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MOTERYS BANDO IŠPLĖSTI MĖSOS 
BOIKOTĄ, KOL NUKRIS JOS KAINOS

. ČIKAGA. — Wilmette priemiesčio šeimininkė, kuri vado
vauja mėsos boikotui Čikagoje, Ethel Rosen paskelbė, kad balan
džio 14 d. ji šaukia Čikagoje visos Amerikos boikoto organiza
cijų atstovų suvažiavimą. Jame bus suplanuoti tolimesni veiks
mai kovoje prieš maisto produktų kainų ‘kilimą. Jungtinis Eko
nomikos komitetas pažadėjo šeimininkėms savo paramą. Boikoto 
vadai nutarė balandžio 14 iki balandžio 22 d. boikotą atšaukti, 
kad žmonės galėtų atšvęsti su mėsa žydų Passoverį ir krikščionių 
Velykas. Po Velykų šeimininkės vėl kovos, kol mėsos kainos nu- ' 
kris bent 20%.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Cikagos Jewel Food parduotu
vės paskelbė, kad jos šią savai
tę mėsos pardavė 15% mažiau 
kaip paprastai. National Food 
parduotuvės pardavė 29% ma
žiau. Kitos krautuvės skelbia 
net 50% mėsos pirkimo suma
žėjimą. šią savaitę valdžios įs
taigos aiškina parduotuvių sa
vininkams, kaip apskaičiuoti 
naujas mėsos kainas, kurias įsa
kė prezidentas Nixonas. Visų 
mėsos produktų aukščiausios 
kainos parduotuvėse turi būti 
išstatytos iki balandžio 16 d., 
ateinančio pirmadienio.

Restoranai irgi pastebėjo, kad 
žmonės mažiau šią savaitę val
go mėsos. London House resto
ranas Čikagoje paskelbė savp me
nu su “Boikoto specialiais”. 
Daug užsakoma žuvies patieka
lų. “Sage East” restorane įreng
tas specialus kambarys tiems, 
kurie boikotuoja mėsą, kad val
gytojams nereikėtų žiūrėti, kaip 
kiti žmonės, nesilaiką boikoto, 
valgo “steikus”.

Vyriausybės statistikos biu
ras paskelbė kovo mėn. kainų 
padėtį. Per kovą kainos pakilo 
22!%, o maisto kainos pakilo 
4.6%.

Boikotas kol kas nenumušė 
mėsos kainų. Tik viena krautu
vių grandinė rytinėje Ameriko
je paskelbė žymius kainų nurau
simus. šią savaitę iš darbo bu
vo laikinai atleista apie 5,000 
žmonių, dirbančių mėsos pramo
nėje. Pittsburge mėsos parduo
ta iki 30% mažiau, o Connecti- 
eute kai kur mėsos pardavimas 
sumažėjo net 75%.

Kongreso studija, .paskelbta
me raporte sako, kad šiais me
tais maisto produktų kainos ga
li pakilti apie 10 nuošimčių, ne
žiūrint visų vyriausybės pastan
gų. Praėjusiais metais visame 
pasaulyje buvo blogas javų der
lius, net 42 milijonais tonų ma
žesnis už normalius metus. Tas 
turi atsiliepti į maisto kainas.

Irakas atitraukė 
jėgas iš Kuwaito
KUWAITAS. — Irakas ati

traukė savo kariuomenę iš Ku
waito žemės, kur kareiviai bu
vo nuo kovo 20 d. Irako užsie
nio reikalų ministeris Abdul Ra- 
que penktadienį vyksta į Ku- 
waita derėtis dėl pastovios sie
nos ir kitų klausimą. Po Irako - 
Kuwaito susikirtimo tarpinin
kauti pasiūlė kelios arabų šalys, 
tačiau tarpininku, kuriam pavy
ko rasti sprendimą, buvo pales
tiniečių organizacijų vadas Ya
sir Arafat. Jis turi gerą vardą 
Irake ir Kuwaite, kur jis anks
čiau dirbo kaip inžinierius.

Nežinia dar, kaip Kuwaitas pa
žiūrės į Irako reikalavimą per
leisti jam dvi salas Persijos įlan
koje; Bubiyan ir Warba. Tos sa
los esančios Irakui gyvybiniai 
svarbios. Be jų Irakas negali 
būti laikomas Persijos įlankos 
valstybe. Tos salos yra arčiau

B VISO PASAULIO

NEW DELHI. — Indija pa
siuntė premjerės patarėją Hak-

Mississippi upės potvyniuo
se jau žuvo 16 žmonių, vanduo 1 
užliejo 7 mil. akrų žemės, apie 
4,000 žmonių neteko pastogės.! 
Prie St. Louis vanduo jau pra
dėjo slūgti. Potvyniai palietė 
devynias valstijas, i_______
gelbėti pašaukta virš 1,000 Tau
tinės Gvardijos kareivių.

Praėjusią savaitę Colorado 
valstijoje daug snigo. Valstijos 
pietryčiuose buvo trys pėdos 
sniego. Dabar patirta, kad snie
go audra labai pakenkė galvi
jams, kurių apie 10,000 žuvo,

MAISTĄ GYVENTOJAMS IR GINKLUS 
TEKS PRISTATYTI JAV LĖKTUVAIS

PHNOM PENHAS. — Kambodijoje karinė padėtis žymiai pa
blogėjo. Sostinė Phnom Penkas yra visai atkirstas nuo pasaulio, 

į Visi septyni Į tą miestą einą keliais ir Mekongo upės pakraščiai 
yra užimti komunistų jėgų. Amerikos lėktuvai vis daugiau bom
barduoja priešo kariuomenės dalinius. Gynybos sekrretorius Ri- 

žtnonėms chardsonas pareiškė korespondentams, kad sostinė yra apsup
ta ir Amerikos lėktuvai gali būti panaudoti pristatant sostinei 

i ginklus, amuniciją ir maistą. Gazolino mieste yra tik penkioms 
‘ dienoms. Nežiūrint tokios padėties Richardsonas pareiškė nelau
kiąs vyriausybės sugriuvimo ar valdžios pasikeitimo.

sar į Bengaliją. Spauda rašo, kad 
jis turįs paspausti bengalu val
džią, kad ji nesipriešintų Pakis- 
tanno kareivių, Indijos belais
vių, paleidimui. Indija gaunan
ti pasaulio opinijoje blogą var
dą dėl tų belaisvių nepaleidimo.

PARYŽIUS. — Juodųjų Pan
terų buvęs vadas Eldridge Clea
ver, gyvenęs Alžire, dabar bando 
gauti “politinę globą” Prancū
zijoje. Jis pabėgo iš Amerikos 
po susišaudymo su Oakland, Ka
lifornijos, policija.

SAIGONAS. — šiaurės Viet
namo ir Viet Congo delegatai pa
grasino, kad buvusių belaisvių 
pasakojimai apie kankinimus 
gali pakenkti žuvusių amerikie- 
čųi kūnų ieškojimui ir jų sugrą
žinimo į Ameriką planams. Tuo 
komunistai nori užčiaupti be
laisviams burnas.

SAN CLEMENTE. — Baltie
ji Rūmai paskelbė, kad Italijos 
premjeras Giulio Andreotti lan
kys prezidentą Nixona balandžio 
17 ir 18 d.

NAIROBI. — Ugandos prezi
dentas pasiuntė prezidentui Ni- 
xonui laišką kuris paskelbtas 
per Ugandos radiją. Diktatorius 
Amin vadina Nixona gabiausiu 
Vakarų pasaulio vadu ir prane
ša, kad Uganda siekia gerų san
tykių su Amerika. Aminas esąs 
geras Nixono draugas. Valsty
bės departamentas šaltai žiūri 
į šį Ugandos diktatoriaus ban
dymą pagerinti santykius.

Marokas sugavo 
ispanus žvejus

RABATAS. — Maroko karo 
laivas “Sadik” sulaikė ispanų 
žvejų laivą “Besugo”, bežuvau- 
jantį Maroko teritoriniuose van
denyse, kuriuos Marokas nuo'ko
vo mėnesio paskelbė esant ne 12 
mylių nuo kranto, kaip buvo 
anksčiau, bet 70 mylių. Ispani
ja šio pakeitimo nepripažįsta.

Žvejų laivo sulaikymas nepa
tiko Ispanijos vyriausybei. Ji 
atsiuntė karo lėktuvą, kuris pa
leido seriją šūvių į Maroko fri- 
gatą. ši atsakė kulkosvaidžių 
ugnimi. Ispanų lėktuvas tada 
paleido į frigatą raketą, kuri ta
čiau nepataikė ir lėktuvas nu
skrido. Tokių incidentų galima 
laukti ir daugiau, nes Ispanija 
pagrasino ginti savo žvejų tei
ses. žvejai gaudo sardines ir 
tunas tuose Atlanto vandenyse 
nuo žilos senovės.

Patrick Gray, laikinasis FBI direktorius, kurio senatas nenori patvir
tinti, nes jis politikoje pasirodęs perdaug "respublikoniškas", be to, 
senatas keršija prezidentui už tai, kad tas neleidžia tardyti senato 
komitete savo patarėju, kurie gali turėti žinig apie Watergate bylą.

MASKVOS SPAUDA PARUOŠIA LIAUDĮ 
BREŽNEVO KELIONEI 1 V. VOKIETIJĄ

MASKVA.—i Vakarų diplomatus ir korespeęd^ntus Maskvoje 
nustebino dū beveik vienodi straipsniai Pravdoje ir Izvestijoje apie 
Brežnevo numatomą kelionę į Vakarų Vokietiją. Stebina dar ir 
tas, kad tai kelionei data nenustatyta, nors vokiečių sluoksniai 
mini gegužės 10 d. Daroma išvada, kad partijos vadovybė nori 
tinkamai nustatyti žmones ir paruošti juos tokiam dideliam Įvy
kiui, kaip Brežnevo apsilankymas buvusio priešo šalyje, kuri dar 
visai neseniai buvo spaudoje koliojama, kad- militaristinė, keršto 
trokštanti, Europos Įtempimų kėlėja.

Paprastai, prieš Kremliaus 
vadų kelionę į užsienį pirmame 
Pravdos puslapyje įdedama ma
ža žinutė, be jokių komentarų. 
Šį kartą abiejuose dienraščiuose 
įdėti ilgi straipsniai, kuriuos pa
kartojo ir Maskvos televizija. 
Brežnevo vizitas vadinamas “ga
lima kelione”.

Irako, negu Kuwaito. Jei kada 
tos salos patektų į svetimas ran
kas, Irakas būtų atkirstas nuo 
įlankos. Jei Kuwaitas perleis 
Irakui tas salas, tai Trakas tuoj 
pasirašys sienos sutartį, pareiš
kė Irako užsienio reikalų minis
teris Libano žurnalui.

Straipsniai parodo didelį Brež
nevo dėmesį šiam vizitui, Brež
nevas tikriausiai prisimeną kad 
prieš jį buvęs Nikita Chruščio
vas planavo važiuoti į Boną 1964 
m. gruodžio mėnesį, o spalio 
mėn. buvo nuverstas nuo sosto.

Stebėtojai sako, kad nusista
tymas rusų liaudyje prieš vo
kiečius yra gan didelis. Net Ry
tinės Vokietijos technikai ir stu
dentai sutinka daug sunkumų 
Maskvoje. Įsigėrę rusai nekar
tą bando primušti vokiečius, vis 
jiems primindami praėjusį karą 
ir rusams padarytus nuostolius. 
Vienas jaunas rytų vokietis ne
seniai bandė aiškinti grupei ru
sų, kad jis yra iš “socialistinės 
Vokietijos”, kuri yra sovietų są
jungininkė. Rusai jam atkirto, 
kad tai nesvarbu, visi vokiečiai 
esą vienodi. Vokietukas vos pa
spruko neprimuštas iš girtų gru
pės.

Maskvos prekyba su Vakarų 
Vokietija paprastiems piliečiams 
mažai ką sako. Jierfis nežino
mas ir Maskvos troškimas pasi
naudoti vokiečių technologijos 
pažanga bei kapitalu. Rusams, 
per tiek laiko maitintiems prieš- 
vokiška propaganda, neaišku, kas 
čia dabar pasidarė Brežnevui, 
kad jis nori keliauti į Boną. Tuo 
užsienio stebėtojai ir aiškina 
ankstyvus straipsnius Pravdo- 
je ir Izraelyje apie Brežnevo ke
lionės tikslus ir naudą.

Kanclerio Brandto 
vizitas Amerikoje
BONA. — V. Vokietijos vy

riausybė paskelbė trečiadienį, 
kad kancleris Brandtas gegužės 
1 ir 2 d. bus Wrashingtone ir tar
sis su prezidentu Nixonu. Netru
kus po jo pasitarimų Amerikoje, 
gegužės 10 d. Brandtas priims 
retą svečią Bonoje — sovietų 
komunistų vadą Brežnevą

Bonoje kalbama, kad kancle
rio Brandto nuotaika buvo su
gadinta, kai jis sužinojo, kad 
prezidentas Nixonas šį pavasarį 
paskyrė pasitarimams su Euro
pos vyriausybių vadais. Greit 
Washingtone lankysis Italijos 
premjeras Andreotti, vėliau at-

Prezidento Lon Nol jaunes
nis brolis Non trečiadienį pasi
traukė iš vyriausybės, matyt, 
Amerikos ir Kambodijos karo 
vadų spaudžiamas. Jis kaltina
mas dėl visų nepasisekimų karo 
lauke. Būdamas Įtakingaš pre
zidento patarėjas Non vadovavo 
Taikinimo ir Tautinės Vienybės 
ministerijai. Kartu jis labai 
griežtai priešinosi Įvairių onozi- 
cijos grupių Įtraukimui Į Kam
bodijos vyriausybę. Net ir bu
vęs premjeras Matak buvo už
darytas namų arešte, šalia sa
vo pareigų ministerių kat:"o49, 

i generolas Lon Non vadovauja 
liui Vl-tajani? Tuo’metujis* bū- trečiajai armijos divizijai, kuri 

jvo Vatikano valstybės pasekre- ^on^e nekaip pasirodė. Keli

Vatikano raportas
ms, Kunu apie žuvo. • • v j v j
♦ P. Vietnamo prezidentas mini žydų žudymą

Thieu Washington© Arlington© 
kapinėse pagerbė visus kare žu
vusius amerikiečius.

+ Pietų Korėjos Įtakingas 
generolas ir prezidento Parko 
draugas buvo suimtas ir apkal
tintas kyšių ėmimu. Jis vado
vavo sostinės saugumo dali
niams.

> šeši Amerikos diplomatai 
Hong Konge perėjo Kinijos sie
ną. Jie atvyko atidaryti diplo
matinės atstovybės.

+ Vyriausybės komisija, kuri 
tyrinėjo tūnos pakavimo įmonę, 
iš kurios išėjusios žuvies dėžu- * 
tęs susargdino virš 200 žmonių, 
paskelbė, kad tuna sugedusi dar 
prieš pakuojant.

ROMA. — Vatikanas paskel- 
I bė dar vieną seriją savo slaptų 
dokumentą kurių tarpe yra ra
portas iš arkivyskupo Roncalli, 
kuris tuo metu (1943 irt. liepos 
8 d.) buvo Apaštališkasis Dele
gatas Istambule, Turkijoje. Vė-

įliau Angelo Giusepne Roncalli 
tapo popiežium Jonu NNIII-čiuo- 
ju. Jis savo raportą siuntė pre
latui Giovanni Battista Monti- 

, ni, dabartiniam popiežiui Pau-

i torius. ,
• Roncalli raporte aprašomas jo 
susitikimas su Vokietijos am
basadorium Turkijoje Franz

Kambodijos generolai kaltina 
' prezidento brolį už visus armi
jos nepasisekimus.

Amerikos karinei vadovybei 
neaišku, koks Kambodijos ir 
šiaurės Vietnamo komunistų 
tikslas šiose kovose. Pastebėta, 
kad kovose prie Kambodijos so
stinės dalyvauja ir šiaurės Viet
namo reguliarios kariuomenės 
daliniai. Manoma, kad jiems rū
pi užtikrinti tiekimo kelius einan 
čius per Kambodiją į Pietų Viet
namą. Užėmę Kambodiją, ko
munistai turėtų visą vakarinį 
P. Vietnamo pasieni ir įėjimą 
į svarbią Mekongo upės žemupio 
sritį.

Richardsonas pareiškė kores
pondentams, kad Amerikai yra 
svarbu išlaikyti P. Vietnamui 
palankią vyriausybę Kambodi- 
joje, kad Saigono vyriausybė ga
lėtų lengviau atsiginti nuo ga
limų komunistų puolimų. Iš Sai
gono vakar atėjo žinia, kad ko
munistai pradėjo P. Vietname 
keturis didesnius puolimus.

Pačios Kambodijos valdžia 
paskelbė trečiadienį “tautinio pa
vojaus padėtį”.

t Londono biržoje aukso kai- von. PaP61111- Tas daug kalbėjo
- — ’ ___ OvVi vvrcViiYMiv onia LTnitmo oharkivyskupui apie Katy.ne su- 

rastus masinius kapus, kur bu- 
ūmerikiečiam?vėl pirkt?i?7ū- ^sų išžudyti lenkų
rėti auksą. Reuterio žinių agen
tūra paskelbė, kad sausio mėn.
Amerika pirito iš Sovietų Sąjun
gos 22,644 uncijas aukso, o va
sario mėn. pirko 89,128 uncijas 
aukso po 67.78 dol. už unciją Sa
komą kad sovietai tuo auksu už
moka už pirktus Amerikoje ja
vus.

na manoma.

; karininkai. Arkivyskupas rašo, 
kad Papenas pareiškęs, kad Ka- 
tynas turėtų pastūmėti lenkus 
suartėti su vokiečiais ir nusi
sukti nuo rusų.

| Į tai aš atsakiau su liūdna 
šypsena”, rašo raporte arkivys
kupas Roncalli, “kad pirma rei
kėtų ištrinti iš lenkų atminties 
milijonus žydų, kurie buvo nu
siųsti Į Lenkiją ir ten sunai
kinti”.

Ši raporto dalis labai svarbi 
j žydams, kurie kaltina Vatika-i 
1 na, jog jis žinojo apie žydų žu-

vyks Prancūzijos prezidentas 
Pompidou. Prezidentas pasky
rė susitikima ir su Europos Ben- . . v
drosios Rinkos prezidentu Or-, 
toli.

Tarp kitų klausimų Brandtas 
ir Nixonas kalbėsis apie Euro
pos Binkos ir Amerikos ekono
minius ryšius. Kartu su Brand- 
tu Į Washingtoną atvyksta ir 
užsienio reikalų ministeris Wal
ter Scheel, kuris bus tik ką su
grįžęs iš tarptautinės konferen
cijos Indonezijoje.

ROMA. — Italų policija suė
mė aerodrome du arabus su Ira
no pasais. Pas juos rastos 6 
granatos ir du revolveriai.

vo. šis raportas įrodo, kad Va
tikano pareigūnai aiškiai žino-

Vatikanas pareiškė 1942 m. 
spalio mėn. Myron Taylor, pre
zidento Roosevelto atstovui Va
tikane, kad “šiuo metu negalima 
patikrinti ar pranešimai apie žy
dų žudymą I^nkijoje atitinka 
tiesai”.

I Raporto paskelbimas sukels 
pasaulio žydų kaltinimus Vati
kanui, kai jis negynė ir neužta- 

:rė žudomų žydų.

Pr.iid.nto teisinis patarėjas John W. Dean III-sis, senato komiteto 
kviečiamas, neatėjo liudyti apie Waterpete bylos užkulisius. Prasi- 
dentas Nixonas neleidžia savo itabo nariams boti tardomiems senate.

Siūlo Albanijai 
baigti šaltąjį karą
WASHINGTONAS. — Ame

rika pasiūlė Albanijai baigti ne- 
j normalius šaltus santykius ir 
pradėti ieškoti susipratimo ir 
ryšių užmezgimo, šį pasiūlymą 
padarė valstybės tepartamento 
pasekretorius Kenneth Rush 

j kalboje Anapolio Jūros Akade
mijoje. Jis nurodė, kad Ameri
kos santykiai gerėja su visomis 

į Rytų Europos valstybėmis ir 
j Amerika pasiruošusi pagerinti 
ryšius ir su Albanija, jei tik ji 

i panorės išeiti iš savo izoliacijos.
Per paskutinius trejis metus 

’ Albanija užmezgė diplomatinius 
1 ryšius su 56 valstybėm. Alba- 
; nijos geriausia draugė yra Ki
nija,, Sovietų Sąjunga ir A me

trika albanų propagandos yra 
' vienodai puolamos. Amerikos

HAGA. — Vakarų Europoje 
pirmadienio naktį buvo didelės 
audros, kurios padarė daug ža
los ir užmušė 10 žmonių. Dau
giausia nukentėjo Olandija, Vo
kietija ir Britanija.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
gynybos ministeris Michel Debre 
oaskelbė. kad jis iš vyriausybės 
pasitraukia. Kabineto sąstatas 
bus paskelbtas ketvirtadienį.

BELFASTAS. — š. Airijoje 
rastas nužudytas 28 m. protes
tantas. Dungiven mieste val
gykloje sprogo bomba, tačiau 
klientai buvo įspėti ir žmonių 
aukų nebuvo.

NAIROBI. Amerika pasko
lino Kenijai 10 mil. dol. žemės 
ūkio patobulinimui.

ryšiai su Albanija nutrūko 1939 
metais, kada Italija puolė ir po 
kiek laiko okupavo Albanijos te
ritoriją.

Kalbėdamas apie Rytų Euro
pą Kenneth Rush pareiškė, kad 
vyriausybė skatina prekybos 
įmones daryti biznį su Rytų 
Europos kraštais. Toks biznis 
esąs Amerikos interesuose.



ALFONSAS NAKAS

Čiurlionio ansamblį iš Detroito palydint
Poollau šen ir puoliau ten, iki 

abu Mikulskius suradau. Jie 
baigė persirengti drabužius, nes 
autobusai ir visi jų “vaikai” lau
kė. Ona šukavo plaukus ir, ro
dos ’ dažė detroitiškių nubučiuo
tas lūpas. Alfonsas baigė sags
tyti visas sagas ir avėsi kojas. 
Ji nė j vieną pusę nepasikeitusi 
per dvejis metus. Jis papilnėjęs 
ir nebe toks išblyškęs.

Ar tikrai Čia dešimtas koncer
tas Detroite buvo? Nepatikri- 
nom. Spėjai, kad dešimtas, tai, 
tikriausia, ir yra dešimtas. De
ja dar ir aš nepatikrinau. Bet 
patikrinsiu, nes mano archyvuo
se apie Čiurlionio ansamblį yra 
labai daug. Tik reikia laiko, pa
siknaisioti reikia. Kelintas kon
certas išvis? O, tą tai žinome 
puikiausiai — 966-tas. Kad ne
atsirastų skaičiuose klaida, kar
toju žodžiais: devyni šimtai še
šiasdešimt šeštas. Netrukus bus 
tūkstantis, reiškia.

Mes skelbėme, kad atvažiubsi- 
te 90 žmonių. Skaičiavau viso

kiose konibinacijose. Pridėdinė- 
jau, atiminėjau, nes tautinių šo
kių šokėjai kai kurie ir dainavo. 
Suradau 82. Teisingas skaičius, 
ar ne? Taip, sako maestro, tei
singas. Ai, esu apsėstas statis
tikos, skaičių. Vis visur viską 
ir visus skaičiuoju. Kartais ten
ka nagus prisvilti, ypač Čikago
je. Užtat ir pasitikrinau. Ge
rai, kad maestro sutiko, la
šas lašan. Apie dešimties trūkę 
todėl, kad buvę visokių netikė
tumų; vienas studentas ruošiasi 
svarbiems egaminams, vienas 
policijos tarnautojas turėjo dirb
ti šiandien, vienas ar du susir
go... Na, nebeiėškokim daugiau 
priežasčių. Kada gi mes turėjo
me scenoje iš kito miesto 82 
žmones ? Tokiū skaičiumi ga
lėtų didžiūdtis bet koks ansamb
lis ir Lietuvoje...

Sekančią savaitę ansamblis 
koncertuosiąs Clevelancje. Už 
dviejų savaičių tik kanklininkai 
ktvkžiuoja vėl j Detroitą, džiu
ginti suvažiavusius šaulius (to

Ulbai
NAUJIENŲ VAJAUS PROGA

Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir, kitpkią para
mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrąjamė vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiaUtą paramą aukomis, bet if kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują, prenumeratorių, kad nuolat did^japt, jų skaičiui būtų 
ilgam . užtikrintą ęegąstenci  ja nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikjSėna, remdamos visas lietuvių, demokratineš institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėpiesio ir pargrtfoŠ. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame7 visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją, Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti .Naujienas. Jos yra visiems iačmibš, naudingos, rei
kalingos, ir net-būtinos.

Chicagoji,. priemiesčiuose ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei metų — $12.00, trims mėnesiams — $7-00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei, metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą. 
—— _________

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

□ Užsakau Naujienas savo ........................................................ kaip dovaną

...... - -............... proga.

□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 
siųsti raginimo.

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

PAVARDĖ IR VARDAS ..........._................  ..

ADRESAS ..................... ..................................... ............................. ...............................

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS .............. ..._

.. . , „. . Parašąs
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■t■■«■■■■■■■■■

DR. KAZYŠ GRINIUS
atsiminima! ir mintys

H toihas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti "Naujienose' už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį ‘•Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted Street — Chicago, 60601“

knygos vaikams ir jaunimui
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senu* laikus.
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laURiis ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psi. su 8 apsakymėliais iš taiku pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os spalvotais viršeliais, kamuoja po 1 dol.

2. Vende Frenkionė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS ftlšKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidūkaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1.50

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psi.. $1,80.

4. Statė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Ktburo iliustruota, 64 
psi.. kaina 5 dol

5 Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema, 118 psl.., $1,00
6. Alfonsas Vambuta*, TRY$ SAKALAI, Del. Mokytojų s-gos premt 

juota knyga Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, no'eles. Dail. 
V. btančikaitės iliustracijos, 186 psl.. kaina 2 dol.

7 J uotas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z Sodeikienės 
Didelio iormate, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00

8 Jonai Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, iegendoe ir pasakos —. kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl.. $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori įkaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pils* knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn

NAUJIENOS,
17.19 So. HALSTED RT.. CHICAGO, ILL. 60608
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dalinio pasirodymo neuŽskaity- 
sime ansamblio koncertu). Al
fonsas Mikdlškis prisimena nau
ją datą ir miestą. Aš primenu, o 
jie abu patvirtina, kad tikrai kon 
^ertuosią Washingtone, LB ta
rybos suvažiavimo metu. Ona 
Mikulskienė jau kalba apie kitą 
datą ir miestą. Maestro prašo, 
kad n ei šios datos, n ei miesto- 
dar neminėčiau... O kaip su lei
diniu apie ansamblį, su mono
grafija? Juk jau prieš keletą 
metų, žinau, pradėta ruošti? 
Taip, taip. Baigiame sudėlioti 
taškus ant visų ė ir i. Rašy
tojas Vacys Kavaliūnas savo 
padarė. Tuoj pateks į skaityto
jų rankas. Dar klausiu, kiek 
puslapių, dar klausiu kitų skai
čių. Ak, skaičiai, skaičiai. Žio- 
juosi išpasakoti ir kiek publikos 
šiame koncerte susirinko. Žio- 
juosi ir vėl be garso užsičiaupiu. 
Žinau skaičius ir žinau, kad 830 
kėdžių salė buvo toli gražu ne 
pilna. Tuščias kėdes salės gale, 
aišku, bus ir pats maestro ma
tęs, kai linkčiojo beplojančiai 
publikai... Vaje, dar vienas klau
simas: kodėl tokie šykštūs bu
vote šiandien, kodėl tik vieną 
dainą bisui tedavėte, nors publi
ka plojo, šaukė, reikalavo karto
ti, jaunimas švilpė iš pasiten
kinimo? O, nenorėjome užtęsti 
koncerto. Dviejų valandų gana. 
Nereikia pertempti, nereikia, kad 
santūriesiems pabostų.

