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SVARBUS AUKSCIAUSIO TEISMO SPRENDIMAI
ATMETĖ MIRTIES BAUSMĘ SPECKUI, 
PATENKINO BOKSININKĄ CLAY - ALY

WASHINGTONAS.__Aukščiausias Teismas vakar paskelbė
visą eilę seniai lauktų, reikšmingų sprendimų. Vienu teismas pa
naikino mirties bausmes 35-kiems nusikaltėliams, jų tarpe Ri
chardui Speckui, laikomam Čikagos kalėjime už astuonių mer
ginų, gailestingųjų seserų mokyklos studenčių nužudymą. Mano
ma, kad Aukščiausias Teismas visai rengiasi panaikinti mirties 
bausmes Amerikoje. -

1 HANOJŲ REMIANČIOS GRUPĖS VĖL 
RENGIA DEMONSTRACIJAS SOSTINĖJE

MILWAUKEE. — Gegužės mėnesio demonstracijų Wash
ingtone rengėjai vėl sušaukė įvairias “taikos” grupes apsvarstyti 
ateities planų. Suvažiavimas įvyko Milwaukee šv. Mykolo kata
likų parapijos salėje. Tai parapijai vadovauja pagarsėjęs civili
nių teisių gynėjas kun. James Groppi. Jis atidarė ir šią konfe
renciją, perskaitydamas Milwaukee katalikų arkivyskupo William 
Cousins laišką, kuriame arkivyskupas pareiškė nepasitenkinimą, 
kad konferencija tokių grupių, kurias kursto prieš bažnyčios ir 
parapijos interesus, vyksta katalikų salėje, bažnyčios nuosavybėje.

Tris dienas “Liaudies Koalici
ja už Taiką ir Teisingumą” svar- 
sė savo veiklos planus. Konfe
rencijoje dalyvavo apie 800 as
menų,. atstovaujančių šimtui 
įvairių grupių, susijungtusių į 
šią koaliciją. Daugelis kalbėto
jų reiškė didelį pasitenkinimą dėl 
slaptų vyriausybės raportų ir do
kumentų paskelbimo' ir dėl kilu
sio triukšmo. šie dokumentai ir 
bylos teismuose padeda koalici
jos veiklai. Dokumentuose at
skleisti dalykai koalicijai jau bu
vę žinomi, apie juos dabar suži
nojusi ir plačioji visuomenė. Do
kumentų atskleidimas palengvin
siąs koalicijos veiklą.

Spaudos konferencijoje David 
Dellinger, žinomas komunizmo 
propaguotojas, pareiškė, kad 
suvažiavime vyravo nauja pa
sitikėjimo savo jėgom dvasia, 
šią vasarą koalicijos nariai rinks 
parašus po “Liaudies Taikos su
tartim”. Ji paskelbs Indokini- 
jos karo pabaigą. Koalicija su
rengs dvi demonstracijas Japo
nijoje, Nagasaki ir Hiroshimos 
miestupse. ‘"'Bus^"ptotėštuojama 

y prieš ‘ “Amerikos Kvėdarną Azi j os 
žmonių genocidą4?" v ;

' ' toliau “taikos koalicija” rug- 
sėjo mėn. rengia demonstracijas- 
Washingtone prieš naują šalpos. 
Įstatymą? Čia' daugiausia daly
vaus ^“šalpps..-teisių; organizaci- 

iš; vaikus turin
čiųnegrių.

1 š 'fSpalk> t>uš; bandoma su- 
....stabdyti visuose miestuose “biz

nį kaip paprastai”.'. Svarbiausios 
? . dempnstfmjos fvylfe Washing- 

' . tone .lapkričio' -6'‘fri7\d. d.' kada 
.. vėlybus1 Bandoma “sustabdyti 

vyriausybę”,' dar‘didesnėmis pa- 
' /stangomis, negu gegužės 1 d.

- Šiiiau^ieskbaiięijhbandys su
eiti į ryšius %u kita—“Tautine 
Taikos Akcijos koaliciją”, kuri 

N savogrupių suvažiavimą šaukia 
Nėw Yorkė šį' savaitgalį. Bus 

’?_?bąndpiria'' suderinti abiejų -gru- 
~ ‘ pių. veiklą ir strategiją. * Mano- 

' ma. kad paskutinieji slaptų Pen- 
? fagpho' raportų' atidengimai su- 

' ' / ' kels Corns’ grupėnis ‘dar 'didesnę

Maisto atsargos 
( Kambodijoje

.^.-'^NHN^ENHĄS. —. Kam- 
,.-.j?)rJįjpdijos sostinėje labai išbujojo 
,-,{.n^hąįstp atsargų sudarinėjimas ir 

t ;spekuliacija valiute- Per dvi sa- 
•<r rjęžių .ąaijas dvigubai pa-
■ yisięms užtenka

-.Įą-.,yyriąų^ytįė paleido į rinką, nau- 
c.i! ’.-h.jatspąųądįntų ^pinigų ‘iT pri- 

miestan & provincijos pa- 
0, . kankąjnąį ryžių?.; pardavinėdai- 

ma juos pigiomis, kainomis.
-1 uid?YW<teWbė tvirtina, kad toais- 

to. -atsargu, sudarinėjimas yra 
^ekonomiškai .nepagrįstas? nes 

r/; maisto visiems užtenka. Tai esąs 
. .t..j . psichologinis _; supirkinėjimas, 
-ir . komunistams ėmus terorizuoti 

sunkvežimiu vairuotojus, važiuo- 
7 i jąnčius ąu maistu į miestą. Vy

riausybė, planuoja siųsti mais
tui vežti karinius konvojus.

SAIGONAS. — Kaire vado
vybė paskelbė, kad du šiaurės 
Vietnamo pulkai perėjo demili
tarizuotą zoną iš šiaurės į pietus. 
Tai pirmas didesnis komunistų 
kariuomenės judėjimas šioj fron
to daly per trejis metus. Pietų 
Vietnamo kareiviai atsiėmė 
“Fuller” artilerijos bazę iš ko
munistų, tačiau priešo artileri
ja apšaudo visas šiaurines ba
zes.

WASHINGTONAS. — San 
Diego laikraštis paskelbė, kad 
admirolas Grant Sharp, buvęs 
Ramiojo vandenyno karinių jė
gų vadas, pareiškė, jei Ameri
ka nebūtų sustabdžiusi oro puo
limų šiaurės Vietname, ji būtų 
pasiekusi savo taikos tikslų 
Pietryčių Azijoje ir karas iki da
bar jau būtų pasibaigęs.

NEW YORKAS. — ’’Times” 
žurnalas skelbia, kad buvęs vals
tybės sekretorius Dean Rusk dar 
1961- .metais--atsiuntęs telegra
mą prez. Kennedžiui patarda
mas jam nesiųsti kariuomenės 
į. Vietnamą. Rusk buvęs vienas 
pirmųjų “balandžių” vyriausy
bėje-. ,
'■ FOLKESTONE. — Britų jū
ros narai iškėlė iš' nuskendusio 
prieš 15 metų prancūzų preki
nio laivo 60,000 butelių šampa
no, Darbo dienos pabaigoje na
rai jau nebegalėjo erti savo pa
reigų, nes šampanas buvęs tik
rai geras.

WASHINGTONAS. — Ryti
nės Afrikos respublika Malaga
sy ištrėmė Amerikos ambasado
rių, kaltindama jį, kad jis ki
šasi į šalies vidaus reikalus. Iš
tremti ir penki ambasados tar
nautojai. Barbados valdžia irgi 
kaltina Ameriką ir Britaniją pa
našiais prasižengimais ir grasi
na ištremti visus tų valstybių 
piliečius.

SYLMAR. į— Kalifornijos tu
nelio sprogime žuvusieji darbi
ninkai atkasami. Jau rasta 17 
lavonų. . ..

r„. NEW ORLEANS. — Kalėji
me kilo riaušės, kuriomis pasi
naudodami pabėgo 9 kaliniai.

Australų opozicija 
, lankosi Kinijoje 

. SYDNĖ.TUS. — Australijos 
darbo partijos vadas Gough 
Whitlam ir dar trys tos partijos 
veikėjai atvyko į Hong Kongą, iš 
kur jie rengiasi važiuoti į komu
nistinę Kiniją. Kinija pakvietė 
tos partijos, esančios Australijos 
valdžios opozicijoje, atetovus ap
silankyt Pekine. Australai gal
voja pabūti Kinijoje 12 dienų.

Delegacija žada kalbėti su Pe
kino vadais apie abiejų tautų 
santykius ir apie galimybę eks
portuoti į Kiniją didesnius kie
kius Australijos kviečių. Jei dar- 
biečiai laimėtų Australijos par
lamento rinkimus, jie užmegztų 
santykius su Kinija.

Free World
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ČIKAGA. — Po kelių gražių, saulėtų diesnų, sekmadienį Či
kagą užkaitino 101 laipsnio temperatūra, palydima tvankumo ir 
drėgmės, kuri atėjusi iš Meksikos įlankos į Viduriniuosius vakarus. 
Toks pat karštis kankino Čikagą ir vakar, oro biuras pranašauja 
tik ketvirtadienį šiek tiek vėsesnį orą. Apie 500,000 čikagiečių 
sekmadienį praleido prie Michigan© ežero, tūkstančiai išvažinėjo 
į parkus, zoologijos sodus ir miškus. Sekmadienį buvo sumuštas 
temperatūros rekordas, išlikęs iš 1944 metų birželio 27 d. Karš
čiausia diena Čikagoje yra buvusi 1934 m. liepos 24 d., kada ter
mometras rodė 105 laipsnius.

Oro biuro statistika sako, kad 
Čikagoje nuo 1872 metų tebuvo 
39 dienos su 100 laipsnių karš
čio. Sekmadienį buvojau 40-toji 
tokia diena.

Karšta saulė ištirpino asfal
tą Edeno greitkelyje. Mažiau
sias susikimšimas gatvėse įkai
tino automobilius tiek, kad jie 
turėjo sustoti. Vien ant South 
Lake Shore buvo palikti 66 auto
mobiliai.

Miestas atidarė visą eilę van
dens hidrantų, prie kurių žaidė 
šimtai vaikų. Prisigrūdę buvo 
ir Čikagos plaukymo baseinai. 
Keturi asmenys Čikagoje sek
madienį nuskendo. Policija pra
nešė, kad atėjus karščiams, žmo
nės pasidarė piktesni: 15 asmenų 
buvo subadyti peiliais, 28 buvo 
peršauti, šešios moterys išprie- 
tautos.

šitoks oras labai patinka įvai
rių šaltų gėrimų ir ledų parda
vėjams, tačiau dauguma čika
giečių laukia ketvirtadienio, ka
da iš Kanados turi ateiti vėsaus 
oro banga. Laukiama, kad sek
madienį, kada įvyksta IV-toji 
lietuvių Dainų šventė, Čikagoje 
bus saulėtas, bet vėsokas oras.

— Leipcige išleistas leksiko
nas “Fremdsprachige Schrift- 
sfeller”, pateikęs žinių apie 100 
kraštų rašytojus, priminė ke- 
lioliką lietuvių rašytojų, šalia 
mirusių K. Donelaičio, J. Biliū
no, P. Cvirkos, J. Janonio, S. Ne
ries, A. Vienuolio, A. Gudaičio- 
Guzevičiaus, dar paminėti as
tuoni lietuviai rašytojai, visi 
gyveną Lietuvoje. (E)

— Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas š. m. birželio 16 d. iš
vyko į Europą ir kelionėje išbus 
apie tris savaites. Valiūnui iš
vykus, Vliko pirmininko parei
gas ėina vicepirmininkas dr. B. 
Nemickas. (E)

— Vliko Valdybos narys Ro
mas Kėzys pasakė, pagrindinę 
kalbą Filadelfijoje, S. m. bir
želio 13 d: įvykusiame didžiųjų 
trėmimų į Sibirą minėjime, šv. 
Andriejaus parapijos salėj. (E)

Amerikos karo laive neto. 
Ii Guantanamo bazės, prie Ku
bos, įvyko sprogimas, užmušęs 
4 kareivius ir 7 sužeidęs.

Valstybės dekumentų pasi
savinimu ir jų paskelbimu kalti
namas Daniel. Ellberger vakar 
Bostone pasidavė FBI. Jis buvo 
iki liepos 15 d. paleistas už už
statą — 50,000 dol.

