautų 17,000 doL-Tarybos na
riai būtų renkami ketveriems 

'■ metams. Jtaiididatais { galėtų 
: būti asmenys nuo 21 m.

-Daug Čikagos organizacijų pa- 
- sisakė.prieš.renkamą tarybą, nes 
’■ dnnkimai jnešią i švietimą poli- 

tinęs .aistras--in/įtrauksią;- švie- 
; ^tinid priežiūrą į'politikierių ran

kas. Prieš renkamą tarybą pa
sisakė tėvų , ir. juokuoju orga
nizacija PTA, pąsisakė Moterų 
Balsuotojų Lyga ir Nepartiniai 
Čikagos Balsuotojai.. Tos orga- 

.. \nįzącijps tvirtina, kad dabartinė 
•..’sistema tuo j-gera, kad į tarybą 
_; meras .paskiria asmenis susido- 

' -mėjusiųs .^švietimo reikalais ir 
į apie juos nusimanančius,. Kada 

•.<-tarybą- bus renkama, į ją -pateks 
»f-politikai. . Partijos statys kan

didatus, kurie, bus pasitarnavę 
..partijai,-nebūtinai — švietimo 

Čikagos spaūda ir- 
pąąisakę prieš tarybos rinki- 

. m§. DT^siulo {balsuoti rytdienos
. balšavĮmuose. J“Ne^’, ’ ’ .

■ Rekordinis karštis
' ’ • J U C -M C i1 »A Ų f 11 »4 •< - <.’ i.- i

</ ;•! ^IKAGA. — šeštadienį ir sek- 
: madienį • Čikagoje ir apylinkėje 

■ i.tbuyorlabai; karštos,dienos, pasie- 
. -kusios 97 laipsnių, šeštadienį 

karštis sumušė rekordą išsilai
kiusį nuo 1936 m. Sekmadienį ir
gi buvo pasiektas rekordas išsi-
laikęs nuo; 1925 m. Sekmadienio 

^‘vakarė temperatūra nukrito po 
audros Ir smarkaus lietaus. Vė- 

; jas nulaužė daug medžių, nu- 
; traukė elektros vielų. Pietinėje

• Čikagoje’ apie 25,000 šeimų bu- 
■'t W kelias valandas be elektros.
- "' ■ Karšta saulė sugadino kai kur 

asfalto 'kelius. :Duobės atsirado 
Kennedy A.greitkelyje/ Nžįgle, 

“- FulertonvAustin ir Addison gat- 
*' vėsė. v

. .PEKINAS. — Rumunijospre- 
, zidentas Ceausescu ir Kinijos 

..premjeras Chou En Lai iš Peki- 
,-nonuvažiavo j.Nankingą ir šan- 

■ /chajų. Paprastai į kitus mies
tus kinai leidžia važiuoti tik la
bai geriems savo draugams.

IŠ VISO PASAULIO

WASH1NGT0NAS. — Apie 
3,000 žmonių aplankė Arlingto- 
no kapinėse sen. Robert Kanne- 
dy kapą, jo mirties trijų metų 
sukakties proga.

WASHINGTONAS. — Vo
kietijos kancleris Brandt pareiš
kė “U. S. News an World Re
port” žurnalui, kad sovietų siū
lymai sumažinti kariuomenę Eu
ropoje yra tik “propagandos 
žingsnis”. Sovietai tikisi, kad 
Amerika sumažins savo įgulą 
Europoje.

KAIRAS. —- Egipto naujas 
karo ministeris Ahmed Sadek 
“šešių dienų karo” metinių pro
ga atsišaukime į kariuomenę 
sako, kad karas su Izraeliu yra 
neišvengiamas ir jam reikia ge
rai pasirengti.

MADRIDAS. — Ispanijos 
sostinėje kariniu paradu buvo 
atžymėta 32 metų sukaktis nuo 
nacionalistų pergalės Ispanijos 
civiliniame kare, Paradą priėmė 
78 metų generalisimas Franco, 
išstovėdamas tribūnoje 90 mi
nučių.

D A N ANGAS. — Juodas ka
reivis, kuris nušovė vieną savo 
karininką, o kitą peršovė1 kari
niame' teisme buvo pripažintas 
kaltu ir nuteistas 30 metų ka
lėjimo.

ROMA. — Vatikanas paneigė 
žinią, jog vyksta derybos su Ki
nija dėl diplomatinių santykių 
užmezgimo, žinią paskelbė Lon
dono laikraštis “Observer”.

BRIDGEPORTAS. — Buvęs 
viceprezidentas Humphrey pa
reiškė Connecticute, kad jis pa
siūlys įstatymą, kuris nustaty
tų ribas kai kurių pareigūnų 
tarnybos laikui. Jis siūlo FBI ir 
CLA direktorius bei vyriausio 
štabo viršininkus keisti regulia
riai.

ŽENEVA. — Visame- pasauly
je pramonės įmonėse per metus 
žūva virš 100,000 žmonių ir ke
li milijonai lieka sužeisti, kaip 
pranešė Tarptautinė Darbo or
ganizacija.

Susidūrė lėktuvai
LOS ANGELES. — Sekmadie

nį iš Los Angeles aerodromo 
pakilęs keleivinis lėktuvas . su 
48 asmenimis ore susidūrė su 
kariniu <F-4 Phantom lėktuvui 
Nelaimė įvyko kalnuotoje vie
toje virš Gabrieliaus tarpeklio, 
į kurį lėktuvai nukrito. IŠ ka
rinio lėktuvo vienam lakūnui pa
vyko iššokti su parašiutu, jis 
buVO tik sužeistas, kitas kari
nio lėktuvo pilotas žuvo.’ Kelei
viniame lėktuve niekas neliko 
gyvas. Degdamas lėktuvas. nu
krito į tarpeklį ir padegė krūmus.

Aviacijos saugumo taryba ti
ria, kodėl lėktuvai susidūrė. Oras 
buvo geras, matomumas puikus. 
Gerai, kad liko vienas nelaimės 
liudininkas, kuris padės išspręs
ti mįslę, kodėl žuvo 49 ašmenys.

Dortmundo, V. Vokietijos švietimo parodoje buvo išstatytas ir šitoks "kiaušinis", kuriame mo
kiniai gali netrukdomi, garso nepraleidžiančioje patalpoje naudotis įvairiais filmu televizijos 

ekranais bei garsiniais aparatais.

ČIKAGA. — Birželio 6 d. Valparaiso, Ind., mirė 76 metų su
laukęs žinomas Čikagos lietuvis, bankininkas, Chicago Savings 
and Loan bendrovės direktorių tarybos pirmininkas John Pakel - 
Jonas; Pakalnis. Velionis gimė 1894 m. spalio mėn. 18 d. Maneičių 
km. Utenos apskrityje, čia baigė pradžios mokyklą ir išmoko 
lentpiūvės darbų. Amerikon atvažiavo 1914 m; Pagyvenęs New 
Jersey, 1916 m. persikėlė Čikagon. Pradžioje dirbo International 
Harvester mašinų bendrovėje, kur tapo darbų prižiūrėtoju — for- 
manu. Laisvu laiku Pakel mokėsi vakarinėse mokyklose, pradėjo 
statybos ir pardavimo biznį, o vėliau pradėjo vadovauti Chicago 
Savings and Loan Ass.

VALIAUSIOS ŽINIOS

Velionis išaugino sūnų Joną 
(anksti mirusį) ir dvi dukteris 
Elaine ir Arline. Jo žmona lie
tuvaitė iš Cicero Josephine Jur- 
gel, kurią jis vedė. 1924 m.

Velionis John Pakel Chicago 
Savings and Loan Assn, išrink
tas pirmininku 1938 metais, ka
da bendrovės turtas buvo tik 
32,000, ją išaugino iki milijo
ninės bendrovės. Jis daug vei
kė Lietuvių Prekybos Rūmuose. 
Remdavo visus kultūrinius ir vi
suomeninius lietuvių darbus 
stambiomis aukomis.

John Pakel laidojamas ketvir
tadienį 10 vai. ryto šv. Kazimie
ro kapinėse.

Nelaimė jūroje
PARYŽIUS___Devyni prancū

zų jūreiviai žuvo ir du buvo 
sunkiai sužeisti, kai prancūzų 
naikintuvas susidūrė netoli Af
rikos krantų su dideliu sovietų 
tanklaiviu “Generolu Bocharo- 
vu”. šis laivas yra 15,502 tonų, 
o karo naikintuvas — 2,750 to
nų. Sovietų laivas'pataikė pran
cūzų laivui į ■ šoną, todėl pats 
daug nenukentėjo, tačiau per
skėlė naikintuvą į dvi dalis, ku
rių viena greit nuskendo. Liku
si, užpakalinė laivo dalis nu
tempta į ispanų uostą Kartage- 
ną. •' N ; -
' Prancūzų laivas su keliais ki
tais laivais vyko į'manevrus. O 
soVietų tanklaivis prieš 5 dienas 
atplaukė iš Juodosios jūros. ”

+ Prie New Haven, Conn., 
nukrito keleivinis lėktuvas, 28 
keleiviai žuvo. Gelbėjimą truk
dė lėktuvo gaisras. IV

♦ Aukščiausias Teismas nu
sprendė peržiūrėti kunigo Grop- 
pi iš Milwaukee bylą. Jis prieš 
keleris metus pagarsėjo savo ‘de
monstracijomis riiž juodųjų tei
ses.

+ Iš P. Vietnamo parvažiavo 
dar 4,800 JAV kareivių ir ten 
liko vos virš 250,000.

♦ Izraelis neįleido trijų Ame
rikos ir Kanados įtariamų nusi
kaltėlių, nes manoma, kad Iz
raelyje yra šaukiamas Mafijos 
vadų suvažiavimas.

♦ Japonija pareiškė protestą 
Prancūzijai dėl šios vykdomų 
atominių bombų sprogdinimų 
Ramiajame vandenyne.

♦ Etnos ugniakalnis Sicili
joje vėl pradėjo veikti ir versti 
lavą. Nuo balandžio 3 d. ugnia
kalnis veikė 60 d. ir padengė 
lava šimtus akrų žemės. Praė
jusią savaitę artimųjų kaimų 
gyventojai kėlė balius ir dėkojo 
šventiesiems už jų kaimų išgel
bėjimą, tačiau dabar juos vėl 
apėmė rūpestis.

♦ Rushmore kalną, kuriame 
yra valstybinis parkas, buvo 
okupavę sioux indėnai. Policija 
suėmė 21 indėną. Jie sako, kad 
žemė sena sutartimi priklausan
ti indėnams.

NEW YORKAS. — Patrici- 
jos Nixonaitės būsimas vyras, 
teisių studentas Finch Cox jau 
gavo vasaros laikui darbą vy
riausio prokuroro įstaigoje. 
Apie 500 teisės studentų pada
vė pareiškimus šiam darbui gau
ti, bet jis teko 7O-čiai studen
tų. Nors jie gauna tik 60 dol. 
per savaitę, tačiau įsigija labai 
vertingą patyrimą, dirbdami vy
riausybės prokuroro įstaigoje.

Indija prašo 
paramos bengalams

MASKVA. — Į Sovietų Są
jungą atvyko Indijos užsienio 
reikalų ministeris Singh. Jis 
aplankys šešias valstybes, pra
šydamas pagalbos iš Rytų Pa
kistano atbėgusiems į Indiją ben
galams, kurių atbėgo jau virš 4 
milijonų. - , -

Choleros epidemijoje mirė jau 
5,000 žmonių, iš jų 60 Kalkutoje 
ar jos priemięsČiųpse.- Ąpįė 40,- 
000 pabėgėlių gyvena prie Kal
kutos aerodromo, 10 {mylių nuo 
miesto centro, kur choleros li
gonių yra tik 6, tačiau apylin
kėse jų skaičius didėja. IŠ Bri
tanijos atskrido lėktuvai su vais
tais. Sovietų ir amerikiečių 
transporto lėktuvai atvyksta per
vežti pabėgėli^- į geresnes sto
vyklas • Indij os šiaurėj e. Monsū- 
no lietus labai- kenkia pabėgėlių 
priežiūrai ir susisiekiniui su jų 
stovyklomis.

Sen. Muskie - stiprus 
Nixono konkurentas

WASHINGTONAS. — Harris 
politinės opinijos institutas pa
skelbė savo vėliausių tirimų re
zultatus. Į klausimą, už ką bal
suotum, jei prezidento rinkimai 
įvyktų rytoj, 40% pareiškė — 
už Nixoną, kiti 42% balsuotų už 
sen. Muskie ir 11% už guberna
torių George Wallace. Dar 7% 
pareiškė nežiną už ką balsuoti.

šis opinijos patikrinimas tru
putį padidino prez. Nixono nuo
šimtį. Balandžio mėn. jis buvo 
surinkęs tik 39%, palyginus su 
Muskie 47%.

Kada apklausinėjime Vietoj 
Muskie buvo įrašytas kandida
tu sen. Hubert Humphrey, prez. 
Nixonas gavo 44%, o Humprey 
— 39. Pastebėta, kad tarp jau
nų balsuotojų Muskie daug po
puliaresnis už Humphrey. -Tarp 
18 ir 29 metų balsuotojai už Mus
kie pasisakė 45%, o už Humph
rey — 39%.