O buvo koncertas! Ansamb- 
liškas ir mikulskiškas, kaip vi
sada. Pradėję mišraus choro at
liekama A. Mikulskio stilizuota 
daina “Padainuosim mes susto
ję”, dainavo J. Štrolios, St. Šim
kaus, J. Gruodžio, V. Jakubėno, 
J. Bendoriaus kūrinius. Pirmo
je programos dalyje, tarp miš
raus ir vyrų choro, buvo įterp
ta solistės kanklininkės Danutės 
Bankaitytės atliekama “Lietu
viška Rapsodija Nr. 2”, sukur
ta paties A. Mikulskio. Antroje 
dalyje, tarp moterų ir mišraus 
choro pasirodymų, buvo atlikti 
keturi tautiniai šokiai, čia šo
kėjams padėjo ir -abu chorai, ir 
kanklin inkai, scenos .šonuose ir 
gale susibūrę. Nors šokėjų bu
vo atvažiavę 20, bet scenoje dau
giau kaip 16 iš karto nešoko. 
Prie šokių buvo pritaikytos A. 
Mikulskio harmonizuotos dainos, 
kurių vardų, deja, nebuvo pro
gramoje įrašyta. Kubilą ir dar, 
regis, kitą kurį šokį, palydėjo 
tik tautinių pučiamųjų instru
mentų muzika, vietomis gūdžiai 
melodinga, vietomis beveik ko
miška, publiką juokinanti. Iš 
keturių solistų daugiausiai ir 
geriausiai pasirodė vienintelė 
moteris, sopranas Irena Griga- 
liūnaitė. Mano žmonos ir, jei no
rite, mano nuomone, antras ge
riausias buvo Vladas Plečkaitis, 
bosas. Bet gerai savo partijas 
atliko ir tenorai Algis Gylys bei 
Raimundas Butkus. Grįžtant 
prie šokėjų, tai jie buvo labai 
jauni, labai meiliai visi šypsojo
si ir visiškai gerai lygiavo. Šo
ko laisvai gal ir todėl, kad buvo 
apsupti iš trijų pusių savųjų, 
ansamblio dainininkų bei kankli
ninkų.

Be eilės seniai girdėtų eilinių 
dainų, programos antroje daly
je buvo atliktas ilgesnis A. Mi
kulskio kūrinys “Rambyno ba
ladė”. čia ir kanklės ir solistai. 
Ne. aš neturtu aiškios nuomo
nės apie šį kūrinį. Buvo kažkas 
didingo ir kartu kažkas liūdno. 
Būtų gerai baladę turėti patefo
no plokštelėje ir ją kelioliką kar
tų pasigroti. Tuomet daugiau 
suprasčiau. Aplamai, manding, 
vyravo nostalgiškos, ilgesingos 
gaidos, jei ir apie kitas dainas 
kalbėti. Bet kas gi dabar ne 
nostalgija, kai nuo Lietuvos mus 
skiria beveik trys dešimtme
čiai ?...

Kokie margi, kokie kiekvieno 
kitoniški jų tautiniai rūbai — 
moterų ir vyrų. Visos spektro 
spalvos, padaugintos iš 82! čia 
ir amžiaus visokio veidai. Antai, 
kairėje, ant pačios viršutinės 
pakopos, gretimai stovi Jonas 
Citulis, Algirdas Bielskus ir Ig
nas Verbyla. Tai paskutiniai 
mohikanai iš Vokietijos laikų, 
šypsenos jų veiduose sustingę 
ir žvilgsniai į tolumas panerti.

■ Į dešinę. į scenos vidurį, veidai

ruožti ątztsaukiiyius, gyvai. jum plat 
munistvš nukreipto!® damonstracifei 
apie denwnstraeija buvo paraŽytą dienos

KANADOS HAlJjiEOŠ
ST. CATHARINE, Canada. — 

Šių metų kovb 19—26 dieno
mis nuo 7:00 iki 7:30 vai, ryto 
per Buffalo televizijos WkBW 
stotį, 7-tuoju kanalu gražiai pa
sirodė St. Catharine jaunųjų 
tautinių šokių grupė “Nemu
nas”. Stasės Verbickaitės - Zub- 
rickienės vadovaujama grupė 
gražiai išpildė programą.

Niagaros pusiasalyje Št. Cat
harine lietuvių kolonija yra gau
sesnė, todėl šiame mieste ir tau
tinė veikla aktyviau pasireiškia. 
Čia tautinės šokių grupės susi
organizavo ir viešai pradėjo pa
sireikšti jau nuo 1952 metų, kai 
atvyko Antrojo Pasaulinio karo 
tremtiniai.

Pirmoji tautinių šokių .grupė 
susiorganizavo, kai į Niagara 
Falls atvyko p. Zofija t'lbiriierie. 
Ji sutraukė virš 40 Niagaros pii- 
siasalio šokti niėgiančių jaunuo
lių. Nuo to laiko lietuvių jauni
mas šoko tautinius šokius, dai
navo, deklamavo ir net vaidino. 
Jaunimas turėjos lavintis, bet 
pasiekė gerų vaišių. Mūsų jau
nimo grupė buvo kviečiama į 
Hamiltoną, Toronto ir kitas di
džiąsias kolonijas minėjimų pro
gramoms atliktų

1952 m. spalio 25 d. buvo su
ruoštas spacialios St. Patrick sa
lėje jaunimo sadibfirfb krikšty
nos. Naujagimiui buvo duotas 
“Gintaro” vardaš. Krikšto ak
tas šitaip sako: ,

“Baltijos žemės sūnūs ir duk
ros pabėrė gintarus svečioje ša
lyje. Skelbkite Pasauliui, kad 
tauta gyva. Ir kad išauš laisvės 
diena Lietuvai, iflūsų šalelei! Su 
šokiu ir daina —į Laisvę!”

Atrodė, kad “Gintaras” tęs 
savo veiklą tol, kol bus jauni
mo, kol išauš laisvės diena Lie
tuvai, 
pildė, 
iširo.

Iširo

Bet šios svajonės neiŠsi- 
’’Gintaraš” pakriko Ir

ne dėl vadovės Z. Ulbi-

jaunėja ir linksmėja. Jie ne tik 
ne Vokietijoje dainavę, bet ne
be Vokietijoje, d Clė'čelande ir 
gimę. Daugiau k&ip t>tisė vyri- 
jos dar labai jauihičfai choristai. 
Beveik tas pats it motetų chore. 
0 šokėjai, o kanklininkai, tai tik 
vaikai, nepilnaniėčižH. Alfonsas 
Mikulskis diriguoja nebe vien 
vaikams, o ir vajfcšičiirtis...

Gana, nors rai^Čiiu Visą nak
tį. Čiurlionio ansamblis Detroi
to lietuviams daug džiaugsmo 
suteikė. Jiems dėkojo Lll pirmi
ninkas Jonas Urtionas. Butkaus 
šauliai jiems pirito rofės ir jau
nos mergaitės nęŠė į šfcėną. Pu
blika plojo ir švft^ė i? džiaugs
mo. Publika, deja, ne rtsa, nes 
priemiesčių hajofėllai ir dabar 
neatėjo. Ak, išvažiavo ansamb
lis alkanas, nes it dabar, kaip 
prieš dvejus metus, rengėjai už
miršo pietus paruošti. Bet čiur- 
lioniečiai užgrūdinti. Čiurlionie- 
čiai pas mus vS grįš. Čiurlio
nio ansamblio jimtai lietuvių 
Detroite laukia ir lauks.

*

nių šokių grupės. Vyresniųjų 
grupei vadovauja N. Gverzdytė, 

jaunesniųjų — Z. Zubrickie- 
nė. Abi grupės savo programo
mis talkina lietuviams paįvai
rinti savo renginius. Abi gru
pės pildo programas kanadie
čių minėjimuose. Abi grupės 
gražiai garsina Lietuvos vardą.

Labai gražu, kad Stasės Zub- 
rickiehės vadovaujamas “Ne
munas” jau antrą kartą išpildė 
Buffalo televizijos stoties pro
gramas ir tuo pačiu gražiai iš
kėlė Lietuvos vardą. Kiekvie
nas lietuvis patriotas gėrisi šo
kėjais ir vadovais, kurie sugeba 
pagarsinti Lietuvos reikalą. 
Kiekvienas lietuvis tūrėtų remti 
šitokią veiklą.

šių metų balandžio 28 dieną 
tautinių šokių grupė “Nemu
nas” slovakų salėje, esančioje 
Page ir Welland gatvių sankry
žoje, ruošia vakarą su puikia 
programa. Be vietihių šokėjų, 
čia atvyks G. Breichinanienės 
vadovaujamas "Gyva ta ras” iš 
Hamiltono. Visiems, pagal iš
gales, reikia paremti “nemunie- 
čių” pasiryžimą. Jei “nemuniė- 
čiai” neturės pakankamai lėšų, 
jų veikla sušlubuos. Visi daly
vaukime jų ruošiamame va
kare.

J. šarapnickas

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO

I DRAUGAS IR BIČIULIS

AAfiBiitBaafaacifcBtĖEaBaEtaaHBaEHaEBEKaEiaHE

KNYGOS ANGĮ.U KALBA J

nienės kaltės, bet dėl rienuošir- 
džių žmonių nepagrįštbs vado
vės kritikos. Vadbvė ištisą de
šimt metų dirbo be jokio atly
ginimo, dažnai savb dolerį dar 
pridėdama.

Šiandien nėra, prasmės ieško
ti kaltinihkų ir kfelti |tids viešu
mon. Bet ateityje tereikėtų 
griauti, kai atsiranda energingų 
čeikėjij; nekritikuoti, kad jiems 
nepasiseka ką nors tipkhma su
organizuoti. Lietuviškiems me
no vienetams dažnai neparodo
me reikalingo nubšfrdtimo ir 
neteikiame reikalingos pagal
bos. Visuomet turime nuošir
džiai padėti didelį darbą dirban
tiems vadovams.

Po ilgėštiės pertraukos St. Ca
therine šokėjai ir vėl susiorga
nizavo. Dabar , veikia dvi tauti-'
_ ____ L.-.C

A VISIT TO.SOVIET. OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletės įspūdžiai oku 
juotoje Lietiivoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasmirws, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
■prašymai^ paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
(50 psl. Kaina $2.50.

Kristi tonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinėą poemos “Metai” poeto 
Mado Raštenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B,.Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Xy- 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
111 psl. Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

— dauguma šių knygų yra .tinkamos, dovanos, ųvairtygną progomis Jąą ir 
dtas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
>imi nę perlaidą

• 739 SrtMti Halstėd Street. Chicago, tll KOKO*

bEijfes Ono gyvenimo bruožai
TKA GERIAUSIA DOVANA

vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as 
meniškai pažipu, skaitė jo straipsnius,- knygas ir .klausėsi Jo paskaitų 
L'aoar jie gali paskaityti gražiai surašyta. Dėdės Šerno- gyvenimą 
^įęms bus įdomu prisiminti senus taikūs ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- 
pirkti Antano Ruko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsiinenė 
ir pazinojė, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine formą pasakojimas duos 
progos sušipažinji su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų Kieta, idėoidgine veikla.

Antanas Rūke*, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno. gyvenimo oruožai- Išleido Amerikos Lietuvių Lstori,- 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl, kaina 2 dot

UAtiNAlilA “I^AIUIĖNŲ Ąf>M(NiŠTRA(!TJnjĖ

Dabar Jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šei
Si SCr-i * E.-.' Ėr___ iLKtC «_ J

Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasis

It’š sort of like ybur 
grandfather telling you 
hė used to walk 15 miles 
through the snow to get 
to school.

But it’s true: today’s 
working men and women 
have more advantages 
than their grandparents.

One of them is the 
Payroll Savings Plan— 
the easy, safe, automatic 
way to build a nest egg 
for the future.

When you sign up for 
the Payroll Savings 
Plan, an amount you 
specify is automatically 
set aside from your

1739 So. Haisted Street

trfiete work

that you can.

even if you
buy Ų.S.

That way,

Chicago, IlL 60608
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BRONIU BALUTI BRIS) JulM!NANT
S LA ir Tėvynės Mylėtojų Dr-jos ugdytojas

Rašo P. P. DARGIS, SLA prezidentas
Prieš penkis metus mirė Bro

nius Balutis, Lietuvos atstovas 
Londone, Amerikos lietuvių vei
kėjas, SLA garbės narys. Šis 
Dzūkijos sūnus skyrė visą sa
vo gyvenimą ir jėgas savo tau
tai ir Lietuvos valstybei.

Jį prisimindami bent trum
pai pažvelkime j jo nueitą kelią. 
Jis buvo gimęs 1879 metais 
gruodžio 29 dieną, Seirijuose, 
Seinų aps. Vaikystėje mokėsi 
Ūdrijoj, vėliau mokytojų semi
narijoje Vmisline. Plocko gu
bernijoje ir matininkų mokyk
loje Pskove.

1905 m. patekęs j Ameriką, 
kurį laiką studijavo Valparaiso 
universitete, o atsikėlęs į Chica- 
gą dirbo ir tęsė studijas Kent 
College of Law, j j baigdamas 
magistro laipsniu. Tik atvykęs 
j Ameriką B. Balutis tuoj įsijun
gė j visuomeninį darbą 1906 me
tais jis jau dalyvavo lietuvių 
seime Philadelphijoje.

Valparaiso universitete buvo 
lietuvių literatūros draugijos 
pirmininkas ir lietuvių kalbos 
mokytojas. Tuoj susidomėjo 
SLA (Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje) veikla ir 1906 m.

Bronius Balutis

Clevelande. Buvo išrinktas sei
mo sekretorium ir į Apšvietus 
Komisiją. Vėliau darbavosi Įs
tatų Komisijoje ir buvo uolus 
“Tėvynės” bendradarbis.