+ Boksininkas Muhammad 
Aly vakar buvo Čikagoje ir čia 
išgirdo apie Aukščiausiojo Teis
mo sprendimą. Jis padėkojo Ala
chui, padėkojo savo religijos 
įsteigėjui Muhammadui ir Aukš
čiausiajam Teismui. Jis buvęs* 
pasirengęs eiti į kalėjimą.

+ Transporto Saugumo tary
ba -paskelbė Washingtone, kad 
Amerikos keliu nelaimėse vis 
daugiau žūva pėsčiųjų — per me
tus apie 10,000. Per 1967-69 me
tų laikotarpi pėsčiųjų žuvo dau
giau, negu sudėjus kartu avia
cijos, jūrų, geležinkelių nelai
mių aukas, — apie 29,000 žmo
nių. Iš to skaičiaus vaikai iki 
15 m. ir senieji virš 64 m. su
darė 53 nuošimčius visu žuvu
siųjų.

Varšuvoje žaibas trenkė į 
naftos valyklą, ją uždegė, žuvo 
18 asmenų ir 56 buvo apdeginti.

AGANA. — Guamo saloje vi
ceprezidentas Agnew pareiškė, 
kad jis mielai aplankytų komu
nistinę Kiniją, nors ji ir prie
šiškai nusistačiusi Amerikos at
žvilgiu.

KANSAS CITY. — Buvusio 
prezidento Trumano žmona ligo
ninėje tikrina sveikatą. Ji yra 
86 metų. Vakar, buvo Truma- 
nų 52 metų vedybų sukaktis.

BOGOTA. — Kolumbijoje upe
liui prasiveržus per užtvanką žu
vo 15 asmenų, dar 36 yra dingę.

GREEN RIVER.—Keli aviaci
jos helikopteriai išgelbėjo 25 
skautų ekskursiją, pasileidusią 
plaukti valtimis Green River upe 
per garsius krioklius. Vienas 
skautas nuskendo.

Wallace kalboje 
nieko nebuvo naujo
TOLEDO. — Alabamos guber

natorius George Wallace daly
vavo Toledo, Ohio, savo partijos 
pietuose ir pasakė politinę kal
bą, tačiau stebėtojų, manymu,, jo 
magiškas patrauklumas jau pra
dingęs. Jam atvykus į Toledo, 
niekas jo nepasitiko su protes
to piketais ir jo kalboje nebu
vo uždegančio patoso. ’

Wallace, kuris dar nepaskel
bė savo kandidatūros į ateinan- 
čhvmetų prezidento rinkimus, 
pareiškė, kad išrinkimas bet ku
rio demokratu kandidato: šen. 
Muskie, McGoverno, Kennedžio 
ar Humphrio, padarytų Ameri
ką trečios rūšies valstybe.:

Nepriklausoma Amerikos par
tija sutraukė į Wallace pietus 
700 žmonių, sumokėjusių po 50 
dol. už lėkštę, tačiau daug da
lyvių išėjo namo nusivylę.

Indija tvarkys 
Kalkutos provinciją

KALKUTA. — Vakarinio Ben
galo provincija Indijoje turėjo, 
kaip ir kitos provncijos, savo sa
vivaldą. Padidėjus rūpesčiams 
ir iš R. Pakistano užplūdus mi
lijonams bengalų pabėgėlių, Kal
kutos savivaldybė nutarė pasi
traukti iš pareigų, perduodama 
vsą atsakomybę centrinei Indi
jos valdžiai New Delhi. -•

Kalkutoje niekada gyvenimas 
nebuvo lengvas, tačiau dabar jis 
pasidarė dar sunkesnis....Vaka
rinio Bengalo vyriausybė nebe
gali vietinėmis premonėmis iš
spręsti susidariusių problemų.

Italijos naujyiv faiisty partijos se
kretorius Giorgio A Imi ra n te džiau
giasi laimėjus parti Į ai naujy v iety 
Romos ir kity miasty savivaldybėse.

Malta nenori 
Amerikos karo laivų

NEAPOLIS. — Nauja Mal
tos vyriausybė, vadovaujama 
kairiojo darbi ečio Dom Mintoff, 
paprašė, kad iš Maltos, išvažiuo
tų admirolas Gino Birindelli, Na
ta valstybių Viduržemio jūros 
laivyno vadas.

Britų spauda paskelbė, kad 
premjeras Mintoff pranešė 
Amerikai, kad Malta nepagei
dauja Amerikos karo laivų, ku
rių eskadrilė turėjo atplaukti j 
Maltą ateinančią savaitę. Vals
tybės departamentas tas britų 
žinias patvirtino. Maltos valdžia 
siekia naujų derybų su 6-tojo 
JAV karo laivyno ir su Nata lai
vyno vadovybėmis. Malta nori 
išsiderėti daugiau pinigų už sa
vo uostų ir laivų taisymo dirb
tuvių naudojimą. ‘ ■

P. Vietnamu! reikės 
ilgos paramos

WASHINGTONAS. — Ame
rikos ambasadorius Saigone Ells
worth Bunker pareiškė žurnalui 
“U. S. News and World Report”, 
kad Pietų Vietnamo vyriausybė, 
gaudama iš Amerikos apie 2 bi
lijonus dolerių per metus kari
nės ir ekonominės paramos, tu
ri gan geras viltis spirtis prieš 
komunistus ir gali išvengti oku
pacijos, nors Amerikos kariniai 
daliniai ir būtų atitraukti.

Ambasadorius pareiškė, kad 
svarbiausia. būtu vietnamiečiu 
kovos dvasia, kurią, jo manymu, 
vietnamiečiai turi. Amerikos 
parama, tačiau, būtų reikalinga 
dar daug metų, po 2 bilijonus 
dol. per metus.

Koncertas apvylė 
kulto šalininkus

McCREA. — ”Rock” muzikos 
kulto jaunuoliai, susigrūdę j so
jos pupelių laukus prie Atchafa- 
laya upės krantų, liko nusivylę 
ir nepatenkinti. Vienu metu 
koncertų klausėsi apie 100,000 
barzdotų, plaukuotų jaunuolių, 
šimto laipsrtių temperatūra ver
tė daugelj išsirengti iki nuogu
mo. Narkotikų, ypač “kietųjų”, 
naudojimas peržengė visas, ank
sčiau tokiuose koncertuose ma
tytas ribas. Apie 50 jaunuolių 
buvo suimti, du paskendo upėje.

Dalyviai, matę .ir kitus pana
šius “koncertus” sako, kad kul
tas Amerikoje jau silpnėja ir šis 
nepavykęs koncertas būsiąs kal
tas dėl to kulto visiško išnyki
mo., Koncerto rengėjas, 28 m. 
Steve Kapelow tvirtina, kad vie
tinė valdžia Louisianoje trukdė 
rengėjams pasirūpinti tualetais, 
geriamu vandeniu ir maisto pri
statymu. Koncerto laukai tapo 
dvokiančia, atmatų pilna dyku
ma.

Aukščiausias Teismas paten
kino- ir boksininko Muhammad 
Ali; anksčiau buvusio Casius 
Clay, apeliacija, nuspręsdamas, 
kad žemesnieji teismai, nuteisę 
Alį už neėjimą į kariuomenę, 
pasielgė klaidingai, nes nedarė 
jam išimties, kaip nusistačiu
siam prieš visokius karus dėl re
liginių įsitikinimų.

Boksininko Ali byla tęsėsi jau 
4 metai 2 mėnesiai. Boksinin
kas turėjo nemažai pinigų, to
dėl, nusisamdęs gerus advoka
tus ir sumokėjęs jiems apie 250,- 
000 dolerių, dabar išsisuko nuo 
karinės tarnybos. Nemažai lė
šų jo gynybai surinko ir “Le
gal Defense Fund” bei “Ameri
can Civil Liberties Union”. Sa
koma, kad neturtingas, be šali
ninkų, jaunas vyras už atsisaky
mą tarnauti kariuomenėje būtų 
dabar' bebaigiąs kalėjime savo 
bausmę.

šis teismo sprendimas patvir
tino, kad Ali tikrai buvo nusista
tęs prieš karą ir kaip nuoširdus 
“Islamo Tautos” narys turėjo 
būti atleistas nuo karinės tarny
bos., Tuo pačiu teismas patvirtir 
no, kad Juodieji' Musulmonai ga
li būti laikomi religine organi
zacija, kaip ir kitos Amerikos 
religijos. Toks sprendimas yra 
šiai musulmonu sektai didelis 
laimėjimas. '"-"--j--.

* ' - 1 ■ ’ - * „

Pakistanas turės 
smarkiai taupyti

ISLAMABAD. — Pakistano 
vyriausybė paskelbė naują, ge
rokai sumažintą biudžetą, kuris 
numato turėti 76 milijonų defi
citą. Biudžete, vis dėlto, nesu
mažintos, bet padidintos išlai
dos kariniams reikalams, ku
riems skiriama 38.7,% viso biu
džeto.

Pakistane pernai siautė saus
ra, vėliau audros nuteriojo Ry
tinio Pakistano pakraščius, pa
galiau šiais metais įvyko Rytų 
Pakistano bengalų sukilimas, pa
reikalavęs daug išlaidų. Blogiau
sia, kad žiaurus to sukilimo mal
šinimas neigiamai paveikė daug 
vyriausybių, anksčiau davusių 
Pakistanui ekonominę paramą. 
Ji buvo sumažinta, ar visai nu
traukta, nors ir laikinai, kaip 
Amerikos atveju.

Naujas Pakistano biudžetas 
padidina mokesčius liuksuso pre
kėms. Pasveikinimo kortelės, 
cigaretės, vedybų ceremonijos, 
net nuotakų kraičiai apdėti nau
jais mokesčiais. Gyventojai ra
ginami suveržti diržus ir taupy
ti. Vyriausybė rengiasi daugiau 
mokesčiais apkrauti turtuolius 
dvarininkus, žmonės kalba, kad 
visą Pakistaną valdo 22 milijo
nierių šeimos.

Pakistano spaudoje labai pik
tai kalbama apie valstybes, ku
rios nutraukė duotą paramą. Jos 
tuo parodančios, kad kišasi į Pa
kistano vidaus reikalus. Spaudo
je siūloma arčiau glaustis prie 
Kinijos, kuri viena palaikiusi 
Pakistaną jo sunkumuose su R. 
Pakistano sukilėliais.
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kimę tvarkytis, nuo -savęs. To
kie per visą, dieną, sėdėjimai prie

pakęsime savo tarpe tokį, bei 
panašų savos sveikatos žalojimą 
— pareis nuo mūsų šiandieni
nių su sveikata tvarkymosi įvai
riopų pastangų. Niekas kitas už 
mus nepagerins mūsų sveika
tos. Ją tvarkykime patys. Jau 
šiandien liaukimės save, apgau- 
dinėję vien tablete .pasitikėję, 
kada reikia patiems dėti visas 
pastangas savo sveikatos nepa- 
gadinimui.

maistą nati-
- kūnui. Ta-

GERI ĮPROClAJį - SVEIKATOS RAMSČIAI

“Gauti mušti nieko nereiš- 
Bet daug reiškia kas mušė.

-t- u (Napoleonas)

Į ką jaunas įprasi, tą senas teberasi.
Lietuviška išmintis

Pradėkime maitintis sveiku 
maistu.. Juoda rūginę ar kviečių 
daigų duona, tebūna mūsų pa
lydovė. Vaisįų sunka tetampa 
mūsų gėrimas. Liesa mėsa, sū
ris su varške, rūgusis pienas, 
pasukos — tegul tampa mūsų 
mitybos pagrindu.

Išvada. Kol dar laikas, 
tvarkykime savo sveikatą per 
tinkamą, maistą ir tik per nau
dingą gėrimą. Tada, męs ilgiau
siai užlaikysime savas prigim
tas jėgas. Tai bus mums mūsų 
saulėleidžio laimingumui didžiau
sias užtikrinimas.

čią aišku, kad šiandien visiems 
reikia atsisveikinti su cigarete 
bei kitokiu tabokos vartojimu-. 
Neiprąs rūkyti mūsų, vaikai į 
mus nerūkančius nusižiūrėję. 
Dabar reikia su visomis blogy
bėmis, įskaitant ir rūkymą, ko
voti visuomeniniu būdu. Turi 
tvarkytis ne tik mūsų vienų 
šeima, bet ir visos kitos. Tada 
pranyks aplinkoje esančios pa
skatos į nesveiką gyvenimą.

