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Over One Million Lit but ni tn In Tbt United S

TUNĄ 18” BESILEISDAMAS SUDUŽO
Sovietų Sąjungos Maskvoje leidžiamas statistikos biuletenis, 

(“Vestnik Statistiki, Nr. 6, 1971) išsiuntinėjo 60,852 anketas mo
terims ir gavo 38,602 atsakymus. Norėta patirti moterų nuomones 
apie geriausią ir laukiamą vaikų skaičių šeimoje. Lietuvos mo
terys gavo 750 anketų, atsiliepė 442, t. y. 58.9%. Latvių atsiliepė 
58.2 %, esčių — 69.1%, o gruzinių tik 36.5%. Tai mažiausias 
atsiliepusių skaičius.

Pagal atsiliepimus dėl nori
mos idealios šeimos buvo pateik
ti klausimai, pažymėti “0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6 ir daugiau vaikų”.

Visoje Sovietijoje visai neno
rinčių turėti vaikų pasisakė tik 
0.4%, Latvijoje ir Estijoje vi
sai tokių nebuvo. Po vieną vai
ką turėti pasisakė Sovietijoje 
—1.5%, Lietuvoje —1.8%, La
tvijoj — 22%, Estijoj — 0.8%. 
Po du vaikus turėti pasisakė So
vietijoje — 41%, Lietuvoje — 
42%, Latvijoje P 49.8%, Esti
joje — 35.5%. Po tris vaikus 
pasisakė Sovietijoje — 39.4%, 
Lietuvoje — 39%, Latvijoje — 
40%, Estijoj — 53.5%. Po ke
turis vaikus turėti pasisakė So
vietijoje — 11.7%, Lietuvoje — 
13.8%, Latvijoje—5.6%, Esti
joje—-9.4%. Po penkis vaikus 
turėti .pasisakė Sovietijoje. — 
2.9%, Lietuvoje — 2,5%, Latvi
joje — 22%, Estijoje — 2.5%. 
Po šešis ir daugiau vaikų turėti 
pasisakė Sovietijoje 3.1%, Lie
tuvoje — b.7 %, Latvijoje — 
0.9%, Estijoje — 0.2%, Kirgi
zijoje — 16.7%, Armėnijoje — 
14.4%, Turkmėnijoje — 19.8%, 
Tadžikijoje — 18,jį%, Azerbei- 
džane — 22.7% ir Užbėkijoje^- 
25,4%.'

Vidutiniškai imant, Sovietijos 
moterys laiko 2.89 vaikų — ide
alia šeima, Lietuvos — 2.74; 
Latvijos — 2.60; Estijos — 
2.59; Ukrainos—. 2.63; Gruzi
jos— 3.95; Azerbeidžano 4.52; 
ir Uzbekijos —. 4.55%. (E)
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Ilgų plaukų 
problema Lietuvoje
Ilgų plaukų problema susirū

pinę ir Lietuvos gyventojai. 
“Komj. Tiesa” š. m. liepos 14 d. 
paskelbė savo bendradarbės A. 
Matekūnaitės ilgą straipsnį apie 
istorinę vyrų šukuosenų evoliu
ciją, senove pradedant ir 20 am
žiumi baigiant. Padaryta išva
da: jei to klausimo nesugebėjo 
išspręsti tūkstantmečiai, gal pa
liksime ir mes ją galutinai neiš
spręstą. Autorės žodžiais, “galų 
gale ne vien šukuosena apspren
džia asmenybę”.

šukuosenos klausimus svars
tyti privertė du laikraščio re
dakcijos gauti laiškai. Viename 
jų V. Staršinovas, Kapsuko (Ma
rijampolės) gyventojas, pasisa
kė už ilgus plaukus. Kitas gi, V. 
Raginis iš Pasvalio, skundėsi: 
“Kai praeini miesto, o ypač prie
miesčio gatvėmis, negali atsiste
bėti jaunimu. Jauni pusvyriai 
— barzdoti, jų plaukai užgulę 
pečius. Nejaugi mūsų jaunimas 
ima pavyzdžius iš laukinių? Ar
gi galima iš šmėklų sukurti did
vyrius? Jaunimas žengia į pra
rajos bedugnę. Mūsų jaunimas 
turi mesti šunkelius...” A. Ma- 
tekūnaitė gi savo “istoriniam iš
vedžiojimui” pateikė ir antraš
tę: O jeigu (paseksime) senelių 
taku? (E)

NEW DELHI. — šiaurinėje 
Indijoje patvino Gango upė, apie 
35,000 turėjo palikti namus, žu
vusių skaičius siekia 300.
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TEL AVIVAS. — Izraelio gy
nyba numušė prie Suezo kanalo 
Egipto naikintuvą - bombonešį, 
kuris skrido per izraelitų pozici
jas. Tai rimtas incidentas Egip- 
to-Izraelio karo paliaubose Iz_J Nauja Amerik°s 105 mm. patranka yra labai judri. Ją pagamino Lockheed Aircraft bendrovė. Patranka gali 

* važiuoti per gily dumblą, pelkes ir nelygias, akmenuotas vietas.raelis tvirtina, kad tai jau 40- 
tas Egipto lėktuvas, skridęs Iz
raelio valdomoje Suezo kanalo 
pusėje per paskutinius metus. 
Jau 17 kartu izraelitai šaudė i 
Egipto lėktuvus, tačiau tik šį 
kartą pataikė.

MASKVA. — šiandien vidur
dienį Maskvoje laidojamas bu
vęs partijos vadas ir premjeras 
Nikita Chruščiovas. Jis laidoja- ninko gyvenimą netoli Maskvos. Chruščiovas buvo paguldytas 
mas Novodeviči kapinėse, kur il
sisi daug sovietų valdininkų ir

ligoninėn prieš keturias dienas ir mirė savo žmonos Ninos ir duk
ters Rados globoje. j ;

partiečių.

JERUZALĖ. — Izraelio ka
riuomenės štabo viršininkas 
Haim Bar-Lev parešikė per radi
ją, kad Izraelis yra -pasirengęs 
arabų puolimui. Izraelio strate
gija naujame kare būsianti sė
dėti savo pozicijose ir gintis. Bū
sią daromi puolimai ir užfrontė
je,-tačiau Izradis nenorįs dau
giau arabų žemių, jis tik gins
tas, kurias dabar turi užėmęs.-

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybė pažadėjo Egiptui, 
kad Jungtinėse Tautose ji rems 
Egipto poziciją debatuose dėl Vi
duriniųjų Rytų padėties.

LENINGRADAS. — Sovietų 
Sąjungoje buvo šiltai priimtas 
Amerikos džiazo orkestras, va
dovaujamas negro Duke Elling
ton., Pirmą koncertą jis davė 
Leningrade.

LONDONAS. — Britanijos, 
Airijos ir Šiaurinės Airijos prem
jerai numato susitikti svarsty
ti š. Airijos neramumų. Susiti
kimas turi įvykti dar prieš britų 
britų parlamento nepaprastą se
siją rugsėjo 22 d.

WASHINGTONAS. — Pre
zidentas paskyrė JAV delegaciją 
į Jungtinių Tautų asamblėją. De
legacijoje yra nuolatinis amba
sadorius George Bush, jo pava
duotojas Christopher Phillips, 
Michigan© kongr. Charles Diggs, 
Illinois — Edward Derwinski, ir 
prof. Daniel Moynihan iš Har
vardo, .buvęs prezidento patarė
jas.

Filmy aktorius Chad Everett turėjo 
didelį pasisekime televizijos "Medical 

Center*' serijoje.

MASKVA. — šeštadienį Sovietų Sąjungoje mirė nuo širdies 
, smūgio Nikita Chruščiovas? Korespondentai sužinojo, apie jo 
mirtį iš privačių šaltinių, nes valdžia nieko oficialiai nepranešė. 
Užsienio reikalų ministerija patvirtino, korespondentų klausinė
jama, šią žinią. Chruščiovas buvo 77 m. amžiaus. Jis jau anks
čiau buvo turėjęs kelias širdies atakas ir gyveno ramų pensi-

Nikita Chruščiovas, mirus Sta
linui, pradėjo dairytis į vyriau
sia diktatoriaus kėde. Jis tuo 
metu buvo tik Maskvos partijos 
sekretorius. Įvairiomis kombi
nacijomis jis pašalino Stalino 
įpėdinį Malenkova, pašalino ga
lingą slaptos milicijos vadą Be
riją, pašalino Molotovą ir eilę 
kitur pats-pasiimdamas Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
pirmojo sekretoriaus vietą. Po 
penkerių metų Chruščiovas nu
stūmė nuo premjero vietos Bul
ganina ir pats pasiėmė tą vietą, 
kartu likdamas ir pirmuoju par
tijos sekretoriumi. Sovietų Są
jungą jis valdė 10 metų iki 1964 
m. spalio 14 d., kada jį politbiu- 
ras išmetė ir paleido į pensiją..

Didžiausias Chruščiovo atlik
tas darbas buvo Stalino tikrojo 
veido atskleidimas sovietų žmo
nėms ir visam pasauliui. Chruš
čiovo nuopelnu laikomas ir 
šimtu tūkstančiu Sibiro kaliniu 
paleidimas iš Stalino stovyklų. 
Chruščiovas, pasmerkdamas Sta 
lino kultą, jo terorą, atnešei 
Sovietų Sąjungą atmosferos pa
lengvėjimą ir davė prispaus
tiems sovietų piliečiams vilti, 
kad sistema pasikeis. Greit pa
aiškėjo, kad ta sistema liko ta 
pati, kad teroras nesibaigė ir 
niekas iš tiesų nepasikeitė.

Chruščiovas savo valdžios 
metais daug važinėjo užsienyje, 
lankėsi ir Amerikoje, kur pa
garsėjo savo išsišokimais Jung
tinėse Tautose, kur jis batu dau
žė stalą.

Chruščiovas buvo savamoks
lis mužikas, labai energingas ir 
darbštus, kietas komunistas. 
Didele dėme jo valdymo laiko
tarpyje liko Vengrijos sukilimo 
kruvinas užgniaužimas, Berly
no sienos pastatymas. Prisi
mintini jo pareiškimai vakarų 
diplomatams — “Mes jus palai
dosime”. Jis dažnai mėgdavo 
girtis komunizmo pranašumu 
prieš kapitalizmą ir didžiausias 
smūgis jam buvo 1963 metų 
blogas sovietų derlius, po kurio 
jam teko pirkti iš kapitalistų 
kviečius.

Chruščiovas turėjo didelį pa
sisekimą įvairių šalių korespon
dentų tarpe, nes jis nebuvo šal
tai diplomatiškas ar išdidžiai 
neprieinamas. Jo įvairiais prie
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Apdovanojo du 
mokslininkus ll - - .

Lietuvos Tarybos Prezi
diumas, ryšium su 70 m. am
žiaus. sukaktimis, du mokslinin
kus š. m. liepos, mėn. apdovano
jo “parlamento” Prezidiumo Gar 
bes raštas. Apdovanotieji: prof. 
P. Slavėnas ir inž. prof. St. Va- 
balevičius. Vilniaus spaudoje P. 
Slavėnas iškeltas kaip atstovas 
negausios astronomų šeimos. Jis 
yra ir tarptautinių organizacijų, 
astronomų ir kitų, narys. Poka
rio metais išleistos dvi stambios 
P. Slavėno knygos — “Saulės 
sistema” ir “žvaigždės”.

Pagal “Tiesą” P. Slavėnas yra 
skaitęs ateistinio turinio pas
kaitas “Žinijos” draugijoje ir 
net užsitarnavęs Lenino ordiną. 
Būdinga, kad pagal “Tiesą” (lie
pos 21), “astronomijos pasieki
mų propagavimas turi labai 
svarbią reikšmę, ugdant liaudies 
masėse materialistinę pasaulė
žiūrą”. Jei astronomija siejama 
su marksizmu, ką jau bekalbėti 
apie kitas mokslo šakas? (E)

Gintaro muziejus
Palangos gintaro muziejus 

(įrengtas Tiškevičiaus buv. par
ko rūmuose) nuolat plečiamas. 
1969 m. jis buvo gerokai per
tvarkytas ir išplėstas. Atskiroje 
salėje parodomi įvairių dailinin
kų gintaro dirbiniai.

Tačiau, kaip pastebima rug. 
10 d. ‘Tiesoje”, tame muziejuje 
dar daug ko pasigendama. Toks 
muziejus turėtų tapti ne tik me
no, bet ir mokslo šventove. Da
bar gi kai kurių eksponatų pa
aiškinimai yra nepakankamai 
moksliški, gana ginčytini; Mu
ziejui trūksta ‘{vairių specialis
tų pagalbos. (E)

KAIRAS. — Egipte įvyko gy
ventojų referendumas dėl nau
jos konstitucijos, kuri duoda pi
liečiams daugiau laisvių, sulygi
na moterų teises su vyrų teisė
mis.

žodžiais gausiai paįvairinti pa
reiškimai būdavo koresponden
tų godžiai gaudomi.

Lietuvoje išleista 1950 m. tra
giškai žuvusio (gal nužudyto?) 
poeto Kazio Jakubėno knyga 
“šimtas vyturėlių” (D. Tarabil- 
dienės iliustracijos), 30,000 egz. 
tiražas). Poetas dabar prista
tytas, kaip “vienas žymiausių 
lietuvių vaikų poetas”. Jau tre
čią kartą išleistas A. Bieliaus-
ko romanas “Mes dar susitiksim, 
Vilma” (karo metu į Sovietų Są
jungą pasitraukusių lietuvių gy
venimas) . (E)

Leidžia vertimus
Vilniuje neseniai išleisti kelių 

užsienio rašytojų knygų verti
mai. Iš ją - minėtini t Romain 
Rolland’o “Colas Breugnon” ro
manas (vertė Juozas Urb
šys.

Tai antrasis leidimas, skiria
mas mokykloms. Kitoje, JAV 
rašytojos Shirley Grow knygo
je— romane (vertė V. Churgi- 
naitė) pasakojama, pagal garsi
nimus spaudoje, apie “rasizmo 
varžomą pietinių Amerikos vals
tijų gyvenimą”, dar vienoje, Au
stralijos rašytojos D. Kjuzek, 
knygoje “Vien saulės negana” 
aprašomas Australijos gyveni
mas po antrojo pasaulinio ka
ro, “žemyną užplūdus emigran
tams iš Europos”. Pagaliau, iš
leistas ir Nobelio premijos lau
reato, japono J. Kavabata roma
nas, “Sniegynų šalis” (vertė 
Virginija Niparaitė). Kaip ži
noma, svetimųjų rašytojų kū
riniai parenkami versti dažniau
sia toki, kuriuos parašė arba va
dinamieji pažangūs rašytojai, 
arba toki, kuriuose iškeliamas 
JAV ir kitur, kovos su priespau
da ir pan. (E)

Cook apskrities prokuroras Edward 
Hanrahan pagarsėjo visoje Ameriko
je, kai grand jury jį ir kitus 14 asme
ny apkaltino sąmokslu trukdyti tei
singumui. Byla atsirado po Juodyju 
Pantery vady Čikagoje susisaudymo 

su policija prieš dveji* metus.

