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TOLIAU SKELBIAMOS VALDŽIOS PASLAPTYS
SIŪLO KEISTI ŠVELNIĄ AMERIKOS 
POLITIKĄ KREMLIAUS ATŽVILGIU

ST. PAUL. — Amerikos katalikų savaitraštis “The Wande
rer” birželio 17 d. numeryje turi Thomas A. Lane straipsnį, pa
vadintą “Santykių gerinimo politika stiprina sovietų despotizmą”. 
Straipsnyje autorius sako, kad Amerikos žmonės mažai žino 
apie komunizmo režimų nežmonišką prigimtį ir sovietų imperia
lizmo grėsmę todėl, kad mūsų vyriausybė ir spauda pridengia 
realybę. Stengiamasi gerinti santykius ir vesti švelnią politiką, 
klaidingai tikintis, jog bendradarbiavimas ar prekyba pakeis 
sovietų ambicijas užkariauti pasaulį.

Autorius pamini lietuvį jūrei
vį Simą Kudirką, kuris gavo 10 
metų kalėjimo už išdavimą. Jis 
nieko nepadarė, kas pakenktų jo 
sovietiniams’' valdovams. Jis 
jiems, kaip jūreivis, ištikimai 
tarnavo. Jis tik norėjo pasi
traukti iš Sovietų Sąjungos ir 
važiuoti į laisvą šalį. Sovietų 
Sąjungoje tas laikoma išdavi
mu. Komunistų režimai iš tie
sų laiko savo žmones kalėjime. 
Komunistai žadėjo, kad darbo 
žmonės bus valdžioje. O iš tiesų 
tie darbininkai atsirado dides
nėje vergijoje, negu jie buvo ka
pitalistų valdžiose. Kapitalistai 
visada leisdavo savo nepaten
kintiems piliečiams išvažiuoti. 
Taip atsirado ir Naujojo Pasau
lio žmonės. Komunizmo valdžio- 

\ -

j e darbininkai neturi jokių tei
sių, jie negali pasirinkti savo 
vadų negali pasirinkti valdžios, 
negali pasipriešinti diktatoriam.

Toliau Thomas Lane klausia, 
kodėl mūsų vadai elgiasi su ko
munistų vadais, lyg-jie būtų gar
bingi žmonės. Kodėl jie .laikomi 
savo gyventojų vadovais, o ne jų 

■-priešais? Mūsų vadų iliuzijos 
j’‘ir sovietų imperializmo slėpimas 
gresia pasaulinei taikai. Iki 1933 

■ m.--per 15 metų Jungtinės Ame
rikos Valstybės atsisakė pripa- 

; Sinti bolševikų despotizmą. Per 
'tą laiką sovietai savo imperijos 

- nepraplėtė, tačiau per 15 m. po 
’' Amerikos pripažinimo Stalinas 
; pagrobė Estiją, Latviją, Lietu
vą, jis išplėtė sovietų teritoriją 
įlenki jo j e ir Rumunijoje, nuver- 

A'tė laisvas Lenkijos, Vengrijos, 
Rumunijos,- Čekoslovakijos. vy
riausybes. Jis padėjo komunis- 

Kiams užimti Kiniją. Visą tą lai
kotarpį Amerikos prezidentai 

’ pripažino Sovietų Sąjungą ir tai
kios išlaikymo labui siekė su ja 
bendradarbiauti. Koks farsas!

; ’• Kada mes pripažįstame jų pa
vergėjus, mes skriaudžiame žmo- 

' -iies ne--tik pavergtose tautose, 
bet'Rusi joj e; ir Kinijoje. Kada 
mes- nepripažįstame komunistų 

- ‘ valdžių ir išskiriame jas iš lais- 
vo' pasaulio vadų tarpo, mes pa
tvirtiname savo solidarumą su 

!: pavergtais žmonėmis.. Kol Ame- 
' < rika" nepasmerks savo švelnios 
’•''■.politikos ir nesiims politikos iš- 
'■ ' laisvinti pavergtuosius žmones, 
’Kurie kartu su mumis yra at- 

T' eidavę laisvės principams, tol pa
saulyje nebus .taikos. Simas Ku
dirką jr bilijonas žmonių už Ge
ležinės Uždangos tą žino. Kada 
šitą tiesą sužinos Amerikos 
.prezidentai? — klausia Thomas

, ’ *Ląne,..t
• ••*- i -f.■* La

.. . . WAsWGTQNAS. — Maisto 
...-ir vaistų^departamentas planuo- 

ja 'suvaržyti saimarino naudok 
. ,yjgną. Nors nėra įrodymų, kad 

sacharinas butų sveikatai kenks- 
piningas, norima nustatyti jo 
. /naudojimo ribas.
7? ; KAILUĄ. — Havajuose nuo 

t ■ . policijos bėgdamas banditas, pa- 
. ■/ sisamdė taxį. Vairuotojas, ne- 
, . žinodamas- jam duoto adreso, su

stojo prie policijos pasiklaust ke
lio ir policija suėmė jo keleivį.

ADDIS ABABA. ■— Etiopijo
je prasidėjo Afrikos valstybių 
galvų konferencija, kurioje da
lyvauja tik 10 prezidentų. Ki
tas valstybes atstovauja užsie
nio reikalų ministerial. Daug 
kalbama apie vienybę tačiau jos 
nesimato, išskyrus Pietų Afri
kos, Rodezijos ar Portugalijos 
klausimu. Pasmerktos ir tos di
džiosios valstybės, kurios pre
kiauja su P. Afrika.

HAGA. — Tarptautinis Teis
mas nusprendė, kad Pietų Afri
ka okupuoja nelegaliai .Nibimi- 
ją — didelę, mažai apgyventą 
teritoriją, kurią P. Afrika 50 
metų valdo pavesta Tautų Są
jungos. Jungtinės Tautos man
datą atšaukė, tačiau P. Afrika 
jų neklauso.

ROMA. — Italijos nudistų or
ganizacijos vadai prašo Popie
žiaus apginti juos nuo policijos 
persekiojimų. Jie įrodinėja, kad 
nudizmas yra sveika, krikščio
niška-dorybė ir kvietė patį po
piežių ar jo atsiųstą vyskupą 
atsilankyti į nudistų stovyklą 
ir įsitikinti.
. WASHINGTONAS. — Iš Am- 
rikos į Pakistaną išplaukė lai
vas su karine medžiaga, nežiū
rint valstybės departamento pa
skelbimo, kad nuo kovo mėn. už
draustos ginklų siuntos į Pakis
taną,.

NEW YORKAS. — Izraelis vėl 
pasiskundė Jungtinėms Tau
toms, kad Egipto lėktuvai sulau
žė karo paliaubas, skrisdami vėl 
virš Izraelio pozicijų.

Prašo pasimatymo 
su A. Fedosejevu 

LONDONAS. —. Sovietų Są
jungos ambasadorius Britanijo
je Michail Smirnovski atsilankė 
į užsienio reikalų ministeriją ir 
25 min. kalbėjo su nuolatiniu 
pasekretoriu Sir Denis Green- 
hill. Ministerija po šio pasikal
bėjimo paskelbė, kad sovietų 
ambasadorius prašė leidimo su
sitikti su pabėgusiu į Britaniją 
sovietų piliečiu Anatolių Fedo
sejevu.

Britų užsienio reikalų minis
terija pažadėjo pranešti Fedo- 
sejevui ambasadoriaus Smir- 
novskio pageidavimą ir pridėjo, 
kad Fedosejevas yra visiškai 
laisvas ir gali bet kada susiriš
ti su sovietų ambasada, jei jis 
to norėtų.

Britų užsienio reikalų minis
terijos pareiškime Fedosejevas 
vadinamas sovietų mokslininku, 
kuriam duotas leidimas gyven
ti Britanijoje. Neaišku tik, ko
dėl sovietai taip ilgai laukė prieš 
prašydami pasimatymo su pabė
gusiu mokslininku. Jis iš so
vietų delegacijos Paryžiaus avia
cijos ^parodoje pasitraukė jau 
gegužės 27 d.

1$ VISO PASAULIO

Pabėgėliai iš Ryty Pakistano laukia maisto vienoje pabėgėliy stovykloje. Iki šiol iš Pakistano i 
Indiją atbėgo apie 6 milijonai bengalu.

KOLUMBIJOS UNIVERSITETE BUS 
RUMUNŲ KULTŪROS STUDIJOS
NEW YORKAS. — Nuo 1972 metų pavasario Kolumbijos 

universitete bus įvestos Rumunijos ir Pietryčių Europos studijos, 
! kurių išlaidas apmokės Rumunijos vyriausybė. Apie tai paskelbė 
Rumunijos ambasadorius Washingtone Corneliu Bogdan kartu 
su Kolumbijos universiteto, Tarptautinių Reikalų fakulteto de
kanu dr. Andrew Cardier. šios studijos bus vienintelės Kolum
bijos universitete, išlaikomos komunistinės . valdžios. Iki. šiol 
buvo įvairių profesorių pasikeitimo programų, tačiau Amerikoje 
nėra profesūros, už kurią mokėtų komunistinė valstybė.

čekoslovakija turėjo Kolum
bijos universitete Tomo Masary- 
ko čekoslovakų*studijas, tačiau 
kai komunistai paėmė valdžią 
1948 metais, tas skyrius buvo 
uždarytas. ‘Lenkija buvo atida
riusi 1948 metais ir iki 1954 me
tų turėjo Adomo Mickevičiaus 
studijų centrą Kolumbijos uni
versitete, nors dėl to protestus 
ilgai reiškė lenkų organizacijos 
Amerikoje ir iš universiteto pa
sitraukė ilgametis lenkų kalbos 
ir literatūros profesorius dr. 
Arthur Coleman.

Pirmas rumunų studijų pro
fesorius bus dr. Constantin Giu- 
rescu, viduramžių istorijos spe
cialistas. Panašias studijas Ru
munija yra atidariusi Prancū
zijos, Italijos ir Vakarų Vokie
tijos universitetuose. Rumuni
ja, kaip pareiškė Rumunijos am
basados kultūrinis patarėjas, 
norinti statyti tiltus į vakarus.

Rumunų studijų centras Ko
lumbijos universitete pavadin
tas rumunų istoriko Nicolae lor- 
ga vardu. ?

Vėl pakilo kainos
WASHINGTONAS. — Gegu

žės mėnesį vartotojų prekių kai
nos vėl pakilo, šį kartą dvigu
bai daugiau, negu per pirmuo
sius keturis šių metų mėnesius. 
Vasario, kovo mėnesio pakili
mai buvo sukėlę viltis, kad in
fliacija mažėją, tačiau gegužės 
pakilimas vėl siekia 0.6%, ka
da sausio - balandžio — tebuvo 
0.2-0.3 %.

Gegužės kainų pakilimas bu
vo ne maisto, bet drabužių, var
totų automobilių, namų ir paš
to patarnavimo kainose. Kas 
1967 metais kainuodavo 100 dol., 
šių metų gegužės mėn. kainavo 
jau 120.8 dol. Palyginus su per
nai metų gegužės mėn., kainos 
šį gegužį buvo didesnės 4.4%.

Bedarbių skaičius Amerikoje 
ir toliau liko virš 6%.

♦ Indijos premjerė Gandhi 
įspėjo Pakistaną, kad Indija 
duos tinkamą atkirtį, jei Pakis
tanas drįstų pulti Indiją -s

Žydai išsigando 
mišrių vedybų

ST. LOUIS. —* Amerikos Re
formos Judaizmo rabinų sąjun
gos vadas Roland Gittelsohn ra
gina visus reformuotos žydų 
bažnyčios rabinus nebeduoti ve
dybų mišrioms poroms, nors ne- 
žydiška pusė ir žadėtų studijuo
ti judaizmą ar auklėti šeimos 
vaikus žydų tikėjime. Mišrios 
vedybos pasiekusios rimtos grės
mės proporcijas. Net 70% miš
rių šeimų vaikų nebepasilieka 
žydais, tas sukelia didelį pavo
jų žydų tautai, pareiškė rabi
nas Gittelsohn.

Jau 1909 m. ir dar kartą 1947 
metais žydų rabinai pasmerkė 
mišrias vedybas ir paskelbė re
zoliuciją, kuri reikalauja tokių 
vedybų neskatintu Dabar refor
muotos žydijos vadas reikalau
ja visai tokias vedybas uždraus
ti. Ortodoksų ir konservatorių 
žydų grupės jau seniau stipriai 
pasmerkusios mišrias vedybas 
ir jas draudžia savo sinagogo
se.

Jauni pak«<t*ni«2iai - bengalai Ryty Pakistane mokosi partizaninio 
karo taktikos.-. Nors menkai ginkluoti Ir priel stipry prielą sukilf, 

bengalai neatsisako savo tikslo — nepriklausomybės. .

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vakar valstybės prokuroras 
kreipėsi į teismą, reikalaudamas 
sustabdyti slaptų dokumentų 
skelbimą “Boston Globe” laikraš
tyje.

Prezidentas Nixonas lan
kėsi Atlantic City Amerikos gy
dytojų sąjungos suvažiavime. 
Jis kritikavo sėn. Kennedy pa
siūlytą sveikatos draudimo pla-
na.

Sovietų valdžia įsakė išva
žiuoti dviem britų diplomatam. 
Londone, daug netrukus, britai 
pranešė dviem sovietų diploma
tam, kad jie nepageidaujami Bri
tanijoje. Manoma, kad santy
kiai pablogėjo dėl to, kad bri
tai davė politinę globą iš Sov. 
Sąjungos pabėgusiam rusų mok
slininkui.'

KiŠįneve, sovietų okupuo
toje Moldavijoje,.prasidėjo de
vynių.žydų teismas, kuriame žy
dai kaltinami skleidę sovietų re
žimui nepalankius raštus.

+ Vokiečių observatorija Bo- 
chųme paskelbė, jog sovietai į 
erdves pasiuntė dar vieną erd
vėlaivį su įgula. ‘ 1 ;

P. Vietnamo bazės prie de
militarizuotos zonos smarkiai 
apšaudomos komunistų artile
rijos. Komunistų pozicijas puo
la didieji Amerikos bombone
šiai.