Harris apklausinėjimas rodo, 
kad respublikonams reikia lai
mėti jaunų balsuotojų simpati
jas, jei jie nori išsilaikyti val
džioje. . i :

♦ Britų vyriausybė šią sa
vaitę pradeda derybas su so
vietų viceministeriu Carapkinu 
dėl kariuomenės sumažinimo 
Europoje. ■ -ri

Keičia pažiūras 
į Vakarų Berlyną?
BONA. — Vakarų Vokietijos 

politikai ir spauda spėlioja, kas 
yra Wieland Deutsch, kuris pa
sirašė kelis politinius straips
nius, įrodinėjančius, jog Vaka
rų Vokietija - Vakarų -Berlyne 
neturi legaliai paremtų politinių 
teisių. Straipsnis buvo išspaus
dintas socialdemokratų ir libe
ralų žurnaluose. Juose sakoma, 
kad V. Berlynas negali būti lai
komas federalinės; respublikos 
dalimi, atskira provincija, nes 
jis valdomas trijų sąjunginin
kų.

Manoma, kad pseudonimas 
priklauso kuriam svarbiam vy
riausybės nariui. Straipsniai su
kėlė didelę kritiką krikščionių 
demokratų partijoje, kuri pa
ruošė dabartinę Vokietijos kon
stitucija, laikančią V. Berlyną 
V., Vokietijos dalimi, -y

Filicudi sala ' 
nenori Mafijos

ROMA. — Italų salų Lipari ir 
Filicudi gyventojai važiavo į Pa
lermo miestą, Sicilijoje, susitik
ti su premjeru Colombo, šis pa
žadėjęs patenkinti salos gyven
tojų prašymą išvežti salose ap
gyvendintus Mafia vadus.

Italijos policija, norėdama iš
ardyti Mafios gaujų veiklą Sici
lijoje, deportavo 15 įtariamų 
Mafia vadų į Filicudi salą, kuri 
yra į šiaurę nuo Sicilijos. Salos 
gyventojai labai supyko ir pra
dėjo protestuoti. Apie 200 gy
ventojų išvažiavo iš namų ir 
prisiekė nesugrįžti, kol saloje 
bus. Mafia.

Saloje gyvena žvejai ir ūki
ninkai, tačiau paskutiniais me
tais vis daugiau pradėjo atvyk
ti turistų. Salos žmonės bijo, 
kad Mafijos vadų buvimas gali 
pakenkti turizmo bizniui.

Dabar saloje liko tik apie 20 
gyventojų, šalia 15 Mafijos va
dų ir 20 policininkų, kurie juos 
prižiūri. Sakoma, jog salos gy
ventojai dėl to tokie jautrūs gin
dami salos garbę, kad beveik vi
si jie yra kilę iš nusikaltėlių, 
kurie praeityje būdavo gabena
mi į menkai apgyventas, sunkiai 
pasiekiamas Aeolų salas.

Italų spaudoje
Italų religinio turinio savait

raštis ’’Dallo Scoglio di S. Rita.”, 
ypatingai plačiai paplitęs Itali
jos žmonėse, š. m. balandžio 29 
d. laidoje paskyrė tris puslapius 
religinei padėčiai Baltijos kraš
tuose nušviesti. Nurodyta, kaip 
sumažėjęs kunigų Lietuvoje 
skaičius ir kad vysk. Brizgys gy
vena išeivijoje, šalia kitų nuo
traukų bažnyčių Bąltijos kraš
tuose, įdėta ir nuotrauka šv. My
kolo bažnyčios Vilniuje, rusų 
okupacijos metu paverstos san
dėliu. , (E)

“Tass” pirmą kartą paskelbė, 
kad erdvėlaivio ir Saliut stoties 
bendras svoris yra virš 25 to
nų. Kadangi erdvėlaivio svoris 
buvo anksčiau duotas — 7 to
nos, kartu nurodomas ir Saliut 
svoris — 18 tonų. Iki šiol Sa
liut svorio ir dydžio sovietai ne
skelbė.

Saliut nėra nuolatinė erdvės 
stotis, bet tik jos prototipas. Ji 
yra gan žemoje orbitoje, todėl 
ilgainiui žemės traukai veikiant 
stotis įkris į atmosferą ir nuo 
karščio sudegs. Tačiau šis su
sijungimas ir peržengimas į di
deles patalpas erdvėje yra rim
tas žingsnis pirmyn (-pilnai įren
gtą, . pastovią stotį, skriejančią 
didesnėje orbitoje, įgulai kei
čiantis ir nuolat vienai grupei 
pasiliekant erdvėje. Tokią sto
tį planuoja ir amerikiečiai, kai 
bus baigta mėnulio tyrinėjimų 
programa.

Tass agentūra skelbia, kad 
trijų kosmonautų tikslas yra pa
tikrinti visus Saliut įrengimus, 
aparatuą ir pataisyti, jei kas su
gedę. Bus išbandyti kai kurie 
stoties vairavimo aparatai <ir 
navigacijos metodai. Kosmonau
tai studijuos kai kuriuos geologi- 
nius :ir geografinius žemės at
mosferos aspektus. Kartu bus 
vedami mėdico-biologiniai tįri- 
mai ir-, erdvės .kelionių įtaka į 
žmogaus organizmą. ■ A 

šiai kelionei vadovauja pulki
ninkas Georgi Dabrovolsky iš 
Odesos, 43 m. Jis turi žmoną 
Liudmilą ir dvi dukteris^ Maria 
— 12 m. ir Natašą 4 m. Jo pa
dėjėjas yra inžinierius Vladis
lav Volkov, 35'm., kuris’buvo 
erdvėje Sojuz 7 skridime 1969 
m. spalio mėn., kada jis pada
rė 80 žemės orbitų. Trečias kos
monautas yra' civilis inžinierius 
Viktor Patsajev, 38 iri.

šis sovietų bandymas susi
jungti su skriejančia erdvės sto
timi yra jau antras. Balandžio 
24 d. Sojuz 10 kosmonautams 
pavyko priartėti prie skriejan

čios Saliut stoties, tačiau jiems 
•nepavyko įžengti J vidų.. Po pen
kių valandų jų kelionė buvo nu
traukta ir erdvėlaivis sugrįžo į 
žemę nepasiekęs tikslų. Po to 
nepasisekimo vakarų mokslinin
kai pranašavo, kad greit įvyks , 
naujas bandymas, kuris dabar 
ir pavyko.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Pietų Vietna

mo šiaurinėje- dalyje vyksta 
smarkūs mūšiai.- Pietų Vietna
mo daliniai, bando sustabdyti re
guliarią Hanojaus kariuomenę 
netoli demilitarizuotos zonos, 
šeštadienį sąjungininkų aviaci
ja užmušė 298 komunistų karei
vius. šiame mūšyje dalyvauja 
3,000 Saigono marinų.

Komunistai apšaudė Da Nan- 
go miestą raketomis ir ūžmušė 
20 civilių bei sužeidė 28. Kelios 
minos nukrito ir į amerikiečių 
bazę, tačiau nuostolių nepada-



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, prote ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D

RUPUS MAISTAS - TVARKINGI VIDURIAI
Galvos neturėdamas, apgavikams pasitikėdamas nė 

nepajusi, kaip jie tavo sveikatą čiulpte iščiulps.
r. Gyvenimo tiesa 

dvasia dar vaikais likę ir prieta
ruose paskendę — neapsišvie- 
tę, mes esame drumstas vanduo 
mūsų išnaudotojams. Jie labai 
sėkmingai žvejoja mūsų nebran
dume ir tamsume. ,•
Nekimškime šiaudais skrandžių, 

bet galvon šviesą leiskime
Vieton žmones nuteikus val

gyt pusryčius gausiai — “kaip 
karalius”, pietus vidutiniai — 
“kaip princesė”, o vakarienę 
menkai — “kaip vargšas”, pirk
liai siūlo žmonėms įvairias ne
veiklias priemones suliesėjimui. 
Minėtai protingai valgant be jo
kių piliulių ir be jokios dietos 
žmogus pajėgtų turėti norma
lų svorį, žmogaus išnaudoto
jai visai atvirkščiai elgiasi. Jie 
siūlo nerealią pagalbą nutukė- 
liams: pataria prikimšt skrandį 
“šiaudais” — ašakomis, celiulio
ze. Girdi, nemaistinga medžia
ga prikimštas skrandis bus so-

Nereikia nė pranašų sužino
jimui, jog žmoniškai nesielgda
mi nesulauksime laimingo gy
venimo nei dabar, nei tolimes
nėje ateityje. Kuris neapsodino 
tulpių savo darželyje rudenį tas 
jų žydint savo aplinkoj pavasa
ri nemato. Jos niekad ten nežy
dės, jei nebus laiku ir atsakan
čiai sodinamos. Taip esti ir su 
žmogaus jvairiopu gyvenimu. 
Neatsakantis žmogus įvairiopas 
baudžiavas — vergijas užlaiko 
— save ir kitą kankina. Tai dau
giau dvasinės suirutės pasėkos. 
Ne ką geriau mes turime ir nu
tukimo reikale, čia dvasinė, pro
tinė ir fizinė suirutė susijungia 
ir nutukintą žmogų į kapus ris
čia varo. Taip į perankstyvas 
pakasynas per nutukimą žygia
vo, žygiuoja ir toliau žygiuos 
žmogus tol, kol jis sau žmogum 
netaps — kol dvasia (jausmais) 
nesustiprės ir tinkamai apsi- 
švies. Būdami suaugę kūnu bet
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Jaunimo pamėgti* "rock'1'koncertai nėra vien Amerikos problema.; Čia matoma xjaunv* žmoniv 
minia susirinko klausytį. Amerikos ir Europos grupįy Loncjono Crystal Palace; koncertu .aikštėje.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo irv namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta, 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi - 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki I 

$20X00

dais. Užsiiirikime kiekvienas* 
gerais darbais — mažiau tada 
galvosime apie valgį. Tada ma
žiau mes riebėsime. *

• .... K.’ •‘ji ? i ' " ;

Išvadą. Suliesėjimui, reikią 
pastangų, „Pirmiausią .kiekvie
nas turime taįp. su^ityarkytix 
kąd dirbtųųie,. žmoniškai, ir, yąj-; 
gytųme atsakančiąja Liesas vai-: 
gis, rupi duona, neriebi. mėsa, 

■ daug citrininių yaisių — ji£ sun
kų bei žalių lapų,daržovių 
vis. tai užtikrinimas syeikatps 
be putukimo.. Rię.balų; visjryen- 
kime perdaug; vąrtoti. Atsisa
kykime puojašinių.Ręjkia lUjUms 
patiems save^-imti- nagan,- tada 
mes pajėgsime ^.atsispirti ..y-į-? 
spkiems pęlnagaudžiams, ; ••siū
lantiems mums, dažnai -neveiklias 
priemones- suliesėjimui-; . .-!•><' - 
--. Rąsiskaityti.-Thej. i Medicine 
-Show, A; consumers; Union-Pų-r 

bHcątiom. ■ iml: .; ■ - -. .

MIDLAND
'SAVINGS
> AMD LOAN ASSOCIATION

- 4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60631

. t. PHONE: 254-4471

Passbook Savings 
All accounts com* 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Seniau mus žudė kulkomis, -dabar
< dainą. * >PreL LKuČingis^

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, mirusiems kankinių 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan- j 
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSJM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl. .

Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas roma
nas, 273 psL, kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje. .

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol. ’ >

- Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol? Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. ^Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie šunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 52^ psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.’> : v

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nešikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., S4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pit 
išversta į anglų kalbą. > G \ : * q

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN- 
GA. ši knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui 309 psl., 
$1.00.

. w * • . > - V . ’ V - - J

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lieta- 
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL £3.00. . ’•% .

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna mturi§to ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi. y '

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. <49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos’ kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jj nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psU $1,00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

, . , čekį ar pinigine perlaidą. ■ j../
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tus ir netukins žmogaus. Nebra’n- 
dūs ir tamsūs žmonės paklauso. 
Jie ima elgtis nehigieniškai su 
maistu, o tik iš suliesėjimui pir
klių įpiršto vaisto laukia išgany
mo. Tokio gėrio jie dar iki šian
dien laukia; nes jis niekada nu- 
tukėlio neatlankys. Vieton per 
pusryčius gausiai pavalgę iš* per 
dienos darbus suvalgytą maistą 
energija pavertę (“sudeginę’’), 
jie bevelija daugiau valgyti va
kare, kai eina-ilsėtis. Tada jie 
suvalgytą maistą nesudegina. 
Jis ima klotis po tokio žmogaus 
oda riebalų pavidale. Taip .ne
normaliai elgiantis su maistu, 
griebiamasi už nenormalios pa
galbos — už pirmo išnaudotojo 
pasiūlyto “stebuklingo” vaisto. 
Tas niekas gali būti tas nemaiš- 
tingas kamšalas — šiaudai — 
įvairiopai paruošta celiuliozė 
(ašakos), čia tas* niekas vadi
namas Bulk, producing' drugs?*;

Sava galva, o ne vaistais 
tvarkykime riutūkimą • f t

Tambmenos '(bulk — produc
ing drugs) - prisigėrusios • van
dens išpurpsta. Jos paimtos 
prieš valgį turėtų pripildyti 
skrandį ir sumažinti alkio s&- į §oįe>. kad-kiaušiniui nereikia* val
keliam u s skrandžio sienelių- su-į -T. j ■>—<-•---- r.-.--1
sitraukimus- Būdinga statebm’e- 
na yra augalinės'kilmės eeliūiib-Į 
žė “ (tnethylęeHulgse)/;- Pradžioj 
ji buvo naudojama *prieš kietus 
vidurius. Dabar j i pardayjnėj a- 
ma sumažinimui apetito. Nau
dojama ta celiuliozė viena,-, arba 
kartu su nervus, jaudinančiais 
vaistais. Taip skelbdami Tabri- 