MASKVA: — Sovietų Sąjunga su apgailestavimu paskelbė, 
kad jos erdvėlaivis “Lųna 18, nenusileido ant mėnulio, kaip bu
vo planuota, bet nukrito ir sudužo. Tasso pranešime kalbama apie 
sunkias topografines aplinkybes. Erdvėlaivis sudužo šeštadienį 
ir komunikacijos su juo nutrūko 10:48 vai. ryto. Iš ankstyvesnių 
pranešimų sunku buvo spręsti, kokie buvo to erdvėlaivio tikslai. 

) Manoma, kad jis turėjo nusileisti ant mėnulio, išgręžti žemėje 
skylę, paimti iš jos mėnulio medžiagos pavyzdžių ir vėl pasikėlęs, 

' turėjo sugrįžti į žemę.

j Keičia “pramonini 
Lietuvos žemėlapi” 
Keičiamas pramoninis Lielu-

I vos žemėlapis — šitaip liepos 
29 teigia “Komj. Tiesa”. Iš tik
rųjų, tai komentaras, skelbia
mas ryšium su š. m. liepos mėn. 
vidury Vilniuje įvykusioje A. 
Tarybos sesijoje priimtu nuta
rimu “Dėl priemonių liaudies 
vartojamų prekių gamybai res
publikoje toliau didinti ir jų 
kokybei gerinti...” Tai planai, 
kuriuos lengvoji, maisto pramo
nė ir vietinė pramonė vykdy
siančios 1971-1975 metais.

Dabar, šalia didžiųjų Lietu
vos miestų, pramonės centrų, 
nurodyta į dar kelis būsimus 
centrus: Uteną, Švenčionis, Šal
čininkus, Varėną. Ką ir bekal
bėti, gamybos būsią keleriopai 
daugiau ... Tai kartojama 
kietkvieną penkmetį prade
dant.

O dėl planų, štai kas numato
ma pastatyti: alaus darykla Ute
noje, duonos gamykla Vilniuje 
(135 tonos per ■ parą), vietinės 
pramonės srity — namų apyvo
kos metalo gaminių įmonę Va
rėnoje, siuvimo fabriką Šven
čionyse, gaminių iš pūkų bei 
plunksnų Šalčininkuose, suve
nyru įmone Panevėžyje ir t. t.

(E)

Nauji žodynai
Vilniuje šių metų pabaigoje 

ir kitais metais numatoma iš
leisti visą eilę naujų žodynų ar 
pakartoti bei papildyti seniau iš
leistus. Vilniškė “Elta” paskel
bė, kad baigtas sudaryti “Da- 

I barbinės lietuvių kalbos žody
nas”. Jis bus trečdaliu didesnis 
už išleistą 1954 metais. Taip 
pat paruoštas stambus anglų - 
lietuvių kalbų žodynas (16 au
torinių lankų). Numatoma pa
kartoti 1963 m. išleista vokiečiu 
- lietuvių kalbų žodyną, taip pat 
paruoštas bei suredaguotas 
prancūzų - lietuvių kalbų žody
nas, tačiau jo atspausdinimo dar 
teks palaukti. Ruošiamas latvių- 
lietuvių kalbų žodynas bei len
kų-lietuvių kalbų žodyno antro
ji laida. Galvojama ir apie at
virkštinius — lietuvių - vokie
čių, lietuvių-anglų ir kt. žody
nus.

Jei apie tokius žodynus tik gal
vojama, tai lietuvių-rusų kalbų 
žodynas skubiai ruošiamas, jis 
netrukus pasirodys, nes jo lau
kiama, girdi, ne tik pas mus, bet 
ir užsieny. Paruoštas spaudai me
dicinos terminų žodyno rankraš
tis — jame terminai pateikiami 
lotynų, lietuvių ir, žinoma, ru
sų kalbomis* (E)

— Okup. Lietuvoje veikia 194 
saugomi parkai. “Komj. Tieso
je” (liepos 8) gi rašoma: “...iš 
jų tik nedaugelis tvarkomi be 
priekaištų. Kituose, žiūrėk, už
želia takai, didėja senų medžių 
drebės, rasime savavališkų sta
tinių, kai kur ganomi gyvuliai...”

šis nepasisekimas yra jau ant
ras iš eilės sovietų erdvės tyri
nėjimuose. Birželio 30 d. iš erd
vės sugrįždami erdvėlaivyje už
troško trys rusų astronautai. Iki 
šiol mėnulio programoje dau
giausia pasisekęs buvo “Luna 
17, bandymas, nes erdvėlaivis 
nuvežė į mėnulį automatinį 
“Lunochodą”, kuris važinėja po 
mėnulį ir siunčia radijo bango
mis pranešimus sovietų moksli
ninkams.

“Luna 18” buvo paleistas rug
sėjo 2 d. Erdvėlaivis mėnulio or
bitoje skraidė kelias dienas ir 
padarė 54 apskriejimus, leisda
masis vis žemyn prie mėnulio.

Britai balsuos už 
Kinijos priėmimą 
LONDONAS. — Britų užsie

nio reikalų ministerija paskelbė, 
kad Britanija balsuos už komu
nistinės Kinijos priėmimą į Jung
tines Tautas. Kartu britai kriti
kuoja Amerikos “žaidimą” su 
dviejų Kini jų idėja. Britanija 
galvoja, kad įsileidus Kiniją, 
Tautinės. Kinijos kelias yra tik 
vienas — pasitraukti iš Jungti
nių Tautų, paliekant Pekino vy
riausybei Jungtinėse Tautose vi
sas kinų atstovavimo teises, įs
kaitant ir dalyvavimą Saugumo 
Taryboje.

Amerikos nauja politika pri
leidžia, kad Pekiną įsileidus, 
Jungtinėse Tautose turėtų pa
silikti ir Formozos atstovai. Bri
tanija sako, kad tokia išeitis yra 
nelogiška ir prieštarauja JT tai
syklėms.

Tailandijos vyriausybė irgi pa
skelbė, kad Tailandija balsuos 
už Kinijos priėmimą į Jungtines 
Tautas.

Lietuvos Mokslu 
Akademijos nariai
Lietuvoje paskelbti kandida

tai į Lietuvos Mokslų Akademi
jos tikruosius narius (akademi
kus) ir narius .korespondentus. 
Tų kandidatų sąrašas paskelb
tas “Tiesoje”, liepos 23 d. Kan
didatų į akademikus pasiūlyta 
trys: prof. dr. /V. Statulevičius 
(matematika), prof. dr. Leonas 
Kairiūkštis (miškininkystė) ir 
prof. dr. J. Gaudrimas (menoty
ra). Kandidatų į narius kores
pondentus pasiūlyta keturioli
ka: dr. B. Grigelionis (matema
tika), prof. dr. J. Mockus (ki
bernetika), prof. dr. B. Styra 
(eksperimentinė fizika), prof, 
dr. J. Viščakas (eksperimentinė 
fizika), prof. dr. R. Viščomirs- 
kis (elektrochemija), prof. dr. 
A. Prokopčikas (fizinė chemija), 
prof. dr. P. Sadauskas (veteri
narija), doc. L. Rasteikienė (bio
chemija), doc. R. šarmaitis (is
torija), dr. G. Zimanas, buvęs 
“Tiesos” vyr. redaktorius (filo
sofija), prof. dr. R. Kulikaus
kienė (archelogija), pagaliau, 
trys mokslininkai, lietuvių kal
bos tyrinėtojai: K. Ulvydas, 
prof. dr. V. J. Mažiulis ir prof, 
dr. Z. Zinkevičius. (E)
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ti. Įsteigė ten ir Rezoliucijoms 
remti komitetą, kuris rinko pini-. 

skelbiama ir kalbama, kad- LB- gus- ir per kelis metus nieko ne-

Besiorganizuojant Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei buvo

JAV gynybos departamente- specialus dalinys xaschen sunaikina ti 
maišai seržanto Lewis Raudtree yra sveriami ir siunčiam! į specialu popieriaus

yra visuotinė. Ar nori; ar ne; 
pagal savo prigimtį vistiek esi 
tos bendruomenės narys; Atseit; 
bendruomenė yra maždaug tas 
patį kaa- ir tauta.

Pradžioje visus lietuvius no
rėta suburti į: vieną savą orga
nizaciją; kurioje kiekvienas jau- 

•nuveikė; Tiesa, JAV kongrese ! 
priimta viena- rezoliucija, prie Į 
•kurios priėmimo- bene- daugiau-j 
šia prisidėjo kai kurie Altos žmo
nės. Nežinia, ar ta rezoliucija 
kada pajudės ir kokios to paju
dėjimo bus pasėkos, bet kai ku
rie su. Altą ir Vilku kovotojai ją. 
lietuvių visuomenei nuolat kai
šioja, tuo norėdami pabrėžti sa- 
»vo didelės veiklos nuopelnus. 
Gaila, kad tokia savo veikla jie 
įsu trypė gražią LB idėją, iš vi
suomenės- bendrijos padarydami 
tik mažą tam tikros grupelės or
ganizaciją.
■ Kad. kaip nors Altą sumenkin
tų, jie kartais net juokingų triu
kų griebiasi, štai rugpjūčio 19 
d. Drauge Br. Juška, tarp kitų 
naivių išvedžiojimų, gąsdina, 
kad Altą prarado jo dienos už
darbį ir .talką. Dar klausimas 
ar tą jo dienos' uždarbį ir talką 
Altą kada matė? Ten pat dar 
pagiria, kad LB apjungia pagrin
dines proto ir fizines jėgas. Ar
ba L. Augštys rugpiūčio 19 d. 
Drauge aprašydamas L. fronto 
^bičiuliu savaitę sako: kad kaž
kurį spauda priekaištauja, jog 
daug kur yra perdidelė Lietuvių 
fronto bičiulių įtaka. Į tai dau- 
’guma atsakė, kad lietuvių fron
to asmenys yra veiklūs, daugu- 
mas jų gerai pasiruošę profesio
nalai ir kultūrininkai... Čia la
bai tinka priežodis — Kas šu-

sekė. Pirmiausia nepasisekė pri
traukti- senai čia- gyvenančių- ir 
čia gimusių lietuvių bei jų. orga
nizacijų;. Ii* naujai atvykusius, 
toli gražu,, ne visus patraukė. 
Toliau ta bendruomenė dar la
biau skaldoma ir silpninama. 
Priežasčių yra kelios, kurios ir 
musų spaudoje ne kartą, buvo 
gvildentos. Svarbiausia bus be
ne ta, kad į LB vadovybę pakliu
vo keli žmonės, kurie siekia sa-r 
vo asmeninių ir savo siauros gru
pelės interesų. Jie nori būti di
delės. organizacijos vadais, bet 
tam neturi ne tik sugebėjimo, 
bet ir paprasčiausio takto. Vie
toj rūpinęsi; Bendruomenės rei
kalais, jie griebėsi griauti; jau 
geraūveikiančias, turinčias ilga
metį patyrimą ir net tradicijas, 
mūsų s bendrines organizacijas, 
kaip Aitą, ir Vliką.

Labai smarkūs rėksniai jau 
anais-metais pasireiškė Kalifor
nijoj: Visaip-jie mėgino. Siūlė 
net Altos centrą perkelti į Kali
forniją, atiduoti jų globai, kad 
jie galėtų jį galutinai sulikviduo-

KNYGOS- VAIKAJfS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte,

2^ _ Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo' po laukus...

S. Petersonienė-
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstamu ne mažiau kaip - žaidimai-ar 

krykštavimat .Naujienose-galima gauti šių,, perlų, ir žemčiūgų t mūsų- mažie
siems bei jaunimui:.

lj Butkienė, VELYKŲ* PASAKOS; 32 psl.y telpa. 6 pasakos ir DVY
NUKES; 34 psL su 8 apsakymėliais iš1 vaiku pasaulio;- Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais; kainuoja po- L d oi.

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

a;,A; Giedrius, MURKLYS; 24’ apysakaitės vaikams.- DaiL V. Siman- 
keviėžaus iliustruota, 130 psL, $1^80.

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

5^ MairomSj JAUNCJLLIETUVA, poema. 118 psl^ $1,00.
& R. Spalisi GATVĖS- BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka Jaunimui ir 

senimui. DaiL A. Trinkūno viršelis .ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 5!S5 psl: Kaina 4'doL

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI; mitologijos posmai. 
EfUuott padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai, ir žemai
čiai bendravo su savo dievais^ 5^ pst, $1.00.

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

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 606082-

POEZIJOS VEIKALAI
Amžina tautos dvasia;

t „ . Laimink mūsų, siekį —
Vėl gyvenki mumyse,
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas*
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui’ išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių

psi.

rin-

Naujienose yra gausus pasirinkimas poerijos: leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS;NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
22 Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos,., giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. S2.00-.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI! KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos 

kinySj 95 psl. S2.00.
5. Bvtkg Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL ’ $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 

psL Kaina S3.00.
T Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės; 105 psl. $2.00
8r Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 62 psl. $0,75;

10. Ptanas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 pst $2.00.
11. AU Rūta - N a kaitė, BE TAVĘS; Poezija, 133 psl. $2.00. .
12. Nadas. Rastenis, TRIJŲ-ROŽIŲ ŠVENTĖ; Eiliuoti-pasakojimai apie [numoja ranka.

3 išretintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus- iliustracijomis. $5.00. |
Ii Nadas- RastenHs THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00. < .v , .
14. Balys Rblcša, UGNIES PARDAVĖJAS. EilėS; 96 psL' $1.00. | SolzemcinCIB praturtėjo
IR Stasys. Santvaras, ATDARI. LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psl, S3.00J
16. Stasys, Santvaras, aukos, taurė, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50. > Nobelio Premijos Fundacija
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 04. 1 u 1 ,irau 92 psl:, $1.00 btoekholme paneigė paskalas,
18. Petras Sagotas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.1 kad diplomas ii* aukso medalis UŽ
19. Eugenijus Gkuodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psL, $1.00. Į 1QTA K1.„
20. Elem Tbmienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.1 9,0 metų. literatūros premiją
21. Alfomatr Tyrumus, METŲ VINGIAL Lyrikos rinktinėj 180 psL SXO0. | yra Solženicinui slaptai persius-

SEN0VĖS LIETUV,Ų D,EVAI- •Mi,ologi)os j Sovietv Rusiją. Diplomas
23; Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS, Su trumpųjų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas; BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl $3.00/
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujienų 

raštinę arba, užsakyti paštu,- padedant, čekį ar piniginį orderį.
NvA\U JIE N O S,

1739 So. Halsted SU Chicago, FI1. 60608 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aaaxBsnBBaxaxxxkaa

niui pakels uodegą, jei ne jis Į ALFONSAS NAKAS 
pats.