♦ Romoje vėl sustreikavo 
viešbučių darbininkai, tuo pa
kenkdami turistų pramonei.

♦ Filipinų Cotabato provinci
joje religinėse kovose katalikai 
išžudė 57 musulmonus.

TRECIAS LAIKRAŠTIS BOSTONE EiMĖ
SPAUSDINTI SLAPTUS DOKUMENTUS

WASHINGTONAS. — Didieji Amerikos laikraščiai, matyt, 
yra pasiryžę atidengti visas Vietnamo karo paslaptis. Pirmas 
slaptą raportą spausdinti pradėjo “New York Times”. Kada po 
trijų raporto dalių, vyriausybei reikalaujant, teismas sustabdė 
tolimesnį spausdinimą, sekančius slaptus dokumentus ėmė skelbti 
“The Washington Post”. Teismui laikinai sustabdžius ir šio laik
raščio seriją, nauji dokumentai pasirodė “The Boston Globe” 
laikraštyje. Vyriausybei svarstant, ką daryti, žinomas Viet
namo kritikas kongrese Paul McCloskey (resp. iš Kalifornijos) 
sukvietęs laikraštininkus ėmė pasakoti, ką jis sužinojęs iš slaptų
dokumentų, kurie “pateko į jo

Kalbos apie Lietuvą 
Amerikos kongrese

WASHINGTONAS. — Birže
lio 14 d. Edward J. Derwinski, 
Illinois atstovas kongrese, pasa
kė kalbą, kurioje priminė Bal
tijos valstybių žmonių išveži
mus 1941 metais. Toliau Der
winski nurodė, jog Baltijos kraš
tai yra nelegaliai įjungti į So
vietų Sąjungą, žmonės prarado 
savo ūkius, pramonę, kentėjo re
liginį persekiojimą ir vaikų per
auklėjimą į komunistus, šim
tai tūkstančių lietuvių, latvių ir 
estų buvo, lyg galvijai, vežami 
ir pakeičiami kitais sovietų im
perijos gyventojais.

Genocidas yra smerktinas, 
nežiūrint, kas jį praktikuoja”, 
pareiškė atstovas Derwinski 
“Legalūs kalbėtojai Baltijos 
žmonių vardu yra randami lais
vame pasaulyje,- tat nėra rusų 
pastatytos marionetės, vadina
mų, sovietinių socialistinių res
publikų priekyje. Pabaigoje Der
winski pareiškė viltį, kad laisvė i 
bus atstatyta Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje.

Birželio 15 d. senate kalbą pa
sakė Illinois senatorius Charles 
Percy. Jis priminė apie Lietu
vos, Latvijos ir Estijos okupa
ciją, kuri tęsiasi ir šiandien, po 
31 metų Joks protingas žmogus 
negalėtų teigti, kad Baltijos val
stybės turėtų būti Sovietų Są
jungos dalimi. Jų žmonės yra 
nepriklausomi, su svarbiomis 
kultūromis ir turtingu religiniu 
palikimu. Per 31 metus jie sun
kiose sąlygose kovoja norėdami 
išlaikyti savo papročius ir tra
dicijas. Jie pajungti jėga, ta
čiau jų dvasia nebuvo nugalė
ta”, — pareiškė senatorius Per
cy.

Jis toliau šia proga senatui 
priminė apie 1966 spalio 22 d. 
senate ir Atstovų Rūmuose pri
imtą rezoliuciją, kurią jis pa
brėžė “kad visi žinotų, kur Ame
rikos žmonės stovi šiame klau
sime”.

. Japonai bizniauja 
Pietų Amerikoje

RIO DE JANEIRO. — Pietų 
Amerikoje vis dažniau pasirodo 
japonų biznieriai, finansininkai 
įvairių įmonių atstovai. Japonų 
pramonei reikalingos žaliavos ir 
japonai jų ieškd vis daugiau P. 
Amerikos valstybėse.

Pietų Amerikos valstybės, 
vengdamos kapitalistinių išnau
dotojų iš Amerikos, dažnai mie
lai bendradarbiauja su japonais, 
nors jų tikslai ir priemonės yra 
tos pačios, kaip Amerikos biz

nio interesų. Japonijos prekyba 
su Pietų Amerika pernai siekė 
2.5 bil. dol. kas sudaro 7 nuošim
čius visos japonų prekybos. Ka
pitalo investuota Pietų Ameri- 

rankas”.
Bostono “Globe” laikraštyje 

spakelbti dokumentai liečia buv. 
prezidento Kennedžio vaidmenį 
Vietnamo kare, čia atidengia
ma, kaip tuometinis Ramiojo 
vandenyno karo jėgų vadas ad
mirolas Felt reikalavęs vyriau
sybės pritarimo panaudoti prieš 
Hanojų taktinius, atominius gin
klus. Jis aiškinęs, kad nėra ki
to kelio sustabdyti komunistų, 
kaip tik panaudojus, reikalui 
esant, taktiniusginklus.

“Globe” dokumentuose mato
si vyriausybės narių ginčai dėl 
to, ar reikia Vietnamo karui 
gauti kongreso pritarimą. Gy
nybos sekr. McNamara, valst. 
sekr. Rusk ir žvalgybos direk
torius McCone aiškino, kad rei
kia gauti kongreso rezoliuciją, o 
tuometinis ambasadorius Saigo- 
ne Lodge galvojo, kad kongreso 
pritarimo nereikia.

Atstovas McCloskey paskelbė, 
jog jo, turimi dokumentai rodo, 
kad ambasadorius j Lodge palai
kęs ryšius su tuometiniu P. Viet
namo prezidentu Diem, o jo pa
dėjėjai planavę, kaip Diem nu
versti. Amerikos vyriausybė bu
vusi suskilusi dėl Diem klausi
mo. Gynybos departamentas aiš
kinęs prezidentui, kad Diem nu
vertus, nebus įmanoma laimėti 
prieš komunistus,1 o valstybės 
departamentas buvęs nuomonės, 
kad Diem nenuvęrtus, bus sun
ku laimėti. Kartą valstybės pro
kuroras Robertas Kennedy po
sėdyje pareiškęs, kad jei neįma
noma laimėti su Diem ir be Diem, 
tai, gal būt, būtų geriausia vi
sai iš Vietnamo pasitraukti. Pa
galiau ginčą laimėjęs valstybės 
departamentas. Diem buvo nu
verstas, o vėliau ir nužudytas. 
Tie dokumentai parodė, kad 
Lodge aktyviai planavęs sveti
mos valstybės galvos nuverti
mą.

Kaip žinoma, nuversto prezi
dento našlė Diem, atsilankiusi 
Amerikon po prez. Kennedžio 
nužudymo, spaudai pareiškė, 
jog dabar Kennedžio žmona ži
nanti, kaip ji — ponia Diem — 
jautėsi, žuvus jos vyrui. Ji ne 
kartą spaudos konferencijose 
kaltino Kennedžio vyriausybę 
dėl savo vyro likimo. Dabar tie 
kaltinimai, jau gerai pagrįsti 

slaptais dokumentais, girdisi ir 
Amerikos kongrese.

ko j e jau 420 mil. dol., arba 21% 
visų Japonijos užsienio investa- 
cijų. Pusė tos sumos investuo
ta Brazilijoje, kur kapitalo in
vestavimas sparčiai augąs.

Japonija Pietų Amerikos biz
nio atžvilgiu dar toli atsilikusi 
nuo Amerikos, Britanijos ar Va
karų Vokietijos, tačiau japonai 
dvi paskutines valstybes jau ve
jasi ir greit pralenks. Pietų Ame
rikoje veikia jau 200 japonų biz
nio bendrovių. Japonai Brazi
lijoje turi didžiausią šalies laivų 
dirbtuvę ir atskirą uostą. Peru 
valstybėje japonai vadovauja 
penkių kasyklų darbui.



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S, Rockwell St, Chicago, DI. 60629

PRIEŠ PORA METU, KAI JACHTA "PERKŪNAS" 
DAR NEBUVO PAVIRTUS J LAUŽĄ

Kiekvieną pavasarį "Perkūnas" išplaukdavo pra
tyboms iš Chicagos Grant Parko uosto į Michigan 
ežerą. Nuotraukoje — jachtą veda jury budys R. 

Kunstmanas.

Nesumanymas, o būtinybė, kuria

Ir kuri su visuotine talka — įvykdoma
Praeitais metais susidėvėjus Chicagos jūrų budžių Prezidento 

Smetonos įgulos Star klasės “Perkūno” jachtai, kuri buvo mece
natų. padovanota, jūrų budžiai ir L. K. Algimaito laivo jūrų 
skautai nebeturi jokių priemonių buriuoti Michigano ežere. Gi 
buriavimas yra pagrindinė vyresniųjų jūrų skautų bei jūrų bu
džių programos dalis, be kurios neįmanoma paruošti naujus va
dovus- 90 j-firų skautų, bebrų bei jūrų budžių sėkmingai veiklai 
Lituanieos-tunte. - ,

Dideliam - Michigano ežerui linga kiekvieno jūrų skautų tė- 
reikalingas ir' didesnis būriai-' velib dešimkė ar daugiau, kiek-
vis, kad būtų užtikrintas saugu
mas beburiuojančiam mūsų 
skautiškam jaunimui, kad bur
laivį vedantiems jūrų skautinin
kams bei kvalifikuatiems jūrų 
budžiams nereikėtų rizikuoti 
saugumu ’ buriavimo metu kei
čiantis oro sąlygoms. ,Greitai 
beaugant jūrų skautų eilėms rei
kalingas ir didesnis burlaivio 
denis. Reikia pasiruošti jūrų 
■budžių prieaugliui ateinančiais 
metais. Reikia taip pat nepa
miršti ir jūrų skaučių tunto, ku
rio vadovėms reikalinga atlikti 
buriavimo praktika, šių aplin
kybių išdavoje yra aišku, kad

Chicagos jūrų skautams rei
kalingas 25-27 pėdų “Fiber
glass” slupas. Tokio nau- 

. doto burlaivio nupirkimas 
reikalauja apie šešių tūks
tančių dolerių. Nupirkus, 
jo priežiūra ir išlaikymu rū
pintis yra pajėgi Preziden
to Smetonos jūrų budžių 
įgula su jūrų skautų viene

tų bei tunto talka.

Jau prieš 5 metus šis reikalas 
buvo pramatytas ir buvo pra
dėtas Jachtos Fondas. Jūrų bu
džiai į jį dėjo piniginius liku
čius nuo tradicinės Chicagos 
Skautiškų žaidimų šventės, šį 
pavasarį gavus LSS Iždininko, 
bei L. K. Algimanto laivo jūrų 
skautų tėvų pritarimą, Jūrų 
Skautų Skyriaus bei tuntininko 
aprobatą, buvo pradėtas plates
nis aukų rinkimo vajus, kurį 
Prezidento Smetonos įgulos jūrų 
budžiai tvirtai tęsia toliau, va
dovaujant įgulos vadui ps. J. 
Jovarauskui. Iki šiol trys jūrų 
skautų tėvai (dr. L. Kraučeliū- 
nas, dr. K. Bobelis ir dr. R, Vie
nužis) paaukojo po $100, o eilė 
kitų tėvų po mažiau, šiuo me
tu Jachtos Fondas turi netoli 
pusės reikiamos sumos. Antros 
sumos pusės surinkimui reika- 

vieno jūrų skautų veterano, va
dovo, rėmėjo ir bičiulio auka. 
Visos aukos yra nurašomos nuo 
Federal Income Tax ir kiekvie
nam bus išduotas LSS Iždininko 
pažymėjimas.

Visi, kurie tiki lietuvybės iš
laikymu ir geresnio jaunimo iš
auklėjimu per jūrų skautų vei
klą, kviečiami prisidėti prie lė
šų sutelkimo Jachtos Fondui.

Mes nesitikime, kad šian
dien kas dovanos jūrų skau
tams burinę jachtą, kaip 
kad padarė 1926 m. Lietu
vos Laivynui Remti Mote
rų Draugija, tada Klaipė
doje nupirkusi “Budį” už 
10,000 litų. Mes tik pra-

STOVYKLOJE YRA IR LAISVŲ VALANDŲ:
ne vien tik įtemptas darbas, pratimai, žaidimai, laužti . . . Bet fotografas ir šią akimirka girdėjėo brolius 
aptariant nakties žygio planą. G. Plačo nuotr.
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DARBAI
★ šiandien tikrinama visų 

stovyklausiančių sveikata. Į Ra
ko stovyklą vykstančių skautų- 
čių sveikatos tikrinimas bus 
vykdomas trečiadienį, biržęlio 
23 d., 5-8 vai. p. p. Jaunimo 
Centre. Sveikatą tikrins dr. Bi
rutė Kasakaitienė ir dr. J. Žlio- 
ba, talkinami med. seserų Da
lios Martihkiehė, Eglės Narbu
tienės, Živilės Žemgulytės ir Auš
ros Šaulienės.

Neužmiršti atsinešti užpildy
tus ir tėvų pasirašytus regis
tracijos lapus. Daktarui įrašius 
atitinkamą' ’ registracij os lapo. 
dalį, lapai ir stovyklinis mokes
tis pasiunčiamas tuntininkams 
ar stovyklos viršininkams. Adre
sus rasite informaciniame laiš
ke, kuri gavote drauge su rėgis- 
tracijos lapais.