. kantai perša žmonėms stamb- 
menas apetito sumažinimui —; 
svorio. numetįmuu Tikrenybė, 

yra visai’ kitokiK , ’
^Yra.tyriųętojiĮ’nustatyta, kad 

irrinėta methylceSuIože (ir kitos 
stambmenos :— ašakos) iš skran
džio labai' greitai atsiduria plo
nose žarnose, ypač jei tos aša- 
kosi'suvalgoma ant tuščios. Nėt 
ir skrandyje ėsant celiuliozei 
želatinos; masei nėra aiškių ba
dymų, kad’j ir sumažintų skran
džio sienelių .alkio sukeltus sii- 
sitraukimus. Pagaliau, nors n* 
būtų surrtažijiti dėl alkio sukel
ti skrandžio, susitraukimai, tai 
nesumažintų .padidėjusio apeti
to. O/tik toks- apetitas ir yra 
pagrindinė ..priežastis žmogaus 
nutukimui. < ■ P

Išalkusio žmogausį, vapturįn)i 
skrandžio -jsusitraukimai (gur
gėjimai) yra gyvybiniai reflek
sai, jie skirti gyvy bei.palaikyki. 
Vien alkio n'ufamiįHmas' nevę-

• da prie nutukimo.’ 'Apetitas gi 
yra sudėtingas-jųtimaą,-šuside- 
dąs iš fizinių ir pšrichologinių 
veiksnių. Apetjto' pagrįrkle yr^. 
patyrimas, alkio^prąnyiąmo pri- 
siminimąs ir.apturė|torĮas malo
naus sotumo jausmo;(geros sąj- 
vij autos ir atsipfthd^vimo 
Įtemptų nervų. Apetitas šie j %- 
si -su valgio, geru skoniu,-jQ'ap(| 
if. is5«aizda. T^ap^asrv^

■ “rietnao ima ėd-:

fyia zvirbiausfas i dalykis.1 bėkit 
me visi visas pastangas toliau 
tęsti gyvenimą be visokeriopo 
savęs. nųodijimost

-- Kokiam žmogui gresia 
c; - n širdies ataka ’»

Klausimas. Malonėkit dakta
re paaiškinti, ar yra galimybė 
numatyti, kokiam žmogui gre
sia, širdies ataka? Mes susirin
kę daug apie tai kalbam, bet 
nieko tikro, nežinom.

Atsakymąs. Vien žinių neuž
tenka nė vienoje srityje. Rei
kia tas žinias paversti savo gy- 
ventimo dalimi,. Dabar medici
na jau tikrai nustatė, kad šir
dies ataka susirgti daugiau turi 
galimybės tokie -asmenys: nu- 
tukėliai, pakeltą diastolinį krau
jospūdį; turintieji, nenormalios 
elektrokardiogramos savininkai, 
turį perriebų kraują ir rūkoriai. 
Užtai nevaitokim prie susirgu- 
siojo širdimi, o visi pradėkim 
širdies priepuolio šauklius vyti 
iš savos pastogės ir savos ap
linkos; Laiku susitvarkius su 
minėtais’ širdies priepuolio1 šauk
liais,- -žmogus - gali savo likimą

- Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlygą sėkmingai teatro pradžiai. ■ Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais. kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gratia! išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl, knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis", 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
"Svajonių šalis’.’, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos. kietais virše
liais, kaina 1.00 doL > ,.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 doL ■

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos^ veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse. ____ ________
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1739 Sc. HALSTED STREET,

TĘjŠINGŪ ?
ATSAKYMU PASINAUDOTI

. Ir kįaušųųų reikią ^valgyti i 
su saiku i, .„-t, į

Klausimas: 'd-Lodę! daktaras ra j

trečiu valgį* po įįetų po
kai j
daržovių. Už tai norint mažiai 
valgyt, reikia'sumažinti apetitai 
o pe Jkraudžio pienelių alk$ 
sukiliamus susitraukimus. Tat 
gi tie skrandį prikemšantifį 

prekybininkų siūlomi vaistą} 
apetitui sumažinti yra niek|

.. ... .
Užtai nė vienas nesiduokim 

apgaudinėjami įvairiais paža-

- gyti. Ąš> esu "baigusi kulinarijos 
kursus ir žinau, kad; kiaušinyje 
yra naudingo kūnui lecitino. Taip 
patir cholesterolio, reikia žmo-į 
gųL Tąi, kodėl rašote? kad kiaų-į 
žinių nereikia :vartoti. v. -■ • . s

Atsakymas. h "Visame kaine 
turi būti tvarka ir'saikas.' 'Nei 
vandens —-' taip visiems reikh- 
lingb ' —' h’egąfi !būti pėfdaugj 
nei penhažai. Tas "“pats’ ir'"Su 
šaulės spinduliais, bei su kiek
vienu gėriu’.' Tyrimais ’ susekta, 
kad du tryniai savaitėje tiepėkė- 
lia cholesterolio kiekio pas žnb- 
gu. Taigi tiek-ir valgykime jųj 
jei norime kartą ant ' vishdos 
pradėti tinkamai su cholestero
lio perteklium'susitvarkytu Juk 
cholesterolis’jo‘ perviršis yrą 
mums ankstybą atteriosklerozčs 
giltinę prišaukiąs blogis; < ^Jd 
normalus-- kiekis (150—220 mg£ 
%•) krauju} e’yra geras dalykas^ 
Čia kalbame apie gydymąsi čhtH 
lesterolio pe'rviršfo' Tamstą 
kalbate visai apie kitą dalyką; ir 
jungiate šio skyriats-patarimu^ 
su tokiais dalykais,-apiekuriuesį 
čia nebuvo tvittintajVien dėL le- 
citSno apturėjitoo-sav^rį kapus 
varyti- tegali nk nesiorientuojąs 
ką darąs iihdgtM •' Mišrų, svei4 
ką, ‘lietuvišką-tValgį ■ valgykime' 

•— ir visU;' įskaitant’ir fecjtiną,į 
mums naudingų medžiagų iki sd-- 
ties apturėsime. •* 
baidyti, musį nuo artimo kak-? 
tos su-akmėniti.kakton 
mi. Taip meškiškai 
-jdfcamaūkirrte nei sau, nei> 
artimui;. -Visi daug-.; 
daug gausiau šviėskiniės'ir 
mais. tvhtėkimų- Tada J 
pusiau keptos 
-skrandžių negadins,= proto 
temdys ir jausmgnestijauks. .0

Ėojėl čigafėt| sukelią’’' ’ ‘ j 
deginimą' ties duobutę ,_p.

KlausiūiaM.-prafcrtt; daktkrą' 
paaiškintu kodėląš pradedu jau-' 
sti deginimą po krūtine surūkęs 
cigaretę; Girdėjau, ’ kart ir kiti 
rūkoriai kriitinėsdegiuiMū skuit- 
džiasi. Kaipltascpaaiškinti. j v v .

• AtsaknnarfjcUigaretėš- rūky-: 
mus ’ labai Tšttpriaf'aatbalaiduoja1 
stemplės praėjimo į skrandį už
daromąjį raumeninį žiedą. Ta-

da 'rūgštus skrandžio turinys 
patenka' daug - lengviau atgal į 
stemplę g skrandžio, o čia tu
ri būti lengvai šarminė reakcija. 
Tada'1 gaunasi stemplėj e rūgš
ties šukėtas deginimas. Tai jau- 
Samaį ‘' kaip paširdy j"e • ’ atširar- • 
dęs gedimAs

žmohfeš kalba. Netapo Vie
nos šufūkytbš''ciga!retėš “tiriant- 
škrahdį- štf 'K-Rąjt ' '(Boentgėnp 
spinduliais) ^gaunasi'‘į ‘’fekrdndį 

' nurytos ‘ 'bariumd1 košes7 atsipy- 
limas į stemplę vdš tik truputį 
pasilenkus. JĮfEątxanprmąlųs - to- 
Kmespiaia . stemplės^ gale. raų-i 
menų- tonusas .ęsaut; žmogui ra/ 
mųmaje!yrą;19.^(Įnmj Hgr(gyv-; 
sidabęįo). ,Gi greit vieną-po ki
tos, surūkius. dvi cigaretes mj-; 
natas..jąumeęų įtempimas stem
plėj ę; krenta, aki Jį4 • mm Hg.’ 

:Ląngya..-išąi|kinti,,ir kitus; čU 
-cigarete* i surištus.; negerumus. 
Neičią -yra; .blogio esmė:- Kiad^br 
-žinosi,' kodėl .po-.cigaretės;’ima 
-riempo- deginti, jokios: naudos .iš 
tų;žinių-nebus tolokai mes sa
vo: asmenybę taip.- nesutvarky
sim,- -kad. kiekvienas pajėgsime 
•’Mesti- ;’nikotihą - didelį - žmo
gaus nuodą iš šavb‘ablinikbs; Tai-
'T- . ; ? I i ;’A • ? '• ‘ 1 » <

giA, .esmė kiekviename reikale

" NAU J , JCįLiJtVĮENO
[darbo ŽMOGĄUS

DF&UGAS IR BIČIULIS '
rVi/'l ':!!U ~
f f BIZNLEJUAi; KURIE ’GARSINASI 

NAUJ TURI GERIAUSIĄ
; Sį >. ^AŠtSEKTM A BIZNYJE

į ' /O? - • ' ' . a >
T, SįOI) PIK VELĖS
/ Nieko nėra , spražesųio apie-namus; taip gražiai žaliuojanti pie

velę. KiekrienaFiiėtuvis didžiuojasi^ savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sQdy>ų>jpiėVėles ■ išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių^.agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi į ' '■ ' ŽsgįĮ /O

arba Meatal 
siųaiti tokiu j
I' ■ M

l surašyta viskas, .įt^į. Heeia /pievelės. ; Aprašyta kaip 
,kaip’žemę tręšti’-tt prižiūrėti/‘Naujienos šią knygelę 
Užvadavusieji t gaji t. knygelę į -įsigyti už $1,25. Jeigu 
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L Nepaprastas ‘memorandumas’

Vėliausias, š. m. kovo mėn. 
datuotas ir tik gegužės pabaigoj 
savo skaitytojus pasiekęs, “Aki
račių” numeris 3 (27) paskelbė 
pirmam puslapy neįprastą, tū
lo Antano B. Mažeikos pasirašy
tą, pagarsinimą, pavadintą “Me
morandumas ALT politikos klau
simu”

“Memorandumo” autorius ra
šo, kad Lietuvos pasiuntinybė
je Vašingtone š. m. vasario 16 d. 
vakare jam tekę kalbėtis su ALT 
atstovais — pirm. Dr. K. Bo
beliu ir inž. E. Bartkum Lietu
vos laisvinimo klausimais. Po
kalbis vykęs anglų kalba ir pir
moj eilėj sukęsis apie reikalą 
iškelti Baltijos valstybių klau
simą Jungtinėse Tautose, pagal 
Kongreso 1965-6 m. priimtą re
zoliuciją.

Visas tas vad. “memorandu
mas” pilnas faktų iškraipymų 
ir klaidingų teigimų, kad net tu
rint galvoj, jog šis tariamas po
kalbis vykęs “priėmimo metu” 
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ir buvęs vedamas anglų kalba, 
vistiek tektų laukti, kad pokal
bio pasekmėj kilęs “memoran
dumas” turėtų būti išėjęs daug 
sąmoningesnis. Kiek man žino
ma, tiek dr. K. Bobelis, tiek. inž. 
E. Bartkus puikiai moka anglų 
kalbą. Jei jiedu Lietuvos pa
siuntinybėje Vasario 16 d. pri
ėmimo proga pokalbį vedę ang
lų kalba, tai matyti, kad jų ta
riamas pokalbininkas Antanas 
B. Mažeika neužtenkamai mo
kėjęs lietuvių kalbą, nes “Aki
račių” redakcija pamini, jog pa
starasis yra gimęs Amerikoj.

Gal būt, nevertėtų dėl to po
kalbio ir jo pasekmėj paskelbto 
“memorandumo” gaišinti laiko, 
ypačiai, kad pagal “Naujienų” 
paduotą žinią (Nr. 128), dr. K. 
Bobelis š. m. balandžio 25 d. per 
New Yorko lietuvių radiją pa
reiškęs, jog jis jokio pokalbio 
su Antanu B. Mažeika nėra tu
rėjęs. Esant dr. K. Bobeliui 
šiuo metu Kanadoj, neturiu ga
limybės šio fakto patikrinti.

Turisto sezonui atėjus, Londono miesto valdyba įvedė naujus autobusus • restoranus. Viršutinia
me aukšte yra restoranas, o apačioj* — virtuvė. Vienu metu pietauti sali 24 asmenys. Kartu jie 

gali gėrėtis istorinėmis Londono miesto vietomis*

Vienok, verta bent trumpai 
pasisakyti dėl “memorandumo” 
tvirtinimų,--nes kitaip, niekam 
dėl jų tikslumo nepasisakius, 
gali atsitikti, jog “memorandu
mo” mintys bus pradėtos laiky
ti už “gryną pinigą” ir tik dau
giau prisidės prie lietuviškos po
litikos nukreipimo į šunkelius. 
Ypačiai, kad jau to paties “Aki
račių” numerio spaudos apžval
goj, pagal tą Antano B. Mažei
kos anksčiau “Darbininkui” pa
teiktą “memorandumą”, Ameri
kos Lietuvių Tarybai suteikia
mas “Valstybės departamento 
ruporo” titulas.

