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K LIETUVOS KATALIKU KRONIKOS
LTSR Respublikiniam Prokurorui, Kopijos: LTSR švietimo 

Ministerijai, šakių raj. švietimo Skyriui, šakių raj. VK Pirminin
kui, šakių raj., Lukšių parapijos tikinčiųjų tėvų pareiškimas. 
Vilniuje 1970 metais leidykloje “Mintis” išleistoje J. Aničo ir J. 
Rimaičio knygelėje “Tarybiniai įstatymai apie religinius kultus 
ir sąžinės laisvę” rašome, kad “Kiekvienas pilietis gali išpažinti 
bet kurią religiją arba neišpažinti jokios. Bet kurių teisių atė
mimas susijęs su išpažinimu kokios nors religijos, panaikinamas“ 
(17 P.).

“Sąžinės principo reikalavi
mai: 1) kiekvieno piliečio teisė 
išpažinti bet kurią religiją; 2) 
teisė atlikti kulto apeigas...; 6) 
piliečių lygiateisiškumas, nepai
sant religinio priklausomumo” 
(15 p.).

“Tarybinė vyriausybė visada 
ryžtingai kovojo ir kovoja su val
džios aparato darbuotojais bei 
piliečiais, pažeidžiančiais religi
nių organizacijų bei tikinčiųjų 
teisės. Sąjunginių respublikų 
baudžiamuosiuose kodeksuose 
yra specialūs straipsniai, numa
tantys atsakomybę už tikinčiųjų 
•ir netikinčiųjų piliečių sąžinės 

, -laisvės principų nusikalstamus 
pažeidimus” (24 p.).

“Komunistų partija ir tarybi
nė vyriausybė nurodo, jog rei
kia vienodai griežtai vykdyti ir 
tuos tarybinių įstatymų reika
lavimus, kurie užtikrina religi
nėms bendruomenėms ir dvasi
ninkams veiklos laisvę, nepažei
džiant bažnytinių kanonų ir dog
mų ribų, o tikintiesiems visas ga
limybes pilnai pasinaudoti kon
stitucine tikėjimo laisvės 'teise. 
Socialistinė valstybė draudžia 
bet kokį administravimą, gru
bumą, netaktiškumą religinių 

- kultu, jų -tarnų bei tikinčiųjų 
atžvilgiu. Bet koks trukdymas 
atlikti religines apeigas,, jeigu 
jos atliekamos nepažeidžiant įs
tatymų apie religinius kultus, 
laikomas baudžiamu nusikalti, 
mu. Sutinkama su Lietuvos 
TSR baudžiamojo kodekso 145 
straipsniu, kliudymas atlikti re
ligines apeigas, jeigu jos near
do viešosiąs tvarkos ir nėra su
sijusios su kišimusi į piliečių 
teises, baudžiamas iki vienerių 
metų laisvės atėmimu arba pa
taisos darbais tam pačiam lai
kui, arba iki vieno šimto rublių 
bauda”. (31 p.).

žr. Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo nuta
rimą “Dėl Lietuvos TSR Bau
džiamojo kodekso 143 straips
nio taikymo” — “Tarybų socia
listinės Respublikos Aukščiau
sios Tarybos ir Vyriausybės ži
nios”, 1966 m. gegužės 20 d., Nr. 
14, p. 183—184).

Vatikano II Visuotinis Baž- 
niočios Susirinkimas savo nuta
rimuose, kuriais remiantis Lie
tuvos vyskupai, suderinę su kul
to įgaliotiniu, 1968 m. “Vaizdo” 
spaustuvėje Vilniuje išleido “Li
turginį maldyną”, ragina ir pa
moko tikinčiuosius kuo aktyviau 
dalyvauti religinėse apeigose. To
dėl mes tėvai drauge su savo 
vaikais bažnyčioje klūpome, 
giedame, tyliai meldžiamės, at
šaki nė j ame garsiai įvairius at
sakymus, einame procesijose, ne
šame jos reikmenis. Mūsų vai
kai klupo arba stovi pas altorių, 
mes, tėvai, Šalia jų ir 1.1. Mūsų 
vaikai nėra jokie bažnyčios tar
nai. Jie yra Šiliniai jos lanky
tojai ir pamaldų dalyviai.

Tačiau su dideliu liūdesiu mes, 
tikintieji tėvai, pergyvename 
skaudžiu neteisybę ir diskrimi
navimą. Už tai, kad mūsų vai
kai, kartu su mumis, tėvais, da
lyvauja religinėse apeigose, Luk
šių vidurinės m-los vadovybė 

ir mokytojai juos įvairiausiais

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

LOS ANGELES. — Sekma
dienį buvo prisaikdintas nau
jas Los Angeles miesto meras, 
jau 37-tas, Thomas Breadley. 
Priesaiką priėmė buvęs Aukš
čiausiojo Teismo pirmininkas 
Earl Warren, dalyvavo 2,500 
kviestų svečių. Tai pirmas Los 
Angeles juodas meras, išrinktas 
nemaža dauguma, nors negrai 
mieste sudaro tik 18%. Senasis 
meras Sam Yorty iškilmėse ne
dalyvavo. Jis atostogauja ir va
žinėjasi Aliaskoje.

.MADRIDAS. — Didžiulis li- 
beria Airlines keleivinis lėktų- = 
vas laimingai nusileido Madrido 
Barajas aerodrome, nors pakilda
mas jis buvo pametęs du nusi-’ 
leidimo ratus. Lėktuve buvo 351 ■ 
keleivis. Aerodrome buvo imta
si visų gelbėjimo priemonių, ta
čiau jos nebuvo reikalingos.

TEHERANAS. — Irane įvy-įdėl abipusio ir balansuoto kariuomenių numažinimo,. Sovietams 
ko stiprus žemės drebėjimas, ta- priešinantis, žod-i “-balansuoto”- sutikta-dš pavadmimo išimti.

Labai tikslus žemės satelitu sekimo aparatas 
sviedinio didumo šviesos tašką 25,000 myliu 

kos Oro Gynybos

Baker - Nunn kamera, kuri gali nufotografuoti 
Aparatas yra naudojamas šiaurės Ameri- 

bazėje, Cold Lake Aliaskoj.

SPALIO MĖN. PRASIDĖS DERYBOS 
DĖL KARIUOMENIŲ SUMAŽINIMO

VIENA. — Praėjusį ketvirtadienį Nato ir Varšuvos pakto vals- 
. tybės paskelbė, kad susitarta spalio 30 d. pradėti derybas dėl ka
riuomenių sumažinimo centrinėje Europoje. Kol kas dar nesu
sitarta su sovietais dėl konferencijos darbotvarkės, nors derybos 
vyko penkis mėnesius. Vakarų valstybės nusileido, dėl derybų pa
vadinimo. Anksčiau buvo siūloma derybas -pavadinti derybomis

čiau jo stiprumo laipsnis ir cent
ras liko nežinomi, nes pirma- Komunistų valstybės įrodinė- 
sis sūdrei^imas 'sudaužė*Te- jo’ kad to žodžio buvimas kon- 
hęrano universiteto geofizikos j ^rencn°s pavadinime gali reikš-
dapartamento instrumentus ir 
matavimo aparatus.

BUENOS AIRES. — Atpratęs 
nuo drėgnos Argentinos žiemos, 
išgyvenęs 17 metų Ispanijoje, 
buvęs diktatorius Peronas su
sirgo gripu.

AUBURN, N. Y. — šiame 
mieste japonų bendrovė pradėjo 
statyti naują plieno liejyklą, ku
rioje dirbs apie 250 žmonių. 
Auburn miestas turėjo nema
žai bedarbių ir pats miesto me
ras pakvietė japonus statyti lie
jyklą, pažadėdamas palankius 
savivaldybės mokesčius.

ti, kad komunistai sutinka su 
Amerikos siūlymu iš < anksto. 
Amerika reikalauja, kad maži
nant kareivių skaičių, sovietai 
iš Europos išvežtų didesnį skai
čių kareivių, negu amerikiečiai 
išveža, nes sovietų kariuomenė 
būtų atitraukiama tik kelis šim
tus mylių, kada amerikiečiai iš
važiuotų už vandenyno. Sovie
tams lengviau būtų tuos karei
vius į Europą atgabenti, negu 
Amerikai.

Vakarų valstybėms nepavyko 
įtraukti į konferencijos dalyvių 
skaičių Vengrijos, kur sovietai

WASHINGTONAS. — Chrys- laiko 40,000 kareivių. Sovietai 
ler automobilių'bendrovė prane- įrodinėjo, 
šė Aplinkos Apsaugos agentu- centrinėje Europoje, bet pietų

kad Vengrija nėra

rai, kad iki 1976 metų bendrovė 
negalės patenkinti visų oro Sva
rinimo reikalavimų automobi
liams.

Europoje.

Sovietai 
rybų dėl kariuomenių mažinimo, 
tik Amerikai pastačius sąlygą, 
kad ji nedalyvaus Helsinkio Eu-

iš viso nenorėjo de-

būdais persekioja, su jais gru- ropos Saugumo konferencijoje, 
biai elgiasi, iš jų tyčiojasi, gąs- jej sovietai nenustatys datos
dina, diskriminuoja: kariuomenių mažinimo dery-

a) Mokyt. Vaišvilienė I kla- toms, šie pagaliau sutiko. Sovie- 
sės mokiniui Juozui Naujokaičiui tams labai rūpi, kad Helsinkio 
už tai, kad jis buvo bažnyčioje. konferenci  j a palaimintu-ir pri- 
ir dalyvavo pamaldose, prie visų|pažintų dabartines Europos sie- 
klasės mokinių (berniukų ir nas. Helsinkio konferencijoje 
mergaičių) pamokos metu liepė dalyvaus 35 valstybės, o kariūo- 
nusimauti kelnes, gulti ir sakė: menių mažinimo — 19 valsty-

— Gausi diržų už tai, kad bu- bių, iš kurių 11 bus pilnais na
vai klūpėti prie altoriaus. Tokių Į ri-ais su sprendžiamąja teise, o

kariuomenių mažinimo dery-

LOJALŪS DALINIAI NU 
2-TĄJJ- ČILĖS ŠARVUOČ 
SANTIAGO. — Prezidentas Allende Čilė 

tūros rūmus, kurių sienos pilnos skylių ir 
riausybei lojalūs kariuomenės, daliniai apst 
kilimą prieš valdžią pradėjusį šarvuočių pul 
aentūros tęsėsi tris valandas. Dar nežinia, 
žuvo, tačiau policija pranešė, kad keturi ei1 
šimtai buvo sužeistų. Prezidentas Allende 
stovį ir pažadėjo nubausti sukilėlius, pakėlu 
sėtą Čilės vyriausybę.

Alto atstovas 
išvyko į Helsinkį

-ČIKAGA. — Amerikos Lie
tuvių Tarybos atstovas dr. Jonas 
Genys šeštadieni išskrido į Suo
miją, kur Helsinkyje turi pra
sidėti Europos Saugumo jcon-^ 
ferencijos pirmieji posėdžiai. Dr. 
Genys Helsinkyje bandys prieiti 
prie konferencijos delegacijų. 
Jis nusivežė daug medžiagos 
apie Lietuvos okupaciją ir da
bartinę jos padėtį. X

mokytojos* žodžių nugąsdintas 
vaikas ėmė verkti.

b) Mokslo dalies vedėja mokyt. 
Martišiūtė VIb klasės mokinį Ro- 
laną Tamulevičių mokė tiesio
giniai pikto darbo — liepė iš
gerti kunigui bažnytinį pamal
dose vartojamą vyną ir vietoj 
jo pripilti vandens,

c) Mokyt. Vanagienė atėjusi 
pas Vn kl. mokinio Rimo Didž- 
balio tėvus aiškino jiems, kad 
jeigu jų vaikas padarytų ir ga
na nemažą nusikaltimą, tai vis 
mažiau būtų nusikalsta, negu 
klūpėjimas prie altoriaus. (E)

(Bus daugiau)

kitos 8 bus stebėtojos.
Santykiams tarp Vakarų ir 

Maskvos vis gerėjant, Olandijos 
vyriausybė pasiūlė Nato tarybai 
naują tos sąjungos tikslų ir prin
cipų projektą, kuris Nato sąjun
gą priderins prie naujo atoslū
gio, pabrėžiant sąjungos nau
jus tikslus: demokratijos ir žmo
gaus teisių saugojimą, sociali
nio teisingumo, atsilikusių ša
lių globą ir paramą.

HONG KONGAS. — Sovietų 
poetas Evgeny Jeftušenko važi
nėja po Azijos kraštus, kur jis 
renkasi kūrybai medžiagos.

buvo, atidėta
SPRING FIELDAS. — Illi

nois legislatūra vėl nepriėmė šio
je sesijoje loterijos Įstatymo, 
nors atrodė, kad jis turi pakan
kamai rėmėjų. Projektas siūlė 
pardavinėti bilietus po 50 centų 
ir sudaryti 100 milijonų sumą. 
Iš tos sumos 45 milijonai tektų 
laimingiesiems .bilietams, kiti- 
45 mil. dol. eitų į valstijos švieti
mo iždą. 10 milijonų būtų ski
riama loterijos administravimui. 
Projektas nepraėjo, nes jame 
loterijos administravimas buvo 
pavestas gubernatoriui Walkers. 
Su tuo nesutiko respublikonų 
partijos atstovai ir pasiuntė pro
jektą atgali komitetą perrašyti.