X Dar viena kukli parama sa
vajai spaudai. Chicagos' Aušros 
Vartų tunto “Jūratės” draugo
vės sesės, Vidurio rajono skau
tiškų pasirodymų varžybose lai-

šome visų po truputį prisi- ’ 
dėti prie mūsų ilgamečių 
pastangų, kad 1972 metai, 
kurie yra LSB1 jūrų skautų 
šakos 50 metų veiklos jubi
liejiniai, būtų sutikti ne 
tik su auksiniu vainiku, bet 
ir su sava burine jachta 
plačiajame Michigano ežere.
Ruduo yra geriausias naudo

tos pirkimo laikotarpis, šią va
sarą jūrų budžiai neburiuos, bet 
pasibels į Jūsų duris su aukų 
lapais. Malonėkite neatsisaky
ti šį reikalą paremti šiuo būdu, 
arba dar prieš rudenį pasiunr 
čiant čekį fondo iždininkui, če
kius prašome rašyti Lithuanian 
Scouts Assoc. Inc. vardu ir siųs
ti fondo iždininkui Leopoldui 
Kupcikevičiui, 6935 So. Maple
wood Ave., Chicago, Ill. 60629..

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
Jachtos Fondo vardu:

jūrų v. s. Bronius Juodelis, 
Algimanto Laivo Vadas ir 

Jūrų Skautų Skyriaus 
Įgaliotinis 

išėjusios trečią yietą. ir 50 do
lerių premiją, nutarė pusę gau
tos premijos paaukoti gerajam 
darbeliui, paremiant Skautijos- 
Gabijos skyrių. Vykiausioji Skau 
tiriinkė išreiškė joms padėką už 
tai.

Vykdamos į Europą, sesės 
pralenkė brolius. Į Vokietiją va
žiuoja 1'33' skautai-tėš iš kurių 
yra. 47 broliai. Seserijos Sto
vyklos viršininkė yra ps. G. 
Volterytė-C/Brien iŠ Anglijos. 
Amerikos rajono vadovė' — ps. 
Aldona Dabrilaitė, pavaduotoja 
ps. Vilija Baukytė- Kanados ra
jono vadovė — s. Danutė Ker
šienė. Anglijos rajono vadovė — 
vyr. si. K. Kutkutė.- Vokietijos 
rajono vadovė — si. K. žutau- 
taitė.

Iš Čikagos važiuojančiomis se
sėmis rūpinsis vyr. vlt. ž. Kara
liūnai tė, iš Detroito — ps. V, 
Baukytė, Atlanto rajono sesė
mis — si. A. Kidolytė.

Paukštyčių šventė Putna- 
me. Gegužės 22 d. įvyko Atlan
to Rajono Paukštyčių Vavasario 
šventės Putnam Seselių Vienuo
lyno Patalpose ir Sode, Suvažia
vo apie 47 paukštytės iš .-įvairių 
rajono vietovių. Šios šventės 
rengėja ps. A, Saįmininkienė su 
savo talkininkėms^, buvo suruo
šus! labai gyvą ir'darbščią pro
gramą. Po atidarymo, kuriame 
dalyvavo Vyriausia Skautininke 
s. Lilė Milukienė, Atlanto Rajo
no Vadeivė s. D. Siemaškienė, 
Seselės Igne ir Dalia iš Toronto 
(Seselė Paulė rūpinosi paukšty
čių maistu) vyko įvairūs užsi
ėmimai, žaidimai ir vakare lau
žas. Visos paukštytės pernak
vojo ir tik sekmadienio popietį 
išvažinėjo namo. ’'--

. Dalyvavusioms ■ atrodė nepa
prastai pasisekusi šventė, todėl 
linkėtina, kad ši šventė Atlanto 
rajone taptų tradicinė ir kad ra
jono vilkiukai prie šios puikios 
idėjos irgi prisidėtų.

Akademinio Skautų Sąjū
džio studijinė stovykla praside
da ši savaitgalį — birželio 26 
d. ir truks ligi liepos 3. Stovyk
laujama V. Jonyno vasarvietė
je, Chesterton. Indiana.. -

Patiems pirmiesiems stovyk-

SVEIKINIMAS NAUJAI ĮSIJUNGUSIOMS

Skautininke®, vadoves, jūrų skautes; sugrįžusias'ir įsijun
gusias į LSS Skaučių Seserijos šeimą, sveikinu ir linkiu, kad su
sipažinimo laikas būtų trumpas; kad visos drauge, seseriškoje 
dvasioje, tiestame skautiškos veiklos planus vieningai ateičiai.

Sveikiau ir Seserijos Jūrų skautes ir jų vadovių pastangas 
kaip galima tvarkingiau ir nuosekliau atlikti įsijungimo darbą.

Linkiu visoms išlaikyti skautišką egzaminą ir po pirmos 
vasaros stovyklos sugrįžti vieningomis Seserijos Jūrų Skautėmis!

Toms skautininkėms ir sesėms, kurios dar neapsisprendė ir 
abejoja, paliekame duris atviras sugrįžti ir įsijungti į mūsų bendrą 
veiklą. *

Linkiu visoms gero vėjo ir linksmos stovyklos!
Lilė Milukienė,

J JjLąet. Skaučių Seserijos Vyriausia Skautininke

KELIONĖ ; i
AHINK ..
PASAULĮ . .
SKAUDI GAMTOS NELAIMĖ

PERU VALSTYBĖJE
žemės drebėjimas, neseniai 

nusiaubęs Peru valstybę, buvo 
didžiausia gamtos nelaimė, bet 
kada ištikusi šią kalnuotą Pietų 
Amerikos valstybę. Suvirpėję 
Andų kalnai paliko 50 tūkstan
čių žmonių be pastogės; virš 
70 tūkst. asmenų žuvo šioje bai
sioje-gamtos katastrofoje.

Vieni iš. pirmųjų, įsijungę į 
gyventojų gelbėjimo darbą, bu
vo Peru skautai. Daugeliu atve
jų jie ne tik suteikė nukentė- 
jusiems pirmąją pagalbą, ibet 
taip pat vadovavo bei koordina
vo gelbėjimo veiksmus, kol at
vyko kariuomenė ir Raudonasis 
Kryžius. Nelaimės nepaliestus 
savo buklus ir’ kitas skautiškas 
būstines jie tuoj pavertė našlai
čių surinkimo centtrais, rūpino
si maistu, apranga ir kt. Sosti
nėje Limoje skautai tuoj suor
ganizavo drabužių ir maisto rin
kliavas.

Tarp kitų, kurie ištiesė peru- 
iečiams pagalbos ranką, buvo 
tolimosios (Tasmanijos skautai 
ir Kanados skautai. ’

YRA IR APMOKAMŲ 
SKAUTININKŲ

Nors skautybė'yra savanoriš
kas sąjūdis, 12 milijonų jauni
mo pasauliniame būryje darbuo
jasi nemažas skaičius profesi
nių skautininkų, kurie talkina 
administracijoje, informacijoje, 
instruktavime ir kitose skautiš
kose srityse.

Tarptautinio Skautų Biuro 
duomenimis, šalia savanorių va
dovų, skautų gretose darbuojasi 
apie 5500 profesinių skautinin
kų. Dauggiausiai šių profesio
nalų yra Amerikoje — puspek- 
to tūkstančio asmenų. Likusioji 
tūkstantinė dirba plačiame pa
saulyje, išsiskirstę 100 valsty
bių bei teritorijų.

Lietuviai profesinių skautinin
ku neturi.

EUROPA ATNAUJINA 
GAMTĄ

1970-ieji Europoje buvo pa
skelbti gamtos apsaugos metais. 
Į gražią veiklą aktyviai įsi
jungė ir visos Europos skautų 
sąjungos. Skautų žurnalai pla
čiai šia tema rašė, o patys skau- 

: lautojams linkime daug džiaugs
mo.

Kas jis bus: skautas ar 
skautė? “Partizanės Vaidilutės”, 
būrelio sesės birželio 4d. suruošė 
naujagimio sutiktuves sesei N. 
Balzarienei, kurios Naujagimis 
žada atvykti • į šį pasaulį rug
pjūčio mėnesį.

Į “showerj” buvo pakviestos 
tuntininkė A. Ramanauskienė ir 
jos padėjėja G. Laučienė, o taip 
pat ir “kun. Gražinos” ir “Mir
gės” būrelių vyr.- skautės. Su
sirinko gražus būrys sesių, su- 
nešdamos daug gražių dovanėlių 
ir nuoširdžių linkėjimų sesei Ni
jolei ir jos būsimam Naujagi
miui Sesė A. Grinienė visas 
nuoširdžiai vaišino.

Pasidžiaugusios sesės , Nijo
lės laime, skirstėmės namo.

Būrelio narės nuoširdžiai dė
kingos visoms sesėms už malonų 
pabendravimą, uė dovanėles ir 
gražius linkėjimus sesei Nijolei 
ir jos Naujagimiui — mei?

Korespondentė 

taj-ės visur prisidėjo praktišku 
būdu.

Prancūzijos sesės ir broliai 
įruošė daug piknikų aikštelių su 
suolais ir pastogėmis, Belgijos 
skautija visame krašte pravedė 
platų ornitologijos tyrinėjimą ir 
suvedė Belgijos žuvėdrų statis
tiką, danų skautai vyčiai tyrė 
savo krašto vandens švaros pro
blemą. Pastarieji kartu su vyr. 
skautėmis net išleido brošiūrą, 
liečiančią vandenų teršimą bei 
apsaugą.
Norvegų skautai kruopščiai tal
kino mokslo įstaigoms, rinkda
mi samanų bei primityviųjų au
galų pavyzdžius, o ispanų skau
tiškasis jaunimas buvo įsijun
gęs į informacijos tarnybą, ieš
kodamas bei nurodydamas kam

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

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

Knyga Jums'bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8,'lUinois

t '
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime1 adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį1-tokiu adresu:

NAUJIENOS

I ATĖJO BIRŽELIS...
Seniau mus žudė kulkomis, dabar

'— daina. Prel. J. Kučingis '|
Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių I 

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
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 VALDYSIM PASAULI. 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 Šimo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra
darbiauto  jų jr Uitų statytojų su sovietais sukeltų mįtų * miglose apie 
besikeičiantį 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. į

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi- i 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 
vio dąlią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 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 nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČlKAGlETĖS 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 pat 
išversta į anglų kalbą. •£

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN- I
G A. Si knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui 300 psl. I 
$1.00. ■ ~ |

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU f VILNIŲ. Kelionės į Lietu- | 
vą įspūdžiai, muštruota foto' nuotraukomis. 331 psl.$3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- ! 
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi’ knygos parašytos lengvu, gražiu stiUumi

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 49 f 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- ' 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

■ c, . čekį ar piniginę perlaidą. Ai
—B—BMįJ

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai 1 ir tvarki09ai už
laikyti, kaip šiame1 vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvykty klaidy, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. * Patik
rinti, kokiy vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs. .

pelius, kurie galėtų būti page
rinti, išvalyti, apsaugoti ■ nuo 
pramonės, teršimo ir pan.

Bene įdomiausia žinutė atėjo 
iš Italijos, kur skautai pernai 
buvo įsįjungę į platų medžių 
ir krūmų sodinimą., Florencijos 
skautai, suruošė iškylą(į vieną 
miškingą apylinkę, kuri buvo 
irgi apsodinta skautų prieš... 50 
metų! Ar ne įdomus gerasis dar
belis?

2 — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILl___WEDNESDAY, JUNE 23, 19T1



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

-   JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. '

MITYBOS TVARKYMAS - SVEIKATOS UŽLAIKYMAS
Stenkimės susitvarkyti su mityba — savaime 

tvarkysis mūsų sveikata Mediciniška tiesa

Mūsų mityba yra labai asme
niškas dalykas. Mityba gali nu
lemti mūsų išvaizdą, mūsų elge
sius ir jutimus bei galvoseną. Ar 
tu sveikai atrodai, ar liguistas 
esi, ar tu aiškiai galvoji, ar su
mišęs randiesi — visa tai gali 
lemti jūsų maistas. Tikamai 
besimaitinąs gali visą dieną dirb
ti ir vis jaustis kaip tik atsikė
lęs. Priešingai— menka mity
ba gali stipriausią žmogų pa
versti supuvusia lepše. Užtai 
kiekvienas susidomėkime tinka
mu maistu. Tik venkime visokių 
prietarų mityboje. Nesusidėki- 
me su visokiais valgių igmislinė- 
tojais, visokiais pelnagaudomis, 
visokiais vadinamaisiais “Heal
thy Food” maisto įpiršėjais. Tai 
mokslo stokoj ą, uždarbio labai 
didelio be darbo geidžią, dalį tie
sos per visą tiesą skelbią žmo
nės. Nesiorientuoj ančių visose 
srityse pilna ant šios žemės. Už
tai jų išnaudotojų yra devynios 
galybės. Saugokimės jų, ypač 
mitybos srityje. Ne tik kišenę, 
bet ir sveikatą perdėtai suplo
ninsime.

Lietuviškas — paprastas
maistas yra mūsų vaistas

Pratinkimės tenkintis labai pa
prastu, sveiku, lietuvišku mais
tu. Normalus žmogus pasiten
kina paprasta mityba, jis neiš- 
pykiauja, vis už naujų valgiams 
receptų nesigriebia. Turi liau
tis vis naujus, dažnai nesvei
kus, perriebius bei persaldžius 
naujus valgių receptus skelbę 
mūsų laikraščių Moterų skyriai. 
Normaliam žmogui visi sveikai 
pagaminti paprasti valgiai yra 
skanūs. Jie tik tokie esti žmo
gui naudingi. Natūraliam žmo
gui nereikia svaigalų bei didelių 
aštrumų, kad jis galėtų-valgy
ti. Užtai mes pasirinkime tik 
tokį maistą, kuris dvejopai bū
tų geras: 1. jis turi būti ska
nus, 2. jis turi padėti žmogui 
tapti ir linkti sveiku. Stenkimės 
suprasti mūsų maisto naudin
gumą, ir tik mums naudingus 
maisto gaminius naudokime. 
Pvz., tokia labai išvalyta —- la

bai balta duona nėra mums nau
dinga. Geriausiai būtų, kad da
bar mes įprastume į stambiai 
maltų kviečių daigų ragaišį. Pa
kaitomis valgykime stambiai 
maltą ruginę duoną. Valgykime 
tas dvi duonos rūšis pakaitomis.