Vadinasi, žiūrėkite kas mes 
esame! Jūs ten- nemokšos užsi
čiaupkite ir pasitraukite į šalį. 
Kad Altos ir Vliko vadovai su 
daktarų laipsniais ir dirba, nesi
gailėdami nei laiko, nei savo as- 
.meninių lėšų, kad, reikalui išti
kus, jie atsiranda ne tik Ameri
koj; bet ir bet kurioj kitoj pa
saulio šsaly, tiems- aukšto inte
lekto fronto bičiulių asmenims 
nieko nesako. Svarbiausias jų 
tikslas — vis pulti dirbančiuo
sius ir kaip papūgoms vis karto
ti, kad jie nesugeba- dirbti; ko
dėl jie nepasitraukia ir tiems 
fronto išminčiams neužleidžia 
vietos.

Ana rugsėjo 2 d. Drauge Br. 
Nainys ir vėl svaičioja: “Altą 
pati nedirbdama Lietuvos laisvi
nimo darbo, jo neleidžia dirbti ir 
kitiems, ir, nors ir nedirbdama, 
vistiek siekia vadovauti...”. Ar
ba ten pat jau daugelį kartų kar
totą, vėl kartoja: “Lietuvos lais
vinimo darbą ne tik gali, bet ir 
.turi dirbti visi: Vlikas, Altą, 
Bendruomenė ir visi kiti, kas tik 
nori ir sugeba. Bendruomenė 
nesiekia vadovauti nei Vilkui, 
nėr Altai, nei nori juos įjungti 
Į-'savo organizacinius- rėmus”. 
Atrodo, , lyg-j am'kas draustų, dė- 
tis prie Lietuvos laisvinimo-dar
bo. Bet ne čia katinas- slepiasi. 
Kada Br. Nainys buvo JAV LB 
pirmininku, jis visus norėjo su
varyti į vieną: kambarį. Nepa
sisekus dabar jau kalba apie at
skirus rėmus.

Sulauksime Jūratės su Kastyčiu, jeigu.
Jeigu, kas? ;
Palaukite minutę.
Prieš' kelėty savaičių: čik-a-- 

gos Lietuvių Operos valdybos 
pirmininkas Vytautas Radžius 
man atsiuntė šviesaus lino vie
šais, aukso raidėmis išpuoštą 
knygą. Tai muziko kompozi
toriaus Kazimiero Viktoro-> Ba
naičio trijų- veiksmų- operą 
“Jūratė ir Kastytis”. Bronės 
Buivydai tės libretas. Nado 
Rastenio išverstas į anglų kal
bą (abi kalbos eina kartu, lie
tuviškoji viršuj angliškosios). 
Dvidešimt keturi romėniškais 
skaitmenimis numeruoti įžan
giniai puslapiai (pavadinimas, 
leidėjų žodis, K. V.. Banaičio 
portretas, jo biografija, libre
to santrauka, veikėjai ir turi
nys (indeksas) lietuviškai, li
breto santrauka, veikėjai ir tu
rinys angliškai). Ir 168F-pusla
piai operos. gaidų<. su libreto' 
tekstu; kaip įsakyta; lietuvių 
ir anglų kalbomis.; Gaidos ir 
žodžiai atspausta svariai, iyš* 
kiai. Tai'vienas pačių, gražiau
sių Mykolo Morkūno spaustu: 
vės darbų, už-kurį, šis vyras- 
yertas- pagyrimo ir premijos.

O pridėtame-man. laiške Vy
tautas Radžius porinai “Džiau
giamės, kad .- nors-, ir-po dešimt 
metų,- bet atlikome savo įsipa
reigojimui mirusiam kompozi- 
toiriui. ir> mūsų- visuo'menei. 
kuri suaukojo pinigus”..
j Kas jie,, kurie prieš-40 metų 
pradėtą darbą, atliko? Tai 
“Jūratės ir Kastyčio” Operos 
Fondo - valdybaįL ■ kurio pirmu 
ninkė buvo Mariją- Rudienė, 
vicepirmininkai-, dr. Vytautas 
Tauras, Jonas. 'Jurkūnasi ir 
Aleksandras-: Kučiūnas;, sekre
torius Vytautas Radžius, pro
tokolų sekretorė Prudėncija 
Bičkienė, iždininkas- Stasys 
Baras, spaudos- reikalų vado
vas Vladas--Butėnas; - ir nariai 

primesti susivienijimams, o pats I Alice Stephen^.Kazys’ Oželis, 
ir toliau painiotis po kojomis jonas Zdanius. 
dirbantiems Aitai ir Vlikui.

Nemėgsta tie vyrai ir parti- - 
jų. Ir kam tos visos partijos, ka- _ 
da yra viena labai išmokslintų, 
viską išmanančių kai kurių bi
čiulių partija... Tik jie išmano 
kaip viską tvarkyti. Tauta gali 
būti rami...

Kol toki ponai maišysis LB 
pryšakyjė, tai darnesnio tarp 
mūsų veiksnių bendradarbiavi
mo vargu begalima tikėtis. Sa
vo veiksmais jie tik prisideda 

1691 prie LB silpninimo. Juk daugu
ma aktyviųjų lietuvių, kurie re- 

I mia Altą, yra ir LB nariai. Ma
tydami tokią vadukų veiklą, jie 

I į Bendruomenės organizaciją 
P. V TU

jaučia darbo užbaigęs tol; kol 
tikrai visuomenė operos nepa
matys, neišgirs. Pastatymas 
numatytas ateinantį: pavasari, 
laigi, iki: .jo tik trumpa šalta 
žiema. Jeigu kiekvienos ope
ros pastatymas- kainuoja de
šimtimis tūkstančiij ,dolerių, 
tai šioji- kainuos apie aštuonius 
’tūkstančius daugiau, nes se
kantis didžiausias darbas prieš 
akis- —. orkestracija, kuriai 
kaip tik maždaug astuonių 
tūkstančių reikia.

Per 16 C. L. Operos gyvavi
mo metų.;savąją, lietuvišką, op^e- 
rą pamėgo tūkstančiai žino- 
jiių. Visi, piktieji kritikai, 
anksčiau* ugnimi spiaudę, šauk 
flamu jog. “daug, kainuojančios 
operos mums nereikia”, baigia 
nutilti. Gal ne todėl, kad. jie 
būtų nuomonę pakeitę, bet to 
dėl, kad publika; išpirkdama 
bilietus; ir mecenatai sudėda- 
hii šimtines, jiems burnas už
čiaupia. Jei dar randa kiek 
pritarėjų; tai tik tie kritikai, 
kurie, bardami už tarptautinių 
operų statymą; vis siūlo staty
ti lietuviškas., _ Viši žinome, kad 
tų- lietuviškųjų labai jau nedi
delis skaičius .randasi ir kas-

Puldamas Alte dalyvaujančius 
susivienijimus Nainys- klausia: 
“...kur ir kokios susivienijimo 
įsteigtos mokyklos dabar vei
kia, kokiais susivienijimo išleis
tais vadovėliais naudojasi da
bartinės lituanistinės mokyklos 
ir kokios susivienijimo įstaigos 
parapijos dar ir šiandien tebė
ra lietuvybės židiniai”. Na, ir 
nušnekėjo žmogus. Juk tie visi 
darbai priklauso L. Bendruome
nei; Nejaugi jis juos norėtų

Good intentions never saved a penny:

Wage/Price Freexe:
What It Meant fa Yau

i
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iryou have been-prom
ised a raise, you ron't 
get it for at- least '90 
days beginning Aug. 15,

Dabar ši knyga.— “Jūratės 
ir Kastyčio” operos klavyras 
— yra atiduotas į geras pankas. 
Dabar Čikagos EfetUvių Oįiera 
pasiėmė didelį, - sunkų uždas- 
vinį — “Jūratę ir. Kastyti” per
kelti į operos sceną. Nebe nau
jieną skelbiu. o kitų paskelbta 
pakartoju, jog.G.“ E- Opera dar
bą jau pradėjo.

O minimas komitetas nesi-1-

ir medalis tebėra Stockholme ir 
tebelaukia, kada laimėtojas at
važiuos jo pasiimti. Bet §77,000 
premijos pinigų Solženticinui 
dar praeitų sausio mėnesį esą 
deponuoti jo sąskaiton Šveica
rijos banke.

met vistiek jų neturėtumėme. 
C. L. Operos vadovybė labai 
protingai daro, lietuvišką ope
rą įterpdama ypatingomis pro
gomis, kas keleri metai. Kaip 
kartas-1972-ji> metai, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Antrojo 
Kongresometai; ir yra tie ypa
tingieji, su lietuviškosios ope
ros pastatymu.

Neabejoju, kad kainos šios 
operos bilietams bus truputį 
brangesnės; Neabejoju ir tuo, 
kad minėtas komitetas skelbs 
aukų vajus. Galbūt, aukų bus 
prašoma ne- tik iš Čikagos lie
tuvių, kaip tatai daroma buvo 
praeityje; bet ir iš kitų miestų 
tautiečių, ypač iš detroitiečių 
ir clevelandiečių. Jeigu būtų 
j mus kreipiamasi , manau, ne

vienas- operoj mėgėjas neatsi

Manding, “Jūratės ir Kasty
čio” orkestracijai turėtų lėšų 
suteikti ir Lietuvių Fondas. 
Juk kultūros labui- jis- yra- ku- 
riainas, statomas) auginamas. 
Kultūros- labui- jis* jam dabar 
gražią palūkanų sumą kasmet 
pakloja. Argi lietuviška opera, 
lietuvių publikai lietuviškai 
dainuojama, nėra lietuviškos 
kultūros apraiška? Atsakymas 
čia tik vienas: Taip, yral

Tiek pradžiai tenorėjau pa
sakyti. Ir, grįždamas prie pa
vadinimo, užbaigti: “Jūratės 
ir Kasyčio” tikrai sulauksime, 
jeigu bus pinigą. Jeigu bus pi
nigų mažų, ir pinigų didelių, 
pagal kiekvieno kišenę.

kokią

$6.00
$6.00

REMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI'METAI', gražiai įrišta, 592 past’
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pus]----------- —
Prof: Vacį; Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas; 431 pusi. ....- ----------------------------------
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ’LIETUVIŠKŲ* KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 posL įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 push, įrišta —'■ $3,00, 
minkštais viršeliais — ___________________ ____

Dr; K-. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. Ss Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p..._.
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusL ----------------------------
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ' LIŪDŽIU, 

88 pusi., __ 4___________________ _________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE,1 297 p.

įrišta— $5.00 minkštais viršeliais — _____ ____ _
CTr. V; Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA-, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik 

$7.50 j

$2.00
$2.00
$530
$3.00’

$1.00

$4:06-
$ic£oa.

1739 S’o-Halsted: St^ Chicago 8, Ill. — Telef: HA' 1-6100'

Jau atspausdinta-ir-galima-gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1859-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą'ir jų atliktus- darbus; 664 psL Kietais- 
vrršeliais S10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos- Lietuvių istori
jos Draugija

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis; pirmos' 
lietuvių, kolonijos^ jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121,-41. teatro draugija, 48- 
pasauliėtiški chorai, 9 bažnytiniai ir' 314 veiklesnių žmonių' biografi
jos. Duoti, dokumentuoti katalikiškų, socialištioiiĮ, laisvamaniftfrą įf 
kitų organizacijų attikti darbai, įsteigtos- mokyklos, skaityklos, baz>-

i Norintieji šią . Įmygą-įsigyti,- prašomi parašyti čekį arba-Money 
. Orderį. - .

t AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS'
r vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILU- 6060K

It taisės * commitment to savemoney. To

gotaaatted.

Otų, you’ll touch, it someday. For that

■

. .. ..

Syears-lO months (4% the first year), 
"Tb«t extra 14%, payable as a-bocus at 
maturity, applies to sM Bonds issued 
naee June 1, 1970 . . , -with a compa- 
mble improvement for all older Bonds.

So think k< over. The Payroll Savings



LIETUVIO GYDYTOJO VAIDMUO TAUTOS 
KOVOJ UŽ SAVĄJĄ KULTŪRĄ IR LAISVĘ 
(Dr. Balio Matulionio paskaita, skaityta VIII Pasaulio 
Liet. Gydytojy S-gos suvažiavime Niujorke 1971.IX.4)

(Tęsinys)
Kazys Jokantas (1880— ?), 

pradžioje dirbęs medecinišką 
darbą, vėliau nuėjo į švietimo ir 
politikos sritis. Jis žinomas kaip 
“Žiburio” ir Kauno “Aušros” 
gimnazijos direktorius, Steigia
mojo Seimo ir kitų vėlesniųjų 
Lietuvos seimų narys, Lietuvos 
švietimo ministras, oficiozinio 
laikraščio “Lietuva” redakto
rius, didžiulio lotyniškai lietu
viško’ žodyno autorius.

Vladas Nagevičius (1880— 
1954) — Lietuvos karo sanita
rijos tvarkytojas ir Karo muzie
jaus kūrėjas. Tur būt, nebuvo 
Lietuvoje žmogaus, kuris nebū
tų lankęs ar negirdėjęs apie Ka
ro muziejų Kaune. Tai buvo mū
sų tautos šventovė, Lietuvos lais
vės kovų ir kovotojų atminimo 
bei pagerbimo vieta. Tautos di
džiosios šventės ir iškilmės vyk
davo Karo muziejuje, o genero
las Vladas Nagevičius buvo šio 
muziejaus siela, jo organizato
rius, visų ten vykusių švenčių 
įkvėpėjas ir tvarkytojas. Deja, 
jo Įkurtą tautos šventovę su Ne
žinomojo kareivio kapu, Laisvės 
paminklu ir Muziejuje sutelktu 
neįkainuojamos vertės laisvės 
kovų istorijos turtų sovietinis 
okupantas išniekino ir sunaiki
no.

Danielius Alseika (1881 — 
1936) — įžymus Vilniaus lietu
vių veikėjas, lietuvių spaudos 
bendradarbis, Didžiojo Vilniaus 
Seimo dalyvis, lenkų okupacijos 
metais garsiosios Vilniaus lietu
vių klinikos organizatorius ir ve
dėjas, Lietuvių Mokslo Draugi-

jos narys. Už lietuvišką darbą 
lenkų okupacijos metais buvo 
okupantų areštuojamas ir tre
miamas iš Vilniaus. Kelių dides
nių patriotinių lietuviškų vei
kalų autorius.