Visiems didelė nauda bus iš 
pašalinimo vieno sveikatos prie
šo iš sayo tarpo. Labai laimin
gų dienų susilauks senelis, ne
įpratęs rūkyti iš ųaunų dienų. 
Visi dabartiniai rūkoriai seneliai 
stenkitės, suimti save nagan, te
gul’ bus paskutinė jūsų burnoje 
šiandien surūkyta cigaretė. Ki
taip. — jūs kirsite šaką ant ku-

I sų Maskvos pavergtų tautų na- 
esančius laisvame pasauly

je, ir visus laisvę mylinčius žmo
nės visame pasaulyje kviečiant 
demonstruoti reikalaujant grą
žinti laisvę Albanijai, Bulgarijai, 
Čekoslovakijai, Estijai, Vengri
jai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, 
Rumunijai ir kt.

Manifeste minimas prieš vos 
7 mėnesius įvykęs Lenkijos Pa
mario laivų statyklų darbinin
kų sukilimas prieš komunistų 
priespaudą; tame sukilime Mas
kvos pastumdėlis Gomulka su 
savo lenkiškais enkavedistais nu
žudė 45 ir sužeidė 1,165 darbi
ninkus.

JAV Kongreso 1959 metais 
įvesta kasmetinė Pavergtųjų 
Tautų Savaitė, kuriai deklaraci
ją pasirašė anuometinis prezi
dentas Eisenhoweris, šiemet bus 
nuo sekmadienio liepos 18 d. iki 
šeštadienio liepos 24 d. imtinai. 
Tuo tikslu manifestą šiemet iš
leido ir pasirašė American 
Friends of Captive Nations pir
mininkas Christopher Emmett 
ir Pavergtųjų Tautų Komiteto 
pirmininkas Vasile Germenji.

Manifeste atsišaukiama į vi-

judėjus yra tikras savo sveika, 
tos iš visų pusių žalojimas. Nėr- 
vinimas, kad cento nepraras
tum, neėmkuas skysčių, nesisti- 
prinimas geru maistu ir nedar
bas, tai vis savižudystės įran-

Dažnai, mes pąvėlųotąi sten- įrips patys sėdite. Tadą bet koks 
giamės atstatyti jau senai pra
rastą sveikatą. Daug lengviau 
būtų buvę, jei mes laiku nebū
tume sagos, sveikatos, žudę- įvai
riais blogais. įpročiais, štai kad 
ir tokia cigąretė — ji vieną vie
nintelė pajėgia sunaikinti 25 mg. 
mūsų kūne besirandančio vita
mino C. O vitaminas C tarpinin
kauja sierai; jungiantis su choles
teroliu. Susidaro labiau tirpsta- 
rna medžiagą, kuri lengviau esti 
iš kūno šalinama per tulžį. Tai
gi vitaminas C yra mūsų talki
ninkas kovoję, su skleroze. Kol 
tO) nežinojom, rūkymą galėjom 
laikyti vięn blogu įpročiu. Da-

Ph. D. vadovaujami mokslinin
kai susekė ir mediciniškoj spau
doj paskelbė faktą, kad, ilgesnį 
laiką vartojant alkoholį, ima ne
pajėgti pasisavinti baltymus — 
proteinus iš'žmogaus suvalgo
mo maisto. Gaunasi liga, vadi
nama Chronic Brain Syndrome. 
Tai žmogus lepšė yra tas per al
koholį praradęs’ smegenis sutvė
rimas. Nei jis; gyvena, nei jis 
miršta. O tik-taip sau savo ir 

•' . 'i. . . .artimųjų gyvenimą sunkina 
įvairiopai. Nepajėgiant smege
nims gauti svarbiausios savo 
veiklai žaliavos — baltymų iš 
maisto, jų veikimas sutrinka — 
ir tai. vien dėl girtavimo gali 
atsitikti; Ar mes dar ir toliau

0 Ar žinote, kad Kaukazas 
viena iš nedaugelio žemės vietų, 
kur tiek daug įvairių kalbų? Be 
milijoninių tautų'—* gruzinų, 
azerbaidžaniečių ir armėnų, čia 
gyvena tautos, tautelės, turin
čios tik po kelis tūkstančius žmo
nių. Pats margiausias Dagesta
no rajonas, čia gyvena 30 tau-

Pasiskaityti. Medical Tribune, 
I Vol. 12, N,o. 24, June 23, 1971.

+ Chip-Proof, Rust-Proof
- Stainless Steel Tub

+ 24.Hour Automatic Soak Timer
+ Infinite Wafer Level
+ Flotation Rinse and .
) Light Indicator /

+ Durable Press Cycle

VISĄ LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRĄS 

GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS M0DERNI$- 

KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
ĘUGJPięCIO 15. IX VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ

Įvyks nuo liepos 18 iki 24 d. 
imtinai

nesota universitete dirbančiojo 
gydytojo Robert Good, suradimą, 
kad tinkamą dieta kelia žmogaus 
atsparumą prieš vėžį. Susekta, 
kad suliesėję žmonės apturi sa
vo krauju j e tokias medžiagas, 
kurios nužudo pirmą atsiradu
sią vėžinę celę žmogaus kūne. 
Taip liesas žmogus dažnai ir te
gauna vėžio, nes jis prasideda 
tik nuo vienos vienintelės celės 
mūsų kūne. Per1 įvairias įta
kas — dažnai per'viTųsus — ko
kia nors mūsų kūno celę išsigim
sta, vėžine virsta.. Jei ji pačio
je pradžioje nenužudomą, jį ima 
veistis. Tada tik lieka laiko klau
simas, kada žmogus bus ant 
menčių paguldytas.
Pradėkime vien tik gerą gazoliną 

savo kūnai naudoti
Į ką jaunas įprasi, tą senas te

berasi. Valgymo įpročiai pas 
pagyvenusius lietuvius esti įsi
gyti jaunystėje, net ankstyboje 
vaikystėje. Užtai šiandien kiek
vienas pradėkime maitintis da
bartiniam medicinos mokslui at
sakančiai. Tad pradėkime vien 
tik gerą gazoliną - 
doti savai mašinai 
da susirgimai rečiau mums pasi

taikya 
žmofub, labai sėkmingai gin
sis nuo ligų. O susirgus, toks 
sveikai besimaitinęs asmuo leng
vai pajėgs pildyti gydytojo jam 
skirtą dietą. Dabar virš 65% 
pacientų nepildo gydytojo nuro
dymų mityboje, nes nepajėgia 
atsikratyti nesveikų valgyje 
įpročių.

žinokime, kad; niekas dėl mū
sų ligos neverks^ verksime mes 
patys. Vieni mes kentėsime vį-

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

— JONAS ADOMAVIČIUS, M.. P. _____

■

j? Riebalai — senatvės pančiai

Nė vienas nesulaukime senat
vės būdami nutukę — suliesėki
me dar gerokai prieš, pensijos 
amžių. Mat, apsaugai nuo skle
rozės gydytojų komisija '— In- 
ter-Society Commission for 
Heart Disease Resources on Pri
mary Prevention, of Arterioskle- 
rotic Disease — pernai gruodžio 
mėnesyje paskelbė mediciniškoj 
spaudoj, kad visi žmonės turi 
keisti savo valgius 'sveikesniais. 
Ypač linkusieji i ankstybą sklero
zę turi tvarkytis su maistu. Vi
siems mums šiandien reikia tik 
tiek valgyti, kad palaikyti, ir iš
laikyti normalų svorį. Susitvar
kius su nutukimu, dažnai be jo
kio kito gydymo susitvarko pa
keltas kraujospūdis. O jis yra 
vienas senatvės -pagreitinto j as. 
Numetus perdidelį svorį dažnai 
susitvarko senesniems atsiradu
si cukraligė ir perriebus krau
jas. Užtai visą savą mitybą taip 
sutvarkykime, kad būtume, so
tūs ir darbingi- su mažiausiu 
maisto kiekiu, čią liesa mėsa, 
varškė, liesas sūris yra visiems 
naudingi valgiai. Riebalų ne
daug vartokime, sų mėsa jų 
mums užteks.

Dar vieną gerą medicinišką

DZ1E AVĖ. PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS , ‘

gydymasis bus tik savęs apgau- 
dinėjimas. Ypač dabar, kada 
nėra daug žmoniškumo senelių 
ręikąĮąmą rodomą, reikią, visiems 
seneliame inrfi savo sveikatą sau
goti kaip galima stropiau.

Štai pavyzdys, kaip save mes 
baigiame per anksti per cigare
tės vėžį į plaučius prisišaukda
mi. Vos pusamžio sulaukęs vy
riškis ėmė kosyti, liesėti, daž
nai slogomis negaluoti. Peršvie- 
tus plaučius rasta dešinėje pu
sėje dėmė. Ji pasirodė esanti 
plaučių vėžio pradžia. Teko vi
są dešinį plautį prašalinti. Ta
da kairysis plautis vienas dirb
damas, išsiplėtę, žmpgus ėmė 

’dusti; turėję, darbą mesti ir pra
šyti Federalinės valdžios pensi
jos. Dabar jis ne du pokelius 

^cigarečių rūko, bet tik keturias 
per dieną. Taigi nesveikas įpro
tis ne tik vėžį plaučiuose paso
dino, bet ir po operarijos žmo- 

:gus nesiliauna savęs žudęs — 
jau su vienu persiplėtusiu plau
čiu. dųsdąmąs dar vis nuo. savo 
priešo, nepasiliuosuoja. Neįpra
tusiam. rūkyti atrodo, kad. bai
siai žiauriai saye baudžia, kiek
vienas rūkorius.,- Tai baisiausias 
.Sibiras — patys, rūkoriai save į 
.tokią vietovę ištremia-

Svaigalai — antras peilis 
‘ sau po kaklu

; Taip, pat nįękę, geijo. medici
ną nepramato, ir geriantiems 
svaigalus. Kalifornijos univer
sitete chemiko, Sujatą, Tevari,
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JURGIS JALINSKAS

LIETUVIŠKOS ŠVIESOS ŽIDINYS BOSTONE
(Padrikas

Dabar net dienos šviesoje 
žvirblių balsais čirškiama;

“Lietuvybė ir lietuviška veik
la Amerikoje jau seniai būtų ko
jas nukračiusi, jegu ne nauja 
lietuviškojo kraujo transfūzija, 
kurią II-jam pasauliniam karui 
pasibaigus, 1948-52 m. laikotar
pyje, atvykę iš sugriautos Vo
kietijos dipukiški tautiečiai įlie
jo besilpstančiam lietuviškumo 
organizmui. Geras, šventas, kil
nus pasitarnavimas ankstesniem 
čiabuviams, o nemažiau ir sau 
patiems. Dėl to nevertėtų strak
sėti iki padebesių:

Jeigu ne ankstesnieji, taria-

reportažas)
mai impotencijos lietuviškume 
grasomi, tai naujieji transfūze- 
riai nė kojos nebūtų galėję įkel
ti į šį, Laisvės statulos globoja
mą kraštą. Bepigu povo pasipū
timu didžiuotis ir girtis ant ga
tavai paruošto lesalo. O kas tą 
lesalą, visokių draugijų, orga
nizacijų, sąjungų, klubų, para
pijų, lietuviškų leidinių (laik
raščių ir knygų pavidale) parū
pino ir išpuoselėjo? Ar ne, daž
niausiai, mažamoksliai lietuviai 
berneliai ir mergužėlės ? Tai 
dar neseni istoriniai faktai: ir 
vieni, ir kiti juos saviškai atsi
mename.

Now at GLASER’S

10 YEAR TRANSMISSION PARTS WARRANTY*
♦10-YEAR WARRANTY 

ON TRANSMISSION PARTS 
Speed Queen washer transmissions 
consisting of the case, rocker arm, 
Gnk, crank gear, drive gear, con
necting rod,, pinion and clutch arm 
are warranted for ten years from 
date of installation by Speed Queen, 
A Division of McGraw-Edison Com
pany. ff any of the above listed 
parts faS within the 10-year war
ranty period as a result of a mans- 
factoring defect, they wffl be 
replaced. L^xjt charges incurred is 
fe rancval and replacement of 
such parts are the responsmility of 
the owner unless fte one year war- 
raSy responsbiEy of the Speed 
Queen dealer applies.

EASY TERMS COME IN TODAY!

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

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

ĮįįgSPEED QUEEN.