Šiandieninis žmogus yra 
labai sumišęs j

Prisiminkime, kad ne visi mai
sto gaminiai yra vienodai mais
tingi. Vieni jų teikia mums dau
giau naudos, kiti — mažiau. 
Šiandieninis žmogus yra labai su
mišęs, kartais net paikokas. Juk 
dažnas šiandien mėgina galvos 
skausmą gydytis vien aspirinu, 
visai nekreipdamas dėmesio į tų 
skausmų su šaknimis išrovimą. 
Neretas šiandien vieton pas gy
dytoją ėjęs, mėgina savo žaiz
das gydytis vien vitaminų piliu
lėmis. Milijonai šiandien ima 
įvairias tabletes, tikėdamiesi, 
kad jos užlaikys juos sveikus, 
žinoma, galima būtų tokias pi
liules pagaminti, bet jos būtų 
avino galvos dydžio. Tada jas 
mes turėtume ryti taip, kaip 
smaugliai ryja paršus. Gana juo
kauti patiems iš savęs: ryžki
mės eiti sveiko gyvenimo keliu. 
Pradėkime maitintis normaliai 
ir ištesėkime šitame ryžte iki sa
vo normalaus gyvenimo galo.

Stenkimės geriau 

orientuotis mityboje
Dar viena klaida mityboje da

bar daugelio daroma — tai ne- 
siorientavimas. Vienas sako, 
kad jis labai daug vaisių sunkos 
geria. Paklaustas kiek per parą 
tų sunkų išgeria, atsako: “Dvi 
stiklines”. Patikrinus jo vita- 
mino C kiekį, pasirodo to vitami
no yra didžiausias trūkumas. 
Žmogus nustemba, kaip tai ga
li būti. Jis, mat, klaidingai įsf- 
vaizduoja savo mitybos pagrin
dus. Arba vėl, vienas sakosi la
bai daug baltymų vartoj ąs. Pa
tikrinus tokio mitybą, pasirodo, 
kad jo maiste tėra tik vienas 
trečdalis medicinos patariamo 
baltymų kiekio. Dažnai žmonės 
mano žiną, kai tų žinių jie tik-

M
PAVERGTU TAUTŲ SAVAITEI ARTĖJANT

, The New World birželio 18 d. n r. įsidėjo šią foto nuotrauka su sekančiu parašu: Trijų Balti jo 
valstybių, surakintų kitapus Geležinės uždangos, atstovai birželio 11 dienos spaudos konferenci-

. . joj.e, kur jie atkreipė dėmesį į 30 metų sukaktuves — 1941 metų masinius išvežimus apie 60,- 
000 estų, lietuvių ir latvių. Iš kairės: Monica Gavcus; Olaf Tammark, buvęs sovietų kalinys;’ 
Petras Daužvardis, Lietuvos general, konsulas; John H. Noble, buvęs sovietų kalinys; Viktoras 
Viksnins, Chicagos latvių draugijos pirmininkas; August Parts, Estų draugijos pirmininkas, 
ir Mrs. Frances Kay, Pavergtų Tautų Komiteto sekretorė.
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WALNUT GRAINED ELEGANCE
PICTURE PERFECT TV 
PERFORMANCE.

The portable with a screen large enough for the largest 
ternity to enjoy. Provides diamond-bright, crystal-clear re
ception that promises to stay Sharp - because it Is Sharp. 
"Split-Second Start” - instant picture... instant sound. 
Convenient front-mounted controls including slide rule 
UHF tuning. Front-mounted dynamic 
speaker for clearest sound. Telescopic di
pole VHF and loop UHF antennas. Earphone 
for private listening. UL

MODEL TW-MP

rumoje neturi, ir dėl to įvairio- 
,pai kenčia. Tokie, pvz., valgo 
daug kiaušinių, nes girdi, juose 
yra daug naudingo lecitino. O 
kad ten daug cholesterolio (tri- 
nyje), tai tokiems žinovams ne
svarbu. Tokiems sunku patai
syti savo mitybą, nes jie yra 
linkę palikti savame tamsume. 
Tokiam pat varge esti visi tie, 
kurie klauso netikusių patarėjų. 
Jie esti klaidinam per tamsu
mą bei apgaudinėtojo pasipini
gavimą. Jie neskiria pelus nuo 
grūdų. Kai toks tik rado bet 
kokį grūdą, tuoj jis jį ir lesa. 
Tokie lengvatikiai nežino, 
čia pilna apgavikų mitybos 
tyje.

Gera mityba užlaiko 
žmogaus sveikatą

Gera mityba talkina žmogui 
užlaikyti gerą sveikatą. Tada 
žmogų rečiau įvairios negero
vės užpuola. Dažnai žmonės ne
kreipia dėmesio į apsisaugoji
mą nuo ligų. Jie noriai ima pi
liules ir tariasi, kad piliulės at
liks maisto darbą. Dėl to žmo
nės kenčia be reikalo, nes to
kio stebuklo niekada gyvenime 
nebuvo, nėra ir nebus. Už tai, 
norėdami turėti žmonišką savi
jautą, išvaizdą ir sveikatą, pra
dėkime darbuotis savai sveika
tai. Paverskime savus kiemus 
daržais — darželiais. Tada tu
rėsime laisvalaikiu' naudingą 
užsiėmimą. Tada pensininkams 
reikės mažiau vaisto nervams 
raminti naudoti. Visi turime su
silaukti ilgo, darbingo ir lai
mingo gyvenimo. Keiskime sa
vus dažnai netikusius nusista
tymus valgio reikale į sveikes- 
nius. Pradėkime sriubas be bul
jono priemaišų valgyti. Imkime 
rūgusį pieną, pasukas, citrininių 
vaisių sunkas kvortomis gerti. 
Tepranyksta iš mūsų akių ir gal
vos visokiausi žalingi skysčiai, 
įskaitant pepsus, sodes ir svai
galus. Imkime daug baltymų kū
nui teikti iš virtos liesos mė
sos, tokios varškės ar sūrio. Daug 
daržovių — vaisių vartodami, 
mes liesėsime — savus lašinius 
numesime dar prieš pensininko 
amžiaus sulaukimą. Nuolat sten
kimės tikras mediciniškas žinias 
semtis iš tikrų šaltinių.

Pasiskaityti: Lorand: Health 
Through Rational Diet. F. A. 
Davis Co.

DAUGIAU TIKSLUMO, RAŠANT 
APIE ISTORINIUS ĮVYKIUS

kad 
sri-

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

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

Gėris čia pat šalia mūsų randas
Klausimas. Kodėl kai kurie 

daktarai pro pirštus leidžia žmo
gaus reikalus. Aš nutariau vėl 
važiuoti į Mayo klinikas. Ten 
nuodugniai apžiūri ir pasako, 
kas tikrai žmogui yra. Apsimo
ka išmesti kelis šimtus dolerių, 
tai bent tavęs nemulkina viso
kiais niekais. Pvz, man buvo 
peršviestas Chicagoje skrandis 
ir gydytojas pasakė, kad reikia 
operuotis. Aš ir po šiai dienai 
sveikas — gyvas be jokios ope
racijos. Kodėl

Atsakymas, 
karštų kopūstų 
ima pūsti juos
gali važiuoti pasitikrinimui į Ma
yo klinikas — ten nieko daugiau 
negausi, kaip brandaus ir švie
saus gydytojo apžiūrėjimą bei

taip atsitinka?
Nudegęs nuo 
kartą, žmogus 

šaltus. Tamsta

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS 
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i partijų formaliai nedeleguoti,išias savaites nuveiktas 
jo tik konspiratyviai numatyti,į neišnyko be vaisių
ir jaunesnieji katalikų sr<
atstovai (.1. Ambrazevičius, A.(valdos institucijas
Darnusis, J. Matulionis, Rr, Vai|sim,

darbas 
o padėjo 

lietuviu savi

nebuvo Latvijoje ar Esti
joje) per visų vokiečių okupa

ntoliečiu liaudininkų ątshhrai <t(K. Įcijos laikoįaipj ir tuo teiwviu 
ai.i o.. ‘vi li^.. ..i.........:i..L '• > »Škirpa, J. Pajaujis, M. Macke- tos okupacijoj ųaštų.į 5 | 
vičius. A'.’Novickis)“Ir ūkinio-' ManiYii,' kad šios truinpos 
kų partijos pažiūrų žmonės ( R J pastabiu atitaisančios * kįai- 
Skipitis, V. Žemkalnis - Lands- dingus teigimus, ypač dera pa- 
bergis)*1 Šitokia savo srovine (daryti dabar’’ kar irflhimė 4911 
sudėtimi Laikinoji Vyriausybė■ metų birželio 23 dienos sukili

mo 3(1

J. Krygeris š. m. birželio 7 d. 
Naujienų n-ry paskelbė straips 
nį “Šiurpi sukaktis”, kuriame 
aprašė 1941 m. birželio 15 ir 
birželio 22 — 23 d. įvykius Lie
tuvoje. Straipsnis, bendrai 
imant, parašytas vaizdžiai ir 
giliai patriotinėje dvasioje. Ta 
čiau autorius —- tikriausiai, ne 
iš blogos valios, o dėl stokos 
informacijos .— padarė tame 
straipsnyje du klaidingus , tad 
ir skaitytojus klaidinančius 
teiginius, kuriuos tenka atitai
syti. Jis rašo:

“Aktyvistų rezistencinis są
jūdis per radiją paskelbė, kad 
Lietuva vėl atgavo nepriklau
somybę ir paskelbė Lietuvos 
sudarytos vyriausybės sąstatą. 
Deja, ta vyriausybė buvo su- 
darvta vien iš Aktyvistu fron
to, bet ne iš visos lietuvių tau
tos. Atseit, vyriausybė atsto
vavo tik tam tikrai lietuvių 
tautos daliai, bet ne visai lie
tuviu tautai”.

’'Čia visų pirma reikia paste
bėti, kad Lietuvių Aktyvistų 
frontas nebuvo’ jokia vienos 
politinės srovės organizacija, 
o apjungė įvairių srovinių pa-

žiūrų lietuvius, pasiryžusius 
aktyviai kovoti prieš okupan
tus bolševikus. Taigi pasaky
mas, jog Laikinoji Vyriausy
bė “buvo sudaryta vien iš Ak
tyvistų fronto, bet ne iš visos 
lietuvių tautos”, visiškai nieko 
nepasako apie srovinę tos vy
riausybės sudėtį. Juk vyriau
sybės sudarytos “iš visos tau
tos” ir “atstovaujančios visai 
tautai” nėra niekur pasaulyje. 
Kur vyriausybė sudaroma de
mokratiniu procesu, per lais
vus, visuotinius rinkimus, ten 
ją sudaro tautos dauguma, o 
ne “visa tauta”, nes juk tautos 
dalis, mažuma, vis pasilieka 
opozicijoje. Gi diktatūriniuo
se kraštuose tauta valdo smur
tinga mažuma, nors ir sakosi 
valdanti “visos tautos” (ar “vi
so proletariato”) vardu. 1941 
m. Lietuvos Laikinoji Vyriau
sybė, žinoma, bolševikų oku
pacijos sąlygose negalėjo būti 
sudaryta demokratiniu proce
su, per visuotinius rinkimus. 
Tačiau ji gavo mandatą iš visuo 
tini o 
bene 
kytis 
negu
vusios Lietuvos vyriausybės...

Ir savo srovine sudėtimi 
Laikinoji Vyriausybė buvo, jei 
ir ne formaliai, tai betgi iš es
mės plačios koalicijos -vyriau
sybė. Joje dalyvavo , nors ir

bene daugiausia priartėjo prie 
Steigiamojo Seimo metu Dr. K. 
Griniaus vadovaujamo minis
ter! ų kabineto.

2) Krygeris toliau rašo: “Ta 
provizoriška nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė valdžioje 
išbuvo vos tris dienas... ” Tai 
yra visai klaidingas teigimas. 
Laikinosios Vvriausvbės am
žius, tiesa, buvo neilgas, bet 
ne “trys dienos”, o apie pusan
tro mėnesio. Nors jos veikla ir 
buvo visaip trukdoma naujo 
okupanto — nacių vokiečių — 
tačiau ir per tą trumpą laiką ji 
suspėjo likviduoti Sovietų įves
tą sistemą ir sudaryti savąjį ad 
ministracinį aparatą: buvo pa 
skirti nauji apskričių viršinin
kai, burmistrai, teismų pirmi
ninkai ir teisėjai. Švietimo sri
tyje taip pat grįžta prie nepri
klausomybės laikų santvarkos, 
paskirti nauji gimnazijų direk
toriai, pertvarkytas mokslo 
personalas.

Net ir po to, kai Laikinoji 
Vyriausvbė buvo vokiečiu oku
pantų priversta rugpiūčio m. 5 
d. prieš savo norą sustabdyti 
savo veiklą, josios per tas še-

metinę sukaktį.
Dr. 1. Pajaujis

Gavo milijonu per daug
Jaunas 1(5 m. čikagietis Lar

ry Dinkoff iš 6(510 N. Sheridan 
Rd. savo rankose turėjo mili
joną dolerių, tačiau neilgai. 
Buvo taip. Jis ėmė vairavimo 
painokas iš vienos mokyklos ir 
turėjo sumokėti mokyklai 21 
dol. 35 centus. Jo tėvas nuėjo i 
netoli esantį Harris Trust and 
Savings Banką ir paėmė čekį 
mokyklai sumokėti. Tėvas j 
čekį nepažiūrėjęs ji atidavė 
sūnui. Tas pamatė, kad čekis 
išrašytas 1,000,021. 35 dol. su
mai. Sūnus nunešė čekį į ban
ką ir paprašė iškeisti. Tarnau
tojas išsprogdino akis: “Tu, 
tur būt, juokauji”, prabilo jis. 
Viskas pasibaigė gerai, sūnus 
gavo čekį reikalingai sumai, o 
bankas ėmė tikrinti savo čekių 
štampavimo mašinas, kad dau 
giau nepasitaikytų tokių klai
du, c.

