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PRAVDA GRASINA: F EZ MAS NEPALENGVES

i$ viso PASAULIO
Nauja transporto priemonė "AVĖ Miiar". Prijskfje, vietoj lėktuvo nosies įtaisytas Fordo "Pin
to" automobilis. Lėktuvo sparnai ir uodega prie automobilio pritaisoma per dvi minutes. Tiek 
pat trunka automobili atkabinti. Visa kombidoeija gali skraidyti ore ar važinėti žeme. Dar ne
baigti šios mašinos bandymai. Lėktuvu varo sprausminis Cessna Skymaster motoras, įtaisytas už

pakalyje sparny.

GRAIKIJOS KARINĖS DIKTATŪROS
ROMA. — Graikijos karinei diktatūrai paskelbus,, kad mo

narchija panaikinama ir steigiama respublika, į karaliaus Kon
stantino pusę patraukė visa eilė buvusių įtakingų politikų, kurių 
pažiūros į karalių nebuvo labai palankios. Graikijoje dažnai kil
davo respublikos įsteigimo klausimas ir karalystės panaikinimas 
normaliose sąlygose nesukeltų didelės opozicijos, tačiau dabar 
karalius tapo pasipriešinimo diktatūrai simboliu ir demokratinės 
sistemos advokatu. Devyni buvę žymūs politikai paskelbė pareiš
kimą, kuriame karaliaus pašalinimą vadina “nauju perversmu”, 
nauju graikų liaudies teisių pažeidimu.

SOVIETU SPAUDA APIE AMERIKĄ
MASKVA. — Sovietų spaudoje daug rašoma apie numatomą 

Brežnevo kelionę į Ameriką. Daugiau objektyvių žinių pasirodo 
ir apie pačią Ameriką. Sovietų skaitytojui daugelis tų žinių 
nesiriša su ilgamete komunistų propaganda prieš Ameriką. Prav
da trečiadienį prisiminė prezidento Nixono kelionės į Sovietų Są
jungą metines. Straipsnio autorius Danilo Kraminov, Za Rubežom 
žurnalo redaktorius. Straipsnis aiškiai įspėja skaitytojus, kad jie 
nesitikėtų lengvesnio režimo pačioje Sovietų Sąjungoje.

Politikai pažymi, kad balsavi
mas už respubliką bus, iš tie
sų, balsavimas už karininkų dik
tatūrą, ko diktatoriai ir tikisi.

Pašalintam Graikijos kara
liui Kontantinui suėjo 33 me
tai. Jam didelę įtaką turinti jo 
motina karalienė Frederika, gi
musi Vokietijoje. Visi karališ
kos šeimos nariai su patarėjais 
turėjo ilgą posėdį Romoje. Da
lyvavo ir dvi karaliaus seserys: 
netekėjusi princesė Irena, 31 me
tų ir Ispanijos sosto įpėdinio 
princo Juano Carlos de Burbon 
žmona, princesė Sofia, 24 metų. 
Nemažą galvosūkį sudaro paja
mų klausimas. Karaliai, įpra
tę plačiai gyventi, susirūpino, 
kai graikų valdžia nutraukė 
580,000 dol. per metus mokėtą 
stipendiją. Karalienė Frederika 
gyvena atskirai nuo sūnaus šei
mos ištaigingame Romos bute. 
Romoje kalbama, kad šeima

TRAGIŠKAI PASIBAIGĖ SOVIETU 
DIDŽIOJO LĖKTUVO PRISTATYMAS

PARYŽIUS. — Sovietų Sąjungos prestižas gavo didelį smūgį 
Prancūzijos aviacijos parodoje, kurios viena didžiausių atrakcijų 
buvo naujas sovietų supersoninis lėktuvas TU-144, sukonstruotas 
Tupolevo ir statytas Voronežo aviacijos įmonėse. Lėktuvas, vai
ruojamas patyrusio lakūno Michailo Koslovo ir kitų penkių įgulos

zurnalista

MADRIDAS. — Buvęs Argen
tinos prezidentas Peronas paskel
bė, kad jis birželio 21 d. baigs 
savo gyvenimą egzilėje ir sugrįš 
į Argentiną. Ilgametis jo spau
dos sekretorius Lopez Rega pa
skirtas Argentinos socialinio 
draudimo ministeriu.

KAIRAS. — Libijos valdžios 
pradėta “kultūrinė revoliucija” 
palietė visas radijo stotis, ku
rioms dabar vadovauja “liaudies 
komitetai”. Programos, skirtos 
kitoms arabų šalims, ypatingai
Egiptui, propaguoja Libijos žan- narių, pakilo parodomajam skridimui. Dešimtims tūkstančių avi- 
ro socializmą ir ištikimumą mu- acijos ekspertų miniai stebint, televizijai skridimą filmuojant, 
sulmonų tikėjimui. j milžiniškas lėktuvas ore lyg stabtelėjo, pradėjo kristi, nulūžo

PEKINAS. Pradėjus į Kiniją -10 uode&os dalis, kilo sprogimas ir lėktuvo dalys ėmė kristi į 
važinėti daugiau užsieniečių, Goussainville miestelį, esantį netoli aerodromo. Užmušta 14 as- 
infliacija palietė ir Kinijos mies- ™enų’ sužeisti’ apdeginti 28. Apgriauta daug namų, 
tus. Pakeltos viešbučių ir res- Sovietų aviacijos viceministe-

tris lakūnus
JERUZALĖ. — Izraelis pa

leido 56 Sirijos ir Libano karius, 
buvusius karo belaisvius, iškeis- 
damas juos į tris Izraelio aviaci
jos lakūnus, buvusius Sirijoje 
nuo 1970 metų, kada jų lėktų 
vai buvo numušti virš Sirijos 
teritorijos. Pasikeitimas vyko 
po ilgų derybų per Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių. Egiptas at
sisakė šiame pasikeitime daly
vauti, nors jis turi 10 izraelitų,

Juozas Pronskus

Kraminovas, kalbėdamas apie 
gerėjančius santykius su Ame
rika, įspėja, kad tik “naivūs žmo
nės” gali laukti sumažėjimo ar 
susilpnėjimo pagrindinio mūsų 
epochos konflikto — būtent kon
flikto tarp kapitalizmo ir socia
lizmo. Tarptautinėje arenoj ide
ologinė kova toliau vyks ir ne
praras savo reikšmės, rašo Kra
minovas.

Autorius reiškia viltį, kad 
prekyba su Amerika pakels so
vietų ekonominį potencialą. Ame
rika jauTatsisakiusi savo anks
tyvesnės politikos “pristabdyti 
komunizmą” ir pamačiusi, kad 
su kariškai ir ekonomiškai stip
rėjančia Sovietų Sąjunga reikia 
tartis ir gerai sugyventi.

Sovietskaja Rosija laikraštis 
rašo apie žydų emigraciją, pa
brėždama jog daug žydų nuta
rę sugržti iš Izraelio atgal į “tė
vynę”. Laikraštis įspėja, kad 
piliečiai nesitikėtų emigracijos 
varžtų panaikinimo. Sovietinė 
pilietybė nėra kokio stalo teniso 
klubo narystė, kad būtų galima

svarsto persikėlimą į Austrijos toranų kainos, pabrango tos pre- ^s.<J£asUi Kazakov apsiverkė 
Kaimą. " ' t“----- '...............

Karališkoji šeima nutarė su
stiprinti savo kovą prieš Grai
kijos valdžią. Palaikomi glau
dūs ryšiai su graikų monarchis- 
tais užsieniuose ir namie. Ketu
ri aukšti karininkai pasitraukė 
iš graikų kariuomenės. Karinė 
vadovybė paskelbė, nuo karių 
uniformų bus nuimti visi kara
liški ženklai, karūnos ir kitos 
emblemos. Naujokai turės duo
ti kitą priesaiką, ne lojalumą 
karaliui, bet tėvynei. Graikijos 
vyskupų sinodas tariasi suvažia
vęs kaip, išimti iš apeigų maldas 
už karalių ir jo šeimą.

Senatorius Fulbrightas pareiš
kė kad dabar yra gera proga 
Amerikai peržiūrėti savo santy
kius su Graikijos valdžia. Jis 
kreipėsi į valstybės sekretorių 
reikalaudamas nutraukti Ame
rikos paramą karinei diktatūrai. 
Amerikos ambasadorius savo 
kredencialus buvo įteikęs Grai
kijos karaliui. Dabar kilo klau
simas, ar ambasadoriaus nerei
kės iš naujo akredituoti.

matydamas tą nelaimę. Jis pri
pažino, kad kai kurios lėktuvo 

LENINGRADAS. — Čia pra- problemos dar nebuvo išpręstos. 
sidėjo Europos šachmatininkų Prancūzijos, vyriausybė sudarė 
turnyras, kuriam rungiasi 18 
šachmatininkų, šalia sovietų 
žaidėjų, dalyvauja danas Larsen, 
vokiečiai Huebner ir Uhlman, 
amerikietis Robert Byrne.

RANCAGUA. — Čilėje susi
kirto policija su streikuojančiais 
kario kasyklos darbininkais. Su
imta 80 žmonių, policija turėjo 
panaudoti ginklus.

SEOULAS__ Pamokslininkas
Billy Graham baigė savo misi
jas Pietų Korėjoje. Jis pasakė, 
kad jis niekad neturėjęs tokių 
didelių minių, kaip Seoule, kur 
jo vienoje aikštėje klausėsi 550,- 
000 žmonių. 
' BELFASTAS. — š. Airijoje 
du vyrai su kaukėmis įsibrovė 
į protestantų namą ir nušovė vy
rą ir moterį, kitą moteris buvo 
sužeista, šiais metais Belfaste 
nušauti 43 žmonės. Iš viso per 
neramumus š. Airijoje jau žuvo 
812 žmonių.

pirkti.

ČIKAGA. — Sekmadienį 3 vai.
po pietų “Menės” salėje buvo lengvai jos atsisakinėti ar pri-

o Izraelis dar laiko apie 60 egip- Pagerbtas ilgametis Naujienų iminėti, rašo laikraštis.
_____ 1 _ T' • •  ___   ■* - _ T* X. _ ’ cnr- ** i - * ' n . . ’redakcijos narys, žurnalistas 
Juozas Pronskus, jo 80 metų su-

Daug nuostolių 
Austrijos ūkiui

VIENA. — Austrijos ūkinin
kams daug nuostolių padarė snu
kio ir nagų epidemija, pasiro
džiusi rytinėje Austrijoje. Mo
kyklos, bažnyčios ir teatrai už
daryti, nes ligos bacilas gali ne
šioti ir žmonės, patys ta liga 
nesusirgdami. ūkininkai, kurių 
apylinkėse tos ligos dar nėra, 
patys suorganizavo keliuose ba
rikadas, kad joks svetimas žmo
gus neįvažiuotų į jų apylinkę. 
Vyrai su šakėmis budi prie ba
rikadų.

Vienoje buvo uždarytas zoo
logijos sodas, bažnyčios atšau
kė pirmos komunijos ir sutvir
tinimo ceremonijas. Atšauktos 
sporto rungtynės, vengiama vi
sų didesnių susirinkimų. Jau 
nudvėeė ar buvo sunaikinta 6 
mil. dol. vertės galvijų ir kiaulių.

komisiją ištirti lėktuvo nelaimės 
priežastį.

Šio demonstracinio lėktuvo su
dužimas atims Sovietų Sąjun
gai daug pirkėjų. Sovietai tikė
josi nukonkuruoti prancūzų ir 
britų statytą supersoninį lėktu
vą Concorde. Sovietų T-144 tiek 
panašus į Concorde, kad aviaci
jos parodoje ekspertai jį vadino 
“Concordov”. Lėktuvas buvo 
210 pėdų ilgumo, 90 pėdų spar
nų ilgis. Jis galėjo paimti 140 

i keleivių, jo keturi motorai ga
lėjo išvystyti 1,550 mylių per 
per vai. greitį.

Prancūzijos televizijos žiūro
vai galėjo tą patį vakarą matyti 
ekranuose sovietų lėktuvo su- 
sprogimo momentą, tuo tarpu so
vietų televizija ir radijas Mas
kvoje apie šią nelaimę nieko ne
pranešė, nors buvo trumpa ži
nutė apie aviacijos parodos už
darymą. Tass agentūra paskel
bė trijų sakinių žinutę, kuri laik
raščiuose buvo įdėta nežymiose 
vietose.

Prancūzijos premjeras, Pierre 
Messmer pasiuntė užuj autos te
legramą premjerui Kosyginui.

Sovietai labai didžiavosi savo

Skylab remonto 
žygis erdvėje

HOUSTON. — Erdvės inžinie
riai studijuoja klausimą, kaip
išspręsti elektros energijos tie- TU-144 lėktuvu. Vienas sovietų 
kimą erdvės stočiai Skylab. Šian- korespondentas padovanojo ame- 
dien astronautai išeis iš stoties rikiečių korespondentui du pa
ir bandys ištiesti specialų sto-jrodos ženklelius, sakydamas 
ties sparną, kuris turėjo gamin- vieną jų įteikti senatoriui Prox- 
ti elektrą, tačiau nebuvo įmano- mirė iš Wisconsino, nes dau- 
ma jį ištiesti. Jei sparnas sėk- j giausiai jo pastangomis Ameri- 
mingai būtų ištiestas, elektros j kos kongresas nutarė nestatyti 
tiekimas padvigubėtų. keleivinio supersoninio lėktuvo.