Juozas žemgulys (1890 — 
1941) — plačios iniciatyvos ir 
didelio darbštumo gydytojas vi
suomenininkas. Aktyvus Kauno 
Medicinos Draugijos steigėjas, 
žurnalo “Medicina” organizato
rius ir pirmaisiais dvejais metais 
jo redaktorius. Daugelio lietu
viškų draugijų narys. J. Žem
gulys tragiškai žuvo nuo Lie
tuvos okupanto bolševiko bestia- 
liškos rankos. 1941 m. birželio 
mėn' 26 dieną enkavedistai, Įsi
brovę Į Panevėžio apskrities li
goninės operacinį kambarį, dar- 
bd metu visus tris Panavėžio chi
rurgus — dr. Juozą žemgulį, dr. 
Stasį Mačiulį ir dr. Antaną Gu- 
donį, taip pat ligoninės chirur
ginę gailestingąją seserį Kane- 
vičienę — suėmė, nusivarė į no
taro Moigįo namo rūsį ir tenai 
be tardymo ir teismo visus žiau
riai nužudė. Lietuvių visuome
nė kankiniams buvo pastačiusi 
paminklą, bet 1944 metais su
grįžęs Lietuvon okupantas tą 
paminklą sunaikino.

Vincas Tercijonas (1890— 
1964) — tylus, mažai tepastebi
mas kasdieniniame gyvenime, 
bet iškilus savo darbais. Kruop
ščiai atlikdamas savo profesinį 
gydytojo darbą, Tercijonas to
kiu pat rūpestingumu dirbo lie
tuvišką kultūrinį darbą įvairio
se organizacijose ir lietuvių spau 
doje. Jis yra parašęs daug mok
sliškų mediciniškų ir populiarių

Amerikoje naudojama nauja technika namams statyti. Viršuje ma
tomas tokio naujo namo, pastatyto iš urethano putu, vidus. Ant bet' 
kokios tekstilės medžiagos yra purškiamos urethano skystos putos, 
kurios sudžiovusios sudaro namo lubas, sienas ir grindis. Apačioje 

vieno tokio namo stogas, kuriame patogu šildytis saulėje.

i Studentai Popiežiui 
kelia susirūpinimą
NYT patyręs Vatikane, kad 

i popiežius Paulius pradėjo studi- 
juoti Italijos katalikų studen- 
tų federacijos naująją liberališ
ką platformą, kuri pasirodė 
esanti aiškiai priešinga dabarti
nei Vatikano politikai. Platfor
mos programa pritarianti divor- 
sui, atmetanti 42 metų seną tarp 
popiežiaus ir Mussolini padary
tą konkordatą ir propaguojanti 
kažką panašaus Į bažnyčios ir 
valstybės perskyrimą, o viena
me platformos straipsnyje kriti-

yra niekas kita, kai tik “juodųjų 
prieš baltuosius neapykantos 
skleidimo evangelija”.

Toji “išlaisvinimo teologija” 
polarizuoja rases, skatina rasinę

kuojamas net pats popiežius.
Kurs susikoncentravęs į savo ran
kas perdaug galios.

Italijos studentų federacija 
yra katalikų pasauliečių sąjū
džio, vad. Katalikų Akcijos sky- • segregaciją ir gali labai pakenk-

Si federacija kadaise bu-jti civilinių teisių kovai”, pasa
kė l)r. Jackson. “Bažnyčioje ra
sizmui negali būti vietos”. Di
rektoriai savo pirmininko pareiš
kimą vienbalsiai užgyrė.

rius
vusi didelė jėga Italijoje ir per 
eilę metų davusi lyderius krikš
čionių demokratų partijai. Itali
jos universitetams radikalėj ant, 
katalikų studentų federacija 
ėmusi kairėti ir skaičiumi ma
žėti, nors vis dar turinti apie 
4,000 narių.

Dr. Jacksono pareiškimas at- 
spaudžiamas brošiūros forma 
kaip bažnyčios nusistatymas ir 
išsiuntinėjamas 30,000 kongre
gacijoms ir 28,000 kunigams.

Negry baptistu vadas

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" w 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -- -
Minkštais viršeliais tik 

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar 
tik_________________ ________________________ -
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki 

money orderį

$3.00
$2.00

$L50

in n kJ U -L ALi W kJ,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

T A SUSIVIENIJIMAS
I LIETUVIŲ

W A M ERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA__didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy*
bes apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. ♦

_  jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

— jaunimui duoda gera Taupomafa Apdrauda Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

— AKCIDENTAL2 APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreinkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AAIERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y. 10001

SLA

SLA

SLA

SLA

straipsnių ir išleidęs keletą kny
gų. Tercijonas Lietuvos okupa
cijos metais nekartą paslapčio
mis yra parėmęs kovotojų po
grindį gana stambiomis auko
mis. Čia, Amerikoje, Tercijo
nas neturėjo nei puošnių rezi
dencijų, nei dailių automobilių, 
nei kitokio liuksusinio turto, bet 
tūkstantinėmis aukomis rėmė 
lietuvišką darbą: Lietuvių Ben
druomenę, Lietuvių Fondą. Ir 
savų testamente Tercijonas 1962 
m. paskyrė 1,000 dolerių premi
ją studijai, kur būtų išaiškintos 
lietuvybės nykimo priežastys 
Amerikoje, ir 500-tų dolerių pre
miją parašyti knygai apie lie
tuvybės išsaugojimą išeivių šei
mose. Jau tos parinktos temos 
kalba apie didįjį Tercijono rūpes
tį — lietuvybės išlaikymą.

Prof. Vincas Kanauka (1893 
—1968) — mokslininkas, visuo
menininkas, Lietuvių seimo da
lyvis Petrapilyje, nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės sa
vanoris.' Kanauka yra daug ra
šęs lietuvių periodinėje spaudo
je sveikatos’ir lietuvių kultūros] 
klausimais. '

Paminėjau jau mirusius tri
jų paskutiniųjų generacijų gy
dytojus, iškėliau labiau žinomus 
vardus. Vienu atžvilgiu visi jie 
labai panašūs į vienas kitą: bū
dami gydytojai ir dirbdami savo 
profesijos dtarbą, tos savo pro
fesijos nelaikė savo gyvenimo 
tikslu. Jų profesinis darbas, ta
rytum, tebuvo priemonė aukš
tesnio tikslo siekti —; išbudinti 
tautą, išjudinti ir paskatinti ją 
Į kovą su priespaudėju okupan
tu, išsikovoti sau laisvę.

Dabar mes žvelgdami į laisvės 
kovas, vykusias prieš 50 metų, 
galime numanyti, kad be “Auš
ros”, “Varpo” ir kitos ano me
to lietuviškos spaudos, be Basa
navičių, Kudirkų, Šliūpų, Gri
nių ir daugelio kitų į juos pa
našių pasišventėlių vargu ar mū
sų tauta 1918 metais būtų su
silaukusi Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo.

Kalbėdami apie lietuvio, ypač 
lietuvio inteligento pareigas sa
vo tautai, pagalvokime, kokio liki 
mo būtų susilaukusi mūsų tau
ta, jei anksčiau minėtieji švie
sieji ano meto inteligentai, bū
tų užsisklendę savo profesinio 
darbo kabinetuose ir tiktai tam

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St., Chicago, UL 60608

profesiniam darbui būtų teatsi- 
davę. Aišku, jie gal būtų galė
ję pasidaryti aukštesnių profe
sinių kvalifikacijų medikai, ir 
gal jų profesinė paslauga bū
tų efektyvesnė saujai žmonių. 
Bet ką. iš tokių profesionalų, gy
dytojų ir negydytojo, būtų lai
mėjusi visa tauta, nors jie būtų 
buvę ir labai geri savo srities 
specialistai? Deja, tauta būtų 
likusi tamsoje, be švietėjų, be 
kelio į šviesą ir laisvę. Ir jei
gu mūsų laisvės prometėjai — 
Basanavičius, Kudirka ir kiti te
būtų buvę tik geri savo sri
ties specialistai, jei būtų tegy
venę tik sau, savo asmeninius 
potroškius tetenkindami, kas 
šiandien juos beatsimintų? Jų 
vardai jau seniai būtų buvę už
miršti.

Tikroji žmogaus paskirtis — 
gyventi ne vien tik sau ir savo 
šeimai, bet gyventi, dirbti ir au
kotis savajai tautai. Ir šiandien 
mes, lietuviai medikai, žvelgda
mi i praeitį, galime pasigėrėti, 
kad mūsų būta daug konfratrų, 
kurie savo ’ gyvenimą Įprasmi
no, atiduodami jį savo tautai. Te
lieka jie mums šviesiu pavyz
džiu!

Baigdamas norėčiau dar kele
tą žodžių pasakyti apie dabarti
nę mūsų lietuvių gydytojų ge
neraciją. žinoma, betenka kal
bėti apie mūsų emigracijos gy
dytojus. Ir reikia džiugiu žo
džiu pasakyti, kad dabartinės 
generacijos mūsų lietuviai gy
dytojai tebeina Basanavičiaus, 
Kudirkos ir kitų patriotų keliais. 
Tai šviesus reiškinys dabartinia
me mūsų tremties gyvenime.

/

Lietuviškos visuomeninės ini
ciatyvos ir darbo bene daugiau
sia bus parodę Klyvelando ir Či
kagos gydytojai. Jau keliolika 
metų, kai jie susispietė Į profe- 
sines-tautines organizacijas. Ke
turiolika metų garsėja Klyvelan
do Lietuvių Gydytojų Draugija 
savo kasmetinėmis tūkstantinė
mis premijomis lietuvių kultūri
niam darbui paremti. Ir Čikagos 
Lietuvių Gydytojų Draugija sa
vo parama lietuvių kultūriniam 
darbui eina greta savo klyvlen- 
diškių kolegų. Šitų teritorinių 
draugijų pastangomis susikūrė 
ir Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Draugija. Tai labai teigiami 
reiškiniai, ypač todėl, kad šitos 
profesiniu-tautiniu pagrindu Įsi
kūrusios draugijos gyvena lie
tuvišką gyvenimą ir eina kartu 
su tauta, remdamos lietuvių kuL 
tūrines pastangas. Ne be to, be
je, kad ant to mūsų didelio lie
tuviško medžio viena kita šake
lė nenuvystų, nepadžiūtų, o pa- 
džiūvus nukrenta ir tik patrę
šia Amerikos žemelę. Gal tai 
biologinės atrankos dėsnis, kad 
atkrinta ne tik tie, kurie fiziš
kai silpnesni, bet ir dvasinės- 
moralinės menkystos. Džiugu, 
kad tai nedažni, tik pavieniai tė
ra atsitikimai. Gi mūsų lietuvių 
medikų visuma tebėra tautiškai 
gyva ir sveika, štai paimkim 
kad ir Lietuvių Fondą. Jo reikš-

mė mūsų kultūriniam darbui la
bai didelė, ogi tą Fondą kurin- 
čios jėgos labiausiai dinamiškos 
kaip tik jaunesnėsės kartos tar
pe. Tuomi ne tik džiaugtis, bet 
ir didžiuotis galime.

•Mūsų tautiniai rūpesčiai ne
sibaigia. Mūsų tautos kovose už 
savo būvį paskutiniai trys de
šimtmečiai atvėrė mums juo

džiausią ir krauju išrašytą gy
venimo knygos lapą. Lietuvių 
tauta, visa jos gyvenamoji teri
torija okupuota, pavartojus jė
gą ir šlykščiausih melą, apgau
lę. Dabar ten, tautos branduo
lyje, jau trečias cĮešimtmetis be 
atvangos vyksta tautos naiki
namasis darbas, naudojant po
litines, ekonomines ir kultūrines 
genocidines priemones. O štai ir 
mes, nedidelė tautos dalis, ku
rios dar nepasiekia Kremliaus 
kruvinoji ranka, — kaip čia mes 
besivadintume — tremtiniais, 
išeiviais, emigrantais ar kaip ki
taip, — mes jau vis didėjančiu 
greitumu ir didėjančiais skai
čiais svetur imame tirpti, sava
noriškai vaikydamiesi nepapras
to gerbūvio patys sau ir savo 
vaikams, tarytum nejausdami 
ir negirdėdami kenčiančios tau
tos ir tėvynės balso. Tai yra jau 
besireiškiąs tautinis asmenų ir 
ištisų šeimų išnykimas, užžmirš- 
tant ar visai nepaisant pareigos 
savo tautai ir gimtajai žemei. 
Tai jau ne tik negarbingas, bet 
ir pasmerkimo vertas tautinis 
nuosmukis. Taip tenka pasaky
ti, plačiai pažvelgus Į visą mū
sų išeiviją. O vis dėlto nenu
stojame vilties, kad laimės ne 
juodosios jėgos, ne moralinis pa
krikimas ir menkysta, bet ištver 
minga valia, tiesa ir teisybė.

(Pabaiga)

šešių milijonų ir 300 tūkstan
čių narių negrų Nacionalinės 
Baptistų Konvencijos preziden
tas Dr. Jozeph H. Jackson tos 
bažnyčios direktorių tarybos 
100 narių susirinkime pareiškė, 
kad negrų tarpe skleidžiamoji 
“juodoji išlaisvinimo teologija”

“Juodoji teologija moko”, kad 
Jėzus buvo Juodasis Mesijas ir 
kad Senasis Testamentas pamo
ko juodžius, kaip nusikratyti 
priespaudos.

Dr. Jackson pradedąs nerimti, 
kad “jaunieji seminarijų studen
tai užsikrečia “juodąja teologi
ja” ir tuo būdu prisideda prie 
“rasinės neapykantos”.

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti sir žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. 'Atsiminimai ir 
intvmūs duomenvs apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS.
Kudirkos pabėgima ir jo išdavimą rusams, 
darbiautojų ir tiltų statytoju su sovietais i 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vyriausvbės kapituliacija 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašvmo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- į 
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol. 1

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. | 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiunse. 
Klaipėdoje ib Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias i 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitprooo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

šie ir kiti leidiniai yra ’ gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

‘ atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

Platus literatūrin’S aprašymas apie Simo 
Tragediia jvvko bendra- 

sukeltų mitų miglose apie 
3 dol.
40R nsl.. kaina 5 dol. Ap- 
prieš bolševikus ir jos na-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! INSURED

/a

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

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

t i
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Be lenktyniavimo nebus maisto
Parvažiavusieji turistai ir atvežtieji laikraščiai pa

sakoja , kad “tarybinėje” Lietuvoje maisto krautuvių 
lentynose nebus maisto, jeigu patys darbininkai jo ne
pasigamins. Geriau prižiūrėti ir laiku apsėti laukai neša 
gražų derlių, bet krašte nėra pakankamai žmonių ir ma
šinų tam derliui suimti.