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

tautos sukilimo, taigi ji 
daugiau turėtų teisių sa- 
atstovavusi visai tautai, 
kai kurios anksčiau bu-

patarimą. Nelaimė šio krašto, 
kad ligoninėse dirba ir mažai 
patyrę gydytojai. Tokių yra ir 
rentgenologų. Užtai atsakingo
se vietose turėtų būti tik atsa
kančiai išsilavinę gydytojai. Eu
ropos ligoninėse dirba atsakin
gą darbą tik savo srities žino
vai. Jie moko jaunesnius. Taip 
yra ir Mayo klinikose. Dabar 
Tamsta imi lyginti žinovo dar
bą su apsileidėlio elgesiu. Aišku, 
kad žinovų savo srityje yra pa
kankamai čia pat Chicagoje, tik 
kreipkis į juos. Tikrai apturėti 
lygiai gerą kaip Mayo klinikose 
pagalbą, jei tik neisi Biblijos 
pirkti silkių krautuvėn. Nepa
mirškime, kad ir vadinamosios 
geros ligoninės nėra saugios nuo 
vidutiniokų gydytojų: mat, čia 
viskas pelnu grindžiama. Sėk
mės!

Amerikos mormonai kasmet rengia religinius vaidinimus, kurie su
traukia šimtus tūkstančių žiūrovų į Palmyrą, N. Y. Trimitininkai 

atidaro vaidinimo spektaklį.

z

Raginkite savo apylinkę' 
augti = tauzykite INSURED

ti

1 F

S;

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

PER ANNUM 1
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

kai

I

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

Įsteigta 1923 metais , Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytiMormonu vaidinimuose Cumorah 

ne prie Palmyros, N. Y. angelas pra
neša apie artėjančią Dievo bausmę.

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.
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Kur kraštą veda trumparegiai politikai?
Visi atidžiai sekėme JAV vyriausybės bylas su pa

čiais didžiausiais New Yorko ir Washingtono dienraš
čiais.. Kaip New Yorke, taip Washingtone federalinis 
teismas Įsakė dienraščiams nespausdinti slapto JAV sau
gumo tarybos raporto apie Vietnamo karo eigą ir vis di
dėjančius JAV vyriausybės įsipareigojimus. Turtingi 
dienraščiai, pasisamdę gerus advokatus, eina Į aukštes
nes teismo instancijas ir reikalauja leisti jiems toliau 
spausdinti karo meto nutarimus, liečiančius santykius su 
kitomis valstybėmis ir nesutarimus pačių karo vadų ir 
vyriausybės narių tarpe.

Dar nepasibaigė New York Times ir Washington 
Posto bylos, vakar, birž. 22 d., Boston Globe pradėjo 
spausdinti kitus slapto McNamaros raporto skyrius, 
liečiančius 1964 m. Havajų salose vykusio karo vadų ir 
vyriausybės narių svarstytus klausimus ir padarytus 
nutarimus. Keliama viešumon, kad jau tuo metu adm. 
Harry D. Felt prašė vyriausybę leisti naudoti atominius 
ginklus, jeigu kitaip marinai negalėtų susidoroti su nuo
lat pietų Vietnaman siunčiamais ginkluotais būriais. Su
sidaro Įspūdis, kad didžioji Amerikos spauda yra pasiry
žusi skelbti viešumon slaptus JAV karo meto nutarimus.

Atrodo, kad slapto karo departamento rašto nuo
rašą pavogė neatsakomingas patarėjas ir nuorašą Įteikė 
ne tiktai vienam New York Times redaktoriui, bet ir vi
sai eilei Amerikos politikų, kurie Įsitraukė Į prieš kelis 
metus komunistų pradėtą kampaniją Vietnamo karui 
baigti.. FBI yra gavusi Įsakymą išaiškinti, kaip slaptas 
karo departamento raštas galėjęs patekti Į dienraščių 
redakcijas. Iš spaudos susidaro Įspūdis, kad slaptų doku
mentų vagis yra žinomas, bet iki šio meto jis nesuimtas 
ir nepatrauktas teisman. Jis daro pareiškimus radijo 
tinklais, pasakoja, kad dėl Vietnamo karo jį graužianti 
sąžinė, todėl jis nutaręs paskelbti slaptus dokumentus ir 
tuo būdu greičiau baigti karą.

Liūdniausia, kad šitas slaptų dokumentų viešas pa
skelbimas yra tiktai aliejus į komunistų seniai pradėtą 
Vietnamo karo baigimo propagandą. Vietoj greito teis
mo slaptų dokumentų vagiui, vyriausybė pradėjo bylinė
tis su dienraščiais. Vietoj kaltinimų tikriems Vietnamo 
karo pradininkams, pradėta kaltinti buvę JAV preziden
tai, ambasadoriai, karo vadai ir atsakomingi vyriausy
bės pareigūnai. Prezidentas Johnsonas dar neturėjo pro

gos padaryti pareiškimo McNamarros raporto klausi
mu, jis neskrupulingų demokratų partijos veikėjų jau 
kaltinamas apgaule ir melu.

Pirmadienio vakarą Chicagoje dideliu banketu rin
kiminę kampaniją gubernatoriaus pareigoms pradėjo 
dabartinis vicegubematorius Paul Simon. Banketan bu
vo susirinkę demokratų partijos Įtakingiausiėji parei
gūnai, o Chicagos meras Richard J. Daley pasakė rimtą 
programinę kalbą. Svarbiausiu kalbėtoju buvo pakvies
tas Kalifornijos senatorius John V. Tunney. Jis geras 
kalbėtojas. Jis kalba skandžiai, žodžius parenka taik
lius, pagražina juos humoru, bet jis nepagalvoja, kur 
jo dėstomos mintys veda kraštą. Jis kaltino buvusĮ pre
zidentą Johnsoną, paties Johnsono neišklausęs. Jis rei
kalauja leisti dienraščiams skelbti slaptus dokumentus, 
nekreipdamas dėmesio Į teismų nutarimus. Jis kaltina 
pentagoną ir buvusius saugumo tarybos narius, visai 
nepagalvodamas, kad tas pats pentagonas yra vienintelė 
apsauga, leidžianti jam ir kitiems trumparegiams poli
tikams reikalauti tuojau atšaukti Amerikos karius iš 
Vietnamo, neduoti pinigų karo reikalams ir pakirsti ge
rą Amerikos vardą Azijos ir Europos tautų tarpe. ■ Argi 
trumparegiai politikai nesupranta, kad šitokiais savo 
reikalavimais jis tiktai pučia komunistines dumples?

Dar nespėjo vėjas nupūsti didžiųjų kanuolių dūmų 
Europos kovos laukuose, jau buvo pradėta kampanija 
Amerikos kariams grąžinti namo. Paliaubos buvo pasi
rašytos, karo veiksmai sustabdyti, bet taikos sutarties 
dar nebuvo. Kampanija Amerikos kariams atšaukti iš 
Europos buvo tokia stipri, kad ištisos divizijos buvo de
mobilizuotos ir paleistos. Amerikiečiai grįžo namo, bet 
taikos iki šios dienos dar nėra Europoje. Amerikos divi
zijos buvo sugrąžintos, o sovietinės pasliko. Jos dar bu
vo sustiprintos. Niekas nedrįso reikalauti atšaukti so
vietų divizijas iš okupuotų kraštų. Rusai dar ir šiandien 
tebevaldo rytų Europos didžiausius plotus, pavergę 200 
milijonų žmonių.

Jeigu JAV prezidentas ir kongresas paklausytų ne
apdairių ir trumparegių politikų, atšauktų JAV karo 
jėgas, nesudaręs sąlygų patiems pietų Azijos gyvento
jams gintis nuo modernios invazijos, tai prieš metų pa
baigą komunistai pavergs visą pietų Aziją ir Pacifiko 
salas. Įsistiprinus komunistams pietų Azijoje, jie galvą 
pakels ir Europoje.

Amerikos karo vadai ir politikai, paskubomis atšau
kę JAV karo jėgas iš Europos, padarė didelę klaidą. Lie
tuviai turėtų aiškinti amerikiečiams, kad jie nepadary
tų tos pačios klaidos pietų Azijoje. Nuo veiksmų pietų 
Azijoje priklauso daugelio milijonų laisvė.

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
(Tęsinys) V

(“Po mūsų periodinės ir neperiodinės spaudos laukus pasidairius”)

"Mes valdysim pasauli"! . . ,
Rusai 1940 m. birželio mėnesį 

okupavę Lietuvą, stengėsi ko- 
greičiausiu tempu subolševikin- 
ti Lietuvą, siųsdami į ją įvairių
sričių specialistus — agitato
rius — perauklėtoj us buržuazi
nės santvarkos bacilų paliestus 
lietuvius komunistus ir jų pase
kėjus. Tie “perauklėtoj ai” bū
davo parinkti net iš tarptautinės

politikos žinovų ir planuotojų 
tarpo. Taip, sakysime, iš Mas
kvos- atsiųstas - profesorius V. 
Kirijedovas 1941 m. sausio mė
nesį nedidelėje politinio švieti
mo salėje Kaune, Laisvės alė
ja nr. 20 būreliui (aišku, politi
niai komunistams patikimų) 
klausytojų skaitė paskaitą: “šis 
tas iš tautų charakteristikos”.

Toje paskaitoje prof. V. Ri
rijedovas išdėstė rusiškojo ko
munizmo pažiūras į kai kurias 
didžiąsias pasaulio valstybes, 
duodamas tų valstybių žymes
niųjų vadų charakteristikas ir 
nurodydamas būdus, kaip komu
nistai ruošiasi tas didvalstybes 
sutvarkyti viso pasaulio “prole
tariato naudai”.

Čia viena kita ryškesnė iš
trauka iš tos prof. V. Kirijedo- 
vo paskaitos:

“Sovietų Sąjunga, kaip prie
šakinis pasaulinės darbininkų ir 
valstiečių diktatūros būrys, ne
šanti sunkią, bet garbingą ir at
sakingą pasaulinės revoliucijos 
naštą. Ta našta gal būtų nepa
keliama, jei ne komunistų par
tija ir raudonoji armija, bet dar 
svarbesnės esančios komunistų 
armijos visuose kraštuose, ku
rios dabar padeda visokiais bū
dais Sovietų Sąjungai, čia teik
damos informacijas iš buržuazi
nių lagerių, čia darbu ir kova pa- 
remdamos didžiosios Sovietų Są
jungos pastangas ir tikslus...”

O priešai, kuriuos prisieis su
triuškinti įvedant “laisvės, ly
gybės ir brolybės” santvarką vi
same pasaulyje? Kokie jie?

“Pradėsim nuo didžiosios pa
skutiniu šimtmečių išnaudojimo 
ir imperializmo jėgos, britų tau
tos. Tai baisi kapitalizmo tvir
tovė, per ilgus šimtmečius išug
džiusi nepaprastas išnaudojimo 
ir imperializmo idėjas ir prie
mones.

“Lygiai lordas, lygiai darbi
ninkas savo amžiais suakmenė
jusia veido kauke kaip ir sąži
ne, puoselėja liberalistines pa
žiūras, tariamą žmogaus apsi
sprendimo laisvę, bet tai tik kau
kės imperializmui, ir išnaudoji
mui pridengti...” (96-7 pusi.). 
“...Anksčiau ar vėliau šaltas ir 
išdidus anglas įsitikins, kad Ru
sijos meškos kažką naują ir ge
rą sugalvojo, todėl imperijos liū
tas nulips nuo pjedestalo, užleis
damas vietą kūjui ir piautuvui... 
Jei liūtas nesiteiks nulipti, mes 
jį nustumsim, kaip sušvinkusią 
bestiją!...” (100-1 psl.).

O Prancūzija? “...ši sena tau
ta, davusi žmonijai “žmogaus 
ir Piliečių teises”, Paryžiaus ko
muną, niekad neįstengdavo da
lyko pravesti iki galo. Jos gys
lose teka daug pietietiško krau
jo ir daug temperamento, bet vi
sad stigo ištvermės- valios... 
Ateities kūryboje — komunizmo 
klestėjime prancūzams teks da
lyvauti kaip pirmiesiems, komu
nizmo pionieriams, bet komuniz
mas jų vaikams nešildys, nes vai
kų nebus... Ko gero, prancūzai 
pirmiau išmirs, nei komunizmas 
sužydės visoje žemėje. Bet mes, 
rusai, kuriem atiteko didžioji pio 
nierių ir vykdytojų našta bei gar
bė, galim suraminti prancūzus: 
“Ko jūs neįštengėt gerai pra-

dėti, mes pajėgėm vykdyti ir už
baigti...” (112 psl.).

“...Apie vokiečius galima ir 
turim labai daug šnekėti, nes 
mes žinom, ką reiškia rytoj, o 
gal ir šiandien” (paskaita buvo

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
H-oji dalis

KUO PAGARSĖJO LAUKIŠKOS PARAPIJA?

Laukiškos bažnytkaimis su prie jo esančiu dvaru 
1939 metais turėjo apie 1000 gyventojų. Miestelis ran
dasi 10 kilometrų atstu į rytus nuo Labguvos miesto ir 
yra išsistatęs prie Mauro upelio, Deimenos upės deši
niojo intako. Tai sena gyvenvietė, žinoma dar iš Ordi
no valdymo laikų, nes 1466 metais čia minima maža 
ordino pilaitė. Sena yra ir Laukiškos lietuvių bažny
čia, kurios kunigai ilgus šimtmečius garsėjo savo veik
la tiek religinės, tiek ir literatūrinės lietuvių veiklos 
baruose. Žymiausi iš tų kunigų buvo Danielius Gaidys 
ir Jonas Partacijus. šio pastarojo žmona, jų vestuvių 
proga jai dedikuotu klaipėdiškio poeto Simono Dacho 
eilėraščiu, dėl teksto žodžių plačiai pamėgtu ir iki šių 
dienų choruose ir šeimyninių švenčių proga išpildomu 
privačiuose šeimų sambūriuose, pagarsėjo ne tik pla
čiose savo tėviškės apylinkėse, bet tapo gerai žinoma 
visoje plačioje Vokietijoje.