Chicagoje dirbdamas Rand 
McNally žemėlapių leidykloje, 
Bronius Balutis paruošė ir iš
leido Užnemunės krašto — Sū- 
davos žemėlapį.

kakliomis pastangomis T. M. 
Dr-jos lėšomis buvo išleisti dr. 
V. Kudirkos raštų šeši tomai.

1912 m. buvo pakviestas į 
laikraščio “Lietuva” redakciją. 
Pradžioje buvo redaktoriaus šer- 
no-Adomaičio padėjėjas, o vėliau 
redaktorius. Kai atėjo Lietuvos 
laisvės išvakarės, Balutis savo 
dėmesį, energiją ir jėgas nu
kreipė to laikotarpio lietuvių ju
dėjimui — Lietuvos laisvei at
gauti.

1918 m. jis dalyvavo Ameri
kos lietuvių seime New Yorke. 
Lietuvių Tautinės Tarybos iš
rinktas 1919 m. jis išvyko į tai
kos konferenciją Paryžiuje, kur 
buvo sprendžiami ir atgimstan
čių valstybių, taigi ir Lietuvos, 
likiminiai reikalai. Balutis dar
bavosi lietuvių delegacijoje, 
kaip jos sekretorius, o kartu 
kėlė ir gynė Lietuvos reikalus, 
anglų ir prancūzų spaudoje.

Tai buvo B. K. Balučio diplo
matinės tarnybos pradžia. Iš 
Paryžiaus jis pasuko į Kauną ir 
pradėjo dirbti atsikuriančios 
Lietuvos respublikos užsienių 
reikalų ministerijoje, eidamas 
aukštas ir atsakingas pareigas. 
Jis buvo politikos departamento 
direktorius, vicemmisteris, ge
neralinis sekretorius, nepapras
tas pasiuntinys ir ministeris Wa
shingtone, o pagaliau ir Londo-

Raip minėjau, B. R. Balutis 
visada didelį palankumą rodė 
Susivienijimui Lietuvių Ame
rikoje. Neatitruko nuo jo ir iš 
Amerikos išvykęs. Buvo ir pa
siliko iki. mirties SLA 126 New 
Yorko kuopos narys.

Man teko su juo susirašinėti 
ir norėjau jį atsikviesti į Cle
velande įvykusį (1966 metais) 
SLA seimą, kada buvo numaty
ta Balučio pakėlimas į SLA gar
bės narius. Su ta mintimi jis su
tiko, bet sveikata neleido atlikti 
tolimos kelionės. Tada Balutis 
atsiuntė seimui savo gražų svei
kinimą įkalbėtą fonografo juos
toje. Ta kalba fonografo juosto
je yra labai geras paminklas 
Balučio gyvo žodžio. Tą juostą, 
kaip brangų palikimą aš rūpe
stingai globoju.

štai, toji B. K. Balučio kal
ba. Tik čia ne girdima, o skai
toma:

“Gerbiamieji Delegatai ir De
legatės :

Žmogaus gyvenime yra viena 
sunki liga, kurią ir SLA gabu
sis vyriausis gydytojas ir mano 
mielas prietelis, Dr. S. Biežis, 
vargiai gali pagydyti. Tai ilgų 
kalbų liga. Savo laiku ir aš pu
sėtinai ta liga sirgau. Bet se
natvė, ačiū Dievui, laimingai 
mane pagydė: štai jau kelihti 
metai aš tų kalbų visai nekalbu 
— vadinasi, iš tos ligos esu pa-

Pavergtoje Lietuvoje
----- --------------------------------------------------- FOTO REPORTAŽAS

Tuo tarpu kai okupantai pavėlino restauracijos darbus pravesti Vilniaus ir Trakų pilyse, 
Kauno pilis (viršuj) kaip ir pats Kauno miestas yra ignoruojami. Kauniečiai aiškino, kad 
jų miestas yra “baudžiamas” už tai, kad jis per lietuviškas: “Kaunas ir Vilnius dabar turi

universitete jis suorganizavo 
SLA kuopą, o kitais metais, kaip 
delegatas, dalyvavo SLA seime

Žymus jo veiklos pėdsakai pa
likti Tėvynės Mylėtojų Draugi
joje. Jo dideliu rūpesčiu ir at-

ne.

INSURED!
UPTQ. 

s^o.ooo
_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

REGULAR 
PASSBOOK 

B . ACCOUNT 
Per Annum

ON SAYINGS CERTIFICATES
OF O,0Oe."OR MORE • 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000

, RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokiąNaujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL ____ .......
Prof. Vad. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. ______________________ —
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — —.-------------------------------------------

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. _______________________________________
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ----------------------- -------
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psl ----------- ------- --------------------------------------------------
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

minkštais viršeliais — $4.00, įrišta — __________
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

psl., dabar tik ----- ------------------------------ ---------------

NAUJIENOS,

$6.00
$6.00

$7.50

$2.00
$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

$1.00

$5.00

$10.00

sveikęs...
Tik tu man pasitaikyk ir vėl 

bėda, štai tas mūsų energin
gas Prezidentas Paulius Dargis 
ėmė ir vėl susirgdino mane: pri
sispyręs reikalauja, kad aš pa
sakyčiau Jums, mano mieli Dele
gatai ir Delegatės, kalbą. Na, 
gerai.

Savo gyvenime aš visuomet 
prisilaikydavau, kiek tas buvo 
galima, vieno dėsnio, būtent: 
savo Prezidento, ar panelės pra
šymo niekuomet neskaityti pra
šymu, bet laikyk jį “vienuolik
tuoju Dievo įsakymu” — vadi
nasi, negali atsisakyti...

Taigi ir mūsų malonaus Prezi- 
visų politinių srovių dento Dargio prašytas — įsaky

tas, aš dabar drįstų šį žodelį į 
Jus tarti. .

Bet rimtos ir ilgesnės kalbos 
aš vis vien nesakysiu: viena, aš 
jau per senas, o antra, spėju, 
kad laike šio Jubiliejinio Seimo 
Jus ir taip gal net perdaug jų 
turėsite.

Taigi aš noriu, pirmiausiai, 
Jus visus, susirinkusius į šį Ju
biliejinį SLA Seimą, nuoširdžiai 
pasveikinti. Pasveikinti, kaip 
mielus brolius ir sesutes. Nes 
■visi gi mes, kas senesnis, kas 
jaunesnis, esame nariai šios 
vienos organizacijos, — organi
zacijos, kuri yra seniausia, di
džiausia ir galingiausia laisvų 
lietuvių bendruomenėje.

I O pats naujausias mūsų lietu
viško gyvenimo — pati, taip sa
kant, vėliausia mada, — yra, 
kaip visi apie tai žinome, ne kas 
kitas, kaip kalbos apie jaunimą: 
turime šiemet “Jaunimo Me
tus”, turime “Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą”, na, ir 
pagaliau turime šiemet ir tą 
šaunią Juditą Reizgytę... kad 
jai Dievas duotų sveikatą ir ne-

Daug kartų dalyvavo svarbio
se sutarčių derybose su užsienio 
kraštais. Paminėtinas zjo vado
vavimas delegacijai, kada 1920 
m. spalio 27 d. Kalvarijoj len
kai pasirašė sutartį, pripažinda
mi Lietuvai Vilnių, bet už poros 
dienų tą sutartį klastingai su
laužė.

Visa B. K. Balučio diplomati
nė veikla yra jo tarnyba Lietu
vai, kurią jis atliko sąžiningai, 
parodydamas didelius gabumus.

Buvo gilus ir sąmoningas pa
triotas. Prof. Mykolas Biržiš
ka, apibudindamas Balutį, išsi
reiškė:
žmonės jį gerbė bei brangino. Jis 
buvo tautininkas Petro Kriau
čiūno, dr. Basanavičiaus, Dr. 
Kudirkos, Jono Jablonskio,' J. ži
linus ir daugelio kitų panašių 
rūšies”... Artimai pažinojęs B. 
K. Balutį, Juozas Bačiūnas apie 
jį rašė: “Iš samanotos bakūžės 
Lietuvoje jis iškilo į visų ger
biamą Lietuvos diplomatijos ve
teraną, kuris, nors jau peržengė 
70 metų gyvenimo slenkstį, vis 
dar drąsiai gina Tėvynės laisvę 
senoje Anglijos imperijos širdy
je — Londone.

Amerikos lietuviai ypač turi 
pagrindo p. Balučiu didžiuotis, 
nes skaito jį savu. Ypatingai 
malonu pabrėžti, kad jokie še
šėliai nesutepę to diplomato kil
nios asmenybės”.

Taip vaizdžiai nupieštas Lie
tuvos diplomatas leidinyje, ku
rį išleido Bačiūnas, pagerbda
mas Balutį jo 70 metų amžiaus 
sukakty.

B. K. Balutis turėjo gero kal
bėtojo privalumus. Savo nuo
sekliu ir vaizdžių kalbėjimu jis 
darydavo klausytojams teigia^ 
mą įspūdį. Netruko jam ir poe
tinių polėkių. Kai Amerikos lie- mažiau šaunuVyrą.?. 
tuviai siuntė Lietuvai Laisvės 
Varpą, jie įrašė Balučio sukur
tus žodžius:

“O skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos: 
Tas nevertas laisvės, 
Kas negina jos”.

1739 S. Halsted St, Chicago, DI. 60608. — Tel. HA 1-6100

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608

Tai vis geros naujienos lietu
viškoje dirvoje. Aš noriu Jus 

j visus tik pasveikinti su šiuo iš
kilmingu SLA Jubiliejumi. Aš- 

įtuonių dešimtų metų Jubiliejus 
yra retas, nekasdieninis įvykis, 

j Todėl jis yra mums visiems 
brangus ir atmintinas dalykas.

Mangi asmeniai, ši diena yra 
dvigubai brangi ir minėtina, nes 
man yra dvigubas Jubiliejus: 
šiais metais, jeigu mano sena 
atmintis manęs neklaidina, su
eina 60 metų, kai aš turiu gar
bės būti Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje narys...

| Taigi, Ilgiausių Metų Susivie
nijimui!... Ilgiausių Metų ir ge
riausio pasisekimo jo vadovy
bei !... Ir pagaliau,* Ilgiausių Me
tų ir visokiariopos asmeninės 
laimės Jums visiems”!...

i Seime išklausėme jo, lyg ko
kio senovės vaidilos balso. Bu
vo gražus įspūdis. Balutis toli 
huo mūsų, kalbėjo delegatams, 
dėkojo už suteiktą garbę ir ska
tino dirbti Susivienijimui... Jis

maždaug po tiek pat gyventojų — 400,000. Skirtumas yra tas, kad Vilniuj tik pusė yra 
lietuviai, o Kaune daugumas”.

buvo iš tų narių, kurio vardas 
papuošė Susivienijimą. Jaunys
tės dienose Susivienijime jis 
pradėjo lietuvišką veiklą, nub 
jos nesitraukė per visą amžių. 
Jis kovojo ir ragino kovoti už 
Lietuvą. Anot jo: “Kur tik lie
tuvis alsuos, ten alsuos jo pasi
ryžimas kovoti, už laisvę. Kol 
tauta kovoja, tol ji gyva. Kol 
gyva, tol yra vilties laimėti. Tos 
vilties kupini — drąsiai tolimes- 
nėn kovon, ligi galutino ir ne
abejotino laimėjimo...

šie žodžiai yra tartum B. K. 
Balučio testamentas, paliktas 
tautai jos sunkiuose metuose... 
Netekome didžio lietuvio, bet 
tesėkime jo paliktas mintis.

nei p y ou r 
HEART FUNdV 

help your HEART

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, HL 60608. 
h 4

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

■’/, ub/. »

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, DL 60608

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

1800 So. Halsted St

Tel. 421-3070

NAUJUMO*, CHICAGO », ILL. — FRIDAY, APRIL 6, 1973

Chicago, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Mes švenčiame 50 metų sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame aovanų.
JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 

4 stiklus.

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

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

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

UNIVERSAL
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Kur šitokiais keliais nueisime?
Praeitą sekmadienį, balandžio 1 dieną, jėzuitų na

muose įvyko JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vaka
rų apygardos apylinkių atstovų suvažiavimas. Susirinko 
atstovai iš visų Chicagos, jos priemiesčių ir prie Vidurio 
Vakarų Apygardos veikiančių apylinkių. Suvažiavimas 
buvo nepaprastai triukšmingas. Vieni šaukė, kiti barėsi, 
treti šiaip sau rėkė ir protestavo. Suvažiavusieji atstovai 
ištisas valandas ginčijosi dėl menkų dalykų. Atrodo, kad 
valdyba neturėjo jokio intereso suvažiavimą grąžinti į 
normalias vėžes ir tvarkingai jį pravesti.

Šiame susirinkime turėjo būti renkama nauja Vidu
rio Vakarų bendruomenės valdyba. Tuo reikalu buvo iš
siuntinėti pranešimai ir laiku pranešta kiekvienai apy
linkei. Suvažiaviman atvykę atstovai labai nustebo, kai 
gavę suvažiavimo dienotvarkę pastebėjo, kad rinkimų 
nebus. Vienaip buvo pranešta apylinkėms, o kitaip pasi
elgta suvažiavime. Tokios staigios ir netikėtos pakaitos 
nepadėjo apraminti suvažiavusiųjų. Apylinkės jau anks
čiau buvo nepatenkintos apygardos vadovybe. įtampa 
padidėjo, kai keli apygardos valdybos nariai buvo privers
ti atsistatydinti. Daugelis manė, kad atsistatydinusiųjų 
vieton bus išrinkti kiti žmonės. Bet valdyba rinkimų pa
bijojo. Rinkimus paskutinę dieną išbraukė iš suvažiavi
mo dienotvarkės.

Nuotaiką suvažiavusiems gadino vadovybės pakvies
ti svečiai triukšmadariai Jie ne tik pertraukdavo kalbė
tojus, bet jie kojomis trypė; šūkavo ir smarkiai koliojosi. 
Salėn frontininkų buvo pakviesti akiratininkai, kad pa
dėtų suvaldyti susirinkimą. Daugelis prižadėjo į panašius 
apylinkių atstovų suvažiavimus daugiau nebevažiuoti, 
o toliau sėdintieji negalėjo dėl triukšmo susigaudyti, kas 
salėje darėsi. Naujienų korespondentas, pasirašęs Daly
viu, negalėjo tiksliai suprasti, kaip galėjo vieną Zalato
rių išmesti iš apygardos valdybos, o kitus valdybos na
rius palikti. Laimė, kad daugeliui šie klausimai rūpi ir 
kelis Dalyvio netikslumus galės labai lengvai išlyginti.

Bet lieka vienas labai svarbus pagrindinis klausimas: 
kur šitokiais metodais frontininkai nori nuvesti Lietuvių 
bendruomenę? Kaip jie gali, neprisilaikydami pačių pa
grindinių padorumo taisyklių laukti žmonių pasitikėji
mo? Kaip gali tokiame suvažiavime buvę dalyviai, va
žiuoti į kitą panašų suvažiavimą, jeigu nesiims priemonių 
negerovėms pašalinti? Ar gali save gerbiantieji lietuviai 
leisti mažai grupelei ir toliau taip tyčiotis? Ar gali kitos 
lietuvių organizacijos skaitytis su bendruomenės atsto-

vais, kaip su rimtos lietuvių organizacijos atstovais?) 
Argi tų žmonelių pasipūtimas nėra tuščias?

Imkime paprastą dalyką, praeito sekmadienio atsto
vų suvažiavimo prezidiumo rinkimus. Valdyba pasiūlė 
apygardos apylinkių atstovų suvažiavimo pirmininkais 
Nainį, Juškevčių ir Ardį. Valdyba manė, įdėjus Juške
vičių, pasiūlyti pirmininkai bus priimti. Bet suvažiavimo 
atstovai, turėdami galvoje tokį didelį atsistatydinusių 
valdybos narių skaičių ir pačioje valdyboje ėjusius gin
čus dėl bendradarbiavimo su okupantu, panoro savo pir
mininkus išsirinkti. Kandidatais buvo pasiūlyti Dr. Da
nilevičius, Indreika ir Pliura.

Apygardos pirmininkas paskelbė, kad salėje yra 95 
užsiregistravę apylinkių atstovai ir paprašė balsuoti už 
tris. Visi balsavo, suskaičiavo balsus ir paskelbė tokius 
rezultatus: Nainys gavo 71 balsą, Juškevičius 69, Ardys 70, 
Dr. Danilevičius 53, Indreika 50, o Pliura - 46. Sudėjus vi
sus paskelbtus balsus, gaunasi 357. Jeigu turėsime galvoje, 
kad kiekvienas kandidatas turėjo teisę balsuoti už 3 ats
tovus ir 35 paduotus balsus padalysime iš trijų, tai gau
sime 119 atstovų. Pirmininkas paskelbė, kad užsiregis
travusių atstovų skaičius buvo 95, o balsavo 119. Tai iš 
kur tie balsuotojai atsirado? Aiškus daiktas, kad balsavo 
žmonės, kurie neturėjo teisės balsuoti, kurie neturėjo 
apylinkių atstovų įgaliojimų ir sekmadienio susirinkime 
negalėjo dalyvauti Balsavo susirinkiman pakviesti sve-

Jeigu balsavimas būtų buvęs teisingas, tai paduotų 
balsų skaičius turėjo būti 285. Padalinus 285 iš trijų gau
sime 95. Bet mes gavome 357 balsus. Padalinus juos iš 
trijų, gauname 119. Tai reiškia, kad balsavo 24 svečiai, 
neturėjusieji teisės balsuoti. Jeigu atimti iš Nainio tuos
24 neteisėtus balsus, tai jis būtų gavęs tik 47 balsus, o Ar
dys būtų turėjęs tiktai 46. Jis iš viso į sekmadienio prezi
diumą būtų visai neišrinktas. Dėl tokio “balsavimo” su
sirinkusieji prasiginčijo pusantros valandos. Būtų buvę 
geriausia pravesti kitus rinkimus ir naujai suskaičiuoti 
balsus, bet vyriausias frontininkų vadas pareiškė, kad 
niekas nieko čia nenorėjo apgaudinėti ir rinkimus reikia 
skaityti teisėtais. Taip pirmininkas paskelbė, bet visi ži
no, įskaitant ir frontininkus, kad balsavimas buvo suktas. 
Kas gali respektuoti tokius “rinkimus” ? Ką šitokiu būdu 
“rinkti” atstovai reprezentuoja? Kas gali su jais rimtai 
skaitytis? Ar gali kas stebėtis, kad keli kandidatai, pa
matę 24 balsų išdaigą, neturėjo kantrybės ilgiau salėje 
būti. Jie išėjo iš šio susirinkimo, bet greičiausiai jie išėjo 
ir iš frontininkų vadovaujamos bendruomenės.

Jeigu frontininkai sušauks dar porą tokių bendruo
menės apygardos susirinkimų, koks buvo sušauktas 
pareitą sekmadienį, tai už kelių metų bendruomenę jie 
visai likviduos, nes vargu kas norės eiti Į tokius susi
rinkimus.

Sekmadienio susirinkimui pirmininkavo Ardys. Ben
druomenės taryboje Ardys atstovauja Philadelphia, o 
sekmadienio susirinkime jis atstovavo Lemontą. Žino
me, kad Lemonto apylinkėje yra daug gerų lietuvių. Jie 
lengvai ir gerai galėtų atstovauti Lemonto apylinkę. Bet 
frontininkai parinko Ardį. Mokslo srityje Ardys nieku 
nepasižymėjo, bet frontininkų tarpe jis turi būti žymus 
žmogus, jeigu jis reikalingas net dviem apylinkėm at
stovauti. Salėje sėdėjo bendruomenės tarybos pirminin
kas V. Kamantas. Jis matė Ardį, jojantį dviem arkliais, 
bet nieko nesakė, jokios pastabos nepadarė. Jis žino, kad 
Ardžio elgesys yra priešingas bendruomenės nuostatams.

Kur šitoki vadovai šitokiais keliais veda Bend
ruomenę?

gTrsi\ riffi "Ta iTj~TOTE

V. KAROSAS

LIETUVA VATIKANO POLITIKOJE
LAISVOJI TRIBŪNA

būdamas griežtas

(Tęsinys)
Vatikano “Ryty politika” 

tėra tik dalis Jono nustatytų ir 
Vatikano II susirinkimo pa-, 
tvirtintų planų, kuriais turėtų 
vadovautis visa R. K. Bažny
čia. Neseniai išėjo iš spaudos 
M. Martin veikalas “Three Po
pes and the Cardinal”. Auto
rius yra buvęs Romos Pontifi- 
kalinio Biblijos Instituto profe
sorius ir artimas kard. A. Bea 
bendradarbis. Tas davė’ jam 
galimumą įžvelgti į Vatikano 
užkulisius. 1954 m. Pavasarį 
Pijus XII,
antikomunistas, pasikvietė Va
tikano valstybės sekretorių 
mons. Montinį (būsimą Povilą 
VI) ir kard. Roncallį (būsimą 
Joną XXIII) nepaprastam pa
sitarimui Pralaimėjus krikš
čionių demokratų partijai rin
kimus Italijoje, Pijus XII bijo
jo, kad sudarius koalicinę vy
riausybę su socialistais, atsi
darys vartai komunizmui už
valdyti visą kraštą. Kol dar 
nėra vėlu, Pijus XII pasiūlė iš
eitį: apjungti katalikiškąjį pa
saulį į vieną politinį vienetą.
Tam planui įvykdyti buvo nu
matytas Prancūzijos gen. de 
Gaulle, Vokietijos kancleris 
Adenauer ir Italijos premjeras 
de Gasperi. Tuo tikslu su dip
lomatine misija buvo pasiųs
tas kard. Roncalli pas gen. de 
Gaulle, kur sėkmingai atliko 
savo misiją. Mons. Montini 
pilnai pritarė Pijaus XII pla
nui, bet kard. Roncalli pasi
sakė prieš. Jo nuomone, Vak. 
Europa esanti suskaidyta ir 
liksianti tokia, nes iškilusi 
So v. Sąjungos galybė neprilei- 
sianti prie apsijungimo. Dar 
blogiau esą, nes po II Pas. ka
ro veik visoje Europoje R. K. 
Bažnyčia atsidūrusi už vals
tybinių, politinių, socialinių, 
mokslo ir meno ribų ir vien 
dėl šių priežasčių negalima 
būsią apjungti katalikiško pa
saulio.

Pijus XII atmetė kard. Ron
calli samprotavimus ir davė ei
gą savo nusistatymui. Vietoję 
JAV propaguojamos ir remia
mos Jungtinių Europos Vals
tybių idėjos, atsirado de Gaul
le vadovaujama Bendroji Rin
ka. 1958 m. mirė Pijus XII, pa
likdamas paruoštą popiežiaus 
pareigoms mons. tyoutinį. Ta
čiau kardinolų kolegija, ne
galėdama apsispręsti dėl R. K. 
Bažnyčios politinės ateities, 
išrinko 77 metų amžiaus kard. 
Roncalli, priėmusį Jono XXlII 
vardą, kaip pereinamo laiko
tarpio popiežių.

Martin tvirtinimu, Jonas

VINCAS ŽEMAITIS
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a) trakai, kaip žinome, tai išdegintas 
miško plotas, b) rikis: dar Daukantas 
pažįsta rykys — valdovas, ryke — kara
lystė; “Tij ponai wadinos rykeis arba ka
ratais’. Wadeno jį didionjo konego arba 
rykio“ ( Būgos cituota). Gudvaldo lietuvių 
ausiai aiškinti nerei:kia, nes daugelis net 
šių dienų mūsų pavardžių, prasideda iš 
Gud. o dėl b-v priebalsių svyravimo, Že
maitija ir dabar tebevartoja be skirtumo 
abi lytis: bulbė - bulvė, senobinis - senovi
nis, gi ankstyvais viduramžiais ta pati 
raidė buvo įvairiai tariama pagal kalbą ir 
vietovę Europoje. Kas svarbiausia tie lie
tuviški žodžiai “savo vietoje“, — jie ne 
tik neardo prancūzų sakinio minties, bet jį 
papildo, paaiškina (18 psl.).

Ir taip autorius patiekia net vienuolika 
šaltinių su smulkiais jų duomenimis ir bai
gia: “Ten, Naugarduke, vainikavosi Min
daugas; iš ten rašė laišką Ordinui iš sosti
nės “Litovia”. (26 psl.).

Taigi darant bendras išvadas apie Lie
tuvos vardo kilmę, prisimenant aną kalb. 
dr. A. Salio Lietaukos raistą, tenka pakar
toti teisingus č. Gedgaudo žodžius: “Nau
dokime mūsų tyrimo objekto dydžiui pri

taikytas priemones, nes jei imtume dramb
lį tyrinėti mikroskopu, geriausiu atveju 
rastume tik blusų”... (16 psl.).

Iš savo pusės galėčiau tik pastebėti, kad 
į tų jo išvardintų šaltinių skaičių autorius 
pamiršo įtraukti dr. Leon von Pablocki nu
rodytą šaltinį, apie kurį jis rašo: “Pirmąjį 
istorinį Lietuvos paminėjimą randame Ven
grų kronikoje (Cronica Ungarorum jungta 
& mixta cum Cronicis Polonorum et vita 
sancti Stephani bei Bielowski M. P. J. 495). 
Jos duomenimis maždaug apie 450 metus, 
hunų karalius Atila, kurį kronika vadina 
Aquila, su stipria kariuomene buvo užpuo
lęs Lietuvą (Lituum) ir greitu laiku ją pa
vergęs. Atrodo, neilgai Etzel (Atila?) Lie
tuvoje šeimininkavęs, nes jau kitais me
tais jis žygiavo per Škotiją (Skitiją?) ir 
Dokiją”. Žr.: V. žemaitis. Lietuvių etni
nių sienų klausimais. 1971. 97 psl.).

2. Lietuvos valstybės kilmės beMkant. 
Nuo jūros ligi jūros. Prisiminkime glaus
tai, ką apie tai knygos autorius (28 — .19 
psl.) rašo: “jog tos imperinės (vytautinės 
V. Ž.) Lietuvos sienos siekia žiliausią se
novę. o anaiptol nebuvo, kaip įprasta ma
nyti. sulipdytos atsitiktinais užkariavi
mais 12 — 11 amžiuose. Štai Varumonio 
(Varingio. Variago. V. Ž.) Rikio “Getų“ 
sienos 372 m. po Kr. (Žiūr. ii. 6). To beša 
liško Vakarų mokslininkų sustatyto že
mėlapio pati nuostabiausia ypatybė, tai jo 
sutapimas su vytautinės Lietuvos sienomis, 
lyg jos būtų to paties geografo braižytos —

tačiau, tas valstybes skiria “tik” tūkstan
tis metų!

Be to žemėlapius uždėjus vienas ant ki
to, gauname tikslų slavų veržimosi istori
jos pavaizdavimą: Bulgarija, Rumunija — 
Dakija, Malopolska, Galindai, Prūsai at
krinta Vakarų pasienyje, iš dalies, kaip 
savarankiškos valstybės. Visa kita lieka 
kaip buvę. Tas žemėlapis išsprendžia tiek 
daug mus kankinusių mįslių: ir Lietuvos 
pradžios, ir Dunojaus vandenėlio dainas, 
ir Basanavičiaus lietuviškų radinių Bulga
rijoje, ir jis, pagaliau, vėliausių archeo
logijos mokslo duomenų patvirtintas. Taip 
imkime M. Gimbutienės pateikiamą Baltų 
tautų gyvenamųjų vietų bronzos amžiuje 
žemėlapį (Žr.: ii 9)”

Toliau autorius rašo: “Grįždamas dar 
giliau senovėn. kitas fraacūzų tyrinėta j as 
paliudija Varumonių Rikio imperijos tęs
tinumą praeityje: “Dar prieš Periklio am
žių (500 m. prieš Kr.) pietų Rusijoje buvo 
tikra organizuota valstybė, kuri laikėsi 
7 — 8 šimtmečius, iki hutių užpuolimo” 
(Gauthier. “Genseric.. Roi dės Vandeles). 
Apie tai dar pakalbėsime.

Kokį gi tėviškės palikimą tasai Varuo- 
nių, Varingių, arba slaviškai Variagų Ri
kis yra perleidęs Vytautui? Paprasčiausiai 
ano meto “Šiaurės Sueso Kanalą“ — didį
jį susisiekimo vieškelį, jungiantį Atėnų — 
Bizantijos imperiją ir jos artimųjų rytų 
užnugarį su Baltijos jūres pasauliu. Tai

XXIII išsiskyrė iŠ visų iki šiol 
buvusių popiežių savo asmeny
be, charakteriu ir idėjomis. 
Jonas XXIII buvo labai nuste
bintas jo išrinkimu, nes prasi
lenkta su nustatyta tvarka ir 
tradicijomis. Jis giliai įtikėjo, 
kad buvo pašauktas paties Die
vo ir įkvėptas Šv. Dvasios gel
bėti R. K. Bažnyčią, o per ją 
— visą krikščioniją ir, paga
liau, visą žmoniją nuo pražū
ties. Tam tikslui jis turėjo pa
ruošęs didingą planą, paremtą 
trimis pagrindinėmis idėjomis: 
pirma, turėjo būti apjungta vi
sa krikščionija atnaujintos R. 
K. Bažnyčios vadovybėje; ant- , 
ra, prisitaikinti prie moder- 
naus pasaulio ir trečia, įeiti į ' 
koegzistencijos ryšius su ko
munistiniu ir socialistiniu pa
sauliu. Pirmieji du užmojai vi
sai nepavyko, palikdami sun
kiai apvaldomus priešingu- - 
mus ir pasimetimą pačioje R. 
K. Bažnyčioje. Tretysis užmo
jis buvo padiktuotas paties gy
venimo. I Į

Pokariniais metais Italijoje 
išaugo stipriausia komunistų

Buvęs international Telephone and 
Telegraph bendrovės prezidentas Wil
liam Merriam tampo lupę senato ko
miteto apklausinėjime. Bendrovė sky
rė lėšas Čilėje, kad tik nebūty išrink

tas prezidentas Allende.

partija laisvajame pasaulyje, 
kuri veikdama artimai su kai
riaisiais socialistais, surinkda
vo per balsavimus iki 40% vi
sų balsų. Prancūzijoje vaizdas 
buvo panašus, tik socialistai 
ir liberalai nelinko artimiau 
bendradarbiauti su komunis
tais. Kuboje valdžia pateko į 
komunistų partijos rankas ir 
revoliucinės bangos plačiai nu 
aidėjo per visą Lotynų Ameri
ką. Tik kieti diktatūriniai rė
žiniai katalikiškuose kraštuo
se tebuvo vienintelė užtvara 
prieš kylantį komunizmo ir 
socializmo tvaną.

Pasirodė, nei kieta Pijaus 
XII antikomunistinė pozicija, 
nei propagavimas socialinių 
reformų pagal išgarsėjusią, 
“įtarum Novarum” encikliką, 
— nesugebėjo sustabdyti au
gančio komunizmo katalikiš
kuose kraštuose. Tuo tarpu, 
priešingai katalikų filosofijai, 
komunizmo įtaka protestantiš
kuose kraštuose buvo visai ne
žymi. Įdomiausia tai, kad mo- 
hametonų^ budistų, indų ir net 
pagoniškuose kraštuose, ne
žiūrint ten viešpataujančio 
skurdo ir atsilikimo, komuniz
mas nerado plačios dirvos savo 
veiklai. Tik katalikiškuose 
kraštuose ir tautose komuniz
mas gerai tarpsta ir sudaro 
rimtą grėsmę. Jonui XXIII bu
vo aišku, kad R. K. Bažnyčios 
ateitis priklauso nuo komunis
tinių ir socialistinių jėgų gali
mos pergalės ir tai, pirtnon

mano vadinamas Gintaro kelias” (30 — 
31 psl.).

Atsiliepdamas į tą absurdišką lenkų 
prof. Lowmianskio kiloinimą Lietuvos vals
tybės iš dviejų valsčių (Kaišiadorių — Aly
taus plotų) Č. Gedgaudas primena, kad 
“mūsų senuoliai įsakmiai nurodo savo rū
be žius: žemgalių vardas pažymi šiaurės 
sieną, Maskvos — Galindų — rytinę, Vys
los Galindų — vakarinę, Galyčiaus — piet
vakarinę (jau Vytauto laikais), GalonTų 
(Geloaes) prie Juodųjų jūrų — pietinę, o 
Donas (U adonis) ir Dunojus (Lndennjus) 
užbaigia lietuviškai įrėminti tą mūsų laiky
tą plotą"...

čia dar galima pridurti, kad A. Vana
gas str. “Galindai” (žr.: Mokslas ir gyveni
mas. Vilnius. 1965.5 nm.) nurodo, kad 
pagal čekų mokslininko A. Prof o n* surink
tus duomenis tretieji galindai galėjo būti 
pačiam Oderio aukštupyje (prie Karpatų).

“Tos didžiulės valstybės skilimai ir vai
dai prasidėjo, kai Kijevo krikšto pasėkoje 
Imperijos valstybių Federacija buvo su
sprogdinta ir kilo žūtbūtinė kova tarp su
si avėjusių ir apkrikštytų Rasų, iš vienos, 
ir likusios senoje Arijų tikyboje mūsų šiau
rės. iš kitos pusės. Tuos kryžiaus karus at
simindamas, dainius apgailestauja: “Ne
migos (Nemuno) (Prof. H. Pasekewicz “The 
Origin of Russia", London. 1954... ” Ri
ver Nemiga, a tributary Ifolottk and the 
Dvina”. (349 pal. V. Ž.), kruvini krantai
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eilėn, katalikiškame pasauly
je. Jis padarė lemtingą spren
dimą: atsisakė nuo Pijaus XII 
ir visų ankstyvesnių popiežių 
antikomunistinės politikos ir 
pasuko į koegzistencijos, dia
logo ir net bendradarbiavimo 
kelią. Savo pagarsėjusioje en
ciklikoje “Pacem in Terris” ir 
vėliau “Mater et Magistrą“, jis 
prabilo taikos ir socialinio tei
singumo kalba, radusią atgar
sį komunistiniame, socialisti
niame ir, bendrai, kairiųjų
pasaulyje. Vėliau ant šių pa
grindų išaugo t. v. Vatikano 
Rytų politika, kuri tėra tik da
lis bendros, Jono XXIII nusta
tytos ir Vatikano II susirinki
mo patvirtintos, R. K. Bažny
čios strategijos.

Jono XXIII planas nėra nei 
originalus, nei revoliucinis. 
Jis veikė pagal Vatikano iš
bandytą istorinį dėsnį: kritiš
ku momentu atsipalaiduoti 
nuo žlungančios valstybės ar 
santvarkos ir persimesti į nau
jai kylančių jėgų stovyklą. To
kia procedūra, nors ir skaus
minga, užtikrindavo praeity
je R. K. Bažnyčios tęstinumą, 
kuri Jono XXIII buvo pavadin
ta aggiornamento vardu. Pa
gal šį .dėsnį R. K. Bažnyčia vei
kė ir tebeveikia ne vien pasau
liniu mastu, bet ir pavienės 
tautos ar paskiros bendruome
nės plotmėje.

R. K. Bažnyčia, nuo pat sa
vo įsikūrimo pradžios, niekuo
met nekovojo ir nekovoja už 
tautų ar žmogaus laisvę. Jos 
tikslas buvo ir liko išlaikyti sa
vo egzistenciją, prisitaikant 
prie besikeičiančių istorinių 
aplinkybių atitinkamai pakei
čiant savo politinį ir ideologi
nį rūbą. Praeityje, dėka tokių 
manevrų, R. K. Bažnyčia per
gyvendavo susidariusią krizę 
ir vėl iškildavo į paviršių. Ky
la klausimas, ar šiais laikais 
Jono XXIII užsimotas didin
gas planas bus sėkmingas?

(Bus daugiau)

ne javais nusėti; nusėti Rasos sūnų kau
lais”. (34 psl.)

Voluinės taikos Faktas yra antras įro
dymas, sugriaunantis propagandinę lenkų 
žemėlapiuko nesąmonę, želigovskininkas 
prof. Lewmianski mikroskopiškai apkar
po XIII amžiaus pradžios Lietuvos valsty
bę, nubrėždamas tarp jos pietinės sienos 
ir Voluinės kunigaikštijos net 500 km. ski
riančią sieną, įsprausdamas į tą tarpą Jot- 
vingiją (vėlesnę Wielkopolska) bei Balt- 
gudiją. Tiro me t kai vien tarp 1200 — 1263 
metų kronikos atžymėta ir sukaičiuota net 
75 lietuvių žygiai į Voluinę ir Kijevo Rasą. 
(35 psl.).

Didžiosios Federacijos palikonių tarp 
savęs ilgus laikus besitęsiančią nesantaiką 
ir kruvinus žygius priverčia nutraukti vi
siems gresiantis pasibaisėtinas Chingisha- 
no ordų antplūdis iš Azijos. 1219 m. su 
griaunama Korezmo imperija, paskutinė 
užtvara jo žygiui nukariauti Europą. Ste
pių žvalgai praneša, kad jau pasirodę už 
Volgos pirmieji laukinių mongolų daliniai; 
eiha gandai, kad Gengis Chano armija sie
kianti 1.000.000 karių. Kadaise Atilos 100. 
000 karių — hunų, tai tik menkniekis pa
lyginus.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienai”



dr. anna balionas
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES 
IE GERKLES LIGOS

2858 W. 63rd Strset

Valandos pagal susitari]

Ron. tol. 239-4683 < 

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6444 
Priima ligoniu* pagal susitarimą.

v«lefu PRotpect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8148 WEST 63rd STREET

Trečiad. ir aekmad. ofisas uždarytas. 
Rax. 3241 WEST 64th PLACE 

Phone: REpublic 7-7868

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGUA 

Telef. 695-0533 
Pom Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST. 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

5ICIAN AND. SURGEON 
m west hat Street 
fiw: HEmleck 4-5849

Redd.: 380-2233
OFISO VALANDOS:

GI

DR. W. EISIN - BSIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

Sm So. Kedzi. Ave^ WA 5-2670 

'alandra pagal susitarimą. Jei neat-

DR. NINA KlUUOl- 
KRIAUCEUŪNAlTf 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
.6132 M. KEDZIB AVĖ.

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

Telof. WA 5-2670.
ėVani KintiNeatsiliepus

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2454 WEST 71«t STREET
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

737-5149

ML FRANK PUCKAS
OPtOMETRlSTAS

-KALBA LIETUVIŠKAI- .
2618 W. 71st St. — Tat 3

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Ml Leonas seibutis
IftKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET
VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.
.. Ohso telof.: 776-2880 
Newies-rez. telefu, 448-5545

ML P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 W.rt 71«t St. 
T4I.: 925-8296

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

uždaryta.
. Rax tek- WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Offteš: 2652 WEST 59th STfcĖĖT 
Tel.: Pft 8-1223

įtrad.. trečiad. 
vak Šeštadie-

Tumcūonis, M. D., S.
2454 WIST 710 STREET 

Of! *4 fMaf.: HBmločk 42123 
ItakL tatefi: Gibson 8-6195

Jei neatsiliepia. Ui tetef. Gi W95

orthopedasprotezistas
Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dkžai. SpeciaH pagalba kojom 
(Areh Supports) ir t L

6-5084

KOTU GARSINASI 
* - ItHK GERIAUSIĄ

LTN narių

š. m. kovo 31 d. jvyko Lietu
vių Tautinių Namų narių susi
rinkimas. Susirinkimui pirmi
ninkavo Jonas Jurkūnas, sekre
toriavo dr. Vytautas Dargis. Mi
nutės atsistojimu pagerbtas mi
ręs teisėjas žiuris ir kiti anks
čiau mirę.

Jonas Jurkūnas savo praneši
me pasakė, kad šiems namams 
trumpalaikės paskolos sumažėjo 
iki $4,500. Skolų dar turima, 
bet jos palaipsniui mažėja. Dar 
šiais metais norima pagerinti 
šaldymo ir šildymo sistemą. 
Gautas leidimas patalpos apšil
dymui dujomis. Dabar jau yra 
304 nariai-šėrininkai. Yra dar 
ir tokių, kurie pasižadėjimo la
pus yra pasirašę, bet pinigų ne
įmokėję, jie neskaitomi tikrais 
nariais. Priminė, kad šiuose na
muose sekmadieniais vyksta 
kultūrinės popietės.

Iždininkas Juozas Andrašiū-

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

piu papuošimui ir Sezoninės 
kapams gėlės.

ROT R. PETRO (PUTRAMĖ^TAS)
5525 So, Harlem Ave. — 586-1220

SOPHiE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

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

Telof.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 

nas pranešė apie kasos stovį. 
Praeitais metais turėta gryno 
pelno apie $5,000 Dabar jau 
$100 vertės šėras pakilo iki $135.

Bronius Kasakaitis, namų už
vaizdą, papasakęjo apie vyku
sius posėdžius, parengimus, ba
lius ir vestuves ir su jais susi
jusius vargus bei rūpesčius. Pra
eitais metais buvo 11 vestuvių, 
15 balių ir įvairių posėdžių bei 
susirinkimų. Posėdžiai susirin
kimai bendrai yra daugiau nuo
stolingi, nes kiti net elektros iš
laidų neapmoka. Bet į tai neat
sižvelgiama, nes norima pasitar
nauti visuomenei.

Direktorių pirmininkas Mikas 
Rėklaitis ragino didinti kapita
lą, kad būtų įmanoma patalpų 
plėtimas. (Norima prie namo 
priestatas pastatyti). Direkto
rių iš viso turima 12, 6 direk
toriams pasibaigė kadencija. Dr. 
Vytautas Dargis, Bronius Ka
sakaitis, Cezaris Modestas, Mi
kas Rėklaitis, Albertas Vengris 
ir Algirdas Visockis vienbalsiai 
išrinkti naujais direktoriais. Iš 
tiesų iš jų tik vienas buvo nau
jas kiti anksčiau buvę direkto
riais. Susirinkimas užsibaigė po 
trumpų ir nereikšmingų disku
sijų.

Po to, aišku, savais pinigais 
susirinkusieji pasivaišino ska
niai pagamintais vaikiais. Gi Zi
ta Kevalaitytė-Visockienė papa
sakojo apie senbernių ir senmer
gių nuotykius ir apie raudonke- 
puraitę, prarijusią vilką. Publi
ka jai atsidėkojo gausiais ploji
mais. Na, o . po to vyko drau
giški . pasikalbėjimai.

Stasys Juškėnas

Lietuviai mokslo 
pasaulyje 
—————" J ---------------- ------

Daina Variakojytė, patologi
jos asst, profesorė Ųnįveršity^of 
Chicago School of Medicine, Chi
cago, ID., yra bendraautorė 
straipsnio apie protęjininę nuo
sėdą no^ularinės^ (foTkulkcinė- 
se) limfomos^, kuris yra paskelb
tas leidinyje Cancer, toffižs 31, 
nr. 3 1973 m. kovo mėnesį.

Vainutis R. Vaitkevičius, vė- 
žoi ligų skyriaus vedėjas ir pro
fesorius Wayne State Univer
sity School of Medicine, Detroit, 
Mich., yra bendraautorius dviejų 
straipsnių — pirmojo apie di
delių su’ pertraukomis dozių toli
mesnius Klinikinius bandymas 
vartojant porfirotnycin (NSC— 
56410) ir antrojo apie 5 — (3,3 
— Dimethyl — 1 — triazno) 
imidazole — 4 — Carboxamide 
(NSC — 45388) lifrifdihdš gydi
me, kurie yra paskelbti leidiny
je Cancer Chemotherapy Re
ports Part I, tomas 56, nr. 5 
1972 m. sphlio mėnesį.

J. F. Laucius iŠ Dept, of Me
dicine. Jefferson Medical Colle
ge, Thomas Jefferson Universi
ty, Philadelphia, Pa., yra bendra
autorius dviejų straipsnių apie 
5—Azacytidine (NSC—102816) 
abs'brpcij^, išsidėstymą ir išme
timą žmoguje, kiirie yra išspaus
dinti leidinyje ČMhcėr Chemothe
rapy Reports Part 1, torhas 56,. 
nr. 3 1372 iii. birželio mėhėš|.

satflitis SimollSflAs

Remkite tuos BIZNIERIUS. 
ftURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

susirinkimu”
... rižANžaiMAi ...

♦
— SLA 134-to* Moterų kuopos su

sirinkimas, įvyks, balandžio 6, d. JIol- 
lyvopd salėje ?417 W. 43rd St. Susi
rinkimo pradžia 6:Jo vai. vak. Nesi- 
vėluokite. Po susirinkimo bus vaišės.

x A. Halik, nut. rašt

— Upytės Draugiiko Klubo eilinis 
susirinkimas įyyka penktadieni, ba
landžio 6 d. Hollywood salėje. 2417 
W. 43rd St. Pradžią 7:30 vai. vak. 
Nariai ir narės prašomi gausiai da
lyvauti. nes turim svarbiu reikalu ap
tarti ir komisija praneš apie praeitą 
parengimą. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kaly*

— Lietuviu Driven jo* "Ap-
hHėts" narių susirihkimas Įvyks sek
madieni balandžio 8 dieną 2:00 vaL 
popiet Hollywood salėje. 2417 W. 43rd 
St. Narės prašombs atsilankyti, ap-j 
tarti visos reikalų*, išgirsti praneši
mus, nes gegužio mėnes) susirinkimas 
neįvyks del Motinos dienos. Po suši-| 
rinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvisn*, rast.

Šonas arabas palestinietis mažai turi vilčių sugrįžti į savo žemę, iš 
kurios tako pasitraukti, kai žydai įsteigė Izraelio valstybę.

ASILAS TURTUOLIS
Brangiųjų metalų ieškotojai 

O’Rourke ir Kellogg sudarė 
bendrovę ir ieškojo sidabro 
Idaho valstijoje. Bet jiems vis 
nesisekė.

Vieną dieną ieškant sidab
ro rūdos gyslų, nuo jų pasiša
lino paskolintas asilas. Keik
dami savo nesėkmę ir pykda
mi ant asilo, jie išėjo jo ieško
ti. Jų pyktis ir keiksmai bai
gėsi džiaugsmu ir laime: da
bartinėse Bunker Hill ir Sulli
van Mine apylinkėje jie rado 
paskolintą asilą, ramiai sto
vintį prie turtingos sidabro rū
dos gyslos, iš kurios buvo gau
ta sidabro už apie 100 milijonų 
dolerių.

Bet čia įvykiai nesibaigė. 
Kilo klatisiriiąs, kas yra kasyk
lų savininkas? Po ilgų derybų 
ir bylinėjimosi, Idaho valsti

Vienerių Metų Mirties Sukaktis

msTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

JULIJA AUGUSTIENĖ
(Pagal tėvus Griniūtė)

Gimusi Virdėn, Illinois.

Mirė Chicagoje, 1972 m. balandžio mėn. 6 dieną, sulau
kusi 66 rtiėtų amžiaus.

“Kaip garsas virpantis erdvybėje pranyksta gyvata”. Taip 
pranyko prieš vienerius metus ir Julijos gyvenimo “vir
pantis garsas erdvybėje”, palikdamas nuliūdusius vyrą Kostą 
ir seseris Josephine Budrik, Edith Rimkus ir Mary Farber.

MODEKN1SKOS AIK-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asšočiidjod

AMBULANCE 
pATARFiAyi. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Nuliūdę:

Vyras, seserys ir kiti giminės.

Metinė Mirties Sukaktis
t.

A. > A.

VLADAS KIELA
Gyv. 5620 W. 87th ŠL, Burbank, ill.

Mirė 1972 m. balandžio mėn. 6 dieną, sulaukęs 85 metų amžiaus 
Gimęs Lietuvoje. Alančių kaime. Vadoklių vaL, Panevėžio aps

Paltko nuliūdę: žmona Salomėja, sūnus Marius, marti anūkai, 
sesuo ir giminės. 1

Mūsų brangiajam Vladui Kietai pagerbti bus laikomos šv. Mišios 
Tėvų Jėžuitų koplyčioje, 1973 m. balandžio mėn. 6 d. 8 vaL ryto ir Šv. 
P. M. Gimimo parapijos bažnyčioje 1973 m. balandžio mėn. 8 dieną 
7:30 vaL lyto. , ■ , <

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas ir, pasimelsti už vyro, tėvo ir senelio šlėlą.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausia^ niekuomet neužmiršime Tii pas 
mus jau nebesugrįš*, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime 
Tebūna Tau lengva ši žemlė.

Nuliūdę lieka:

Žmona Salomėja, *ūnu* Mariu*, marti, anūkai ir 
kiti giminė*.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LlTtJANiCA AVENtjE. Phone: YArds 7-3401 

u-i.i • ~ „ ...................r ,

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Ave., Cfeitb, BL MWfae: OLyritjHė 2-1003

PETRAS BIEUŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfdtette 3-3572

GEORGE F. RVDMINAS 
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: TArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REbublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102H SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills. Hl. 974-4410

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

s — mABImM, £AieXi8 8, ax— Friday. afr£ g.

jos Distrikto teisėjas Norman 
Buck 1885 m. nusprendė, kad 
asilas yra kasyklų partneris ir 
jo savininkui priteisė pusę to 
biznio pelno, kas sudarė virš 
43 milijonų dolerių.

nrnv*Y*v««vvvvnmaa»aaai»*M»mBE 
ŠVSITO RAŠTO PAMOKYMAI M PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
M«n« Dievu aprūpins visu* |0cu reikalus sulig tave turtingume 

garbėje per Kristų Jėzų. PU. 4:19.

, Jeigu neturi karšto noro skelbti tą gerą didžio džiaugsmo naujieną, ta
da melskis karštai, ištikimai ir be paliovos, ir pasistenk įgyti norą, ir grei
tai gaust Jeigu turi troškimą arba norą ir meilę dėl platinimo Evangeli
jos, bet trūksta tau gabumų perstatyti ją, melskis dėl gabumų, panaudoda
mas pilniausiai ką turi Jeigu turi norą ir gabumus, o neturi progos, nešk 
ir tą dalyką pas viešpatį maldose kuogreičiausia apsakydamas jam, kad iš- 
t i Irimai panaudojai savo progą, kokia iki šiol turėjai. Paskui stebėk iš kur 
aĮ^a  ̂platesnė ^proga, o tuo tarpu Imkis žemiausios ir mažiausios progos,

Kristus pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet M 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokia adresu: F. Zavlst, 3715 W. 66th Stv Chicago, Illinois 60829

BY. RA6TO TYRINtTOJAI

— Ūkininkas Jeronimas šve
das iš Pūstapėdžių kaimo, Vil
kaviškio aps., mirė Kaune. 1906 
m. kalintas Kalvarijos kalėjime. 
Tvarkė pavyzdingą žemės ūkį 
ir dalyvavo ūkininkų organiza
cijose bei kooperatyvuose.

— LMKF Chicagos klubo glo
bojamam abiturientų pristaty
mo vakarui, kuris įvyks š. m. 
gegužės mėn. 19 d. 8 vai. vak. 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
6422 So. Kedzie Avė., vietų skai
čius yra labai ribotas. Registra
cijai ir apsimokėjimui terminas 
balandžio niėn. 15 d. Skambin
ti Vaitkienei tel. 737-1816.

(Pr).

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI



Prieš metus mirė Julija Augustienė
Praeitų metų balandžio 6 

dieną, savo namuose staigiai 
mirė ilgametė Naujienų raštinės 
tarnautoja Julija Augustienė. 
Visas jos paauglės ir suaugu
sios motel’s gyvenimas yra su
rištas su Naujienomis, čia ji pra
dėjo dirbti jaunutė, vos 1 1 me
tų sulaukusi. Pradžioje ji dir
bo paprastą perrašinėjimo dar
bą, vėliau ji tvarkė cirkuliaci
jos reikalus, dar vėliau ji pri
sidėjo prie atskaitomybės. Pra
dėjo nuo paprasčiausio paja
mų i knygas įrašymo ir baigė 
bendrovės knygvede. Dar vė
liau ji buvo išrinkta bendrovės 
direktore, o keliems metams 
praslinkus, ji jau tapo bend
rovės iždininke. Tas pareigas 
ji ėjo iki praeitų metų.

Jai labai gerai buvo žinoma 
visa bendrovės istorija, pažįs
tami ilgamečiai bendrovės tar
nautojai, žinoma kiekviena 
byla ir kiekvienas svarbesnis 
dienraščio gyvenimo įvykis. 
Naujienose ji susipažino su 
besimokinančio lietuvių jauni
mo reikalus tvarkančiu redak- 1 
torium Kostu Augustu, jį pa
milo, už jo ištekėjo ir abu il
gus metus dirbo dienraščio re
dakcijos ir administracijos rei
kalus tvarkydami.

Julija Augustienė 1906 metų 
vasario 13 d. gimė Amerikoje, 
Illinois valstijoje, nedidelia
me Virden miestelyje, kur jo
sios tėvas Jonas Grinius kasė 
anglis, o motina nedidelėje ba
kūžėje bandė galus su galais 
sudurti, kad galėtų išmaitinti

gausią mažų vaikų šeimą. Rei
kalai dar labiau pasunkėjo, 
kai didelės vaikų šeimos tėvas 
jaunas mirė ir paliko motiną 
veik be pinigų. Ne tiktai ma
žiems vaikams buvo sunku, bet 
dar didesnis rūpestis buvo vai
kų motinai.

Naujienose Julia Augustienė 
dirbo, su labai mažomis per
traukomis, 51 metus. Prieš 
penkiolia metų ji susirgo sun
kia kaulų liga.

Teko būti ligoninėj ir gydytis 
namie.

Ji vis dar tikėjosi grįžti, su
tvarkyti nebaigtus reikalus, 
bet likimas kitaip lėmė... Ji 
vis dar rengėsi vykti pas gydy
toją tikrinti sveikatos, bet ir 
ten ji nesuskubo nuvykti...

Ilgamečio RALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Monęy Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

' 11........ "■ ■

tau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORUOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL CO60B

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, HI. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių 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, III. 60608. — Tel. 2544320 

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

V. VALANTINAS ——i  ..... ■■■II ■■■■■
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JULIJA AUGUSTIENĖ

PADĖKA.
JUOZUI KARIBUTUI

Perskaičiau Naujienose jū
sų laišką dienraščio skaityto
jams. Jaučiu pareigą Jums 
taip pat padėkoti už “Kelionę 
aplink pasaulį’. Atidžiai aš ją 

iškaičiau ir kartu džiaugiausi, 
Iturėdama progos sekti jūsų ke
lionės žingsnius, taip aiškiai 
ir vaizdžiai aprašytus.

Rodos, taip ir matai tas apy
linkes. žmones, skurdą ir gro 
žį, kuriuos jūs kelionėje ma
tėte ir aprašėte. ’ Laukdavau 
sekančio Naujienų numerio 

Ikad galėčiau kartu su jumis to
liau keliauti.

Kad ir pavėluotai, prašau 
priimti nuoširdžią mano padė
ką. Norėčiau ir daugiau maty
ti raštų išeinančių iš darbščių 
jūsų rankų, Jus gerbianti

Juzė Gulbinienė 
Chicaga, 1973 m. bal. 4 d.

TEISMAS TYRINĖJA 
PADIRBTUS PARAŠUS

Raymond Berg seniai rinki
mus pralaimėjo, viską užmir
šo ir naują valdžios darbą ga
vo, bet jo šalininkas Thomas 
Richards negali teismo atsikra
tyti.

Jis rinko parašus Bergo pe
ticijai. Specialistai nustatė, 
kad jis tuos parašus padirbi
nėjo ir dėl to pateko bėdon. 
Dabar teismas reikalauja, kad 
jis parašytų bent 20 žodžių ir 
pasiųstų į Springfieldą, kad 
specialistai galėtų nustatyti, ar 
jis padarė tuos 16 parašų, ku
rie buvo Bergo peticijoje. Adv. 
Berg partijos buvo parinktas 
vietoje Edward Hanrahan, bet 
Bergui nepasisekė, o jo šali
ninkai dar ir šiandien turi aiš
kintis teismuose.

POLITIKIERIŲ IŠDAIGOS

Po rinkimų dažnai išgirsta
me žinias, kad kai kur kai kas 
tyčia įstatė vertą pajuokos kan
didatą ir nerūpestingi balsuo
tojai jį išrinko....' Betgi 1883 
m. politiniai juokdariai iškrė
tė labai piktą išdaigą. Jie pa
vadino Allentown, New Jersey 

; prie vienos cigarų krautuvės 
esančią medinę indijono stovy- 
lą Abner Robbins vardu ir įsta
tė kandidatu į Taikos teisėjus.. 
Tas medinis indijonas gavo 7 
balsais daugiau už ilgametį 
teisėją Sam Davis.

Nors teisėjas Sam Davis ga
lėjo toliau pasilikti pareigose, 
bet jis labai supyko už balsuo
tojų neatidumą ir atsistatydi
no.

TRUMPAI]

— Vincas Kačinskas dalyvavo 
studentų ir jaunimo bei jų rė
mėjų organizacijos Young Ame
ricans for Freedom Vid. Vaka
rų rajono atstovų konferenci
joje.

— Mary Petkus iš Marquette 
Parko apylinkės atšventė 68 m. 
amžiaus sukaktį. Ta proga iš
kėlė vaišes jos duktė Margareta 
Mitkus, kuri jau 7 metai globo
ja savo sergančią mamytę. 
Tarp kitų svečių vaišėse daly
vavo sukaktuvininkės gera drau
gė Marijona Nekšienė, sulauku
si 90 m., lydima ir globojama 
savo dukters Bronės iš Ever
green Parko apylinkės.

— Little Village Kiwanis klu
bas organizuoja nemokamą apy
linkės gyventojų sveikatos tik
rinimą ir skiepijimą prieš jvai- 

Irias ligas balandžio 11—13 d. 
9:30—11:30, taip pat 1:00— 
4:30 ir 6:30—8:30 vai. Gen. 
Wood Boys klube, 2950 W. 25 
St. Tarp kitų gydytojų yra pak- 

Įviestas dr. J. Adomavičius, ku
rio patarnavimais ir patarimais 
žavėjosi tos apylinkės gyvento
jai praeitų metų sveikatingumo 
programoje. Klubo vadovybė 

•yra dr. Leparakas, V. Kačinskas 
ir K. Oksas. Aušros Vartų para
pijos ir apylinkės lietuviai yra

HELP WArffftT^ FBMMt 

Darbininkių Reikia

SECRETARY — SALES
Dynamic company has need of a sa
les secretary. Interesting and exci- 

I ting and non-routine work. With 
I opportunities for advancement. We 
offer a salary comensurate with abi- 

' lities and a liberal benefits package.
Interview on the phone

TONY ZACK 297-3145
An Equal Opportunity Employer

KEY PUNCH OPERATORS
Looking for a job that is well diver
sified? Put your application in a 
well established Chicago Data proc
essing service bureau. We now have

1 openings for five experienced 029 and 
129 key punch operators. Only 1 year 
experience required. 1st and 2d Shift. 
Top salary. Excellent working condi

tions and benefits.
Call for an appointment now! 

751-0100
INPUT, LXC.

640 N. LA SALLE
6th Floor

An Equal Opportunity Employer

WOMAN
for general housework, one or
2 days per week, transportation

including time paid.
Skokie near Bus line.

676-3871

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

General housework, one day per 
week steady, in Winnetka. Own 

transportation, good wages.
References. 446-0697

SECRETARY 
STENO - TYPIST

Near North. Vicinity Grand - Ash
land. Good area. Many benefits, 

including profit sharing.
You will like it here. 

Call TA 9-1400 
Ext. 248

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS PATOGUS KAMBA
RYS vyrui apatinėje (beismonte). Ga

lima pasigaminti maistą. 
6947 So. WASHTENAW.

PUSAMŽEI PORAI nebrangiai išnuo
mojamas 4 švarių kambarių butas su 
vonia. įėjimas iš priešakio 814 West 
19th St. Apžiūrėiimui susitarti tele

fonu MO 64131.

SECRETARY
Capable, Dependable Woman 

Combination secretary - order desk, 
good tvping and good phone voice, 
good starting salary, free hospitaliza

tion and other fringe benefits.
666-2331. Mr. PAIZ

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421 
6200 So. WESTERN AVE.

kviečiami pasinaudoti tomis 
sveikatingumo programomis.

— Inž. V. A. Dagys iš Chica
gos pietvakariu, užsisakydamas 
Naujienas, pridėjo vajui 16 dol. 
auką. Jis ir jo žmona yra Ne
kilnojamo turto tarpininkai — 
Real Estate brokeriai ir planuo
ja taip pat pradėti namų staty
bos verslą.

— Tarptautinio Filmą Festi
valio komitetas Chicago j e rodys 
buvusių festivalių filmus įvai
riuose kino teotruose balan
džio 13—19 d. Informacijas tei
kia 9-jo festivalio komitetas, 
tel. 641-3400.

— Joe Rekašis, Vietnamo ka
ro invalidas, baigęs žurnalisti
kos kursą Harper kolegijoje, 
parašė straipsnį apie karo inva
lidų reikalus ir visuomenės pa
viršutines pažiūras į tai antradie
nio laidoje Chicago Tribune 
dienraščio “Speak Out” sky
riuje. Tą savaitės dieną tame 
pat puslapyje Mike LaVelle iš 
Cicero išdėsto Amerikos darbi
ninkų pažiūras įvairiais reika
lais.

— Kr. Donelaičio žemesnio
sios ir Aukštesniosios Lituanis
tinės mokyklos Dvyliktoji Pa
vasario šventė įvyks 1973 m. 
birželio mėn. 3 d<» Bučo darže.

— Kr. Donelaičio žemesnio
sios ir Aukštesniosios Lituanis
tinės mokyklos iškilmingas 
mokslo metų užbaigimas Įvyks

HELP WANTED — MJUji’ !' *

Darbininkų Reikia

• PRODUCTION LINE MECHANIC
Minimum 3 year’s experience die 
set-up and tooling changes.

• TOOL ROOM MACHINIST 
Experience required on die set-up.

Paid vacation and hospital plan. 8 
paid holidays. Public transportation 

to door.
CALL KEN McELROY 

TRIO METAL CAP DIV.
Kerr Glass Mfg. Corp. 

317 No. FRANCISCO 
632-1010

NIGHT JANITOR 
MAINTENANCE 

MEN 
Apply in person. 

NOW!!
OLYMPIA FIELDS COUNTRY CLUB 

(Office)
203rd & WESTERN AVE 

OLYMPLA FIELD, ILL.

WOODWORKERS
Exper. or semi-exper. mach, opera
tors, assemblers, sanders. + finish 
patchers. Steady work + overtime. 
Free life Insur„ hosp.. paid holidays.

CHURCHILL CABINET CO.
2119 W. CHURCHILL 

(1800 N. 2100 W.)

LATHES TURRET LATHE 
Experienced operators needed for our 
night .shift. Must read prints and fol
low process sheets. Top pay plus 

10% night premium.
PIONEER ASTRO INDUSTRIES 

DIV. OF. GOLCONDA CORP.
7401 W. LAWRENCE, CHICAGO 
An equal opportunity employer

REIKALINGAS 
BAR TEN DE RIS 

PRIEMIESTYJE.
Tel. 422-3535

MANAGEMENT
Do you like working with people — 
but don’t like selling? Can you 
accept an income of $1,800—$2.500 
per month? If vou are strong & 

decisive call-
JETTA CARLETON 

887-9190

PRODUCTION
Pipe solderer and welder. Vacation 
pay and many Company Fringe bene

fits. Pav based on skill.
Call for interview and test 

THERM ATj CARE
Div. MTDWp<;co Eni“mri«<- 
1650 N. ELSTON. CHICAGO 

489-5800

EXPERIENCED SPRAYER 
for conveyor line — small parts.

Enerienced wood workers.
JAY GEE WOOD PRODUCTS 

243-9074
between 8:00 A.M. to 5:00 P.M.

SPRTNGMEN
Four Slide Toolmakers — Experien
ced Too wages — constant overtime 
Drngram -4- hnsnitalization -4- mm- 
olete benefits. Modern nlant Excellent 
opnortiinitv for growth with ranidly 

growing wire formina comnanv.
543-5040 nhonac onnn 7’30 am - P nm 
ADVANCE WIRE PRODUCTS. INC.

255 Laura-Dr. Addison. Ill.

KEY PUNCH
Experienced 0?U-129-nc><) Excellent 
working conditions Prince benefits.

Contact PETERS
254-2518

RELIANCE TRADING
3716 So. IRON ST.

š. m. birželio mėn. 9 d. McKay 
mokyklos patalpose.

— Mareareta Garbin iš Hoff
man Estates. Ill., ilgametė Nau- 
iienu skaitvtoja, persikėlė į La
keland, Fla.

— Emma Sprindis, gw. 
Naujienų kaimvnvstėje, lan
kėsi administraciioie ir iteikė 
vaiui 10 dol. Ji vra gimusi 
Biržų apskr. prie pat Latvijos 
sienos, kur ffvventoiai mokėjo 
lietuviu ir latviu kalbas, žie
mos mėnesiais mokėsi rusiško
je mokvkloie. nes nei lietuviš
kos, nei latviškos tada ten vi
sai nebuvo. Lietuviškai skaity
ti pramoko namuose, o gerai 
išmoko čia Amerikoje, visą 
laika skaitydama Naujienas, 
kurias laiko geriausiu lietuviu 
laikraščiu. Apgailestauja, kad 
ios senoji tėvynė Lietuva ir jos 
žmonės vėl turi nešti rusų oku
paciją. “Mes visi turime vie
ningai dirbti, aukoti ir auko
tis, kad ji vėl būtų laisva, kad 
lietuvybė Amerikoje klestėtų”, 
— pareiškė ji.

♦ Skulptoriaus Jokūbo Dagio 
kūrinių paroda atidaroma šį va
karą Čiurlionio galerijoje. Pa
roda vyks visą savaitę iki balan
džio 15 d. Pats dailininkas yra 
atvykęs iš Kanados ir bus paro
dos atidaryme. Paroda atidaro
ma šį vakarą, balandžio 6 d.
8 vai. vak. (Pr).

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALS 

Namai, žemė — Perdavimui

PASKOIXJS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KĖJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — N0TAR1ATAS — VERTIMAI 

RlSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa- ■ BUTŲ NU AMA VIM AS. ĮVAIRŪS 
jamų namas Marquette Parke. Po 6 DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583. JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
:-----------------------------------------------PARDAVIMAS.

VISAS MŪRINIS 2 METŲ
6 kambarių namas su 3 miegamai
siais. Ąžuolinės durys ir medis, kiet- 
medžio grindys. l¥z vonios, Įmontuo
tos krosnys, centrinis oro vėsinimas, i 
Aluminijaus langai ir sieteliai, 2 ma
šinų garažas, 51-mos ir California apyl.

776-6032

BY OWNER
6 room brick with 3 bedrooms and 

2 car garage on 32’ lot. 
Call 476-5520 after 6 P. M.

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tol.: RSpublic 7-1941

M. A, Š III K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

!

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

scan

A
tt»SURA8»C^

j State rarrc hre and Casualty Company

A. A L. INSURANCE & REALTY 
A. LAUKAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

♦ Naujasis Jurgio Gliaudos 
romanas “SUNKIAUSIU KE
LIU” įdomiai vaizduoja Lietu
vos nepriklausomybės pradžią 
— mūsų tautos ryžtą eiti nuosa
vu laisvės keliu, M. Sleževičiaus 
vyriausybės sudarymą, savano
rių pašaukimą ir kita.

Išleido Dr. K. Griniaus Fon
das — % J. Urbelis, 1649 No. 
Broadway, Melrose Park. Ill. 
60160. (Pr).

♦ Chicagos Lietuvių Taryba 
š. m. balandžio mėn. 15 dieną, 
sekmadienį, 3 vai. popiet, Chi
cago Savings and Loan salėje, 
6245 So. Western Ave., šaukia 
metinę KONFERENCIJĄ.

Visos organizacijos, sudaran
čios Chicagos Lietuvių Tarybą, 
prašomos atsiųsti savo atstovus. 
Taip pat, visi lietuviai, kurie in
teresuojasi ALTOs veikla, mie
lai prašomi į konferenciją atsi
lankyti.

Atskirai kvietimai nebus siun
tinėjami.

Laukiame visų atsilankant!
Chicagos Lietuvių Tarvba 

(Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

j mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga- 
j ražas. Gage Parke. $33,500.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. 
Moderni kabinetų birtuvė. Naujas 
gazu šildymas. Alum, langai. Gara
žas. Arti mūsų. $22,900.

1 AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS, Gage 
Parke. Alum, langai. Gazu šildymas. 
Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 

•garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin
kos kaina.

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

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
:5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOJ Įrengtas sausęs beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo- 
•a.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar- 
ąuette Parke. Kaina $9,900.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytoio darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federaliniu ir valstiios pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX' 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. S. AUT8 RSBMILBERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbu atliekamas sąžiningai 

i ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai
nos nebrangios.

' 3518-24 W. 63 rd Street, Chicago. UI.
I TEL. — 776-5888

Anicetas Garbačiauskas, sav.