Sėdėjo kalėjime 
už kito darbus

SEATTLE. — Vyras pareika
lavo iš Washington© valstijos 
kompensacijos 235,000 dol. ir 

■’greičiausia tą sumą gaus, nes 
prokuratūra padarė klaidą. Mi
chael Christie buvo nuteistas 
trim metais kalėjimo už gazoli
no stoties apiplėšimą. ’ Jis teis
me kaltu neprisipažino, bet vis- 
vien buvo pasodintas į kalėji
mą. Po kiek laiko policija pa
gavo kitą vyrą, kuris prisipa
žino, kad jis apiplėšė gazolino 
stotį. Jis irgi buvo nuteistas, 
tačiau pirmajam kaliniui Chris
tie niekas nepranešė apie bylos 
reikalų pasikeitimą. Christie 
turėjo atlikti bausmę. Išėjęs iš 
kalėjimo, jis. ieško kompensaci
jos.

NEW YORKAS. — Greit JAV 
pastatai pasipuoš “skraidančio
mis lėkštėmis”, nes RCA pradė
jo gaminti lėkščių pavidalo te
levizijos antenas, kurios bus iš
keliamos virš stogų. Antenos bus 
21 colio skersmens, 6 colių aukš
čio.

Brazilija kviečia 
Čikagos biznieriks

• ČIKAGA. — čia lankėsi Bra
zilijos ekonominio planavimo mi- 
nisteris Joao Paulo dos Reis’ Vel- 
loso, atsivežęs Čikagos banki
ninkams ir biznieriams pasiūly
mų stiprinti ekonominius ryšius 
su Brazilija.

Brazilija yra padariusi didelę 
pažangą ir tik Japonija laisva
jame pasaulyje turi didesnį eko
nomikos augimą. Infliacija bu
vo pristabdyta, darbo našumas 
pakilo, skolos sumažėjo ir per 
paskutinius trejis metu Brazi
lijos užsienio prekyba atnešė 3.5 
bil. dol. perteklių, paaiškino ČK 
kagos biznieriams brazilų mi- 
ništeris.

Sovietų lėktuvo 
nelaimė Jordane

AMMANAS. — Bekildamas iš 
Jordano sostinės aerodromo su
dužo sovietų keleivinis lėktuvas 
TU-134 su 77 keleiviais ir 7 įgu
los nariais, žuvusių 8 žmonių 
tarpe trys žuvo name, kurį lėk
tuvas nušlavė, nespėjęs pakilti 
Į orą. Sužeistų skaičius siekia 
79. *•

Sužeistų tarpe buvo princesė 
Dina, karaliaus Husseino išsi
skyrusi pirmoji žmona.

CAMBRDIDGE. — Kanadoje 
viešinti karalienė Elzbieta ir 
princas Pilypas susipažino Cam
brige mieste, Ont., su Anne Lo
uise Howell, kuriai Šiais metais 
sukako 100 metų.

NEW YORKAS. — American 
Can Co. susitarė su Bulgarija 
statyti jai greitą dėžučių gamy
bos įmonę, kuriai Bulgarijoje va
dovaus amerikiečiai.

. seimo rinkimai
BELFASTAS. — šiaurinės 

Airijos asamblėjos rinkimai ne
davė aiškios pergalės jokiai svar
besnei partijai. Asamblėjoje bus 
78 nariai. — Buvusio premjero 
Brian Faulknerio unionistų par
tija laimėjo 28 vietas. Dešinio
jo sparno “lojalistų koaliciją”, 
vadovaujama pastoriaus Ian Pa
isley, gavo 22 vietas. Svarbiau
sioji katalikų grupė — socialde
mokratų ir darbiečių partija ga
vo 19 vietų. Nuosaiki “santar
vės” grupė, kuri turėjo patrauk
ti nuosaikiuosius balsuotojus iš 
katalikų ir iš protestantų tarpo, 
tegavo 8 vietas.
; Įdomu, kad balsuotojai neiš
rinko nė vieno radikalų, norslBį . 
kandidatus buvo išstatę Ulsterio 
Gynybos — protestantu sąjun
ga ir slaptos airių katalikų gru
pės. Balsuotojai karštuolius at
metė, tačiau iš asamblėjon iš
rinktų atstovų bus nelengva su
daryti vyriausybę ir -nustatyti 
bendrą valdžios politiką.

Saulės užtemimas
LAKE RUDOLF. — Totali

nis saulės užtemimas matėsi .161 
mylios platumo- ruože centrinės 
Afrikos valstybėse. Nors Keni
jos valdžia jau kuris laikas aiš
kino savo gyventojams apie už
temimą, jis sukėlė paniką kai
muose. Kai kurie kaimai ištuš
tėjo, nes jų gyventojai įsitikinę, 
kad saulė užgeso tik jų vietovė
je, kurią jie dabar laiko nelai
miu ga ir nesutinka ten gyventi.

Užtemimas sukėlė galvosūkį 
paukščiams, kurie sutupė nak
čiai, kuri šį kartą truko tik 7 
min. 4 sek. Grupė mokslininkų, 
norėdami ilgesnį laiką stebėti vi
sišką saulės užtemimą, sėdo į 
britų-prancūzų supersoninį lėk
tuvą Concord ir lėkė juo mėnu
lio metamu šešėliu iš vakarų į 
rytus. Jiems pavyko užtemimą 
stebėti 74 minutes.

Amerikos mokslininkai iššovė 
j 100 myliij aukštį raketa Aero- 
bee, kuri turėjo filmavimo apa
ratą užtemimui filmuoti.

Harvester bizni? 
su sovietais

ČIKAGA. — Internationa] 
Harvester bendrovė, kuriai So
vietų Sąjungos vyriausybė da
vė leidimą atidaryti Maskvoje 
biznio įstaigą, paskelbė, kad pa
sirašyta dar viena prekybos su
tartis. Sovietai iš Harvester 
perka 35 kompresorius dujų tur
binoms, kurios visos kainuoja 
25 mil. dol.

Prieš kelis mėnesius Harvester 
pardavė sovietams 450 sunkiųjų 
vikšrinių traktorių.
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Pr. Gasparonrs, I. Pėterienė, V. 
Sakalauskas.

Didžiojoje parapijos salėje 
buvo visa grupė meno mėgėjų, 
išstačiusių paveikslų ir kitokių 
dailės darbų. Štai jie: V. Moc
kutė, J. Šlapelytė, S. Mockevi
čienė, S. Pinkus, R. Matulaitytė, 
I. Brazdžionienė, P. Valiulienė, 
R. Narbutas, J. Puikūnas, V. Ba
rauskas. Dailės mėgėjams buvo 
skirtos trys dovanos — premi
jos. Poeto B. Brazdžionio pir
mininkautos komisijos nutarimu 
Jas gavo: Brazdžionienė, Matu- 

S'.mąs Kudirka ir jo žodžiai ąo- Jaitytė ir Šlapelytė!

l^r. Bręzhnev7 
Free ^he Baltics

Tokia ąntrąšte Herąld Exa-

ž.e^.io 19 dienos redakcinį straips-

Laikraštis primena, jog Berž- 
• nevo ir Nixono susitikimas su
tampa su 33-čią metine sukakti
mi. kai Rusijos armija įsiveržė 
į Lietuvą, Latviją ir Estiją ir

Iškeliant pavergtųjų laisvės 
troškimą editoriaįe primenamas

vietiniame teisme pasakyti, rei
kalaujant Lietuvai laisvės.

Editoriąjo baimėje primena-' 
ma kongreso rezoliucija Pabal
tijo laisvės reikalu jr pageidau
jama, kad prez. Nixonas susi- 

’ tikime su Brežnevu ją panaudo
tų.

L y lietuvių Diena
y' £v. Kazimiero pąrąpija birže- 

■r- -Hio 24-tą surengė dvidešimtą me
tinį parengimą Lietuvių Diena 
pavadintą.

Programa buvo įvairi, plataus 
turinįo. 'Ypač gausu paveikslų 
parodų. Atskirose mokyklos kla
sėse .savo darbus huvo išstatę 
šie dailininkai: Pr. Baltuonis, 
Rasa Ąrbaitė, J. Andrašūnas,

Dėmesio verti buvo losangelie- 
čių pašto ženklų mėgėjų gausūs 
įvairių pašto ženklų rinkiniai, 
pąrodos salėje išstatyti.

Koncerto programa atlikta 
Marshall mokyklos auditorijoje. 
Nežiūrint vasaros karščių pu
blikos buvo labai daug.

Parapijos komiteto pirminin
kas P. Speecher, pradėdamas 
programą, pakvietė solistę Bi
rutę Dabšienę sugiedoti Ame
rikos himną. Toliau programai 
vadovavo aktorius Vitalis Žu
kauskas, iš New Yorko. Jis pa
deklamavo porą eilėraščių, tarp 
jų ir Birutės Ppjęel.evįčiutės pre
miją laimėjusį apie trėmimų bir- 
žeįį. O .kitų menininkų progra
mos protarpiuose V. Žukauskas

z

New .Yorko East River Drive fotografes pastebėfo ant gatvės levnpv stvlpg haiandfiy .susi rin
kimą ir padarė šią nuotrauką.

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ UETI VIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBOTŲ « NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovp Biržiškos ^Senyjy Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuvišku knygų kebas.

.Kietais viršeliais pristos knygos kaina-yra.tik S3,Q0, minkšt. §2-50.
Knyga Jums bus pasiųsta, jei^atsiusite pinigus šiuo adresu:

/NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608.

I Lietuviams reikalinga literatūra
.Kiekvienas lietųvjs, kukiam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių 'gerbūvis/ privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas gahma užsįsakyti "Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- i 
leidžiant .Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir. gyvęnimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobes viršeliais kaina 4 dol. i

l Ąyįėrya.s, PASKUTINES .POSĖDIS.; Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos . Lietuvos diehos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikėiciąs koipubizniOzklastingumas^ pavergiant tautas ir 
ąspienis. .274) psl. ^4.00.

jčtKAGJETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakųp§ę, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuoše, 
Klaipėdoje ir Palangoje. 'Vaizdūs aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir jką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU } VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota' foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

< D. Kuraitis, KELIONĖ ] ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- , 
^tariaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropp propaganda bei 

užmaskavimai. Abi knygos .parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
y. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 

psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū- 
[ rini gyvenimą. Skurdi 'tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui. J

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi,' skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 

> 52 p§L $1,00.
Į -Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST./ CHICAGO, ILL 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant
I čėkį ar piniginę perlaidą.

pasakojo įvairius juokingus nu
tikimus, juos komiška vaidyba 
puošdamas, linksmino publiką.

Svečias solistas Arnoldas Vo- 
ketaitis padainavo nemažai ari
jų trejetą lietuviškų dainų, kar
tu pagal arijų turinį atlikdamas 
ir vaidybą. Solistui pianinu pri
tarė Raimonda Apeikytė. Ji sd- 
vo gabumus pademonstravo so
lo paskambindama porą kūrinių.

Ingos Tumienės paruošta jau
nimo šokių grupė pašoko ketu- 
rius tautinius šokius. Darnus, 
geras paruoštas vienetas, šoko: 
D. Araitė, K. ir P. Kiškytės, V. 
Kevalaitytė, I. Leonavičiūtė, K. 
Šepetytė, A. Vilkaitė, L Žukaitė, 
A. Gricius, Ą. Mikuckis, K. Rei- 
vydas, S. Stančikas, R. Stočkus, 
A. Tuminas ir R. Žukas. Akor
deonistas Rimas -Polikąitis. j

Birželio 24-ta — Joninės? Pa
rapijos klebonas Kučingio var
das Jonas. Tad jis koncerte pa
sveikintas daina. Yra ir ųž ka 
sveikinti, tik jis sugeba tiek 
daug publikos į metinius paren
gimus sutraukti, paruošti įdomią 
programą. Koncertas baigtas 
Lietuvos himnu. . _

Dėkodamas publikai, meni-

šiomis dienomis išvykus iš vien didžiųjų medžių galūnės, 
miesto galima nemokamai pa- bet ir vietomis krūmai, 
siklausyti koncerto, kokio dau
gelis savo amžįuje nebegirdėsJ 
Tai cikadų koncertas, grojamas 
per ištisas dieas lapuočių miškų

Tokio koncerno teko prisiklau
syti praeitą antradienį Palos 
Heights Forest Praserve ir, at
rodo, kad tęsis, jis dar kurį lai
ką, mažų mažiausiai dar šį .sa
vaitgalį. Nors tų “muzikantų”

kiek rudenimis ten pribyra ąžuo
lų gilių, bet medžių galūnėse jų 
milijonu milijonai tebekelia ves
tuves, skubėdami’ atlikti. šreįnĮQs 
pareigas — apvaisinti ir saugiai, 
padėti milijonų'milijonus kiau
šinių, iš kuri# turės išsivystyti

17*md;ų. ; r
Pirmiausią ąpię patį “koųęęr-.