WRINGER SPECIAL
BIG 20 gallon tub

Raginkite savo apylinkę 
augzz = žazz-yM^

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.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

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

Ir leidosi šičion, ankstesnių 
lietuvių — čiabuvių parūpintos- 
na pastogėsna “dievo paukšte
liai”, ir, pasidairę, sukėsi sau 
gūžteles tolėliau, o dažnai ir ten, 
kur ankstesniųjų dirva buvo iš
purenta ir sėjai paruošta.

O ką galima prikaišioti Bos
tonui? Ar jis nėra buvęs pir
muosius žingsnius šitame kraš
te žengiantiems lietuviams prie
globsčiu nuo praeitojo šimtme
čio? Ar ne čia, Naujosios Ang
lijos sostinėje, lietuviai pradėjo 
pastoviau kurtis 1880-90 metais ? 
Taigi, taip yra buvę.

Ir daug kultūrinių žingsnių 
lietuviai čia yra įmynę. Pavyz
džiui, tik vieną, bene, labiausiai 
ryškią pasirinkę, pasižiūrėkime: 
— spaudą:

“1895 čia kun. J. žebrys du 
mėnesius leido Bostono Lietu
višką Laikraštį; 1905—1906 Ge
diminas su Mickevičiumi leido 
Vaistininką; Nuo 1905.II.9 eina 
Keleivis, nuo 1908 virtęs socia
listiniu laikraščiu” (savaitraš- 
ču. J.) ; 1908—1909 čia ėjo Tė
vynė, nuo 1910 išsikėlusi Į New 
Yorką; 1908 J. Ugaudas leido 
satyrinę. Raganą; 1909 ėjo juo
kų laikraštis Dagis, 1910 išsi
kėlęs į Chicagą; 1910 juokų laik
raštis^ Pipiras 1 (leido Dono Ka
zokas-J?'Mickevičius; 1911 so
cialistinė Laisvė, vėliau išsikė
lusi Broklynan ir virtusi bol
ševikine. 1914—1918 ėjo tautinė 
demokratinė Ateitis, 1918 pa
keitusi savo vardą į Sandarą ir

NSURCI

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000. 

1928 išsikėlusi į Chicagą; Nuo 
1917 ėjo Darbininkas, kurį nuo 
1951 perėmė pranciškonai ir iš
kėlė į Brooklyną, N. Y.; 1952 
trumpai leistas Rytas; 1943 įs
teigtas jėzuitų leidžiamas laik
raštis žvaigždė, kurį laiką ėjo 
Bostone, paskiau išsikėlė į Chi
cagą;

žurnalas Vytis, “JAV lietu
vių katalikų jaunimo organiza
cijos Lietuvos vyčių organas 
— iliustruotas mėnesinis žurna
las Chicagoje. Pradėtas leisti 
1915.X.21...”

(Pirmieji du žodžiai — “žur
nalas Vytis”, ženklinantieji, kad 
tas žurnalas buvo pradėtas leisti 
Bostone, paimti iš L. Enckl. III 
tomo 161 psl., o kiti to sakinio 
teigimai paimti iš L. Enckl. 
XXXIV tomo 408 pis. Kuriame 
tome yra melas — teatsirokuoja 
patys skaitytojai, šių žodžių ra
šytojas jiems čia negali padėti. 
J.).

1915—1917 ėjo satyros Žvirb
lis; 1930 Tarpininkas, J. Ker- 
diejus leido Bitę, Mickevičius 
Atgimimą; 1933—1935 saty
ros Išmintis; Nuo 1947 socia
listinės minties žurnalas Darbas, 
(ėjęs iki 1960, jo vietą 1971 m. 
pirmuoju numeriu užėmė Min
tis, leidžiama Anglijoje. Adre
sas : “Mintis”, Lithuanian House, 
1 Ladbroke Gardens, London, 
W. 11. Great Britain). (Anks
čiau Įvardyti duomenys, išsky
rus paskutines keturias eilutes, 
paimti iš L. Enckl. III tomo, 161 
psl.).

Net širdis apsąla kiekvienam 
bostoniškiui: kiek daug lietuviš
ką gyvastingumą ženklinančių 
leidinių čia yra gimę! Dar ir da
bar tebegyvenančių: Tėvynė, 
Sandara, Vytis, ?), Darbinin
kas, bolševikinė Laisvė ir Bos
tonui ištikimiausias, niekad ne
pavargstantis Keleivis su savo 
nuolatiniais palydovais — Mai
klu ir jo tėvu.

Visi kiti čia gimę, kaip laive
lis ežero bangose: pasirodė, pa
sisiūbavo, pasisiūbavo ir... din
go mirtim alsuojančiuose rū
kuose... arba susirado geresnes 
gyvenvietes.

Tik vienų vienintelis, tas ne
pavargstantis Keleivis, kaip at
kaklus knygnešys Rusijos caro 
•priespaudos gadynėje, buvoda- 
mas Bostone, neša džiugias, o 
kartais ir graudžias žinias apie 
Bostono lietuvių veiklą lietuviš
ką jaunimą ir to lietuviško jau
nimo lietuvišką dvasią puoselė
jančią palaikančią, žadinančią 
ir stiprinančią tvirtovę — šeš
tadieninę Lituanistinę Mokyklą.

šeštadieninės — lituanistinės 
mokyklos — naujųjų, po II-jo 
pasaulinio karo į Šį kraštą atka
kusių išmislas. Kadangi ne vie
nas jų atsikėlė į čia su savo 
jaunuoju prieaugliu, kuriam 
reikėjo parūpinti jų lietuvišką 
dvasią ir sąmonę išlaikančių ir 
stiprinančių “medicinškų” bran
genybių. Ir jos buvo surastos 
tose šeštadieninėse lituanistinė
se mokyklose. Po poros dešim
čių metų matome, kad toji išmo
nė buvo ir tebėra niekuo kitu ne
pakeičiama tautinė vertybė.

Tačiau ir čia neapsieita be 

ankstesniųjų čiabuvių visokerio- 
i pos paramos. Du galingiausi ba- 
stijonai, išlaikę šiame krašte lie- 

' tuviškumą, buvo; visokių pa
kraipų periodinė spauda ir liętu- 

Į viškos parapijos. Tuo nenorima 
i nuneigti kitų (organizacijų, 'Są
jungų, lietuviškų klubu ir dąu- 

I gelio kitų) lietuviškų sambū- 
i rių nuopelnų, bet pirmosios ;dvi 
vis vien yra buvusios vyriau
siuose postuose.

Grįžtame į liostoną. “Lietu
vių parapija So. Bostone pradė
ta organizuoti 1895”... “susida
ręs komitetas sutelkė lėšas ir pa
statė bažnyčia West 5-je gat
vėje So. Bostone 1902 m., bet 
negalėjo būti atidaryta, nes sta
tybos komitetas nęnorėjo jos 
pavesti B(ostono) arkidiocezi- 
jai...” Tiktai 1904.4.31 galuti
nai buvo sutvarkyti reikalai ir 

) bažnyčia atidaryta”. (Žinios im
tos iš L. Enckl. III 1.156-7 psl.).

Toji bažnyčia ir prie jos esą 
mokykliniai pastatai ir šiandien 
lietuvių tebenaudojami savo re
liginiams ir jaunimo švietimo 
reikalams.

Čia: “Nuo 1949 šeštadieniais 
tos mokyklos patalpose veikia 
šeštadieninė mokykla, lankoma 
150 mokinių, daugiausia ateivių 
vaikų. 1949—1951 mokyklą ve
dė V. Kulbokas, nuo 1951 iki 
1956 Kazys Mockus” (I. Enc. III 
t.). Mockui pasitraukus, mokyk
los vedėju buvo p. Girnienė, iš 
kurios tas pareigas 1958 metais 
perėmė rašytojas-poetas, teatra
las ir pedagogas Antanas Gus- 
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[taitis, kuris iki pat šios dienosi 
nepamainomas tei>estovi tame 
poste.

Iš pradžių tąja mokykla rū-i 
pinosi ir ją. iš^ė specialus ko-! 
miteta.š, kaip ir draugijėlė lie- 
tuviš^pmui .remti. Ro .kurio Jair i 
ko tas sambūrėlis “pavargo” ir 
išblėso, t3dči'buvo surasta kita 
išeitis, šūkitf: “Mūsų vaikai, 
mes jais ir rūpinkimės”. Tuo 
būdu Bostono šeštadieninės li-^ 
tuanistinės mokyklos išlaikymo 
ir jos puoselėjimo našta užsigo-, 
žė ant tą mokyklą lankančių vai
kų tėvų pačių. Ir jie, o ne kas 
kitas, jau kelioliktus metus tą 
naštą kantriai ir sumaniai te- 
betempia. , ..

Ne taip sau, padrikai, išsi
blaškiusiai, bet tvarkingai, or
ganizuotai, pareigingai. Spren
džiamąjį balsą visuose tos mo
kyklos reikaluose turi tėvų su
sirinkimai, kurie šaukiami svar
biam rūpesčiui iškilus. Tėvų su
sirinkimai tai, tarkime, “vyriau
sias štabas”, senatas ar kongre
sas.

O vykdomasis to “vyriausiojo 
štabo” organas yra kasmet nau
jai išrenkamas “Tėvų Komite
tas”, susidedąs iš penkių asme
nybių. (Pirmininkas, vice-pirmi- 
ninkas, sekretorius, kasininkas, 
narys). Tai jis įpareigotas su
ieškoti mokyklai vedėją ir iš
maldauti jo sutikimą tas parei
gas prisiminti; tai jo pareiga 
suregistruoti praeitais mokslo 
metais buvusius ir naujai atei
siančius mokinius, (kartu para

ginti tuos tėvus, kurie turi mo
kyklinio amžiaus vaikų, bet ne
paslenka juos įrašyti į tą litua
nistinę mokyklą) ; tai jo pareiga 
išrinkti iš mokinių tųvų jų pačių 
nathrtą mokėti mokestį į mo
kyklos išlaikymo “iždą”; tai jo 
pareiga susitarti su “Šv. Petro 
parapijos”’ klebonu dėl mokyk
linių patalpų; tai jo pareiga su
ruošti, Bostone tradiciniu vir
tusį “Lituanistinės mokyklos po- 
būvį-vakarą”, kuris įneša ne
menką duoklę tos mokyklos iš
laikymui. Jeigu mokinių tėvų 
įnašo ir tradicinio parengimo 
duoklės neužtenka visoms išlai
doms apmokėti (mokestis už pa
talpas, kuklios algos vedėjui ir 
mokytojams, dovanėlės knygų 
pavidale pasižymėjusiems moks
le ir baigusiems tą mokslą mo
kiniams ir dar nemažai kitokių 
iškasčių) prisieina tam Tėvų Ko
mitetui dairytis kitokių pajamų 
šaltinių. Ar tai iš draugijų (Lie
tuvių Pilięčių klubo, LB-nės, In- 
žlnierių-Architektų S-gos sky
riaus ir net pavienių geradarių).

Taip ir gyvuoja tas lietuviš
kas šviesos židinys Bostone. Ku
klus, bet rezultatais našus: jau 
dvidešimt dvejis metus! Per tą 
laiką išleista net 21 lietuvių jau
nuolių abiturientų laida.

(Bus daugiau)

S Nėra nieko malonesnio 
kaip gero draugo draugystėje 
tylėti kai įdomi tema.

(Britų aktorius Alex Guinnes)
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JAV nepripažįsta rusų pretenzijų
Sovietų Sąjungos policijos ir karo jėgos okupavo 

Lietuvą, Latviją ir Estiją, ir prievarta bei apgaule prisi-

The New World informacijoje 
iš Vatikano išsamiai atpasakoja 
popiežiaus neseniai paskelbtus 
“didelius pakeitimus tikslu pa
greitinti Bažnyčios teismuose 
visame pasaulyje užsigulėjusias 
vedybines bylas”. Savo paskelb
tame naujajame dokumente po
piežius motu proprio (savo nuo
žiūra) siekia supaprastinti tai

sykles išspręsti byloms, kur san
tuokos vertė yra abejotina, šis 
popiežiaus patvarkymas pradės 
galioti nuo ateinančio spalio 1 d. 
visuose Bažnyčios teismuose 
“kol bus paskelbtas naujas kano
nų įstatymų kodeksas”, kurio 
revizija buvo pradėta dar prie 
popiežiaus Jono XXIII ir iki pa
baigos dar truksią “eilė metų".

jungė šias valstybes prie Sovietų Sąjungos. Panašiai ru
sai elgėsi ir kitose rytų Europos srityse, prisijungdami 
tautas ir didžiausius žemės plotus prie Sovietų Sąjun
gos, Rusai yra Įkėlę koją į Lenkiją, Vengriją ir Čekoslo
vakiją, kurias taip pat planuoja pirma pasitaikiusia pro
ga prisijungti prie Sovietų Sąjungos.

Sovietinio imperializmo atstovai panašiai elgiasi ne 
tiktai sausumoje, bet ir jūrose. Jau kelintas metas so
vietų valdžios propagandos agentūros organizuoja Bal
tijos jūros savaites. Šia proga sovietų karo laivai nedi
delėm Pabaltijo valstybėm parodo savo galią, spauda ir 
radijas pripasakoja įvairiausių nesąmonių apie sovietų 
karo laivyno žygdarbius ir Baltijos pakraščiuose gyve
nančioms tautoms nešamą taiką ir ramybę. Rusai ban
do kitus Įtikinti, kad niekas neturi teisės įkelti kojos į 
Baltijos jūrą, nes tai esąs Sovietų Sąjungos ir kitų Bal
tijos pakraščiuose esančių valstybių ežeras. Uždarius 
Baltijos jūrą kitų valstybių laivams, vyriausiu to ežero 
skerdžium būtų Sovietų Sąjunga. Vargas būtų tai tau
telei, kuri drįstų ruso neklausyti.

Bet visai kitaip į šį reikalą pažiūrėjo Amerika. Jai 
Baltijos jūra nėra sovietų ežeras, bet tarptautiniai van
denys. Juose gali plaukioti ne tik sovietų karo laivai, bet 
ir kitų tautų karo ir prekybos laivai. Nėra jokio tarp
tautinio susitarimo,, kuris būtų leidęs rusams Baltijos jū
rą paversti sovietų ežerui Kol tokio susitarimo nėra, tai 
į Baltijos jūrą ir josios uostus turi teisę įplaukti ne tiktai 
karo, bet ir prekybos laivai. ' v

Gegužio pabaigoje rusai ruošė Baltijos Jūros Savai-

paplaukiojo Baltijos jūros vandenimis ir įplaukė į Kie 
lio uostą.

Šis Amerikos karo laivų žingsnis sukėlė didžiausią 
pasipiktinimą sovietų valdžios sluoksniuose. Šiuo savo 
žygiu Amerikos karo laivai sugriovė jau kelintas metas 
lipdomą sovietų propagandos mitą. Jis pasakė rusams ir 
kitoms Baltijos pakraščių tautoms, kad Baltijos jūra 
nėra sovietinis ežeras, bet tarptautiniai vandenys. Kad 
į Baltijos jūrą gali įplaukti ne tik prekybos, bet ir karo 
laivai. Ir svarbiausia, kad kitų valstybių laivams nerei
kia prašyti sovietų valdžios leidimo įplaukti į Baltijos 
jūrą. Sovietų propagandos agentūrų skelbiamas mitas 
yra tiktai jų pačių išmislas. Kitoms valstybėms jis ne
privalomas.

Šis galingas Amerikos eskadros įplaukimas į Balti
jos jūrą, birž. 17 d. aprašytas pirmame Naujienų pusla
pyje, sukėlė pasipiktinimą sovietų valdžios sluoksniuose, 
bet jis labai patiko suomiams, danams, norvegams ir 
švedams. Danai drįso drąsiai atsikirsti rusams savo spau
doje. Sovietų laivyno sluoksniai skelbė, kad iš Amerikos 
lėktuvnešio buvo pakilę du karo lėktuvai ir nusileido 
Bornholm saloje. Danai jiems atsakė, kad į Bornholm, 
salą buvo atskridęs tiktai vienas malūnsparnis, o ne du 
Amerikos karo lėktuvai. Malūnsparnis Bornholm saloje 
paleido danų jūrininką, kuris nurodė Amerikos karo lai
vams, kaip saugiai praplaukti uolėtus sąsiaurius. Rusai 
labai atidžiai seka laivų judėjimą, bet jie nematė, kaip 
danas jūrininkas Įlipo Į Amerikos karo laivą. Jie paste
bėjo, kaip Amerikos helikopteris iškėlė tą jūrininką 
Bornholmo saloje. Rusų žiūronai, matyti, iš blogo-stiklo.- 
Į Bornholmo salą nuskrido vienas malūnsparnis, bet ru
siški žiūronai Įžiūrėjo vieną malūnsparnį ir vieną karo 
lėktuvą.

Amerikos karo laivai priminė visoms Baltijos pa
kraščių tautoms, kad rusai neturi teisės Baltijos jūros 
paversti sovietiniu ežeru ir kad Baltijos jūros vandeni
mis gali naudotis kiekvienas prekybos ar karo laivas. 
Amerikos karo laivų atsilankymas sugriovė per kelis me
tus lipdytą sovietinės galios mitą. Šis atsilankymas tiek 
pakenkė komunistinei propagandai, kad JAV “Intrepid” 
atsilankymo didelė sovietų spaudos dalis visai nepami-

tę. Propagandinėje literatūroje rusai aiškino, kad Balti- nėjo;. Bet amerikiečių vizitą plačiai aprašė vokiečių, da- 
jos jūra yra tiktai Sovietų Sąjungos ir Baltijos pakraščių nų ir norvegų spauda.

Naujuoju popiežiaus Pauliaus 
VI patvarkymu, padauginamas 
bažnytinių santuokos tribunolų 
skaičius ir suteikiama žemesnie
siems diocezijų tribunolams dau
giau autoriteto tarti santuokos 
anuliavimo reikale galutinį žo
dį be tolimesnių apeliacijų į ki
tą tribunolą ar net į patį Vati
kaną, tuo būdu pagreitinant by
los išsprendimą, ^urio ligi šiol 
tekdavo laukti metų 'metus.

Tokių normų dėka dabar as
muo gavęs palankų sprendimą, 
kad jo santuoka yra anuliuoja
ma (pripažinta netikusi), galės 
apsivesti iš naujo 10 dienų pra
ėjus po verdikto gavimo.

Dabar teismas gali įvykti bet 
kurioje vietoje, mieste ar kraš
te, kur patogiau, tai yra kur gy
vena didesnioji bylai reikalingų 
asmenų dalis, kaip tai bylos liu
dininkai.

Perskyroms priežastys lieka 
tos pačios

Svarbesnieji popiežiaus motu 
proprio punktai yra tokie:

Priežastys pageidauti santuo
kos anuliavimo tebepasilieka tos 
pačios, nepakeistos. Trumpai: 
santuokos ryšiai gali būti ata
kuojami Bažnyčios teisme vie
nu iš trijų pagrindų: kad ne
buvo tikro sutikimo iš vieno san
tuokos partnerių pusės, kad bu
vo santuoka padaryta nedalyvau
jant katalikų kunigui ir dviem 
liudininkams, arba kada yra kliū
tys (impedimental), kurios anu
liuoja santuoką, jei tos kliū
tys nebuvo legaliai pašalintos 
prieš santuoką sudarant.

Tokių kliūčių pavyzdžiai (kai 
kurie atitinka ir civilinius Įsta
tymus) yra jei viena ar abi san
tuoką sudarančios pusės yra ne
pilnamečiai. Jei giminingo 

■ kraujo, buvo anksčiau sudary
ta santuoka, arba viena pusė yra 
iškilmingai pasižadėjusi laiky
tis skaistybės.

Pagal kanonų įstatymus san
tuoka gali būti pripažinta nega
liojanti, jei nebuvo tikro prita
rimo nepilno proto (insanity) at
veju arba jei sutikimas buvo 
gautas prievarta, baime (grasi
nimais priverčiant tuoktis) ar
ba net jei santuoka buvo su
daryta suviliojant pažadais kaip 
tai, laimėjimu garbės ar turto 
tos santuokos rezultate.

valstybių jūra. Niekas neturįs, anot rusų, ardyti ten esan 
čios ramybės. Tuo tarpu gegužio viduryje, septynioms 
dienoms prieš rusų garsinamą Baltijos juros savaitę* 
galinga Amerikos- karo laivų eskadra,, nei rusų nei kitų 
valstybių neįspėjusi, įplaukė į Baltijos jūrą. Eskadros 
priešakyje buvo galingas lėktuvnešis “Intrepid” (“Neį
bauginamas”). 40,000 tonų karo laivą lydėjo į Baltijos 
vandenis trys Amerikos kreiseriai, ginkluoti pačiais 
modermškiausfafs ginklais. Amerikos karu laivai aplen
kė Daniją, praplaukė Skegerako ir Kategato sąsiaurius,

JAV nepripažino ir nepripažįsta Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos prijungimo prie Sovietų Sąjungos. Jau kelin
tas metas rusai kalba ir rašo apie “liuosnorišką” Lietu
vos prisijungimą, bet JAV kartas nuo karto- patiems ru
sams ir kitoms tautoms primena, kad prievarta- ir apgau
le padarytas prijungimas nepripažįstamas.

Kaip Amerikos karo laivai sugriovė mitą apie “so
vietų ežeru virtusią Baltijos jūrą”, taip bus: sugriautas 
melagingas, vien apgaule paremtas mitas apie “Lietuvos 
prisijungimą prie Sovietų Sąjungos”.

Popiežiaus motu proprio taip 
pat numato, kad ypatingais at
vejais, kur galima dokumentais 
įrodyti, jos santuoka iš pat pra
džių buvo negaliojanti (nuli), 
vietos vyskupas gali ją panaikin 
ti net be teismo.
Rabino pasiūlymas kunigams 

perstudijuoti Jėzaus rolę
Reformuoto judaizmo rabinų 

konferencijoje St. Louis mieste, 
rabinas Randall Falk iš Nash
ville pasiūlė žydų religinėms ben

druomenėms peregzaminuoti Jė
zaus rolę kaip pranašo ir moky
tojo išeinant iš žydiškos tradici
jos.

Kviesdamas žydus naujai įver
tinti Jėzaus ir žydų santykius, 
rabinas Falk pabrėžė, kad jis 
neturi galvoje siūlyti “priimta 
kristologinį Jėzų”, bet Jėzų “kaip 
mūsų brolį, judaistinės etikos 
tradicijos mokytoją”.

Rab. Falk siūlė reformuoto
jo judaizmo žydams palankiau 
priimti garsaus žydų filosofo 
Martyno Buberio idėją, vaizduo
jant Jėzų ne kaip ateisiantį me
siją, bet kaip figūrą, kuri ska
tina ir akstiną žmogaus nepaliau
jamą siekimą rasti Mesiją”. Pa
našų pasiūlymą priimti Jėzų 
kaip pranašą ir mokytoją žydiš
koje tradicijoje siūlė 1963 me
tais Amerikos hebrajų kongre
gacijų unijos pirmininkas rabi
nas Maurice Eisendrath.

Pagrindas dialogui su 
krikščionimis

Rabinas Falk toliau teigė, kad 
“žydai niekada neišsižadėjo sa
vo tikėjimo mesianizmu, tai yra 
žmogaus siekimu tobulybės tiek, 
kiek tik jis yra Dievo apdova
notas tai pasiekti”. Jis pareiš
kė: “čia yra tikras pagrindas 
produktingam dialogui tarp žy
dų. ir krikščionių surandant, kad 
Jėzaus, kaip judaistinės etninės 
tradicijos mokytojo ir kaip tra
dicinės mesianistinės vilties tar
pininko figūra gali patapti tikru 
ryšiu santykiams tarp žydų ir 
krikščionių.. .

Jis tvirtino,, esą jei judaizmas 
ir krikščionybė nori rasti teolo
ginį pagrindą vieniems prisiim
ti antrųjų Įsitikinimus, tatai esą 
galima pasiekti žydams pripaži
nus, kad Kristus ir Krikščiony
bė yra pasiruošimas Mesianiz
mo1 Amžiui,, o krikščionims pri
pažinus, kad Izraelio bendruos 
menės buvimas yra Apvaizdos 
aktas, kol bus pasiekta galuti
nė brolybė”.

NYT savo pranešime is St. 
Louis pastebi, kad “nepaisant 
visų teologinių skirtumų, visų 
rūšių Judaizmas yra nuomonės, 
jog Jėzus neatstovauja nei die
vybės nei mesi jos, kai tuo tar
pų Krikščionybė remiasi pir
miausiai ta teologine sąvoka, 
kur Jėzus atstovauja ir viena ir 
kita.

Kitas reformuotojo judaizmo 
rabinas Brickner, žydų tarpti- 
kybinės veiklos komisijos direk
torius, pareiškė, esą “ne žydai 
privalo atrasti Krikščionių Kris
tų, bet Krikščionys turi geriau 
pažinti žydiškąjį Jėzų”.

Iš pareiškimų matyti, kad 
“dialogui” pagrindas dar labai 
nepagrįstas. -J. Pr.

VARGSaS
Amerikietės moterys yra vie

nintelės pasaulyje, kurios ver
kia, kadangi neturi kuo apsi
rengti ir spintose neturi vietos, 
kur sukabinti naujas madas.

IŠTIKIMYBĖ

Trys dalykai vedusius vyrus 
laiko ištikimus: meilė, pagarba 
ir baimė.

Tikriausias būdas, kad vaikai 
nesuterštų drabužių yra neduoti 
jų dėvėti.

NOW AT GLASER’S

: DRYERS
i foftte/D's

from
SPEED QUEEN

; -b Stainless Steel 
Dram

4- Durable Press 
Cycle

+ In-A-Door 
Lint Screen

Q

COME IN TODAY!
EASY TERMS

Glaser’s Furniture
& Appliance Co.
5115-5123 SO. KEDZIE AVE. 

P Respect 6-1790

Open Monday and Thursday Evenings

REMKITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

naujienose.

M. GELŽINIS

Ar gali prof. Dr. Ivinskis 
parašyti bešališką 

Mažosios Lietuvos istoriją? 
5

Bet mūsų šio straipsnio tema teliečia 
Maž. Lietuvą; todėl antroje vietoje nusta- 
tykim plotą, kuriame jinai susiformavo. 
Tam tikslui paimkim reikalavimus, ku
riuos Lietuvos vyriausybė 1919 m. gegužės 
2 d. įteikė Versalio Taikos konferencijai. 
Atsistojusi ant pagrindo tų lietuviškų plo
tų sienų, kurias nustatė Bezzenbergeris, ji 
reikalavo 11400 ketvirt. kilometrų. Į Lietu
vos plotą turėjo įeiti 13 Rytprūsių apskri
čių: Klaipėda, Šilutė, Ragainė, Lanka 
(Niederung), Tilžė, Labguva, Pilkalnis, 
Vėlava, Isrutė, Gumbinė, Stalupėnai, Dar
kiemis ir Goldapė.

Jei tariamoji “emigracija” būtų vieną 
ketvirtaini kilometrą bent 10 žmonių apgy 
vendinusi (Nepriklausomos Lietuvos gy
ventojų tankumo vidurkis buvo arti 50 vie
name ketvirt. kilometre) ji būtų turėjusi 
apie 100.000 žmonių iš Didž. Lietuvos į 
Rytprūsius pervesti.

Matysim, kiek žmonių atkėlė dakta- 
ranto Ivinskio “emigracija” iš Didž. Į Ma
žąją Lietuvą!
9. LIETUVIŲ “IMIGRACIJA” Į PRŪSUS

Savo disertacijoje daktarantas Ivinskis 
vaizduoja priežastis, vertusias Lietuvos 

baudžiauninkus į Prūsus bėgti. Kartu jis 
pateikia skaitlines, parodančias, kiek 
lietuviškų baudžiauninkų bėgę į Prūsus.

Puslapyje 145 rašoma:
“Lietuvių imigracijos klausimas i Ne

muno žemumą iki Priegliaus buvo pakar
totinai iš įvairių pozicijų peržvelgtas, pav. 
G. Heinrichaitės — Mortensenienės, P. Kar- 
gės, Barkowskio ir Salio”. (Die Frage der 
Einwanderung der Litauer in die Meniel- 
niederung bis zum Pregel ist vielfach von 
verschiedenen Gesichtspunkten aus be- 
trachtet vvorden, z. B. von G. Heinrich — 
Mortensen, P. Karge, Barkowski und Sa
lys.).

Daktaranto Ivinskio žodžiai parodo, 
kad jis su lietuvių imigracija i Nemuno 
žemumą sutinka lyg su kokiu pakankamai 
Įrodytu faktu. Dėl tariamos imigracijos 
jam jokio klausimo nebėra. Jis priima jo 
minėtų keturių mokslininkų anksčiau pa
darytus itaigojimus ir laiko juos jau pa
grįstai Įrodytomis moksliškomis tiesomis.

Čia pat daktarantas teigia, kad šita 
imigracija esanti iš Įvairių požiūrių (von 
verschiedenen Gesichtspunkten) pažvelg
ta. čia negalima su autorių sutikti. Visi 
keturi minėti asmenys neturėjo keturių 
skirtingų, bet tik vieną vieningą vizijos 
poziciją: jie visi siekė ir buvo pasinešę 
Įrodyti, kad lietuviai yra imigrantai Ma
žojoje Lietuvoje.

10. LIETUVIŲ “IMIGRACIJA” 
MARIENBURGO TRESSLERIO (ORDINO 

FINANSŲ MINISTERIO KNYGOJE

Ivinskio, disertacijos. 146-me puslapyje 
rašoma:

“Su pagalba Marienburgo Tresslerio 
knygos, kuri žymėjo visas Ordino išlaidas, 
padarytas 1399 ir 1409 m. bėgyje, galima 
Įrodyti visą eilę imigracijos įvykių”.

(Bereits bis zum Jahre 1409 sind durch 
das Marienburger Tresslerbuch, das alle 
Ausgaben dės Ordenskapitels- von 1399 bis 
1409 verzeichnet, eine Reihe von Auswan- 
derungsfallen zu belegen.) Ir toliau ra
šoma :

“Vi.stį pirma joje yra atžymėtos išlaidos 
už atbėgelių aprengimą..... 1402 m. atvyko 
i Prūsus lietuviai bėgliai* su savo žmono
mis. Už jų aprengimą (40 mastų medžia
gos) išleidžiamos 5 markės (Mt 154). Tad 
vėl duodama vienam imigravusiam lietu
viui 6 mastai apdarinės medžiagos (MT 
155)”. .

(Erstens enthalt es.eihe Lįste der Aus
gaben fur wirkliche Fluchtlinge, fūr deren 
Bckleidigung. zuerst gesorgt werden muss. 
Im Jahre 1102 kommen litauische flyer mit 
eren wybern nach Preussen. Fūr ihre Be- 
kleidung (40 Ellen Gewand) werden 5 
Mark ausgegeben (MTT54). Dąnn werden 
wieder einem eingewanderten Litauer 6 
Ellen Kleiderstoff gegeben (MT 155).

šitoje vietoje kviečiame truputį sustoti: 
. Vienas-pabėgėlis-gavo 6-mastus medžiagos;, 
'‘tuomet 40 mastais biivo galima nedaugiau 
8 žmones aprengti. Ir gauname skaičių, 
kad iš-viso atbėgo devyni žmonės.

Eikime toliau 147-me puslapyje rašoma: 
“Toliau, Tresslerio knyga žymi išlaidas 

už lietuvių apgyvendinimą. Ordino mar
šalas 1405 m. apgyvendina vieną lietuvį 
(MT 350). Tris metus vėliau išleidžiama 71 
markė ir vienas lotas už 68 jaučius, ku
riuos Žemaičių fogtas perleido Prūsuose 
naujai apgyvendintiems žemaičiams (MT 
479). Ragainės komtūras 1409 m. pirko ap
gyvendintiems lietuviams 11 arklių už 11 
markių (Dirbamo arklio kaina tuomet sie
kė iki 6 markių.) ir aprūpino 13 jų tarnau
tojų, kurie taip pat apgyvendinti, 11 rugių 
kroviniais (už 71% markę)”.

Vokiškasis pono Ivinskio tekstas skam
ba taip:

(Zweitens werden im Tresslerbuch dis 
Ausgaben (nach 1404) fūr die Ansied- 
lung von Litauern erwahnt. 1405 siedelte 
der Ordensmarschall einen Litauer an 
(MT 350). Drei Jahre nachher werden 71 
Mark uno 1 Lot fūr 68 Ochsen ausgegeben, 
die der Vogt von Zemaiten den in Preussen 
neu angesiedelten Zemaiten zur verfūgung 
stellte (MT 479). 1409 kaufte der Komtur 
von Ragnit den angesiedelten Litauern 11 
Pferde fūr 11 Mark (der gewonliche Preis 
eines Arbeitspferdes betrug bis 6 Mark) und 
versorgt 13 Leute ihres Gesindes, die man 
ebenfalls ansiedelte, mit 11 Last Roggen 
fūr 71%Mark).

Apskaičiuokime, kiek žmonių atvyko iš 
Lietuvos i Prūsus:

1405 m. atbėgo vienas lietuvis.
1408 m. pirkti 68 jaučiai = 34 jungai. 

Galėjo būti išdalinti 34 šeimoTnos — į Prū
sus atvykusiems žemaičiams. Skaitykime 

šeima vidutiniškai po 6 žmones, gausime 
204 žmones.

Toliau pirkta 11 labai pigių arklių. Ga
lėjo būti atiduoti 11 šeimų. Skaitant šeima 
po 6 asmenis, gausime 66 žmones.

Ir galiausiai skaitome, kad buvo apgy
vendinti 13 asmenų tarnautojų.

Tokiu būdu gauname sekančias skaitli
nes: l-(-204-j-66-j-13=284 žmonės, kurie 
per vieną dešimtmetį į Prūsus atvyko.

Toliau ponas Ivinskis rašo: p. 147/148:
An drifter Stelle sind die Ausgaben fūr 

die Bekostigung und “Fūhrung” der Li
tauer, die des Weges unkundig waren, zu 
nennen. 1400 kommen 6 (MT 58) und et- 
was spater im selben Jahre nochmals 82 
Zemaiten nach Preussen (MT 60); zwei 
Jahre nachher wieder um 8 Litauer (MT 
153)... Anschliesend daran sind noch ei- 
nige Faile zu berūcksichtigen, in denen 
bald fur zerung, bald fur sonstige, nicht 
angegeben Bėdūrfnisse der Litauer in 
Preussen Geldausgaben verzeichnet ver- 
den (MT 59, 68, 108, 540, 549, 577). 1400 z. 
b. wurden 25 Paar Stiefel, in nachsten Jahr 
42 Paar Schuhe verschenkt (MT b8 f^ 108) 
Auch hier konnen als Empfanger FKicht- 
Hnge in Frage kommen”.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti
‘‘NAUJIENAS”
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DR. ANNA BA11UNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIMS 

IR GERKLĖS LIGOS 

frteaiko akinius ' ‘ 
2858 W. 63rd STREET 

Ofiso telef.: PRoapect 8-3229 
Rexid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
juo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

R«. tel. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374&012 
r«l«f4 PRospocį 8-1717 ~

DR. S. 81E21S
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 
Pbone: REpublic 7-7868

Jau turime Dainų Šventės leidinį
Kiekvienos šventės, ; 

dainų, tautinių šokių ar kitų
ar tai jų atstovai

stambių subuvimų proga iš
leistas leidinys lieka istorine 
medžiaga mūsų didžiosios gy
vybės parodymo. Ketvirtosios 
Dainų šventės leidinys maža 
kuo skiriasi nuo ankstyvesnių 
jų, tačiau vienokių ar kitokių 
naujumų esama.

Šiltą įspūdį sudaro, kad 
šiame leidinyje pačioje pra
džioje įdėtas Lietuvos himnas. 
Tai lyg ir atsakymas į paverg
toje Lietuvoje įvykusią šven
tę, kurioje, savaime supran
tama, Lietuvos himnas buvo 
išmestas. Jų leidinyje Lietu
vos himnų pavadavo Interna
cionalas.

yra šventės komi
tete. Dirigentų ir kitų būtinos 
nuotraukos, komisijų, daly-1 
vaujančių šventėje suaugusių1 
ir vaikų chorų trumpi aprašy
mai su nuotraukomis.

Leidinyje, naujas dalykas 
yra šventės proga sveikinimai 
mūsų prekybininkų, versliniu 
kų ar privačių asmenų. Tie! 
sveikinimai gal kiek leidinį ir; 
nupigino, tačiau jį labai su
stiprina tautinėmis juostomis’ 
papuošimai kiekviename pus-1 
lapyje. Prie chorų aprašymų 
pridėti tautinėmis juostomis 
papuošimai parodo, kad tie 
chorai gyvena tikrai tautine 
dvasia. Tų juostų įvairumas 
(žemaitiškos, aukštaitiškos, su

DR PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
sntraik, penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Žvelgiant toliau, matome 
gubernatoriaus sveikinimą, 
talip pat ir vadovaujamųjų, 
lietuviškų organizacijų sveiki 
nimus. Kanados ir JAV Vidu
rio Vakarų LB nuotraukos, nes

valkietiškps ir kt.) parodo, 
kad šventė vienija lietuvius iš
visų Lietuvos kampų.