. Rusas pareiškė, kad dabar visas 
Vienas sumanymą.- numato didžiuj lėktuvų bjgniĮ, ititeks 

sekančiai įpila, nugabentu sto-1 jr
t, naujų sudedama solannių ce- H. dėkoj(L Atrodo kad lėk. 
lių uždanga. J» eni’ėje ištiesus dgr teks kai rtirbti. 
ir prijungus pne baterijų, Ji ga- L, .. k„ irkg 
mintų elektrą. Nauja astronau
tų grupė galėtų nuvežti naują ==x
celių aparatą, įtaisytą ant Apollo buvusių žmogumi, pralenkdamas 
laivo. MĮ

Astronautas Conrad sekma- James Loveli, kuris išskraidė 
dienj tapo ilgiausiai erdvėje iš- erdvėje 715 valandų ir 5 min.

• Britų lordas Lambton ta
riasi su advokatais ar neskusti 
teisme vieno laikraščio, kuris pa
skelbė nufotografavęs lordą lo
voje su dviem prostitutėm. Lor
das dėl to skandalo turėjo pasi
traukti iš vyriausybės.
• Gynybos departamentas 

paskelbė, kad Vietname 10,303 
amerikiečiai kareiviai mirė nuo 
visai su karu nieko bendro ne
turinčių priežasčių.
• žemės ūkio departamentas 

visą kvotą apie kviečių ir kitų 
javų kainų nustatymą, prieš par
duodant juos sovietams, perda
vė teisingumo departamentui 
galimam biznierių apkaltinimui 
ir baudžiamom bylom kelti.
• Vakar New Yorke buvo 

pirminiai demokratų partijos 
kandidato į miesto mero vietą 
rinkimai. Kandidatavo keturi po
litikai.
• Vakar aukso kaina Londo

ne, Paryžiuj ir Ciuriche buvo 
pakilusi iki rekordinės 123 dol. 
už unciją kainos. Dolerio ver
tė vėl buvo nukritusi Frankfur
te iki 2.6540 markių.
• Irano policija pripažino, 

kad ji neturi jokių žinių apie du 
teroristus, kurie šeštadienį nu
šovė Amerikos pulkininką Haw
kins, karinės patarėjų grupės 
Irane narį.
• šiandien vėl turi prasidėti 

Watergate bylos apklausinėji
mai senate, nors specialus pro
kuroras Cox prašė senato nu
traukti apklausinėjimus arba 
juos atidėti, kol jis baigs nagri
nėti bylą.

tiečių belaisvių.

Paleisti izraelitai lakūnai Pą-<kakties proga. Pagerbimą su- 
pasakojo spaudai, kad juos si- ruogė Lietuvių žurnalistų Sąjun- 
rai kankino, kvosdami karinių g0S centro valdyba, įteikdama 
paslapčių. j J. prOnskui adresą ir išrinkda-

Libanas atgavo 10 karių, įs-’ma jį sąjungos garbės nariu, 
kaitant du karininkus. Paleistų! Pagerbimą pradėjo J. Janu- 
sirų tarpe buvo penki aukšti ka- ’ šaitis, iškeldamas trijų žemai- 
rinės žvalgybos karininkai, vie- čiu, kilusių iš tos pačios apylin- 
nas generolas ir keturi pulkinin-' kės, nuopelnus lietuviškai spau- 
kai. Sugrįžtančius lakūnus pa- dai; Juozo Pronskaus, Kosto 
sitiko pats gynybos ministeris Augusto, buvusio Naujienų re- 
gen. Dayanas ir generalinio šta- daktoriaus ir Jackaus Sondos, 
bo vadai. Premjerė Goldą Meir (“Keleivio” redaktoriaus. Jie vi- 
pertraukė kabineto posėdį, pa- si šiais metais sulaukė 80 metų, 
kalbėdama su lakūnais telefo-j LžS Centro valdybos pirm, 
nu. įkun. J. Vaišnys, įteikdamas ad-

šiame pasikeitime Izraelio vai- res«' kad J. Pronskus
džia paleido iš kalėjimo Golano b“™ "enas is zurna.
aukštumų drąsų vadą Kernį As-, 
sad Kane, kuris už šnipinėjimą 
Sirijai buvo nuteistas 23 metams 
kalėjimo. Sirija jo pafeidimo 
reikalavo, nes jo brolis yra žy
mus Sirijos generolas.

Sovietų skaitytojams daug 
dalykų apie Ameriką tenka skai
tyti “tarp eilučių”. Jie nesu
pranta, kaip Amerikoje, kur 
“kankinami negrai” Los Ange
les balsuotojai išsirenka n egrą 
meru. Sunku suprasti, kaip “pri
spaustų darbininkų” vadai daž
nai pasisako prieš Sovietų Są
jungą arba kaip Amerika vi
siškai “bankrotuojanti” nuo in
fliacijos ir nedarbo gali paga
minti pažangią techniką, kurios 
pati Sovietų Sąjunga neturi.

ligšiolinį čempioną astronautą

SYDNEJUS. — šeši Ameri
kos F-ll karo lėktuvai buvo pri
statyti Australijai, kuri prieš 
10 metų užsakė jų 24. Likusieji 
lėktuvai bus atsiųsti rudenį.

NEW DELHI. — Indijos že
mės ūkio mirlsteris pareiškė, 
kad Indijai teks pirkti daugiau 
javų užsieniuose, nes reikia su
daryti atsargas jei vėl ateitų 
blogi metai.

Sen. Sam Erwin tavo žiovuliu atsto
vauja namažai amarikiačiu visuome
nės daliai, kuriai atrodo, kad spauda 

par daug išpūta Watargata atarą.

I Po pietų prasidėjo sveikinimai. 
A. Pužauskas iškėlė kelis Juo
zo Pronskaus charakterio bruo
žus, laisvės ir nepriklausomumo 

i pamėgimą, gamtos meilę ir kuk
lumą. Aktorius L. Barauskas 
pasakė sveikinimą žemaičių tar
me ir Butkų Juzės “Žemaičių sti
prybės” ištrauką. V. Kasniūnas 
perskaitė šiai progai specialiai 
parašytą Jeronimo Cicėno straip
snį apie J. Pronskų. Toliau svei
kino M. Mackevičius Liaudinin
kų centro komiteto vardu, J. 
šmotelis — Naujienų direkcijos 
vardu, “Keleivio“ redaktorius J. 
Sonda sveikino ir įteikė grupės 
bostoniškių inteligentų pasira
šytą, adresą, kalbėjo E. Borei- 
šis kauniškės Eltos J. Pronskaus 
bendradarbis, A. Budreckas per
davė SLA prezidento P. Dargio 
ir šaulių Vytauto Didžiojo kuo
pos sveikinimus, P. Petrutis — 
Margučio radijo vardu pasvei
kinęs, prisiminė, kad J. I*rons- 
kaus redaguojamame laikraš
tyje “Vakarai” prieš daug me
tų buvo išpasudintas pirmas Pe 
tručio eilėraštis, V. Kasniūnas 
perdavė Radio Forum savinin
kų A. ir M. Rudžių sveikinimus, 
kalbėjo A. Regis ir St. Pilka.

Įrekorduota juostele savo 
sveikinimus atsiuntė poetas Na
das Rastenis. Sukaktuvininkas

Patvirtino trąšų 
biznio susitarimą c
WASHINGTONAS. — Ame

rika ir Sovietų Sąjunga pasikei
tė laiškais, kurie formaliai pri
taria Occidental Petroleum kor
poracijos bizniui su Sovietų Są
junga. Prekybos departamento 
sekretorius Frederick Dent ir 
sovietų užsienio prekybos vice- 
ministeris Vladimir Alchimov 
pareiškė, kad abi vyriausybės 
neturi nieko prieš biznio susita
rimą, padaryta .Maskvoje ba- ' 
landžio 12 d. Occidental bendro
vės pirmininko dr. Armando 
Hammerio.

Paprastai Amerikos vyriausy
bė į privačių bendrovių biznio 
susitarimus nesikiša, tačiau so
vietai reikalavo vyriausybės pa
žado, kad ji netrukdys Arman
do Hammerio susitarimui staty
ti sovietams trąšų fabrikus ir 
bizniauti trąšomis per ateinan
čius 20 metų.

gavo daug sveikinimų raštu iš 
visos Amerikos ir Kanados. Pa
gerbime dalyvavo J. Pronskaus 
duktė su šeima, brolis, daug ži
nomų čikagiečių visuomenininkų, 
žurnalistų sąjungos garbės na
rys prof. J. Žilevičius, prof. Jo
nikas, dr. V. Sruogienė, S. Šimo- 
liūnas iš Detroito, P. Lengvinas 
iš Union Pier ir kt.

Į visus sveikinimus jautriu 
žodžiu atsiliepė pats sukaktuvi
ninkas.



Į TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy damos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

AR RIMTAI NORI NUMESTI SVORIO PERVIRSI
įvairią prietarų atsikratymas — pirmas žingsnis j 

i sveiktai pastovų svorio perviršio numetimą.
Mediciniška tiesa

suteikia tik laikinį jo numetimą. 
Kuo stipriau ryšimės svorį mes
ti, tuo sėkmingiau mes jo per- 
viršiaus neteksime. Reikia steng 
tis suprasti svorio numetimo pa
grindus — kitaip mes neištver
sime ilgiau svorio numetime.

Visi trokšta gėrio už dyką

Jau tokia yra žmogaus pri
gimtis— natūra, kad jis trūks
ta gėrio už niekus.. Jią.yeĮiją nu
mesti svorio perviršį greitai, 
lengvai ir be skausmo, šitokius 
žmogaus troškimus tenkint vi
sų rūšių apgavikai. Nėra; ant 
žemės stebuklingos dietos •svo
rio numetimai. t) Apgavikai to
kias siūlo, o begalviai jomis Rau
dodamiesi sau nesveikatą įižši- 
traukia. Na, ir kas tą gerąjį 
nutukėlį neišnaudoja?’ Dabarti
niai gydytojai savame suvažia
vime nė nriužsimiriė apie nutu- 
kusio mūsiškio vargus bei to- 
kiems pagalbą. O. savo kabine
tuose gydytojai Į^uriūlaiko iš
aiškinti nutūkeliūl būtinumą

Vsi norime būti liesi — figū- tiek numeta lašinių, kiek jis ryž- j 
ringi, bet ne visi susikaupiame tąsi jų numesti. Vien laikinis 
— nusiteikiame tokiam suliesė- užsidegimas svorio numetimui ' 
j'm ui. Mums šiame darbe trūk
sta svarbiausio — nusiteikimo, 
ryto. Pastarasis ir tik jis vie
nas nugali visas kliūtis visur ir 
visada. Dar iki šiandien mes 
labiau mėgstame šaldytuvą ne
gu savą sveikatą. Nes dar vis 
pastarąja susirūpiname tik ta
da kai jos netenkame. Ir ta
riamės, kad mes gerai elgiamės. 
Gana mums visiems tokių ko
medijų! Tik kai per dažną šil
dytuvo varstymą mes sau pa- 
kaukius užsiauginame ir vfeo- 
k as negales sau ant sprando už
sirauname — tada mes krei
piamės į gydytoją prašydami 
muš gydyti nuo artričio, neuri- 
čio. podagros ir kitokių balų.

Todėl dabar kiekvienas savęs 
paklauskime, ar mes tikrai no
rime numesti svorio perviršį? 
Jei taip — tai vien žodžių čia 
negaria. Reikia pasiryžimo ir 
ištesėjimo pasiryžime numesti 
svorio perviršį. Nusiteikimas la
bai švariHu numentim'e. Gydyto
jai jau žino, kad pacientas tiki aiškinti

DR. KAZYŠ GRINIUS •«
ATSIMINIMAI IR MINTYS į

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. _Kny^ą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant pastų reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. _Tiip lįat 
galima įsigyti ir pinnaji “Atsiminimų ir mindų Vtoihį

(neįrištą) už JĖ.UO. r ...... j 
N k U j IENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608 ..

ryžtis suliesėjimui. Nuolat vis 
naujos knygų rinkoje pasirodan
čios sulie&ėjimūi skirtos dietos 
storulių ' yra graibstyto graibs
tomos, Mat, vfsi nori lengvo ke
lio į dangų, b tokio visai nėra.. 
Todėl tegul. ir tūli kunigėliai 
liaunasi žmones apgaudinėję. 
jiems už niekus, už lūpų paju
dinimą, už žaliukų pluoštą dan
gų užtikrindami.., Dangus, jei 
toks yra, tik ;per gerus darbus 
artimui tėra pasiekiamas. Į ki
taip .pasiekiamą- dangų dar nė 
vienas;, žmogum save laikas ne
turėtų iiė žvilgterėti, jau nekal
bant apie tokio mėginimą į tokį 
dangų sali kėlią išsikibti. Ga
na’šitokio žmogaus ap^aūdmėji-. 
fno Iš visų pusių. Nesiduokime. 
suvedžiojami dabar pietinėse 
dykynėse akrus' pardayihė j an? 
čiųjų. Taip pat'ries Įduokime už 
nosies' Vec^iojąnit Būk už‘žaliu
kus mės’ gailinė' pas Šventą Pe
trą' geresnį suolą’ užš’itikrintį. 
Taip' pat‘ iie^idūdkimė. apgaudi
nėjami visokių suliesėjimui die-, 
tų pasiūlytoji!.; Apgaulinga die
ta visada veda'prie ‘nesėkmės , nęs, 
tos svorio perviršio ’numetimui 
dietos meluoja žmonėms tvirtih- 

"dkmos, kad svorio numetimas yra 
tik -laikinas ne ilgam talkui 
dalykas. Tikrumoje; labai leng
va su bet kokia dieta numesti 
dešimt švarų, Bet kas iš to; Ne- 
nusiteikęs’ suliesėti žmogus po 
dešimt svarų numetimo vėl prą- 
ded»’Perg?valgytk kaip jis' pir
miau kad darė. Tada jis atgau
na prarastus svarus — ir. sėdi 
toje..pačioje baloję, kaip ir prieš 
apgavikų (net gydytojų para
šytų!) dieta pasinaudojant. Ap
gavikų-pietos (fąd diets) nemo
ko žmogaus, kaip valgyti, kad 
numestą svorį niekada atgal rie- 
atgautum. Atsiminkime, kad 
perdidelio svorio negalima iš
gydyti — tik sukontroliuoti ga
lima. nutukimą. .