Dar tebeartėdamas į mišką 
pajunti ore kažkokį monotoniš
ką vientisinį' šniokštimą, kurio 
jokiais žodžiais, negalima apsa
kyti, dėl to geriausia pačianrpa-

Cikados nėra gražūs vabalai. 
Iš tolo lengva juos palaikyti šir
šėmis, tik tas skirtumas, kad ci
kados yra labai nerangios ir 
skrenda panašiai kaip vištos. Iš 
viršaus jos tamsiai mėlynos su 
išsprogusiomis raudonomis aki
mis ir “plastikiniais” sparnais. 
Aparia geltoną su juodomis sker
sai Idriuželėmis, labai panašiai 
kaip didžiųjų širšių (širšūnų). 
Ką jos veikia žemąi, sunku pa- 
-sakyti, nes visos rodo norą lip
ti ar.ąkristi ankštyn į medžių 
galūnes, kur jų ištisi spiečiai 
skraido zuja. Atrodo, kad jos 
jau yra savo pareigą atlikusios 
ir nukritusios mirtį...

£tai .dviejuose mažuose krū- 
meliuoąe ant lapų stovi dvi ci
kados. Viena jų labai melan
cholišku balsu retkarčiais su
cirpia garsu panašiai kaip “chr- 
chrchr-ouu”. Pirmoji “gaida” 
trunka dvi, antroji vieną se-

kundę. Antrame krūmelyje sto
vinčioj! atsako ganu “khir— 
kiur... kiur” (labai panašu į ką 
tik gimusio kačiuko kniankimą). 
Bet nei vienas nei kitas nejuda 
nė iš vietos. Atrodo, kad jie yra 
jau “po vestuvių” ir belaukia 
neišvengiamo galo. Kad taip 
yra, rodo čia pat aplinkui ant ta
ko ir žolėje pribirę nebegyvi va
balai ir jų tarpe dar bandantieji 
pakilti ar rėplioti, žodžiu, me
džių galūnėse vykstanti gyveni
mo puota yra lydima totalinės 
mirties medžių apačioje...

Miške cikados spiečiasi ne vie
nodai, tad ir jų choras vietomis 
silpnesnis ir tolimesnis, vieto
mis tiek ryškus, kad net ausyse 
to garso “pilna”. J

Motina gamta yra visiškai ne
suprantama. Kiekvienai gyvybės 
rūšiai yra jos nubrėžtos gyveni
mo taisyklės, bet nesupranta
miausiai — cikadoms. Kokia 
prasmė ir reikalas kalėti per sep
tyniolika metų giliai žemėje ir' 
laukti ;tų keleto dienų, kurios 
joms duotos kaip kompensacija. 
Ir kaip kruopščiai toms kelioms 
dienoms ruoštasi! Užsiaugina
mas' tvirtas chitino ar plastikos 
kevalas, ganėtinai tvirtas, kad 
galėtų per poros pėdų žemės klo
dą jšsirausti laukan. Išsikasęs 
toks padaras nieko nedelsdamas 
kabinasi į artimiausią medį ir 
daugiau ar mažiau palipęs stip
riai visomis šešiomis kojomis įsi
tveria į medžio žievę ir pradeda 
spausti savo, kuprą, kuriai- pra
plėšus vargais negalais pro • tą 
plyšį, išsiveržia kevale subren
dusi pilna cikada, tik dar be spar
nų. Ir. čia .nęapseįna be aukų. 
•Medžių stiebuose paliktų išna
rų skaičiuje rasi būtinai ne vie- 
ną kitą, bet dešimtimis tokių, 
kur cikada ,pro savo kevalo, ply
šį neįstengusi išlysti ir negyvai 
užsikankinusi. Tos-išnaros la
bai panašios į mažyčių vėželių 
kevalus. Visa drama ta, kad čia 
pat, kur dar vos prieš savaitę

kitą išsivaduota įš kiauto, už
siauginta puikūs sparnai, skrai
dyta viršum girių dausose ir pa
simaudyta saulės spinduliuose, 
kaip niekam nebereikalingos at
matos jos numestos žemėn pra
nykti. Kad gyventi jų norėta, 
rodo tas faktas, kad pakėlus nuo 
žemės patetiškai rezignuptą, H-

sigauna, pradeda sparnais plaz
denti ir mesta oran — atrodo, 
su dideliu malonumu bando skris 
ti aukštyn, bet nedaug skridu
si leidžiasi žemyn tarp nebekru
tančių cikadų lavconų. Jos nie
kam nekenkia ir savo vestuvių 
.puotos metu vargu ką “valgo”. 
Visa, kas nemalonumą sudaro, 
kai toks ųerangus sparnuotis 
brungzdamas nutupia ant kal- 
nięriaus, o ypač kai pataiko už

nių apykaklę!
Kam kam didžiausias šiomis

ir į cikadų lesimo kpntęstą miš
kų sąųgpnėse suskrenda visokių 
paukščių, bet daugiausiai var
nėnų — ištisos šeimos ir gentys. 
Išlepėliai, jie dabar lesa tik švie
žią” cikadieną. Nors ant žemės 
negyvų ir gaištančių dar gyvų 
cikadų vietomis yra daugiau kaip 
gilių rudens metu, bet neteko 
matyti, kad kuris paukštis bent 
vieną jų mėgintų ragauti.

šį savaitgalį patartina praleis
ti užmiesčio parkuose! J. Pr.

_ KENOSHA, WiS.
Iš ALTo skyriaus veiklos

-Kenoshos ALTo skyriaus val- 
.dyba po vykusio Kenoshoje 
“1941 m. ;trėmiinų minėjimo”, 
minėjimo dalyvių aukas sumoje 
aštuniąsdešimties (80,—) dole
rių nutarė perduoti ALTo cent- 
_rui panaudoti lietuviškiems rei
kalams. K.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI & 

‘•NAUJI E^N O S E1’

KAVA £V4rrWAkJAO ytAVIM-lAA

ninkams, bažnyčioj per Pama-l/siklausyti ir tai: padaryti kiek—
das pamokslą sakiusiam jėzui
tui B, MarkaiČiuf bei virtuvės ir 
vaišių Rafbihinkėm ir'darbinin
kam, parapijos -klebonas Kučin
gis priminė, jog koncerto salėje 
yra du generolai ir jų žmonos 
— černiai ir Raštįkiai. Jie pa
prašyti atsistoti. Publika ploji
mais juos sveikino.

žvelgiant į Liet. Dienų pra- 
^eitį, pastebimas žymus jų sulie
tuvinimas — apsieinama be sve
timtaučių kalbėtoju, be svetim
taučių iškilių asmenų. Tačiau 
dainų programoje vyravo sveti
mųjų kalbų žodžiai.

lietuvi y ngipai 
jau ne lietyviy

Prieš 14 metų čia buvo nema
žai erzelio ir savotiškos kovos. 
-Grupė pairapijonų, susipykusių

vienam patartina, kadangi kitą 
tokį “koncertąti bebus galima 
girdėti /tik po 17 metų, tai yra 
1990 metais! . - .

mena vandens iš tvenkinio kri
timą, tik- jo--“gaida” .^ąiištesnė 
negu krintančfrv vandens. -Tiks
liausiai būtų palyginti >— kas 
yrą girdėjęs vaikus, žaidžiant 
žirnių į .skardinę įpylus. Tokių 
skardinių su žirniais .tūkstąnčiųs 
visame miške brazdinant efek
tas cikadų “koncertui” būtų pą- 
našiausias, bet reiktų ^imtų tūk
stančių ar jnilįjpng tokių “in-I 
strumentų” norint turėti garsą, 
panašų cikadų “koncertui”.

Turint laiko, įdomu yra stebė
ti tų keistų padarų elgseną išį 
arti. Jų yra “pilni” medžiai, ne

1 U- 3- Qowriwiwrt does bc: p.. edvcniseiM&t.
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Energy crisis or not
more drivers, as usual, are on to the highways during the 
summer months than at any other time of year. While they 
have ho problems with ice and winter’s other obvious 
hazards, perils, summer driving has its own hazards. For 
safe and sane summer, State Farm Mutual Automobile 
Insurance Co. suggests drivers keep four key tips in mind.

3 Don’t speed on wet 
roads. Heavy tain .makes 
a thin film of water on 
pavement. Tires of a 
.speeding car may sud
denly “hydroplane,” rid
ing on the fi|m which 
acts as a lubricant be
tween tire and pavement.

2 Never no never drive 
barefoot. Bare or wet 
feet can too easily slip 
off gas and brake pe
dals. — r.

4 Check tire pressure 
regularly. DO NOT 
LOWER for summer 
driving. Low pressure 
generates more heat by 
hexing sidewalls, Wnding 
Jo damage tires while 
making steering more 
difficult.

1 During evening fogs, 
keep headlights bn low 
beams. High beams 
bounce back to blind the 
driver.

State Farm Automobile Insurance bendrovė šiais piešiniais duoda automobilistams patarimus, 
kaip vadinėti vasaros mėnesiais; f z

su klebonu, ėmėsi rungtyniautų 
ir nugalėti parapijos vadovą. Bu-; 
vo suordanizuota bendrovė lie-į 
tuvių arba bendruomeniniams 
namams, .nupirkti.. J.^6Q anetų 
gruodyje tokie namai iškilmin
gai atidaryti, išdidžiai tariant,: 
jog tai bus lietuvių' namai ir kar
dinolas jų negalės atimti.

Apie tuos lietuvių namus ke-< 
lėtą kartų esu Naujienose rašęs, 
Už įžvalgą, jog tie namai lietu-: 
vių visuomeninei 'bei kultūrinei' 
veiklai netikę, esu užsitraukęs 
iš kai kurių to sumanymo vyk-; 
dytojų amžinos nemalonės, nors 
paskutiniais keleriais metais tieį 
patys bendruomenininkai pripa
žino tiesą: įvairūs jų suvažia-^ 
vimai, pagerbimai rengiami ne 
lietuvių namuose, bet privačioje 
vieno lietuvis svetainėje.

Dabar lietuvių arba bendruo
meniniai namai parduoti. • Pir
ko korėjiečių religinė grupė. Ten 
gyvena jų kunigas ir'bus mal-' 
dos namai. Lietuviai ftsikraūstė.

Sakoma, jog šiek tiek uždirb
ta, tačiau, pardavimo išlaidas at- 
skąičįųs, išmokėjus kai kuriems 
valdybos nariams algas, pelnas 
nebūsiąs didelis. Liepos pradžio
je bus dalininkų susirinkimas ir 
sprendžiama, ką daryti —'pirk
ti kitus namus ar kitaip bendro
vės likimą pakreipti ? r

4 J. Klauseikis

Great 
American 

Dream 
Machine.

America is the place that is made 
out of dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come .true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster'than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan whereyou work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American
'Tam will be a reality. *

Take stock in America.
Nqw Bonds mature in less than six years.

Now E Bond* pay 5*» % interest when bold to 
maturity of 5 year*, 10 month* (4*3 the first < 
year). Bonds are replaced if lost, atoUn. er fl 
destroyed. When needed they can be cashed ★ 
at your bank. Interest is not «rrbfect to state ® 
or local income taxes, and federal tax may 5 
be deferred until redemption.

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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ZIGMAS I. CURA-

PRISIMINUS
(Tęsinys)

Kadangi. Malakauskis nesku
bėjo dėl tokio skandalo daryti 
išvadų, tai tuometinis rekto
rius, katalikų vadas, krikščio
nių demokratų partijos šulas, 
prof. dr. Stasys Šalkauskis, 
pats būdamas 100% džentel
menas, tinkamai reagavo, pa- 
.reikšdamas švietimo ministe- 
riui dr. Jokantui, irgi krikščio
nių demokratų šului, jog jis 
pats atsistatydinsiąs, bet kartu 
universiteto senate nebus, ir 
tokiu būdu privertė Malakaus- 
kĮ pasiliuosuoti bent iš dekano 
pareigų, tebepasiliekant ir to- 

■ liau kanonų teisės profesoriu
mi ir teisėju Kauno kurijos 
moterysčių bylose. Apie tai yra 
paminėjęs ir prof. Grinius 
“Lietuvos Universitetas 1579 
— 1803 — 1922” psl. 366.

Profesorius, veterinarijos dak 
taras Elijas Nonevičius vieną 
kartą Į savo dvarelį buvo susi
kvietęs svečių iš kaimyninių 
dvarponių lenkų, bet pats stai
giai pakviestas turėjo išvykti

pas ligonį. Grįžusiam profeso
riui sveikinantis su svečiais 
viena viešnia šyptelėjo: “kaip 
tamsta gali gydyti žmogų, bū
damas gyvulių daktaras?”

— Stok ponia, ant keturių, 
tai pamatysi, kad riša kas yra 
kaip pas gyvulį. Tai kodėl tuo
met aš negaliu gydyti ir žmo
gų!” Vykusiai atsikirto prof 
dr. E. Npnevičius.

Prof. J. Žilinskas, egzami
nuodamas studentę tarp kita 
ko palietė nuostabų ir keistą 
reiškinį, kai įvyksta pas žmo
gų ar pas gyvulius kūno dalių 
ar organų padidėjimas, kar
tais ir labai žymus, pavyzdžiui, 
gyvačių žiotys gali nepaprastai 
išsiplėsti. Todėl jos gali praryti 
didelius .'maisto gabalus. Ypatin
gai tuo pasižymi pitonai — gy
vatės, kurios praryjanesukram 
tytą visą kiaulę, šunį, veršiu
ką ir virškina savaitėmis ir jl- 
giau. Taigi pas pitonus išsiple
čia atitinkamai ne tik žiotys, 
bet ir skilvys.

Kupranugaris irgi gali mė

I

s

r

Pietę* Korėjos vaikai lenktyniauja Sebule. Jy automobiliai varomi baterijų ir greičiausiai, gali 
važiuoti 12 my.iy per valandą. • - •

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

INSURED
^O DO

_ SAVE AT

Mutual Federal 
Sayingsand Loan

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

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

ON SAYINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

IX. 15.' atleistas, išvvko iš Lie-

Paid and LL ftf 
Compounded 
QUARTERLY

Per Annum

NOW INSURED TO 520,000

O T A SUSIVIENIJIMAS 
^1 y A lietuvių -k. AMERIKOJE

jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir’ išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams. ■ *

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00. ;

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

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

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
v • veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus^

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

SLA

anatomiją. Galite 
kokį įspūdį teikė 

kurie tai maty-

kai prof. Žilinskas

nesiams apsirūpinti vandens
dideliais kiekiais. Panašių pa- tuvos ir 1928 — 35 dirbo komu- 
vyzdžių yra daug ir pas žmogų. nistinėj£ Rusijoje Erivanės ve- 
Akies lėliukė, arba vyzdys bai- terinarijos inst., 
mės atveju padidėja tris kart. 
Taigi prof. Žilinskas ir klausia 
studentę: “Pasakyk koks or
ganas padidėja 20, 10, 3”. . s 
Studentė varžydamosi vis at
sako: “Man nemalonu pasaky
ti”. Tuomet profesorius jai pa
sako ir pagaliau klausia, kas 
li/> karto padidėja, ir pats 
tuoj irgi atsako: “Ot tai dabar 
jau tas , apie kurį tu visą lai
ką galvoji__ ir prostata”.

Prof. dr. Jurgis Žilinskas, 
kaip didžiai pasišventęs savo 
darbui, universiteto kūrimosi 
pradžioj, dėl patalpų trūku
mo iš savo buto per žmonių pil
nas gatves, lavoną ant pečių 
užsidėjęs, nešdavosi į paskai
tas studentams aiškinti žmo
gaus kūno 
Įsivaizduoti 
praeiviams, 
davo.

O vėliau,
jau turėjo daug lavonų ir įsi
rengė atskirą pastatą lavonams 
preparuoti, daugelis šposau- 
dami bandė jį erzinti, jog ten 
smirda ir todėl nemalonu už
eiti, tai profesorius piktai atsi- 

. kirsdavo,, -jog gyvas žmogus 
smirda, bet ne jo gerai prepa
ruotas lavonas.

Taigi 1920 metais, kai buvo 
Įkurti Kauno Aukštieji kursai, 
kurie vėliau tapo universitetu, 
sunku buvo ir studentams ir 
dėstytojoms ir trūko mokslo 
priemonių, pastovių patalpų 
užsiėmimam ir kt. kiekvienas 
dėstytojas versdavosi pats, kaip 
išmanydamas. Todėl pavyz
džiui ir anatomijos dėstytojas 
prof. Žilinskas savo bute vir
tuvėje paruošdavo žmonių ske
letus. ..

Kartą studentas atėjo su rei
kalu pas profesorių. Duris ati
darė jo dukrelė. Studentas pa
klausė mergytę, ar namie jos 
tėvelis? — Tėvelis labai užim
tas: virtuvėje verda žmogų.

Kaip teko čia laikraščiuose 
pastebėti, Neolituanų vadas, 
geležinio vilko aktyvus narys, 
tautininkas, studentų atstovy
bės pirmininkas, vėliau diplo
muotas inžinierius, profesorius 
dekanas Vidmantas pasitar
naudavo Gestapui, o vėliau ir 
komunistu slaptoj tarnyboj ir 
komunistu partijos nariu.

Prof. Leonas Gogelis yra pa
minėtas Lietuvių Enciklope
dijoj ta prasme, kad panaiki
nus yeterinarijos skyrių, 1928.307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu: !
l

I 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

o 1935 — 37 
Kievo veterinarijos inst., 1937. 
VI. 15 grįžo Lietuvon ir po tri
jų mėnesių mirė. Iš tikro, .jis 
A. Panemunės pušyne ant suo
lelio nusišovė.

Paskutinėmis dienomis lan
kėsi universitete. Teko paste
bėti jo nervingą išsiblaškymą. 
Bet, spėju, ne beprotybė prive
dė* prie nusižudymo. Gal ne
gavęs darbo ? Kalbėta, — gal 
komunistų gražintas kaip šni
pas?

Universiteto vyr. asistento gyd. 
Jono Brundzos mirtis Palan
goje taip pat nepaaiškinta, 
būtent amerikietis Romanas 
nušovė dėl meilikavimo su jo 
žmona. Steponaitis Bronius 
yra , kad nusinžudė, bet rei
kia pridurti, kad įsipainiojęs 
į baltųjų vergių prekybą. Bu
lota ir Grybas pasakyta — na
cių sušaudyti, bet turėjo pa
minėti, kaip tardymu išaiškin
ta, jog lietuvių įskųsti. Dėl 
prof; Kuzmos irgi kalbama, kad 
nusinuodijo, bet nors būtų pa
minėta kokia nesąžiningą ir 
žiauri kampanija prieš jį buvo 
vedama; Enciklopedijose turi 
būti ir kitais atvejais yra tiks
liai nušviečiama panašios ap
linkybės, pavyzdžiui, apie Go- 
golį, Nietzshe, Shumann, Bu
lotą (savo nedraugu įskųstas, 
vokiečių žiauriai nužudytas 
Vilniuje). .Dėl prof. Būgos yra 
paminėta dėl darbo gausumo, 
prirašytina ir dėl sunkių dar
bo sąlygų, aplinkybių iri kad 
mirė gavęs smegenų piktybių 
naviką. Biržiškienė - šemytė, 
prof. M. Biržiškos žmona, nu
siskandino. Manau, tik labai 
maža dalis čia mano pastebėta.

Be to, ir asmeniškam Zig
mo Gūros trumpam aprašyme 
yra net dvi stambios klaidos. 
Aš suteikiau žinias, jog dirbau 
1923 — 44 Lietuvos universite
to kanceliarijoj, neminėda
mas pareigų, parašė viršinin
ku, bet aš esu buvęs iš pra
džios buhalterio pareigose, — 
todėl man nemalonu prieš tei
sininką Mackevičių, kuris irgi 
buvo kanceliarijos viršininku 
iki 1929. VI. 1., antra, spaudoje 
pradėjau bendradarbiauti dar 
judamas prieš Veiverių moky
tojų seminariją, Seinų miesto 
mokykloje.

Prof. dr. Kuzma buvo idea
listas, pasišventęs artimui ir 
demokratijos principams. Die
ną naktį be tinkamo poilsio 
dirbdavo universitete, skaity
damas paskaitas ir kaip chirur
gas teikdamas medicinos pa
galbą kitiems. Vargšams ne
turtingiems duodavo pinigų 
vaistams, o apie daktaro hono
rarą ir kalbos su jais nebuvo. 
Aišku, tik iš pšsišventimo pa
gelbėti kenčiančiai Lietuvai, jis 
sutiko būti ‘liaudies” seimo 
nariu.

Be to, bolševikai norėjo pa
naudoti jo populiarumą. Ir 
tokia kampanija prieš jį už tai 
buvo suorganizuota. Kai tei
kėjo jį ginti — dingo prikalbi- 
nėtojai. Jo jautri širdis neiš
laikė ir be laiko mirė.

Daugelis kalba, esą, ji Hti-

ko ne širdies smūgis, bet jis 
nusinuodijo. Laidotuvėse pa
aiškėjo jo garbė. Minių mi
nios susirinko. Lietuvoje nie
ką tiek nelydėjo numirus. Nors 
jis buvo laisvamanis ir social
demokratas, bet “iškovojo”-jį 
laidoti su bažnytinėmis apeigo
mis. Kunigai sakė graudžius 
pamokslus, tuomet ja upripa- 
žindamo jo nuopelnus, žmo
nės verkė. Greičiausiai liūdėjo 
ir tie, kurie jį persekiojo, nes 
neteko įprasto tam tikros rū
šies darbo; iš pasalų kąsti. -'Pri
simenu, kartą su juo vaikščio
jant Panemunės miške prasita
riau, kad žmonės dažnai tiek 
blogi, jog jo pastangos ir pa
sišventimas išnaudojome ap
gaulei. Jis pakratė galvą ir at
sakė: “o vis dėlto aš taip dary
siu ir toliau!”

Kalbėdamas taip Kuzmai, aš 
turėjau galvoj, kad tenka susi
mąstyti dėl visur pasauly įpras
tos tvarkos, kurią dažnai le
mia asmens, toleruoją sistemą 
klestinčiu didžiausiu neteisin
gumu, puošiant gražiais žo
džiais , o iš tikro milijonai be
darbių, alkanų, vargšų, nekal
tai suvaržytomis laisvėmis, 
teisėmis ir greta visa ko perte
kę su gengsteriškomis pajamo
mis, kurių gyvenimo būdas ne 
tik nuolat pasipiktinusiai mini
mi ir laikraščiuose, bet kasdien 
akivaizdžiai matoma ir tikro
vėje .Pilna įvairiausių nusikal
tėlių ir blogos valios žmonių, 
kurie kliudo ramiai ir teisingai 
gyventi ir dirbti.

(Bus daugiau)

J. J. Marchalonis iš Laborato
ry of Molecular Immunology, 
The Walter and Eliza Hall In
stitute of Medical Research, P. 
O. Royal Melmourne Hospital, 
Parkville, Victoria, Australia 
yra bendraautorius straipsnio 
apie gavėjo ir antigeno tarpu- 
veiksmį limfocite, kuris yra pa
skelbtas leidinyje Transplanta
tion Procedings, tomas 5, nr. 1 
1973 m. kovo mėnesį.

Vainutis K.- Vaitkevičius iš 
Wayne State University School 
of Medicine Oncology Dept., De
troit, Mich., yra bendraautorius 
trijų pranešimų, kurie buvo pa
daryti kovo mėnesį The Ame
rican Society of Clinical Onco
logy metiniame suvažiavime:

palyginimas jaknų arterijos in- 
fusijos su sistemine chemotera
pija pacientuose su jaknų vėžiu, 
įvertinimas 5-fluorouracilo pra
ilgintos infusijos ir bolus 6-fluo- 
rouracilo išsiplėtusio vėžio išei
namoje žarnoje gydyme, įverti
nimas sujungtos ir pagal eilę ląs
telės n uodijančiof chemotera
pijos išsiplėtusiame krūties vė
žyje. Saulius šimoliūnas
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"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO \

DRAUGAS IR BIČIULIS '

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- į 

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

: Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirma lame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.08.
Abi knygas gausite, jei pinigus pastysite tokiu adresu: .

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje. $4.00 dabar tik$3.00
Minkštais viršeliais tik- ;___________ :__-__ $2.00

Dr. A. J. Gusscn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik$1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 

money orderi.

.1739 So. HALSTED ST- CHICAGO,’iLL. 60608

■l
J

dar duodame dovanų

1800 9o. Halsted St

UNIVERS

1 — MAUJIBNO1, CH1CASO 8, ILL.— MONDAY, JULY 2, 1973

Mes švenčiame 50 m. sukakti 
Mokame iki 6% Dividendus ir

Universal 
SAVINGS

(

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

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

t

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

■

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

TeL 421-3070

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

Chicago, Hl. 60608
NA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

IM
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other USA localities 320.00 per year, 
311.00 per six months, 36.00 per 
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Zimanas - kiečiausioji lietuvių rykšte
Honanas Zimonas, Kardimakščių dvaro valdytojo 

sūnus, nepriklausomoje Lietuvoje laisvai baigęs aukštuo
sius mokslus ir turėjęs valstybinę tarnybą, tapo gerašir
džių lietuvių pačia skaudžiausiąja rykšte. Anksčiau jis 
skundė lietuvius, Maskvos satrapams rašinėjo praneši
mus net prieš kai kuriuos Lietuvos komunistų partijos 
narius, o dabar jis aiškina, kaip reikia tuos pačius versti 
rungtyniauti prie sunkiausių darbų ir kokiomis priemo
nėmis juos dar labiau išnaudoti.

Rusai buvo nuleidę Zimaną į Rūdininkų girias, kad. 
pradėtų organizuoti partizanus. Jis slapstėsi tose giriose 
ir Maskvai pranešinėjo, kaip jis planuoja išleisti agitaci
nį laikraštėlį, “kviečiantį žmones sukilti' prieš vokiečius. 
Partizanai turėjo kelis susirėmimus su vokiečiais, bet 
Zimanas tuose susirėmimuose nedalyvavo. Jam buvo 
svarbiau pranešti Maskvai, kas tose giriose darėsi, negu- 
dalyvauti kovose prieš nacius. Kada raudonoji armija, 
okupavo Vilnių, tai Zimanas buvo ten nuvežtas ir įparei
gotas redaguoti komunistų partijos organą Tiesą. Jis 
susivežė į Vilnių pačias geriausias spausdinimo mašinas, 
atimdamas jas iš privačių spaustuvių, ir įsireiigė pačią 
geriausią spaustuvę okupuotoje Lietuvoje.

rius. Šį komunistinio melo ir šmeižtų- dienraštį jis reda
gavo iki 1970 metų. Maskva, patikrinusi kelis jo neapy
kantos pilnus skundus, mtayt, nutarė jį skirti kitoms 
pareigoms. Kapsuko universitete Zimanui buvo pavesta 
leninizmo katedra. Beredaguodamas Tiesą, jis studijavo 
ir baigė Maskvos universiteto “komunistinės filosofijos” 
skyrių. Jis visą laiką buvo toks ištikimas Maskvai, kad 
jam leido kartu su kitais rusais žurnalistais atvažiuoti į 
Ameriką ir pasižiūrėti, kaip čia žmonės gyvena. New 
Yorke jis stengėsi nuteikti Amerikos žydus Maskvos pu
sėn. Jis aiškino Amerikos:-žydams, kad jis pats yra žy
das, bet jis lietuvius šokdina, kaip tiktai jis nori. Matyt, 
kad New Yorke padaryti pareiškimai Maskvai nepatiko. 
Netrukus jis buvo atleistas iš Tiesos redaktoriaus pa
reigų,

Iš dienraščio Zimaną atleido, bet jį kartu su Gelba- 
chu, Ukrainoje gyventi bijančiu komunistu, paskyrė, te
oretinio partijos žurnalo “Komunisto” redaktorium. Jis 
paruošia instrukcijas Lietuvoje veikiantiems komunis
tams, jis nurodinėja, ką jie turi daryti ir ko nedaryti, o 
dabar, kada atėjo laikas išspausti žymiai daugiau iš pa
vergtos Lietuvos darbininkų, tai Zimanas duoda instruk-

cijas Lietuvos UukraiUnwkams. Zimanas buvo pakvies
tas į partijos centro komiteto plenumą, kad pasakytų pa
grindinę kalbą apie labai lėtai Lietuvoje einantį lenkty
niavimą. Zimanas turėjo drąsos tvirtinti, kad žurnalis
tai kalti, jeigu lietuviai nelenktyniauja darbo baruose. 
Zimanas žurnalistams šitaip pasakojo: •

“Labai svarbus žurnalistų uždavinys yra padėti 
darbo žmonių kolektyvams didinti darbo našumą, 
spartinti technikos pažangą, plėsti gamybos kolek
tyvų ir mokslininkų ryšius. Šiems klausimams spau
da skiria nemaža dėmesio, tačiau straipsniai, kores
pondencijos dar kai kada būna pilkoki, jiems trūksta 

-problematiškumo, ne retai už skaičių ir procentų ne
matyti žmogaus. Spaudos darbuotojai turėtų sutelk
ti visas jėgas, kad kuo giliau ir plačiau būtų parody
ta didžiulė įtampa rungtyniavimo metu, įtampa su 
visomis aplinkybėmis ir gyvais žmonėmis”. (Tiesa, 
1973 m. birž. 10 d. 2 psL).
Komunistas Zimanas, pataręs partijos centro komi

tetui, kas daryti, kad privertus lietuvį darbininką spar
čiau dirbti, jis patarė įsteigti specialų institutą, kuris rū
pintųsi vien tik lenktyniavimo problemomis. Zimanas 
mano, kad į minėtą institutą turėtų būti įtraukti profesi
nių sąjungų atstovai, dabar tvarkantieji lenktyniavimo 
reikalus. Jis nori, kad institute būtų ir mokslininkai, ku
rie rūpintųsi moksliškai pagrįsti “socialistinio lenktynia
vimo” problemas. Zimanas turėjo progos skaityti įvairių 
<nygų apie socializmą, bet nei vienas socializmo šalinin

kas nekalba apie darbininkų lenktyniavimą. Tuo tarpu 
Maskvos valdovai. Zimaną įtikino, kad be lentyniavimo 
niekais eina visa sovietinė ekonomija. Jeigu valdovai ne
išmoks priversti darbininkų lenktyniauti, tai? visoje so
vietų imperijoje bus dar didesnis badas, negu bet kada 
juvo žmonijos istorij oje.

Zimanas taip aklai tarnauja Maskvai, kad jis nepa
galvoja apie pagrindinius socializmo dėsnius, Jis žino, 
Tad socialistinė santvarka turi palengvinti 'darbininkų 
darbo ir gyvenimo sąlygas. Rusijos komunistai nepajėgę 
tų gyvenimo sąlygų pagerinti Jeigu ne JAV, tai šis pa
vasaris rusams būtų- buvęs labai sunkus, nes- sovietų val
dovai, primetę valstiečiams biauriausią prievartą, nemo
ka pasigaminti pakankamai duonos.. Sovietų valdžia pra
nešė JAV agrikultūros sekretoriui, kad rusai šiais me
tais taip pat užpirks didelius javų; kiekius. Nuodugniai 
išsikalbėjus, sovietų valdovai prisipažino amerikiečiams, 
kad jie nepajėgia-pasigaminti geram derliui-reikalingų j 
trąšų. Vist sovietų planuotojai užmiršo, kad trąšų klausia
mas yra pagrindinis; Jie nepadarė, planų trąšoms gamin
ti. Jie rado reikalingų medžiagų, ir energijos gaminti 
tankus Naserio generolams, bet jie užmiršo zuperį.

Sovietų planuotojų padarytas klaidas Zimanas nori 
lietuvišku? prakaitu, išpirkti Jis pataria partijos- centro 
komitetui ieškoti būdų, kaip moksliškai būtų galima iš
spausti daugiau prakaito-iš Lietuvos darbininko ir val
stiečio. Jis jau žino, kad paruošti penkmečio planai dar
bininkams duonos neduos, todėl, jis dabar kalba apie dar 
didesnį išnaudojimą, apie tarpusavį darbininkų rungty
niavimą ir apie dar spartesnį' lenktyniavimą. Bet tai yra 
tiktai, didesnis darbininkų išnaudojimas, bet joks socializ
mas. Socialistai kovoja prieš išnaudojimą, kad ir bolše
vikišką.

GARSINK IT ĖS NAU JIENOSE

MOŠŲ RŪPESČIAI IR UŽDAVINIAI

KO TRŪKSTA MŪSŲ JAUNIMUI
P. STRAVINSKAS

nias santykiuose tarp savęs ir 
apskritai su pagarbos- vertais 
žmonėmis?

Irgi nemandagiai. Apie tai 
yra rašęs ir a. a. Jonas Kardelis 
savo Nepriklausomoje Lietu
voje, dar 1966 metų vasarą, 
aprašydamas tais metais Chi
cago j e įvykusį kongresą. Ap
rašydamas lietuvaitės gražuolės 
išrinkimą, jis pastebėjo matęs 
salėje jaunus vyrus įsiręžusius 
ir besėdinčius patogiose kėdė
se neužleidžiant moterims vie
tų. Jis ir man padarė priekaiš
tų, kad aš aprašydamas kon
gresą, to blogio aikštėn nekė
liau. Gal gi tas priekaištas bu
vo ir pagrįstas. Todėl aš, turė-

(Tęsinys)
II. — GRAŽAUS 

IŠSIAUKLĖJIMO STOKA
Houston Policijos Departa

mento humanistinės taisyklės, 
patariančios tėvams, girdint 
savo vaikus tariant negražius 
žodžius, jų nedrausti, o tik iš 
to pasijuokti, kaip atrodo, “sųr 
žiningai” pildomas ir daugelio 
mūs lietuvių tėvų. Sprendžiu 
iš to, kad mūsų jaunimo tarpe 
matau daug labai nemandagių 
vyrukų (mergaitės, rodos be 
priekaištų).

1) Kaip elgiasi mūsų jaunie
ji su savo tėvais, netgi ir su 
motinomis?

Sakyčiau, šiurkščiai, ne- man
dagiai, nors yra ir. gražių iš
imčių. Mums, daugiui vyres
niųjų tas daro slegiantį įspūdį. 
Ypač nemalonu stebėti vaikų 
šiurkštų nemandagų elgesį su 
motinomis, pvz., kad ir “iš prin
cipo” nebučiuojant rankų. To 
mūsų Lietuvos kaimuose nebū
davo. Valstiečių vaikai, net ir 
be mokslo, ivisi elgdavosi su 
savo tėvais gražiai, ypač gi su 
motinomis švelniai. Mūsų net 
ir akademinis jaunimas turčių 
iš to pasimokyti.

2) Kaip elgiasi mūs jauni
mas sir vyresniąja karta vieša
jame gyvenime?

a) Labai negražiai, net sa
vo kongresuose. Tik prisimin
kime, pvz., I-jo PLJ kongreso 
“politinę rezoliuciją”, tegul ir 
senio paruoštą, bet vis dėlto 
jaunimo priimta, kur įžeidi
nėjami mūsų veikėjai, rodoma 
jiems nepagarba, net panieka 
(plačiau apie tai žiūr. mano 
sir. “Elito išniekinimas”, pa
skelbtą 1967. I. 25 d. Naujieno
se).

b) O ar gražūs buvo mūsų 
kai kurių jaunuolių pasikalbė
jimai su “Varpo” redakcija 
pernai vasarą, prieš II-jį PLJ 
Kongresą, kur irgi pasijuokta 
iš vyresniųjų ir jų spaudos? 
Kiek ten. tų pokalbininkų išdi
dumo, arogancijos! Oi, oi, oi, 
netgi ir vienos mergaitės.

c) Toliau, kiek vyresnio
sios kartos įžeidinėjimų skai-' 
tome “Akiračiuose”, kuriuos 
irgi redaguoją, daugiausia dar 
jauni žmonės? ! Tą, rodos, 
būsiu akivaizdžiai parodęs sa
vo straipsnyje “Baikime dis
kusiją” paskelbtame 1973. VI. 
22 d. Naujienose.

Tas mūsų jaunųjų šiurkštu
mas, jų nemandagumas su vy
resniaisiais ardo gražų kartų 
sugyvenimą, jo reikėtų vengti.

3) Kaip elgiasi mūsų jauni- that you implore the Soviet lea-

dainas tų minty, savo straips- 
ayje “Mandagumo klausimu”, 
paskelbtame 1966. XII. 14 d. 
Nepriklausomoje Lietuvoje, iš
kėliau daugiau tokių neigiamų 
mūs jaunimo ndmandagumo, 
jo storžieviškumo pavyzdžių, 
kaip pvz., nebučiavimą moti
nos rankų, nepasisveikinimą 
pažįstamų gatvėse ar kitur, pa
keliant skrybėlę, jaunųjų at- 
šakumų santykiuose su tėvais, 
vyresniosios kartos įžeidimus . 
jaunųjų viešose kalbose ir pan.

Ir dabar į tų visą norėčiau at
kreipti jaunimo dėmesį.

Būkime taktiški, korektiški, 
mandagūs vieni su kitais.

Mandagumas iš tikrųjų nie
ko nekaštuoja, bet už jį daug 
ko gero ir brangaus galima nu
sipirkti.

(Bus daugiau)

Lietuvių evangelikų protestantų 
laiškas prezidentui R. Nixonui

Honorable R. M. NixonThe 
Prezident of the United States 
The White House 
Washington, D. C. -
Dear Mr. President:

We the members of the Li
thuanian Protestant Council, as 
American citizens, are keenly 
intersted in your activities and 
undertakings. As stated in 1 
Timothy 2:2 we pray, “For 
kings (Presidents) and all who. 
are in authority”.

The forthcoming European 
Security and Co-Operation Con
ference in Helsinki is especially 
of great concern to us. In fact, 
the continued enslavement of 
our native Lithuania, and other 
Baltic States is at stake. We 
have a foreboding that the forth
coming conference will; touch 
Lithuania, Latvia and Estonia 
directly or indirectly.