Kaip esu minėjęs, šį Antano 
B. Mažeikos “memorandumą” 
sukėlęs tariamas ALT vadovų 
pokalbis pirmoj eilėj ėjęs apie 
Kongreso rezoliuciją, “raginan
čią Amerikos vyriausybę iškelti 
Baltijos klausimą Jungtinėse 
Tautose”, kaip rašo Antanas B. 
Mažeika, bet šiam reikalui ne
pritarianti Lietuvos Diplomati
nė Tarnyba, Lietuvos egzilinės 
vyriausybės atstovai ir įvairios 
Amerikos lietuvių organizaci
jos, jų tarpe, ir Amerikos Lie
tuvių Taryba. Sunku suprasti 
Lietuvos egzilinės vyriausybės 
paminėjimą. Atrodytų, kad net 
ir “priėmimo metu” ir angliškai 
kalbantis, vistiek. Lietuvos eg
zilinės vyriausybės klausimas 
turėjęs būtį, rašinio autoriui 
daug aiškesnis, nebent Antanas 
B. Mažeika “priėmimo metu” 
būtų surašęs ir savo “memoran
dumą”.

2. Kongreso rezoliucija
...--Kiek -“memorandumas” liečia 
JAV Kongreso Atstovą Rūmų 
1965 m. birželio 21<d. priimtą ir 
Senato vienbalsį; pritarimą 1966 
m, spalio 22*. d. gavusią rezoliu
ciją (House - Concurrent Reso
lution 416),: tai šia proga noriu 
patikslinti Antano B. Mažeikos 
teigimą, kad toji rezoliucija ra
ginanti JAV- vyriausybę “iškėl
ei Baltijos’ valstybių klausimą

PAKEL, President

GR 6-7575
9 to 12:30

Jungtinėse Tautose”. Jei šiais 
žodžiais norima pasakyti, kad 
rezoliuciją ragina JAV preziden
tą pateikti Jungtinėms Tau
toms išspręsti Baltijos valsty
bių laisvės bylą, tai mano teigi
mas būtų, kad tokio raginimo 
toj rezoliucijoj negalima suras
ti prie mums palankiausios jos 
interpretacijos, šios lietuvių 
spaudoj plačiai išgarsintos ir te
begarsinamos rezoliucijos pa
grindinės dalies tekstas yra se
kantis :

“Resolved by the House of 
Representatives (the Senate 
concurring), that the House of 
Representatives of the United 
States urge the President of the 
United States a) to direct the 
attention of world opinion at 
the United Nations and at other 
appropriate international fo
rums and by such means as he 
deems appropriate, to the de
nial of the rights of self-deter
mination for the peoples of Es
tonia, Latvia, and Lithuania.

b) to bring the force of world 
opinion to bear on behalf of the 
restoration of these rights to 
the Baltic peoples”. (Congres
sional Record — House, June 21, 
1965).

Galima prašyti kiekvieną 
skaitytoją mokantį anglų kal
bą, patį iš šios rezoliucijos teks
to nustatyti, kurioj jos vietoj 
JAV prezidentas raginamas iš
kelti Baltijos valstybių laisvės 
bylą Jungtinėse Tautose. Ištie- 
sų, rezoliucija, tik ragina JAV 
prezidentą, -atkreipti pasaulio 
viešosios nuomonės dėmesį (to 
direct the /attention of world 
opinion) per Jungtines Tautas ir 
per atitinkamus kitus tarptauti
nius forumus į Baltijos tautoms 
laisvo apsisprendimo teisės pa
neigimą. Atseit, Jungtinės Tau
tos yra pastatomos greta kitų 
tarptautinių-forumų, per ku
riuos prezidentas yra raginamas 
veikti - pasaulio viešąją nuomo
nę dėl Baltijos tautų laisvės. O 
priemonės, kuriomis preziden
tas turi veikti tą pasaulio viešą
ją nuomonę, paliekamos jo pa
ties nuožiūra (by such means 
as he deems appropriate). Pa
gal rezoliucijos tekstą, atrodo, 
kad jei JAV prezidentas įsaky
tų JAV delegacijai prie Jungti
nių tautų kiekviena tinkama 
proga minėti Baltijos tautų pa
vergimo faktą tai rezoliucijos 
raginimas būtų pilnai išpildytas.

Suprantama, kad JAV vyriau
sybė gali bandyti iškelti Baltijos 
tautų laisvės klausimą kad jis 
būtų formaliai Jungtinių Tau
tų sprendžiamas, bet ji tą gali 
padaryti ir be jokios rezoliuci
jos. Pagaliau, mes patys gali
me susitarti (jei tą randame 
tikslinga) ir prašyti JAV ar
ba kurio kito krašto vyriausybę 
bandyti pavesti Jungtinėms 
Tautoms išspręsti Baltijos vals
tybių laisvės bylą. Bet negali
ma žmonėms dumti akių, kaltin
ti Lietuvos Diplomatinę Tarny
bą arba Amerikos Lietuvių Ta
rybą aiškinant, kad mes tą tu
rime padaryti, nes to reikalau
janti Kongreso rezoliucija, kuo
met toj rezoliucijoj toks reikala
vimas arba raginimas visai ne
randamas.

Jei per Kongresą nepraėjo 
toks rezoliucijos tekstą kokį bu
vo bandoma pravesti, kuris įsak
miai skatintų JAV prezidentą 
pavesti Jungtinėms Tautoms iš-

Į jamas gali suklaidinti ir sąmo- 
1 ningą skaitytoją. Taigi turiu pa- 
.reikšti, kad man, esant eilę me
tų ĄLT valdylxy, neteko girdė
ti ne tik apie tok j. nutarimą, bet 
,net ir apie svarstymą, kad ALT 
turėtų laikytis"hfkios Iftiifos. r'1

Suprantama, kad ALT, būda
ma patriotų lietuvių, bet kartu 
ir lojalių JAV’ piliečių’ orga
nizacija, niekados negali eiti 
kartu su šio krašto įvairiais di
versantais ir revoliucionieriais. 
Klausimas tik gali būti, kokių 
santykių ALT nori siekti su bet 
kuriuo- metu valdžioj esančia 
JAV administracija, nes tik pa
staroji, t. y. JAV prezidentas, 
patariamas . ir pritariamas Se
nato (with the Advise and Con
sent of the Senate), veda JAV 
užsienių politiką, taigi lemia 
vienokį arba kitokį JAV vy
riausybės nusistatymą ir Lietu
vos laisvės bylos reikalais.

Tvirtinimas, kad ALT valdy
ba nutarusi siekti “susiderini
mo su Valstybės departamento 
linija”, tiesiog prieštarauja ir 
dabartinės ALT valdybos nese
nos praeities veiklos faktams. 
Kaip galima išeiti su tokiais ne
teisingais tvirtinimais, žinant, 
kad ALT vadovybė Simo Kudir
kos byloj tuoj pat telegramomis 
kreipėsi į visą eilę Kongreso na
rių, prasydama Kongresą vyk
dyti Kudirkos byloj oficialų 
Kongreso komisijos tardymą, 
kuris Valstybės departamentui 
buvo labai nemalonus dalykas. 
Argi ne Amerikos Lietuvių Ta
ryba kasmet Vasario 16 d. pro
ga suorganizuoja JAV Atstovų 
Rūmus ir Senate atstovų kalbas, 
kuriose jie dažnais atvejais pri
mena JAV administracijai, kad 
ji, bei Baltijos tautų vergovės 
nepripažinimo, šiaip beveik nie
ko daugiau nedaranti Baltijos 
kraštų laisvės bylos reikalais.

spręsti Baltijos tautų laisvės 
bylą, tai matyti, kad Kongresas 
turėjo savo motyvų tokios re
zoliucijos nepraleisti, nes jos 
tekstas yra perėjęs per visos ei
lės Kongreso teisinių ir politi
nių ekspertų koštuvą.

Šią Kongreso rezoliuciją rei-| 
kia vertinti kaip nemažą Lietu
vos laisvinimo byloj propagan
dinį laimėjimą šia prasme ir 
Amerikos Lietuvių Tarybą tą 
rezoliuciją nuolatos primena 
JAV politikams. Rezoliucijos rei
kalavimas buvo įrašytas į ALT 
paruoštą standartinį rezoliuci
jų pavyzdį, kurios buvo priima
mos šių metų Vasario 16 d. mi
nėjimuos. Vienok tenka pasisa
kyti prieš nesiliaujantį lietuvių 
visuomenės smulkinimą įvairiais 
aiškinimais, kad Valiuko Rezo
liucijų Komitetas ’’privertė” 
Kongresą priimti šią rezoliuci
ją, o dabar belieka tik “privers
ti” JAV prezidentą, kad vyk
dytų tokį Kongreso raginimą, 
koks toj rezoliucijoj visai ne
įrašytas.

3. “Valstybės departamento 
ruporas”

Kitas perdaug jau nesąmonin
gas “memorandumo” tvirtini
mas, kad “Amerikos Lietuvių 
Taryba visada bus prieš bet ko
kią akciją, kuri nesutaps Įsu 
Jungtinių Valstybių politika”. O 
“Akiračių” redakcija spaudos ap
žvalgoj tiesiog -teigia, kad ALT 
valdyba net esanti padarius to
kį nutarimą, nepasitarus net su 
^kitais veiksniais. Atrodo, kad vi
sai nebūtų reikalo sąmoningam 
skaitytojui nurodyti į tokio tvir
tinimo abšordiškumą. Bet mes- 
Itas melas, jei jis bus vis karto-

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. * ■ ■ > tį

? 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 kt. < ž

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį H.

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
' ' vardu ir pasiųsti: ' : '
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Taupymo Indėliai 
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2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Ankstyboj ALT veikloj yra 
buvę tendencijų apsiriboti vien 
tik santykiais su JAV adminis
traciją nekreipiant perdaug dė
mesio t į kitas dvi. valdžios ga
lias — Kongresą ir Teismą, tu
rint galvoj, kad be administra
cijos pritarimo sunku ką nors 
vykdyti JAV užsienių politikoj. 
Nežiūrint to, vis tiek per visą 
ALT gyvavimo laikotarpį ir JAV 
Kongreso tribūnos buvo naudo
jamos Lietuvos laisvės bylai gar
sinti.

Baigiant skaityti Šį rašinį, ga
li kilti mintis, kodėl tiek daug 
rašalo išliejama savitarpiniams 
aiškinimams, užuot tą rašalą ir 
popierių panaudojus, atakuo
jant Lietuvos užgrobiką. Į tokį 
priekaištą galima būtų atsaky
ti, kad kaip kiekvienoj teisės 
sistemoj, sakoma, kad procesu- 
alinė teisė yra svarbesnė už ma
terialinę, nes nuo proceso pri
klauso materialinės teisės įgy
vendinimas, taip lygiai ir poli
tikoj mums pirmoj eilėj yra la
bai svarbu susitarti, kas turi 
kalbėti ir kaip kalbėti Lietuvos 
reikalais, nes kitaip gali labai 
greitai atsitikti, kad joks iš ga
lingųjų nepageidaus išklausyti 
mūsų skundų dėl tautos vergi
jos.

TĖVO SŪNUS
Elgeta atkišo praeinančiam 

ranką ir praeivis jam į delną įdė
jo dešimtuką.

Elgeta, kurs praeivį žinojo, 
pastebėjo “Jūsų sūnus man po 
daugiau duoda”,..

“O, jis tai gali. Jis turi tur
tingą tėvą”, atsakė šis.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
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Ištvermes

Birželio mėnesį prieš 30 metų buvo mūsų tautai vyliu, 
jėga ir teroru išplėšta nepriklausomybė ir laisvė; birže
lio mėnesį buvo pradėtas planingas mūsų tautos genoci
das — masiniais mūsų žmonių žudymais vietoje ir ištrė
mimais į aiškią mirtį komunistų priverčiamo vergų dar
bo konclageriuose Sibiro speiguose. Birželio mėnesį įvy
ko mūsų tautos sukilimas ir okupantų pasikeitimas, bol
ševikams pabėgus, naciams jų vietas užėmus. Tas pasi
keitimas pareikalavo iš mūsų tautos naujos neapsakomų 
aukų duoklės. Po trejeto metų birželio mėnesį rudajam 
okupantui traukiantis mūsų tėvynės rytų sienas vėl per
žengė raudonasis okupantas žmonių kraujo ištroškusių 
enkavedistų ir “istrebitelių” divizijomis vedinas.

Pirmųjų dviejų okupacijų kraujo auka Rainiai, Pra- 
vėniškis, Panevėžys, Ukmergė, Kretinga, Červenė, Pir-i 
čupis ir kt nublėso prieš kraujo ištroškusių maskolių 
nuo 1944 metų rudens pradėtą kraujo pirtį. .. Žūt-būtinė 
tautos rezistencija, nusitęsusi arti dešimtį metų, buvo 
nutroškinta šimteriopos okupantų kariuomenės ir poli
cijos jėgų persvaros, žymia dalimi panaudojant mūsų 
pačių tautos išgamas “stribus” savo broliams — laisvės 
kovotojams — medžioti ir maskoliams išduoti. Istorijos

Prasidėjo gražiausias vasaros mėnuo — Birželis, ka
da laimingi laisvų tautų žmonės gamtos grožybėmis gėri
si, atostogas planuoja ir laisvi nuo baimės gyvena, tik 
mes lietuviai, mūsų bendros nedalios seselės Latvija ir 
Estija ir dešimtys kitų prievartaujamų tautų tautelių 
juodais raikščiais pasiženklinę ir gedulo vėliavas nešini 
protesto demonstracijas prieš pavergėjus ir gedulo apei
gas už savo tautos kankinius ruošiame. Tokia daugelio 
mažųjų tautų dalia, o mūsų lietuvių tautos ypatingai. 
Kad mūsų Liūdnasis Birželis yra turėjęs ne vieną tokį 
liūdną pirmtaką istorijoje, sena lietuvių liaudies daina 
pasako:

Visos mano draugės linksmos ir žiedais dabinas,
O man ašaros tik rieda ir kapai vaidinas...

didžiųjų laisvųjų valstybių sostinėse ir tautų forumuose 
intervencijos; prisiklausome daug gražių žodžių, užuo
jautos ir net pažadų, tačiau nelabasis okupantas kaip tas 
Krylovo katinas tik “klausosi ir ėda”... Pikčiausia, kad 
mūsų pačių išeivių, tremtinių ir pabėgėlių eilėse yra ap
čiuopiamai įsimetęs raudonasis vėžys, pradedant tikrais 
Maskvos maskolių batlaižiais, kurie jau tiek įsidrąsino, 
kad Lietuvos laisvės kovotojus Lietuvos priešais dergia, 
o prieš maskolius sukilėlius “tautos išdavikais” vadina, 
baigiant visokiais “bendrakeleiviais”, “kolaborantis” ir 
su okupacijos egzekutoriais bendradarbiavimo šali-
ninkais.

Ar tokių šiukšlių akivaizdoje turėtume nuleisti ran
kas. Priešingai! Plienas ugnyje grūdinasi, tauta kovo 
je cementuojasi. Būti maža tauta nėra joks minusas, o 
priešingai. Juo daugiau pavojų, juo didesnė rezistencija. 
Faktas yra, kad maskolių invazijos slegiama mūsų tauta 
tėvynėje išvystė tautinę kultūrinę rezistenciją. Ar mūsų 
pačių VLIKAS, ALT A, BALFAS, Dainų ir Tautinių Šo
kių šventės, Operos ir kongresai nėra išraiška padidėju
sio ryžto prisidėti ir padėti pavergtai tėvynei vėl atgauti 
išplėštą laisvę.

Iš daugelio pavyzdžių, mums ypač sektinas yra žy
dų tautos pavyzdys. Mes tebeturime tėvynę Lietuvą, kad 
ir žiauraus okupanto bato trypiamą, bet savoje tėvų 
krauju persunktoje žemėje. Žydų lygiai prieš 1900 metų 
(70 metais po Kristaus) ne tik valstybė buvo galutinai 
likviduota, sostinė sugriauta, tūkstančiai laisvės kovo
tojų nukryžiuota ir visa tauta vergais po visą Romos im
periją išblaškyta... Žydai irgi turėjo savo kolaborantus 
ir okupacijos pataikūnus. Pavyzdžiui, satelitinės Judė
jos kvislingas karalius Erodas išžudė visą didvyrių Ma
kabėjų giminę, jų tarpe net savo Makabėjų giminės

teismas neužmirš ir tų, kurie savo noru ar verčiami pa- žmoną, šiandien žydai turi savo nepriklausomą valsty-
dėjo priešui sudarinėti suimtųjų, kankinamųjų ir ištre
miamųjų sąrašus ir kurie tuos sąrašus pasirašė. Bet joks 
istorijos teismas nebenumazgos pralieto nekalto kraujo.

Susirinkimuose, protestuose, eisenose, memoran
dumuose ir rezoliucijose rodome “visam pasauliui” savo 
tautos žaizdas, prašydami, maldaudami ir reikalaudami

bę, kad ir žymiai apkarpytose ribose, bet savą nepriklau
somą ir dėl jos jie ryžtingai tebekovoja panašiai kaip Ma
kabėjų laikais, drąsūs ir tikri, kad kova jų laimėta.

Pradėdami Liūdnųjų Birželių minėjimus stiprinki- 
mės viltimi, iš savo tautos senovės stiprybę ir iš kitų 
šiandien laisvųjų mažųjų tautų pavyzdį imdami.

trims mėnesiams$6.(X
vienam mėnesiui--------------- $2.00

Kanadoje:
metams_____________ . .. $22.0(
pusei metų ---------------------- $12.0(
vienam mėnesiui--------------$3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų $13.(X 
vienam mėnesiui  $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

KETURIASDEŠIMT METŲ KRISTAUS 
IR SAVO TAUTOS VYNUOGYNE

Kan. Vaclovas Zakarauskas

Šių metų pavasarį, gegužės 
mėn. kan. Vaclovas Zakaraus
kas atšventė keturiasdešimties 
metų kunigystės sukaktį. Tai 
gražus laiko tarpas pavyzdin
go kunigo, praleistas ištikimai, 

JtiftGiŠ JANU ė Aills

su meile ir atsidėjimu besidar
buojant Kristaus ir savo Tau
tos vynuogyne.

Tokiomis retomis progomis 
bandome nors trumpa minti
mi sugrįžti į sukaktuvininko 
nuskubėjusias dienas ir gėri
mės atliktais darbais.

Tad šia -proga ypač malonu 
pamąstyti apie kan. Vaclovo 
Zakarausko nueitą gyvenimo 
kelią, nes jis yra kupinas gė
rio, gražių pavyzdžių, ryžto ir 
aukos.

Kan. Vaclovas Zakarauskas 
gimė 1906 metais, lapkričio 
mėn. 6 d. Pievelių kaime, Rum 
šiškių valse., Kauno apskr. Mo 
kėši Kauno Aušros gimnazijo
je. Tačiau Aukščiausias jauno 
jo Vaclovo gyvenimo kelius 
kreipia į savąjį Vynuogyną. Jį 
sutinkame kunigų seminarijo-

Ije ir jau 1931 melais gegužės sako patriotinius, neatlaidžius 
mėn. įšventintas | kunigus. Vyt komunizmui, pamokslus.
DidŽ. Universitete studijuoja 
teologiją -— filosofiją ir kunigo 
vikaro pareigas eina Kauno 
arkikatedros bazilikoje. Čia 
jaunas ir gabus kun. Vaclovas, 
Zakarauskas iškyla kaip šau
nus pamokslininkas, kurio gi
lios minties pamokslų klausosi 
ištisus 13 mėty Kauno radijo 
klausytojai.

1933 ■— 40 metą kun. Vaclo
vas Zakarauskas su dideliu pa 
sišventimu mokytojauja ir ei
na kapeliono pareigas Aušros 
mergaičių ir berniukų gimna
zijose. Čia jis, kaip pedago
gas, puikus psichologas veda 
mūsų tautos atžalyną daros, 
tėvynės ir tvirto tikėjimo ke
liais.

Pagaliau Tėvynės dangus ap 
siniaukė. Raudonasis tvanas 
iš Rytų artėjo į tėviškės klo
nius. Kun. Vaclovas Zakaraus
kas, tvirtai mylėdamas Tėvy
nę, jai pašventęs jėgas ir ne
galėdamas pakelti komuniz
mo artėjančios priespaudos ir 
grėsmės, drauge su tūkstan
čiais savo tautos vaikų išeina į 
tremtį. Karo audroms nutilus, 
jis vėl kimba darban. Darbuo
jasi Augsburgo lietuvių gim
nazijoje ir technikos mokyklo
je, vėl mūsų jaunimą moky
damas gėrio, grožio ir savos 
Tėvynės meilės.

1948 m. Kauno arkivysku
pas J. Skvireckas kun. Vaclo
vą Zakarauską — už jo nuopel 
nūs Bažnyčiai, savo tautai ir 
žmonijai pakelia į garbės ka
nauninkus.

Pagaliau tremtinio kelionę 
Vokietijoje baigia ir 1950 me
tais atvyksta Amerikon, tikė
damas ir čia galėsiąs savo jė
gas pašvęsti besidarbuodamas 
išeivijos lietuvių tarpe ir Kris
taus vynuogyne. Nuo to laiko 
jį sutinkame Chieagoje, šv. M. 
Marijos Gimimo lietuvių para
pijoje, kur ir dabar tebesidar
buoja.

Kan. V. Zakarauskas, dirb
damas parapijoje , nesitenki
no vien kunigystės pareigomis. 
Jis net 15 fmetų vienas mokė 
apie 350 lietuvių vaikučių litu 
anistinėje Marquette Parko 
mokykloje. ;Už jo įdėtą darbą 
ir mūsų atžtlyno mokymą šim
tai tėvų jam yra dėkingi, šalia 
tų pareigų jis aktyviai jungėsi 
į Lietuvių. Bendruomenės veik 
ią, buvo LB Tarybos narys ir 
sielojosi Lietuvių Bendruome
nės reikalais.

Ir iki šios dienos Marquette 
Parko lietuvių parapijoje kan. 
Vaclovas Zakarauskas yra vie
nas iš tų kunigų, kur sekmadie 
niais ir tautinių švenčių proga

Kan. V. Zakarauskas puikiai 
valdo žodį, plunksną ir mintį. 
Jo pamoksluose daug poezijos, 
daug realios tiesos, daug pa
mokymo. Jis visada nuoširdžiai 
atviras, pokalbiuose ramus, 
tačiau su savo priešais neatlai
dus ir niekada nekapituliuojąs. 
Ir tas jo bruožas jį ženklina 
per visą jo gražų gyvenimą.

Puikiai valdydamas plunks
ną jis rašė neprikl. Lietuvoje 
Ryte, Vyrų žygiuose, Pavasa
ryje, Tiesos Kelyje, Tėvynės 
Sarge, tremtyje — Žiburiuose, 
Amerikoje — Drauge, Lux 
Christi, kurį laiką redagavo 
Žiburius ir JAV Muzikos žinias 
bei kitoje patriotinėje bei reli
ginėje spaudoje.

Taip pat yra vadovavęs ka
talikiškoms organizacijoms ir 
savo energija bei sumanumu 
yra daug prisidėjęs prie tų or
ganizacijų sėkmingos veiklos. 
Yra ir kelių knygų autorius, 
kaip tai Pasnikas, Motina So
pulingoji ir Auklėjimas.

Tai labai bendri ir trumpi 
bruožai, ženkliną turiningą ir 
prasmingą kan. Vaclovo Zaka
rausko gyvenimą.

Jo 40 metų kunigystės sukak 
ties proga gražus būrelis arti
mųjų bei bičiulių gegužės 26 
d. susirinko į Coutry Club pa
gerbti sukaktuvininko. Pagerb 
tuves organizavo Vyčių kuopa, 
J. Evans, dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai ir Danilevičie
nė.

J. Evans pradėdamas puotą, 
sveikino Vyčių vardu, pakvies 
damas vakaro vadovu dr. Z. 
Danilevičių. Maldą sukalbėjo 
Vyskp. V. Brizgys.

Vakaro vedėjas dr. Z. Dani
levičius pasakė išsamų, kan. 
V.Zakarausko gyvenimą nušvie 
čiantį žodį, žodis paruoštas 
kruopščiai, taiklus mielas ir 
apimąs kan. V. Zakarausko ša
kotą veiklą. Vėliau prasidėjo 
sveikinimai, kurių buvo tikrai 
daug. Kalbėjo vyskp. V. Briz
gys, ALTo pirm. dr. K. Bobe
lis; L. šimutis, Šv? Mr Marij os 
Gimimo parapijos klebonas 
kun. A. Zakarauskas, labai 
įdomiomis poemomis svečius 
ir sukaktuvininką džiugino 
kun. J. Plankis, dr. K. Šidlaus
kas, kun. J. Urbonas, inž. J. 
Jurkūnas, prof. Mackevičius, 
Vvt. Kasniūnas Forumo ir inž. 
A ir M. Rudžių vardu, prof. 
Dirmantas, arch. J. Mulokas.

Ypatingai jautriu padėkos 
žodžiu atsiliepė kan. V. Zaka
rauskas, prisimindamas savo 
geradarius: prof. Katelės šei
mą, įgalinusią jį atvykti Ame
rikon, vysk. V. Brizgį, dr. Bo
belį, L. šimutį, savo kleboną

A. Zakarauską, bendradar* 
bins — kunigus, rengėjus — J. 
Evans, dr. L. ir I. Kriaučeliū- 
nūs, dr. Danilevičius ir visus 
bet kuo prisidėjusius prie šių 
gražių iškilmių.

Savo baigiamajame žodyje 
kan. V. Zakarauskas trumpo
mis akimirkomis stabtelėjo ties 
savo nueito kelio didžiosiomis 
stotimis, sakėsi dirbęs Kris
taus ir savo Tautos vynuogy
nuose liek, kiek sugebėjo, kiek 
jėgos leido ir tik Dievas iespren 
džia ar savo pareigas atlikęs 
gerai.

Gi visų kalbėtojų, kalbose 
kaip šviesūs pragiedruliai at
skiromis detalėmis vis sušvis
davo šio pasišventusio kunigo 
darbų šviesūs žiburėliai, švie- 
tę mūsų jaunimui, tikinčiam 
žmogui ir kiekvienam, kuris 
tik turėjo progos arčiau pažin
ti šį garbų sukaktuvininką.

Šios gražios akademijos me
tu pakilo šampano taurės ir iš 
svečių krūtinių išsiliejo nuo
širdžiausi Ilgiausių Metų linkę 
jimai kan. V. Zakarauskui, kad 
dar ilgus metus išliktų tvirtu 
kovotoju, šviesiu pavyzdžiu ir 
ryžtingu darbininku lietuviš
kuose dirvonuose.

Pagerbimo pobūvis baigtas 
kan. Kapočiaus malda.
L... Gerbiamam sukaktuvinin-. 
kui, nuėjusiam gražų ir pras-. 
mingą gyvenimo kelią, Aukš-| 
čiausias tesuteikia sveikatos,| 
ilgo amžiaus ir jo svajonių iš-į 
upildymo — sugrįžti į pamiltą; 
Tėvynę Lietuvą, kuriai tiek 
daug širdies jis yra atidavęs ir 
senutėje bazilikoje vėl prabilti 
su Kristaus ir tėvynės meilę 
skelbiančiu žodžiu.

’NAŪJIENO S’ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IR BIČIULIS

L_------—........ J

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
n-oji dalis

Žvejybai Baltijos jūros vandenyse Šarkuvos žve
jai naudodavo kuterius, mažus jūros žvejybos laive
lius — burlaivius, turinčius atsargoje motorą. I Kuršių 
Marias jie plaukdavo Kuršių Marioms tipingomis žve
jų valtimis, taip vadinamais kurėnais, su rudos ar 
pilkos spalvos audeklų burėmis ir su meniškai išdro
žinėtais vimpilais stiebų viršūnėse.

Į žvejybą jie išsileisdavo vakaro prieblandai besi- 
klostant virš marių paviršiaus. Jų laiveliai beveik be 
garso atsiskirdavo nuo kranto ir pasklisdavo marių 
erdvėsd Vėjas retai kada būdavo žvejams palankus: 
jei vėjas persilpnas, jis nepakankamai įtempdavo bu
res ir laiveliui neužtekdavo jėgų tempti sunkius tink
lus. Jei mariose siautėdavo audringi vėjai, buvo pa
vojus, kad vėjo gūsys stiebą palauš, o tai reikštų tik
rą katastrofą, nes bangoms valtį apvertus maža bėra 
vilčių išsigelbėjimuL Na, stipresnei audrai netikėtai 
užėjus, Kuršių Mariose dar buvo galima nuo jos pa
bėgti ir pasislėpti kuriame nors pamario žvejų uoste, 
arba iš bėdos prisiglausti kurioje nors įlankoje ar 
aukštesnės kopos pakrantėje, kur vandenys net ir aud
ros metu būna ramesni.

Žvejyba Baltijos jūroje buvo pavojingesnė, nes 
čia nebuvo uostų, j kuriuos netikėtos audros metu bu
tų galima įplaukti ir pralaukti, kol vėjai ir vandenys 
šiek tiek apsiramins. J Baltijos jūrą žvejoti išbėgančių 
žvejų kuteriai šalia burių dar turėjo ir atsarginius mo
torus, kuriuos tekdavo įkinkyti į darbą, kai vėjai ap
tildavo arba imdavo pūsti iš nepalankios pusės. Jtb>

Užmario paJvė Neringoje su vėju apkedentemit pušaitėmis

vėjui be paliovis pučiant iš jūros į kranto pusę, tekda
vo daug vargti, kol laivas nuo smėlėtos pakrantės bū
davo ištempiamos į vandenis ir įveikiamos lūžtančios 
pakrančių bangos. Čia nei vairas, nei burės ar moto
ras galėjo ką pagelbėti, šiais atvejais reikėjo pasiti
kėti savo muskulų jėga ir geru lūžtančių bangų pasa
lūniško vylingumo pažinimu. Bet to nežiūrint, kiek
vienas toks išbėgimas į jūrą buvo dramatiškas, netikė
tumų pilnas išgyvenimas... 5 |

Sugrįžtant atgal iš žvejybos, vėl tekdavo iš naujo 
pergyventi visus tuos vargus. Laimingai krantą, pasie
kus katerį dar tekdavo tempti toli j krantą, kad neti
kėtai įsisiaut ė josios audros bangos jo nepasiektų ir 
smėlį iš po apačios paplovusios nenusivarytų jo atgal į 
jūrą, ar besitrankydamos jo nesudaužytų į šipulius. 
Tam tikslui kiekvienas žvejys jūros pakrantėje turi į 

žemę įkastą sukamąjį ratą, prie kurio yra pritvirtintas 
vielinis lynas, kurio kuteris yra ištraukiamas toliau 
į sausumą. Prie šio sunkaus darbo savo jėgas reikdavo 
pridėti visai žvejo šeimai.

Viso to vargo gal ir būtų buvę galima išvengti, jei 
Neringos žvejų kaimai būtų turėję bent nedidelius na
tūralius ar dirbtinius žvejų uostus su į juos prakastais 
krantinėmis ir molais apsaugotais kanalais. Bet anais 
laikais technika dar nebuvo taip toli pažengusi ir nieks 
nesirūpino daryti dideles išlaidas ruošiant specialias 
žvejų valtims prieplaukas mažuose kaimeliuose.

Antrojo pasaulinio karo frontui ritantis per šias 
apylinkes į vakarus, daug Šarkuvos bažnytkaimio gy
ventojų buvo užsilikę ir labai nukentėjo nuo įsiveržu
sių rusų. Daug žmonių buvo vietoje sušaudyta, mote
rys išprievartautos. Po karo pamaryje tebuvo matyti

be priežiūros drybsančios kelios aplūžusios žvejų vai-; 
tys, prie bažnytkaimio esantis Neringos miškas jau 
buvo iškirstas ir jo vietoje stovėjo sovietinių sargybų 
bokštai. .,.

ŽIEMOS METAS KURŠIŲ NERINGOJE
Peržiemojimo problemą Kuršių Marių žuvys leng

vai išspręsdavo: jos susirinkdavo į būrius Kuršių Ma
rių dugno duburiuose ir taip čia praleisdavo žiemą; 
Bet žvejai turėdavo žuvauti ir žiemos metu, kad iš die
nos į dieną galėtų pragyventi iš savo triūso. Jie to savo 
triūso nesigailėdavo, bet ir tai jiems nevisada daug ką 
pagelbėdavo. Žiemos metu jiems tekdavo pakankamai 
prisivarginti bekertant eketes metro storumo lede. Ga-. 
lų gale jas iškirtę, žvejai į jas suleisdavo tinklus, tikė* 
damiesi susemti kur tai prie dugno žiemoti prigludu
sias žuvis, šalia viso to taipgi tenka prisiminti, kad 
ištisą žiemą marių ledas būdavo padengtas stora snie
go danga, kuri labai apsunkindavo į marias išsirengu* 
šio žvejo žingsnius, nešančio ant pečių įvairius žūkla- 
vimo įrankius, tinklus ir kitas pagalbines priemones. 
Kartais reikdavo gerą gabalą kelio sukarti, kol būdavo 
pasiekiamos tos vietos, kuriose buvo tikimasi surasti 
didesnius žuvų būrius. Buvo ko pavydėti prasigyve
nusiems žvejams, kurie galėjo didžiuotis turėdami 
nuosavą arklį ir roges. Jiems lengviau būdavo pa
siekti ir tolimesnes vietas mariose, kur ir daugiau žu
vies buvo galima užtikti. Mažiau laimingi neturtingieji 
žvejai turėjo pasitenkinti artimesnėmis marių vieto* 
vėmis, esančiomis ne taip toli mariose nuo Neringos 
kojų pakrančių, tačiau ten retai kada galėjo tikėtis už
tiksią didesnius žuvų būrius. Mat, marių pakrantėse 
tekėjo stiprios marių dugno srovės ir žuvys tų srovių 
buvo plukdomos iš vienos vietos į kitą vietą, taip kad 
negalėjai būti tikras, ar čia ar kitur jos kaip tik tuo 
metu galėjo rastis.

4 — NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL. — TUESDAY, JUNE 8, 1971



i/K. AhXA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 
K GERKLĖS LIGOS i.

- PRITAIKO AKINIUS
2858 W. 63rd STREET ’

Ofi*o t*l*fu PRo*p«ct 8-3229 
R«xid. tglgffa WAlbrook 5-5076

Kasdien duo 10 iki 12 vai ryto. zoo 7 iki 9 vat vak. Treč. uždagto

*«. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sc. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Building). T*|. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Falafj PR<MfMct 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas.

Rax~- 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpubiic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Randu 388-2233
OFISO VALANDOS: 

pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus

. z- Raz. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - E1S1NAS
mkUŠ^iUJA iK rnvTižRŲ L i GOS

ROCKFORD* UI.
Kur reikalinga mūsų parama

Lietuvio stiprus būdąs ir jėgų 
jis nesigaili, įsigyti sklypelį že
mės, pasistatyti bakūžę, apsau
gą nuo gamtos žiaurumų — šal
čio, lietaus ir audrų.

Jeigu vėjas verčia tavo namo 
stulpą, nenusimink, bet jo vie
ton kitą statyk.

šiandien pergyvename nepa
stovumo ir audrų gadynę. Kaip 
buvome jauni, nebijojome perkū
no, audrų nei žaibų, šiandien 
mūsų sutvertoms organizaci
joms, draugijoms, užėjo sunkios 
dienos. Vienos dar gyvos, bet 
svyruoja; kitos iširo, “išdūko” 
kaip kamparas. Mūsų apšvietos 
kultūros pastato stulpas tai 
“Naujienos”, tai seniausias lie
tuvių dienraštis Amerikoje, čia 
irgi, drąsesnieji mūsų tautiečiai 
įdėjo savo sunkiai uždirbtus do
lerius, kad galėtų pakelti lietu
vybę. Tik per lietuvišką spau
dą galėjome suvienyti išsiskirs
čiusius lietuvius.

Naujienoms vadovavo išmoks
lintas visuomeniniais klausi
mais ir spaudos darbais patyręs 
Dr. Pijus Grigaitis, bet štai už
sikrečia dalelė mūsų tautiečių 
rusiška komunizmo bakterija. 
Ta liga įsiveržia į mūsų organi-

‘ . - -• ,*.f v>-z ? s-5 •*'
zacijąs.. bugnąuąa.vienųiguįną, uioj t* 
sustabdo kultūripį vpilriTp^ tik Catherines
stiprus Naujienų redaktoriaus atvykstą pirmą kartą 
Dr. P. Grigaičio pasipriežin imxs 
per Naujienas, kaip protingo pakviesta ir pasižadėjusi daly- 
gydytojo antidotas užkerta ko- vauti ir St. Catharines tautinių 
lią tąi. raudonai bakterijai plės- * šokių grupė, dar tik praeitą ru- 
tis. Vienąk.kovų laukas dar ne-* denį įsikūrusi ir jau spėjusi pa- 
nuvalytas. Padarytos organize- * daryti geroką pažangą, ši gra
cijoms žaizdos neužgijo. Reikia !pė pasirodė St. Catharines tau- 
budėti h- šiandien teikti.paramą tų festivalyje ir labai gražiai 
mūsų spaudai — Naujienoms ir buvo įvertinta kanadiečių žiū- 
kitiems, kurie kovoja su ta pra-* rovų. Jai vadovauja sumanūs 
gaištinga komunizmo liga.

Mūsų senas naujienietiš 
ras Aliriauskas, kurs per 
ilgą gyvenimą yra patyręs sun-1 dieną Merriton Community Cen- 
kius laikus ir depresijas, yra toš' 
nuomonės, kad gerą spaudą rei
kia remti, 
prašo, bet 
joms šiais 
ra lengva.

uuuto Malakauskas ir Kaspa'

dar yra
Nutarta paaukoti $95 Lietu

vių Tautinių Kapinių vėliavos 
stiebui ir nutarta nupirkti 10 
bilietų bei turėti savo stalą 
Naujienų dienraščio darbuo
tojų Kosto Augusto ir Juozo 
šmotelio pagerbimo vakarie
nėje.

Po susirinkimo vyko vaišės 
ir šokiai. A. Jusas

Only you 
can prevent 
forest fires I

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

(PUTRAMENTAS)
Uxiksniunio arba liūdesio valsodojc 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės

Vadovai — mokytojai St. Zubric- 
Pet- kienė ir J. Bieliūnas.
savoj joninės įvyks nepos mėn. 3

tre Hall, Park Street. Salė erd
vi. Patogus privažiavimas. Au
tomobiliams pastatyti vietos 
daug. Jau iš anksto apsispręs
kime vykti į T Jonines. Atvykę 
nesigailėsime. Ne tik jaukiai 
praleisime laiką, bet tuo pačiu 
ir paremsime mūsų skautiškąjį 
jaunimą.

Tad iki pasimatymo St. Cath
arines Joninėse. Koresp.

GINsKGLOGlNE CHIRURGIJA 
6132 So, Kodzio Ay»., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, aaammnii Ml 3-U001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso te L Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

Ofiso. toL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezjdenciįos: PR 6-9801

DR* J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta- 

. dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAŠ

’ KALBA LIETUVIŠKAI . 
,2618 W. 71st St. Tol. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai 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.
Tel.: 925-8296

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

.... uždaryta. -
. Rez. tel.: WA 5-3099

/7=- ==^

GRAD1NSKAS
NEŠIOJAMAS STEREO

P ATEF ONAS
TIK $46.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETU V JI

I MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
,. RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
' " 1490 kiL A. M. ' ’

• - ■ » . - .• ■ *

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

i : * * ■ 6 • *

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

CHICAGO; ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

- pagal susitarimą.__

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tele... Gibson 8-6195

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IK 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 
, ų 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 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registniotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės i

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Support*) ir L t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 Wa*t 63rd St, Chicago, III. 60629 

Tolef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

z ■■wrniuiao- -
gfflENAS

Lrhrmi taipc peHo r pfcf 
ir prof** bktai per 

naujienas

The iron Curtain
Isol soundproof.

the can’t coma to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Frac Europa dots get the 
Yuth through.
SM tt IM Free Earn /Sfa 
Mx imm.vwsai.ix

m • aubfit miMm In
r-aj a TW Mi

Nors Naujienos ne
yra faktas', kad ir 
sunkiais laikais nė- 
Tad PetrasAimana
vau j ienoms reikia

padėti”. Sako, “važiuoju su rei
kalais į Chicagą, ten sustosiu 
pamatyti savo senus gerus pa
žįstamus Naujienų ofiso darbi
ninkus ir redaktorius. Nors dak
taro Grigaičio nebematysiu, bet 
noriu pasveikinti jo įpėdinius ir 
įteikti Naujienoms savo paramą 
už tai, kad jie eina tuo keliu, 
kuriuo Naujienas vedė pirma
sis redaktorius Dr. Grigaitis — 
ryžtingai kovoja dėl Lietuvos 
laisvės ir prieš, didžiausią Lie
tuvos ir lietuvių tautos nelaimę 
— prieš nežmoniškąjį maskoliš
ka komunizmą.