Okupantas nenori pripažinti, kad ne tiktai pačioje 
Rusijoje, bet ir okupuotoje Lietuvoje gyventojų daugu
ma nėra susižavėjusi “socialistine statyba”, netiki vadų 
pažadais ir visai nerodo jokio entuziazmo ir neturi vil
čių ateičiai. Okupantas pripažįsta, kad Į “komunizmą” 
varomi žmonės dirbti nenori, todėl Maskva ir sugalvojo 
Įvairiausius lenktyniavimus. Sovietų valdžia ir partijos 
aktyvas paskelbė “naująjį lenktyniavimo etapą”, Savo 
laiku Leninas, pasukdamas nuo “grynojo komunizmo”, 
išgalvojo “naują ekonominę politiką”, o Brežnevas, ne
galėdamas išplėšti iš darbininku daugiau prakaito už 
menkesnį maisto davinį, skelbia “naująjį lenktyniavimo 
etapą”.

Pačioje Lietuvoje dar tebeėjo raginimai pašarams 
laiku suvežti, o Maskva jau paruošė naujas instrukcijas 
lenktyniavimams. Tiesos redaktorius Laurįnčiukas dar 
nespėjo paleisti Lietuvos komunistų partijos centro įsa
kymų pašarams suimti, o paskubomis jau turėjo išsi
versti Maskvoje leidžiamos Pravdos įžanginį apie reika
lą lenktyniauti ne tiktai Lietuvos laukuose, bet ir kiek
vienoje dirbtuvėlėje. Apie naujai paskelbtą lenktynia
vimą Maskva šitaip įsakinėja:

“Svarbiausias jo (turi galvoje — lenktyniavimo 
N. R.) turinys — mobilizuoti pastangas, kad būtų 
visokeriopai didinamas darbo našumas ir gamybos 
efektyvumas. Remiant masių iniciatyvą, reikia kiek
viename kolektyve sudaryti kūrybinių ieškojimų, 
nepakankamumo technikos ir mokslo konservatiz
mu! bei sustingimui aplinką”. (Tiesa, 1971 m. rugs. 
7 d., 1-mas psl.).
Maskva kalba apie “masių iniciatyvą”, o lietuviški 

kvislingai tą terminą kartoja, nors vieni ir kiti žino, kad 
jokiam lenktyniavimui masės niekad nerodė jokio noro 
ir jokios iniciatyvos. Kiekvienas lenktyniavimas, koks jis 
bebūtų, masėms visuomet buvo ir tebėra didelė našta. 
Ta našta yra dar didesnė rusų pavergtoms tautoms, nes

trims mėnesiams$6.00 
vienam mėnesiui ... $2.00

Kanadoje:
metams _____________  - r $22.00
pusei metų  $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

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

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

Sovietine Lietuvos 
vėliava Washingtone? 

šio mėnesio 8 d. Washingto
ne, D. C. buvo atidarytas vadi
namasis memorialinis “John F. 
Kennedy Center for the Per
forming Arts”. Prie įėjimo, lau
ke, plevėsuos viso pasaulio vals
tybių vėliavos. Centro vadovy
bė iš anksto vėliavas užsisakė 
Statė Departamente (Užsienių 
Reikalų Ministerijoje), iš kur 
jas ir gavo jų tarpe ir Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavas, pa
gamintas pagal okupanto versi
ją — su kūju ir priekalu... Tai
gi, respublikonų administraci
jos Užsienių Reikalų Ministeri
jos apdairumas ir dėmesys Bal
tijos kraštams čia buvo labai aiš
kiai pademonstruotas!

Nežinau kokiomis aplinkybė
mis, bet pagal vietinės spaudos

jos niekad neturėjo pakankamai maisto, neturėjo gerų 
sąlygų poilsiui ir nebuvo tinkamos darbui ir poilsiui 
reikalingos aprangos. Svarbiausia, kad jos neturėjo nor
maliam gyvenimui reikalingos ramybės.

Iniciatyvos bet kokiems lenktyniavimams ėmėsi ir 
imasi komunistų sukurstyti, o dažnai įvairiom lengva
toms paperkami paskiri asmenys. Tie asmenys skelbia 
lenktynes kitiems darbininkams tame pačiame kolchoze, 
o vėliau, kai jau įsitraukia vienas kolchozas, tai lenkty
niavimas permetamas į kitas okupuotos Lietuvos sritis. 
Rusams rūpi padidinti darbo našumą. Jeigu jie pajėgtų 
pagaminti pakankamą kiekį darbui reikalingų mašinų, 
jeigu paruoštų žmonių toms mašinoms operuoti, tai 
darbo našumas gal kiek padidėtų, bet turint galvoje 
šiandien “tarybinėje” Lietuvoje esančias sąlygas, visas, 
tas “darbo našumas” krinta ant paprastų kolchozo gy
ventojų pečių ir prakaito.

Maskvos varovai atsišaukimą pradeda tvirtinimu, 
kad “šalies liaudies ūkio vystymo ir masių gerovės kė 
limo planams, svarbiausia yra sąmoningas ir aktualus 
darbininkų, valstiečių ir inteligentijos darbai”. Visi ži
nome, kad iki šio meto visus penkmečius, septynmečius 
ir kitokius valstybinus planus ruošė patys gabiausi ko
munistų partijos nariai, pagal centro komitetų nurody
mus. Kovo mėnesio planą taip pat paruošė, centro komi
tetas, kai praeitų metų pabaigoje .ir šių metų pradžioje 
lenkai pradėjo nerimauti ir komunistų centrus deginti’ 
visame Lenkijos pajūryje. Kad tos nuotaikos nepasikar
totų, Brežnevas prižadėjo pripildyti maisto krautuvių 
lentynas. Šiandien reikalas jau kitaip vaizduojamas. 
Šiandien lietuviams Maskva aiškiai pasako, \kad turite 
lenktyniauti, jei norite valgyti.

Komunistų pastatyti varovai privers ubagais pavers
tus Lietuvos ūkininkus pasitempti ir sparčiau dirbti, bet 
to darbo vaisiais naudosis tiktai ginkluotos sovietų im
perijos jėgos ir pati komunistų partijos viršūnėlė. Taip 
buvo per 53 “komunistinės” santvarkos metus, taip bus ir 
šiais metais. Komunistai tol išnaudos pavergtas tautas 
ir darbininkus, kol darbininkai nenuvers sovietinės 
vergijos. : r

rw", kvri® , jei įr
tai daugeliu atveją pateafcina 
lietuviškų pobūvių ar susirinki
mų reikalavimus (salė tetalpina 
vos arti dviejų šimtų žrnonių); 
pagaliau yra taip vadinamas 
“Lietuvių Bendruomenės Cent
ras”, kuris dar kiek mažiau, ne
gu Tautiniai Namai, atitinka 
lietuviškiems reikalavimams, 
nes čia salė tetalpina tik vos virš 
šimto žmonių. Bet vistiek iš 
visų trijų — yra geras pasirin
kimas, kiekvienas lietuvis ar 

i lietuviškas sambūris gali labai 
gerai bet kuriame iš tų trijų su
tilpti su savo svečiais ar susi-, 
rinkimais, minėjimais ir net ba
liais. Tautinių švenčių proga 
rengiamiems banketams (kol dar 
jie neišėjo iš mados) labai ne
sunku gauti sales pačiuose ge
riausiuose miesto viešbučiuose. 
Dabar... žiūrėkite lietuviškų na
mų dar prireikėjo ir Santa Mo
nica nedidelei lietuvių: kolonijai...

Ekonominiai, atrodo, geriau-( 
šiai susitvarkė "“Lietuvių Bend
ruomenės Centro” namų b-vė, 
kuri neseniai baigė išmokėti sko
las, kasoje jau turi porą tūkstan
čių dolerių “grynų”, niekam nie
ko nėra skolinga. Dalininkų su
sirinkime buvo nutarta turimus 
namus parduoti ir pirkti dides
nius, greičiausiai įsigyjant pir
ma sklypą ir paskui statant pa
gal savo reikalavimus ir planus 
visai naujus namus. Tame su
sirinkime išrinkta nauja b-vės 
valdyba pareigomis pasiskirstė, 
taip: pirmininkas — K. Prišman. 
tas, I vicepirm. — V. Lember
tas, II vicepirm. — A. Sajus,” 
sekr. — A. Telyčėnas, ižd, — A. 
Skirius, baro vedėjas — J. Mit
kus, ūkio vedėjas — J. Žukas.

Publika kaltina teismus
Kalifornijos valstijos senato-- 

rius James Q. Wed worth nese
nai išsiuntinėjo jo (31-mo dis- 
trikto) balsuotojams (distrįk-- 
tas apima ir mano gyvenamąją 
vietą) klausimų lapą, norėda-' 
mas gauti vaizdžią balsuotojų 
nuomonę įvairiais klausimais: 
politinėje, ūkinėje, teisinėje, 
švietimo ir kt. srityse. Dabar 
jis, atsakiusiems į klausimus 
(tokių buvę net 25,000) atsiun- 
tė ' trumpą atsakymų ažvalgą 
— viską suvesdamas'i %. ‘Kai 
■kiti klausiniai yra daugiau ar 
mažiau “vietinio” pobūdžio, du 
gana būdingi visam kraštui ir. 
štai kaip į juos atsakė tie 25,- 
000 balsuotojų. Klausimas: ar 
jūs manote, kad valstijos ir ki
ti valdžios tarnautojai turi turė
ti teisę streikuoti? Ne — 61.8%, 
taip — 28.4% ir jokios nuomo
nės nepareiškė — 7>7%. Kitas 
klausimas: ar jūs tikite, kad 
teismai iš viso peršvelniai elgia
si su nusikaltėliais? Taip -4- 
73.4%, ne — 15£%> ir jokios

pranešimą, į šį reikalą su protes
tu įsikišo Connecticut valstijos 
demokratų atstovas kongrese 
John S. Monagan. Jis pareiškė, 
kad centro generalinio direkto
riaus padėjėjas Richard Owens 
jį, Monagan, užtikrino, kad tų 
trijų kraštų sovietinės versijos 
vėliavos, gautos iš State De- 
partmento, bus pakeistos tą kraš
tų (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) 
laisvės laikotarpio vėliavomis.

Toje žinutėje, laikraščiui per
duotoje iš AP agentūros, yra 
toks sakinys; “Tų trijų Baltijos 
kraštų sovietinis aneksavimas 
1940 m. rugpiūčio mėn. niekada 
formaliai nebuvo Amerikos pri
pažintas”. Išeitų, kad neforma
liai jau pripažinta?

Yra daug turto, f 
bet nėra savininko

šiomis dienomis “Los Ange

les Times” paskelbė net keturis 
tūkstančius vardų ir adresų as
menų, kurių turtą prižiūri vals
tybės kontrolierius, nes tam tur
tui trūksta savininkų, čia skel
biamas turtas apima grynus pi
nigus veikselius, čekius, pasko
los lakštus ir kitokias vertybes, 
lygiai kaip ir namus, sklypus ir 
1.1. Pranešime sakoma, kad, kai 
piniginėms vertybėms neatsiran
da savininko (teisėto įpėdinio) 
per .15 metų ir visokioms kito
kioms vertybėms per 7 metus 
— turtas pereina valstibės, šiuo 
atveju Kalifornijos nuosavybėn.

Iš paskelbtų pavardžių sunku 
nustatyti, kiek tame sąraše yra 
lietuvių pamesto turto, nes pvz. 
ir toks Miller gali būti lietuvis. 
Bet porą užtikau ir visai lietu
viškų pavardžių, būtent: Lotta 
E. Bastys, J. Mikalonis, F. L. 
Petrines.

Esu tikras, kad to sąrašo pa
vardžių tarpe yra ir daugiau lie
tuvių kilmės žmonių, bet tam iš
aiškinti reikia daug laiko ir dar
bo. Tai mūsų konsularinės tar
nybos pareiga, juo labiau, kad 
į tokius Lietuvos kilmės žmonių 
palikimus., kai jiems čia neatsi
randa teisėto įpėdinio, labai įžū
liai pretenduoja sovietai — ei
dami net taip toli, kad kelia by
las’Amerikos teismuose.

Istorijos garbei — 
daugiau namų ir skolų...
Paskutiniu laiku mane gero

kai stebina lietuviškas ryžtingu
mas įsigyti savus, visuomeni
niams reikalams pritaikytus na
mus. Nelabai senai tokia mintis, 
kilo New Yorko lietuvių koloni
joje, paskui Los Angeles pašo
nėje — Santa Monica lietuvių 
tarpe (kai jau šiuo metu Los 
Angeles mieste yra net trys to
kie namai), Čikagoje organizuo
jama ‘Tautiniai Namai”, Cleve
land© sudegė lietuvių salė — ren
kama pinigo naujos statybai, 
Detroite namai ir kur tik pasi
dairysi — yra lietuviški namai, 
o jei nėra — tai dabar dėl to 
susirūpinta ir daromi rimti žy
giai tokius namus įsigyti. Da
bar... kai beveik visos lietuvių 
kolonijos jau mažėja... Įėjus daug 
pastangų ir pinigų — tokie na
mai bus įsigyti ir dabartinės kar
tos palikti priaugančiai ai — su 
labai didelėmis skolomis. Ar 
naujieji (priaugančioji karta) 
šeimirtinkai ' tokiais namais 
džiaugsis —■ reikia gerokai pa
galvoti.