We fell that no substantial ef- 
rort has been, made to express 
public concern over repression 
of Christians in Lithuania and 
in the other Baltic States. We 
seek your support for their free
dom of assemblage and worship 
without fear, the education of 
their children and youth in the 
Christian Faith, and the print- 

Tng press.
It is widely known, that these 

religious and political freedoms 
are written into the Soviet 
Unions’ Constitution and gua
ranteed by law. This is a theo
retical fact. But Mr. President, 
you are more aware of the fact 
that these freedoms exist only 
on paper but are not permitted 
in practice.

Thus,, we. sincerely request

ders to allow freedom of religion 
in Baltic States — to serve God 
without fear and discrimination.

May we at this time express 
•full confidence and support to 
you and your staff in these cri
tical times.

For the Lithunian Protestant 
Council:

The Lithunian Baptis Church: 
Mr. Martin E. Nauburas;- The 
Lithuanian Evangelical Luthe
ran Church (L. W. F.) r The 
Rev. Ansas Trakis; The Lithua
nian Evangelical Lutheran 
Church (Missouri Synod). The 
Rev. John W. Josupait; The La- 
thuaniai Methodist Church: The 
Rev. Kostas Burbulys; The Li
thuanian Evangelical Reformed 
Church: The Rev. Stasys Neį
manąs, General Superintendent.

REIKALINGI ASISTENTAI

Ateinančiais mokslo metais 
Pedagoginio Lituanistikos In
stituto akivaizdiniam skyriui 
bus reikalingi asistentai: bendri
nei lietuvių kalbai, lietuvių lite
ratūrai ir jų metodikoms dės
tyti.

Asmens, sutinkantieji būti šių 
dėstomųjų dalykų dėstytojų 
asistentais, prašomi raštu pra
nešti Institutui šiuo adresu: 
Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, arba 
darbo dienomis, po 7 vai. vak., 
skambinti A. Dunduliui šiuo 
telefonu: 925-4076.

Instituto Vadovybė

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

JONAS DAUGĖLA

’ MILIJONAS LIETUVIŲ 
ŠAUKIASI TEISINGUMO

(Kalba pasakyta Palm Beach 
lietuviams, minint birželio 

liūdnąją sukaktį.)
3

Juk ne veltui yra sakoma, kad pasau
lyje velniui labiausiai pradėjo sektis, kad 
atsirado vis daugiau žmonių, kurie pradė
jo tikėti, kad jo iš viso nėra.

Ir kaip nebūtų keista, o visdėlto ši ko
munistų sugalvota ir jų propogandinėmis 
priemonėmis pakeista politika savo minia
tiūroje pradeda rasti kaikurio atgarsio ir 
lietuviškoje išeivijoje ir jos gyvenime. Jos 
nuodingi šešėliai jau šiandien atsispindi 
kai kurioje mūsų spaudoje ir kaikurių or
ganizacijų veikloje.

šie visi reiškiniai yra mums ypatingai 
žalingi ir pavojingi , nes jie netik silpnina 
mūsų tautos laisvinimo kovos frontą, bet 
ir taip pat bando palaužti ir mūsų politinės 
vienybės dvasią bei sunaikinti mūsų tau
tinio solidarumo ir susiklausymo pagrin
dus. /

f

Tačiau ne vien liūdesio, sielvarto ir ne
vilties jausmais mes prisimename liūdnuo
sius birželio įvykius, šios nelemtos mūsų 
šalies didžiosios tragedijos fone nepapras

to grožio varsomis išryškėja ir mūsų taur 
tos valstybiškumo genijus, jos susipratimas 
ir politinis subrendimas.

Prieš 32 metus, vos prasidėjus vokiečių 
—-rusų kai'ui, visa lietuvių tauta sponta
niškai sukilo prieš savo okupantą, vienin
gai stojo kovon ir momentaliai atstatė sa
vo nepriklausomybę, sudarydama ir pa
sauliui paskelbdama savo vyriausybę, šis 
sukilimas ir laikinosios vyriausybės paskel
bimo faktas šalia nepriklausomybės kovų 
ir savanorių pašaukimo yra tikrai vienas 
šviesiausių taškų mūsų valstybinio gyveni
mo istorijos raidoje,

Spontaniškas sukilimas ir savo vyriau- 
sybės sudarymas mums patiems ir visam 
pasauliui' ryškiai pademonstravo mūsų 
tautos politinį subrendimą, jos politinį gai
vališkumą ir pilną pasirengimą nepriklau
somam gyvenimui, šiuo atveju dar sykį 
istorijoje pati tauta pasiėmė į savo rankas 
savo istorinį likimą ir ryžtosi pati savysto- 
viai savo įgimtu genijumi tvarkytis savo 
ateitį ir ateities gyvenimą. Šie istoriniai 
įvykiai kartų-kartoms liudys, kad lietuvių 
tautos valstybinio, gyvenimo idėja yra ne
mari, jos niekas negali nužudyti.

Jeign jėga ir smurtas sutnigdo to vals
tybinio gyvenimo natūralią eigą, tai pa
kanka tik susidaryti minimalioms aplin
kos- sąlygoms ir ji vieningai pajėgia nusi
kratyti svetimųjų priespaudos ir narsiai 
stoti savo neatšaukiamos likiminės. misijos

— laisvo nepriklausomo gyvenimo. Todėl- 
netenka abejoti, kad ir ateityje mūsų tau
ta tikrai mokės pilnai išnaudoti gyvena
mojo momento visas pasitaikiusias pro
gas, o jos taurūs sūnūs nepagailės nei jėgų 
nei gyvybių išvalyti savo žemę nuo okur 
panto, ir vė.l sukurti demokratišką suvere
ninę respubliką.

Iš tautos sukilimo ir laikinosios vyriau
sybės paskelbimo fakto vėliau išsivystė vi
sa tolimesnė tautos rezistencija, kuri kraš
te pasireiškė heroiškomis partizanų kovo
mis, o laisvajame pasaulyje vieningos di
namiškos ir autoritetingos politinės vado
vybės sudarymu.

šiandien tenka visuotinai apgailes
tauti, kad naujas okupantas, į kurį pra
džioje. kaikurie buvome sudėję daug vilčių, 
sutragdė šios vyriausybės egzistenciją, vėl 
žiauriai pavergė tautą naujai okupacijai ir 
daugelį' šios vyriausybės narių ir bendra- 
darbių nukankino koncentracijos lage
riuose. Lygiai taip pat gaila, kad šios vy
riausybės veikla vėliau nebuvo atgaivinta 
vakarų pasaulyje ir taip pat tenka apgai
lestauti, kad šis- istorinės, reikšmės faktas 
ir šiandien vis dėlto nėra pakankamai iš
naudojamas mūsų tautos laisvinimo pa
stangoms sustiprinti ir mūsų tautos politi
nėms aspiracijoms patvirtinti.

Jau daugelį kartų lietuvių tauta skam
biomis deklaracijomis, bet ir ryžtinga ko
va ir didelėihis savo sūnų aukomis yra pa*

šauliui įrodžiusi savo, nemarumą ir gaiva- 
. liškumą laisvo gyvenimo troškimo dvasią.
Lietuva? lyg tas mitologinis graikų paukš- 

: tis- niekad nemiršta. Jis- tik kartais ilgiems 
metams - užmiega augštųjų kalnų skiaute
rėse, bet tik tai- tam, kad pavasario saulei 
sušvitus ir vėl pabustų ir dar garsiau dar 
skambiau sukleketuotų žydriųjų padangių 
mėlynėse.

Visa tai turi stiprinti mūsų visų viltis, 
blaškyti liūdesį ir neviltį. Tautos skaus
mingi išgyvenimai turi ugdyti visų mūsų 
vienybę ir solidarumą. Tautos kančios 
verčia užmiršti praeities klaidas, išlyginti 
visus praeities nesusipratimus ir stoti visi 
vieningai petys petin — ranka rankon. Visi 
kasdien vis labiau ieškokime, kas mus 
jungia ir šalinkime visas priežastis, kurios 
mus skaldo.

Žvelgdami į visus skaudžius birželio 
mėnesio išgyvenimus, pagarba ir rimtai 
prisimindami visus, tuos, kurie ant tėvy* 
nės aukuro paaukojo savo gyvybes, tau
riai vertindami mūsų brolių ir sesių gim
tojoje' žemėje per visus šiuos ilgus metus 
iškentėtas kančias ir kasdieninį vargą, 
drąsiai žvelgiame, kad ir niūriai ateičiai į 
akis ir visi ryžtamės neapleisti kovos lau
ko ir kantriai pasitikti bet kokius ateities 
bandymus, nežiūrint kiek daug ir kiek 
sunkių mūsų tautai Augščiausias yra paža
dėjęs.
Ir ateis vėl tas puikus margaspalvis birže*

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 3, ILL — MONDAY, JULY 2, 1873

lis, kada tėviškės gojai, šilai ir kloniai vėl 
pasipuoš jo kvapiais žiedais. Miškai, pie
vos ir paupiai vėl skambės laisvų lietuvių 
laisva daina. Laukai ir dirvos subanguos 
vešliomis vasarojų bangomis, auksinės, 
prinokę rugių varpos žadės lietuviui arto
jui vešlų derlių.

Ir vėl iš griuvėsių it kančios kelsis dar 
gražesnė, dar šaunesnė mūsų ilgesio sva
jonėmis apipinta, sapnų varsomis išsap
nuota — Tu mano brangi tėvynė — Tu ma
no Lietuva.

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite
D i e n r a š t į
“NAUJIENAI

i— Jau pasirodė knygy rinkoje 
naojausioj) Dan Kuraičio knyga

■ MAGIŠKUOJU KILIMU ;Ž
i Vilnių ;»

336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yr® P®** naujausioji, J, 

, gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie / 
> Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau- / 
i j ienas” arba užsisakius pįažtu. Knygų platin- ė 
• tojai gauna nuolaidą. ’ J

čekius, arba Money orderius reikia siųsti < r, 
i tokiu adresu: ]ri

' NAUJIENOS^ 1739 So. HALSTED STREET, \
CHICAGO 8, ILLINOIS



TELEF. PR B-«29
DU ANNA PM10NAS 

AKIM. JLUSU. MQGiM 
IF *=SM» W» 
W W. WrdStre«t

Valu ndn* pagal susitarimą

Ot K. a BAWKAS
DR. FANG C. LU 

AJCUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGU A

,M49 M. (Crawford
«Udica| Building). Tok LU 5-6444 

Antras ęfitas —
$007 WEST 83rd PLACE 

JUSTICE, IL. TeL 599-0500 
-Priima ligoniu* pagal susitarimą.

jei neatsiliepiąs, skambinti 874-8012

DR. G K. BOBEUS
INKSTŲ 4R alapumo takų 

CHIRURGIJA
I*į»f. 695-0533

Fox VaUoy Medical Center
160 SUMMIT ST. i

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. KT£R BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

24M WEST 71rt STREET 
Ofisu: JHCmloclr 44S49 

Reside 388-2233
OFISO VALANDOS:

pirmadieniai* ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
«atra<L. penktadieni nuo 1—5. treč.

1 “ ir aeštad. tiktai' susitarus.
Rez.: įl 84»73

DR. W. EISIM - fiSlNAS
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

*132 Se. Kedzie Ąvą, WA 5-2670 
valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

ahepu.' skambinti ĮM 3-0001.

DR. MNA KRAUGL- 
KRUHKEUUNAITĖ 

AKUŠERIJA ir' MOTERŲ LIGOS 
1. *61» Jp. XEDZIE AVĖ.' 

Telef. WA 5-2670. .
Neatsiliepiu — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel-: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
stzidencijos: PR 6-9801

OR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

— VIDAUS LIGŲ SPEC. .
2454 VVEST 71st STREET 

'.VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet, 
šeštadieniais nuo^.S iki IJ .vaL 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. RAHK PLECKAS
OPTOMETRISTAS "

KALBA LIETUVIŠKAI
26I3W. 71st St. — Tai.'737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"*■ ' “contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR. 

-PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71 st St.
' T«L: 925-8296

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

uždaryta.
_______Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie
niai* 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
' _____ pagal susitarimą.

V* Tumosonis, M. D., S. C
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2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
ReįdL telef.: Glbson 8-6195

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

F, ŠILEIKIS, 0. F.
VK orthopedas-protezistas 

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
W dažaL Specie Ii pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 

T*l«f~ PRospoct 64084

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

LAIŠKAS “NAUJIENŲ” REDAKCIJAI
Prašo paaiškinti “balsavimą paštu”

IM

Marquette Parite balsuojanti 
p. Dalia Bobelienė, prašo ko
misijos pirmininką p. Stasį 
Džiugą paaiškinti, kaip pas
kutinio balsavimo metu Mar
quette Parke buvo tvarkomas 
visas “balsavimo paštu” reika
las. Ji atsiuntė Naujienoms 
laišką ir prašo jį paskelbti. Ko
riai tai darome. Įdėsime ir 
Džiugo paaiškinimą, kai jis 
bus atsiųstas.