Kunigo Jono Partacijaus (1610 — 1646) žmona, ją 
išgarsinusio Simono Dacho eilėraščio dėka dabar pla
čiai žinoma kaip “Onikė iš Taruvos” (vokiškai: 
“Aennchen von Tharau”), buvo kunigo Martyno Nean- 
derio (1589 — 1630) duktė, gimusi apie 1618 — 1619 
metus, tuo metu jos tėvui esant Taruvos parapijos ku
nigu netoli Karaliaučiaus. Dar gana jaunam tėvui taip 
anksti pasimirus, 1630 metais ji tampa našlaite, tetu
rėdama tik 12 metų amžiaus. Sekančius šešis metus ji 
praleidžia Karaliaučiuje. Superintendento Doskocilo

surinktomis žiniomis, tikrinant ir bažnytinių įrašų kny
gas, 1636 metais įvyksta jos vedybos su tuo metu, 1630 
— 1640 m. Trempuose dirbusiu, Karaliaučiaus universi
tete teologijos studijas baigusiu jaunu kunigu Jonu 
Partacijum. Jiems apie 5 metus pagyvenus Trem
puose, Įsruties apskrityje, jauna pora 1641 metais 
perkeliama į Labguvos apskrities Laukiškos parapiją, 
kur Onikei buvo lemta išgyventi ištisus 35 metus.

1914 metais, kautynėse su rusais artilerijos sviedi
nio nuverstoje Laukiškos bažnyčios bokšto viršūnėje 
buvo rastas Laukiškos kunigo Jono Partacijaus ranka 
1643 metais rugpiūčio 25 dieną parašytas ir ten užsigu* 
Įėjęs dokumentas, kuriame jis Dievą meldžia: “Visa
galis Dieve, suteik Savo malonę, kad šis bažnyčios 
bokštas ilgai patvarus stovėtų, apsaugok jį nuo perkū
nijų, audrų ir gaisrų, leisk ir Tavo brangų žodį be pa
klaidų ir su pagarba šioje bažnyčioje iki paskutinio 
teismo dienos skelbti.”

Onikė galėjo didžiuotis savo mokytu ir poetiškais 
gabumais pasižyminčiu vyru. Jo buvo sukurta eilė re
liginių giesmių, domėtasi ir bandyta tyrinėti lietuvių 
ir graikų kalbų giminystę, tam sudarant net ir 400 žo
džių žodynėli tų tariamai giminingų lietuviškų ir grai
kiškų žadžių. Tais metais jiems gimsta sūnus Fridri
kas, vėliau taip pat tapęs lietuviškų parapijų kunigu, 
žinomas savo giesmių ‘‘Pas Babylono Wandenis” bei 
“Ir szi Naktis dabar praėjo’’ vertimais į lietuvių kalbą. 
Šis sūnus išaugino labai skaitlingą šeimą, gi jo vaikai
čiai ir provaikaičiai kariuomenėje yra pasiekę aukštų 
karininkų laipsnių, ne vienas išsitarnavęs majoro ir 
net pulkininko laipsnio.

Deja, šia idiliška laime Onikei neilgai teko džiaug
tis, 1646 metais spalio mėnesyje pasimiršta jos jaunas 
vyras, teturėdamas vos 36 metus amžiaus. Jis palaido, 
tas Laukiškos parapijos lietuvių kapinėse, kur jauna

skaityta 1941 m. sausio mėne
sį, — keliems mėnesiams prieš 
vokiecieų-rusų karą J.) gail
imas arba-arba. Kalbant apie 
vokietį, privalu pažymėti vokie
čių drausmingumą, darbo mei
lę, karingumą, pramonės poten
cialą, erdvės troškimą, šoviniz
mą... Jeigu vokiečiai turėtų 
Amerikos išteklius ir galimy
bes, jie seniai viešpatautų pa
saulyje...”

“...Vokietija turi militarinę 
jėgą, kurios užtektų Europai nu
kariauti, ypač tai paaiškėjo po 
Prancūzijos nugalėjimo, bet yra 
viena silpna savybė: — neturė
jimas universalinės idėjos. Vo
kietijos nelaimė, o mūsų laimė, 
kad nepaprasta militarinė galia 
nesusirado kitokio politinio ir 
mokslinio pagrindo, kaip naciz
mą, kurie už Vokietijos sienos 
akmens gali sutikti tik prie
šus...” (104-5 psl.).

Pralenkiant žydų tautos lai
kyseną ir paslaugas komunizmui, 
kuriuos gan vaizdžiai nupiešė 
prof. Kirijedovas, momentui su
stokime ir pažvelkime, kaip bol
ševizmas vertino ir tebevertina 
Ameriką, kurioje ir mes dabar 
gyvename:

“Gal kam atrodys, kad tai to
limas kraštas, nedaug bendro 
turįs su mumis. Taip manyti 
būtų nedovanotina klaida, nes 
Amerika yra Europoj, kaip Euro
pa Amerikoj. Pasaulis žymiai 
susiaurėjo, be to, atėjo univer
salinių idėjų įgyvendinimo ga
dynė, nebe už kalnų pasaulinės 
valstybės įkūrimas. Mes, bolše
vikai, įgyvendinsim ir univer
salines idėjas, sukursim pasau
lio valstybę, tai kaipgi mes ga
lim nesidomėti tokia galybe kaip 
Amerika?

“Amerikos didelė silpnybė —Į 
tai nepažinimas Europos, ir 
Amerikos masių paikas galvoji
mas, kad pasaulis gali rūpintis 
Amerika, bet Amerika pasauliu 
gali nesidomėti. Be to, ameri
konai įsitikinę, kad doleris ir 
biznis viską nulemia, todėl už
tenka varyti gerą biznį, o visa 
kita — niekniekiai...

“...Ar amerikonai kvaili, ar 
jie mus kvailiais laiko, jeigu jie 
mums aiškina, kad biznis lieka 
bizniu, o politika — politika. Taip 
gali galvoti liberalinės ekonomi
kos biznieriai, kurie nesupran
ta ar nenori suprasti, kad mes 
viską pajungiam vyriausiam 
tikslui: bolševizmo įgyvendini
mui visame pasaulyje. Ameri
konui auksas yra tikslas, mums 
gi tik priemonė tikslui pasiek
ti... Kas valdys pasaulį, tam 
aukso užteks. Kokie dar yra

niekšai (marzaviec), kurie no
ri mums kelią pastoti?

“Vieni iš tokių niekšų yra 
amerikonai. Ir baisi, didelė jė
ga. Mes gerai žinome, kaip su
sikūrė Amerikos valstybės. Tai 
pabėgėlių ir tremtinių koloni
jos. Žinom, kad visoki tremti
niai, pabėgėliai yra aktyviausi 
ir pažangiausi žmonės. Ameri
ka----- gyva, veikli, j<auna vals
tybių sąjungą, suradusi būdus 
suderinti įvairiatautę ir įvairia
kalbę bendruomenę. Amerika 
stebuklingu tempu žengia civili
zacijoje, nors jos kultūrinis ly
gis dar labai žalias ir nesusifor
mavęs. Amerika greit atsistos 
mūsų kelyje <su savo demokrati
ja ir egzotiška laisvės meile, 
pačiam pagrindiniam kelyje. 
(116-117 psl.).

Tai tik kelios ryškesnės iš
traukos iš prof. Kirijedovo pa
skaitos, kuri “mes valdysim pa
saulį” veikale užima 29 psl.

Nusileiskime nuo prof. Kiri
jedovo ir panašių komunizmo 
tarptautinės politikos žinovų auk 
štybių ir pasižiūrėkime, kaip ir 
kokiomis priemonėmis komunis
tai, visaip prievartaudami, trau
kė ir rengė jų pagrobtą — oku
puotą Lietuvą tam didžiajam ir 
iškilmingajam tikslui: talki
ninke okupantui užvaldyti vi
są pasaulį. .

Tam didžiajam ir vyriausia
jam siekiui rusiškasis bolševiz
mas ruošiasi visu rimtumu ir 
žaltišku vingrumu. Tos ruošos 
piūvis labai ryškiai yra Įsibrėžę 
rusų 1940 m. okupuotos ir iki 
1941 m. birželio mėnesio besi
tęsusios Lietuvos veide. Rašy
tojo L. Dovydėno, kaip gyvo ir 
autoritetingo liudininko veika
le: “Mes valdysim pasaulį” visa 
tai iškyla tada buvusios klaiku
mos fone.

Anksčiau buvo pažvelgta Į ru
sų primetamą lietuviams rašy
tojams, žurnalistams ir redak
toriams įsisąmoninti “naują, ko
vingą, bolševikiškam tikslui būt-i 
ną” stilių. Greta tokio stiliaus 
reikalingumo ir būtinumo, sto
vi, štai, kita būtinybė, neatskiria
ma pasaulinės revoliucijos talki- 

minkė — komunistinės partijos 
generaline linija. Kasgi ji , yra 
komunistinėj sampratoj ir prak
tikoj :

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ ■NAUJIENAS"

našlė ant jo kapo pastato paminklą, papuoštą geleži
niu kryžiumi.

Kas gi dabar liko daryti vos 27 metus teturinčiai 
jaunai našlei su mažamečiu našlaičiu sūnumi? Ji lie
ka ir toliau gyventi klebonijoje ir įsitaiso šeimininke 
prie naujai į parapiją paskirto, dar nevedusio kunigo 
Kristupo Grubės, kuris ją netrukus paima sau už žmo
ną. Tai atitiko tų laikų tradicijas, kad anksti pasimi
rus parapijos kunigui ir palikus dar jauną našlę, baž
nytinė vyriausybė į tą parapiją paskirdavo atitinkamo 
amžiaus dar šeimos nesukūrusį kunigą, kuris papras
tai ir vesdavo savo pirmtako našlę ir tuo būdu parapi
jai atpuldavo jaunos našlės ir jos šeimos išlaikymo rū
pesčiai.

Bet 1652 metais pasimiršta ir Onikės antrasis vy
ras. Ir štai ji jau antru kariu tampa našle, dabar bū
dama 3-1 metų amžiaus. Į parapiją dabar kunigu atke
liamas Jonas Melchijoras Beilšteinas. Pagal nusisto
vėjusias tradicijas jis veda našlę Onikę ir su ja Lau- 
kiškoje išgyvena 24 metus darnaus šeimyninio gyveni
mo. Su šiuo vyru Onikė pergyveno daug sunkių, o taip 
pat ir džiaugsmingų dienų. 1656 metais Mažojoje Lie1 
tuvoje siautėjo maras, bet jų šeima tos Dievo rykštės 
nebuvo paliesta. Su šiuo savo vyru ji susilaukia sūnaus 
Jono Kristupo Beilšteino, gi 1658 metais gimsta dar ir 
antras sūnus Jonas Albertas Beilšteinas, kuris 1691 — 
1710 metais buvo kunigu Laukiškoje, o 1710 — 1717 
metais kunigavo Papelkiuose kur ir pasimirė.

1676 metais miršta ir jos trečiasis vyras, kunigas 
Jonas Melchijoras Beilšteinas. Dabar jau senutė “Oni
kė”, gėriau žinoma tarp žmonių tiesiog “Laukiškos 
pastoriaus žmonos” vardu, išsikelia į Įsrutį, pas savo 
Vyriausiąjį sūnų iš pirmųjų vedybų, pas kunigą Frid
riką Partacijų. Čia jai metus prie jo pagyvenus, pasi
miršta ir sūnus, Ir taip jos gyvenimas susidėjo, kad 
net penkių jai artimiausių vyrų karstai prie jos akių

buvo išgabenti amžinam poilsiui per jos hamiį slenkstį: 
jos tėvo, trijų vyrų ir, pagaliau, jos vyriausiojo sūnaus 
karstas.
\ Tokia savotiška jos ilgo gyvenimo istorija bei popu

liari jai jaunystės dienose dedikuotos dainos melodija 
su prasmingu tekstu įamžino “Onikės” vardą ir padarė 
ją garsią ne tik jos gimtinėse apylinkėse, bet ir plačio
je Vokietijoje, o kartu su tuo išgarsino ir Laukiškos 
parapijos vardą.

Penkis savo šeimos pastorius palaidojusi, “Onikė” 
Neanderaitė — Partacijienė — Grubienė — Beilšteinie- 
nė pasimirė Įsrutyje 1689 metais rugsėjo 29 dieną, su
laukusi gilios tiems laikams senatvės, 71 mėtų amžiaus. 
Jos garbei Laukiškoje, Trempuose ir jos gimtinėje Ta
ruvos parapijoje buvo pasodintos taip vadinamos 
“Onikės” liepos, išaugusios į didžiulius senus ir ma
jestotiškus, kaip ir jos atminimas, liepos medžius.

Iš vėlesnių Laukiškos parapijos kunigų verta čia 
paminėti 1799 metų lapkričio 11 d. Laukiškoje ordi- 
nuotą kunigą Fridriką Vilhelmą Ferdinandą Milkę, 
Danieliaus Fridriko Milkės (1739 — 1818) sūnų, gi 
apie 1815 metus Lenkiškoje precentoriaus padėjėju bu
vęs Zigfridas Gustavas Ostermejeris (1795 —- 1832) čia 
rinko lietuviškas dainas, kurias Liudvikas Gediminas 
Rėza įdėjo į 1825 metais išleistą lietuvišką dainyną.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE

DIENRAŠTI ‘‘NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO

TEISYBĘ
, — NAUJIENOS, CHICAGO S, IU.— WEDNESDAY, JUNE 23, 19T1—
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSISS * : 

c . IR GERĖLIĖ Li GOA / 
PKilAiKu AKINIUS 

2*54 W. 43rd STREET 
Ofiso tolefu PRospoct 8-322$ 

Razld. tolofu WAIbrook 5-5074 
'Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

ano T iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Rk. t»L 239-4483

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
’ 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neauniepia, sgarpbinti 374-8012
felefu PRospect H717

DR. S. B1EZIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais, 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

SusirinkiniŲ ir parengimu

, PRANEŠIMAI

—Žagariečię Klubo piknikas įvyks 
birželio 27 d., Kay’s sode (buvusiame 
Liepos), 82nd ir Kean Avė. Pradžia 
12 vai. Šokiams gros G. Joniko or
kestras. Kviečiam visus narius ir 
svečius atsilankyti ir linksmai pra
leisti laiką su Zagariečiais.