Kviečiu ir kitus Naujienų skai- boje, 8247 Ke°an Ave., tad 
tytojus imti pavyzdį iš gero se- reikės išrinkti komisiją ir sve- 
no Naujieniečio Petro Alinaus- čiu patarnautojus. Gi vėliau 
ko. čia ne aukų rinkimas, o at-’tu;ėsime dar kitą pikniką> 0 

rudeni spalio, 17 d. tradicinis 
banketas. Praeitame susirin-

Našlių klubo veikla
Chicagos Našlių — Našliu- 

kių ir Pavienių Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks penk
tadienį, birželio 11 d. Holly
wood įšalėję, 2417 W. 43rd St. 
nuo 8 vai. vakaro.

1. A -

Piknikas įjau netoli, įvyks 
j liepos 11 d. Bruzgulienės sody-

Eržvilko Klubas
Eržvilko draugiško klubo 

pusmetinis susirinkimas tre
čiadienį, birželio 2 d. dėl salės 
remonto darbų negalėjo įvyk
ti. Taigi visi gerbiamieji nariai 
ir narės prašomi įsidėmėti, kad 
kitas klubo susirinkimas įvyks 
trečiadienį liepos 7 d. Tahnan 
salėje ir prasidės nuo 8 vai. 
vakaro. Narių skaitlingas atsi
lankymas yra būtinas, nes tu
rėsime gerai pasiruošti savo 
piknikui, kuris įvyks sekma
dienį, rugpiūčio 02 d. Onos 
Bruzgulienės sodyboje, 8274 S. 
Kean Avė. jGros geras Tony 
Valiūno orkestras. A. Jusas

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlom Avo. — 58^1220

GFJ.ES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-S

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

sargos reikalas. Nes jei jau ke
lis kartus mus skaitlingesni len- 
kai pradeda susirūpinti savo iTdCFvaldVCs
spaudos sunkumais, tai bent ne
mažiau turime ir mes lietuviai 
savąja spauda susirūpinti.

žvalgas
i

- “ - - delnų plojimu.;
ST. CATHARINES, ONT. PrAsidejuS ^stasirinkimui 
Garsiosios Joninės bus liepos ! $istojimu pagerbti 

mėn. 3 dieną

atsilankė ir nutarimų raštinin
kė Marytė Urbelis, kuri ilgai 
■sirgo. Ją pavadavo Bernice 
Žemgulis, Marytė buvo sutikta

at- 
l mirusieji

nariai Jonas Gaižutis, W. Pa- 
Tr. , . . . „ luhinskas ir Petras Ballon —Kiekvienais metais Skautų Re- Balianas. Gaija ■ č Pet. 

mėjai ruošia St. Catharinėje Jo--ras visaįs g^mais b'ūdais la. 
mne^tikslu paremti skautiškų-]bai p&idarbavo klubo
jį jaunimą. Kad jos labiau pa-' ej ir 
tiktų visuomenei, is anksto joms t .. '
ruošiamasi ir stengiamasi patiek-Į . j k g
ti kuo geresnę programa. . Cią.'^. . *•- _
keletą valandų praleidi tikrai _ _j . 
jaukiai. Būdamas ir svetimame! 
krašte, atsidūręs tokioje lietu-’ 
viškoje aplinkoje pasijunti lyg 
būtum Lietuvoje. Tad ar ne ver
ta į tokias Jonines vykti?

šiemet Joninių rengėjai pa-

Baliūnas. Gaila jų, ypač Pet-

tbai daug pasidarbavo klubo 
’;enose kitose oraa-

nauji na- 
. riai: Mary Gates, Ona Aleksiū- 

“2; nas, ^Kaiherin' Depner, Kazi
miera Gurskis^ir Frances Dau- Į ' * ' v - • -* - *
deris. ..... .

Valdybos bei parengimo ko
misijos raportai priimta vien
balsiai. Iš Kasparo Kriščiūno 

tiekia^irgi "įdo^a programą. čFa P^eiktos apyskaitos sužinota, 
turėsime progos'išgirsti pagar- kad Parengimas labai gerai nu 
sėjusia išeivijoj soliste G. Cap- slse^ ir «auta dau- PeIno- K°- 
kauskienę. Ji, kaip žinome, yra sudarė.-Onutė Condux,
dalyvavusi ir Čikagos Lietuvių' 
operos “La Traviata” pastaty- ;
me, aplankiusi šio kontinento di
džiąsias kolonijas. St. Cathar i-" ' 
nes tautiečiai yra labai dėkingi 
mielais solistei, kad ji, nors ir 
būdama labai užimta, neatsisa
ko užsukti ir į Niagaros pusiasa- |

Programos išpildyme dalyvaus 
ir Detroito tautinių šokių gru
pė “šilainė”, vadovaujama pri
tyrusios ir gabios mokytojos G. 
Gobienės. Iš spaudos , teko pa
tirti, kad “Šilainė” yra gražiai 
užsirekomendavusi. Daug kur 
Amerikoj yra dalyvavusi progra-

5 Mėty Mirties Sukaktis

JONAS DARAŠKA

Gyv. 7102 So. Washtenaw Ave., 
Chicago, III.

Mirė 1966 m. birželio 8 dieną. 
Palaidotas birželio 4L dieną Lie
tuvių Tautinėse kapinėse.

Patiko nuliūdę: žmona Martha, * 
pagal tėvus Bulsytė. sūnus John 
Jr., marti. Jessie, anūkai — Julię I 
ir Richard, bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami Amerikoje 
ir Lietuvoje. '

* ■ * *■ ■ r -i

Brangus Vyre ir Tėvęli, 
ilsėkis ramiai

Atilsio kape, kai skirtis
r Ijieikęjo, '■

Mums labai liūdna ir skaudu, 
*Bet laikas prabėgs greitai — 
Ir būsim vėl kar4tu.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, marti 

ir anūkai.

TIESĄ SAKĖ
Sutikęs šlitinuojantį pilietį po

licininkas paklausė, kur jis taip 
eina. “Aš nežinau”, atsakė pi
lietis.

Policininkas susidomėjo ir 
klausimą pakartojo, gaudamas 
vis tą patį atsakymą. Policinin
kas pilietį nusivedė į daboklę.

“Koks buvo išrokavimas tokiu' 
atsakymu erzinti policininką ir 
pats sau pridaryti nemalonu
mų?” paklausė pilietį advoka
tas.

Pilietis visiškai nuoširdžiai at
sakė: “Dėlto, kad aš tikrai ne
žinojau kur einu. Išėjau truputį 
pavaikščioti ir atsidūriau štai 
kur. Na, ar tai ne Įrodymas, 
kad tiesą sakiau?”

NESUSIPRATIMAS
— Kaip tamstą drįsti pirštis 

mano dukrai pirmiau su manim 
nepasikalbėjęs ?

— Aš nė kiek nenujaučiau, 
kad ir tamsta mane myli.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lithuanian National Democratic 
klubo pusmetinis susirinkimas Įvyks 
trečiadienį, birželio 9 dieną Hollywood 
Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St. 8 vai. 
vak. Po susirinkimo bus visi tėvai 
pagerbti skania užkanda.

Kviečia valdyba.
B. žemgulis, nut. rast.

JOHN PAKEL Sr
Buvęs Chicago Savings & Loan Assn’n. Direktorių 

Tarybos Pirmininkas

Gyv. 1182 Beachview Dr., Lake of Four Seasons, Ind.

dieną, 1:25 vai. popiet, sulaukęs 76 metų 

Josephine (Jurgelytė), dvi dukterys —

Mirė 1971 m. birželio 6 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: žmona . _ .
Elaine Phillips, žentas Fennel ir Arlene Pakel, 7 anūkai — John E., 
Gary, Raymond, Susanne, Shirley ir Janice Pakel ir Pamela Phillips, 
marti Philomena Pakel ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

PriklaUsė Lietuvių Prekybos Rūmams, Marquette Manor Chamber 
of Commerce. Chicago Lawn Moose organizacijai, daug Savings & 
Loan ir Realty Board organizacijų, Susivienijimui Lietuvių Amerikoje 
ir daug kitų organizacijų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Ketvirtadieni, birželio 10 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į, šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

„ Visi a. a. John Pakel.gimįnės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuėėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

t Žmona, dukterys, marti, anūkai, giminės.
- L Laidotuvių Direktoriai Mažeika • Evans. Tel. RE 7-8600. ___  I

■■■■■■■

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpubiic 7-8600 REpubiic 7-8601

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:

Chicagos •.
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

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

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

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET 
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET

REpubiic 7-1213
Virginia 7-6672

Phone: YArds 7-1911

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

DIDŽIOJI PERTRAUKA
(Vaizdelis iš. "Aušros" berniukų gimnazijos
" mokinių gyvenimo)

— Starkus turi!
— Ašof!*) Valiai, einam!
— Ojejinka... Aš pamiršau i 

pakartoti pamoką! Kad tik kuo
lo negaučiau...

— Nebūk lokšas!2) Ar dri-į 
gini/) kad iššauks?

— Juk tu žinai, kad Kybą- ■

Visi langai plačiai atidaromi, 
kad klasė vėdintųsi. Į vidų įsi
veržia Laisvės Alėjos ir Poškos 
gatvių sankryžos laikinosios sos
tinės gatvinis triukšmas. Burz
gia autobusai, auto mašinos. To
limas, lyg laikrodžio, arklių ka
nopų caknojimas, praeivių kal
bos, alėjos medelių šnarėjimas. 

^Viskas sudaro bendrą garsų cha
osą, sulietą į ištisinį ūžesį. Ta
pytum įsiliedamas į gatvės gar
sus, prisideda gimnazijos klasių 
klegėjimas, mokinių šūkavimai, 
nes prasidėjo didžioji pertrau
ka.

Poškos gatvėje, tuoj po gim
nazijos langais, laukia klientų 
keli vežikai. Jų arkliai, nuleidę 
galvas, karpo ausimis į įkyresni 
brazdėjimą, o pavasario saulės 
atokaitoje besišildydami vežikai 
snaudžia, atsirėmę į vežimus, tin
gėdami tarpusavy net kalbėtis.

Netikėtai juos pažadina ber
niukiški balsai, išsiveržę iš lan
gų, lyg trimito signalai:

— Ei, izvozčik! Krugom stoi
ką bėz povorota!1) Cha, cha, 
cha...
i Daugumas vežikų yra vieti
niai rusai arba lenkai, todėl to- 
'kia pastaba rusiškai jiems su
prantama ir labai juos įgelia. 
jKai kas iš barzdočių nusispiau- 
į’ a, kai kas piktai pagrūmoja 
•kumščiu aukštai nepasiekia
miems išdykėlių veidams. Bet 
juo tarpu mokiniai pastebi iš to-
Jo viduriu alėjos atžingsniuojan- 
lį ir bananu mojuojantį polici- 
aiinką.
» — Zėks! Mėnta ateina...2).
5 Tuoj pat užmirštamas gatvi
nis pokštas. Gimsta nauja min
tis.
- — Ei, chėbra2), einam pagra- 
jyt į kiemą!
' — Jo!4) Ar turi pilkę?')

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

"1" ■’W.1 rwr»■■ irn ■! util1- r r >

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
V... - --------------------------------------------------- —---------------------- -

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS
. .. ................ ................... ....... i.. ..... -i—... „

............... ........... Iiir', » UITU— i miniMį

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

------------------------------------------------------ I...*

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

f NAUJIENOS, CHICAGO B( ILL, — TUESDAY, JUNE 8, 1971

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

Fiš'J) nefušeriuoja!1") Jis tuojį 
ima ant kanto!1')

— Chėbra... Einam dar ant į 
greitųjų po dūmą užtraukti... Aš į 
turiu porą kancarų.’-)

Draugas nesiklauso, spręsda
mas ano problemą.

— Ar negali pafūginti ?*’)
Irgi joldas...14) žinai, kas 

už tai gali būti... Dar vilko bilie
tą duos...

— Suspėsi pazubrinti1') prieš 
pat pamoką!

— Jo! Gera idėja! Tikra die- 
la;1*1) šitaip skubiai nesuspėsiu 
ir tikriausiai gausiu du su gele
žinkeliu...17)

— O mes tau špargalką papa- 
suosim!18) Nedrigink! Tik grei
čiau nešk muilą! Rybos pasku
tinė pamoka, tai perdaug iš anks
to nesimandražyk!19)

— O kokia sekanti?
— Reišenos20... Jis fainas,21) 

tai galėsi per jo pamoką pakar
toti algebrą.

— Ale ir jis na šara22) laips
nių2’) nestato...

Tuo metu praeinama pro sar
gą Tiškų, koridoriuje pardavi-
nė j antį užkandžius, bulkutes ir 
limonadą. Prekių vaizdas suža
dina nuolat alkanų berniukų 
apetitą.