Niekur nemačius viešo pa
skelbimo Chicagos “absentee” 
balsavimo davinių (tų kurie 
buvo pasiųsti paštu Bacevičiui).

Susitikus su S. Džiugu, Mar
quette Parko rinkiminės ko-

GRADINSKAS
19 IN. TV

TIK $119.95
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9.

Tree, ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

ž. -- . - , - •

GUŽAUS'KŲ
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GnLiNYčlA 
2443 WEST 63rd STREET 

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

perkraustymai

MOVING
Leidiniai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksniumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

RQY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Kariam Avė. — 516-1220

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairiy atstūmę.
1 ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
_ TeL: FRontier 6-1882 

■■ —»—

------------ - ~ " •---------------------- ■■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

misijos pirmininku, išreiškiau 
apgailestavimą, kad rinkiminė 
komisija nepaskelbė tą “absen
tee” balsų rezultatų, nes iš tik
rųjų jie priklauso atskirai ka
tegorijai.

Visuose legaliuose rinkimuo 
se “absentee ballots” (balsuo
jantieji laiškais) turi būti už-
registruoti ir turi savo atskirą 
Tegistraciju, kiek balsavo paš- 
lu ir už ką. Pareiškiau, kad bū
tų buvęs didesnis pasitikėjimas 
ir niekas nespėliotų, ar tai 500, 
ar 700 halsų buvo gauta.

Paaiškėjo iš S. Džiugo, kad 
balsai laiškais gauti iki pasku
tinio šeštadienio (1973. 5. 19) 
buvo sumaišyti kartu su Mar
quette Parko būstinės balsais, 
kurie atėjo po tos datos, jau 
buvo atskirti ir turi atskirą re
gistraciją. Tad pareiškiau pa
geidavimą, kad bent tie rezul
tatai turėtų būti paskelbti vie
šai, kad būtų išvengta nerei
kalingų įtarinėjimų.

Tuo pačiu metu St. Džiugas 
papasakojo, kad buvo visokių 
įvykių., kad net buvo ameri
kiečių balsuotojų (rodos, kad 
minėjo 14), kurie balsavo tik 
už Bobelį ir Blinstrubą, ir kad 
jis turi jų pavardes ir adresus 
ir, jeigu norėčiau, jis parody
tų man, kas jie buvo.

X
Toliau užklausiau S. Džiugo, 

kodėl buvo siųsti balsavimo 
lapeliai tiems, kurie jų nepra
šė arba net nebuvo balsavimo 
sąrašuose. Jo atsakymas buvo, 
kad rinkiminė komisija norėjo, 
kad kuo daugiau balsuotų. 
Tas gal gerai, bet man vis dar 
neaišku, kokiu kriterijų buvo 
nustatyta, kam buvo siųsta ir 
kam ne. Kodėl neprašant pri
siuntė balsavimo lapelį tik ma
no vyrui, o ne man, nors mes 
abu esame užregistruoti Mar
quette Parke ir esame visuo
met ten asmeniškai balsavę, o 
ne per paštą. Kodėl vieniems, 
gyvenantiems vos porą blokų 
nuo balsavimo būstinės, buvo 
siųsti balsavimo lapeliai, o kai 
kuriems mano kaimynams už
miestyje, Bendruomenės na
riams — ne? Kažkaip noras, 
kad daugiau balsuotų, neside
rina su bet kokiais įprastais 
balsavimo principais ir taisyk
lėmis. Dažniausiai gi tie ku
rie negali atvykti asmeniškai 
balsuoti dėl įvairių rinitų prie
žasčių ar atstumų, padaro tin
kamus žygius, nustatytus rin
kiminės komisijos, ir jiems 
komisija prisiunčia tą teisėtą 
balsavimo lapelį.

Pergalvojus apie tuos iškel
tus pasikalbėjmo punktus, ma
nau, kad tai yra būtina ir nau
dinga ne tik man, bet ir visiems 
žinoti konkrečiai ir tiksliai vi-

AMOKYMAI IR PAAIŠKINI
Cp.-.s;.-XX;

I

mus keikia, o kenčiame. 1 Kor. 4:13.

HOME

t

i

O

MOS

Amerikos mormonai ruošiasi tradiciniam festivaliui, kuris vyksta kiek
vieną yąsarą. Viršuje dr. Harold Hansen, dramos teatro, guriame 
vaidina tūkstančiai tikinčiųjų, direktorius. Viduryje moterį s siuva 

vaidinimui kostiumus, apačioje dirba grimuotoja.

MM

ŠVENTO RASTO 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KR1KSG0NII

A4us bjaurina, o laiminame

Jei būsi ištikimas (Kristaus mokyklos) mokinys, greit pastebėsi, kad 
tobulasis laisvės įstatymas, Kristaus įstatymas, patiria visas mintis, širdies 
užmanymus ir mokina, kad nekęsdami nuodėmės, neturime nekęsti nė vie
no nusidėjėlio, bet leisti Dievo meilei tobulintis mūsų širdyse. Jeigu at
jaučiame savo širdyje nors mažiausią kartumo jausmą prieš savo persekio
toją ir apšmeižėją, turime kovoti prieš ją; nes taip darydami gausime tikrą 
pergalėjimą ir visas mūsų gyvenimas bus tinkamas ir sutinkąs su įstatymais 
Didžiojo Mokytojo, kursai pasakė: “Mylėkite neprietelius savo. Melskitės 
už tuos, kurie neteisingai jus naudoja ir (persekioja. Laiminkite ir ne- 
įžeiskite”.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th StM Chicago, Illinois 60629

tv. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

Street
6-2345-6

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

TRY9 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 

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 Lietuvis 
vardas.
- 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 Sp. Halsted Stn Chicago, Dl. 60608

——-MII «~l-l - "I I -—II 1

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima ganti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos J 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuoms šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugia, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių tuografi- . 
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 Mona^ 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 Se. HALSTED STW CHICAGO. ILL «O60«

sas priežastis ir išimtis dėl šių 
rinkimų. Tad ir prašau, kad St. 
Džiugas ar rinkiminė komisija 
viešai paskelbtų. •

1. “Absentee” balsavimo 
(laiškais) rezultatus, kiek ir 
už ką buvo balsuota (bent tuos' 
davinius, kuriuos turi).

2. Tų 14 amerikiečių' pavar
des ir adresus ir paaiškinti, ko
dėl rinkiminė: komisija priskai
tė tokius balsus.

i

3. Kokou'metodu rinkiminė 
komisija sužinojo, už ką ir kaip 
tie amerikiečiai balsavo?

4. Kokioiji taisyklėm ir kuo 
buvo pagrįsta, kas galėjo bal
suoti? Ar tikrai buvo siųsta pa
gal kitų organizacijų nai’ių są

rašus ar tik pagal pačios Bend- 
ruomenęs narių sąrašus?

Aš manau, kad žinodami 
tikrus faktus, --mes galėsime iš
sklaidyti neręikajingus spėlio
jimus ir ąteityje pasimokyti iš 
padarytų netikslumų.

Su pagarba,
Dalia Bobelienė

PRANEŠIMAI
— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul

tūros klubo linksmas piknikas Įvyks 
trečiadienį, liepos 4 d. Onos Brūzgu- 
lienės sode, 8274 £o. Kean Avenue., 
Willow Springs. Pradžia 12 vaL Bus 
skanių šiltu valgių ir šaltų gėrimų, 
-taipgi šeimininkės iškeps skanių pam- 
puškų. šokiams gros Antano Valiūno 

^orkestras. 'Kviečiame visus narius ir 
svečius atsilankyti Į pikniką ir sma
giai praleisti popietę tyrame ore’ su 
joniškiečiais.

Valdyba ir Komisija

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

MUDEKNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

JOHN RAWOT
Gyv. St. Petersburg, Fla.

Anksčiau ilgus metus gyv. Chicagoje
Mirė 1973 m. birželio mėn. 30 dieną, sulaukęs 80 metų amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Anna, gimusi Lutkas, duktė Valerie Flet

cher, jos vyras Lei*oy; sūnus Madest Rawot, jo žmona Dorothy; sūnus 
Albert Rawot, jo žmona Rose; 10 anūkų, 10 proanūkų ir daugelis kitų 
giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Antradienį, liepos 3 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. John Rawot giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

> žmona ir vaikai.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345.

ir

ALICE A. GALSKIS
Duktė Julijos ir mirusio Petro Galskio

Gyv. 6250 No. Lakewood
Mirė 1973 m. birželio mėn. 29 dieną. Gimusi Illinois valstijoje.
Paliko nuliūdę: brolis Vytant Galskis, seserėčia Marcia Digwood 

Peter Galskis, ir daugelis kitų giminių bei draugų. ' ‘

Vietoj gėlių, artimieji piašo pasiųsti auką Lamb’s draugijai arba
American Cancer Society.

Kūnas pašarvotas Drake and Son Funeral Home, 5303 No. Western 
Avenue.

Pirmadienį, liepos 2 dieną laidotuvės bus privačios.

Visi a. a. Alice A. Galskis giminės, draugai ir pažįstami ųuošir- 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį -.patar- 
navima ir atatevefldnimą.

Nuliūdę lieka:

Brolis ir pintinės.

Laidotuvių Direktorius Drake Funeral. Tel. 561-6874.

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 9744410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
T"— NAUJIENOS, CHICAGO I, JŲ___ MONDAY, JULY 2, 1973



bebėgdamas nuo policijos, suga
dino dar kelis automobilius ir

Biznierius Melwin Zahn sėk
mingai pabėgo nuo dviejų Chi- 
cagos .grobikų ir padėjo Michi
gan City policijai tuojau juos 
suimti. Suimtieji Robert Calhoun 
ir Georgr E. Ferris Indianos po
licijos buvo atvežti į Chicago ir 
perduoti federaliniam teismui. 
Pirmajam užtėtas $750,000 "už
statas, o antrajam $500,000. Jie
du neturi jpinigų ir nesitiki jų 
paskolinti, tai iki teismo abie 
teks sėdėti už grotų.

Pasirodo, kad pirmą pagrobi
mo dieną biznierius Zahn buvo 
laikomas privačiame Chicagos 
šiaurės name, o antrą dieną jis 
buvo nugabentas į Michigan Ci
ty ir ten laikomas kitame sena
me miesto name. Pagrobtas 
Zahn rašinėjo laiškus savo tė
vui, didelės vaistų bendrovės sa
vininkui, kad paruoštų pusantro 
milijono dolerių sūnui išpirkti. 
Svarbiausia, kad nepraneštų ir 
nebendradarbiautų su policija. 
Pagrobtojo tėvas tai darė. Jis 
net viešai prašė, kad policija ne- 
Isikištų.

Abu grobikai Amerikos teis
mo organams jau buYO gana ge
rai pažįstami. Calhoun buvo ku
rį laiko Cook County ligoninės 
rentgeno spindulių specialistas, 
bet dėl apgaulės ir automobilių 
vogimo netekęs darbo. Jis jau 
sėdėjo Indianos, Missouri ir ki-

tų valstijų kalėjimuose. Suimta- P“‘s susitrenkė galvą.
sis Ferris kartais dar pasivadin- i v Melvm Zahn pabėgęs nuo gro- 
davo Harris !blkų’ sustabdė automobdj, ku-

Melwin. Zahn buvo įsitikinęs,!riame važiavT° darbą baigęs po-

HELP WANTEO — mALB 
Darbininkę Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

REIKALINGAS SPAUSTUVĖS

I

kad grobikai jį nužudys, jeigu 
tėvas neduos reikalaujamos su
mos. Tėvas prižadėjo, tiktai rei- 
dėjo suorganizuoti perdavimą, 
kad “policija nepagautų”-. Pa
grobtas Zahn įtikino grobikus, j 
kad atleistų jam surištas rankas. į 
Jis keliais atvejais skundėsi, kad 
suveržimai jam "keli nepaprastai 
didelius- skausmus. Grobikai, 
gavę iš tėvo prižadą pinigus duo
ti, sutiko atrišti pagrobtojo ran- j 
kas. Jis apžiūrėjo namą ir pa- i 
naudojęs pirmą progą iššoko pro 
langą ir pabėgo. Kol grobikai 
apsižiūrėjo, jis jau suspėjo su
stabdyti Michigan City policiją, 
papasakoti, kas jam atsitiko ir 
užvesti policiją ant grobikų. 
Ferris buvo tuojau suimtas, -o 
Calhoun dar bandė bėgti, bet pa
kelta ant kojų Michigan policL 
ja ir jį suėmė.