A. Šankus

— Tauragės Klubo pusmetinis na
rių. susirinkimas įvyks birželio 27 
dieną 2 vai. popiet, Hollywoood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Nariąi 
kviečiami atsilankyti.

Klubo Valdyba

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečip 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
Įvyks penktadienį, birželio-June 25 
d. Hollywood Inn svetainėje. 2417 
W. 43rd St. Pradžia 8 v. v. Nariai 
prašomi atvykti ,nes yra visokių rei
kalų aptarti. Po šio susirinkimo bus 
du mėnesiai atostogų.

Eugenija Strungys, Nut. Rast.

TRUMPAI

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razid.; 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

. ir šeštai, tiktai susitarus.

Bt GI 84)873

DR. W. M. E1SIN • ESINAS 
aku^cKiJA iii MmIckŲ LivUa 

UintfcKuLOviNfe CniKURGUA 
0132 Kodxie Av«v WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
suiepia, sKamomti ML 3-uvui.

GRADINSKAS
NEBEKENTĖK 4

KARŠČIŲ: 
ŠIANDIE 

GALI GAUTI VĖSINTUVĄ 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

— Antanas Rėklaitis, 6643 
So. Maplewood Ave. yra IV-os 
Dainų šventės Vykdomojo ko
miteto vicepirm. ir būstinės 
šeimininkas. Įvairūs reikalai 
ir klausimai būstinėje yra 
išsprendžiami pagal numaty
tus planus ir naująsias aplin
kybes. A. Rėklaitis organiza
ciniame darbe turi didelį paty
rimą ir praktiką. ■

— Stanley R. Balzekas III, 
Culver karinės akademijos ka
detas, yra išrinktas savo kuo
pos administracijos pareigūnu 
taip pat pakviestas į akademi
jos Blue Key garbės draugi j %.

— Larry Pūkelis, Southwest 
kolegijos studentas laimėjo pre 
miją ir pažymėjimą už savo du 
kūrinius, išstatytus tos akade- 
jos studentų meno ir architek
tūros parodoje.

— De Paul universitetą baigė 
šie Marquette Parko apylinkė
je gyveną studentai:, Vitas 
Kažragis, Tomas Navickas, 
Leonas Paukšta, Virginija Plei 
ryte ir Alan Telyčėnas.

ė S- 11,. ai
riausia yra tiksliai prisitaikant 
prie jų nuostatų.

(C: N. Parkinson)

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidenciįos: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
r Tolu F Rentier 6-1882

/>-.... .......... .....-...........- - —s

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
. 1490 kiL A. AL

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

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

CHICAGO. ILL. 60629
L ■ r—— ■ -=^

— Paukšteliai išmiršta. Pie
tinėje Chicagos miesto dalyje 
(Western ir Kedzie 43 ir 73 
Streets) Įvairiose vietose buvo 
patikrinti šeši špokų (varnėnų) 
lizdeliai ir visuose buvo maži 
špokučiai išmirę. Vienintelis iš 
aiškinimas, kad paukšteliai 
išgaišo dėl suterštos aplinkos 
pasekmių; arba dėl nesveiko 
oro, ar, greičiausiai jų maistas 
— vabalėliai, kirminėliai buvo 
tiek apkrėsti nuodais, kad 
paukščiukai apsinuodijo.

IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS ' 

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

“contact lenses”
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
T.I.: 925-8296 -

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 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 
Re z i d. toliKee Glbson 8-6195 

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

Every year we faiF 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

* p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bae- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

* (Arch Supports) ir L L
Vai.: g_ 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

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

--------------------------------------------------- -------------------------------------------- 1

Write: The President's Committee 
on Mente! Retardation, 
Washington, D. C. 20201.

i PUrw________________:___

Addrm -----------

----------------------------------------------------------------- --- -------------

trata — Be Cade -- -------------
I ■ ■! ■ ■■ 1 ■ ■ II ‘ *9

RuWlahed at a putoje aendee In cooe- 
eraOcn with The AtfwarMnt CbbtkA

AD MAT NO. MR-41-57
(2 aoiumn i M Unas)

Reikia pinigų — 
ieško kompromiso

Čikagos demokratų vadai ir 
Illinois valstijos respublikonų 
vadovybė siekia - kompromiso, 
nes abiems reikia kitos pusės 
pagalbos. Reikalas eina apie 
Čikagos CTA subsidiją ir apie 
gubernatoriaus sumanytą ma
sinio transporto bonų pasiūly
mą, kuriuo gubernatorius Ogil 
vie siekia gauti 900 milijonų 
dolerių naujiems keliams, 
aerodromams, autobusams ir 
pan. Be demokratų paramos 
šis sumanymas nepraeis, nes 
jam priimti reikia 107 seimo 
balsų. Už demokratų paramą 
Ogilvie siūlo CTA 15 milijonų 
doL paramos.

Demokratai reikalauja sub
sidijos 24 mil. dol., tačiau ir tas 
reikalavimas turie seime gauti 
bent 118 balsų, todėl demokra
tams rejkia respublikonų sei
melio narių paramos.

Iki sesijos pabaigos birželio 
30 d. liko nedaug laiko, todėl 
manoma, kad abi partijos su
sitars ir parems viena kitą, 
kad būtų naudos abiem pusėm. 
Jei nepavyktų susitarti, kaip 
pernai, CTA keleiviams teks 
mokėti dar kartą padidintas 
kainas..

-z ttiirrt moo-

NAUJIEM
L ■<■ tūiyi sttia—-— 

liEtwew taip«i perki r parduoda 
r profat BĖmo tktu per

NAUJIENAS '

“NAUJIENAS" SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

u aaoar, v«uk.ui, įlos 
jūsų gali pasakyti, kaip vadino
si pirmoji moteris? Gal tu, Jie- 
vute, žinai?

Jievutė atsistojo ir tyli.
Pasirodo, Jievutė nė suprati

mo neturėjo.
-—-Na, pirmosios moters var

das buvo toks pat kaip tavo! 
— sako kunigas.

“Kavaliauskaitė?!” nustebusi 
apsidžiaugė Jievutė.

i *!
i

f t

• Maloniais atsiminimais rei
kia pasirūpinti žymiai anksčiau.

(P. Horbiger)

• Šypsena kaštuoja mažiau 
negu elektra, ir daugiau šviesos 
duoda. (škotų išmintis)

PIRMOJI MOTERIS
Kunigas per tikybos pamoką 

klausinėja pirmojo skyriaus mo
kinių apie pasaulio sutvėrimą.

• Kiekviena abstinencija yra 
geras dalykas su sąlyga, kad ji 
praktikuojama su saiku.

(Airių išmintis)

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1971 m. birželio 
mėn. 22 dieną, 7:00 vai. ryto staigiai mirė

KAKOLIS PETERIS
6356 So. Washtenaw Ave.z Chicago, III,

Gimęs Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 22 metus.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Av.
Laidotuvės įvyks penktadienį, birželio 25 d., iš kolyčios 10:00 v. 

ryto bus atlydėtas į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos * pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Paliko nuliūdę: žmona Sofija (Bagavičiūtė), sūnus Vytautas, dūk- 
tė Sigita Tomczuk, vyras Zygmuntas, duktė Regina Vitiello, vyras Ro
bert, 4 anūkai ir sesuo Lyda Peteris.

Lietuvoje liko 6 švogerkos.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Jėzuitų Jaunimo Centrui arba Lie

tuvių Fondui
Visi a. ą. Karolio Peterio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, dukterys, anūkai, sesuo.

Laid. Direkt Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600

PAULINA SIMONAITIS
Pagal tėvus Trunca. Pagal 1-mą vyrą Atkociūnienė

Mirė 1971 m. ‘birželio 21 d., 7:20 vai. vakaro. Gimusi Lietuvoje, 
Daugų valse., Pavartinių kaime. Amerikoje išgyveno 56 metus.

Paliko nuliūdę: vyras Stasys, sūnus Bruno Atkins, marti Beatrice, 
sūnėnas Juozapas Atkol, jo žmona Marge, pusseserės duktė Adelė Sa- 
vicky, jos duktė Eleonora Kacy ir daug kitų giminių ir draugų Lietu
voje ir Amerikoje.

Priklausė SLA 301 kuopai.
Trečiadienį, 66:30 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas Vance koply

čioje, 1424 So. 50th Avė., Cicero.
Gėjių prašomą nesiųsti. •, , . _ A r
Penktadienį birželio 25 d. 8:30 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 

į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidė ja
ma Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Paulina Simonaitis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, gimines.

Laid. Direkt. Jeane Vance. Tel. 652-5245

MARIJAI GUDELIEN
mirus,

didelio liūdesio prislėgtą vyrą MARTYNĄ, 
sūnų RIČARDĄ ir artimuosius giliai užjau
čiame ir liūdime

Kazys ir Pranė Mariukas

PUASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE

(PUTRAMENTAS) 
Linksmumo arba liūdesio valandoj, 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

tėvas ir sūnus

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

; Laidoturin Direktoriai į -

TRYS -MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-86Ū1

EUDE1KI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKTĮ

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

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

P
t
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Hoffman estates 
pritrūko vandens

Čikagos priemiestyje *Hoff- 
mon estates gyventojai pritrū
ko vandens. Iš čiauplių van
duo bėga mažomis čiurkšlėmis, 
miesto valdyba uždraudė nau 
doti vandenį nebūtiniems rei
kalams.

Praėjusią savaitę buvo ne
maži karščiai, todėl žmonės 
daugiau laistė žoles ir daržus. 
Praėjęs Čikagos pavasaris bu
vo, palyginti, labai sausas, lie
taus buvo tik trečdalis to, kas 
būna normaliais metais. Prie
miesčio gyventojai prisipildo 
bulelius iš ryto, kada vandens 
pareikalavimas mažesnis ir su
stato butelius į šaldytuvus vi
sos dienos naudojimui.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

Staiga ir netikėtai, Gegužės 22 dieną, 1971 metais su šiuo pasauliu 
atsiskyrė

KUNIGAS LICENCIATAS 
JONAS PAUPERAS

šeima reiškia padėka visiems, kurie suteikė Jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams: Kun. Senjorui A. Trakini, Kun. 
J. Jozupaičiui. Kun. Sup. St. Neumanui, Kun. Sup. P. Dyliui, Kun. A. 
Žilinskui (iš Toronto), Kun. K. Burbuliui, kurie atlaikė gedulingas 
pamaldas ir palydėjo velionį į kapines.

Dėkojame Ziono parapijos Tarybai bei Valdybai ir jos pirminin
kui A. Sedaičiui už visokeriopą patarnavimą, grabnešiams ir visiems 
brangiems parapijiečiams, kuriems atskirai neturime galimybės pa
dėkoti.

Dėkojame Ziono parapijos chorui ir jo dirigentui p. Z. Paul, Tė
viškės Parapijos chorui ir jo dirigentui p. Lampsačiui už sugiedotas 
giesmes gedulingų pamaldų metu.

Dėkojame visiems, kurie prisiuntė gėlių’bei pareiškė užuojautą 
asmeniškai ir spaudoje.

Visiems nuoširdus ačiū.
Liūdinti žmona Marija, sūnus Jenas, žmona Walt raut, 
anūkai Monika ir Mark, sūnus Viktoras ir sūnus Marty- 

. 1 7.Įmoną Astrida.

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET
P. J. RIDIKAS

Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COnunodore 4-2228
South Holland, Illinois Į
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Prezidentas Nixonas linksmoje nuotaikoje sve kina draugiškai nusiteikusia žmonių minią.

ALVUDO DARBININKŲ POSĖDIS
Birželio 16d. vakare moky

tojos p-lės A. Rūgytės bute po
sėdžiavo Alvudo valdyba, kon 
Jrolės komisijos, ūkio skyriaus 
ir vaikų teatro atstovai. Viso 
17 žmonių.
£ Paskutinio valdybos posė
džio protokolą iš balandžio 4 
ii. perskaitė sekretorė A. Rugy
je. Iš jo matyti, kad tą dieną 
Alvudo valdyba buvo nutarusi 
pirkti namą prie Campbell 
gatvės arti 82-os, Chicagoje. 
Dėl šito ir kitų dienos nutari- 
Įnų protokolas priimtas be pa- 
Jaisu.
* Valdybos pirmininkė Zuza
na Girdvainytė pranešė, kad 
namas jau nupirktas už grynus 
pinigus. Pirkimo — pardavi
mo procedūrą pravedė teisi
ninkas dr. K. Šidlauskas, daly
vaujant pirmininkei ir I vice
pirmininkui dr. J. Adomavi
čiui. Kadangi ne visi sekcijų 
nariai pirkinį buvo apžiūrėję, 
tai pirmininkė apsakė, kad 
dviejų aukštų medinis namas 
senoviškos statybos iš dešim
ties kambarių stovi ant trijų 
sklypų ploto, apsodinto vais- 
inedžiais ir uogų krūmais.
J Tačiau jau visiems buvo ži
noma, kad po dviejų dienų po 
nupirkimo, anksti rytą prieš- 
>ušryje sudegė garažas. Nors 
Jai buvo labai nemaloni staig
mena visiems, bet ir čia posė
dyje, pirmininkei tai paminė
jus, nei vienas neprasitarė jo
kiu žodžiu. Gal būt, tylėjo pri 
siminę seną lietuvių posaki: 
Kas daro kitam gerą — daro 
sau; kas daro blogą— sau da
ro. Mat, vienas įnamis sakėsi 
tą rytą pastebėjęs pro langą
kaip juodas automobilis grei- pinigus

tai apsukęs kiemą nuvažiavo. 
Po to pradėjo degti garažas; 
buvo pašaukti gaisrininkai.