— Ei, Tiščia! Dedam sklad- 
ką?24)

— Jo! o ant ko?
— Ant plyckos!25)
Bematant nuperkamas dido

kas, apsukruotas tešlos blynas.

Queen of Peace aukšt. mokyklos abiturientė, mokykloje ir gyvenamo) apy
linkėj yra veikli, dalyvaujanti jaunimo organizacijose, mokinių taryboje ir 
mokyklos leidinio redakcijos štabe. Pirmauja ispanų kalboje, mėgsta groti 
pianinu, skaityti, sportuoti. Jos tėvai — Gerald H. ir Mary Sharko yra ži
nomi to pat vardo restoranų savininkai, priklauso Lietuvos Vyčių organiza
cijai, remia didžiąsias lietuvių organizacijas ir jų darbus. Marilyn Ann se
neliai — George ir Alice — taip pat Antica ir George yra gimę senojoje 
tėvynėje, kurią visuomet geru žodžiu mini, prisidėdami prie lietuviškų or
ganizacijų ir lietuviškos spaudos palaikymo. Dalyvaudama Gintaro de- 
biutančių baliuje, kurį ruošia Chicagos Lietuvių Moterų klubas birželio 
20 d. Čonrad-Hilton viešbutyje, panelė Marilyn Ann Sharko pasisako, 
kad ji yra neorganizuotos didelės lietuvių draugijos dalimi, norinti arčiau 

pažinti kultūrinį, tautinį ir visuomeninį lietuvių gyvenimą.

Godžiai kramsnodami pasidalin
tą pirkinį, laiptais nudardėję, jau 
išbėga pro šonines duris į gim
nazijos kiemą. Netrukus čia 
Įvyksta kova tarp anglų ir pran
cūzų futbolo komandų.26) Aiš
ku, sumažinto sąstato, sutrum
pintu laiku.

Tik didžiąją pertrauką -bai
giąs skambutis nutraukia grei
tomis suorganizuotas varžybas. 
Sušilę nuo sviedinio spardymo, 
mokiniai skuba vėl į klases. Jų 
veiduose žaismingumas pasikei
čia susirūpinimu — kažin, ar iš
šauks atsakinėti? Gal reikėtų 
greitomis pasiskaityti vadovėlį? 
Vyresniuosius erzina pakeliui į 
klasė pasitaikę žemesniųjų kla
sių mokinukai.

— Ko čia tie bachūrai27) val
kiojasi?

Vienas iš vaikiūkščių pake
liamas ir greit padedamas. Visi 
greit išsiskirsto į savo klases. 
Tik anas mažametis bėga tie
siai į mokytojų kambarį, garsiai 
žliumbdamas ir susiėmęs viena 
ausį. Tarpdury užsiduria ant 
plikagalvio inspektoriaus Kau
no.

— Ko gi verki? Ar kas nu
skriaudė?

Vaikas pakelia ašarotą veidą. 
Pasukdamas galvą, atkiša paro
dymui ausį.

— Jooo... Toks šeštokas man 
prispiovė...

Tikrai, berniuko ausis pilna 
skreplių.

— Ar žinai, kas jis toks? Ar 
pažįsti jį? Pavardę ir vardą ži
nai?

— Nežinau... Toks labai dide
lis... Iš Šančių...

— Gerai, gali sau eiti į klasę. 
Tik nusiplauk ausį prausykloj!

Mokinukas nukiūtina prausyk
loj o inspektorius užsirašo iš
daigininko šeštoko pavardę, nes 
vaiko apibūdinimo pakako: jis 
jau žino, kas toks.

Pamokos prasidėjo, todėl ir 
inspektorius išskuba į skirtąją 
klasę. Tik sargas Tiškus kon- 
ridoriuje baigia sudėlioti savo 
bufeto likučius. Visur jau tylu 
ir ramu. Mokytojai jau tęsia Lie
tuvos jaunimo mokymo darbą.

"Aušroki/" žargono žodynėlis

1) Ei, vežike! Aplink stulpą be pa
sisukimo! 2) Bananas — guminė po
licininko lazda; Zėks — pavojaus sig
nalas; mėnta — policininkas. 3) Chėb
ra — iš žydų k. — gauja, kompanija, 
būrys. 4) Jo — taip. 5) Pilkė — gu
minis sviedinys. 6) Ašof — gerai, 
sutinku (iš žydu k.). 7) Lokšas — ne
tikės. neišmanėlis. 8) Driginti — bi
joti. 9) Ryba-Fiš — matematikos mo
kytojas Jonas Mašiotas taip buvo pra
mintas. 10) Fušeriuoti — sukčiauti, 
apgauti. 11) Imti ant kanto — griež
tai. trumpai imti, tverti. 12) Kanca-

ras — papiroso ar cigaretės nuorūka. 
13) Fuginti — bėgti (iš lotynų k.). 14) 
Joldas — puskvaišis, nedakepėlis, 
kvailys. 15) Zubrinti — iškalti pamo
ką. 16) Diela — susitarimas, intymus 
reikalas. 17) Geležinkelis •— du mi
nusai, rašomi prie pažymio. 18) Špar- 
galba — silpnam mokiniui pakišamas 
slaptas raštelis; pasuoti — perduoti 
(sporto terminas). 19) Mandražintis — 
susimaišyti, kristi panikon. 20) Rei- 
šena — braižybos įrankis. Taip buvo 
vadinamas piešimo-braižybos mokyto
jas dail. Žilinskas. 21) Fainas — geras, 
malonus. 22) Na šara — veltui, be 
pinigu, be reikalo. 23) laipsnis — 
pažymys už mokinio sugebėjimus. 24) 
Skladka — sudėjimas pinigų kartu 
kam nupirkti (iš rusų k.). 25)' Plycka 
— didelis, apcukruotas sausainis. 26) 
“Anglai” bei “prancūzai” vadindavo
si šias kalbas mo2<ytis pasirinkusieji. 
27) Bachūras (žydų k.) vaikas, maža
metis.

I TRUMPAI

— Kongresmanas Edward 
J. Derwinski raštu pranešė, 
kad dalyvaus ir tars žodi bai
siųjų birželio įvykių, ir 30 me
tų sukilimo minėjime, kuris 
įvyks birželio 13 d. 11 vai. ryto 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje. 
Dalyvaukime ir išklausykime 
svečio iš Washington, D. C.

(Pr.)
— Jonė Bobinienė, Genovai 

tė Mažeikienė ir Margarita 
Momkienė, žinomos čikagiš- 
kis moterų trio, atliks dalį pro
gramos birželinių Įvykių mi
nėjime birželio 13 dieną 11 vai. 
šv. Kryžiaus parapijos salėje.

— Praėjusį trečiadienį Altos 
būstinėje LB Vidurio Vakarų 
Apygardos valdyba ir Chicagos 
Lietuvių Taryba buvo sukvie
tusi spaudos darbuotojų pasi
tarimą birželinių įvykių minė
jimo proga. Pąsitarimui vado
vavo Jonas Vaičiūnas, apie 
ruošiamą minėjimą painfor
mavo abu pirmininkai: Julius 
Pakalka ir Jonas Jasaitis. Mi
nėjimas įvyks birželio 13 die
ną šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje.

— Valdžios paskelbti duo
menys sako, kad šių metų pra
džioje “tarybinėje” Lietuvoje 
buvo 3,160,000 gyventojų.

— Stasė Dubeneckienė už 9 
forto esančiame veterinarijos 
akademijos ūkyje išmelžia 28 
karves. Iš kiekvienos per me-

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
TOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

j RECEPTIONIST SECRETARY 
$160 PER WEEK

. For new management consulting firm, 
very responsible job. Client contact, 
small friedly office, health insurance, 

benefits.
Call Mr. SMALLANCE 

726-0836
After 7 P. M. call 

525-5953
------------- —------------------------

TYPIST
EXPERIENCE REQUIRED 

CALL 

666-6084

RENTING IN GENERAL 
N u o m o »

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas, 
pirmam aukšte, vonia ir karštas van
duo. Kreiptis i savininka 3-čiam 
aukšte iš šono — 4508 S. Honore St.

RESORT — RENTING 
Kurorte Išnuomojama

WIECHSVILLE PIKNIKŲ VIETA 
prie Slocum ežero yra ideali šeimų ir 
grupių piknikams. Maudymasis, žve
jojimas, laiveliai, žaidimu aikštės ka
binos. Važiuoti 12 keliu iki 76 kelio. 
Juo pasukti i kairę ir važiuoti vieną 

mylią iki pikniku vietos.
Skambinti 526-7758.

tus ji vidutiniškai išmelžia po 
5671 kilogramą pieno. Už gerą 
karvių melžimą ji buvo išrink
ta komunistų partijos delega
te. Į Maskvoje vykusį komunis 
tų partijos suvažiavimą.

— Kun. Ansas Trakis savo 
kelionę į Los Angeles atidėjo 
rudeniui. Paruoštą paskaitą 
apie Mažvydą skaitys tiktai ru 
denį, o ne šiomis dienomis, 
kaip buvo paskelbta.

— Inž. Benediktas ir Zita 
Dapkai, Berlin, Conn., nupir
ko Twin Spruce motelį. Anks
čiau jie gyveno Hardfordo apy 
linkėję ir aktyviai dalyvavo 
lietuviškoje visuomeninėje veik 
loję. Naujas verslas ir pasikei 
tusios gyvenimo sąlygos juos 
neatitraukė nuo visuomeniniu 
darbų.

— Sol. Adelė Druktenytė da
lyvaus Pavergtų tautij savaitės 
programoje San Francisco, 
Calif., Golden Gates parke, 
liepos 18 d., 2 vai.

— Australijos Lietuvių eks
kursija atvyksta į Los Angeles, 
Calif. Ekskursantai dalyvaus 
Dainų šventėje, kuri įvyks lie
pos 4 d. Chicagos amfiteatre.

— A. Juškus ir K. Laskaus- 
kas, Baltimore, Md., vadovau 
ja lietuviškai radijo progra
mai. Birželio 20 d. įvyks tradi
cinis programos piknikas Con 
rad Ruth Villa parke.

— James E. Loraitis baigė 
verslų administracijos moks
lus Layolos universitete. Bū
damas universitete priklausė 
Alpha Kappa Psi studentų kor 
poracijai.

— Los Angeles Amerikos Lie 
tuvių Tarybos valdybą sudaro 
Vytautas ečkanauskas — pirm., 
Antanas Skirius ir Vytautas Vi 
dugiris — vicepirm., Vanda 
Mažeikienė ir Zigmas šermukš 
nnis — sekr., Bronius Stanči
kas — fin. sekr. ir Alfonsas Te- 
lyčėnas — ižd. Revizijos komi 
sijon išrinkti A, Devenienė, J. 
Jurkūnas ir K. Liaudanskas.

-

— Algirdo Grigaičio foto 
nuotraukų paroda Čiurlionio 
galerijoje tęsis iki birželio 20 Į 
d. Parodoje išstatyta 120 nuo
traukų. Daugumoje jų yra pa
gautos charakteringos gamtos 
ypatybės.

♦ Mūsų iškiliosios solistės D. 
Stankaitytės rečitalis įvyksta 
birželio 12 d. 8 vai. 30 min. va
karo Orchestra Hali. Akompa
nuoja: A. Vasaitis.

Bilietai gaunami J. Vaznelio 
prekyboje. 2624 W. 69 St. kas
dien, o taip pat ir Orchestra 
Hali kasoje. Bilietų kainos: 
6. 5 ir 4 dol.

Rengimo Komitetas 
(Pr).

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

2212 W, Cermak Road Chicago, IIL 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

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEU VI 7-^327

gg—a—bbeii i, ,ik ■ m i w—aiMdum

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
----- ■ -

^HOMeiNSURANeš$
Call: Frank Zapolls 
320872 W. 95th St 

GA 4-8654

-------------- ------------------ , 

į TERRA 

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms. 

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

k__ _ ______________________

1 ""
A. & U INSURANCE & REALTY

A. L A U R Ą I T I S 
INCOME TAX-..

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

/■ — —................. ,

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

r A. T V ERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tek REpublIc 7-1941
V ,

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei-j 

katos ir biznio.
Patogios Hsimokė- 

|lmo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233 ’

APDRAUDŲ

NIEKUR GERIAU
AUKŠTO 20 metų mūras. Gra

žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, 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. 
S23 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, 
2 x 3 ir 1 x 4 kambarius, 3 auto mūro 
garažas, du blokai nuo narko. $47.000.

PRIE PAT MARQUETTE PARKO 
apynaujė mūro rezidencija. Savinin
kas iškeliamas išvažiuoja. Greitas pa
siūlymas. S29.000,

8 BUTU 15 metų šviesus 2 aukštų 
mūras nrie Evergreen. Rūsys, beis- 
board šildvmas elektriniai pečiai. 50* 
sklvnas. $14.000 usiamų, apie $25.000 
Įmokėti, tik $75 500.

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

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

6% KAMB., 18 metų mūr., šil. gazu,
Įrengtas rūsvs. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 

t $26.900.
I 1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvoas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900. y

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321-

5 KAMBARIU beveik naujas bunga
low geroje pietvakarių apylinkėje. 

Įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-239(\

ADMSON —. - By-owner. 
alum. Bi-level. liy., din. lge. fin. 
rec^i^bĮU 

stofege : s 
wat& .fiBfi

20* fin.

and

4 bedroora^2^itl^^
Chfist

Al real bargain to tat- offėr!
i • '?

OWNER 238-4049 .

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatiu senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

’ užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

1339 State St., Lemont, III. 
TEU — 257-5542