Tiesiog juokingai lietuviškų 
namų “marketas” atrodo Los 
Angeles .su Santa Monica prie
du: yra lietuviška parapija, tu
rinti pakankamai didelę , salę, ge
rą mokyklą (teko patirti, kad pa
rapija salė bus nugriauta ir pa
statyta didesnė — visai nauja).; 
yra. vadinamieji ‘Tautiniai Na-
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kankminidi sovietu
bcprotnajniuose

Rusų vyskupo atsišaukimas į 
laisvojo pasaulio krikščionis |

Ką vokiečių naciai buvo pra^ 
dėj?, met nebespėjo baigti, tairu| 
sų komunistai išvystė iki %obu| 
lybės”: veikiau enkavedistų kan| 
kinimų kamerose ir kadetuose 
buvo labai madoje “smegenų pio| 
rimas”, dabar specialiuose bei 
protnamiuose, vadinamose “psiĮ 
ebįatriiiėse ligoninėse”, iš sveiį 
kų gyvų žmonių padaromi zom
biai (gyvi lavonai...),. Kaip kol 
munistai tai padaro, paaiškiną 
Stuttgarte, Vak. Vokietijoje 
esantis rusų ortodoksų vysku
pas Paulius savo Rottenburgo 
vyskupijos ordinariatui įteigta
me atsišaukime “Apeliacija f 
krikščionis laisvose šalyse”, kuij 
pavaizduojama, kaip yrą “sugy-| 
domi” sveiki ir normalūs krikš-’ 
čionys ir kitaip galvoj antie j i; 
žmonės “ypatingose psichiatri
nėse gydyklose”:

Arkidiocezijos spaudos biuro, 
pranešimu, vyskupas Paulius tu-J 
rįs “sukrečiančių” žinįų apie kan-' 
kinimus piliečių, kurie reikalau
ja sau teisės galvoti kitaip ne 
kaip partija liepia. “Ypatingo
se gydyklose” jiems tol duodami 
įvairūs farmaceutiški “vaistaf’, 
kol jie pavirsta bejėgiais, silpna
pročiais žmonėmis, kurie nebe
sugeba ne tik pasipriešint, bet ir 
ir .savo įsitikinimų ginti”.

Cituojamas matematikos do-| 
cento čemišovo laiškas iš “ypa-| 
tingos psichiatrinės ligoninės” | 
Leningrade: “žmogus praranda 
savo individualybę, jo dvasia.at-' 
bunka, jo emocijos suirsta, jis 
nebepajėgia atsiminti. Bet dar. 
baisiau yra tai, kad po tokio ■“gy-? 
dymo” žmogus praranda visas; 
gerąsias savo asmenybės savy-, 
bes. Tai yra visų jo kūrybinių 
pajėgumų mirtis. Kas yra “gy-į^ 
dytas” aminasinu, nebegali nei 
kalbėti. Jo sugebėjimas galvoti 
yra degraduojamas ir jis vis la- 
biau darosi primityviu”...
. Vyskupas Paulius pareiškia, 
kad šitokie sovietinių “dujų ka
merų variantai” verčia jį netylė
ti, juo labiau kad bolševikų kon-f 
troiiuojamasis Maskvos patriar-f 
chatas dėl sveikų žmonių į to
kias bepročiu gamyklas siunti-' 
mo tyli. Esą žinoma virš 60 to
kių nužmoginimo atvejų...

nuomonės —-5.7%. Net.75.2%>- 
apklaustųjų pasisakė už griežę 
tesnę automobilių saugumo kon
trolę Kalifornijoje.

IPCifr
KURIE GARSINASI

Ti A U J I E N O S F”

M. GELŽINIS

Klaipeda ordino valdžioje 
(1252 -1525 m.)

5
Tuo vokiečiu 1158 m. įsiveržimu i Dau

guvos žemupį prasidėjo be lyvių ir kilų 
latviškųjų giminių — kuršių, žemgalių ir 
leįgalių — baisi ir kruvina nelaimė, ku
rios eigoje vokiečiai atėmė latviams visas 
žemes, jiems uždėjo šimtmečius trukusią 
baudžiavos kankynę, atstūmė latvius nuo 
mokslo, prekybos ir amatų ir visvien — 
nepajėgė jų nutautinti.

Iš Latvijos kilęs “umzydlerįs”, dabar 
Vokietijos universitetų profesorius Dr. B. 
Wittram savo 1954 m. Mūnchene išleistoje 
“Baliische Geschichte”, pusi. 23 ir t L yra 
mėginęs šią kruviną vokišką agresiją į vo
kišką malonę ir pasaulinio istorijos mas
to latvių tautos neapsakomą laimę persta
tyti, apie kurią iš Lankos (Pakalnės) apskr., 
Rytprūsiuose (Mažoje Lietuvoje), kilusi 
istorikė Dr. Gertrud Mortensen šitaip rašo:

“R. Wittram žavingai parodė pasauli
nio istorijos masto posūkį, kurį įvykdė 
trumpai prieš 1200 m. vokiečių pasirody
mas anuose (Baltijos) kraštuose, juos iš 
Rytų pyniavos išjungė ir į Vakarų Euro
pos kultūrą Įstatė”.

z(Hinreisend hat R. Wittram die welt- 
historische Wende dargestcllt, die mit 
dem Auftreten der Deutschen kurz vor 
1200 fur diese Lander eintritt, šie aus ihrer 

ostlichen Verflechtung lost und dem west- 
europaischen Kulturkreis anschliesst”, — 
Beitrage zur Kenntnis des nordostlichen 
Mittelearopa urn. 1W0, Zeitschrift f. Ost- 
forschung, 1960, Heft 2 — 3, pusi. 338.)

Leiskite prie šitos ponios Mortensenie- 
nės išminties truputi, sustoti:

1) Prieš 1200 m. latviškos ir lyviškos 
giminės gyveno ramius laikus ir aukštą 
kultūros laipsnį. Iki tol jos teturėjo mažai 
reikalo su rytuose gyvenančiais rusais ir 
su jais jokių “pyniavų” nepynė. Koks nors 
anų laikų latviškoms giminėms “pyniavų” 
primejimas tėra ponios Mortensen (ar 
p. Wittramo) privatūs išmislai, subjekty
vūs itaigojiniai ir ne kas kita, kaip pap
rastas istorijos sukimas (Geschichtsbeu- 
gung). Tik po 1200 m., kuomet vokiečiai 
pasigriebė Latvijos politinį vairavimą, 
latviškos giminės buvo ne tik Į Vakarų, 
bet ir Rytų Europos kruvinas ir mirtinas 
“pyniavas’’ Įjungtos. Bet šitas pyniavas 
nepynė latviai, bet jų valdovai vokiečiai, 
ir už tas pyniavas istorijos teismas neteis 
latvių, bet jų pavergėjus — vokiečius.

2) Ana vokiečių kardais atkirsta ir vo
kiškų plėšikų pirklių atplėšta “welthisto- 
riscbe Wende” tebuvo baltiškų giminių 
liūdnos ir kruvinos dalios pradžia.

3) Ponios Mortcnsenienės (ar Wiltra- 
mo) teigimas, kad vokiečiai “tuos kraš
tus į Vakarų Europos kultūrą įstatė”, netin
ka tu kraštų gjvcntojams. Anų laikų vo
kiečiai neleido nei prekybos, nei amatų 
mokytis. Autochtonai tebuvo žemdirbiai, 
vokiečių bernai. Autochtonai tegalėjo lik 

19 amž. kultūros laimėjimais naudotis, 
kai rusų caras panaikino vokiškų dvari
ninku baudžiavą.

Mano išvedžiojimus patvirtiną ir garsu
sis vokiečiu istorikas, Berlvno universite- c y v
to profesorius Heinrich v. Treitschke, ku
ris šitaip rašė:

“Taip čia (Pabaltijyj) patvariai išsilai
kė vienos bernų tat tos nepageidaujama 
tautybė: Nevokiškoji liaudis nebuvo pri
leidžiama prie švietimo šaltinių”.

(So erhalt sich hier žabe das unberech- 
tige Volkstum eines Volkes von Knechtęn. 
Das undeutsche Volk wird den Quellen der 
Bildung ferngehalten. ^=— H, v. Treitschke, 
Das deutsche Ordensland Preussen..)

9. HERDERIO, RUTENBERGO, 
MERKELIO IR MORTENSENIENĖS 

VERTINIMAI

Garsusis vokiečių rašytojas, istorikas ir 
filosofas Herderis (1744— 1803), gyvenęs 
eilę metų Rygoje, taip pat nepritaria po
niai Mortensenienei ir nesako, kad vokie
čių pasirodymas Latvijoje buvęs koks nors 
žavingas ir latvių tautai laimingas istori
nis posūkis, bet pareiškia apie pavergtų 
latvių ir pavergėjų vokiečių santykius to
kią pat nuomonę, kokią dėsto šių straips
nių autorius.

Herderis rašo: *‘Baltiškųjų tautų liki
mas užpildo Įįūdną žmonijos istorijos ‘la
pą. žmonija purtosi kraujo, kuris čia bu
vo pralietas ilguose ir žiauriuose karuose, 
kol senieji prūsai buvo beveik visiškai iš
naikinti, o kuršiai ir latviai pateko į ver
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giją, kurios jungą jie ir šiandien tebeneša. 
Kaip skaudžiai yra prispausti senieji šio 
šio krašto teisėti šeimininkai! Kaip giliai jie 
yra nusmukę! Ar yra toks kraštas Euro
poje, kuriame vokiečiai nebūtų papildę 
bjaurumų, būdami ar tai pirkliais, ar ba
joriškais kariais, ar krikštytojais?”

(Das Schiksal der Volker an der Ostsee 
macht ein trauriges Blatt in der Geschichte 
der Menschheit. Die Menscheit schaiidert 
vor dem Blut, das hier vergossen war in 
langen, wilden Kriegen, bis die alten Preus
sen fast ganzlich ausgerottet, Kuren und 
Letten hingegen in eine Knechischaft ge- 
bracht warden, unter deren Joch šie noch 
jetzt schmachten. Wie tief sind die Ein- 
wohner, die alten rechtmassigen Besitzer 
des Landes unterdrūcktl Wie tief sind šie 
gesunken! Gibts eine Gegend in Europa, 
in der nicht Deutsche, bald als Kaufleute, 
bald als adlige Krieger, bald als Bekehrer 
Abscheulichkeiten veriibt haben?) Herder, 
Idcen zur Philosophic der Geschichte der 
Menschheit.

Iš Pabaltijo kilęs istorikas Ott von Ru- 
tenberg. kuris buvo anūkas vino Kardi
ninkų magistro ,ir anos bajorijos narys, 
kuris po Ordino valdė Baltiją iki mūsų die
nų, rašė šimtą metų po Herderio šitaip 
apie Pabaltijo tautas:

“Narsumas, kuriuo pavergtieji pago
nys gynėsi prieš įsibrovėlių jėgų persvarą, 
yra vertas užuojautos ir pagarbos. Jie ko-' 
vojo visai kitokiu teisėtumu ir dėl visai ki
tokių verčių, negu vokiečiai: jie gynė 
tūkstančio metų bėgyje įgytą nuosavybę. 

jie gynė laisvę, jie gynė tikėjimą, kuris' 
jiems buvo toks šventas, kaip krikščio-I 
nims krikščionybė. Pastarieji, nesupra^ 
tę Išganytojo žodžių, norėjo 13 amž. mei-ž 
lės religiją kardu Įgyvendinti ir išvedė sa-f 
vo kovos teisę iš imperatoriaus ir popie-| 
žiaus, kurie į Livoniją teturėjo tokias pre-; 
tenzijąs, kokias šiandien Kinijos karalius’ 
ir Dalai — Lama turi Į Vokietiją. Vienai 
prievarta, ir tik ji viena, nulėmė vokiečiu 
naudai. Bet vokiečiai neturėtų pamiršti, 
kokiu būdu jų protėviai pasisavino tas že-| 
mes ir kokią skolą jie privalo pavergtiems! 
ten gimusiems gr.ąžinfi.”

(Die unterjochlep Heiden verdienen! 
fur den Heldenmut, mit welchem šie deri' 
weit ūberlegenen Fremden wiederstanden,! 
unsere voile Teiinahme und Bewunde-| 
rung. Und šie kampften mit ganz anderenf 
Recht und fūr ganz andere Gūter als die 
Deutschen: šie verteidigten einen tau-l 
sendjahrigen Bezitz, šie verteidigten ihref 
Freiheit, šie verteidigten einen Glaubenl 
der ihnen JieiJig war wie den Christen 
der ihrige. Djese kampften im 13. Jahr4 
hundert, die Lehre des Heilands missver-* 
stehend, jnit dem Schwerte fūr die Reli-I 
gion der Liebe und leiteten ihr Recht zri 
diesein Kampf von einem Kaiser und ei-S 
nem Papst her, die auf>Livland keinen 
besseren, Anspruch. hatten, als der Kaiserl

' r* t t 1 ►' t >von China und der Dalai — Lama heutri 
auf Deutschland haben. Die GewalL und 
nur diese, entschied fūr die Deutschenl

(Bus daugiau)

f*



DR. AMMA BAUUHAS
Ausy? HOSicS 

1R GERKLfcS LIGOS 
PBJTAIKO AKINIUS 

n .^ira STk t h t
Ofts^ t^Ufu PRospecf 8-3229 

tMtfu WAtbrcok 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto,

* nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

R-ez. tel. 239-4633

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, scunpiau 3«4-bul2

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 W£ST 63rd- STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rmu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

24341 WEST 71st STREET 
. Ofisas: HEmlock 4-5849 

. . Read.: 388=2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antracL, penkiadieni nuo 1-—o, tree, 

ir šestad. tikrai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132' So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

remonto ir apyl
Rugsėjo mėnuo yra Lietuvių 

Bendruomenės mėnuo. Šia pro
ga norime J us daugiau painfor
muoti apie LB apylinkės gyve
nimą, darbus, planus.

1. Apylinkės valdyba prisidė
jo prie Lemon to Maironio Li
tuanistinės Mokyklos mokslo 
metų užbaigimo pavasarį (ge
gužės mėnesį) suruoštoje gegu
žinėje Argonne Park.

2. Ričardas Burba, Agnė Ka- 
tiliškytė, Algis Lieponis, Edis 
Razma ir Rasa Šoliūnaitė pava
sarį baigė Lemon to Maironio 
aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą. Sveikiname! Visi jie 
dabar pakviesti įeiti į T JI Le
mento apylinkės Jaunimo Sek
ciją, kuri rūpinsis vietos jauni
mo reikalais, ruošis II-jam Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresui, talkins LB apylinkės 
valdybai ir pan.

3. Sigutė Kronaitė ir Birutė 
Laukaitytė pavasarį baigė Hins
dale South High SchooL

4. Apylinkės valdyba suruošė 
Birželio Trėmimų prisiminimą- 
panialdas birželio mėnesį, šven
tos Šeimos Namuose (Holy Fa
mily Villa) Lemon te. Pamal
das laikė ir pamokslą pasakė 
kun. dr. Feliksas Gureckas, Le
mento Maironio Lituanistinės 
Mokyklos kapelionas ir veiklus 
mūšų apylinkės narys.

5. Liepos pradžioje Lemonte

” .. -- ■

rGRA01NSKAS
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W; 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUV1I

DR. A JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: ■ Portsmouth 7-6000
Rezid. telėf-: GArden 3-7278

Ofi»et»U HB 4-1818 arte RE 7-9700 
HWdendlos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2'iki'8 v. P- P-; antrad. ir ketvirtad. 
nno 9- iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trpčia lipniais uždaryta.