Popierius geras, dėl to ir nuo

GRAD1NSKAS
Rez. GI 80873 į.

DR W. M. E1SIN - EISINAS
MK.USERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kadžio Ava^ WA 5-2670

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

VĖSINTUVAI
KIEKVIENAM

traukos bei papuošimai ryškiai 
ir gražiai išėjo. Teksto sulau
žymas įdomus.

Visas leidinys parašytas ge
ra lietuvių kalba. Angliškai 
duota tik pačios šventės prog
rama (kartu prie lietuviško 
teksto) ir Garbės Komiteto są
rašas abiem kalbom, nes Garbės 
Komitete yra beveik pusė šio

Amerikos miesty parkai ir ju sūpynės laukia vaiky karštomis va
saros dienomis, Ši mergaitė supasi ir kartu sugeba išpūsti nema

žą kramtomos gumos burbulą.

R KM KITO TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲI
; GĖLĖS VISOMS PROGOMS
I BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A I 

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

NAMUI, NORS IR SENAM
2512 W. 47 SY. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVĮI

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST. 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tai.; Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: G Arden 3-7278

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 V-

Ofiso tel.; HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR FRANK PLECKAS
"--^OPTOMETRISTAS

. i]
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

krašto Įtakingų asmenų.
Gal būtų galima, šiam gra

žiam lietuviškam leidiniui pri 
kišti tai, kad kai kuriose vie
tose per daug sugrūstas teks
tas, bet ir tas pateisina, — 
kiekvienas puslapis daro lei
dinį, brangesnį. X

Leidinio pristatymo pusla
pyje pasirašo redaktoriai Sta
sys Daunys ir Jonas Vaičiūnas. 
Techniškasis redaktorius Vla
das Vijeikis. Nurodytas tira
žas — 5000 eg. Administrato
rius Andrius Juškevičius. Dai-

ROCKFORD, iLL
VAŽIUOJAM Į DAINIŲ 

ŠVENTĘ ,
LB Rockfordo apylinkės 

darbuotojai Petras šernas ir 
Kizniai organizuoja ir daug 
pastangų deda, kad iš Rock
fordo kuo daugiausiai lietuvių 
nuvažiuotų į. Dainų šventę Chi 
cagoje, kur kas 5 metai yra 
rengiami svarbūs istoriniai 
lietuvių pasirodymai. Lietu
vių vieningumas, meno kultu

PSICHOLOGIJA
Didžiulėj universalinėj krau

tuvėj mažas berniukas isteriškai 
rėkdamas reikalauja, kad mama 
jam nupirktų kažkokį brangiai 
kainuojantį žaislą. Ginčas aidi 
po visą krautuvę, kol krautuvės 
vedėjas, netekęs kantrybės mo
tinai pubalsiu pasako turįs savo 
specialistą psichologą, kurs jos 
vaiką gerumu įtikins.

Motina sutinka, atsiranda apy
senis barzdotas psichologas, nu
siveda berniuką į šalį ir jam

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

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. AL

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

1 Tel.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

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

KELIONĖS Į LIETUVA
IR Iš LIETUVOS

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

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

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

■Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tel.: WA 5-3099

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

Vladas Rasdauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
ouvežė 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

nų šventės komiteto leidinvs. ros tobulėjimas, naujų jėgų 
Spaudė Vi Vi Printing. Kaina P^augimas visa tai lietuvybės 
vienas doleris. Dėl to vieno, Palaikymui. Kad tie Dainų 
dolerio tenka taipgi tarti žodį, i kentės aidai pasiektų mūsų 

jtėvynę Lietuvą, kur gyvena 
Turime kitus leidinius, kny.- mūsų broliai ię.sesutės.

gas. Jų perkamoji kaina žy-j
miai didesnė. Nežinau, kieno,1 Būtų svarbųjį kad ir kitų 
nustatyta leidinio kaina, greiį Anirerik08 ir Kanados miestų 
čiausiai komiteto. Visi supran miestelių- lietuviai dalyvau 
tame, ką šiandien galime gau-. DainU šventėje,^ kur iš tūks 
ti už vieną doleri. Manyčiau, tandnio choro išgirsime malo 
kad šis leidinvs vertas tikrai staigmenų, daug naujų 
daug daugiau.’ Dėl to, ji verta gražių dainų, taip pat mūsų 
Įsigyti net ir tiems, kurie Dai- Pamiltų senųjų,’ kurias patys 
nų šventėje nedalyvaus, šis jaunystėje dainavome!
leidinys, kaip minėjau, bus] Mūsų garbingieji kompozi- 
istorinė medžiaga ateityje, o; toriai, muzikai, dirigentai ir 
šiuo laiku atstos nuotraukų, patys choristai deda visas pa- 
albumą. stangas, kad visi lietuviai toje

Viršelis pieštas dail. Vytau- didžioje šventėje dalyvautų, 
toVirkau. Gražus darbas, nors, išgirstų ir pasigėrėtų lietuviš- 
nei dainos, nei lietuviškumo kos dainos grožiu.
neprimena. Būtų gera matyti Autobusas nuo Lietuvių Klu 
viršeli, pritaikytą leidinio tu- bo išeis lygiai 10 vai. ryto sek- 
riniui. Labai gerai ir tas, kad madienį liepos 4 dieną. Nepa- 
šventei skirtas leidinys išėjo šivėlinkite! Žvalgau

keletą žodžių pasako į ausį.
“Aš mielai sutinku gauti ka

muoliuką”, grįžęs jis ramiai pa
sako motinai.

Mama nupirko kamuoliuką ir 
vaiku vedina apleidžia krautu
vę.

“Beje, ką tau tas ponas dak
taras pasakė?” ji paklausė vai
ko.

“Jis pasakė, jei aš. nenustosiu 
rėkęs, jis man išpešios kojas”..

Motina: — Kur. gavai šią kny
gą?

Sūnus — Tai dovana, mama, 
Motina: — Už ką.?
Sūnus: — Mokytojas paklau

sė, kiek strutis turi kojų.
Motina; — Ir ką tu atsakei?
Sūnus: — Pasakiau, kad tris.
Motina: — Bet gi jis turi tik 

dvi- kojas.
Sūnus: — Dabar- aš tai. žinajų 

bet visi klasėje sakė,, kad ketur 
rias, todėl mano, atsakymas, bu
vo geriausias.

EUDEIKIS
SEN1AUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

, • U -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS, AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT.. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western-Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. Y. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmiock 4-2123 
Rezid. tel^Ce Gibson 8-6195

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

P. SILEIRb, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

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

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

laiku, tai yra prieš šventę, o 
ne šventės dieną, kaip yra 
anksčiau pasitaikę.

Baigdamas noriu paminėti 
dar vieną gražų žestą leidiny
je. Leidinio pristatymo pusla
pyje pacituotas Maironis “Te
gul skamba mūsų dainos po 
šalis plačiausias”. Tai labai 
vietoje. Ed. Litvinas

• Pirma geležis sutirps į vaš
ką ir vanduo pavirs į uolą, negu 
mes ištartą žodį atšauksime.
Didysis kunigaikštis Gediminas

today's FUNNY

MARIJAI GUDELIENEI
mirus,

liūdesio valandose jos vyrą Martyną ir sūnų 
Richardą bei artimuosius tikrai nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi.

Jonas Janulaitis

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2350 West 63rd St^ Chicago, IIL 60629 

Talei*: PRospect 6-5084

I s
I

ŪMO

NAUJIENAS

Our wildlife hts no defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey's ABCs: 
Always bold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires, 

stir the ashes, and drosra 
them again. Crush all 

smokes dead out.

wtat/om
KICKS TM

O
o

Thanx to 
į Etfeel Herring 
. Jacktoa, Tenn.

—-■ TamsuiTO—
Lirturėu taipgi P*dc» r 

ir, progai KŽmo taktai per

naujienas

Please! Only voo can 
prevent forest fires

Twfcy'j FUNNY pay $1.00 for 
each orimai ^fvjuy* us«d. Send aoqs 
to: Today'j FUNNY, 1200 West Uirxi 
St, Cleveland, Ohio 441IX

Tiesos ir teisingumo principų gynėjui —

; ' a. t a.
KLEMENSUI PALAIKIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą nuliūdime likusiai Jo< 
žmonai Elenai, motinėlei Magdelenai, dukrelėms — Jūra
tei ir Gailutei, sūnui Kastyčiui, sesutei Adelei ir visiems, 
čia ir Lietuvoje likusiems, Klemenso giminėms l)ei drau
gam.?; šioje, visiems skaudžioje,; liūdesio valandoje jun
giamės4-ir-mes—f

Alfonsas ir Rūta Giedraičiai.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKTJ 
*

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET 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
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Keli patarimai 
Liepos 4 dienai

Chicagos miesto sveikatos ta-' 
ryba Liepos Ketvirtajai artė
jant primena, kad šiemet liepos 
4 bus tikros miniatiūrinė! ato
stogos nuo penktadienio liepos 2 
d. vakaro iki pirmadienio Jiepos 

dienos ryto.
- Dėlto pataria, važiuojant au
tomobiliu gerai pasilsėti prieš 
išvažiuojant ir taip pat gerai 
£>rieš grįžtant Jei teks vairuo
ti, visiškai negerti. Geriančių 
Vairuotojų yra: mažiau negu 4 
iiuošįmtis, bet trafiko nelaimių 
gie pridaro • daugiau kaip pusę. 
^Būtinai užsisegti saugumo dir
bus.
“ Atsargiai su pąsiimamu mais
tu ir gėrimais. Pasiimtas iš šal- 
Įlytuvo maistas turi būti suval
dytas ne vėliau kaip per 4 valan
das po atitirpimo. Geriausiai 
maistą vežtis dėžėje leduose, 
į Taip pat pataria važiuojant 
įavaitgaliui pasiimti medicinos 
dėžutę, kur būtų aspirino, mui
lo, bandažų vatos, marlės, adhė- džių valgių 
įyvų, antiseptikų nuo susižeidi- lių. Klubo valdyba ir pikniko 
mo — įsibrėžimo, įsipiovimo ir 
pan., nuo nudegimo ir nuo nuo
dingojo vijoklio (poison ivy).

I

Piknikavimo vietose t laikytis 
švariai, nepriteršti ir grįžtant 
rūpestingai užgesinti ugniavie-

Niekas nėra per jaunas pasisupti miesto supynėsa, ypač„ jei mama pririša prie kėdės su vystyklu.

Brighton Parkas
Joniškiečių klubu vienas iš 

linksmiausių piknikas 
pirmadienį liepos 5 d. 
Bruzgulienės sodyboje,
So. Kean Ave., Willow Springs 
Ill. nuo 12. vai. pietų. Gros Jur
gio Joniko orkestras, bus gar- 

gėrimų, dovanė-

giau darbo atlikti. Už tat skait 
lingas narių atsilankymas yra 
būtinas. • > • .4. J ūsas

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

General housework. One or two 
day week.

Steady. References. Skokie.
OR 5-4400

CLERK TYPIST
AGE 30—50 YEARS

Exp. on IBM Electric, 
MORTGAGE SAVINGS & 

LOAN CREDIT
Experience Desirable.

Call 471-0100

DEPENDABLE WOMAN

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-7141

ivvks 
Onos 
8274

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI
Namų pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE
: BALYS BUDRAITIS

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

1339 State St., Lemont, HI.
TEL. — 257-5542

‘SKAITYK "NAUJIENAS" - 
’JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

komisija —'Julia Dikšas, An
na Rudys, Kasparas Kriščiū
nas ir svečiių patarnautojai 
.visus atsilankiusius gražiai 
priims.

Eržvilkiečių susirinkimas 
įvyks trečiadienį liepos 7 d. 
Talman salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. 8 vai; vakaro. Rei
kės iš anksto pasiruošti pikni
kui, kuris įvyks sekmadienį 
rugpiūčio 22 dieną Onos Bruz
gulienės sode pietų laiku. Gros 
Tony Valiūno , orkestras. Bus 
visokiausių, vaišių ir daug ge
rų dovanėlių. :

Kadangi praeitas klubo pus
nį e t i n i s s u s i r i n ki m as gegu žės 
5 d. negalėjo įvykti dėl salės 
remonto darbų, taL aišku, šia- 
ine susirinkime turėsime dau-

— Pulk. Ant. Rėklaitis, IV- 
tosios Dainų šventės vykdomo 
jo komiteto vicepirmininkas, 
šiandien kalbės per Margučio 
radiją Dainų šventės reikalu.

— Gertruda Dargienė, Pitts
burgh, Pa, yra išrinkta Tėvy
nės mylėtojų draugijos pirmi
ninke.
draugijos

ninku.

Buvęs ilgametis šios 
pirmininkas Mikas 

išrinktas yicepirmi-

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

5

k

— Sofija Budrienė, dr. Sta
sio Budrio motina mirė 1971 
m. birželio 19 d. ir palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se, Čikagoje.

TYPIST — VARIETY 
Deerfield Engineering Company, con
venient location, has need for exper
ienced typist. 37% hours week. Fine 
working conditions among friendly 

people. Excellent starting salary. 
All Company benefits. 

Call Mr. DAWSON 
945-8800

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

maistas, doleriniai Certifikatai.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl-, 
kaina 2 dot
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— Dr. Motiejus Nasvytis 
mirė š. m. birželio mėn. 22 d. 
Matulaičio namuose, Putname. 
Prieš trumpą laiką ten pat mi
rė jo žmona a. a. Salomėja Ba- 
naitvtė — Nasvvtienė.

— Beverly Shores Amerikos 
lietuvių klubas liepos 18 d., 3 
vai. Lituanicos parke ruošia 
pastatyto paminklo dedikaci
ją ir Dariaus - Girėno žygio 
paminėjimą su atitinkama me 
nine programa. Vietos admi
nistracijos pareigūnai labai 
palankiai Įvertino lietuvių pa
stangas Įamžinti paminklu sa
vo tautiečių atliktą žygi Lietu
vai ir Amerikai.

bei senienas ir

— Los Angeles Pavergtųjų 
tautų komitetas liepos 12 d. 11 
vai. miesto rotušės rotundoje 
atidaro informacinę parodą, 
kuri tęsis iki liepos 19 d. liepos 
17 d., 10 vai. ryto Civic centre, 
500 Temple St., įvyks masinis 
susirinkimas su atitinkama 
programa. Parodos atidary
me ir (susirinkime dalyvaus 
miesto meras Sam Yorty. Po 
susirinkimo Alexandria vieš
butyje bus bendri užkandžiai 
su atitinkamomis kalbomis ir 
pareiškimais. V. Čekanauskas, 
V. Mažeikienė, A. Skirius ir V. 
Vidugiris atstovauja lietuvius 
šiame komitete.

Vicinity Pulaski and North Ave. 
One operator full time.

528-0074 after’ 6 P. M.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

WANTED EXPERIENCED
FULL TIME BUTCHERS

Top Wages
Apply In Person at: 

SOUTHWEST PACKING CO. 
Purveyors to Restaurants, 
Hotels and Institutions.
3125 E. 92nd STREET

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

— Alfonsas Giedraitis, poe
tas, literatas ir daugelio laik
raščių bendradarbis, pradėjo 
dirbti vienoje iš Ididžiausių 
nekilnojamo turto tarpininka
vimo bendrovių Santa Monica, 
Calif, mieste.

— Jonas Skyrius, baigęs Har 
vardo universitetą , magistro 
laipsniu, išvyko Į P. Ameriką 
studijoms. Rudeni grįš Į tą pa 
ti universitetą ruoštis daktaro 
laipsniui.

— J. Vaina, Punsko lietuviu 
gimnazijos mokytojas, surin
ko plačioje apylinkėje tauto
dailės darbus
savo namuose juos gražiai iš
dėstė. Gavosi gražus etnogra
finis muziejus. Tos gimnazi
jos mokinė Teresė Bantasevi-I 
.čiūtė laimėjo Bielostoko apy
linkės dainininkių konkursą.

— Dainų šventės proga JAV 
ir Kanados liaudininkų suva
žiavimas Įvyks šeštadieni, lie 
pos mėn. 3 d., 5 vai. po pietų 
Diamond Head restorano sa
lėje — 3321 West Columbus 
Road, Čikagoje (pusantro 
bloko i pietų vakarus nuo Ke
dzie Ave. ties 79 gatve, pietuo
se. Apie ' laudininkų uždavi
nius praneš LVLS C. K-to pirm. 
M. Mackevičius, kalbės J. Au
dėnas, Z. Dailidka, K. Karve
lis, V. Sruogienė. Trumpam 
pasitarimui pasibaigus, ten 
pat bus vakarienė.

— Buv. nepriklausomos Lie 
tuvos užsienių reikalų minis- 
-ras Juozas Urbšys serga Kau
ne ir jau antru kart priverstas 
buvo atsidurti ligoninėje. Ad
vokato Zigmo Toliušio svei
kata taip pat šiek tiek pablogė 
jo-

— Pražūtis čia pat, o mes 
saulėj kaitinamės. Tai 325 Al- 
vudo radijo paskaita šį ketvir
tadieni, liepos 1 d„ ll.val. ry
to Sophie Barčus Radijo Šei
mos valandoj.

— Pranas Čepėnas — 6015 
So, Francisco Ave., -Chicago, 
Ill. 60629, tel. ,HE;4 — 2048 bai
gia savo darbus prieglobai ver
tingos knygos “Lietuvos Uni
versitetas 1579—1944” ir perei
na prie užbaigimo “Lietuvos 
Naujųjų įtaikų Istorijos — 1900 
—1940 m.” šią knygą leidžia 
Dr. Kazio Griniaus Fondas — 
2523 W. 69th St., Chicago, Ill. 
60629.

— South Bostono apylinkės 
J. Vanagaičio šaulių kuopa 
birželio 12 — 25 d. suruošė lie
tuvių tautodailės parodėlę Ho 
me banko langė. Buvo išstatv 
ta 'virš 40 Įvairių sksponatų, 
kuriuos paskolino prel. Pran
ciškus Juras. Putnam, Conn.

— Mokytojų studijų savaitė 
Įvyks rugpjūčio 15 — 22 d. Dai 
navos stovykloje. Tarpe dau 
gelio prelegentų bus ką tik bai 
gęs Pedagogini institutą Chica 
gos aukšt. lituanistikos mokyk 
los mokytojas Rimas Černius, 
kuris kalbės apie jauno moky 
tojo pažiūras ir Įspūdžius, 
mokant lituanistikos mokvk- 
loje.

— Kostas Januška, LB Vidu 
rio Vakarų Apygardos valdy
bos sekretorius yra susižeidęs 
ir jau antra savaitė gydosi šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

— Muzikas Mindaugas Ta
mošiūnas kartu su žmonele che 
mike, dirbančia statybų pro
jektavimo Įstaigoje Kaune pra
ėjusį rudeni lankėsi Ameriko
je. čia svečiavosi pas gimines, 
užmezgė pažintis su muzikos 
meno ir visuomenės veikėjais. 
Dalyvavo ir pasakė kalbą 
šviesos - Santaros suvažiavi
me. Abu su žmona intensyviai 
po keletą dienų filmavo did
miesčių centrus New Yorke, 
Chicagoje ir Los Angeles. Lan
kė didžiąsias krautuves ir pre
kyvietes. Vykstantieji i Lietu
vą turistai jš anksto dar lėktu
ve Įspėjami nieko be leidimo 

Tiefotografuoti. 
Jeigu šio ĮspėjiipO kuris nepa
klauso ir mėgina nufotografuo 
ti koki namelį Vilniuje, tuojau 
sulaikomas, gabenamas Į mili
cijos nuovadą, klausinėjamas, 
išreikalaujamas foto ar filmos 
negatyvas ir 1.1, j Turistams sek 
ti rusai turi Įsitaisę arti vieš
bučių moderniai^ aparatais ap
rūpintus sekimo punktus....

nefilmtfoti ir

FREE SAMPLES
BASIC H AND BASIC L 

DISTRIBUTORS NEEDED

779-8746

BEAUTICIAN — Part time — Male 
or female.

Call. 847-3440 or HU 5-9614

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.

— Dr. Justinas 'Zirgulienė iš 
Los Angeles ,Calif, ir visuo- 
meninkė 1 Emilija Josen iš 
Phoenix, Arizona atvyksta Či
kagon lankyti giminių ir drau
gų. Abidvi .-dalyvaus IV-j e dai
nų šventėje liepos 4 d. Amfite
atre. Gana daug tautiečių iš 
Amerikos ir Kanados atostogų 
proga numato apsilankyti šio
je didžiulėje dainų šventėje, 
Čikagoje.

— Aukštiems komunistų par 
tijos ir valdžios pareigūnams 
Lietuvoje yra pastatyti Vilniu
je atskiri namai su ištaigingais 
butais. Jie taip pat aprūpinti 
automobiliais kartu su šofe
riais, atskiromis ir pilnomis 
visokių prekių krautuvėmis, net 
specialine ligonine su parink
tais patikimais gydytojais ir 
kitu personalu...

♦ IV Dainų šventės jungtinio 
lituanistinių mokyklų chorų re
peticija prasidės liepos 4 d. 12 
vai. International Amphitheatre 
salėje. Tuo laiku bus išduodami 
šventės ženkliukai ir asmeninės 
kortelės. (Pr).

“♦ IV Dainų šventės banketo 
mėtų Conrad Hilton viešbutyje, 
sekančioje didelėje salėje, vyks 
pasilinksminimas — šokiai gro
jant mūsų geriausiam Bichnevi- 
čiaus orkestrui. Jaunimui įėji
mas tik 2 doleriai. Ten pat veiks 
ir baras. (Pr).

*■ Į IV Dainų šventę ložes dar 
galima gauti Marginiuose, 2511 
West 69th Street. Ten pat par
davinėjami ir bilietai. “Margi
niai” yra atidari nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro, (pirmadie
niais, ketvirtadieniais ir šeš
tadieniais). kitomis dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

(Pr).

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

i—5’s, brk. Full bsmt.

3017 WEST 41st PL.
BI 7-0336

BY OWNER
Attractive 3% year old corner home. 
Face brick home and extra large gar
age. 3 bedrooms, formal dining room 
& living room, wall to wall carpeting, 

bath, large paneled and tiled bas
ement. Lo 40’s. Turn Left on 79th 

& Karlov.
7935 So. KEELER Tel. 582-7117

HOME INSURANCE
Call: Frink Zapolls

GA 4-8654

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 METU MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800.

2 BUTU MŪRINIS, 4 ir 5 kamb., 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26,500.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb.. virš S7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai. nau
jas stoeas. 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

laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublIc 7-1941

z
užim-

2 PO 4 MŪRINIS, .sklem^ ir D^sto- 
? citrinis šildymas, garažas, Brigh
ton

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas. 41-ma ir Camnbell.

PUIKUS BUNGALOW. iren^as 
sklenas. garažas Tuoi galima 
ti. 77-ta California AveVISKĄ APIE NAMUS maisto krautuvė ir 2 butai 

< Brighton Parke
Taisau (remodeliuoju) senus namus,! 3 BTTTAT ir biznio patalpa 

qu^ie Parke.
VALGYKLA su namu ir visais Įren

gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

Mar-

a

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

AGENTŪRA:
Namą, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

Įimo sąlygos, j 
J. BACEVIČIUS !

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 ’

APDRAUDŲ

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

v z

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
•------ ———— ------ ------------ r

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

6% KAMB.. 18 metų mūr., šil. gazu, 
įrengtas rūsvs. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26 900.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvi gubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37 500

2 PO 5 MŪRINIS Nauia šilima ga
zu. ajuminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas. Marouette Parke. Tik 
$28.900

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SCOTTVILLE 
LIETUVIŲ KOLONIJOJ,

ant gero US 31 kelio, 3^ mylios nuo 
miestelio, blokas nuo maisto krautu
vės ir restorano, savininkas parduoda 
5 kambarių 3 metų narna su pilnu 
skiepu. 24x24 garažu ant 266 208 
pėdų žemės ploto, švarus oras, gar
dus vanduo, gražus daržas. Labai gra
ži vieta — turite pamatvti. $22,500. 
Galima įmokėti nuse. likusius išsi- 

mokėjimui iš 7% palūkanų.
EDW. A. Z A L I S
Rt. 2, Box 547-A 

SCOTTVILLE, WICH. 49454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR
(rengiu naujus ir perstatan senus Ti
są rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogą rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"