Chicagos policija tuojau nu
siuntė helokopterį į Michigan Ci
ty ir parsigabeno Melwin Zahn, 
e Indianos policija atvežė į Chica
go abu grobikus. Teisėjui Sus
man jiedu papasakojo savo isto
rijas ir pasiskundė, kad jiedviem 
jau pradėjo nesisekti. Dabar abu 
pateko į policijos rankas, o nei 
vienas neturi pinigų. Calhoun,

licininkas. Jiedu tuojau nuvy
ko j gretą esančią policijos stotį. 
Tuojau dvi policijos mašinos įsi
sodino Zahną ir liepė parodyti, 
kur tie grobikai tūnojo. Polici-, 
jos mašinoms artėjant prie na- 

; mų, abu jau savo mašinomis ban- 
■dė pabėgti. Policijos mašinos 
ir nusivijo. Ferris bandė išspruk
ti. Jis pavarė mašiną atgal ir 
išvertė ten pat buvusį gatvės 

! šviesų stulpą. Calhoun pajėgė 
j toliau nuvažiuoti, bet kai Michi- 
gano policija paleido keturis šū- į 
vius į bėgantį grobiką, tai jis I 
sustojo ir iškėlė rankas.

Zahn džiaugiasi, kad jam pa
vyko ne tik pabėgti, bet padėti 
policijai grobikus suimti. Zahn 
šeima buvo pažadėjusi sumokė
ti reikalautus pinigus, jie jau bu
vo suskaičiuoti, bet grobikai ne
gavo nei cento. Dabar jiems gre
sia ilgų metų kalėjimas, nes jie 
iš Illinois valstijos pagrobtą žmo
gų pervežė į Indianą ir sudarė 
sąlygas federalįniam teismui įsi
kišti.

Andrulio - sūriai 
ir šaukštai

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio spausdi
nimo darbų.

Norinčius pramokti, pamokysime. Geras at
lyginimas ir malonios darbo sąlygos. Nuolatinis 
darbas. Prašome telefonuoti HAymarket 1-6100.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

1739 S. Halsted St., “Chicago, Illinois 60608
pirkti labai gero vokiško Ber- 
neese (iš Allgaeu) sūrio, ar
ba, kad ir vietinio Philadel
phia sūrio.

Pabaigai: gal ponas Andru
lis malonėtų atskleisti paslap
tį ir pasakytų, iš ko ir kaip ga
minami jo sūriai? O gal tai ži
no Farmarka J. T.?
Nuliūdęs gero sūrio mėgėjas

WANTED 
CERAMIC ENGINEER OR 

TECHNICIAN
Familiar with all phases of china or 
porcelain. Knowledge of raw mate

rials, preparation and control is 
important.

Opportunity for right person in a 
modern plant close to Chicago in a 

very desirable area.
CALL 262-2673 
after 6 P. U

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

4 DR. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 itl 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.

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraakiai. Hgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-5209

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas [vairių prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCBLS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai. 
maistas, doleriniai Certifikatai.
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NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

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

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

Chicagoje, >riemie*čiuoee Ir Kanadoje Maulienoc metams — $22.00, 
pusei m®tu — $12.00, trims menociams — $7.t0, vienam mėnesiui — $2.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei mėty — $11.00, vienam mėne
siui — €3.00. Užsienlsose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpa.

Ką šaukštai tur pridėję prie 
Andrulio sūrių arba Andrulio 
sūriai prie šaukštų?

Nagi, štai ką: paprastai žmo
nės sūrį piauna peiliu (ne'rai- 
ko — raikoma duona), bet An
drulio sūriai -sudaro išimtį, nes 
peilis apsivelia “sūriu” nelygi
nant stebulė moliu ir sūris 
trupa, tad tenka ji krapštyti 
šaukštu iš apvalkalo, kuris pa
staruoju metu virtęs dvilinkų, 
dievaži, nė kiek nepagerino 
Andrulio sūrių kokybės.

Kur liko Farmarkos J. T. 
pažadai?

Tiesa,, po Farmarkos J. T, 
atsiliepimo- Naujienose Andru
lio sūris lyg ir buvo šiek tiek 
pagerėjęs, bet tuojau pat vėl 
virto šlapiais molio gniužu
lais. Gero lietuviško sūrio mė
gėjai ilgesingai prisimena Met
rikų. sūrius! Tai buvo geri sū
riai, žinoma, ne tokie, kaip 
kad juos gamindavo Suvalki
joje, bet vis dėlto pakankamai 
geri, kad net galima buvo pa
džiovinus valgyti juos, užge
riant alučiu.

j Jei ponas Andrulis nenori ar 
Įjau negali gaminti geni sūrių, 
jtai tegul pasiteirauja pas mo.- 
kančius, nes nei man, nei kam 
kitam neapsimoka brangiai 
mokėti už prastą sūrį tik dėl 
to, kad jis vadinasi sūriu o 
ne cheese! Galima juk nusi-

CICERO
Įvairių organizacijti atstovai 

nutarė Ciceroje atgaivinti ALTo 
skyrių.

Pirmininku išrinktas, senas 
ALTo veikjas ir buvęs ilgame
tis ALTo Cicero skyriaus valdy
bos narys Dr. Afkočiūnas.

Kadangi liepos mėn. pirmas 
trečiadienis yra šventa, tai SLA 
301 kuopos visuotinis narių su
sirinkimas įvyks antrą trečia
dienį — liepos mėn. 11 d. 7 vai. 
30 min. vak., 140USo. 49 Court, 
Liberty namuose. Tikimasi, kad 
bus pakankamai pasveikęs ir 
dalyvaus Kazys Deveikis, o Ro
žytė organizuoja po susirinki
mo ir vaišes.

S. Paulauskas

WELDER
Experience necessary in Both Arc 
and Heli Arc light gauge Stainless 
Steel. Steady work — Day shift.

Insure your future.
Call Mr. ALLEN 
for appointment.

722-2200

WELDERS — JOB SHOP 
MIG (wire). Must read blue
prints. Permanent. Overtime. 
Benefits. Located in Franklin 

Park. 
766-5342

PRECISION METAL FABRICATOR 
Full Time, First Or Second Shift.
• PRESS BRAKES SET UP MEN
• HELI-ARC WELDER
® SPOT WELDERS
• MODEL MAKERS
• FOREMAN FOR SECOND SHIFT

AMOS METALS
543-2590

TOOL MAKERS 
Experienced Tool Makers and 

Machinist to build special 
Assembly Machines. 

AUTOMATION SYSTEMS
. 7338 N. LAWNDALE 

676-4343
SKOKIE, ILLINOIS

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRrospect 8-22336455 So. Kedzie Avė.
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

SAVININKAS PARDUODA Marquette 
Parko apylinkėje 5 miegamųjų mū
rini namą su formaliu valgomuoju, 
2% vonių kambariais, pilnu beisman- 
tu. Karšto vandens šilima gazu, žemi 
radiatoriai. Daug priedų, maži 

kesčiai. Virs S20,000.
TEL. 776-5578 '

REAL ESTATE — I 
Nuosavybes

— Amerikos Nepriklausomy
bės šventės Liepos 4 d. artimiau
sios dienos yra pavadintos Pat
riotiniu savaitgaliu. Ta proga 
daugelyje apylinkių įvyks para
dai ir susirinkimai su patrioti
nėmis kalbomis ir programomis. 
Gyventojai yra kviečiami prie 
savo namų iškelti vėliavas. Tra
dicinės programos įvyks Sol
diers Field aikštėje ir Michigan 
ežero pakrantėse. Ten liepos 4 
vakare bus leidžiamos įvairia
spalvės raketos.

— Albertas Obečūnas baigė 
darbinnikijos ir unijų vadovų 
kursą Roosevelto universitete.

— Committee for Reuniting 
Families, in the LSSR, USA and 
Canada, Suite 1219, 1411 Wal
nut St., .Philadelphia, Pa. 19102,

HELP WANTED — F3MALE 
Darbininkių Reikia

HOUSEKEEPERS
North Side Rectory needs two 

Housekeepers. Live-in. Color TV.
» GOOD PAY
» BLUE CROSS-BLUE SHIELD
8 PENSION PLAN.

Pleasant Surroundings.

ST. ITA’S CHURCH
5500 N. BROADWAY 271-0309

SECRETARY
Law office. Legal experience not 
necessary but helpful. Good shorthand 
and typing required. Steno experience 
necessary. New office in Chicago in

* IBM building.
Salary commensurate with 

oualification.
CALL 222-0400

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

2 aukštų mūras. Naujas gazu- šildy
mas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz
džiai. šviesus kambarys beismante.

!Mūro garažas. $29,500. J
ARTI PARKO skoningas Octagon 

OUT OF TOWN mūras. Gražiai pradėta, greit galima 
—. kitur -užbaigti. $23.900.

ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. $17,900.

4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
S36.000.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. I pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui- pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16.000

mo-

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

BUSINESS CHANCES
Biznio Proves

KOLMAR ELECTRIC .CO.
24 Hr. Service for Industry, Commerce PajamU-
and Residence.. Elect. Remodeling, j tas Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
New Inst. No job to small. Let as put Įniatykit

some light in your Life.
Call 276-4205

1624 No. KOLMAR

CHUCK & SON HEATING 
SERVICE

So. ‘Side. 24 Hr. Serv., new Instalation, 
Furnace. Cleaning. Repairs all makes, 
Gas, Oil, Coal. Quality service. — 

Reas, prices. 
Call 233-6204

9909 So. WALDEN PARKWAY

PALIKIMO MŪRAS atneša S4.000 
nuomos. Naujas eazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro‘vėsinimas. Įrengtas beis- 
mantas. 1% vonios. Garažas. į— 
$24.000. ,

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

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

HOME INSURANCE 7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai .šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9,420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% Delno.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kambarių, 
2 miegamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovants 
visoms progo ma.

3237 WEST 63rd STf, CHICAGO
Telef, 434-4660

CLEANING WOMAN 
1 OR 2 DAYS A WEEK 

Adults only. Good Pay. References.
Some English necessary.

Suburb.* 
673-1897

After 5 P. M. “Weekends all Day.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Parafes

NAUJIENOS
1739 So. HAI5TED ST.

CHICAGO, IL 60608

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

_____:______ proga. ' •

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

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

PAVARDE m VARDAS

o,.-.-:- ■

ADRESAS

PAVARDĖ

ADRESAS

IR VARDAS

į Z NAUXlfeM, «WKA9« I, ILL,— MONDAY, JULY 2, 1971

Joel Elsea, 6 m. Wichita, Kan., mokyklos mokinys, prasidėjus atos
togoms, skuba su mokykloje buvusiais daiktais namo.

CLERK - TYPIST
Experience in office routine inclu
ding dictaphone transcribing. Plenty 
of variety. Good fringe benefits. 
Salary commensurate with ability.

Call Mr. JOHANEK 
384-5600

BORG-ERICKSON CORP. 
1133 N. KILBOURN

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 00606. Tel.: VI 74447

EXPERIENCED
I, A MP SHADE MAKERS

To work in own home.
Call DAVID'S 

675-4100

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Applewood. Tel. 254-7451
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitut kraitus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archvr A*«.

Chicago, UI. MS2, Tai. YA 7-5W0 
------------- r

PENSIONER LADY 
for companion to slightly handikapped 
lady, 
king, 
tion.

Light housekeeping and coo- 
Live in quiet suburban loca- 

Room and board and 
salary.

423-1446

small

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA 

frenglu ir taisau kambarius, 
vir+uvoc. Atlieku cemento 

šaligatvius, laiptus ir t.
ZIGMAS-

TeL: 778-0838 ar 651-9625

vonias, 
darbus:

LAIKRODŽIAI IR BRANtENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 6*h STRICT 
TeU RWwblk 7-1M1

misija dėkoja visiems už dė
mesį, pastangas ir aukas, visus 
skaitytojus prašo remti Nau
jienas ir jas platinti. Visi lietu
viai yra kviečiami užsisakyti 

i Naujienas.

— Regimantas Rastis iš Brigh
ton Parko apylinkės baigė Mac- 
Cormack kolegiją.

— Robertas Rūbas išrinktas

tcl. (215) 563-3332. padeda at
kviesti iš Sovietų Sąjungos ar
timuosius gimines. Jiems gali
ma rašyti savo gimtąja kalba. 
Komitetas bendradarbiauja su 
kitomis panašiomis organizaci
jomis bei valdžios įstaigomis.

— Paulius Grižas, Waukegan, 
Ill., atsiuntė naujo skaitytojo 
Juozo Šalkausko metinę prenu
meratą. Naujienų vajaus ir pla- Korp! Kappa Delta Phi iždinin- 
tinimo bei naujų skaitytojų ko- ku Chicago State universitete. ’

CALIFORNIA SUP* KRVICE 
Taisomi auto motorai, staWilal, 

frunoHips ir t. t. 
024 So. CALIFORNIA AVB.

CHICAGO/ ILL. TEL. VI 7-M27

A. G. AUTO REBUKDSRS 
čia automobiliai Išlyginami ir nuda
romi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir geni, prityrusiu darbininku. Kai

nom nebrangios.
351M4 W. 63rd ItrHt, Chicly, IIL 

T»L. — 77M8U 
Anloftt fav.