Z-*11 *” 11 1
PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
į R. t E R Ė-N A S 
2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

nikiu lietuviamsv

lietuvišką šeimą sukūrė Rita 
Abromaitytė iš Lemonto ir p. 
Vilčinskas iš Montrealio, Kana
dos. Sveikinimai jauniesiems ir 
tėvams.

6. Lemonto Maironio Lituani
stinės Mokyklos choras, vado
vaujamas muziko Fausto Stro- 
lios (mūsų apylinkės veiklaus 
nario), dalyvavo didingoje ir 
gražioje JAV ir Kanados LB 
Dainų šventėje Chicagoje lie
pos 4 d. Faustas Strolia buvo 
vienas iš Dainų šventės diri
gentų. Daug lemontiškių buvo 
žiūrovų tarpe.

7. Kleopotra Buinevičienė, Bi
rutė Navickienė ir Modesta Um- 
brasienė, visos trys Lemonto 
Maironio Lituanistinės Mokyk
los mokytojos, rugpiūČio mėne
sį dalyvavo mokytojų studijų 
dienose Dainavoje.

8. Per vasarą į Lemontą atsi
kėlė gyventi keletas naujų šei
mų. / Prašom painformuoti LB 
apylinkės valdybą apie naujas 
šeimas, kad būtų galima jas su
pažindinti su kitais lemontiš- 
kiais. Sekančiame LB apylin
kės biuletenyje supažindinsime 
visus su naujomis šeimomis. Le
mentas auga, didėja, jo lietu
viška veikla irgi stiprėja!

9. LB Lemonto apylinkės 
valdyba (pirmininkas Modestas 
Jakaitis, vicepirmininkai Vitalis 
Umbrasas ir Tadas Varanka, iž
dininkas Romas Burba, sekreto
rius Vytautas Kainantas) nuo iš
rinkimo dienos metiniame susi
rinkime kovo mėnesį, jau turėjo 
u posėdžius, atsakė Įvairius 
JAV LB Centro Valdybos raš
tus, parėmė lituanistine mokyk
lą, rinko solidarumo Įnašus, 
atstovavo- apylinkei apygardos 
susirinkime, ir dirbo Įvairius 
kitus einamuosius darbus ir 
darbelius. Dabar yra sudaroma 
Jaunimo Sekcija prie apylinkės

V. Vokietijoje daug turisty važiuoja 
pamatyti "Liepsnojančio Reino" festi
valio. Nuotraukoje matoma sena Eh- 
renbreitstein pilis, apšviesta iliumina

cijų ir fajerverky.

riuu” ir esą velkietmi. Dažnai 
esą, užtenka kad daktaras opera
cijos būdu nutysusios nosies ga
lą kiek pakeltų, ir vyras beregint 
atrodąs mažiausiai penketą me
tų jaunesnis.

Sakoma yra, kad kiekvienas 
malonumas kaštuoja pinigų, šis 
malonumas kaštuojąs nuo $1,500 
iki $3,000...

Pabėgo vienuoles: 
išsinešė paslaptis

Iš švenčiausios širdies kon
vento L’Aquila mieste, Italijoje, 
pabėgo 71 metų amžiaus vienuo
lė viršininkė su dar dviem vie
nuolėmis. Vienuolynas ne tiek 
susijaudinęs dėl savo perdėtinės 
pabėgimo, kiek dėlto kad ji ir ki
tos dvi pabėgėlės išsinešusios 
slaptą receptą, pagal kuri jos ga 
mindavo labai populiarų gėrimą 
vaistą. Tas gėrimas, nustovina- 
mas ir fermentuojamas iš įvai
rių vaistinių žolių, esąs stačiai 
“stebuklingas” vaistas kepenų 
ligoms, ir Į šį konventą pacientai 
atvažiuodavę iš visos Europos.

Švenčiausios Širdies ordinas 
neslepiąs baimės, kad pabėgėlės 
tą recepto paslaptį išduos ko
kiai nors privačiai įmonei.

MOVING
Apdraustas perieraustymas’ 

iš ivairiy atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

! ISTORINIS VEIKALAS
Senai laukta istorinė knyga 

“Amerikos Lietuvių Taryba” 
jau atspausdinta. Knygos au
torius Leonardas šimutis, ALT’ 
os Įsteigėjas ir ilgametis ALTos 
pirmininkas.

Knygą “Amerikos Lietuvių 
Taryba” turėtų. įsigyti kiekvie
nas lietuvis, nes ją perskaitęs 
sužinos, ką ALT a per 31 metus

DR. FRANK PLEKAS 
OPTOMETR1STAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656' WEST 63rd STREET 

VM.: antrad. nuo 1—4'po pietų, 
ketvirtad.’ nuo 5—7 vai. vak.

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kit A. Ml

Lietuviv kalbai kasdien nuo pirma ; 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek-^ 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
V - - — -• ----------

Only you 
can prevent 
forest firssl

PLEASE 
BE 

CAREFUL!

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arta liūdesio valandoj® 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuoėimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJI ENO SE”

GUŽAUSKŲ]
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYCLA I
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 J

IEVAS ir sūnūs 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-
į

■

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

Ofisas 2750 West 71$t St.
TkLt 925-8296

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

uždaryta.
Ręij teta WA-5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

yra nuveikusi Lietuvos laisvi
nimo ir lietuvių emigracijos 
reikalais. Tuomet' nebekils 
jokios abejonės, kodėl ALT’ą 
reikia remti moraliai ir mater
ialiai.

Knyga yra Įrišta Į kietus vir
šelius ir gausiai iliustruota. 
Patraukli ne vien tik ją skaity
ti, bet ir pavartyti jos pusla
pius. Knygos kaina $10.00.

ALTos Centro Valdybai 
knygai išplatinti reikalinga tal
ka.' Visuomenė prašoma ateiti 
ALTai Į pagalbą ne vien tik Įsi 
gyjant knygą, bet ir ją plati
nant. Užinteresuoti asmenys kny 
gos platinimu, prašomi kreiptis 
šiuo adresu: Amerikos Lietuvių 
Tarybos Centro Valdyba, 2606 
West 63rd Street, Chicago, 
Illinois 60629.

K ostas Jan uška 
ALT Pagalb. Tarnautojas

valdybos, kviečiamas atstovas 
Lietuvių Fondo reikalams, su
daroma Lietuvos reikalų komi
sija prie valdybos (kuri rūpin
sis vietinės amerikiečių spaudos 
ir radijo informacija apie lie
tuvius ir Lietuvos laisvės kovą, 
kontaktuos vietinius politikus ir 
dirbs kitą politinį bei informa
cinį darbą). Pirmininko Mo
desto Jakaičio adresas: 11816 
Hillcrest Drive, Lemont, Ill. 
60439, telef. 257-7877.

10. Lemonto Maironio Litua
nistinė Mokykla naujus 1971- 
1972 mokslo metus pradėjo šeš
tadienį, rugsėjo 11 dieną.

Prašom visas šeimas siųsti 
jų vaikus-į lituanistinę mokyk
lą. Mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkas ■ yra Kęstutis Biskis 
(5705 Janes Ave.s Downers 
Grove, Ill. 60515, tol. 968-7867). 
Mokyklos vedėja (yra Modesta 
Umbrasienė (Lėmont Rd. 2, Le
mont, in. 60439, tel. 739-7648).

11. " Solidarumo įnašus už 
1971 metus jau sumokėjo dau
gelis apylinkės lietuvių.- Salida- 
rumo įnašai yra: 1 dol. per me
tus nedirbančiam, 2 dol. per me
tus- dirbučiam, arba 3 dol. visai 
šeimai. Prašom solidarumo 
įnašus mokėti valdybos na
riams, apylinkės’seniūnams Ka
jetonui Jakaičiui ir Matui Si
monaičiui, arba siųsti valdybos 
iždininkui Romui Burbai (11445 
Carpenter St., Lemont, Ill. 
60439, tel. 739-o361).

Kraujo spaudimas 
žirafos galvoje

Amerikos mokslininkai tam 
tikrais jautriais prietaisais išty
rė, koks yra kraujo spaudimas 
galvoje žirafos, kai ji pasilenkia 
vandens gerti. Pasirodo, per tą.' 
trumpą-laiką jos kraujo spaudi
mas padidėja tris kartus.

žmogui kraujo spaudimo tris 
kartus padidėjimas reikštų tuo- 
jautinę mirtį. Mokslininkai spė
ja, kad žirafos turi kažkokį bio
loginį prietaisą, kurs jas nuo 
tokio spaudimo pavojaus apsau
go ir tikisi iš to padaryti medici
nai naudingą išradimą.

• Kvailiai skuba ten, kur an
gelai nedrįstų eiti.

• Kelionė yra praktiška mo
kykla': Pamoko kaip išleisti pi
nigus.

• Vienas botanikas paklausė 
prancūzų dailininką Odilon Re
den (1840—1916): “Kokios gė
lės yra gražiausios?” Redon at
sakė: “Pirmiausia Dievo, o pas
kui mano gėlės yra gražiausios 
ir visada mano drobėje žydi”.

JAV LB Lemonto
Apylinkės Valdyba

— AFC Dainius K\ Valiukė
nas tarnauja administravimo 
analizės- specialistu Wright — 
Peterson, Ohio aviacijos' bazė
je, strategines oro komandbs 
dalinyje. Jis yra; baigęs'Brad
ley universitetą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 

Rtzid, Glbson B-6195

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

Wt, e*ery ahraK 
eA ear wildlife depend 
jok hdp present 

jeme Srei. So pieaet
Scjoker** ABCc AFre^f 

kold till acAL Be wee
to ihctoa ell cMnp6nx.

Priima ligontos pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
j ei nea tsili e pi a, tai telef. GI 8-6195

tbem tomm. Croce M 
■nokei isoKr

P. ŠILEIKIS, 0. P.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
W Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

dažai Speciali pagalba kojoms
* (Arch Supports) ir t t

Vai» g__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2954- We*»- 63rd S», Chroęo, IU. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Wage/Price Freeze:
What It Means to You

Prices -on raw or un
processed agricultural 
goods aren't covered by 
the freeze if they move 
in that state to the con
sumer.

Veido chirurgija

Floridoje leidžiamas žurnalas 
“Enquirer” vėliausioje laidoje 
rašo apie naują šianapiūtę chi
rurgijos srityje, kuri grožio spe
cialistams atskleidė dideles pa
jamų versmes. Kas įdomiau, tai, 
kad šį kartą nebe moterys, o 
vyrai skuba atjauninti savo nors 
išorinę išvaizdą.

Ypač pagarsėjęs vyrų ve’dų 
pagražinimo operacijomis Dr. 
John William, gyvenąs Los An
geles. Kaip pavyzdys minimas 
vienas 67 metų losangelietis Ri
chard Condry, kurs po operaci
jos pirmą kartą pasižiūrėjęs į 
veidrodį, savo akims nepatikė
jęs. Raukšlės išnykusios, nudri
bę ir susmukę skruostai vėl at
rodę jaunatviškai, “maišai” po 
akimis dingę. Tokie vyrai, po 
operacijos, jaučiąsis daug “ge-

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

J I- 5>N # F

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trėciadieni, rugsė
jo 15 dieną. 7:30 vai. vakaro, Holly
wood svetainėje, esančioje 2417 W. 
43rd St: Nariai kviečiami atsilankyti 
ir aptarti klubo bėgančius reikalus, 
kurių yra daug.

Rožė Drdžgaivienė, rast.

— Utenos Apskrities Klubas, po 2' 
mėnesių atostogų kviečia į pirmąjį j 
susirinkimą antradienį, rugsėjo 14 d,. 
7:30 vai. vak. naujoje vietoje — Hol
lywood Inn mažojoje salėje, 2417 W. 
43rd St. Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug klausimų aptarti 
ir pranešimų išklausyti. Po susirin
kimo bus vaišės.

V. Juška, nut. rast.

Maaael Only Yve cm

m > . ............. .. ......................... . ............................

A. A. 
ANTANINAI OŠEAPIENEI 

mirus,
L jos?vyr£ Albertą ii* šėirtią < •. .' . 
f v nuoširdžiai užjaučia

Liaudininkų Sąjungos Centro Komitetas

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA 

iiiumai laiuHiiivmtuiuMMaMnaaaiiimtmnawfWlX

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

T'5

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS PIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS ■
3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET

■

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
Sooth Holland, Illinois
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Remia sklypų savininkų 
teises

t Vasaros užbaigimo vakaras, 
urengtas Union Pier vasar
ėlėje rugsėjo 5 <i. Lietuvių 

druoinenės Pasauliečių Ko
miteto rėmėjų, praėjo su pa
sisekimu. Visi atsilankė turė- 
jo progos tarpusavyje paben
drauti, pasivaišinti ir smagiai 
pasišokti, grojant puikiam 
penkių asmenų orkestrui.
J Malonu pastebėti, kad di- 
įdesnę svečių dalį sudarė jau- 
311 m as. Vakarą organizavo ir 
pravedė buvęs ilgametis “Ven- 
Įos" vasarvietės savininkas, 
lietuviškos visuomeninės veik- ♦
Sos rėmėjas Pranas Odinas. 
JJolūs talkininkai buvo p. Nor- 
Jiaitis, Sidaravičius, Laucius, 
ilona ir Petras Dapkai, Akvili- 

Odinienė, Elena Mk-kevičie- 
•nė, Dimgailienč, Endrijonie- 
pė, Navikienė ir visą vakarą 
^virtuvėje dirbusi maloni det- 
roitietė p. Beržanskienė.
j Didelio įvertinimo nusipelno 
“Gititar” vasarvietės savinin-

džiojo Chicagos gaisro, kuria-, 
me visas miestas, su retomis | 
išimtimis, pavirto pelenais.

I

Tą savaitgalį, spalio 8, 9 ir 
10 dienas, tai yra penktadieni, 
išeštadienį ir sekmadieni mies
to valdžia ruošia didelę gaisro! 
minėjimo programą, kurioje 
aktingai dalyvauti meras l)a-‘ 

■ley užprašė visas Chicagojej 
gyvenančias etnines grupes, 
(tautybes).

Pagyręs Chicago miesto pro-j 
tėvius, kurie 1X71 metais po j 
gaisro nieko nelaukę stvėrėsi 
atstatyti miestą, meras pabrė
žė, kad tie protėviai buvo kilę 
iš daugelio įvairių tautybių atei 
vių, dėlto juos pagerbti dera 
visoms tautinėms grupėms.