Nariams susidomėjus, ar ga 
ražas buvo apdraustas, pirmi
ninkė atsakė, kad taip. Kaip 
už namą, taip ir už garažą ap- 
drauda esanti sumokėta iki 
1972 metų imtinai.

Kas liečia namo panaudoji
mo reikalus, referavo I vice- 
pirni. dr.J . Adomavičius. Kaip 
prieš kelerius metus nupirkus 
namuką iš penkių kambariu
kų su čiukuru prie Western ir 
72-os gatvių, taip ir šį užpir- 
kus, lietuviams buvo pranešta 
per radiją ir spaudoje, kad dar 
pajėgūs save aptarnauti senu
kai yra priimami nuolatiniam 
apsigyvenimui. Ištikus reika
lui, galės gauti ir medicinišką 
patarnavimą. Gal verta pažy
mėti, jog Alvudo valdyboje yra 
trys gydytojai.

Seneliams pasiūlymu nesusi
domėjus, kaip pirmame, taip 
ir antrame name yra Įsileisti 
nuomininkai. Dar tik namui 
prie Campbell gatvės yra rei
kalingas prievaizdas (sargas) 
čia pat gyventi.

Besvarstant senelių namų 
klausimus: dr. Ad. pažymėjo, 
kad buvo prašą prisiglausti du 
ligoniai, visiškai r neišlipą iš 
lovos, ir vienas vaikščiojantis 
tik su “kėde”. Jo žodžiais, to
kius galėsime priimti, kai su
kaupsime kapitalo ir pasista- 
tysime ligonių priežiūros na
mus (Nursing home). Dabar 
neturime tam sąlygų.

Kai kuriu nuomonė buvo, ar 
negeriau būhj buvę nepirkti 
namų, bet auginti ] .

laikant banke:

Adomavičius džiaugėsi, kad 
pinigai gerai investuoti Į-nuo
savybę, kuri neša didesnį pel
ną, nei būtu gaunama palūka
nų, pinigus laikant banke.

Stasys Terminas paklausė, 
kiek yra gaunama 
Gavęs atsakymą, 
apskaičiavo,

Dr. KAZYS GRINIUS

1739 So. Halsted Street

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

(neįrištą) už $2.00.

Chicago 8, III.
% ------ - —— — -------

III—

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

HELP WANTED —. MALE
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

PRODUCTION WORKERS
MEAT CITI EILS • LABORERS • MACHINE OPERATORS 

DAY AND .NIGHT SHUTS , •

We neęd people to learn various jobs, which we have open. No previous 
experience needed. All you need is a sincere interest in a job that gives 
you Top^ Pay in a position that will always provide for • your family.

OUR BENEFITS INCLUDE:

TOP SALARY e TUITION REFUND
PAID HOLIDAYS • SHIFT PREMIUM
VACATION 9 PRODUCT , DISCOUNTS

• COMPLETE INSURANCE PLAN

nuomos, 
jis greitai 

kiek už nuosavy
bę sumokėtus pinigus, laikant 
juos taupomoje kasoje, būtų 
gaunama procentų ir kiek da
bar namai duoda pelno nuo
momis. Paaiškėjo, kad pelnas 
iš namų nuomų yra virš 100 
dolerių į mėnesį didesnis, ne
gu būtų gaunama dividendų iš 
taupomosios kasos.

Toliau dr. Adomavičius re
feravo, kad jam besilankant 
nupirktame name, atvažiavo 
draudimo komisijos agentas 
apžiūrėti gaisravietės ir apkai- 
nuoti nuostolius. Pasirodo, 
kad jis neįvertino jų nei pusės 
draudimo sumos. Todėl dr. 
Ad. pasiūlė pasikviesti savo 
ekspertus apkainavimui susi
dariusių nuostolių ir išreika 
lauti iš draudimo kompanijos 
visą sumą. Pasiūlė gaisravie
tę nuvalyti ir naują garažą 
statyti patiems.

Pasitarus pasiūlymas buvo 
priimtas. Garažo reikalus su 
draudimo kompanija nutarta 
prašyti savo advokatą dr. K. 
Šidlauską. O tuo pasirūpinti 
pavesta valdybos pirmininkei 
Zuzanai Girdvainytei.

Iš tolimesnės darbotvarkės 
punktų pirmininkė užklausė, 
ką darysim su “Lietuviai Te
levizijoje’ pakvietimu teikti 
maistą publikai jų rengiama
me piknike liepos 11d. Nutar
ta tą dieną piknikautojus mais 

kapitalą, tu aprūpinti su sąlyga, jeigu 
Dr. j šeimininkės gaus pagalbinin

kių.
Kitame dienotvarkės klausi

me pirmininkė iškėlė reikalą i 
naujai patikrinti ir surašyti 
turimą Alvudo inventorių. Dėl 
vasaros karštu dienu dėl atos
togų meto ir dėl uogų bei gry- ; 
bų besiartinančio laikotarpio, , 
kada Alvudas ruošia išvykas į 
uogenuojus ir į miškus grybau 
ti, nutarta atidėti vėlesniam 
laikui.

Elzbieta Kleizienė priminė 
valdybai, kad Marquette Parko 
kat. parapijos salę per žiemą 
naudojus kas mėnesį vieną kar 
tą vakaronėms ir ruošiant Kū
čių vakarienę, tebėra klebo- kaleli

INSURED
SAVINGS

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

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas {vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

\ MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus Ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL.— WEDNESDAY, JUNE 23, 1971—

If you are not a citizen bring your visa

APPLY THURSDAY, 9 TO 4

3750 SO. LITUANICA AVE. 
An Equal Opportunity Employer

nui neužmokėta už sunaudotą 
elektrą ir gazą. Visų pritari
mu nutarta nedelsiant sumo-

Pasitarta ir dėl rengiamų va 
saros metu . Marquette parke 
popiečių su vakarojimais po at 
viru dangumi. Kilo klausimas, 
ar rengti vieną dieną savaitėje 
šeštadieniais, kaip praeitais 
metais, ar abi savaitgalio die
nas, šeštadienį ir sekmadienį, 
kaip kad pradėta šią vasarą.. 
Mat, nuolatinės alvudietės šei 
mininkės nusiskundė, kad 
dviem dienom paruošti užkan
dinei lietuviškus patiekalus ir 
dvi dienas aptarnauti lankyto
jus jas labai apsunkina. Reikė 
tų dar turėti pagalbos iš šalies, 
bet jos to klausimo neišspren
džia.

Nutarta tik retais atvejais 
rengti subuvimus parke dar ir 
sekmadienį, kaip Dariaus ir 
Girėno pagerbimo proga ir kt. 
šeimininkėms bus stengiamasi 
parūpinti talkininkių.

Jei kas iš moterų ar vyrų, 
paskaitę šitą reportažą, norėtų 
kartą savaitėje (arba kaip pa
sitaikys pirmadienio rytais ar 
kitu laiku) pasidarbuoti kele
tą valandų prie* išplovimo in
dų, puodų šveitimo bei stiklų 
plovimo, prašoma kreiptis Į 
Mariją Bosienęc .6751 S. Clare
mont Ave. tel. WA 5 -p 7126.

Tęsiant numatytą darbotvar 
kę, Vaikų Teatro kuratorius 
dr. J. Adomavičius pranešė, 
kad liūdno lietuviams birželio 
atžymėjimui bus parke suvai- 
dintes Gasparo^ Veličkos viena
veiksmis veikalas “Lėk, lėk, 
mano Sakalėli”. Nors tas įvyks 
dar už mėnesio, bet šiais me
tais esant sukaktuviniams me
tams nuo lietuvių naujo sukili
mo atstatyti nepriklausomy
bę, bet ją ir vėl greit praradus, 
niekada nebus per vėlu nepa- • 
mirštamą prieš 30 metų Įvyku- . 
šią Lietuvių Tautos tragediją . 
pagarbiai atžymėti.

Veikalo “Lėk, lėk, mano sa- ( 
reikiamą skaičių iš- ,

£ m

Paryžiuje policijos pareigūnai moko pradedančius motociklistus. 
Prancūzijoje motociklais važinėja ir merginos.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

50% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
su apšildymu suaugusiems Brighton 
Parke. Skambinti po 6 vai vak Tel 
376-6305

Community 
su ;Steve

Instant 
Rusinsku 

ir Vai.

spausdino ir meniškai apipavy 
dalino
Printers
(General Menager)
Krumpliu (Sales Division) prie 
šakyje. Veikalą režisuoja Al
fas Brinką. Vaidins vaikų te
atro suaugusiųjų padalinys iš 
penkių narių.

Šitą užsimojimą posėdžiau
tojai užgyrė. Kadangi klausi
mų ir sumanymų niekas nepa
teikė, posėdis buvo 
reiškiant padėką p-lei 
už suteiktą pastogę.

Išsiskirstyta iki kito
kimo, bet gal ne greičiau, kaip 
rudeniui nubaidžius vasarą.

O. Algminienė

baigtas, 
Rūgytei

su sir i n-

— Būkime pareigingi ir bi
lietus Į IV Dainų šventę, kuri 
įvyks liepos 4 dieną, Įsigykime 
kaip galima anksčiau, išven
giant susigrūdimo paskutinėje 
savaitėje, arba prie Įėjimų — 
kasoje. Bilietai gaunami Mar
giniuose, 2511 W. 69th St. 
Chicago, Ill. 60629, tel. PRos- 
pect 8-4585. International Am
phitheater salė yra vėsinama 
(air conditioned).

♦ Į IV Dainų šventę Chicagon 
liepos mėn. pirmomis dienomis 
pradės skristi — važiuoti cho
ristai iš Amerikos ir Kanados. 
Juos sutikti ir atvežti Į Jaunimo 
Centrą yra reikalingas susisie
kimo priemonių patarnavimas.

Dainų šventės Komitetas pra
šo geros valios lietuvių tam tiks
lui paskirti savo turimus auto
mobilius su šoferiais. Paskyrę 
savo automobilius šiam svar
biam reikalui bus laikomi IV 
Dainų šventės rėmėjais. Auto
mobilius prašome registruoti 
Dainų šventės būstinėje, 6643 S. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 
60629, telef. 436-5665 arba 
778-2858. (Pr).

— Ar jau jsigijai bilietą i IV 
Dainų šventę, kuri Įvyks liepos 
4 d. Chicagoje. Žinok, kad tavo 
dalyvavimas jauniesiems dai
nininkams atneš džiaugsmą, o 
suaugusiųjų dainos — Tave nu
neš J senąją tėvynę — Lietuvą. 
Bilietai gaunami Marginiuose. 
2511 W. 69th St., Chicago, Ill. 
60629: Tel. PR 8-4585. Interna
tional Amphitheater salė yra 
vėsinama (air conditioned).

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINI

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

' PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ^ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ■

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

, Valau kilimus ir baldus. 
Pilna ap drauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69+h STREET
Telu REpublIc 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

> bų. gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios ižtimokė- 
> |imo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

į^HOMĖlNSUMNO^
Call: Frank Zapolh *32®?*a 
3208% W. 95th SL & 

GA 4-8654 IWtVtAMI

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

— 11 X
A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

EXECUTIVE SECRETARY
New modem office. Typing and 

shorthand ability. Benefits.
GRAY MACHINERY CO.,

Wheeling, Illinois
537-7700

INC.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TASTEE FREEZ
Plus stock. Southwest side.
$18.500 cash.

581-1126
9 A. M. to 1 P. M. and

9 P. M. to 10 P. M.

LAIKAS DABAR!
DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 

pajamų metams, Brighton Parke, Kai
na $50,000.

4 KAMB. PUIKUS MEDINIS, nau
jas šild., garažas, arti parko. Kaina 
$15,800.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. S26.800.

2 BUTŲ MŪRINIS. 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26.500.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb.. virš $7.000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

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 neužnrašo — $33 500.

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

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdu sklypas už 
$10,900.

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

2 PO 4 Mfti?TNIS. sklent ir na^fo- 
f^t-nnis šildymas, garažas, Brigh- 

I ton
2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 

sklvnas. 41-ma ir Camnbell
PUIKUS BUNGALOW.

sklenas.' garažas. Tuoi galima 
ti. 77-fa nr^ C^l’^rnia Avė

MATSTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke

3 BINTAI ir

valgykt’a
Simais. Judri

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

iren^as 
užim-

butai

Marbiznio patalpa

so namu ir visais Įren- 
vieta.

RIG F AMITY ONLY 
1424 Nn MA9SASS0IT

! (5734 Wpst)
5 bedroom brick. 3 baths. H. W. b«at. 
Finished basement. 2 car earage New 
carpet, verv clean. 1 block to church 

and school. Owner.
237-0636

10 BUTU, mūras, alum, landai, sil.
Gražus pastatas. Apylinkė 

62-^a ir T^man. Tik $79.500
6% KAMB.. 18 metu miir.. sil. gazu. 

įrengtas rūsvs. 2V> vonios 2 antnm.
Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 

$26 900.
AUKŠTO 12 metu mūrinis ši

lima gazu. centrinis vėsinimas. ?ra?iai 
iren<?tas rū^s 2 auto garažas Beveik 
Hvięnihas sklvn*s. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. 887

2 PO 5 Mf^RTNTS Nauja šilima cra- 
zu. alnminiiaus langai. 2 automobiliu 
ęrarafcs Marquette Parke. Tik 
$28.900

3 MIEGAMU aovnaujis mūras, ši
lima ę^azn. aluminiiaus landai, cenfri- 
rię vėsinimas. 2 anfomnhiliu cmra^as, 
71-mos ir Trov apylinkėje. $29.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Trendu naujus ir perstatea senus H 

rūšių namo apšildymo pečius Ir 
nir-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas eroit. sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING A- SHEET METAL
4444 So WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VT 7-3447

BUTU 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.
TEL. — 257-5542