SPECIALŪS BUSM »UJ1ENŲ PIKNIKĄ
Sekmadienį, birželio 10 dieną, specialūs CTA busai veš či

kagiečius į ’‘Naujienų” Pikniką. Lygiai 11:00 valandą ryto 
busai paims Žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Hąlsted gat
vių kampas). UŽ kelių minučių jis sustos D r i d g'ęp o rtė 
ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva
žiuoti Vėliau jis važiuos Archer Avenue. - Sustos -ties-Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California ir 43rd St, California ir 55 St, California ir 63rd 
St, California ir 71st St, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor
nia Ave., jis važiuos S. Western Avie. Western Avenue sustos 
prie 43-čios, 47-tos, 55-tos, 63-čfos, 69-tos ir 71-mos, o vėliau 
važiuos 71-ma, sustodamas prie California ir Kedzie. ’

Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 ir 7:00 valandą vakaro.
Kelionė į Pikniką ir atgal (round trip) kainuos $3.00.

Kaip nuvažiuoti į NAUJIENŲ pikniką

Bėkime nuo apgavikų dietos
Nuo šiandien visi mes bėkime 

nuo apgavikų dietos. Gydytojai 
jas atmeta. Mat, jos siūlo vieną 

Į kurią maisto rūšį valgyti: Saky
sim, kiaušinius, varškę, bananus 

, ar kurį kitą vieną maisto gami
nį, beveik neimant kitokio Jnais- 
to. Jei kas ilgesnį laiką valgy- 

i tų taip, kaip siūlo apgavikai — 
I žmogus imtų sirgti nedasimai- 
Į tinimu. Tada jis susilauktų 
I daug vargo. Dar viena negero- 

Birželio 10 d. NAUJIENŲ pik- reje vsauų Buco sūdą, vadinamą vė prisideda žmogui bėgančiam 
nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-či6s gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp Wiik>w Springs kdio 
ir Wolf Road.

Taigi visi keliai, kurie veda 
prie 83-ėios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai j 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš IK-os kolonijos, Bridge|>or- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau- 

yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti 
miestelin. Tenai reikia pasukti 
j dešinę, pervažiuoti du tiltus, 
rimnčiii*. per Chicago* kanalą ir 
L< spbiuirs Ilivvr ir p.-iMili ti j kni

WUlpw West Picnic Grounds, i nuo vienos dietos prie kitos; pa- 
Kas važiuoja iš šiaurinės arba I kartotinai varginamas kūnas su- 

vakarinės Chicagos dalies, tai Į liesėjimo įvairiomis dietomis 
tiems geriausia naudotis Wil-i ima pavargti. . ;
low Springs arl>a Wolf Road Taigi, kartą ant visados visi 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki žinokime, kad svorio numetimas 
German Church Road. yra su gydytoju ĮįNmjĮftiai rei-

Iš Marquette Parko važiuo- kalas. Mat, putui 
jautieji gali naudoti 79-»ą kelią, persi vai gydamas, 
87-tą kelią arba 9-’>-lą kelią. Jie valgydamas, jei turi cukraligę 
turi pasiekti Wenthworth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti į Bučo

gait ne vien 
et ir mažai

\Vill<>u Springs
Kviečiame visus čikagiečius 

atvykti j NAUJIENŲ rengiamą 
♦;kn:ką

R >• Pit •»'** n*

ar kurią kitą negerovę. Kiekvie
nu atvejo nutukėlis yra reika
lingas specialios gydytojo pagal
bos. Prieš patardamas pacien
tui kaip numesti svorį, gydyto
jas sužino, kokia yra nutukėlio 
sveikata. Gydytojas dar krei
pia dėmesį į nutukėlio amžių, ly
tį. BuHtį irkTmosudėjhM.'Gy-

- f

Mvo 103 gimtadienio pavo didžiulį tortą

dytojui reikia sužinoti storulio į tunkame, Lietuvoje bekonus pe- 
riebalų santykį su jo raumenis.
Reikia sužinoti, kokia yra" nu
tukėlio medžiagos apykaita — 
metabolizmas. Reikli kreipti 
dėmesys į nutukėlio judrumą — 
aktyvumą, darbštumą ir apie jd 
valgymo papročius. ŠŠJokiAš ži
nias turėdamas gydytojas pajė
gia patarti ir padėti pacientui 
numesti svorį, pagal'jam reika
lingą turėti svorį, ir taip numes
tą svorį gydytojas pasėda, žmo- 
gui. .išlaikyti visam laikui. Tik 
nepaveskirh višo svorio i&nįėti- 
mo darbo vien gydytojui. Pir
miausia, iries patjrš tbritn $tsf- 
kratyti ’ įvairiu maišto ‘srityfe^

- X___  •.•■-aĮfš.-aisi ia?.

nėdavo juk ne lašiniais, o milti- 
niais-krakmoliniais maisto da
lykais. Taigi, sumažinkime mil- 
tinių-krakmolinių dalykų kiekį 
savo valgyje, bet nenutraukime 
juos visiškai iš savo maisto. Nes 
nuo vilko bėgantį nereikia ant 
meško užpulti. Visur ir visada 
reikia protingai elgtis.

Tik teisingas žinias 
pAsIsavthkifne

Šalinkime ir kitus netikslumus 
— įjri^teruį maisto srityje. t)uo- 
kim, neteisingas yra toks tvir- 
titrimas, būk ruMI kižusinfai yra 

_______ ______ mais^ngešni ūž baltus. Tikra- 
Srietarų.' pistarieji hTėkŽį'H-j^^ -kiaušinio lukštas neturi 
rd nedavė, beduoda fr fcfedūbš. — T kiaušinio maistingumą.
“Nesikėik iš lovčfe ant kairės 
kojos” — įtekus pa’feria vi’eVšs 
prietarai. . — “Nėsifėlsk; kad- 
juoda kate' perbėgti/ tavo teką”
— niekus kalba kitaš. — ^^y-’ 
venk tryfiktio nYimėS$& kambary
je” cftąudžia ni^JŪs trečias 
prietaras. Ir taip: be gale, be 
krašto tie' prietarai hfus Suvar
žo, kad mes gerins darbams, iš
sijudinti nepajėgiame. Pilna 
prietarų ir maisto srityje. Jų 
reikia atsikratyti pirmidu, negu 
mes pradėsime sveikai mesti per- 
dideĘ svorį. Niekam verti tvir
tinimai išsilaikė’iki mūsų dienų 
maisto srityje: Štai keletas jų:
— “Citrinos sunka su kelia skran
dy j e rūgštingumą”, “Raudpna 
mėsa, daro žmogų piktu”, “>Pa- 
midorai rūgština kraują”, “Su
valgyk obuolį kasdieną — ne
matysi daktaro nė vieno” — tai 
vis daugiau ar mažiau, iiuo tie
sos nutolę tviętinimai. Dabar 
šalinkime iš savo galvos kitus 
turimus prietarus maisto sri
tyje —- tada lengviau pajėgsi
me su nutukimu tvarkytis. Prie
tarai tik sunkina perdidelio svo
rio numetimą. - ,

Venkimfe trynio taip, kaip tin
ginys vengia darbo. Liaukimės 
namuose kepę visokius su try
niais pyragus. Meskime Lietu-

Ryžkimės pakelti suliesėjimo 
sunkumus

Niekas sunkiųdalykų nemėgs
ta, Taip ir nesiseka storuliams 
liesėti, nes jie prietaruose skęsta. 
Poniutės riebutės nenori mesti 
svorio, nes girdi, jų veidukai su
plonės ir tada jos pasenusiomis 
atrodys. Kitas tvirtina, kad jis 
numesti svorį gali tik prisilaiky
damas tokios dietos, kur negali
ma valgyti miltinių — krakmo
linių valgių — kitaip sakant, 
angliavandenių — carbohydra
tes, o galima kiek tik lenda val
gyti visus kitus maisto gaminius. 
Girdi, jam jokia dieta nepadė
jusi, tik kai jis ėmęs valgyti 
vien mėsą, žuvįr varškę, sūrį su 
vaisiais ir daržovėmis, be jokios 
duonos, be pyragų, be bulvių ir 
be kitų miltinių valgių — jis 
numetęs trisdešimt svarų. Tai 
nesveika, vienašališka dieta. 
Jos prisilaikant gali ateiti lai
kas, kada perdtog sumažės cu
kraus kiekis kranjuje ir toks be 
miltinių apseinąa žmogus, nors 
ir suliesėjęs, ims kojų nepavilk- 
ti, rankų nepakelti.
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Žinoma, kad svoris krenta 
valgant miltini# ■ 
valgių. Jn riei^fetig

ŠIMTO IR TRIJŲ mėtų 
LIETUVAITĖ

Kenosha, Wisconsin. — Vieti
nis laikraštis “Kenosha News” 
gegužės 31 d. įsidėjo žinią apie 
šiomis dienomis 103 metą su
laukusią lietuvaitę Petronėlę 
Jaskey. Jos mergautinė pavar
dė nepaminėta.

Ji jau dveji gyvena slaugymo 
namuose Hillcrest Nursing Ho
me prie Twin Lakes. Ji turi 11 
anūką Ir riet 30 proanūky. Ke
nosha News pranešimu, ji yra 
amžiumi vyriausioji visame Ke
nosha apskrityje, yra geriausios 
sveikatos, tik klausa yra kiek 
apsilpusi, bet jokių vaistų ne
reikalinga. Petronėlės gimtadie
nio šventėje gegužės 30 d. da
lyvavo apie 75 svečiai ir vieš

imos. Minėtuose slaugymo na- 
' muose ji gyvena jau dveji metai.

Gimusi Lietuvoje 1870 metais 
gegužės 30 dieną, kur susipažino 
su Matthew Jeskey ir būdama 
19 metų už po ištekėjo. Būdama 
25 metų amžiaus ji su savo vy
ru emigravo į Ameriką ir apsi
gyveno Melrose Parke, Iii. Už
augino 5 vaikus, iš kurių viena 
duktė Mrs. Nicludas Tarvash 
dar gyvena Berkeley, III. Petro
nėlės vyras mirė 1936 metais.

Eilę metų ji gyveno pas vieną 
savo anūką Robertą Jeskey, ku
riam padėjo globoti šeimą ir 
prižiūrėti namus, o laisvalaikius 
praleisdavo savo mėgiamais 
mezgimo, siuvinėjimo ir kt dar
bais. Dabar daugiausiai laiko 
praleidžia maldoms. •
j . ,„į>-

vos Virėją iš savo virtuvės ir 
pagal ją nekepkime jokio daly
ko su tryniais. Tai visai nelietu
viška ta kynga yra. Nevadinki
me lietuviškais receptais tuos 
maisto gamybos nurodymus, ku
rie pataria daug trynių vartoti. 
Suprantama, kad raguoliui (ban- 
kukenui) ne rietą nė vieno lie
tuvio skrandyje. Susipratę mū
sų vaikai ims ir nusigręš nuo mū
sų tryniais apsupto lietuvišku
mo, Dabar auga nauja karta 
— šviesi karta mokytų ir žmo
niškų asmenų. Jie meta iš savo 
širdies religinius ir mediciniškus 
prietarus. Jie išmes ir dietinius 
prietarus, ir mus laikys men- 
kuoliais — nesusipratėliais, jei 
mes riebalų — trynių įsikibę 
po senovei laikysimės. Kaip po
pierinės gėlės turi.būti pakeis-, 
tos gyvomis mūsų kambariuose, 
taip mes įvairius prietarus turi
me prašalinti S savo- šįrdies. 
Tik tada mums kelias sveikatos 
bus daug laisvesnis.

Kitas, pavyzdžiui, tvirtina, 
kad,, duonos pagruzdinimas — 
tostinimas sumažina jos maistin
gumą — kaloringumą. Tai ne-

tiesa — duonos padeginimas ne
sudegina kalorijų. Trečias tvir
tina netiesą, būk baltymai (pro
teinai) yra labiausiai mums rei
kalingas maistas. Tikrumoje 
maisto maistingumas, kitaip sa
kant kalorijos maiste lygiai svar
bios kaip ir maisto baltymai. 
Duokim toks vidutinis mėsos ga
balas — proterhouse steak — yra 
geras šaltinis baltymų — protei
nų, bet jis turi 1,400 kalorijų. 
Jei tokių baltymų valgysime 
perdaug — nutuksime, nes per
viršis maisto kūne bus sukrau
namas po oda riebalų pavidale.

Išvada, Visi visada galvos 
nepraraskime ir prietaruose 
skęsti paliaukime. Tiesa visose 
srityse'tegul būna mūsų vado
ve. Tada mes išvengsime viso
kiausių' prietarų, įskaitant ir 
valgio srityje tokius. Taip nuo 
mediciniškų dulkių apsivalę, mes 
pajėgsime eiti tiesiu keliu į svei
kiausią perdidelio svorio suma
žinimą. Daugiau apie valgio 
srityje prietarus -— kitą kartą.

Pasiskaityti Are Yqu really 
serious' about losing weight?, 
Pennwalt Prescription Products.

birželio 10 dieną,
BUČO SODE

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

BUS įdomi PROGRAM a, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI G BRIM AL 

VISĄ LAIKĄ GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČltlS MODERNIŠ- 
KlAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 

PIKNIKĄ.



KLAUSIMAS

Dr. MARIJOS L. ŽVEIKAUSKIENĖS 

atsakymai teisiniais klausimais. 

(Klausimus siųsti šiuo adresu: 
Attorney at Law, 

Cooperative Bank Plaza, 

1860 Centre Street, 

Boston, Mass. 02132

“beneficiary” draudimo

patanmai
bai gera mano vaikiiL kai tas, [susijusiai®, su palikimų. Tokiu itp “u^giočyti”.
pagal teismo sprendimą, ąlva-Į'/loliėju greičiausiai būtų pa-Į Beje, dėl draudimo pinigų 
žiuoja manęs atlankyti vasaros skiriama vaiko molina. Jei I (insurance proceeds), — jie 
metu. Vaiko išlaikymui man Tamsta nori išvengti tokių pa- teks tam, kuris yra pažymėtas 
teisinas priteisė mokėti 130 do-šėkų ir kitokių nesusipratimų, kaip
lenų į mėnesį ir aš labai tvar- Tamsta turi, nedelsiant, nueiti dokumentuose (insurance poli- 
kingai šią sumą moku. Ašdaž-Įpas vietinį advokatą ir suda-cy). Jei Tamsta nori, kad drau- 

Tamsta turi dimo pinigai (insurance proce- 
savo turtų Įeds) tektų tiems, kurie yra 

Tamstos numatyti Tamstos tes
tamente, — tada Tamsta turi 
raštu pranešti savo draudimo 
kompanijoms, kad pinigai 
(proceeds) turi būti Tamstos 
palikimo (estate) dalimi, at
seit, kad Tamstos “beneficia- 
rv” vra Tamstos “estate”.

Esu 72 metų amžiaus. Gyve
nu iš pensijos. Be to, esu pri- 
tyręs“sales-man’as” ir uždir
bu neblogų pragyvenimų iš 
“direct selling”. Prieš 15 metų 
vedžiau už save daug jaunesnę 
moterį. Turiu 14 metų sūnų. 
Žmona su manim išsiskyrė ir 
vaikas gyvena pas ją. 10 mėne-

šių metuose važinėju po visą 
Ameriką. Amerikoje turiu 
brolį ir seserį, už mane žymiai 
jaunesnius. Illinois valstybėje 
išlaikau butą, atseit savo gy
venamą vietą. Turiu tarnaitę, 
senybo amžiaus. Ji yra labai 
puikus žmogus ir, kai man pri
trūkdavo pinigų, man tarnavo 
neprašydama algos. Ji yra la-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oko 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasmlnus, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2 JO.

KristiĮonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poetr 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago. I1L

progomis. Jas b 
atsiuntus čeki a»

įai pagalvoju, kad to laiko ryti testamentą, 
man nebedaug teliko, kad man oilną teisę palikti 
reikia susitvarkyti savo reika-jkam nori U tokiomis dalimis, 
lūs; vis manau testamentą pa
sidaryti, bet vis to laiko neuž
tenka. Prieš metus, kai man 
reikėjo išvažiuoti į tolimą ke
lionę porai mėnesių, aš suma
niau surašyti tokį popierių, 
kuriame nurodžiau, kad visi 
mano baldai, sidabras, kurio 
aš turiu nemažai, ir kiti namų 
apyvokos reikmenys tektų ma
no ištikimai tarnaitei, kuri ne
gaili savo triūso man ir mano 
vaikui. Tokį raštą aš surašiau 
angliškai ir mudu abu su tar
naite pasirašėme. Klausimas: 
ar mano sesuo ir brolis netu
rės teisės iš jos tų daiktų atim
ti, jei aš netikėtai mirčiau. Jei 
aš vėliau kada surašysiu testa
mentą (pinigų aš neturiu daug, 
bet turiu daug “draudimo” in
surance), ar reikia paminėti 
tuos baldus, kuriuos jau ati
daviau jai. Man šis reikalas la
bai rūpi ir būčiau dėkingas, jei 
į jį atsakytumėt

Pensininkas, Illinois

bai p tik Tamstai patinka. Tes
tamente Tamsta nurodysi, kad 
Tamstos baldai, sidabras ir k. 
k. yra “atiduodami” Tamstos 
šeimininkei. Tuo reikalas ir 
pasibaigs. Ji gaus tai, kas jai 
bus paskirta ir niekas negalės

J. PĖTERAITIS

ATSAKYMAS
Pirmon eilėn: jei Tamsta 

mirtum, nesudaręs testamen
to, visas Tamstos turtas, įs
kaitant baldus ir kitus reikme
nis, tektų Tamstos sūnui. Tams
tos brolis ir sesuo neturėtų jo
kių teisių į paliekamą turtą.

Taipogi turėk Tamsta galvo
je, kad jei Tamstos sūnus būtų 
nepilnametis, kai Tamsta mir
si, tada teismas turėtų paskir
ti jam globėją (gardian), kuris 
rūpintųsi finansiniais reikalais,

60608

sako

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

90 Day 
Passbook 
Accounts

Regular
Passbook
Account

Philomena

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikta vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.

6245 South Western Ave.

lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

476-7575
CHICAGO 

saving* and loan association

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Nepriklausomybės metais Lie
tuvoje ėjo kiurį laiką savaitraš
tis, vadinamas “Sekmadienis”. 
Vienas korespondentas, aprašy
damas kartą viename numery 
Palangos kurorto vasaros sezo
no gyvenimą, rašė tarp kitko ši
taip: “Kai nueini į ligoninę, at
rodo, kad visi žmonės serga. Kai 
nueini į Tiškevičiaus parką, at
rodo, kad visi žmonės mylisi”.

Panašiai būtų galima pasakyti 
ir apie dr. Adomavičiaus Chica- 
goje kuriamą “Lietuvių Sody
bą”. Kai nueini į Liet. Sodybos 
susirinkimus, vieną kartą į mė
nesį įvykstančius, tenai atrodo 
panašiai, žmonės yra draugiški 
ir simpatizuoja vieni kitiems. 
Daugumas jų yra nebe pirmos 
jaunystės, jie sunkesnių klau
simų ar kokių vingiuotų gyveni
mo problemų nesprendžia. Jie 
atidžiai klausosi pakviestųjų gy
dytojų pranešimų ir žiūri rodo
mus paveikslus ligų klausimais, 
nes kiekvieno protingo žmogaus 
prigimtis yra jau taip surėdyta, 
stengtis laimingai gyventi ir iš
likti kuo ilgiausiai sveikam, ypač 
šiais laikais, kada žmogaus gy
venimas nebėra laikomas ašarų 
pakalne.

Tad žmonės šį gyvenimą myli 
ir stengiasi jį kiek galint prail
ginti. Apie valdišką senelių glo
bą pranešimus ten daro buy, ge
nerolas Rėklaitis, ponia Rimie
nė ir kita. O ir šiaip dienomis, 
atsiranda interesantų, kurie atei
na ten lyg į savo namus, vieno
kiu ar kitokiu klausimu pasitei
rauti.

Pasagos formos dviaukštis 22 
butų namas su ne maža kiemo 
aikšte, atrodo tikra užmiesčio 
rezidencija, ir dr. Adomavičiaus 
vadovaujamas Alvudo sambūris 
yra nusistatęs šią vietovę pa
versti simboline lietuviška sody

CHICAGOJE AUGA
žiną lietuvių senelių kultūrinių 
sueigų patalpas.

Ir reikia stebėtis, jog nema
žoje Marquette parko kolonijoje 
senų lietuvių skaičius, pasirodo, 
nėra mažas, ir paskutiniuose su
sirinkimuose jų prisirinko veik 
pora šimtų. Užkandžiaudami ir 
girkšnodami arbatą ar liet, girą, 
jie turi progos čia kelioms va- 
ladoms susieiti pasišnekėti, pa
siklausyti žinių, ar paklausti gy
dytojų klausimų apie savo nega
lavimus ir panašiai.

šiaip čia senesniems žmonėms 
susitikimo vietų (kaip Europoje 
kavinių) beveik nėra. Yra tik 
valgyklos ir karčiamos. Anks
čiau kai kas kritikuodavo, kad, 
girdi, senių namams vieta esanti 
tik užmiesty. Bet pasirodo, kad 
lietuvis nori gyventi arčiau lie
tuvio, arčiau savo bažnyčios ir 
savo pažįstamų.

Kaip girdėti teko, dailininkų 
yra ruošiamas ir lietuviškas 
kryžius, kuriam įvairiais mede
liais apsodintoje aikštėje yra 
įrengta jau ir vieta. Palei savo
tiško stiliaus neaukštą pamūry
tą tvorą, prie gatvės išsitiesia 
beveik per visą bloką įvairių gė
lių lysė, čia dr. Adomavičius yra 
iš savo namo daržo atgabenęs 
beveik visas gėles ir žalumynus. 
Jų tarpe yra sunkiai pakeliamų 
kaktusu ir medelių vazonai bei 
daugybė įvairių kitokių gėlių ir 
šaknų-

Kai kartą vienos ponios, kuri 
šią įvairių augalų lysę laistė, 
pakliausiau, kaip tos retai ma
tytos, naujai pasodintos gėlės 
vadinasi ji atsakė nežinanti, ir 
patarė pasiteirauti daktaro. Ir

reikia stebėtfa, kiek daug vienas 
žmogus, su būreliu idealistų pa
dėjėjų, šalia savo tiesioginių gy
dytojo pareigų, šalia kas savai
tę “Naujienose” ir “Drauge” 
veltui rašomų straipsnių medici
nos klausimais ir paskaitų per 
radiją, gali nuoširdžiai dirbda
mas nuveikti.

Alvudas, kaip jau sakyta, tu
ri ir puikų būrelį pasišventusių 
darbuotojų. Šalia dr. Adomavi
čiaus, dr. Vaškevičiūtės, dakta
rų Dubinskų, dr. Seibučio, dr. Ju
čo ir kitų, šia organizacija nuo
širdžiai rūpinasi panelė Kirvai- 
tytė, mokyt. Girdvainytė, ponios 
Algminienė, Bružienė, Bosienė, 
p. p. Kleizai, aktorius Brinką, p. 
Stakėnas ir daugelis kitų.

Iš 22 butų Stos naujos nuosa
vybės, 13 butuose gyvena jau 
lietuviai. Kitus butus taip pat 
kitataučiai, pamažu išsikrausty
dami, užleidžia lietuviams. Al
vudas, turėdamas dar 2 nuosavy
bes kitose vietose, sėkmingai nu- 
mokėjo jau didžiąją skolos dalį 
ir už naująją nuosavybę.

Kartais tekdavo dr, Adomavi
čiui išsitarti, ar nereikėtų Alvu
do parengimuose, didesnių paja
mų dėlei, vietoj giros, nekaltuo
se kavos ąsočiuose pardavinėti 
ir vadinamų tauriųjų gėrimų. 
Daktaras tam griežtai pasiprie
šindavo. Jis kovoja, kaip žino
me ir prieš rūkymą, ir kai rūko
rius ateina prie Alvudo patalpų, 
tai kaip prie bažnyčios, papirosą, 
tuoj užgesina.

Tad reikia džiaugtis, kad Ši 
dr. Adomavičiaus vadovaujama 
draugija, eidama vyskupo Va
lančiaus ir dr. Vydūno blaivybės 
skiepijimo keliais, pasiekė to
kių puikių rezultatų.

GINA TIK VAGIS
Nuo manęs neslėpk nieko — 

sako advokatas klijentui. Ar tai 
tiesa, kad tu apiplėšei Trentono 
banką ir pagrobei $10,000?

— Priesiekiu kad ne.
— Tokiu atveju negaliu ta

ve ginti. Kas man sumokės ho
norarą, — pareiškė advokatas 
keldamasis iš kėdės.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirma|amo tomo yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai 
Abu tomai minkštuos* viršeliuos* parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausit*, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

Lie*uviai turi pasistatę pra
šmatnių rezidencijų, liet, sti
liaus namų, bažnyčių, vienuoly
nų ir kt., bet lietuviškos sodybos 
pavyzdžio, su įvairiais medeliais, 
gėlių klombomis, lietuvišku kry
žiumi, ir gal ir šuliniu su svir
tim, mes iki šiol dar neturėjome.

Lietuvos dvasios įnešimas į šį 
iš kitataučių pirktą namą nėra 
lengvas dalykas. Pradžioje me
dicinos paskaitos ėjo tik dviejuo
se ankštuose rūsio kambariuose. 
Tik vėliau, architektui Mulokui 
patikrinus ir leidimus gavus, bu
vo padidinti patalpų perėjimai ir 
keturi kambariai sujungti su 
virtuve. Viename patalpų gale 
yra įrengta ir koplytėlė, kuriai 
paveikslai ir statulėlės buvo gau
tos iš parduoto Marijonų ūkio 
koplyčios.

Išlyginus grindinį, sienas rei
kėjo vietomis iškloti popieriaus 
plokštėmis, išdažyti ir įvairius 
panašius darbus atHkti. Bet ne
žiūrint viso to, rūsio patalpas 
pagražinti nėra lengva Tarp 
daugelio kitų darbuotojų, čia 
daug padėjo ir Algis Karaitis, 
“‘Gintaro” vasarvietės savinin
kas Union Pier, dažytojas Šaki
nis su sūnumi ir kiti.

O kad kambarių nuotaika bū
tų jaukesnė, dr. Adomavičius pa
kabino ant sienų veik visus iš 
lietuvių dailininkų pirktus nuo
savus paveikslus.

Kiti mūsų žmonės gražina pa
veikslais daugiau tik savo rezi
dencijas ir galionus, o šis dakta
ras savo pirktais paveikslais gn»

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
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Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos Iki 
$20.000.

MIDLAND 
SAVINGS

4MI ĄRffKR AVENUE

Passbook Savings 
All accounts eom- 

. pounded daily — 
paid quarterly

2 Yean Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duodame dovanų Universal 

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. £ 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

INSURED

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

TeL 421-3070

Jftaigoe pietuose Hemas automobiliams pastatyti.
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Rusams laisvojo pasaulio nepavyti
Rusų komunistų partijos ir sovietų valdžios įtakin

gieji vadai keliais atvejais gyrėsi, kad jie ne tiktai pavys, 
bet ir pralenks Ameriką. Tą Ameriką jie stengiasi pra
lenkti jau visą pusę amžiaus, bet šiandien kiekvienam 
aišku, kad jie net pavyti jos negali. Jie skriaudžia krašto 
gyventojus, juos išnaudoja, kaip niekas paprastų žmonių 
iki šio meto neišnaudojo, ruošia įvairius planus pramonei 
gerinti, bet pirmyn nepajėgia pasistumti.

Sovietų valdžia, sukaupusi krašto turtus ir gabiau
sius mokslininkus, vienoje, kitoje srityje sušvinta, pasigi
ria, o vėliau ir vėl viskas aptemsta ir nutyla. Sovietų in
žinieriai pajėgia iškelti į erdvę kelis lakūnus, pastatyti 
rusams reikalingus lėktuvus, bet sparčiau pirmyn žengti 
nepajėgia. Jie pirmieji išmetė lakūnus į erdvę, bet iki šios 
dienos jų vyrai Mėnulio dar nepasiekė. Kai Amerikos la
kūnai vaikščioja Mėnulio paviršiumi, tai nišai paleido 
kelis sviedinius, šokinėjančius Mėnulio paviršiumi ir 
trukdančius susisiekimą. Rusai įsitikino, kad jiems Mė
nulio nepasiekti, todėl ir sustabdė visas pastangas jį pa
siekti.

Karo pabaigoje rusai buvo pagrobę kelis modernius 
Amerikos lėktuvus. Pagal tuos modelius jie pasidavė ke
lis keleivinius lėktuvus, pavadindami juos rusiškais var
dais. Patyrę, kad Amerikos aviacijos pramonė ruošia 
stratosferinį lėktuvą, rusai taip pat pradėjo naujo lėktu
vo statybą. Amerikos pramonė, apskaičiavusi, kad to
kiam lėktuvui dar reikia naujų metalų ir dar nesamų in
strumentų, nustojo stratosferinio lėktuvo statybą; Bet 
darbo ėmėsi britai su prancūzais ir rusais. Sovietų val
džia pastatė Topoleva 144. jis buvo išbandytas 1971 metais 
ir paleistas apyvarton. Prancūzai savo ‘“Concorde” dar 
ir šiandien tebebando, naujas dalis deda ir gerina. Tuo 
tarpu rusai pradėjo rinkti užsakymus naujam stratosfe- 
riniam lėktuvui.

Praeita sekmadienį, birželio 3 d. Paryžiaus Le Bourget 
aerodrome geriausieji sovietų lakūnai atskrido j Prancū
ziją, kad galėtų parodyti, kaip stratosferinis rusų lėk
tuvas gali skraidyti. Į šias tarptautinės aviacijos šventes 
susirenka minios žmonių. Le Bourget aerodrome ir jo apy
linkėse buvo apie 300,000 žmonių, atvykusių pasižiūrėti 
pačių naujausių lėktuvų. Rusai suvažiavusiems parodė 
Topolevą 144. Sovietų pareigūnai paskelbė, kad ateinan
čiais metais išbandyti sovietų stratosfterlniai lėktuvai pra
dės keleivius vežioti ne tik pačioje Rusijoje, bet ir j kitas 
pasaulio šalis.

ALTAS, KAIP JAV LIETUVIŲ 
ATSTOVYBĖ
P. STRAVINSKAS

Kai kalbame apie ALTo at- kokį teisinį tų lietuvių atstova- 
stovavimą Amerikos (JAV) vinių, o tik ALTo reiškimą 
lietuvių tai turime mintyje ne minties ir valios sutinkamai su

Visų svečių akivaizdoje sovietų lėktuvas lengvai pa
kilo, du kartu praskrido pro Le Bourget aerodrome susi
rinkusias minias, o vėliau pradėjo leistis. 500 pėdų aukš
tumoje lėktuvas tarytum sustojo, pasisuko į šalį ir pradė
jo juodus dūmus leisti. Už kelių sekundžių atplyšo vienas 
Topolevo 144 sparnas ir krito žemyn. Kitą sekundę pra
dėjo sproginėti po lėktuvo luobu pakabinti stiprūs moto
rai Liepsnojantis Topolev 144 nukrito Goussainville kai
melyje, sukeldamas gaisrų ir užmušdamas 14 gyventojų. 
Žuvo visa sovietų lėktuvo įgula. Žuvo lakūnas Michail 
Kozlov ir vyriausias bandomųjų sovietų lėktuvų direkto
rius Vladimir Benderov.

Prancūzų premjeras Messmer apgailestavo sovietų 
aviacijos nelaimę ir žuvusius žmones, šeremetjevo aero
dromo vadovybė, patyrusi apie katastrofą, pareiškė, jog 
tai sabotažas. Topolev pakilo iš Šeremetjevo aerodromo. 
Kartu Paryžiun atskrido ir Topolevo sūnus Aleksandras, 
kuris padėjo tėvui ruošti lėktuvo statybai reikalingus pla
nus. Aerodrome buvo Vasilijus Kasakov, sovietų avia
cijos pramonės ministro pavaduotojas ir visa eilė aukštų 
sovietų valdžios ir aviacijos pareigūnų. Kaip galėjo kas 
nors padaryti sabotažą, sunku įsivaizduoti. Į Le Bourget 
atskridęs sovietų lėktuvas turėjo specialią vietą jam pa
statyti. Sovietų sargai nieko neprileido prie lėktuvo ir 
nieko neįsileido į vidų. Nelaimės metu skrido vieni sovie
tų lakūnai ir sovietų valdžios pareigūnai. Nejaugi patys 
sovietų pareigūnai galėtų daryti sabotažą?

Greičiausiai ten jokio sabotažo nebuvo. Sovietų nau
jas lėktuvas dar neišbandytas. Jo konstrukcijoje yra ke
lios naujovės, kurios gali atnešti nelaimę. Rusai neturi 
reikalingų mašinų, jie nepajėgia apskaičiuoti medžia
gų stiprumo ir atsparumo. Šiub atveju prancūzai yra to-

JAV lietuvių mintimi ir valia.
Tokius minties ir valios pa

reiškimus daro ir ALTo vado
vybė Washingtone, t y., san
tykiuose su JAV valdžia, Lie
tuvos laisvinimo klausimais.

1 — Iš ko galima spręsti, ar 
spėti, kad ALTo minties ir va
lios pareiškimai Lietuvos lais
vinimo klausimais sutinka su 
kone visų JAV lietuvių minti
mi ir valia?

Tą galima spręsti arba spėti 
iš ALTą remiančios kone visos 
JAV lietuvių organizuotos vi
suomenės, iš šio krašto lietu
vių masės, esančios ALTo už
nugaryje.

Tam geriau suprasti meski
me žvilgsnį į ALTo organizaci
ją, t y. į jo organizacinę struk
tūrą, bent jau labai bendrais 
bruožais.

II. ALTO ORGANIZACIJA
1) ALTą sudaro, kaip mi

nėjau aukščiau, eilė Amerikos 
lietuvių organizacijų — ideo
loginių, kultūrinių ir labdaros. 
Jos skiria į ALTo kamieną ar
ba centrą savo atstovus: po 7- 
nis ideologinės organizacijos ir 
po 3 kultūrinės bei labdaros. 
Visoms JAV lietuvių org-joms 
kelias į ALTą atviras. (Jų pri
ėmimo tvarka numatyta statu-

III. — IŠVADA
Taigi matome, kad ALTąs 

apjungia Lietuvos laisvinimo 
darbui, kone visą įvairiais po
žiūriais ir idėjomis susiskal
džiusią Amerikos lietuvių vi
suomenę. Jos vardu ir, apskri
tai, visų JAV lietuvių vardu 
ALTas (jo vadovybė) ir kalba 
bei veikia kur tik reikia, Lie
tuvos laisvinimo klausiniais. 
Ypač tas daroma Washingtone, 
JAV valdžios atitinkamose 
įstaigose. Turėdamas tokį sa
vo užnagarį, ALTo vadovybė 
per, galima sakyti, 33 savo 
veiklos metus yra atlikusi daug, 
labai svarbių laisvinimo dar
bų. Jai priklauso, kaip minė
jau, visų mūsų pagarba ir pa
dėka,

Ar gali ALTui šiame Lietu
vos laisvinimo darbe konku
ruoti JAV LB vadovybė?

Ar gali ji perimti iš ALTo 
JAV lietuvių atstovavimą Wa- 
shingtone?

į tai bandysiu atsakyti sekan
čiame straipsnyje.

liau pažengę. Jie pastatytą “Concorde” bando ir taisb, 
tuo tarpu rusai to nedaro. Savo lėktuvo rusai tinkamai 
heišbandė, o jau siūlo pardavinėti. Japonų lėktuvų pirk
liai, sekę Topolevo 144 kritimą; tuojau pareiškė, kad šio 
rusų lėktuvo jie neperka, kol hėpaaiškėš Paryžiaus aero
drome įvykusios nelaimės priežastys. Patys rusai žino, 
kad Topolevo 144 nukritimas yra didelis smūgis visai so
vietų aviacijai.

Praeitais metais spalib 13 d. iš Leningrado į Maskvą 
atskridęs “tliušinaš” krito, užsidegė ir užmušė 176 kelei
vius. Rugpjūčio 14 d. rusiškas lėktuvas krito Berlyne ir 
užmušė 156 žmones; Praeitais metais Prahoje nukrito 
Topolev 154, užmušdamas 100 žmonių. Praeitų metų lap
kričiu mėnesį sovietu lėktuvas nukrito Juod'ošidš jūros 
Šochi aerodrome, užmušdamas 90 žmonių. Sovietų avia
cijos saugumo rekordas nekoks. Dar blogesni yra sovietų 
pramonės rekordai. Rusai išsiderėjo iš italų, kad pasta
tytų jiems dirbtuves mažiems automibiliams garbinti. Ita
lai tai padarė. Dabar Amerikos pramonininkai statys ru
sams trąšų dirbtuves, nes be trąšų sovietų valdžia nepa
jėgią išmaitinti gyventojų.

Kalbos apie pralenkimą Amerikos pramonės yra tuš
čios. Rusams dir teks smarkiai bėgti, kol jie pavys* o 
apie pralenkimą ir kalbos negali būti. Jie turi neužmiršti 
dar vieno: kol jie pavys šiandieninę Ameriką; amerikie
čiai jau bus toliau nužingsniavę.

2) Tų visų ALTo org-jų at
stovų suvažiavimas (šaukia
mas ne rečiau, kaip po vieną 
kartą į metus) yra ALTo aukš
čiausias — sprendžiamasis or
ganas.

3) ALTo vykdomasis orga
nas yra ALTo Valdyba (iš li
kos narių), kurią renka ALTo 
suvažiavimas.

4) JAV teritorijoje; tose vie
tovėse, kur tik yra lietuvių or
ganizacijų, steigiami ALTo sky
riai. J skyrius gali įsirašyti ne 
tik tų organizacijų padaliniai 
(skyriai), kurios turi savo at
stovus ALTo kamiene (cent
re), iš kurių, kaip minėta, su
daromas ALTo suvažiavimas 
(tas jo augščiausias organas), 
bet ir visų kitų organizacijų, 
draugijų, sąjungų skyriai, taip 
pat lokalinės draugijos klubai 
ir kiti organizaciniai vienetai. 
Jų dažnai ir prisirašo į tuos 
skyrius daug, kartais net dau
giau, negu 50. Reikalui esant, 
ALTo Valdyba šaukia tų sky
rių atstovų konferencijas.

5) Jei kurioje vietovėje sky
riaus nėra, o yra kuri paskira 
lietuvių organizacija, draugi
ja, tai ji gali įsiregistruoti 
ALTo Valdyboje, kaip “prisi
dėjusi draugija”. Tokių “pri
sidėjusių draugijų” irgi yra.

šiuo metu ALTas turi tokių 
savo organizacinių taškų (sky
rių ir kitų) net per 140.

ROCKFORD. ILL
Mirtis ir vėl pasiėmė du lietuvius

Ilgai sirgęs namuose mirė 
Martynas Sinkevičius, sulaukęs 
87 metų. Gerosios žmonos Onu
tės buvo prižiūrimas, globoja
mas kaip mažas vaikas. Pasku- 
nėse dienose buvo sunku su 
silpnėjančiu ligoniu, bet žmona 
prie jo buvo kol užmerkė akis.
Martynas Sinkevičius gimė ir 

augo Lietuvoje Prienų miestely
je, Marijampolės apskričio. Jau
nas būdamas atvyko į šią lais
vės šalį Ameriką, apsigyveno 
Rockforde, gavo darbą didelėje 
Kojinių mezgimo įmonėje, išmo
ko operuoti mašinas, buvo išti
kimas darbininkas. Martynas 
buvo gero būdo, draugiškas, ty
lus, iš pirmutinių dienų skaitė 
Naujienas ir geras knygas, veng
davo mėgėjų baliavoti ir išgerti.

Pagaliau Martynas susipažino 
su Onute šimkaite iš Chicagos 
ir sukūrė šeimyninį žydinį — ap
sivedė, įsigijo nuosavus namus. 
Susilaukė dukrelės Florencijos, 
gražiai gyveno ir kbjines mezgė.

Jo žmona Onutė gera daininin
kė prisidėjo prie choro, dukrelę 
Florą mokino piano muzikos.

Kaip susiorganizavo SLA 77 
kuopos kvartetas — p. Šimai
tienė, Sinkevičienė, Struzas, Ba
cevičius, Florencija piano akom- 
pohavo jų pasirodymuose. Buvo 
daug lietuvių jaunimo. Marty
nas leisdavo savo name turėti 
subuvimus tik su kavute ir py
ragaičiais.

Mūšų tylusis Martynas sune
galavo atšventęs savo auksinį 
— 50 metų apsivedimo jubiliejų. 
Laikėsi iki šių dienų, išgyveno

James McCord, kurio pareiškimai 
pradėjo visą Watergate skandalą. Jei 
jis kartu su kitais būtu tylėjęs, nebū
ty paaiškėję Baltųjų Rūmų tarnauto

jų darbai.

Rockforde 60 metų, paliko nu
liūdusius savo žmoną, dukrelę ir 
daug draugų, savo žmonos bro
lį Joną Šimkų.

Koplytėlėje susirinko daug 
lietuvių. Dukrelė Florencija at
vyko su savo vyru Mi*. Case ir 
3 dukrelėm iš Baltimorės. Dau
gybė gyvų gėlių puošė jo baltą 
galvą. Laidotuvės buvo su baž
nytinėmis apeigomis. Daug au
tomobilių palydėjo į Kalvarijos 
kapus. Laidotuvių dalyviai bu
vo pakviesti į Lietuvių Klubą 
užkandžių. Dalyvavo apie šim
tas lietuvių ir svetimtaučių. 
Reiškiu užuojautą žmonai* duk
relei ir giminėms.

Tą pačią dieną laidojo Viktorą 
Labunską sulaukusį 87 metus. 
Gimęs Lietuvoje, kaip ir kiti jo 
pusbroliai ir anūkai gyvena 
Rockforde, bet Viktoras buvo 
pasivadinęs lenku “Labunski”. 
Jo giminės žinomi Lietuvoj, jų 
yra keletas. Apie jo gyvenimą 
nieko nežinau. žvalgas

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

MANTAS AUKŠTUOLIS

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ŠVIETIMAS

i.
Šiais metais plačiai minimas Klaipėdos 

krašto išvadavimas. Buvo paminėtas ir 
Klaipėdos krašto tautinis švietimas. Dėl 
to švietimo man teko glaudžiai bendradar
biauti, todėl ir noriu parašyti, kaip švie
timas buvo vykdomas.

1933 m. mane paskyrė Klaipėdos Krašto 
pašto viršininku.

Iš pradžių man buvo jauku ir malonų 
gyventi. Klaipėda dalinai man primindavo 
Vilnių, kur lietuviai tarp savęs gražiai su
gyveno. Artimai bendradarbiavom su E. 
Galvanausku, kurs buvo teigiamai kūry
bingas ir sumahus vyras.

Malonus Mikulskis gaivino mus savo 
choro lietuviškamis dainomis. Aš jam Už 
tai atsilygindavau, priimdamas | tarnybą 
kiekvieną jo prašomą vaikiną, ar mergai
tę, reikalingus jo chorui.

Neužilgo mane paskyrė Klaipėdos ap
skrities tautininkų pirmininku. Aš tą kil
nią pareigą priėmiau šu didele pagarba. 
Bet Galvanauskas po to mane aplankęs tarė:

— Dabar žinok, kas tik bus blogai, tai 
pats būsi kaltas. — Tai patyrusio valstybi
ninko žodiai, bet aš jam atsakiau:

— Tai nieko. Būdamas tautininkų pir

mininku, aš daugiau galėsiu padaryti Klai
pėdos krašto ateičiai.

Po kelių dienų atvyko pas manė Klai
pėdos krašto veikėjai Stiklorius su Vana
gaičiu. Jiedu skundėsi, kad jie buvo tris 
kartus prašyti mūsų vyriausybės Kaune 
pastatyti Klaipėdoj lietiivių gimnaziją, bet 
jų prašymas nebuvo išklausytas. Aš nuste
bau ir pasijutau užgautas, kad mūsų tau
tinė vyriausybė nebojo tokio svarbaus rei
kalo. Bet, kas dėl to kaitas, tai pamatysim.

Po poros dienų tuo pačiu reikalu atvy
ko buvęs lietuvių gimnazijos dibektorius 
Trukanas ir labai karštai įrodinėjo, kad 
gimnazija Klaipėdoj būtinai reikalihgš.

— Kiek turit mokinių? ~ paklausiau.
—V irš penkių šimtų, — jis atsakė.
— O kur dabar mokote mūsų jaunimą?

— Vokiečių mokytojų seminarijoj, po 
piėt, nes prieš plet vokiečiai rtidkosi.

feuvo šišku, kad gimnazija reikaliiMpL 
Tuo labiatt, kad lietuvių prieauglis Klaipė
doj sparčiai augb ir mokinių skaičius di
dėjo.

Nuvykau | Katahą. Tada švietimo mi
nisterija buvo senesnių žmonių vadovybė
je. Pasikalbėjęs su minisieriu, supratau, 
kad aš čia belaimėsiu. Bet nusileisti aš ne
mokėjau. Juo labiau, kad man buvo aiš
ku. kad Klaipėdoj neturint gimnazijos niū- 
sų jaunimas neturi ateities.

Nuvykau pas prezidentą Smetoną. Tai 
buvo kilniausia mūsų tautos viršūnė* kuri 

visuomet suprato ir atjautė lietuvių tautos 
ateities reikalus.

Dėsčiau reikalą, kaip mokėjau.
— Pone prezidente, Klaipėdos lifetuvių 

gimnazija turi virš 500 mokinių, kurių 
skaičius kas met didėja. Mes neturim savo 
rūmų, o turim dangstytis vokiečių semi
narijoj, po piet. Ta seminarija mah pri
meną kryžiuočių pilį. Toji patalpa visai 
netinka gimnazijai. Mes, kaip resptiblika, 
negalim priklausyti nuo Vietinių Vokiečių 
maloh'ėš. Mums būtinai reikalingi liėtuviš- 
kos gimnazijos rūmai, be kūrių mes Klai
pėdos kbašte negalėsim užtikrinti ateities 
mūšų jaunimo auklėjimui.

Aš kalbėjau karštai Ir susijaudinęs.
Prezidentas pažiūrėjo į mane, ūGšišyp- 

sojtt ir tarė:
— Gerai, Aukštuoli, gimnaziją turėsit!
Padėkojęs, išėjau po pirmo vizito pas 

prezidentų latiši laimingas. Naktį važiuo
damas traukiniu, galvojau apie Antano 
Smetonos rimtą ir kenčiantį veidą. Su
pratau, kad jis kenčia, jog ne viskas taip 
yra, kaip jis norėjo kad būtų, bet jis tikė
josi, kad lietuvių tauta, būdama ntepri- 
klaHsoma, pasieks tą dydį, kurio ji verta...

Jau kitą dieną gavau telegramą, kad 
Klaipėdos gimnaziją leista statyti.

Gimnazijos kertinio akmens padėjimas 
buvo labai iškilmingas. Puvo sukviesta 
daug svečių: konsulai, mūsų įstaigų Virši
ninkai ir direktorijos nariai. Kaip buvo 
įprasta, dalyviai turėjo Mti su eilindėriai*.

Aš pasakiau Galvanauskui, kad aš neturiu 
cilinderio.

— Kaip tai? — jis nustebo. — A — a, pa
lauk, aš turiu du, aš tau paskolinsniu.

Kaip tyčia ir išmiera tiko.
Gimnazijos statybos architektas paruo

šė aktą ant pergamento, kurį iškilmių me
tu pasirašė gubernatorius, direktorijos pir
mininkas ir kiti. Aktas buvo įdėtas giliai į 
pamatų nišą ir užmūrytas, kad ateinan
čioms kartoms paliktų dokumentas, jog 
Klaipėdoje lietuvių vyri&ušVBė pastatė pačią 
puikiausią gimnaziją Visame Pakaityje.

Gimnazija tikrai buvo puiki, erdvi ir 
šviesi. Turėjo didelę sporto salę. Iškilmių 
salės sceną puošė skoningai nupieštas Do
bužinskio Vytauto paveikslas. Aukštai ant 
išorinių durų plieninėmis raidėmis yra už
rašyta :

“Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius te
lydi”—

Nuo gimnazijos pastatymd prasidėjo 
mano arši kova Klaipėdos krašto atlietuvi- 
nimo reikalu. Aš gyvenau lyg užburtas, 
norėdamas kaip galima greičiau nusikra
tyti kryžiuočių atvilktos Vergijos.

Kiečiausias riešutas buvo pradžios mo
kyklos. Man atvykus į kraštą buvo vos ke
lios lietuviškos pradžios mokyklos. Tokioj 
padėty net mūsų lietuvių valdininkų vai
kai turėjo lankyti vokiškas mokyklas. Klai
pėdos kraštui, žūt būt, reikėjo viso tinklo 
pradžios mokyklų, be kurių krašto atiietb- 
vinimas nebuvo įmanoma. Ką reiškia 

tautos auklėjimui pradžios mokyklos, aš 
žinojau, dar lankydamas caro — rusų pra
džios mokyklą, kai mūsų mokytojas mums 
piršo: “Bože caria chrani” — Dieve, sau
gok carą.

Pradžios mokyklų reikalu nuvykau į 
Kauną pas pirmininką Tubelį. Jis nebuvo 
toks jautrus švietimo reikalams, kaip Sme
tona, buvo daugiau linkęs prie valstybės 
finansų.

Iškėlęs Klaipėdos krašto pradžios mo
kyklų reikalą su įniršimu pareiškiau, kad 
kraštui reikia viso tinklo mokyklų, kiek
viename miestelyje ir kaime, nes kitaip 
mūsų buvimo metu, kraštas vietoj sulie
tu vėti,’ suvoki e tės.

— O iš kur jūs paimsit tiek mokytojų? 
— atšovė Tūbelis.

— Ponas pirmininke, mes turim šimtus 
jaunų vyrų, baigusių gimnaziją ir atliku- 
šių karo tarnybą. Vyrai sveiki dvasia ir 
kūnu bei geri sportininkai. Įsteikim Klai
pėdoj mokytojų seminariją ir už poros me
tų turėsim geriausių mokytojų. Mūsų jau
nimas Lietuvoje negauna darbo ir turi blaš
kytis į Argentiną ir ten žūti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
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“PALM BEACH” PAJŪRIAI
Lake Worth, Fla. — Gegužės 

mėn. 12 d. įvyko mėnesinis Lie
tuvių klubo narių susirinki
mas, kaip paprastai, Stalių; 
unijos salėje, 611 Lucerne Ave 
Į susirinkimą atsilankė apie 50 
asmenų, narių bei svečių.

Pirmoje eilėje susirinkimo 
buvo apsvarstyti ir aptarti visi 
eiliniai klubo reikalai. Vėliau 
prieita prie motinų paminėji
mo ir pagerbimo. Pasidarė jau 
Klubo tradicija švęsti motinos 
dieną. Ta tema buvo pasakyta 
kalbų, padeklamuota tai die
nai pritaikintų eilėraščių.

Į šį susirinkimą atsilankė 
kiek mažiau žmonių, nes jau 
nemažai klubo narių išvyko į 
šiaurę. Šiaip per kiekvieną 
mėnesinį susirinkimą vis pri
sirašo keletas naujų narių. 
Mūsų tautiečiai atvykę į šį jū
ros pakraštį stengiasi tuoj aus 
atsilankyti į klubą ir pabuvoti

neat-i

PERKRAUSTYAAAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

tarpe savo tautos žmonių bei 
patirti vietos gy ventojų nuotai
kas, gyvenimo sąlygas.

Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio mėn. 16 d. ir visas lai
kas bus pašvęstas birželio liūd
niems įvykiams paminėti. Bus 
pasirūpinta žymesniais kalbė
tojais, kad susirinkimas būtų 
kuo platesnis ir įspūdingesnis.

Po birželio mėnesio susirin
kimo bus vasaros sezono per
trauka ir pirmas rudens susi
rinkimas įvyks rudeniop, kai 
daugiau klubo narių bei svečių 
privažiuos iš šiaurės. Pirma
me rudeniniame susirinkime, 
be kitų klubo reikalų, numato
ma svarstyti klubo įstatų pa
keitimą, kad pagyvinti klubo 
veiklą. Balandžio mėn. susirin
kime buvo išrinkta komisija, 
kuri per vasarą paruoš ir ru
dens susirinkime pateiks įstatų 
pakeitimo projektą svarsty ti.

Rašant nors trumpai apie 
Lietuvių klubo veiklą norėtųsi 
pasakyti keletą žodžių apie čia 
gyvenančius lietuvius ir kaip 
jie čia kuriasi.

Lake Worth, West Palm 
Beach yra kaip ir vienas mies
tas ant kelio Nr. 1 apie 70 mylių 
į šiaurę nuo Miami. Juno Beach 
yra labai jaunas miestas, apie 
10 mylių į šiaurę nuo Riviera 
Beach, ant to pat Nr. 1 kelio ir 
įsikūręs visai ant okeano kran
to. Tai šių vietovių lietuviai ir 
susibūrė į savo klubą. Yra na
rių ir iš kitų artimesnių ir toli
mesnių vietovių.

Lake Worth mieste jau nuo 
seniau gyveno senosios kartos

dygsta ir be jokios priežiūros 
auga mango medžiai. Jų vai
siai skanūs, bet greit genda ir 
negalima jų daug valgyti, kū
ną išberia ir niežti, bet neil
gam.

Namų kainos aukštos, bet jų 
niekad netrūksta, nes vasarą ir 
žiemą statyba eina be sustoji
mo. Senesnius namus galima 
nusipirkti ir žymiai pigesne 
kaina, bet reikia mokėti pasi
rinkti.

Daugiaaukščių namų staty
ba buvo tik apie Miami, Fort 
Lauderdel ir panašiai, labiau 
į pietus, tačiau paskutiniaisiais

i
syinto rast: amokymai r paaiškinimai,

KEKVENĄ MENA BUTINI KRKSGONM
Vfoipctfo Dieve, ai tavimi tikiu. Pm. 31:2.

PETRAS SIMONŽUS 
metais ir čia palei vandenis jau tvark prttiarts ,atomobi- 

«»»«»» PU“**-
Kartu su juo dirbs šie Ameri
kos

tiniai namai. W. Palm Beach 
tik miesto centre buvo pora 
aukštesnių namų, gi dabar jų 
pristatyta jau nemažai. Riviera 
Beach, Singer saloje yra duo
tas leidimas statyti net 42 aukš
tų apartamentinį namų visai 
prie puikiausio apylinkėje pa
plūdimio.

Mane asmeniškai tos staty
bos mažai liestų, bet už poros 
blokų paežeryje pradėjo staty
ti 28 aukštų namą. Vėliau iš
kėlė gervę - kraną tiesiai ties 
mano miegamojo langu, kur 
anksti rytą atsikėlęs mėgdavau 
žiūrėti saulės tekėjimą, kad 
nuspėti, kokia ateinanti diena

Legiono nariai:
George Jonikas
Adam Anderšon
Tony Yuknis
Al Kilkus.

Automobilistai galės lengvai 
saugiai įvažiuoti ir išvažiuoti 
birželio 10 d. pikniko, jei

ir
iš
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.
====————

jkyti bei patars artimiesiems ir 
i kaimynams ten apsistoti ir ne
ieškoti geresnių vietų.

. , _ ___ ________  ____ Linkėtina p. p. Pilipavičių ir
bus. Dabar tas iškeltas bokštas Dirsių šeimoms gero pasiseki- 
man užstos ir neleis matyti sau
lės tekėjimą. Argi ne skriauda, 
kai taip užmynė ir man ant ko
jos.

Pas lietuvių klubo narius yra 
pasidaręs kaip ir paprotys, kad 
kam pasistačius ar nusipirkus.----- . wm pasistačius ar nusipirkus

lietuvių. Ten ir klubas prade-j namus reikia suruošti įkurtu-

mo motelių versle.
M. Tamulėnas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC. 

2454 WEST 71st STREET 
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 

niai-s^ ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Bėštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. 
TreSadieniais uždaryta.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninė# 
kapams gėlės.

ROT R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariom Aye. — 586-1220

DR. FRANK FUGOS
KALBA LIETUVIŠKAI 

26lt W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SBBUTIS
INKSTŲ, PUSLAS IR 

PROSTATOS chirurgija 
2656 WEST 63rd STREET 

Vii.: antrad. nuo 1-4 po pietų, 
ketvirtai, nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso fslsf.: 776-2880
, Naujas rst telaf.: 448-5545

DR. k STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 Wsst 71 st St. 
Tei.: 925-8296

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

uždaryta.
Rea W.: WA 5-3099

L

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.; F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
radijo Šeimos valandos

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

j Lietuvių keiba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BaMrk praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisu: 2652 WEST 59th STREET 

T«U PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Timkbmhs, M. D., S. C
.2454 WIST 7TH STREET
Ofi«© NW.; HEmlock 4-2123
Rctid. fol.L: Glbton 8-6195

Priima ligoniui pagal susitarimą. Dėl 
valaadoa skambinti telef. HE 4-2123 
K jwatafllqja. tai telef. Gi 8-6135

FORJB6T FIRES HURT 
OUR FOREST FXIENGf

Aparatai - Protezai Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms

P. ŠILEIKIS. 0. P
So plMM folio* Smokey’t A*Cc

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI 
naujienas

Niekas neatneš krikščioniui didesnio nepasisekimo kovoje su savo prie
šais, kaip nesilaikymas prie tikėjimo inkaro — pasiliuosavimas nors tik ant 
trumpos valandos. Kursai taip daro nors ant trumpo laiko, patirs, kad tuo
jau apima jį tamsybė: kad jis nebegali matyti dangiškojo Tėvo veido skai
stybės nes “be tikėjimo negalima Dievui pamėgti”, o kada jis pradeda grai
bytis ir vėl ieškoti to inkaro, tada tamsybės jėgos užpuola jį labai smar
kiai, Jkvėpdamos jame baimę ir abejojimą, pasiremdamos paprastai jo kūno 
silpnybėmis; jis visados privalo atsiminti, kad visos jo kūno silpnybės tapo 
pridengtos Kristaus teisybės rūbais. Jei norime, kad Dievo ramybė vieš
patautų mūsų širdyse, turime napaleisti tą inkarą, ir “nesiduoti šėtono mir
tinam prieštaravimui atimti mums drąsą”. Mūsų širdyje privalo visuomet 
būti tie žodžiai ‘'Nors jis ir užmuštų mane, vistiek jam tikėsiu”.

kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Ana- 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66Hi St. Chicago, Illinois 60629

BV. RAITO TYRINtTOJAI

TĖVAS IR SONUS
HOME
Street 

6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

-OD

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

KENOSHA, WiS.
Kenoshos - Racinės lietuviai 

kviečiami atsilankyti į Birželio 
įvykių minėjimą, kuris įvyks š. 

i m. birželio mėn. 10 d. Kenosha, 
wis. .. ..j

šv. mišios už tremtinius 8 vai. 
ryto šv. Petro parapijos bažny
čioje. 3 vai. p. p. šv. Petro pa
rapijos salėje, . 3100-23cd. st., 
kalbės Dr. V. Balčiūnas ir me
ninę programą išpildys skauti- 
ninkių sikstetas “Dainuojančios 
Sesės” iš Chicago.

Tikimės Jūsų ir Jūsų artimų
jų atsilankymo. ,

Kenoshos-RAcinės 
ALT-bos skyrius

jo organizuotis, bet tik tada, 
kai naujųjų ateivių daugiau pri
važiavo. Neteko girdėti, kad 
prieš 10 metų bent viena šei
ma naujųjų ateivių gyventų 
apylinkėje. Jie dar nebuvo 
pensininkai, jie kalė dolerį. 
Klubas pagyvėjo, kai p. Toni
kai apsigy veno Juno Beach. 
Laikraščiuose pradėjo rodytis 
žinios, kad lietuviai nusipirko 
motelį, tai 'dauguma turistų ir 
norėjo pas savo tautietį apsis
toti. Tomkai mokėjo svečius 
užimti ir sužavėti, jie ir į klu
bą tuojaus įstojo. Nuo to lai
ko narių skaičius žymiai pra
dėjo augti ir dabar narių pri- 
skaitoma jau virš 100.

Į susirinkimus atsilanko pa
lyginamai nedaug narių, nes 
daugelis dar gyvena šiaurėje.

Čia gyvenantieji lietuviai 
beveik visi turi nuosavus na
mus, nes nemėgsta būti kitų, 
įnamiais ir priklausyti nuo ki
tų. Namus ir sodybas prižiūri 
gerai ir tik kai kuri šeima pa
sensta, sodyba tampa labiau 
apleista.

Yra jau ir tokių, kurie turi 
nebe po vieną namą. Nusi
pirkti namus ar žemės sklypą 
ĄTa madoj, nes kainos smar
kiai kyla. Juno Beach baigia
mas statyti bent 10 aukštų apar 
tamentinis namas, tai ten, kaip 
girdėti, bent pora lietuvių dak
tarų nusipirko butus, sumokė
dami be ne virš 50 tūkstančių 
už dviejų miegamųjų butą. Ke
letas lietuvių yra nusipirkę na
mus su trimis miegamaisiais 
kambariais, sumokėdami po 
10 — 50 tūkstančių dolerių. Di
desnius namus perka tam. kad 
vaikai ir vaikaičiai atvykę 
atostogų, turėtų kur pas tėvus 
patogiai apsistoti. O vėlesnio
sios kartos lietuviai kuo ne visi 
savo vaikus išmokslino, vaikai 
įsigiję profesijas, turi gerus 
darbus, tai tėvams norisi ir vai
kus bei vaikaičius gerai priim- rimais h* valgiais. Buvo pasa
li bei duoti gerą atostogų poilsį. Įkyta kalbų, linkėjimų, padėkos

Juno Beach vietovė yra tuoĮgražių žodžių. Paskaityta eilė- 
blogesnė, kad ten namai nau- raš<£ų, visų gražiai padainuo
ji ir yra mažai medžių, per ta 
karščius maža pavėsio. O lx* i Tenka tikėtis, kad linkėji- 
to vieta aukšta ir žvarbūs oke- inai išsipildys ir motelių snvi- 
ano vėjai neša, pusto smėlį.! ninkama gerai seksis, nes abi 
Dėlei tos priežasties kiti per- pords jaunos, pačiame surū
ką kuriame nors mieste senus me Ir darbingume. Malonios _ _
namus sta sodyboje augančiais j šeimininkės sujflebės užimti at- susirinkimo bus vaišės ir šokiai., joni- 
vaisiniais ir kitokiais medžiais. Įsilankinsius sSTčius. Ir sVeciaij, • 
Senesnės sodybos beveik visos;ten kartą pabuvoję pasistengs pikniką liepos mėn. 8 d. Bruzgulie-i 
yra apaugę medžiais. Visur ir kitais melais ten pat apsilan- v nut

ves, kviečiant narius atsilan
kyti į tas įkurtuves. Tokių įkur
tuvių buvo jau nemažai. Kiek
vienam malonu arčiau susipa
žinti su šeinųninkais, pasišne
kučiuoti su kitais klubo na
riais, išmesti po vieną, kitą 
stikliuką, skaniai užkąsti ir 
pamažu prieiti prie lietuviškos 
dainelės. Prisiminti, kaip ka
daise tėvynėje dainuodavome.

Kaip jau Taiksčiau buvo ra-' 
syta, kad be p. Tomkų Sap
phire Motor Lodge, 700 Ocean 
Drive, Juno Beach, Fla. su 29 
vienetais motelio, labai neto
limoje kaimynystėje, Pylipa- 
vičiai ir Dirsės nusipirko 30 
vienetų motelį su gana dideliu 
sklypu, vardu Ocean Lodge 
Motel, 570 Ocean Drive, Juno 
Beach, Fla.

Jie tą motelį nusipirko praei
tais metais prieš sezono pra
džią ir per žiemą gerai pasi
darbavo priimdami svečius. 
Dabar sezonui baigiantis ir lan
kytojų skaičiui sumažėjus ir 
jie, kaip klubo nariai ir gerų 
tradicijų palaikytojai, gegu
žės mėn. 13 d. 4 vai. popietų pa
sikvietė klubo narius pas juos 
atsilankyti ir su jais drauge at
švęsti įkurtuves. Susirinko ne
mažas būrelis svečių, nes kiek
vienam norėjosi su šeiminin
kais geriau susipažinti ir pa
matyti jų įsigytą brangią nuo
savybę. Vidaus pusėje po pal
mėmis ir saulės lietsargiais 
svečiai buvo susodinti grupė
mis prie atskirų staliukų. Prieš 
svečius buvo toks vaizdas: Iš 
abiejų pusių eilė svečių kam
barių su takeliais į juos. Vidu
ryje žalia pievelė, o jos gale 
plaukiojimo baseinas, o už jo 
atviras okeanas, kur svečiai iš 
savo kambarių lengvai gali pa
siekti okeano bangas ir kovoti 
su jomis.

Mielieji svečiai buvo šeimi
ninkų pavaišinti visokiais gė-

Senesnio amžiaus moteris at
sidūsta ir dėsto draugei:

— Nūdieninis jaunimas nepa
prastai sugadintas. Tai ne mū
sų laikais.

— Tiesa, tiesa, — pritaria 
draugė, — Dieve mano, kad taip 
būtų galima dar kartą būti jau
nai.

PRANEŠIMAI

— Jonitkiečiy Labdarybės ir Kul
tūros klubo svarbus priešmetinis na
rių susirinkimas įvyks antradienį, 
birželio mėn. 5 dieną Bollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Pradžia 8 v. v. 
Nariai ir narės prašomi gausiai da
lyvauti, nes yra daug reikalu aptarti 
prieš vasaros atostogas. Po susirin-

— Eržvilko Draugiška klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks birželio mėn. 
6 dieną 8:00 vai. vak. Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Ninai ir narės 
prašomi gausiai dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir prane
šimu išklausyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. E. M. M.

— Lietuviu Namų Savininkų Dr-įos 
Bridgeport pusmetinis bariu susirin
kimas įvyks trečiadienį, birželio 6 d.. 
Stella ir Dalee svetainėje. 3436 So. 
Lttuanica Avė., 7:30 vai. vik. Visi 
nariai ir narės kviečiami i susirin
kimą. Po susirinkimo bus vaišės.

— Brighton Parko Lietuvių Motorų 
WiA* pušmetinla susirinkimas įvyks 
birželio 7 dieną -8M Vai. Vak. Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd St. Narės 
prašomos Ilsiai atsiTknkyti. nes bus 
daug svarbių reikalu aptirti Po šio 
susirinkimo bus poros mėnesių atos

— Čikagos Lietuvių Meiliu, Nejfiu- 
kių ir Pavienių klubo pusmetinis su
sirinkimas ivyks birželio 8 d. 8:00 v. 
vak. Hollywood svetainėje 2417 W. 
43rd St. Visi nariai, narės ir paVie- 
iriii prašomi gausiai sėsi rinkt i apt*

visus atsilankyti i našUukių rengiamą j 

nes MKfe.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tet: YArds 7-1741 - 1742

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

MtWEKiMSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicanos

Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS
(tACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
S — MAUJtENOS, CHICAGO B, IL1___ TUESDAY, JUNE 5, 1D73



CIKADA KĄ TIK IŠSINĖRUSI IŠ KOKONO

(Iš Field Museum 1973 m. biuletenio Nr. 1)

• gręžti tektų iki 19 000 pėdu, 
Į kur akmens temperatūra yra 
! tarp 329 ir 359 laipsnių įjp)

I

Užsienio automobiliai 
keliasi mūsų žemynan 
Didžiaisiais Ež<rais prasidė- 

jus pavasariniam laivų judėji
mo sezonui, dažnai pastebėsi 
Calumet uosto dešinėje kranti
nėje prie pat Michigan ežero iš 
laivų iškeliamas užsienio ga
mybos automobiliu siuntas.

Jų čia kartais i ima nustato
mas didelis plo’. s. Beregint 
įvairiomis priemonėmis prekės 
išgabenamos į krašto gilumą, 

j Daugiausia atplaukia japonų 
gamybos ir vokiečių Volksva- 
genai. Iš kitų kraštų automo
bilių importai nežymūs.

Tų užsienio gamybos auto
mobilių iškeliama juk ir kituo
se daugelio JAV uostuose. 
Įdomu, kodėl amerikiečiai yra 
taip pamėgę užsienio automo
bilius? J. J-t is

--L2-JI-' =S=U. «.HS UJ.Į.II n n 
HELP WANTED — MALS 

Darbininkų Reikia

DIE SETTERS
Experienced men needed for our Me- 

i tai job snop. Day shift, to set-up 
Joi anting, looming ano progressive 
■ dies with air to roll feeds. Company 

benefits include profit sharing.
PARKVIEW METAL PRODUCTS 

4923 W. ARMITAGE
An Equal Opportunity Employer

P L A N T 
ELECTRICIAN

New brass mill facility located in 
Alsip offers an opportunity to an 
experienced plant electrician to handle 

all phases of plant maintenance.
Excellent wages and benefits, year 
round employment. Immediate em

ployment available.
685-0600, Ext. 217.

HELP WANTED 
EXPERIENCED 

Polisher and buffer. 
SPANJER BROS. 

1160 N. HOWE ST.
MO 4-2900

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

"ViSV RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ~|

- J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233

SEPTYNIOLIKAMETĖ 
GRAŽUOLĖ CIKADA

Cikados parėjo. Kai kuriuose 
priemiesčiuose ir užmiesčiuose 
klausytojų “pilnos ausys” cika
dų patinėlių “giesmių” belinks- 
minant savo pataites, užimtas 
kiaušinių dėjimu medžių šakų 
galūnėse.

Cikados, kurias žmonės klai
dingai vadina ir skėriais ir są
rančiais, skaitomos ir augalams 
ir žmonėms nekenksmingos. Jos

yra sunkiausiai išaiškinamas 
gamtos padaras. Per lyviai 17 
metų jos kirminėlių formoje 
išguli giliai žemėje, tada lenda 
iš žemės, išlenda iš savo keva
lo, lipa į medžius ir kelia ves
tuves, kurias seka naujos gent- 
kartės kūrimas —- patinėliams 
garsiai “giesmėmis” pataites 
linksminant — kiaušinėlių dėji
mas. Šeimos pareigą atlikus, 
cikados yra paukščių sulesamos, 
b iš kiaušinėlių išsklidę kirminė-

liai krinta iš medžių ir rausiasi 
žemėn, kur turi išbūti 17 metų 
ir tada reprodukcijos eiklių pa
kartoti. X

Chicagos srityje sekantis ci
kadų pasirodymas bebus tik 1990 
metais.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST„ CHICAGfVILL. 60636. Tel. WA 5-9209

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

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

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
—Z

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320 

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

V. V A L A N T INAS

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

♦

Gerald M. Edelman, 1972 me
tų Nobelio premijos medicinoje 
laimėtojas ir biochemijos pro
fesorius Rockefeller University, 
New York, N. Y., paskelbė sa
vo Nobelio premijos paskaitą 
apie antikūnių struktūrą ir mo- 
lekularinę imunologiją, kuri iš
spausdinta leidinyje Science, 
1973 m. gegužės mėn. 25 d. Savo 
paskaitoje Edelman kelis kar
tus cituoja J. J. Marchalonio 
mokslinius darbus, kuriuos sa
vo laiku Edelman atliko kartu 
su Marcchaloniu ir kuriuos vėliau 
atliko tik vienas Marchalonis.

M. Šileika iš Dept, of National 
Health and Welfare, Toronto, 
Ontario yra bendraautorius 
straipsio apie pagrindinio ter
šalo nustatymą methampheta
mine, kuris paskelbtas leidinyje 
Journal of Pharmaceutical Scien
ces, tomas 2, nr. 5 1973 m. ge
gužės mėnesj.

“ŠITAI GRAŽŪS NAMAI”

United Steelworkers unija pa
sistatė daugiaaukščius puikius 
ir puošnius rūmus Pittsburgh, 
Pa., kurie, kaip sakoma, yra 
tikra atrakcija visame Pitts- 
burghe. Unijos vadai tuo pa
statu džiaugiasi, tačiau unijos 
darbininkai, nuo kurių kas mė
nesį atskaitoma unijai dviejų 
valandų atlyginimas ir dar nuo 
uždirbtų viršvalandžių atatin
kamas procentas, tuo pastatu 
nesistebi. Unijos darbininkų 
nuomone, reikėtų užbaigti taip 
vadinamą nusigėrusio jūreivio 
ambicijos gyvenimą ir žymiai 
sumažinti unijai mokesčius bei 
kitus visus “holdapus”, kurie 
dabar sudaro virš 30% brutto 
uždarbio. Sumažinus visokius 
federalinius. municipalinius ir 
kt. “holdapus”, atpultų uždar
bių pakėlimų reikalavimai ir, 
reikia tikėti, būtų pats geriau
sias vaistas dolerio infliacijai 
gydyti.

žmonėse yra realių planų at
statyti Amerikos , doleri į vėl 
priklausančią jam pagarbos vie
tą, tačiau kai gyvenimo reikalų 
tvarkymas yra atsidūręs Į įvairių 
“muzikantų” rankas, tai nieko 
konkretesnio šiame atvejuje 
nelaukiama. If J. J-tis

TOOL AND DIE MAKER 
For day shift. Good working 
conditions. Paid vacations and 

other benefits.
1637 N. LOWELL 

252-0060

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

HELP WANTED — FBMALE 
Darbininkių Reikia

VIRĖJO PADĖJĖJA
Patikima. 6 dienas savaitėje. Amžius 
neribojamas. Maloni darbo aplinka. 

Čia kalbama lietuviškai.
COUNTRY COUSIN

14601 So. LAGRANGE RD.
ORLAND PARK, ILL.

HOUSE KEEPER
General house keeping, light 
cooking, own room, bath, TV., 

Lake Shore Drive.
Some English necessary.

Call 922-1833

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje. 
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEI____ 254-5554

2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento)
Tel. 436-7878

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nuosavybės — kitur

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

TRUMPAI

— Arūnas Ališauskas, Balti
more, Md., istorijos mokslų stu
dentas Hopkins universitete, 
ruošia studiją disertacijai apie 
lietuvių imigracijos problemas.

SECRETARY
Excellent job opportunity. Active, 
young insurance agency needs bright 
person with secretarial and book

keeping skills.
Salary open.

Call 922-0200

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vyrui, 
turinčiam mašiną. Rašyti arba kreip
tis 6918 So. Artesian Ave., Chicago, 

Illinois 60629.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■P

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chlcagofe. priemiesčiuose Ir Kanadole Maul ienos metams — $22 00. 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitos* JAV vietose metams — <20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieni pose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

Saulius šimoliūnas

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu _________  dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
□ Užsakau Naujienas savo ---------------------------------------- kaip dovaną

-------------------- proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 

siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 

susipažintų.

PAVARDĖ IR VARDAS ------------------------------------------------------------------

ADRESAS _______________________________________________________ _

PAVARDt IR VARDAS--------------------------

ADRESAS

VULKANŲ ENERGIJA
Los Alamos (New’ Mexico) 

mokslininkai studijuoja suma
nymą gauti energiją iš žemės 
gelmių pilant šaltą vandenį ant 
susproginėjusio karšto granito 
užgesusių ugnikalnių gelmėse 
ir atgal gaunant įkaitintą karš
tą vandenį.

Žemės gelmių karščio (geo
terminę) energiją gauti teore
tiškai yra visiškai galima, tik 
iki šiol dar nebuvo išbandyta. 
Geoterminė (žemės karščio) 
energija būtų nuolatinė, švari 
(be taršos), palyginamai ne
brangi ir galbūt pati save ga
minanti (kaip Islandijos gei
zeriai), pareiškė Los Alamos 
mokslinės laboratorijos pro
jektų vedėjas Dr. Morton Smith. 
Jis pareiškė, kad žemės pluto
je yra tiek daug karštų uolų, 
kad būtų galima semti energi
jos reikalingos per keletą tūks
tančius metų

Pirmieji bandymai būsią da
romi JAV Vakaruose, kur že
mės pluta esanti plonesnė, bet 
vėliau būsią galima daryti ban
dymus ir Rytuose.

Vakaruose užtenka išgręžti 
žemės klodą iki 15.000 pėdu

— Toronto Humber ligoninė
je staiga mirė dail. Alfonsas Do- 
cius, gegužės 29 d. Jau Lietuvo
je A. Docius bendradarbiavo 
spaudoje piešiniais, vinjetėmis 
ir įvairiomis puošmenomis.

— Regina Rūta Žymantaitė 
iš New’ Yorko išrinkta Pabaltie- 
čių moterų tarybos pirmininke. 
Ji yra baigusi politinius moks
lus magistro laipsniu, laimėjusi 
Miss Freedom ir Miss New York 
konkursus, dirba garsinimų sri
tyje ir radijo.programoje. Anks
čiau gyveno Toronto mieste.

— V. Nešukaitytė iš Toronto 
tapo 8-tą kartą Kanados stalo 
teniso meistere. Dabar ji ruošia
si atstovauti Kanadą tarptauti
nėse rungtynėse Vengrijoje.

— L. Eimantas, London, Ont., 
Canada, yra lituanistinės mo
kyklos vedėjas. Sekančiais mo
kslo metais mokykla turės ne
akivaizdinį skyrių toliau gyve
nantiems mokiniams, kurie tu
rės atvykti į mokyklą tik vieną 

, kartą į mėnesį. Tėvų komiteto 
pirm, yra S. Keras, kuris taip 
pat registruoja mokinius. Jiems 
yra paruoštos mokymo priemo
nės.

— Vytautas P. Janulaitis iš 
šiaurinės Chicagos miesto apy-. 
linkės, pratęsdamas prenume
ratą, atsiuntė vajui 5 dol. Va
jaus komisija nuoširdžiai dėko
ja. Visi skaitytojai yra prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti 
darant pastangas surasti bent po 
vieną naują skaitytoją. Visi lie
tuviai yra kviečiami užsisakyti 
Naujienas. Jos yra visiems įdo
mios, naudingos ir reikalingos.

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

M. A. š I M K U S 
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE _
4259 S. hteplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

TERBA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST,, CHICAGO

Telef. 434-4660

Parašas storumo, kur uola turi apie 570 
laipsnių karščio, o Rytuose

♦ Dėmesio! Pirmasis išpar
davimas su 30 ir 40% nuolai
dos įvairiems gražiųjų kailių 
paltams ir puošmenoms. Atsi
lankykite dar prieš atostogas, 
kai yra pigiausios kainos už ge
riausius kailius, šeštadienį, bir
želio 9 d. atdara nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak., sekmadienį nuo 
11 vai. iki 6 vai. vak. ir pirma
dienį, birželio 11 d., nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vak.

Norman Burst ei n as, 
2-me aukšte 

185 No. Wabash Ave.

SALIAMONIŠKAS 
SPRENDIMAS

Mark Twain bevaikštinėda- 
mas prisiartino prie miestelio ka
pinių ir čia pamatė būrį besigin
čijančių miesto valdybos parei
gūnų.

— Kas per ginčas, mano po
nai? — paklausė Twrain.

— Sprendžiame klausimą ar 
reikia apmūryti kapines ar ne.

— Na, kam gi reikalingas toks 
kapinių aptvėrimas?

— Reikia apsaugoti kapinių 
tereną.

— Bereikalo. Juk tie, kurie 
jau yra kapinėse negali iš jų 
pabėgti, o tie, kurie tebėra gyvi, 
neturi mažiausio noro į jas verž
tis.

Jaunas kalinys Saigono naOaičiųprie- Chicago, III. 60601. Tel. 263-5826 
glaudote. Jo tėvai abu žuvo Vietna-

mo kara. 1 («“)•

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

VISKAS AIŠKU
"GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 

prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
mūras. 2 auto mūro garažas. įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.

PALIKIMO-MŪRAS atneša 84.000 
nuomos. Naujas ?azu šildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildvmas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke.. Kaina $9,900.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujos ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, HL 60609. Tel.: VI 7-M47

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

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

tune-ups ir t. t.
4824 $o. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9827

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351844 W. 63rd Street, Chicago, III.

TEL — 776-5888
Anketas Garbačiauskas, sav.

"NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS
6 - MAUJIENNE. tHMA«« K ILL, - TUESDAY, JUNE I, 1973