Kviesdamas visų tautybių vi j 
suomenines organizacijas, ve-j 
teranus ir mokyklas dalyvauti 
parade, kurs įvyks miesto cent
re State gatvėje, penktadieni, 
spalio 8 d., meras prašė daly
vauti pasipuošus savo tauti
niais drabužiais ir išpuoštomis

Bernadette Devlin, airiu atstovė Britanijos parlamente, turi svarbu 
vaidmenį siu dienu Siaurinės Airijos neramumuose. Ji čia matoma 
apsupta korespondentu ir savo gerbėju. Devlin, netekėjusi, neseniai 

pagimdė kūdiki. Ji atsisakė pasakyti, kas jo tėvas.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HOUSEKEEPER — 
PLAIN COOKING

Live in, steady. Own room, bath, 
T. V., in Doctors home. Small family. 

$70 per week. References.
English necessary.

935-6969 anytime

POSITION OF RESPONSIBILITY, in 
small office some bookkeeping, typing, 
cashiering, credit investigation. A 
pleasant person who wants responsib
ility and the opportunities that go 

with it.
Phone Mr. DREW for opportunity 

3924200

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

BRIGHTON PARKO apylinkėj iš
nuomojamas 3 kambarių butas vie
nam asmeniui. 4349 So. Washtenaw.

Tel. 927-4731.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemę — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACUV, KREIPKITĖS Į * • : ~

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, FrezidenUj - ,

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 1-114H

BUTŲ NUOMAVIMAS

kas p. Kuraitis, kuris parūpi
no salę ir vakarui skolino sta
lus ir kėdes.

Laimėjimams dovanas pa
rūpino čikagietės p. Stirbienė, 
Kintautienė ir Elenutė Dom- 
kulė. Vakaro rengėjams buvo 
malonu matyti ir visą LB Pa
sauliečių Komiteto pirmininko 
Algio Bėgio šeimą jungiantis Į 
Įvairius darbus. Džiugu, kad 
Union Pier gyventojai ir vasa
rotojai savo darbu parėmė LB 
Pasauliečiu Komiteto veikla.

Vasaroto jas

mašinomis, pavaizduojančias 
tos tautybės rolę Chicagos 
miestui.

Paradui vadovaus ats. gen. 
jFrancis P. Kane, buvęs 33 di
fuzijos vadas. Organizacijos ir 
asmenys, norintieji dalyvauti 
parade, prašomi kreiptis i 
šen. Kane miesto mero Dalev 
ofise, Special Events Depart- 
mente.

šą lietuvybės išlaikvmo dar
bui. Solidarumo įnašus reikia 
įteikti savo apylinkės valdy
bai, bet jei tai sudaro sunku-

.7.4 V LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba bendruome
nės mėnesio proga rinks solida 
rūmo įnašus kiekvieną vakarą

mų galima įteikti Margutyje, (išskiriant sekmadienius) Mar
kui- kartu su Marquette Parko gučio patalpose. Visi Marquet 
apylinkės atstovais vakarais j te Parko apylinkei priklaūsan- 
budės ir apygardos valdybos tys lietuviai prašomi padėti 
atstovai. Čia surinkti įnašai, (apylinkės valdybai ir solida- 
nepriklausą Marquette Parko rūmo įnašus įmokėtij Taip pat 
apylinkei, bus perduoti tos'solidarumo Įnašus galima Įmo- 
apylinkės valdybai, kurios • ri-[keti Marginių ir Ant. Tvero 
bose įnašą sumokėjęs asmuo krautuvėse.

Chicagos gaisro 
100 metu sukaktis

Ateinančio spalio 8 dieną su 
kanka lygiai 100 metų nuo di-

TRUMPAI

į — 7.7? Vidurio Vakarų apy
gardos valdvba bendruomenės 
mėnesio proga kviečia visus 
lietuvius skirti solidarumo Įna-

gyvena. — Sen. Frank D. Savickas

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 nu Gražiais viršeliais. Kaina §5.00.

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

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME INSURED
LOANS SAVINGS

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

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

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

Didelis pasirinkimas Įvairią prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ '
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS 
----------------------------------------------- -  - - ■ - -

,"11 11 11 1 IIWI ........... ......i

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, HL. 60636. TeL WA 5-920S
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— Andrius Juškevičius apy
gardos valdybos vicepirminin
kas aktyviai rūpinasi švietimo 
reikalais. Prieš mokslo metu C 
pradžią susirišo su visomis 
apygardoje veikiančiomis lie
tuviškomis mokyklomis ir nuo 
širdžiai rūpinasi i jas sutelkti 
galimai didesnį mokinių skai
čių. C

— Jonas Jasaitis, LB Vidu
rio Vakarų apygardos valdy
bos pirmininkas, praėjusį 
ketvirtadieni kalbėjo Margu
čio radijo programoje mokinu 
sutelkimo i lietuviškas mokyk
las ir solidarumo įnašo reika
lu. Apygardos valdyba Chica- 
goje išeinančiuose lietuvių 
dienraščiuose trumpais šūkiais 
kasdien skatina leisti vaikus į 
lietuviškas mokyklas ir atiduo
ti solidarumo įnašus. Taip pat 
pasirūpino paskelbimu visų 
apygardoje veikiančių mokyk
lų sąrašo su mokslo metų pra
džia ir adresais.

— Šiais metais sueina 20 me
tų nuo JAA Lietuvių Bendruo
menės įkūrimo. New Yorko LB 
Apygarda, Centro Valdybos 
pavesta. rengia atitinkamą 
dvidešimtmečio atžymėjimą — 
minėjimą. Minėjimas įvyks 
New Yorke, spalio mėn. 8. 9 
ir 10 dienomis. Programa nu
matyta tokia: dail. J. Bagdono 
vėliausių darbų paroda, kuri 
bus atidaryta penktadienį, spa 
lio 8 dienos vakare. Knights 
of Columbus salėje (Woodha
ven) ; šeštadienį, spalio 9 d.. 2 
vai. popiet Kultūros židinvj 
(361 Highland Blvd.. Brook
lyn), įvyks seminaras tema 
“JAV LB kultūriniai ateities 
uždaviniai”; vakare — paben
dravimas, kuriame programą 
atliks jaunosios bendruome
nės pajėgos; sekmadienį, spa
lio 10 d.. 11 vai. ryto bus atna
šaujamos mišios bendruome
nės intencija; ir 3 vai. popiet 
iškilmiiYgas posėdis su koncer
tine dalimi.

— Pirmajai lietuvių moks
leivių sporto šventei parengia
mieji darbai sėkmingai vyk
domi. Kitą savaitę treniruotės 
vyks kiekvieną dieną nuo 6:30 
vai. vak. Marquette Parke (Kc- 
dzie ir Marquette Rd.). Treni
ruotes galima pradėti lankyli 
kiekvieną vakarą, šventė įvyks 
rugsėjo 18 — 19 dienomis Mar
quette Parke. Pradžia, šešta
dieni 3 vai. Visi kviečiami da
lyvauti.

(D-27) yra pakviestas į gub. Ri
chard B. Ogilvie sudarytą še
šių asmenų komisiją studijuo
ti ispaniškai kalbančiii Illinois 

'valstijoje padėtį ir pateikti tuo 
reikalu studiją su reikiamomis 
išvadomis. Darbas turi būti 
padarytas per du metus.

— Robert E. Aukers, Union 
Federal Taupymo ir Skolini
mo b-vės viceprez., yra parink
tas studijuoti specialiuose kur
suose prie Washingtono uni
versiteto. Kursus organizuoja 
Amerikos S & L lygos institu
tas. ■ t

— CPL. John M. Dubas tar
nauja 2-je marinų divizijoje, 
Twenty nine Palms,. Calif., ba
zėje. Neseniai jie turėjo pra
timus dykumos sąlygose.

— Aldona Savokaitis iš Mar
quette Parko apylinkės baigė 
Master of Science laipsniu 
Illinois State universitetą, 
Bloomington. Ill. Nenormalių 
vaikų mokymas ir auklėjimas 
yra pagrindinė jos specialybė.

Britanijos princesė Anne yra patyru
si ir gabi jojikė. Nors šioje nuotrau
koje ji atrodo susirūpinusi, nes jai 
nepasisekė jojime per kliūtis, ji yra 
rimta kandidatė dalyvauti Olimpiado
je Muenchene, kaip Britanijos raitė- 

liy komandos narė.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

ONLY $500 FOR
4’ GRAVE LOT

Reverence section.
Mt. Emblem Cemetery 

447-8692
k

— Stefanija ir Michael Simo- 
nėlis aktyviai dalyvauja 4 — H 
organizacijos Marquette Parko 
apylikės klubo veikloje.

\ — Antanas Matulis su žmo- 
na> gyv. Marquette Parko apy
linkėje, gavo Amerikos pilie
tybę.

— Robertas Cibas, Illinois 
universiteto Circle Campus stu
dentas, gavo iš Amalgamated 
Clothing Worker unijos stipen
diją. Iš ten stipendijas taip 
pat gavo: Linas Slavinskas, 
Illinois u-to studentas Urbano- 
je, Edmundas Paulauskas — 
Aero Space institute ir Geno
vaitė Paškevičiūtė — Southern 
Illinois universitete.

— Kristina Gintautienė iš 
Marquette Parko apylinkės 
gavo Master of Arts diplomą 
Illinois universitete, Urbanoje.

— Edivardas Baskus išrink
tas St. Rita aukšt. mokyklos Tė
vų klubo iždininku. Jo sūnus 
Tomas taip pat Kim Petraus
kas dalyvauja mokyklos ledo 
rutulio komandoje Raiders, 
kuri yra apylinkės nugalėtoja. 
Jie abu yra geri mokiniai ir 
sportininkai.

— Inž. Jurgis ir jo žmona 
Angelė Mošinskai, gyveną Los 
Angeles, surengė savo sūnui 
krikštynų pokyli. Sūneli pa
krikštijo Povilą vardu. Krikš
to motina buvo čikagiečio inž. 
Didžiulio žmona, krikšto tėvu 
Vytautas šulaitis. Į šeimos 
šventę atskrido iš Brazilijos 
Jurgio tėvai, inž. A. Mošinskas. 
(Jis prieš kiek laiko Naujieno
se aprašė Brazilijos lietuvių 
veiklą), ir jo žmona, rašytoja 
H. Mošinskienė — Didžiulytė, 
žymaus visuomenininko Dr 
Didžiulio duktė. Iš Čikagos at
vyko daugelio organizacijų vei
kėjas, teisininkas Pr. šulas, 
Angelės dėdė. Pokylyje daly
vavo virš 30 asmenų. Inž. Mo
šinskas rūpinasi lietuvybės rei 
kalais. Jis ketina paaukoti ke
letą tūkstančių dolerių išleidi
mui Lietuvos istorijos ir pa
remti lituanistiką.

■* Naujienų Sukaktuvinis Ban
ketas su programa ir šokiais 
jvyks š. m. spalio 31 d., sekma
dienį, 4 vali p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St., Argo, III. 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti Į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

Astra ir Alfredas šalčiai, 
Vokietijos lietuviai, atvyksta į
Chicagą. Rugsėjo 19 dieną 5 v. 
vakaro, jie dainuos Jaunimo 
Centre. Koncertą ruošia Mar
gutis. Bilietai gaunami Margi
niuose ir Margučio raštinėje.

(Pr).

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
ELMHURST — BY OWNER 

6 vear old 3 bedroom brick & 
aluminum bi-level, wall to wall 

carpeting.
S & S. $29,500.

834-4289

PARDUODAMAS
30 x 135’ sklypas su 2 mašinų garažu 
ant jo geroje Archer ir Harlem Ave. 

apylinkėje. Išgrįstas skersgatvis.
Rašyti: 

NAUJIENOS. Box 178 
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 60608

4000 NORTH 8300 WEST 
Asking low 40’s.

Beautifully landscaped. 6 Room Geor
gian plus Sun room, 3 bedrooms. 1% 
baths, Corner lot 56 x 135 & Garage.

Wall to Wall Carpeting. 
NA 5-7509. 

BY OWNER..

ČIA DOLERIS SAUGUS
4 BUTŲ gražus mūras 4 auto 

mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
_ $42 700

LIUKSUS 2 BUTŲ — 20 metų mū
ras. Radiant šildymas. Garažas. Pui
ki gatvė — blokas i pietus nuo parko. 
— $41.000.

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — $10,500.

TVIRTI DU MŪRAI greta ant. pla
taus sklypo duoda $1,400 pajamų 
kas mėnesį. Centralinis alyva šildy^ 
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu. $47,900. - -

SVEIKAS MEDINIS modemus vi
duj. graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS.. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

Valdis Real Estate
7051 9». Washtenaw Ave. RE 7-7200

DĖL NURITĖS parduodamas 6 kamba
rių medinis namas West Pullman lie

tuviškoje kolonijoje.
12323 So. EMERALD AVE.

OPEN HOUSE
SUNDAY. 2—6 P. M. 

5031 N. NEW ENGLAND 
SP 4-1278

7 room Cape Cod. 4 l>edrooms, 2 full 
baths. Large lot 

Appt. only. By owner.

WILLMETTE BY OWNER 
3—4 bedrooms, large kitchen, large 
closets. 1% baths, basement ree. rm. 
brick & redwood canstruction. Near 
New Trier West.- Loyola. Avoca 
Schools, close to all shopping. Patio 

on golf course. 
By appt. 251-8491

ft. T V F B A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 6S*h STREET 

T»L: REpubllc 7-1941V i

A & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 406# Awhw, 
Chicago, III. 60632. Y»L YA 749M

V - _ _ z

K. E R I N G I S 
CAJJF0RH1A SUPER SERVfCI 
T«Im>*tiI <uto mofonl, ftabdžlil, 

tune-up« Ir t. t.
4824 S<l CALIFORNIA AVTL 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-7327

HELP STRENGTHEN 
AMERICAS PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke. ' ' *' ‘ ’

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

PUIKUS BUNGALOW. Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoi galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke. .....

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878 ’

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — $38,000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $89.000.

18 BUTV, mūras, alum, langai. SL 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500. , -v-..-

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis. Ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, graži® 
įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500. - . —iį

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automoblUij 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET.':

Tel.: 471-W21

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551 
4936 — 15th St, Cicero 

Tel. 652-1202 1

7 ROOM EXECUTIVE RANCH 
lovely throut. New gas heat. 

Centr. air. Attached 2 car gar
age. Upper 30’s.

By owner. 
47&-7517

SHAUMBURG
BY OWNER ■

1 vear ‘brick, w-alum. siding, 4 bdrm., 
Vh. ba., f in. fam. rm., f. bsmt., 2 car 

att. gar. Fully landscaped.
Mid 40’s.

529-2763

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Niniįi Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau aenua vi
sų rūšių namo apšildymo pečiui tr 
air-condltioning Į naujus ir senu* o*- 
mus. Įrengiu vandens boilerius tr 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING A- SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL: VT 74447 ,

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS


