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d) Mokyt. Urbonienė II kl. mokiniui Vitui Pavalkiui liepė 
pasirinkti vieną iš dviejų: arba eiti į bažnyčią, arba i mokyklą.

e) Mokyt. Martišiūtė, atsinešusi į klasę meniškus religinius 
paveikslus, klausė mokinę Virgą Mikelaitytę: “Už ką Dievas 
Adomą išvijo iš rojaus? Jai neatsakius, tarė Vitai Maceikaitei: 
“Tu iš religingos giminės, tavo pusbroliai klapčiukai, tai tu atsa
kyk į šį klausimą”. Po to dar, pasityčiodama iš religijos, klau
sinėjo mokines Liutvinaitę ir Alytaitę.

f) Mokyt. Skirskytė apsilan- to. Juk žino ir vaikas, kad bet 
kiusi pas mokinio Krikštolaičio 
tėvus jiems verkšleno, kad jeigu 
jų vaikas eis klūpėti prie alto
riaus-, tai nukentės jos pensija.

g) Mokyt. Sakalauskienė, ne
ištyrus! kas kaltas, per pamoką 
užsipuolė visai nekaltą Vila kla
sės mokinį Rimą Didžbalį, sa
kydama: “Didžbali baik, čia tau 
ne Mišios!” Po tokios mokyto
jos pastabos vaikas atsistojęs 
pravirko.

h) Vaikai, kurie eina į bažny
čią klūpėti ir melstis, yra gru
biai mokytojų tardomi, jie gė
dinami visos klasės mokinių 
akyse.

i) 1972 m. sausio 22 dieną 
mokyklos sienlaikraštyje buvo 
įdėtos sekančių mokinių karika
tūros: Vb klasės mokinys 
Krikštalaitis zakristijoje klūpo 
su rožančiumi, VIb kl. mokinį 
R. Tamulevičių motina nuosava 
mašina vežasi į bažnyčią, o jis 
sako: “Aš važiuoju į bažnyčią, 
ten man smagu, len kai kuni
gas geria vyną, Uš • skambinu 
varpeliu”. Panašiai pajuokti ir 
broliai Didžbaliai.

Be to, tame pačiame sienlaik
raštyje yra įdėtas redakcijos 
straipsnis, kuriame rašoma: 
“Dievo garbintojų netrūksta ir 
mūsų mokykloje. Tokie, moki
niai žemina save, savo orumą, 
Suteršia mokyklos vardą. Tai 
dviveidžiai, veidmainiai, kurie 
savo veikla stengiasi prisitaikyti 
ir bažnyčioje ir mokykloje — 
būti ir pionieriais ir klapčiu
kais, kurie už savo chameleo- 
nišką veiklą gauna keletą ka
peikų iš kunigo saujos. Tokie 
chameleonai yra IXa kl. hoki- 
nė Alytaitė, 'VIb kl. mokinys 
Alyfa, Vb kl. mokinys Krikš- 
tolaitis, Vila kl. mokinys Didž- 
balis. Be šių bažnyčios tarnų 
mokykloje yra ir takių, kurie 
eina į bažnyčią, davatkiškai 
likinėja religines apeigas, 
INa kl. mokinė Liutvinaitė 
X kl. mokinė Staugaitytė, 
kl. mokinė D. Bacevičiūtė. Duo
kime jiems ir jų veiklai tinkamą 
atkirtį”.

Pirmasis- toks konkretus “at
kirtis” tur būt ir buvo, kad Ja
nina Alytaitė IX kl. mokinė 14 
metų amžiaus, ėjusi Lukšių val
gykloje valytojos pareigas, po 
pasikalbėjimo su jos motina 
apie vaikų ėjimą į bažnyčią, 
buvo tučtuojau atleista iš dar
bo, nors mokytojai iri anksčiau 
žinojo, kad ji dirbo valgykloje, 
bet nieko nesakydavo, tole
ravo.

Pagaliau, ar ne “atkirtis”, kad 
jaunas žmogus yra vadinamas 
chameleonu — reiškia gyvuliu? 
Ar ne “atkirtis” gąsdinimas ir 
grasinimas? Ar ne “atkirtis” 
bausti, terorizuoti už religiją, 
už tai, kad vaikas su tėvais eina 
į bažnyčią? Ar ne “atkirtis” 
einančius į bažnyčią pažeminti 
klasės draugų akyse, sudarant 
tokią nuotaiką, lyg tai .būtų 
baisus, gėdingas nusikaltimas?

Pagaliau, toks mokytojų el
gesys mokinių atžvilgiu ar tai 
nėra žeminimas savo* autorite-

koks tikėjimas yra lygus ir lais
vas. O ką jie mato iš mokyto
jų elgesio? Mes, tėvai, norime, 
kad mūsų vaikai gerbtų mus ir( 
savo mokytojus, įsigytų žinių ir 
būtų dori.

Lukšių vidurinės mokyklos 
mokytojai tikinčiųjų tėvus va-* 
dina atsilikėliais, durniais, pa-j 
vyzdžiui, mokytojas Genys ir 
mokytoja Martišiūtė Onai Aly- 
tienei sakė: “Durni jūs, tėvai, 
kad patys einate į bažnyčią ir 
vaikus vedatės”. Kaip vaikas 

■ atsisakys eiti į bažnyčią, jeigu 
tėvas ar motina jį vedasi arba 
jam vienam liepia eiti? Juk tė
vai yra atsakingiausi vaikų auk- ‘ 
lėtojai. Ar protinga ir pedago-! 
giška tad kiekvieną pirmadienį 
klausti vaiką pamokų metu: 
“Ar vakar buvai bažnyčioje?”, 
ir šeštadienį vėl jį klausti: “Ar 
rytoj eisi į
vaikas neis, kaip jis neklausys 
savo tėvų! Koks nuteikimas 
vaiko prieš tėvus! ^ Vaikas daug 
kur nepajėgs padaryti skirtu
mo. Jis tėvui /pasakys: “Tu 
durnas, tu atsilikęs,

Wuhan, Kinijoj? dyzeliniu motoru įmonės kieme tvarkingai sustatyti motorai laukia išvežimo Į 
ūkius ir fabrikus. Moteris dviračiu vežimėliu atveža naują motorą.

JAV PRIPAŽĮ STA, KAD SIHANOUKAS 
TURI RAKTA I KAMBODIJOS TAIKĄ 
WASHINGTONAS. — Amerikos vyriausybė deda visas pa

stangas užbaigti Kambodijos konfliktą dar šią vasarą, jei įma
noma, politiniu susitarimu. Kongresas, išklausęs valstybės sekre
toriaus Rogers ir prezidento patarėjo Kissingerio aiškinimų, nu
tarė atidėti lėšų sustabdymą Kambodijos karinei paramai iki 
rugpiūčio 15 d. Amerikos vyriausybė pranešė Kinijai, šiaurės 
Vietnamui ir Sovietų Sąjungai, kad Amerika nutarė priimti į 
derybas dėl Kambodijos ateities ir buvusį valdovą princą Siha
nouką. Tai yra svarbus" politikos pakeitimas. Anksčiau Amerika 
laikėsi pažiūros, kad Jik Hanojus kontroliuoja komunistų jėgas 
Kam bodi joje.

Nušovė Izraelio 
diplomatą

at- 
tai 
ir

New York Times korespon- 
tas Henry Kamm surado princą 
Sihanouką Rumunijoje ir turė
jo su juo ilgą pasikalbėjimą. 
Princas paneigė, kad jo vyriau
sybė veda slaptas derybas su 
Lon Nolo Kambodijos vyriau
sybe. Jis tačiau pripažino, kad 
Amerika, Sovietų Sąjunga ir 
Prancūzija daranti jo vyriau
sybei spaudimą derėtis dėl 
Kambodijos ateities.

Niekas mūsų neprivers bom
bomis ar politiniu spaudimu 
derėtis, pasakė Sihar^kas, 
pareiškęs pasiryžimą kovoti 
iki pergalės. Aš esu rezistenci
jos atstovas ir jokios derybos 
neturės prasmės be mano daly
vavimo, pasakė princas. Jis ži
nąs, kad Maskva spaudžia Ha
nojų ir Ameriką spaudžia Kini
ją. Nei Hanojus nei Pekinas ne-, 
vers maęęs derėtis su Lon No- 
1u, jie gali, pataikaudami Ame- 
-rikai;—nutraukti ’ amunicijos 
siuntimą Kambodijos kovoto
jams, tačiau tokiu atveju, mes, 
nelaimėsime anksčiau, laimėsi
me — vėliau, paaiškino Siha- 
noukas.
Jis pirmą kartą viešai pripa
žino, kad šiaurės Vietnamas 
1970 ir 1971 metais padėjo 
Kambodijos sukilėlių kariuome
nę suorganizuoti ir aprūpinti, 
Hanojaus kareiviai padėjo at
mušti Amerikos ir P. Vietna
mo puolimą 1970 m., tačiau nuo 
1972' metų vidurio Kambodijos 
kovotojai: Khmer Rouge ir 
monarchistaf veikią be Hano
jaus pagalbos.

bažnyčią?” Kaip

egzilės teisių. Nežinia, ar Čilės

ČILĖS VYRIAUSYBĖ SUSTIPRĖJO PO 
NEPAVYKUSIO KARIŲ SUKILIMO .

SANTIAGO. — Čilės parlamentas vakar turėjo svarstyti pre
zidento ypatingų galių prašymą, kurį patenkinus vyriausybė ir 
kariuomenė per 90 dienų turėtų, teisę suiminėti žmones ir su
varžyti civilines laisves. Santiago mieste po bandymo nuversti 
valdžią suimti 347 asmenys, kurie nepaisė draudimo vaikščioti 
miesto gatvėmis tarp 11 vai. vakaro ir 6 vai. ryto. Paaiškėjo, kad 
Antrojo šarvuočių pulko, kuris turi 900 vyrų, sukilime dalyvavo 
tik apie 150 kareivių su keturiais tankais ir-šarvuočiu. Preziden
tūrai padaryta daug nuostolių, tačiau žuvusių .skaičius nedidelis 
— septyni žuvę ir 32 sužeisti.

Kariniam sukilimui. vadova-
tu manęs vo pulkininkas Roberto Souper,, 

nemokyk . Kai vaikas nusikal- i<uris suimtas. Kitas sukilimo 
sta, liepia , atsivesti tėvus, o kaLvac|as leitenantas Jose Casset 
mes, tėvai, juos mokome reli- Ojeda pasislėpė. Penki dešiniu- 
gijos ir vedamės į bažnyčią, lie-Į jų organizacijos “Patria y Li- 
piama tėvų neklausyti. Kur čia bertad” nariai pasislėpė Ekva- 
logiškumas, kur pagarba tė- doro ambasadoje, kur jie prašo 
vams. ir mokytojams? ,

Todėl mes, tikintieji tėvai, *eis jiems išvažiuoti iš
skaudžiai pergyvename ir krei-j^®s' 
piamės i Jus, prašvdami, kadi Sukilimo numalšinimas tik 
darytumėte žygių, " jog mūsų sustiprino prezidento Allendes 
vaikai už tikėjimo išpažinimą ir P°zięUas- 
dalyvavimą apeigose nebūtų pr^ sukilimą, 
baudžiami, persekiojami, iš- kad kltl kariu01* 
juokiami ir diskrimmaojami.' 
Mums, tėvams, jau nusibodo 
nuolatiniai vaikų tąsymai, gąs
dinimai, pajuokimai, jų ašaros, 
naktiniai iš miego krūpčiojimai. 
Mes norime, kad mūsų vaikai 
nebijotų mokyklos, kurioje vieš
patauja tikinčiam vaikui siau
bas, pašaipos ir pažeminimas.

Mes norime, kad mūsų vaikai
su džiaugsmu eitų į mokyklą ir ^sriprino^Ca-štro’reri-
su linksma nuotaika grįžtų. ‘ Kuboje. 
Mes norime, kad mokykla jiems 
būtų antrieji namai, o mokyto
jai antrieji tėvai, 
mokinio klaidas ar netaktą, su-1 
gebėtų pedagogiškai ir tėviškai 
mokinį auklėti, teikti jam moks
lo žinias, ugdyti aukštos kultū
ros žmogumi. Mes tikintieji 
tėvai, norime, kad religijos lais
vės įstatymas nebūtų vien gra- jungtas 
žūs propagandos 
realybė.

Prašome Gerb.
Prokurorą priminti 
dūrinės mokyklos 
Urbonui ir mokytojams, kad dėjo iki rugpiūčio 15 
tarybiniai įstatymai ir jiems Kambodijos 
privalomi, kad jie nedarytų ši
tų ir panašių klaidų.

Pasirašė 14 tėvų 
Lukšiai, 1972 m. vasario mėn.

'Pulkininkas Souper 
įsitikinęs, 

enės daliniai 
i prie jo'prisidės. Taip neįvyko. 
■ Vyriausieji kariuomenės vadai 
liko ištikimi konstitucijai ir 
gynė ‘teisėtai išrinktą kairiųjų 
vyriausybę.

Kubos diktatorius Fidel Cas
tro pasveikino Allende nugalė
jus sukilėlius ir palygino tą ne- 

j pavykusį sukilimą su Kiaulių 
'įlankos invazija į Kubą 1961 
metais. Ta invazija irgi nepa-

■aršm:i!i Lėšos Kambodijai
iki rugpiūčio 15 d.
SAN CLEMENTE. — Prezi

dentas Nixonas pasirašė komp
romisinį įstatymą, kuriame, su- 

draudimo 
su lėšų, 

sustabdy- 
preziden-

socialinio
žodžiai, be t pensijų padidinimas

I Kambodijos karui
mu. Už tai, kadrespublikinį

Lukšių vi- Įas priimtų pensijų padidi-
direktoriui himą, senatas nusileido ir ati- 

d. lėšų 
paramaikarinei

sustabdymą.
Vyriausybė 

rugpiūčio 15 
Kambodijos karą.

tikisi, 
pavyks

kad iki 
užbaigti

MONNTEVIDEO. — Urug
vajaus kareiviai išvijo darbinin-

HONG KONGAS. — šiaurės
Vietnamo spauda daug rašo 
apie sausrą, kuri pakenkė žemės kus iš kelių fabrikų, kurie buvo 
ūkio derliui. Kai kur nelijo jau okupuoti protestuojant' prieš 
nuo lapkričio mėn. [parlamento paleidimą.

IŠ VISO PASAULIO

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Prezidentas; Nixonas po Iz
raelio diplomato nušovimo įsa
kė Slaptajai Tarnybai sustip
rinti užsienio., diplomatų ap
saugą.

♦ Valstybės sekretorius Ro
gers išskrido į Helsinkį daly
vauti Europos Saugumo konfe
rencijos atidaryme. Sovietų mi- 
nisteris Gromyko, atvykęs į Hel
sinkį, pareiškė, kad čia bus svar
stoma, kaip Vakarai gali suma
žinti Įtempimus Europoje.

♦ Paskutiniame viešosios opi
nijos apklausinėjime 40% ame
rikiečių pareiškė, kad spauda 
per daug rašo apie Watergate 
aferą. Kiti 56% pripažino, kad 
jie mažai būtų apie tą aferą 
žinoję, jei ne spauda.

š. Airijoj iš pasalų buvo 
nušautas 25 m. britų kareivis, 
kurio gimtadienis buvo tą dieną.

Izraelio valdžios tarnauto
jai vakar pradėjo 24 vai. streiką, 
reikalaudami didesnių atlygini
mų. Gydytojai streikuoja jau 
26 dienos, priimdami tik pavo
jingai sergančius.

♦ Pirmas šių metų uraganas 
prasidėjo 600 mylių j rytus nuo 
Floridos. Tai tropikinė audra 
“Alice”. Stiprios audros vakar 
padarė nuostolių Minnesotoje ir 
P. Dakotoje.

Sekmadienį Kansas City 
daug automobilių nepajudėjo, 
nes apie 60 gazolino stočių buvo 
uždarytos.

♦ “Miami Herald” laikraštis 
atidengė, kad senatorius Ed
ward Gurney, kuris yra Water
gate senato komitete, jau pas
kirtas į tą komitetą gavo iš pre
zidento draugo Rebozo 20,800 
dol. auką savo rinkimų kom
panijai. Buvęs patarėjas Dean 
komitetui papasakojo, kad sen. 
Gurney Baltųjų Rūmų buvo 
laikomas vieninteliu tikru res
publikonų draugu visame ko
mitete.

WASHINGTONAS. — Sek
madienį anksti rytą apie 1 vai. 
netoli Washingtono Chevy 
Chase, Md., buvo nušautas Iz
raelio diplomatas, karinio ata
šė asistentas pulkininkas Yosef 
Alon. Jis grįžo su žmona iš pri
ėmimo iš pasistatė kieme auto
mobilį. Žmona buvo beeinanti 
Į namą, kai ji išgirdo penkis

PEKINAS. — Chase Manhat- šūvius. Grįžusi ji rado vyrą ne- 
tan Banko pirmininkas David begyvą. Visi šūviai suėjo į jo 
Rockefeller Kinijoje dvi valan- krūtinę, 
das kalbėjo su premjeru Chou 
En Lajum ir apžvelgė įvairių retorius Rogers pareiškė Izrae- 
kontaktų klausimus. Jis aplan-Ąiui užuojautą ir pažadėjo dėti 
kė ligoninę, kuri prieš 50 metų pastangas, kad i 
buvo įsteigta Rockefellerio Fon-pūtų išaiškintas ir 
do. Į

NEW YORKAŠ. —.Jungtinių užpuolimas* nebuvo- plėšikavimo 
Tautu sekretorius Waldheim pa-.motyvais, nes diplomato pinigi- 
skelbė, kad Šiaurės Korėja gau-pė ir laikrodis nebuvo paimti, 
na stebėtojo vaidmenį Jungti-1Galimas daiktas, kad diplomatą 
nėse Tautose. Amerika sutin- nužudė arabų teroristų organi- 
kanti leisti šiaurės korėjiečiams 
atidaryti jNew Yorke įstaigą. 
Pietų Korėja jau turi stebėtojo 
teises virš 20 metų.

TEL AVIVAS. — Izraelis dar 
kartą pareiškė, kad jis pasiren
gęs derėtis su Tuniso atstovu 
dėl taikos derybų Viduriniuose 
Rytuose. Tunisas tokias dery
bas pasiūlė ir vėliau paskelbė, 
kad Izraelis nesutinka. Užsienio 
ministeris Abba Eban sako, kad 
Tunisas savo prezidento pasiū
lymo nepasekė praktiškais veiks
mais, nors Izraelis laukia 'kon
krečių pasiūlymų susitikti. Į 

HAMILTONAS. — Ontario 
gyventojai pasiskundė policijai, 
kad kaž kas įmeta į jų pašto 
dėžutes vokus su 20 dol. bank-. 
notų. Ant voko parašyta: Jesus I _ Bagdado 
Loves 
jauną, 19 metų vyrą, kuris iš-

Prezidentas Nixonas ir sek-

nusikaltimas 
nusikaltė- 

[ liai nubausti. Žinoma, tiek, kad

zacija Juodasis Rngsėjis.

du ministerius
BAGDADAS. — Irake įvyko 

atentatas prieš du įtakingus 
vyriausybės narius — generolą 
Shihab, krašto gynybos ministe- 
tį ir gen. Ghaidan, vidaus rei
kalų minister}, kuris buvo tik 
sužeistas. Jie
Revoliucinės Tarybos

abu buvo Irako 
nariąi.

15 narių, vado
vaujamų prezidento al Bakr, 
kuris tik ką grižo iš Lenkijos ir 
Bulgarijos, kur jis vedė dery- 

’ bas dėl Irako žibalo pardavimo 
toms valstybėms.

1 radijo 
atentatą planavo ir 
kp vidaus saugumo

Graiku valdžia c
dirbanti Amerikai
LINDONAS.—Britanijos lai

kraštis “The Obsėrver” sekma-, 
dieni paskelbė, kad Amerikos 
žvalgybos organizacija ČIA 
1967 metais suorganizavo Grai
kijoje karini perversmą ir da
bar turi stiprią karinės valdžios 
kontrolę. Pats premjeras Papa
dopoulos buvęs ČIA agentas ir 
Amerikos žvalgyba laikanti ji 
savo rankoje, nes turinti slaptų 
žinių apie premjero 
jo ryšius su • naciais 
okupacijos metu.

Graikijos karinėje

žiniomis, 
įvykdė Ira- 
viršininkas

siėmęs iš banko savo sutaupąs, Pylh. Nazem Kazzar. Jis pakvie- 
nutarė jas išdalinti savo kaimy- a*)U ministerius ir daugiau 
nams. Policija, patikrinusi kny-.*<ar’uofllen®s ’r saugumo kari- 
gas, nutarė, kad jaunuolis jokių ninku į balių ir, kai svečiai atvy- 
įstatymų nelaužo ir leido jam 
'toliau dalinti savo 2,000 dol.

ČIKAGA. — Du policininkai 
susistabdę automobilį klausinė
jo vairuotoją. Tuo tarpu polici
jos mašina stovėjo užpakalyje 
su veikiančiu motoru. Jaunas 
praeivis sėdo į policijos mašiną 
-ir nuvažiavo. Policininkai įsakė 
sulaikytam šoferiui mašiną vy
tis.
nio leidimą, tačiau vijosi poli
cijos mašiną iki 100 mylių per 
vai. greičiu. Bėglys pagaliau 
policijos mašiną sudaužė ir pats 
pasidavė. Jis pareiškė norėjęs 
parodyti policininkams, kad ne
galima palikinėti automobilio ugmjr§ta arabų reikalus, Į kurti arabišką komunizmą.
su u ves u mo oru. Tass agentūra paskelbė arabų Arabams labai skaudu, kad

I kalba pareiškimą, kuriame už- Maskva vis daugiau išleidžia 
sovietai sovietų žydų į Izraelį. Ten žy- 

neišduos dai sustiprina mokslinį, ekono
minį Izraelio pajėgumą, o taip 

partijose pat parūpina daugiau kareivių 
atsiranda tokių 1 Izraelio kariuomenei.

You. 'Policija sugavo

ko, juos suėmė. Sąmokslinin
kai išvežė abu minislcrius j pa
sienio miestą Zarbativą, matyt, 
norėdami pereiti sieną į Irano 
pusę. Pasienyje jie buvo sulai
kyti, tačiau dar spėjo nušauti

praeitj ir 
vokiečių

valdžioje
gen. Shihab ir. peršauti gcn. neį 4 karininkai turėjo glau-
Ghaidan. Nusikaltėliai buvo 
suimti ir jų laukia teismas.

Kytam soienui masiną vy- a» 1 •
Tas teturėjo laikiną moki- luHSKYtl 1 31111113,

arabų komunistus
BEIRUTAS. — Arabų spau

doje . pasirodžius kritikai So-

džius ryšius su Amerikos žval
gyba. šimtai graikų karininkų 
baigė žvalgybos kursus Ame
rikoje, jų tarpe Papadopoulos ir 
kiti valdžios pulkininkai, rašo 
britų laikraštis.

veikėjų, kurie ragina “šutau-
1 vietų Sąjungai, kad ji megzda- tinti” komunistų judėjimą ir 
ma glaudesnius ryšius su Ame- nesekti Maskvos linijos, bet su-

* Prezidentas Nixonas pasky- tikrina arabus, kad 
rė Philip Crowe ambasadorių- juos toliau 
mi Danijoje. Buvo kalbų, kad arabų interesų.
šią vietą gaus buvusi aktorė 
Shirley Temple-Black.

rems ir

Arabų komunistų 
| vis daugiau
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kurio, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausią mokslo žinių populiarus perteikimas
- JWAS ADOMAVIČHJS, M. D. ______

pžbEgimas ligai už akių -
TIKRIAUSIAS GYDYMAS

Pradėkime rūpintis ligos apsauga — tada tikrai svei
kesni būsime. Mediciniškas reikalavimas

ApSaūga riud1 Ilgų yra vienas 
ir vienintelis tikras būdas kuo 
mažiau sirgti; rečiau sirguliuoti 
ir greičiau pašveikti. Vienas 
svaras apsaūgdš nuo ligų yra 
vertesnis už centnerį gydymosi: 
Tad visf nedelsdami persitvarky
kime'savą gyvenimą taip, kad 
pajėgtume dabar visus kamuo
jančią ligų' galimai daugiau iš
vengti if sėnatriškūtad reiški
nius’ kūb ilgiati ir'kūO toliau;ifūo 
sąvęs- atitolinti1, štai, moteris 
skundžiasi, kad joS vyras buvo

sveikas kol dirbo, o dabar į- pen
siją išėjęs nustojo valgyti, pra
dėjo vietos namuose nerasti ir 
visai ėmė galvos netekti. Ma- 
temy kad ne tik dirbti reikia, 
’bet ir protingai valgyti, reikia
mai • ilsėtis ir sveikai gyventi 
dar prieš išeinant pensijon. Ta
da tik' senatvė bus malonesnė. 
Negana vien dolerius krauti 
sveikatą prarandant, nes nieko 
nešildys doleriai, jei sveikata 
bus tiek verta, kad tik graboriui 
atiduoti.

Charles Lewis, 25 m. iš Aint, Mich., išmoko vienu sykiu pūsti du muzikos instrumentus. Jo or
kestras dažnai groja įvairiose šventėse, nors vist nariai yra mėgėjai. Pats Lewi< yra' inspektorius 

General Motors fabrike.
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MIDLAND 
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•Marylando valstybėje šiomis 
dienomis buvo suvažiavę senais 
žmon ėmis besirūpiną gydytojai 
— American Geriatrics Society 
nariai. Tame tų gydytojų suva
žiavime gyd. Reichel tvirtino, 
kad jau nuo 1969 metų Ameri
koje imta daugiau rūpintis se
nesniems pagalba. Naujieji gy
dytojai įtaigojami mokyti savus 
pacientus apsaugos nuo senatvėj 
žmogų kamuojančių ligų. Vis 
daugiau dabar medicina sužino 
apie apsaugos nuo ligų priemo
nes.

Patys žmonės turi irgi 
imti save' nagan

Tik žmonėms reikia pildyti 
gydytojo patarimus, ,o ne pro 
pirštus į juos žiūrėti vien tab
lete pasitikint. Didžiosios gil
tinės šiame krašte yra trys: tai 
širdies ligos,- vėžys ir strokas 
(kitaip sakant, apopleksija su 
vienos kūno pusės paralyžium 
dėl kraujo išsiliejimo smegenyse 
ten arterijai -plyšus).

‘Prieš širdies ligas ir prieš 
stroką — paralyžių turima'ap-

40 MEWstwrn
Povilo P. Dargio, SLA Prezidento kalba, pasakyta 

per radijq 1973 rri. liepas f d-. Pittsburgh, Pa.
Mūsų nemirtigųjų, sparnuotų patarnavimą, nes' visas pasau- 

didvyrių, Dariaus ir Girėno,|Iiš turėjo ptogą išgirsti apie 
prieš 40 metų atliktas žygis pa-J mūsų- tautos' sūrią' dvasios didy- 
stątė juos šaUa t'o laiko viso pa- bę, kurią parodė Ėilnaširdžiai, 
šaulio garsiųjų vyrų, o Lietuvai{nepaprastom drąsoj ir patvaru- 
jie atnešė neapsakomos vertės' rilo karžygiai. garbę mūsų

"GOOD NEWS” BULLETIN

hrereasecl earnings" for all new and existing certificate

saugos priemones? Reikia veng
ti dviejų didžiųją blogių: rūky
mo' ir padidinto kraujospūdžio. 
Jiedu veda prie ankstybos šir
dies ligos ir prie paralyžiaus- dėl 
smegenyse krąųją išsiliejimo — 
stroko. Taip pat.ir. nuo kitą blo
gybių gydytojas-fori saugoti^s’a- 
vus pacientus,’ norėdamas, kad 
jie nesirgtų pšratiksti širdimi 
ir stroku. Tos'kitos blogybės, 
kurių pacientai tūri vengti yra 
septynios. TamihifūkimSts, tai 
perdaug gausus2 baltyminių rie
balų kiekis kraujuje (hyperlipo
proteinemia)', tai^pergausus' cho
lesterolio kiekrsT kraūjuje, tai 
perdaug kitokių^riebalų — va
dinamų triglyėeridais kiekis 
kraujuje,- tai cukraligė, tai ne
veiklumas ir pagaliau^ savu dar
bu nepasitenkinimas. Iš visų-tų 
devynių: dviejų virš minėtų sti
priųjų ir septynių-čia'pasakytų 
mažųjų negerumų—vienas yra- 
pats svarbiausias širdies ligų 
prišaukėjas — tai pakeltas krau
jospūdis (hypertension).

plėskime turimasr Ėietuvio So
dybas? Nuo jų prasidės mūsiš
kių sėnės'niųjų tinkamas aprūpi
nimas' jų auksiniam saulėlei
dyje;

Išvada. Visi nuo dabar 
griebkitnės' už reikiamų darbų 

ršaVam artimui, ypač senesniam, 
gyvenimo' dienų palėn’gvmimui. 
Daugiau tuo reikalu" — vėliau.

Pasiskaityti. Medical Tribune, 
/Vol;- 14, No. 24, June 27, 1973.

tautai jie pirko didžiausia kai
na — paaukodami savo gyvybę. 
Jei savo gyvybę žmogus aukoją 
kam nors, tai reiškia, kad jis 
tam reikalui neturi meilės ribų. 
Darius ir Girėnas pamokė mus, 
visiems laikams, kaip savo tautą 
reikia mylėti.

Mes galime sudėti daug mili
jonų, bet jais nenupirksime tos 
garbės, kurią suteikė' Darius ir 
Girėnas, aukodami save taip rei
kalingam žygiui. Tai^, šių ga
lingųjų arų lizdai, kuriuos am
žiais minės mūsų tautos žmonės, 
buvo jų gimtasis kraštas. To
dėl jie tapo savo tautos giesme, 
daina, ir niekuomet neužbaigta 
poema ar simfonija'...

Kas gi jie buvo? Jie buvo 
musų kaimozšiaudinės pastogės 
vaikai. Jie perėjo plačią vargo 
jūrą, jie pažino kas yra alkis, 
kas gyveninio kova’ už būvį. Ne
žiūrint kur jie keliavo, ką jie 
darė, savo širdyse jie nešiojo 
tą didįjf. prisakymą: “Viskas 
Tau, Jaunoji Lietuva”.

Jie neieškojo sau naudos, o 
atliko tik aukštąją pareigą, pri
dėdami prie pareigos visą savo 
turtą, širdį ir neribotą meilę 
gimtajai žemei.

Jie pakyla vitš žiauraus ir 
klastingo Atlanto, kad jį nuga
lėtų. Su jais: drauge lekia visų 
lietuvių širdys ir troškimai. 
Lietuvoje visa tauta laukia did
vyrių ...

Du narsūs lakūnai - nežino, 
kad jie skrenda į paslaptingąją 
didvyrių karaliją ...

Vos kelios valandos iki tikslo; 
iki jų-- gyvenimo galo ir mūsų 
tautai didžiojo triumfo. Bet pa
ilsta jų galingojo likimo spar
nai ir įvyksta baisioji tragedija* 
kuri giliai paliečia visą- pasaulį’, 
o ypatingai lietuvių tautą.

Kiekvieno didvyrio galas yra 
išsižadėjimas gyvenimo mir
tis; Dariaus ir Girėno žygis da
vė negęstamos tėvynės meilės

■~Th«V, S. GoWWi ioet not Ja*
Il is M a public wme* in cooperation wfth TM

sdvrrigs crccdurfts af Standard Federal Savings goes1 into effect

on* Joty t T973.
Tfifis: tfiedWs oor 6% savings certificate will now yield

6.27%-annually on interest compounded daily for one year.

For’ customers of dur 5%% savings certificate, the yield

indrda'ses to’ 6% on interest compounded daily during a one-year

period.-

Customers of our 574% savings certificate will earn

5.47% on interest compounded daily for one year.

These new top yields are reason enough to save with us. 

Standard Federal Savi ngs. Looking out for your interest

Kova galima sir liga — tik 
mes patys jon stokime

Su kraujospūdžio pakilimu 
daugumoje atveją-gydytojas ga
li labai gerai kovoti. Tik reikia- 
turėti žmonišką pacientą, kuris 
klauso ir pildo gydytojo patari
mus, nurodymus. Visi- kiti virš 
minėti negerumai irgi' svarbu 
sutvarkyti ir kuo anksčiau juos 
esant pas žmogų reikia susekti. 
Ypač yra pavojus vaikams tų 
tėvų.,kurie turi cukraligę ir per- 
riebų kraują, čia klausymas ir 
pildymas gydytojo -patarimų ga
li žmones apsaugoti nue peranks- 
tybos širdies, negerovės. Dabar 
tinio gydytojo pirmi du-svarbiau
si darbai yra ankstybas suseki
mas ligos ir apsaugojimas žmo
nių nuo perankstybų-negerovių.

since 190$

Assets over 000,000.00 Reserves over $16,500,000.00

įįį STANDAFiD FEDERA3. SAVINGS
J J A NO LOAN ASSOCIATION FOUNDED 1909

' 4152 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 PHONE 847 1140

INTEREST COMPOUNDED DAILY ON'ALL CERTIFICATE ACCOUNTS / Deposits received by the 10th 
of tffe month eatn interest froni the 1st if the funds remain on deposit to the end of the interest 
period. Deposits after the 10th eam from date of receipt.

Visi senstame, tik ne visi 
vienodai niekais virstame

. Visi pamažu senstame, bet ne 
visi vienodai stipriai galvos ne
tenkame. čia daug veiksnių kiek
vieną iš mūsų veikia. Vienas 
greičiau be galvos lieka, kitas — 
net iki šimto metų savo amžiaus 
guvus ir protingi lieka. Susek
ta, kad pirmas — sistolinis pa
keltas kraujospūdis greitina sme
genų' susinešiojimą: -Toks žmo
gus greičiau ima nykti, greičiau 
pradeda nesiorientuoti ' savame 
gyvenime. Tokio smegenų celės 
greičiau ima senti —nykti, čia 
dar blogai veikia į žmogaus sme
genis padidintas kraujo riebu
mas ir rūkymas. .

žinoma, kaip ir jaunesnieji, 
senesnieji gali sijrirgfi proto* li
gomis. Tokiems t Įįnoniška ap- 
linka-yra vienas.geriausių vais-* 
tų. Už tai kurkime naujas ir

pavyzdį kartų kartotas i^'jfatvir- 
tino tą tiesą, kad tėvynė^ meilė 
yra galingesnė už mirtį:

Darius ir Girėnas išvyko iš 
Lietuvos kaimo vaikais, o grį
žo į saver žemę legendariniais 
didvyriais, kurių žygis padarė 
amžiams nemirtingus jų var
dus.

Laimingi tėvai, kurie išauklė
jo tokius vaikus; laiminga tau
ta, kuri susilaukė tokių sūnų, 
kurių darbus įrašo visf savo 
širdyse.

Nofs palūžo jų sparnai, nors 
ir lūpos nutilo ir nusinešė di
džiosios tragedijos paslaptį am
žinybėn, bet jie liko pasakiški 
istoriški didvyriai bei" tiltas vi
siems keliaujantiems prie didžio 
idealo. Jie neša tą įstabią ugnį, 
kuri, jiems žuvus, liko liepsnoti 
savo tautai bei išryškino mūsų 
tautos genijus visam' pasauliui.

Mums lieka vienas troškimas 
— kad visa mūsų’ tauta taptų 
tuo lėktuvu, kuris nugali visas 
kliūtis, žiaurumus, ir kuris .neša k * ' *riša tautą į amžiną: garbę, ,

Darius ir Girėnas, mūsų- spar
nuotieji didvyriai, kartų: kar
tom kalbės skelbdami:

Palaiminti tie, kurie savo gy
venimą skiria savo tėvynei.

Palaiminti tie, kurie savo šir
dį ir pareigą skiria savo tautai.

Palaiminti tie, kurie savo dar
bais lieka gyvi žinonijai.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

Great

Dream 
Machine.

1WE Bonds pay fntorpst when held to

destroyed. When needed thry can be eaiibed 
at your bank. Interest is not sobjed to rfeto 
or Weal income tsxrs, and federal tax may 
be deferred until redemption.

America is the place’ that is made 
out of dreams. And, U.S. 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 iii ypūr parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan1 where you bank. 
, Before you know it, your American 
’’‘eMn Will be a reality.

Take stock in America.
. . , ; Now Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, IIE 606O81
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BALSAS Iš MINIOS
Rašo P. P. Detroit, Mich.

Paprastas eilinis minios žmo
gelis bevartydamas pageltusius 
istorijos knygų lapus ir spau
dos puslapius, randa, kad So
kratas mokė graikus taip: gyve
nimas nevertas gyventi, jei jis 
liks nenagrinėtas. Todėl ir mes

mų vykdymus nuo pirmosios šios 
tarybos sesijos, įvykusios 1970 
m. spalio mėn. 28-29 d. Cleve- 
lande, iki pat paskutiniosios vy
kusios balandžio 28-29 d. New 
Yorke.

Naujoms L. Bendruomenės
nors prieš Pasaulio Lietuvių darbų dienoms tautinio išsilai- 
Bendruomenės ateinantį IV-jį 
seimą, ateikime į protą ir pa
žvelkime į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ne liežuvių ir 
plunksna sukurtus įvairiausius 
stebuklingus mitus, neturinčius 
nieko bendro su gyvenimo tikro
ve. Ne liežuviu ir plunksna su
kurti mitai liudys ateinančioms 
kartoms apie Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atliktų darbų 
vertę, bet kaimietišku blaiviu 
protu padaryti apčiuopiami fak
tai.

1973 m. gegužės mėn. 7 d. 
“Drauge” Nr. 107 p. Balys Rau
gas savo straipsniuose “JAV 
LB VI Taryba baigė prasmingus 
darbus” tarp kitko rašo:

“Platesni žingsniai, drąsesni 
mostai ir sparnotesni polėkiai 
paženklino paskutinių trejų me
tų JAV LB veiklą. Planingumas, 
rūpestis, įžvalgumas ir patvaru
mas sąžiningai lydėjo šeštasios 
tarybos planavimus ir nutari- X

kymo ir Lietuvos laisvinimo pa
stangų baruose vadovauti po ge
gužės 19-20 d. rinkimų jau ateis 
naujai išrinktoji ^septintoji ta
ryba, kuriai teks pratęsti nesi
baigiančiųjų problemų sprendi
mą ir LB pagrindinių darbo va
dovų išrikiavimą”.

O dabar mielos “Naujienų” 
skaitytojos ir skaitytojai, kar
tu su p. Baliu Raugu “pasidžiau
kime ir pasididžiuokime” Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės, 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Lietuvių Bendruomenės šešto
sios tarybos platesniais žings
niais, drąsesniais mostais, spas- 
nuotesniais polėkiais, planingu
mu, įžvalgumu, patvarumu ir 
taip toliau, kurie lydi ir neme
luotai kalba apie šeštosios tary
bos ir bendrai apie Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės veiklos ti
krovę.

Kadangi paprastas eilinis mi
nios žmogelis yra detroitietis,

su žmona ir dukra iš Chicagos, žmonės, bet šoko kaip jauni, 
Lietuvių klubo pirm. Juozas prisimindami jaunas dienas.

Mūsų ponios lietuvaitės pasi- 
Vacys Smatavičius su žmona ir puošusios tikrai puikiai atrmiė, 
kiti klubo direktoriai ir nariai.Įo vaišių stalai apkrauti.

Kadangi Augustinas Pocius 
ėjo L. Klubo direktoriaus ir 
Balfo 85 skyriaus pirm, parei
gas, tad visi su mielu noru susi
rinko sukaktuvių proga pagerbti 
P. Pocius.

Drąsus žemaitis Augustinas 
atsitarnavęs Lietuvos kariuome
nėje, dirbo Lietuvos saugumo 
policijos skyriuje, ant bėro žir
go valstybės reikalais skraidė 

kur 
Gel-

Ozuanis su žmona, vicepirm.

vyriausia., 
stalų 

namo

suval-

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
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

tad jis trumpai ir tik trumpai 
stabtelės tik prie Detroito lietu
vių kolonijoje, Detroito Lietuvių 
Bendruomenės veiklos. Ir aš ma
nau, kad tas Detroito lietuvių 
kolonijoje minimas klausimas 
bus bendras ir kitoms lietuvių 
bendruomenės apylinkėms Ame
rikoje.

Šv. Antano Lietuvių Romos 
Katalikų Parapijos auksinio ju
biliejaus proga, išleistame su
kaktuviniame leidinyje 1920— 
1970 tarp kitko rašoma:

“Tik nuo 1940 metų, kada mo
kykloje atsirado angliškai kal
bančių didesnė dalis, lietuvių 
kalbos vartojimas pasibaigė. De
troito Lietuvių Mokytojų drau
gijai prašant kun. (šv. Antano 
L. R. K. parapijos klebonas P. 
P.) Boreišis gavo iš diecezijos 
leidimą lietuvių kalbos pamo
koms šv. Antano parapijinėje 
mokykloje, tačiau neatsirado 
mokinių, norinčių mokintis lie
tuvių kalbos (mano pabraukta 
P. P.). Ir tai įvyko naujiesiems

Philomena sako
K+ vi ’

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

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

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

90 Day 
Passbook 
Accounts

Regular 
Passbook 
Account

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

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

CHICAGO
savings and loan association6245 South Western Avė. 476-7575

weswm 476 757S

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

ateiviams įsikūrus šiame krašte 
1952 m. Seselės, kaip lietuvaitės, 
savo tautinę pareigą nuoširdžiai 
atliko. Nežiūrint, kad Detroi
te turėjom virš 40 lietuvių mo
kytojų profesionalų, neretai šeš
tadieninei mokyklai jų pritrūk
davo. Tada ateidavo talkom se
selės, kurios dirbo tol, kol atsi
rasdavo, kas užima jų vietą: se
selė M. Juozapina, seselė M. Le
ona, seselė M. Theophane ir se
selė Kristina”.

O Lietuvių Enciklopedijoje 
IV tome rašoma, kad naujieji 
ateiviai daugiausia susispietė 
prie Šv. Antano parapijos, ir ji 
yra lietuviškiausia iš visų tri
jų. Teisingai sena liaudies iš
mintis sako, kad tuščia bačka 
garsiai skamba.

JAV LB VI Tarybai vadovau
jant, šv. Antano Lietuvių Romos 
Katalikų parapijinė mokykla bu
vo visai uždaryta. Ir šv. Anta
no Lietuvių Romos Katalikų pa
rapijinės mokyklos 2-se klasė
se buvo įrengta kavinė. Kavą 
gerti, tai ne lietuviškus kopūs
tus ar barščius srėbti, reikia ir 
tabako dūmą Į plaučius įtraukti. 
Taip šiuo metu, senųjų ateivių 
lietuvių įkurtoje šv. Antano Lie
tuvių Romos Katalikų parapijos 
mokyloje, kur seniesiems atei
viams lietuviams vadovaujant, 
buvo dėstoma lietuvių kalba, 
šiandieną minimos mokyklos 2-se 
klasėse išpypkių, cigarų ir ciga
rečių tabako dūmai raitosi pa
lubiais. .

0 likusias šv. Antano Lietuvių 
Romos Katalikų parapijos mo
kyklos klasės ištiko Trakų pilies 
likimas.
“Pelėsiais ir kerpe apaugus

[aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė 

[kapai, 
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios 

[sienos 
Kas dieną nyksta, apleistos ir 

[vienos
Taip jau yra ir šiandieną su 

šv. Antano Lietviu Romos Ka
talikų parapijos, bažnyčios ir 
parapijinės mokyklos įkūrėjais 
ir vadovais, nes ir juos, jau be
veik visus užmigdę kapai amži
nam miegui.

š. m. gegužės mėn. 19 ir 20 d. 
įvyko JAV LB tarybos ir į PLB 
seimą atstovų rinkimai. Tai yra 
ir mes detroitiečiai iš detroitie- 
čių tarpo savo atstovus rinkome 
ir išrinkome į PLB vadovybę.

Paprastas eilinis minios žmo
gelis prisimena dar tuos senus 
laikus, kada .kaimiečiai žemai
čiai kalbėdavo: jei yra geras 
piemuo, iš jo bus geras ir vai
kis; jei yra geras vaikis iš jo 
bus ir gaspadorius. Prisimenu, 
kaip ir aš tada norėjau būti ge
ru piemeniu.

Kadangi mūsų detroitiečių iš
rinkti atstovais į PLB vadovybę 
nesugebėjo pagal PLB lietuvių 
chartą būti JAV LB Detroito 
bendruomenės apylinkės gerais 
vadovais, kaip, tie detroitiečių 
išrinkti atstovai galės vadovauti 
visam JAV LB ir PLB tinklui, 
paprasto eilin io minios žmoge
lio ribotas protelis neneša. O 
juk mes, detroitiečiai, rinkdami 
atstovus iš Detroito bendruome
nės apylinkės į PLB vadovybę, 

: tą turėjome numatyti.

ROCKFORD. ILL.
Linksmesnė valandėlė

Gražios, veiksmingos, links
mos sukaktuvės. Ponų Pocių 25 
metų vedybinio gyvenimo. Dvi
dešimts penki metai, tai ne vie
na diena. Prabėgo nejučiomis. 
Pergyventa linksmos valandos, 
rūpestingos, siaubingos dienos. 
Šiandien Augustinas Pačius jau 
išėjęs į pensiją, lengvai be rū
pesčių gyvena. Jo žmonelė pri
sirišusi prie įprasto darbo, 
nori pasitraukti. , ■

Tos linksmos sukaktuvės 
vo Šv. Jono dieną, birželio
Lietuvių klubo puošnioje sa-

man žinomais vieškeliais, 
Šakiai, Sintautai, Lukšiai, 
gaudiškis ir kiti miesteliai.

Kaz. Rutkauskas pirmas pa
sveikino sukaktuvininkus Po1 
cius vardu visų, svečių, kurie 
jau buvo ne vieną išmetę Už p. 
Pocių sveikatą. Sveikinimo žo
dį tarė Dr. Pareigis, Dr. Pliop- 
lys, J. Bacevičius ir kiti. Muzi
kantų vadas lietuvis pranešė, 
kad pirmą valcą užtrauks dėl 
jubilijantų ponų Pocių. Grojo 
klumpakojį, Noriu miego ir ki
tus. Nors svečiai pusamžiai

Bon- 
kos linksmybių vandenėlio, už 
tad visi buvo linksmi, drau
giški. įvairiausi skanūs valgiai 
klubo šeimininkių pagaminti. 
P. Sirutienė buvo
Bonkos, užkandžiai nuo 
neišnyko, užtat svečiai 
nesiskubino.

Susipažinau su mielu
kiečiu, tai buvo p. laukaitis iš 
Chicagos, draugiškas, iškalbus 
vyras.

Nors Pocių dukrelė Rūta su
rengė tą linksmą sukaktuvių 
puotą, kurios dalyviai nepamirš 
ilgą laiką, bet tėveliams liko vi
sa atsakomybė.

Pocių dukrelei Rūtai ir p. Po
ciams ačiū, kad pakvietė.

žvalgas

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

ne-

bu-

Dukrelės Rūtos iniciatyva tė
veliams pagerbti, surengė,' su
kvietė svečius iš Rockfordo ir 
visų kampų. Apsilankė nema
žai: Pocių seni draugai, nauji 
draugai ir pažįstami. Dr. Parei- 
gis su žmona iš Moline, III., p. 
Razgaičiai ir sūnus iš Chicagos, 
žinomas Leonauskas su drau
gais iš Chicagos, Dr. Stirbys su 
žmona iš Chicagos; mokytojas 
Skuodas ir žmona iš Dekalb, 
Jaunasis Daukšys su žmona ir 
senasis Daukšys su žmona iš 
Rockfordo; Juozas Kapačinskas

Jau šaukštai po pietų. Tad, 
mielos detroitietės ir detroitie
čiai, leiskite man Šį nekaltą pa
sisakymą baigti senos liaudies 
išminties žodžiais.: x‘Jei kvailių 
neatsirastų,- ir protingam būtų 
prasta”.

' JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "SenytV Lietuvišky Knygy Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, III. 60608.

k—————<—

' Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ

KNYGŲ ISTORIJA
Pirma|ame tomą yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiak
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.90, o kietuose

* viršeliuose už $6.0t.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

GEROS DOVANOS
ŽIOS 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. Gussan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik _____________ ______ -____________________  $130
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba

- - money ‘ orderi.
į NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
- - - I ■- —1

dar duodame dovanų.

♦

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo-

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

TeL 421-3070

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

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

įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radijų, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.
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Mes švenčiame 50 m. sukakti 
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Subscription Rar*«;
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
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$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
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, Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams___________ __
pusei metų ___  _______
trims mėnesiams _______
vienam mėnesini

Kitose JAV vietose: 
metams - 
pusei metų 

$6.00
$2.00

>12.00
>3.00

(Tęsinys)

III. — DVASINĖS KULTŪROS 
STOKA

Ir vėl kreipiu skaitytojo dė
mesį į Houston Policijos De-

partamento humoristines (tik 
ne “humanistines”, kaip šio 
str. II daly per klaidą buvo at
spausdinta, o į humoristines 
taisykles, kur juokų forma pa
sakyta daug tiesos — kaip tė-
TiaBiffii'iili ......................

$22.00
$12.00

>13.00 
>3 JO

$20.00
$11.00

vienam mėnesiui

Kanadoje;
metams_______
pusei metų____
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams_ _____
pusei metų ____
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdient riant
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago. 
Ill. 60608. Teiet HAymarket 1-8100. 
• Pinigui reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos sienas labai stropiai saugo rusai Patekus Len
kijon ar Rytų Vokietijon reikia pereiti dar vienas komu
nistinis koštuvas. O vis dėlto Prienų ir Alytaus lietuviai 
sugebėjo ne tik surinkti 17,000 parašų, bet juos išgaben
ti iš rusų kontroliuojamos teritorijos. Jau tas faktas, 
kad iš pavergtos Lietuvos Jungtinių Jautų sekretorius 
gavo 17,000 parašų protesto peticiją yra reikšmingas.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Vatikano Rytų politika
Praeitą savaitę Naujienose buvo baigtas spausdinti 

V. Karoso įdomus rašinys, nagrinėjąs Vatikano Rytų 
' politiką. Tai buvo atsakymas tuo pačiu klausimu Drauge 
pasisakiusiam J. Draugeliui. V. Karosas kreipėsi į Drau
gą, prašydamas vietos atitaisyti ir patikslinti Draugelio 
skelbiamus netikslius tvirtinimus, bet Draugas neleido 
jam tuo reikalu marijonų laikraštyje pasisakyti

Lietuvių tautos ir valstybės likimu susirūpinusieji 
mūsų tautiečiai labai atidžiai skaitė V. Karoso samprota
vimus. Jis surinko didelę daugybę faktų ir juos dėstė 
tinkamoje aukštumoje, kad surinkti faktai priverstų 
galvoti kiekvieną skaitytoją. Faktai buvo tikslūs, išva
dos logiškos, bet prie pabaigos mums atrodo, kad stu
dijos autorius išvadas darė faktų pilnai neįvertindamas.

V. Karosas mano, kad pačioje Lietuvoje organizuo
jami protestai jokios naudos lietuviams neatnešė. Jung
tinės Tautos į tai neatkreipusios reikalingo dėmesio, o 
Brežnevas net nesiteikė atsakyti. Sovietų valdžia atkrei
pusi dėmesį į žydų protestus, bet neatkreipusi dėmesio 
į tikėjimo laisvės Lietuvoje siekusių reikalavimus. Jis 
išmetinėja Amerikos katalikams, kad jie net nepajėgė 
suorganizuoti didesnių mitingų, kuriuose būtų reika
laujama tikėjimo laisvė rusų pavergtoje Lietuvoje-.

Mums atrodo, kad p. Karosas, faktus gana tiksliai 
mėgstąs nustatyti, šiuo atveju neparodė reikalingo 
kruopštumo. Karosas klysta, jeigu jis mano, kad 17,000 
parašų rinko tiktai Lietuvos katalikai. Paskutiniu metu 
atėjusios žinios sako, jog tai būta ne vien katalikų, bet 
visų’lietuvių organizuotas darbas. Reikia neužmirštų 
kad parašai buvo surinkti tiktai dviejuose Lietuvos ap
skrityse, būtent, Prienuose ir Alytuje. Turint galvoje 
dabartines Lietuvos gyvenimo sąlygas, kada komu
nistai kelia kojas į kiekvieną lietuviško gyvenimo 
užkappį, nepastebėtiems vien tiktai katalikams su
rinkti tiek parašų neįmanoma. Parašus dėjo ne vien kaip galima tvirtinti, kad nejuda.. Jeigu visa eilė lietu- 
tiktai katalikai. Parašus dėjo kiekvienas lietuvis, nepa
tenkintas sovietų valdžios priespauda. Parašus dėjo 
kikekvienas,- kuriam rūpėjo pagrindinės kiekvieno pilie
čio teisės.

Be to, parašų rinkimo ir .išsiuntimo organizavimas 
buvo dar sudėtingesnis reikalas. Reikia neužmiršti, kad 
Lietuva ne tik pavergta, bet ji yra net dviem geležinėm 
sienom apsupta. Praėjus vieną sieną, iš vakrų galima 
patekti Čekoslovakijon ir net Lenkijon, bet vienos sie
nos perėjimu Lietuvon patekti neįmanoma. Pavergtos

vės siekiančiai žmonijai, kad už geležinės' uždangos ne 
viskas tvarkoje; kad mažai lietuvių tautai okupantas 
neduoda pagrindinių kiekvieno piliečio teisių.

Ponas Karosas mano, kad tiktai parašus davusieji 
lietuviai nukentėjo. Nieko jie negalėję pačioje Lietuvoje, 
nieko jiems nepadėjo ir Amerikos katalikai, šiandien 
būtų sunku pasakyti, ar protestai ir pagrindinių teisių 
reikalavimai buvo toki jau bereikšmiai. Kiekvienas pro
testas prieš tironijų nėra bereikšmis. Kiekvienas toks 
protestas yra -smūgis okupantui. 17JMX) žmonių protes
tas negali būti bereikšmis. Jis neprivertė tirono pasi
braukti, bet jis pranešė pačiam tironui ir visam pasau- 
iui, kad. dviejose Lietuvos apskrityse yra“ 17,000 nepa
tenkintų žmonių.. Jis taip pat okupantui priminė, kad 
visoje Lietuvoje nepatenkintų žmonių skaičius yra 
dar didesnis.

Okupantas nuo vieno protesto nesitrauks. Jis ne
bėgs nuo dviejų ir trijų panašių protestų^ Bus ir toks 
smūgis, kuris-jį apsvaigins. Nepatenkintų ir protestuo
jančių skaičius kiekvieną dieną auga. Okupantas sten
giasi' įtikinti juos, kad jie neprotestuotų ir dirbtų. Dirb
tų nepaprastu tempu,, bet lenktyniaudamas, su savo 
darbo draugu besirungdamas. Bet jis nelenktyniauja: 
O ta “socialistinė”, ir net “komunistinė” sistema yra to
kia,. kad be lenktynių nėra ir duonos. Jos nėfa: šiais- me
tai^ jbs truks ir ateinančiais. - b

Netiksliai mūsų nuomone, p. Karosas ir Vatikaną verti 
na. Jis kalbėdamas apie protestų nešimą Amerikoje, rašė:

“Atsakymas yra. labai nesudėtingas. R. K. Baž
nyčia yra tvarkoma autokratiniais pagindais, pa
našiai- kaip kariuomenė. Kol nėra įsakymo iš vy
riausios1 būstinės, patvirtinto karo vado,, tai visa 
kariuomenė; nuo generolo iki elinio kareivio , nieko 
neveikia (Naujienosj 1973 m. birž. 25 d.,.2 psl.). 
Kad Romos katalikų bažnyčia yra tvarkoma auto

kratiškai, tai visi žino. Bet,, kad josios kareiviai būtų 
autokratai, tai neteisybe. Autokratiškos tvarkymo tei
sės yra apribotos, o bažnyčios nariai visą * eilę klausimų 
patys sprendžia. Jeigu buvo surinkta 17,000 parašų, tai

(str. 
Ten 
mū- 
To-

vių dvasiškių “tarybinėje” Lietuvoje padėti į kalėjimą 
arba išsiųsti prievartos darbams, tai vis dėlto . kas nors 
juda.

Okupanto neįveiksime nuolankumu ir visišku rankų 
nuleidimu. Okupantas bus įveiktas^ kai visi pavergtieji 
reikš prieš jį protestą, o kai laisvėje gyvenantieji panau
dos kiekvieną progą spaudimui daryti prieš visas oku
panto pastangas. Jeigu nebuvo laisvame pasaulyje dau
giau protestų prieš persekiojimą Lietuvoje, tai kalti ne 
tik “autokratiniai generolai”, bet kalti visi lietuviai.

vai gali “išsiauklėti’’ savo vaK 
kuš nusikaltėliais ar šiaip ne
dorais žmonėmis.

Tų “taisyklių" ^-čias “straips
nis” “pataria” tėvams niekuo
met neduoti savo vaikui dvasi
nio išauklėjimb, o “palaukti”, 
kol jam sueis 21-ri metai, gi 
po to leisti “jam pačiam apsi
spręsti”. ..

Taip daugelis amerikiečių 
tėvų ir daro. Todėl ir turi Ame
rika “gražius” tokio vaikų auk
lėjimo” vaisius. Tokius “gra
žius”, kad nė kokie jos priešai 
Amerikos šmeižėjai, o jos žy. 
mieji valstybininkai, veikėjai, 
teisinės tvarkos dabotojai ir 
gynėjai Amerikos visuomenę 
vadina tiesiog “kriminaline vi
suomene”. ..

Apie nusikaltstamumą Ame
rikoje esu jau rašęs 1972 m. Sė
jos Nr. 3 (straipsny “Nusikal
timų liepsnose”, redaktoriui 
sušvelninus antraštę į “Nusi
kaltimų bangose”), taip pat ir 
1973. VI. 23 d. Naujienose 
“Šių dienų jaunimas”), 
pasisakiau šiek tiek ir dėl 
sų lietuviškojo jaunimo,
dėl čia tik primenu,, ką jau esu 
rašęs anksčiau ir kreipiu dė
mesį į, mano nuomone, didelę 
jaunimo, taip pat ir mūsų jau
nimo neigiamybę — tai į jo dva
sinės kultūros stoką.

1) Kuo pasireiškia mūsų 
jaunimo dvasinės kultūros sto
ka?
Apskritai imant, ji pasireiš
kia- mūs- jaunimo sumaterialė- 
imu, nesidomėjimu dvasiniu 

gyvenimu, jo vertybėmis; sie
kimu tik medžiaginių gėrybių, 
visokių patogumų ir linksmy
bių patenkinti savo medžiaginei 
prigimčiai. Tai jaunimo netu
rėjimas dvasinio išauklėjimo.

Kalbant konkrečiau, gali
ma čia nurodyti blogais pavyz
džiais,. kad ir mūsų katalikiš
kas ar kitas krikščioniškas jau
nimo organizacijas, kurios ne
sidomi arba tik labai maža 
besidomi netgi religine kultū
ra (jų vardai visiems žinomi).

Toliau, kone viso mūs jau
nimo nesidomėjimas jokia po
litine filosofija ar doktrina, 
dargi jo gyrimasis ir didžiavi
masis savo “nepolitiškumu”, 
“nepartiškumu” irgi rodo jo 
dvasinės kultūros stoką, nes 
gi politinė veikla yra idėjinė, 
kuria ir domisi visi dvasinės 
kultūros turį žmonės, ypač gi 
idėjinis jaunimas.

Mūs jaunimo nesijungimas 
į lietuvių organizuotą gyveni
mą (į jau rastas čia, Ameriko
je, mūs tautiečių draugijas, 
taip pat ir į vad. “naujųjų atei
vių” įsteigtąsias) irgi rodo jo, 
to jaunimo, nesidomėjimą idė
ja, dvasine kultūra.

Mūs jaunieji vis laikosi nuo

Taip yra todėl, kad mūsų 
dargi palaidai, lygį jaunieji iš pat mažens negavo 

reikiamo dvasinio auklėjimo. 
Kad niekas jų nepastūmėjo į 
tą ar kitą idėjos kelią?; niekas 
jų neuždegė idėja taip, kad jie 
būtų pasiryžę idėjai dirbti, au
kotis, reikale net gyvybę ati
duoti, kaip tą darė mūsų ide
alusis jaunimas nepriklauso
moje Lietuvoje^ ypač gi atsta
tant Lietuvos valstybę ir ginant 
nuo priešų jos laisvę bei ne
priklausomybę.

3) Kas dėl to kaltas?
Tai irgi svarbus klausimas, 

bet konkrečiai teks jį panegri- 
nėti kita proga, atskirai, vė
liau, į - g* ", -

4.) Ai\ viskas čia pasakyta?
Mūsų jaunimo neturėjimas 

kiek reikiant dvasinės kultū
ros turi dar ir daugiau labai 
blogų pasekmių, bet jų čia 
konkrečiau nenagrinėsiu. Tai 
būtų labai skaudžių žaizdų 
draskymas. To nedrįstu dary
ti. Palieku skaitytojams 
tai pergalvoti ir padaryti 
spaudimą bei išvadas

Toliau eisime prie kitų 
jaunimo neigiamybh] nagrinė
jimo.

organizuotos mūs vi&ionicoės 
atskirai, 
kokia bespalvė jaunų žmonių 
masė.

PLB Valdybos pastangos su
organizuoti “Bendruomenės rė
muose” PLB Jaunimo Sąjun
gą irgi, atrodo, sunkiai vyksta. 
Rezultatų dar beveik ir nema
tyt O ir pačioje Liet. Bendruo
menėje mūs jaunieji reiškiasi 
taipgi nelabai jau aktyviai. Tas 
buvo matyti, pvz., kad ir iš 
kandidatų į JAV LB Tarybą ar 
į PLB seimo atstovų sąrašus Tų 
kandidatų būta daugiausia tik 
vyresniosios kartos, gi jaunų- 
jįj maža. Kodėl? Kad, atrodo, 
jaunimas nelabai domisi nei 
pačia Bendruomene, ta mūsų 
šiaip ar taip idėjine organiza- • • -X"cija.

Nesakau, kad mūsų visas 
jaunimas būtų toks sumateria- 
lėjęs, visai neturįs dvasinės 
kultūros. Ne, turime.savo jau
nimo tarpe ir labai gražiai be
sireiškiančių sava idėjine veik
la, kartu ir dvasine kultūra,, 
jaunų žmonių, bet, manding, 
jų turime dar per mažai. Di
delė jo dalis yra gerokai blan
kaus idėjinio veido, neturinti 
dvasinės kultūros.

2) Kodėl taip yra?

visa
savo

mūs

MANTAS AUKŠTUOLIS

LIKĘ ITALIJOS VAIZDAI
Rytą Institutas Neapolyje

Romoje buvau apsistojęs vie
no kultūringo ukrainiečio pen- 
sijone.: Pas jį lankydavosi Nea
polio rytų instituto direktorius, 
kurs anksčiau ilgai gyveno Suo
mijoj ir Lietuvos padėtį gerai 
žinojo. Ukrainietis mus supa
žindino. Aš apsidžiaugiau susi
tikęs su mums palankiu mokslo 
vyru. Jis pasiūlė man aplanky-
ti jo vadovaujamą institutą, ku—
riame yra-sukrautos apie visas 
rytų tautas įvairios žinios ir jų 
kultūriniai laimėjimai.

Nuvykęs į Neapolį, jis man 
parodė suomių ir latvių sky
rius. Jie buvo pilni knygų, žur
nalų ir žemėlapių su istorinėmis

rią. Trys nedideli kambariai su 
tuščiomis lentynomis ... Buvo 
•tik viena knygpalaikė — pran
cūzų. kalba: “UArt rustique 
de Lithuanie”. Atseit Lietuvos 
primityvus menas. .

Tuo metu direktorius pasi
traukė ir paliko mane vieną tuš
čiuose kambariuose. Aš atsiver
čiau tą knygą. Pirmame pus
lapyje buvo tai nužmogintas, 
.sunaikintas ir erškėčiais vaini
kuotas “rūpintojėlis”. — Pra
keikimas! — .tariau balsiai ir, 
sulamdęs tą knygpalaikę, iš
mečiau į krepšį... 1

Vizitas propagandos ministeriui
Grįžtant. į Romą, {direktorius 

pasiūlė padaryti vizitą propa
gandos ministeriui. Tai buvo 
keistokas vizitas. .Vos pasisvei
kinus ir pasikeitus keliais žo
džiais apie Italijos ir Lietuvos 
santykius (tada buvo mėginama 
užmegzti platesnę prekybą su 
Italija), jis man gan šiurkštokai 
tarė:

—Ką- daro- jūsų atstovas- Ro
moj e? — Jau du metai, o jis 
man dar vizito nepadarė.

— Atleiskit, pone -minister!, 
aš pasistengsiu šį reikalą su
tvarkyti, — tariau sumišęs.

— Ką aš. galėčiau jums padė
ti? — jis paklausė.

— Norėčiau pamatyti Musoli
nio kooperatyviniais pagrindais 
pastatytą kaimą ir. naują filmų 
teatrą. — Padėkojęs išėjau į 
pensijoną.

Kitą rytą atvyko propagan
dos ministerijos automobilis ir 
nuvežė mane į naujai pastatytą 
kaimą. Apžvelgęs ūkininkus, 
nuvykau į miestelio kooperatyvų 
centrą. Tarnautojai buvo labai 
malonūs. Vienas mokėjo pran
cūziškai. Aš jį pasikviečiau į 
šalį ir paklausiau. Aš mačiau 
teigiamas puses šios sistemos, 
malonėkite man pasakyti ir nei-

(Nukelta į 5 psi)

L. VAIČIŪNIENĖ

KURSTANČIOS VILTI 
PAŽINTYS

L BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZIEJAUS SURUOŠTOS 

PAGERBTUVĖS

1.
Apie Balzeko įsteigtąjį Lietuvių kultū

ros muziejų buvau skaičiusi bet iki šiol jo 
nebuvau mačiusi ir nebuvau buvusi jo ren
giniuose. Jaučiau apie jį skaitomu ir 
girdimu atveju ir iš esmės pagalvo
davau, kad dėl visokių priežasčių čia 
lietuvių ateivijos kelyje toks muziejus vie
nas iš reikalingų reikalingiausias lietuvių 
tautos ir valstybės istorinis dokumentas. 
Kad tik jis būtų tas iki šiol tuščios vietos Už
ėmė j as.

1972. IV. 3. išsiėmiau iš pašto dėžutės 
voką su tokiu išspausdintu parašu, spaudu
— “Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejus”.
— “Bazekas Museum of Lithuanian Cultu
re?. 1012 Archer Avenue, Chicago Illinois, 
60632” Atplėšus voką, pirmiausia akis pa
gavo lapo — blanko kampe vinjetė — Ge
dimino stulpuose Lietuvos valstybės ženk
las — Vytis. Dešinėn lietuviškai išspaus
dinta — “Balzeko Lietuvių Kultūros Muzie
jus”, žemiau tas pat angliškai, kairiuoju 
kraštu žemyn tautinė juostelė.

Mane pradžiugino jau pats vokas su to

kiu parašu, nes vien iš jo bent paštų tar
nautojai sužino, kad lietuviai irgi turi sa
vo kultūros muziejų. O tai reiškia, jog yra 
susikūrę ir savo kultūrą^ Sava kultūra liu
dija savo kūrėją tautą.

Laiške, lietuviškai parašytame, prašo 
atsakyti, ar sutinku būti tarp pagerbiamų 
senų, nusipelniushi tautai ir valstybei, 
žmonių pagerbime, ruošiamajame Balze
ko lietuvių kultūros muziejaus.

Kryptelėjusi į save, kokių ypatingesnių 
nuopelnų neužmatau. Senatvė juk nėra 
nuopelnas, bet neišvengiama būtinybė, ži
noma, kam ta būtinybė likimo yra skirta. 
Sutikti, ar nesutikti; Sutikau. Pirmiausia 
dėl to, kad pats laiškas su tokiais įvaiz
džiais skelbia senos lietuvių tautos ir jos 
valstybės istorinę tikrovę. O tai yra retas 
reiškinys mūsų patriotinių, ideologinių, 
kultūrinių sąjungų, bendruomenių , laik
raščių, vienuolynų/.. Maža išimtimi jų 
raštų, laiškų antraštėse net neparašyta^ 
kad jie lietuvių

Antra, sutikau todėl, kad ruošiama, 
būtent, seniems, nusipelniusiems lietuvių 
tautai ir valstybei, tai man bus labai įdo
mu, kaip tai musei , ant jaučio ragų: Čia 
visus įrašytuosius programoje ir surašiau:

Augustas Kostas; Bhchūnas Marijona; 
Biežienė Ona; Biežis dr. Steponas; Biels
kis Honorable dr. Julius; Eretas Juozas; 
Lacytis- Martynas; Navakauskas Pranas; 
Sabastijonas Williamas; Šileikis Mikas; 
Šimutis Leonardas; Skipitis Rapolas; Škir

pa pulk, Kazys# Stankus Antanas; švedas 
pulk. Jonas;; Vaičiūnienė' - AuguStaitytė 
Juoze; Varnas prof. Adomas; Varnienė - 
Kuraitytė Marija; Žemaitis Vincas; Žile
vičius prof. Juozas = 21. Reikėtų dar vie
no, kad būtų lygus; skaičius nepriklauso
mos Lietuvos paskutiniams 22-iems me- 
ams. Tas dvidešimtab t rasis; daug kas pa
jutome, senesnysis Stasys Balzekas. Į šią 
puokštę ne visi rudens jurginų židdai su
rinkti: ji tik simbolis.

Pagerbtuvių vieta South Shore Club 
viešbutyje 1059 So. Shore Drive Chicago,, 
Ill., 1972. VI. 17, didžiųjų trėinimų Sibiran 
dienų sudėtyje.

Pastatas, stovįs ant Mičigano ežero 
kranto su langais išeinančiais tiesiog į eže
rą. Nežinau, kuria prasme tokia vieta pa
rinkta; bet man ji gyvai priminė prieš 22-jus 
metus; perplauktą vandenyaą. ir Amerikos 
krante pirmuosius žingsnius — tą didįjį 
rūpestį dėl paliktos draskomos tėvynės, 
dėl nežinomo savųjų likimo ir dėl- savęs, 
kur; kaip čia žengti, kad tas žengimas 
turėtų nors šiokios tokios-vertės.

štai kur ateina! Kelintos kartos nema
tęs nepriklausomus Lietuvos, ir jokios, lie
tuvis, kurio tėvai prieš glėbį metų čia' at
vykę iš Rusijos carų okupuotos, suvargin
tos Lietuvos, taip pat žengę pirmuosius 
žingsnius tame pačiame* krante, sukvietė 
būrelį pirmesniųjų ir dabartinių atidavusių 
ar baigiančių atiduoti tiek, kiek kam bu

vo duota , kiek kas sugebėjo, pajėgė.
Įžanginėje dalyje, vadinama kokteiliu, 

visų susirinkusių bendra salė sušlamėjo 
lietuviška dvasia. Rengėjų žiniomis, se
nesniųjų ateivių 55 procentai, naujosios 
bangos 45 procentai. Pagerbiamųjų dau
giau iš rusu bolševiku 1940 — 44 m. anek- 
suotos Lietuvos. Nors vienus nuo kitų skyrė 
atvykimo laikas ir iki te laiko gyveninio bū
dės, bet kad būtų kokia tarp vienų ir kitų 
geležinė siena, nebuvo jaučiama. Būriuoja
si vieni su kitais, apie šį bei tą pasikalba, ir 
t. t.. Tarp visų sukinėjasi rengimo šeimi
ninkas jaunasis Balzekas, ponia Balzekienė 
— Radvilaitė, čia vieną, čia kitą užkalbin
dami. tarty turn jungtis senesniųjų ateivių 
su dabartiniais, čia M. Kriaučiūnienė, vie
na iš muziejaus bendradarbių, iš visų vie
na apsirengusi tradiciniais tautiniais drabu
žiais,

Visus labiau suartino, surišo, parodė 
visų vieną bendrą kilmę kiekvienam priseg
tas įvardintas ant mūsų vėliavos spalvų dvi
linkos juostelės valstybės ženklas, Vytis su 
Gedimino stulpais.

Varpui sukvietus svečius į minėjimo va
karienės salę, jiems prie stalų susiradus sa
vo vietas,pagerbiamuosius virtine nuvedė 
prie jiems skirto stalo,p. Zapolienei grojant 
maršą.

Viešbučio klubo stalai, žinoma, ne lino 
žiedo drobe ir ne jo raštais užtiesti, betgi vi
si baltai. Ant stalų puokštėmis žvakidės su

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, IU____ TUESDAY, JULY 3, 1973

žvakėmis ir gėlės — bendrinis iškilmių sta
las. Tame bendriniame vaizde kiekvieną 
kvietė į jo vietą pusiau vertikaliai padėta 
balta kortelė su vėliavos spalvų juostele ir 
su pavarde, šalia lėkštės radai gelsvai rus
vos spalvos rudenėjančių lapų, programą, 
išpieštą lietuviškų audinių raštais. Pirmojo 
puslapio viršuje įrašas “Reiškiame pagar
bą”,, antrojo — “Nuoširdžiai sveikiname”, 
— trečiajame surašyta, lietuviškai, pati pro
grama; ketvirtojo viršuje — “Geriausi lin
kėjimai”. Tarpais lietuviškų audinių raštų 
lietuvių verslininkų, įmonių pavadinimų 
atspaudai.

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS*

Jau pasirodė knygy rinkoje 
nmHaustoji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
Į VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paitu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 Sb. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS



TELEF. PR 8-3225

DR. ANNA BALIONAS
AU9X MOfTlJ 

ITMIMlIS LIGOS

2858 Wl 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BAlUKAS m
«L FANG C. LU

AKUS6R1JA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 $6. Pu įtiki' Rd. (Crawford

Medical Building). T.L LU 5-6444 
Antras ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. Tel. 599-0500

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR fLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TiK 595-0633 

Fax Valley Medical Confer 
M0 SUMMIT ST.

ROUTE 58e ELGIN,, jLLINOIS

LIKĘ ITALIJOS VAIZDAI
(Atkelta K 4 psl.)

giarnas. Jis atvirai ir nuošir
džiai man pasakė:

— Viskas būtų neblogai, bet 
šios sistemos formalumai labai 
daug kaštuoja ir šių išlaidų 
plius mokesčių už gautus padar
gus ūkininkai sunkiai gali ap
mokėti.

To užteko, kad tokia kpope- 
ratyvinė' sistema daugiau nesi
domėčiau.

Pranešimas prezidentui
Grįžęs namo, nuvykau pas 

prezidentą, ir pranešiau Italijos 
propagandos m misterio pastabų 
dėl mūsų atstovo Romoje. Pre
zidentas nenustebo ir tarė:

— Mūsų atstovai tokie ne
veiklūs, kad ' aš geriau žinau, Leipcige 3 mėty Rocco ruošiamas į specialią kurčiy mokyklą. Čia jis kalbasi ausinip pagalba 

su savo draugu "Teddy''.

tffISllfllMlflIB ■■■■■■■ m
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 

KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
AI Dievę visados laikau savo akivaizdoje: nes jis yra prie mano 

dešinės, todėl aš nebūsiu pajudintas. Psa. 16:8.
• o o

Žmogus, kursai visai palaidojo savo valią po Dievo valios, tas niekad 
nesijaus apsivylęs; bet savo tikėjimu matys visuose gyvenimo reikaluose 
Dievo patvarkymą ir jo apvaizdą, ir visada girdės Dievo balsą tariantį jam 
palinksminančius žodžius, {tikrinančius kad “visi daiktai išvien veikia labui 
tų, kurie myli Dievą, kūne pavadinti pagal jo paskyrimą”. Jei kantriai, 
nesiskųsdami ir nemurmėdami, bet su “linksmybe” priimame visokius nuo 
šėtono, nuo svieto ir nuo kūno paeinančius prieštaravimus, kaipo dalį mė
ginimų ir disciplinos, kurią paskyrė mums visų išmintingiausias ir visų 
meilingiausias Viešpats; jei turime tokius ženklus, tai turime liudijimą, 
kad mūsų širdis lavinas ir eina prie tobulybės.

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 St„ Chicago, Illinois 6062t

SV. KASTO TYRINtTOJAf
1Bg■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■

DR. PITER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

24*4 WEST 71st STREET
Ofisas: HEmloek* 4-5849 , 

Rerid-r 388-2233
OFISO VALANDOS:

nrmadieniais ir ketvirtai 1—7 vsL, 
•attack.’ penktadienį nuo 1—5. tret 

ir šeStad; tiktai sųsit&rus.

Rex: Gt 8-0873

- DR. JK ESIN - E1S1NAS
AKŪ8ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

z GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
<132 So’ Kėtffie’ Aveį WA 5-2670

valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia; skambinti Ml 3-0001.

□ft. ifflū KRAUCE1 -
KRIAUCEHUNAITĖ

tfKUiERUA' IR- MOTERŲ LIGOS 
8132 Sir KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus- — skambinti 

471-0225.
. Valandos- pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidenciįos: PR' 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Tsf STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
šeštadieniais nuo-. 9 iki 11 vaL 
ryto' tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

GRAOINSKAS
“ 19 IN/TV ‘

TIK $119.95
At i d. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 

Treč. ir sekrn. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

I Telefonai: PR 8P833 ir PR 8-0834
........ .. " • ' i J

I
'PERK KAUSTYMAI '

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

GĖLININKAS 
(PUTKAMBNTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAM6NTAS) 
5525 So. Harlem Ave.' — 586-1220

DR. FRANK PLECKAS
OP'foMETRISTAŠ

. _ , KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W' 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina- akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vat pagal susitarimą.- Uždaryta tree.

DR. LEONAS SĖBŪT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROŠfAYOŠ CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

'Ofise teTef.: 776-2880
,„,„JNeųi.as rez. telef.: 448-5545

- MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ir įvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

. 823 West 34 Place 
Te1.: Frontier 6-1882

kas dedasi kitų valstybių sosti
nėse, negu jie.

-— Pone prezidente, o kad jūs 
mūsų atstovams įsakytumėte, 
siųsti jums kas savaitę politinės 
padėties raportus, tai gal jie 
būtų veiklesni.

Geraširdis Smetona į tai nieko 
neatsakė. Bet greit po to Romos 
atstovas buvo pakeistas...

Vėliau nuvykau į švietimo mi
nisteriją su raštišku pranešimu 
apie Neapolio Rytų instituto 
Lietuvos skyriaus padėtį ir 
prašiau daryti žygių, kad Lie
tuva būtų tinkamai reprezen
tuota.

— Iš kur tu gauni tų visokių 
idėjų? — nuoširdžiai paklausė 
Masiliūnas.

• — Užkliuvau netyčia. — atsa
kiau.

Masiliūnas jau buvo mūsų 
kartos žmogus ir buvo nuošir
dus tautininkas ir tinkamas mū
sų tautos gynėjas. Jo dėka Ry
tų instituto Neapolyje Lietuvos 
skyrius buvo tinkamai aprū
pintas mūsų nepriklausomybės 
laikų kultūriniais laimėjimais. 
Ten išliko ir tų ’knygų leidiniai, 
kuriuos Stalino mongolai, užė
mę Lietuvą, sunaikino.

Tame institute lankosi daug 
svetimtaučių ir diplomatų, rink
dami žinias apie rytų tautas.

Būtų labai naudinga, kad vi
sus leidinius, kuriuos lietuviai 
išleidžia užsienyje, o ypatingai 
lietuvių ir anglų kalba enciklo
pedijos būtų ten nusiųstos.

ruošė L. Giniotis B. Žemgulis ir 
pirm. J. Skeivys, buvo nustebin
ti, kad pasiruošimas gegužinei 
gegužės mėn. 27 d. davė dificitą, 
nes gegužinė neįvyko, lijo visą 
dieną, o pasiruošimui jau buvo 
padarytą išlaidų.

Po pranešimo, kiek apsvarstę 
ir vėl nutarė suruošti gegužinę 
Key sode liepos 15 d.

Komisija ir darbininkai liko 
tie patys. Ta proga buvo kreip
tasi į narius ir prasyta, kad pa
aukotų dovanėlių ruošiamam 
piknikui.

gautų laiku gėlių. Klubas nutarė 
liepos ir rugp. mėn. atostogauti. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
sept. 19 d.

Po susirinkimo buvo vaišės.
J. Skeivys, korešp.

Vėliau susirinkimo eigoj bu
vo pagerbti vienos min. atsi
stojimu mirę klubo nariai. Tą 
vakarą buvo priimta nauja na
rė- Mrs; Gustys, gyv. 7328 So. 
Bell Avė.

Mirus klubo nariui, jo šeimą 
tuoj turi pranešti valdybai, kad

SKAITYK’ PATS IR PARAGINK

k'Xtus skaityti
•_ N-A U J I E N A-S

„ -■■T r m r .-Į - V.~ rifiilir.aįaM—

I Pranešu artimiesiems, draugams ir pažįstamiems,- kad* 
š. m. liepos mėn. 1 dieną, 10:30 vai. ryto mirė

VERA SOTNIKOVAITe - RADAUSKIENE
-gimusi 1903m. Šiauliuose.- Paskutiniu metu gyvefto 3TI1
So. Lowe-A ve.; Ghrcagoje.ĮJAV atvažiavo 1949 m., kiirį.lai-

- M gyveno Chicago j e, vėliau\Vashington, D. G.'

. Laidotuves tvarko-P. J, Ridikas.

Laidojama liepos 5 dieną greta vyro kapo, Washing- 
r ton, D. C.t.. |

Praneša draugų vardu . •

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME j

2533 W. 71st Street i
* Bį įf Telef.: GRovehill 6-2345-6

* 1410 So. 50th Avė., Cicero į
Telef.: TOwnitaU 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI '

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. K STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Behtfra praktika ir chirurgija 

Ofisw 2750 West 7Tst St. 
T4E: 925-8296

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

uždaryta.
Rex Ml.: WA 5-3099

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

.pągai_susitarimą. ,

V. Tumas orris, M. D., S. C 
C W I R U R G A S 

2454 West 7i«t street 
Ofiso telef..- HEmloek 4-2123 

Rezid. teistu Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, taf telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS. 0. P.9S ORTHOPEDASsPROTEZlSTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

' w dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoepect 63084

SOPHIE BARČUS j
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

v Telef.; HEmloek 4-2413’
7159 So; MAPLEWOOD AVE;

CHICAGO, ILL 60629
y— -■ - ' —--------- į

Žemaičių Klubas 
žemaičių Kultūros Klubo 
pusmetinis susirinkimas

Šių metų birželio mėn., 20 d., 
7 vai. vak., žemaičiai, susirinkę 
Hollywood Inn svetainėj, apta
rė: praėjusias ir ateinančias su
sirinkimo programas ir nustatė 
sklandesnj klubo veikimą ateity.

Susirinkę ir išklausę pareng. 
komisijos pranešimą, kurį pa-

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 Lietuvos 
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 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608

Julija Šaulienė

ALEKSANDRA VALEKTEA'Ė
Pagal tėvus Masiulytė

Gyv. 2907 West 66 Street
Mirė 1973 m. liepos mėn. 2 dieną, 12:10 vai. ryto, sulaukusi 80 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilniau^ apskr.
Amerikoje ^išgyveno 10 mėtų.
Paliko nubudę: vyras Vytautas, dūkte Aldona Valeišaitė - Prūso

kas, anūkė Danutė ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Priklausė Lietuvių Dukterų Draugijai ir Vilniaus Krašto Lietuvių 

Sąjungai. ‘
. Antradienį J:00- vai. popiet kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans 

koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.
Ketvirtadienį, liepos 5 dieną 10:00* vai. ryto bus lydima' iš koply

čios į Šv. P: Marijos Gimimą parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Aleksandros Valeišienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liėka:
Vyras, duktė, anūkė, gfrnfneŠį

Laidotuvių Dirėktotiai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600:

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Jau Kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CH1CAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų attiktus darbus. 664 psl. Kaitri 
$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 arba1 Mon^ 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 50. HALSTED ST.. CHICAGO, ILU. MMDa
t rr s--r^e. . ----------------------

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL:, YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-ČONDITIONED KOPLYČIOS

^BBBHHB9BBHBH^BIHHHIHBB^^MHBHHHBBHHI^BB^^BBgMHBHBHBIIHHHaiBSHHBIBIIBBHiBSBSEKBBBEIHI^HI^BIBflEB^SBRBHBIHIH^53K3BBEHlBHEQE^SMZ3C!SZMtea^^^^SL_^^^
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St. Louis, Mo.r gyventojai Scott Harris 2 m. ir jo brolis Todd, 5 m. pasikinkė savo Sanbernardą ir 
išvažiavo pasivaižinėti. Viskas gerai sekėsi, kol šuo pamatė kitoj gatvės pusėj katiną.

LGAI UŽTRUKĘS ATSIKVOŠĖJIMAS
j Prieš kiek laiko Naujienose sa- įjos tikslas esąs išlaikyti lietuvy- 
vo rašinėliu “Gana to jungo” bu- bę.
vau palietusi ligi kauloįgrisusį, 
mūsų raštuose ir net jau kas- 
iieninėj vartosenoj be atodairos 
valkiojamą, “apjungimą”, “ap- 
sijungimą” ir vįsokį junginėji- 
mą, nepaisant, ar jis kur tinka 
ar ne. Kalbiniais dalykais mūsų 
visuomenė atrodo nesidomi, nors 
Visos liet, organizacijos ir švie
suomenė pripažįsta, kad išeivi-

Pradedant profesorių ir bai
giant mažųjų kampelio rašinė
liais — visi kaip vienas tuos 
“junginėjimus” su ir be priešdė
lių pifte pila. Kartais net trum
puose straipsneliuose tų “ap” ir 
“apsi”-j unginėj imu suskaitau 
net po keliolika.

Anuomet Lietuvos vidurinėse 
mokyklose jei klasės ar namų

DR. KAZYS GRINIUS
‘ ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 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. Halsted Street —• Chicago, 60608

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įraakiat Hgu metų patyrimas.

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

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANT1NAS

lIIUIIIIKIllIIlHlIlIlIlIIIIIIHIIIIIir

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 visu 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 ju skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos ’ visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu 
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, ręi- 
kalingos, ir net būtinos.

Chicagoje, Friemi^čiuoee Ir Kanadoje Naujienoj metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.t0, vienam menaciui — $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. HAI5TED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu_________ dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo ------------- ------------- ---- --------- kaip dovana

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

Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo.
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

PAVARDĖ

□

IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

Parafas
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HELP WANTED — MALE
i
1 HELP WANTED — MALE

Darbininkv Re‘1'i> J- Darbininkg Reikia

REIKALINGAS,SPAUSTUVĖS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė---- Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS ■

DĖL VISŲJNFORMACUŲ, KREIPKITĖS Į

1739 S. Halsted Stc, Chicago, Illinois 60608
vokos turinčios suliejimo, pri- 
verstinumo, tapatybės netekimo 
prasmę. O jo pavartotas posa
kis — “apsijungftnas apie Liet. 
Bendruomenės vėliava” turįs 
įvairiaspalvių gėlių bukieto pras
mę. . '

Jeigu J. Kuprionis norėjo pa
brėžti reikalą atskiroms organi
zacijoms apie Liet. B-nės vėlia
vą, kaip jis sako, apsijungti, tai 
žodis “jungtis” šiuo atveju ma
žiausiai tinka. Bet koks “jungi
mas” reiškia labai ankštą dalykų 
ar reiškinių sugretinimą, glaudų 
susiejimą. O tatai jau priešta
rauja paties rašėjo nusistatymui 
— nesuliedinti, nesutapinti... Ar 
ne geriau būtų apie vėliavą spies
tis, burti, rinktis?

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. M.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas -1.

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

rašiniuose kokį žodį iš eilės ke
lis kartus pakartosi, lietuvių kal
bos mokytojas tau sąsiuvinio 
paraštėje raudonai ir pabrėžia 
“stil!” — reiškia: nusikaltai 
kalbos stiliui ir užsidirbai šalia 
gramatikos ar sintaksės paklai
dų (nuokrypų) dar ir kitokį mi
nusą. O čia dabar juk ne mo
kinukai, kurių žodynas ribotes
nis, bet žmonės su mokslo ar vi
suomeninės padėties titulais, ku
rie yra sudilinę ne vieną plunks
ną berašinėdami,o vis tiek, žūt
būt, įsikabinę į tą “jungą”, nie
kaip negali juo atsidžiaugti. Ir 
neapsirk tu man! Kad nors dėl 
įvairumo bent retkarčiais pa
vartotu koki šviežesni žodi.

Jei norima išsiugdyti jaunų
jų laikraštininkų prieauglį, sa
ve laiką rašto žmonėmis yra at
sakingi už savo rodomą blogą pa
vyzdį. Juk vis tų pačių sąvokų 
nuolatinis vartojimas rašančiuo
sius supanašina, suvienodina, 
nuskurdina, blukiną jų stilių, 
siaurina jų protavimą — daro 
labai riboto akiračio žmonėmis.

Nenorime, kad jaunieji karto
tų mūsų politines ar kitokias kla-i 
das. Kodėl jie Įtaigojami pasek
ti mūsų kalbiniu nuosmukiu? 
Nederėtų laikraščiams girtis, 
kad jie neva ne tik šviečią skai
tytoją, bet jį ir ugdą (formuo
ją). čia, žinoma, turiu galvoje 
ne tik tą nelaimingą “junginėji- 
mą”, bet apskritai visas kalbi
nes negeroves. Ar ir jos būtinai 
turės patekti Į “ateities kar
toms” skiriamą kultūrinį pali
kimą? Mat, laikantis madingo 
ir pas mūs vis labiau dabar Įsi
galinčio nusistatymo, reikia juk 
pateisinti ir apginti kad ir aiš
kų blogį, jei tik Į jį įninka dau
gumas.

Padėtis “jungo” atveju atro
dė tapusi visai beviltiška. Neti
kėtai š. m. “Draugo” 225-jo n-rio
“laiškų skyrelyje” J. Kuprionis Į Klubo sekantis susirinkimas 
pasiskundžia minėto dienraščio j bus rugsėjo 7 dieną Hollvvood 
redakcijai jis esąs nepatenkin- salėje. A. Kalys

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

“Apjungos” mūsų kalboje vi
sai nėra — nėra nei “apjungi
mo” nei “apsijungimo”. Nede
ra sauvališkai graibstytis žodžių, 
neturinčių atramos mūsų gyvo
joj kalboj. - M. š.

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

Park. 
766-5342

HELP WANTED — F3MALE 
Darbininkių Reikia

PATIKSLINIMAS
Praeito ketvirtadienio “N.” 

laidoje buvo išspausdinta: Ve
lionio Zenono Kolbos pamink
las atidengtas balandžio 24 d. 
Turėjo būti birželio 24 d. Kor.

Brighton Parkas
Upytės Draugiško klubo 

piknikas

HOUSEKEEPERS
North Side Rectory needs two 

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

Pleasant Surroundings.

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

e

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?
SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai- 
aptarnauti.

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

kesčiai. Virš $20,000.
TEL. 776-5578

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Pirmasis piknikas įvyko sek
madienį, birželio men. 24 dieną 
O. Bruzgulienės sode. Buvo la
bai graži ir šilta diena, todėl 
atsilankė daug svečių. Buvo 
daug skanių dalykų ir daug gra
žių dovanų. Visa publika buvo 
patenkinta, o klubas padarė 
gražaus pelno.

Mūsų geras ir darbštus- narys 
Julius Klimas atvažiavo į pikni
ką. Jis jau ilgą laiką sirgo ir 
negalėjo vaikščioti. Buvo sma
gu visiems jį matvti ir pasikal
bėti su juo. Linkim jam daug 
sveikatos .ir pasisekimo, kad 
greitu laiku galėtu su -mumis 
draugauti ir dirbti.

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 

qualification.
CALL 222-0400

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

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

redakcijai jis esąs nepatenkin
tas, kam straipsniyje apie Lie
tuvos Vyčius ir Pasaulio Liet. 
Jaunimo Sąjungą jo pavartotus 
žodžius “apjungti” ir “apsijung
ti” korektorius pakeitęs Į “su
jungti” ir “susijungti”.

“Draugo” redakcija savo prie
raše teisinasi, kad jokiame liet, 
kalbos žodyne neradusi “ap
jungti” ar “apsijungti”, o tik quelle Park Wind 
“sujungti”. Taip esą pamokęs 
ir prof. A. Salys “Laiškų Lietu- | 
viams” š. m. 6-me n-ry.

— Vienon ir nemokamas kon- 
certas bus liepos 1 d. 4 vai. po 
piet Marauette parke prie Da
riaus ir Girėno paminklo. Mar- 

orkestras 
klasikinės 
Dirigentas ♦

Esant lietui. 
Labai apgailėtina, kad “Drau- [koncertas bus parko salėje, prie 

'■ 67-tos ir Kedzie \ve.

gros modernios ir 
muzikos kūrinius.

(Thomas Fabish.

go” redaktoriai tik dabar apsi
žiūrėjo, tik dabar pavartė žody
nus ir įsidėjo galvon prof. Salio 
šiuo reikalu paaiškinimą.

Uuožuot metų metais be per
stojo “apsijunginėjus”, skaity-Į 
tojus ir pradedančius rašinėti

— Loreta Manikaitė iš Gage 
parko apylinkės 
gogikos mokslus 
laipsniu 'DePaul

baigė peda- 
bakalauro 

universitete. 
Komercinhis mokslus baigė Pat

klaidinus, bent jau redakcijos Yerkes ir Roseann Kas-
galėtų nuolat kaišiojamus abe- Alarquellc Parko apvlin-
jotino tikslumo žodžius pasitik-Humanitarinius mokslus 
rinti ir nuo netinkamo jų varto- Jurgis Bradunas, Romas 
jimo mėginti žmones atpratinti. | <’esas. James H. Krukones, 

Mūsų laikraščių redakcijose R'ehard W. Kondrat, Henri- 
šalia visokių “moderatorių”, “ko-i^as AI- Valiulis ir Robertas F. 
mentatorių” ir “prisistatinėto- Žlobis.
jų” reikalingiausias bene būtų - - - -
žmogus, besirūpinąs laikraštinės j niam iX Dubauskas iš Gage 
kalbos pakankamu lietuvišku
mu!

J. Kuprionis savo laiške pri
kiša “Draugui”, kad, ištaisiusi 
“apsijungimą” į “sujungimą” j 
nukentėjęs jo straipsnis.
“susijungimo” ir sąjungos” są- ir kriminalinės teisės bei tei-

Humanitarinius mokslus

Parko apylinkės baigė de Paul 
universitetą magistro laips
niais.

— Jean Jonutytė iš Gage Par- 
Esą ko apyl. baigė administracijos

Light housekeeping and coo- 
Live in quiet suburban loca- 

Room and board and small 
salary.

423-1446

REIKALINGA
VIRTUVĖS DARBININKĖ 
Healthy Food Restaurant 

3236 So. HALSTED ST 
TEL. 326-2724

mokslus bakalauro 
Illinois u-to Circle 
Ji padavė pareiškimą 
nusikaltėlių bausmės 

bei nusikaltimų pre- 
tarnybai. Ji yra 

aktvvi miesto skaučių 
Jos pareiškimu

singumo 
laipsniu 
campus, 
jaunųjų 
proceso 
vencijos 
skautė,
vadovybėje.
ta jaunimo organizacija ne tik 
duoda gero auklėjimo pagrin
dus. bet ir apsaugo jaunuolius 
nuo blogų įtakų ir nusikalti
mų.

* “ŠALFAS” ir Rengimo Ko
mitetas prašo visuomenę remti 
sportininkų išvyką į Vak. Euro
pą. Išvykos laikas jau nebetoli, 
tačiau numatyta suma dar ne
surinkta. I-aimėjimo bilietų 
platintojai prašomi baigti pla
tinti jiems skirtą kontingentą. 
Atkarpas grąžinti iki liepos 25 d. 
Traukimas įvyks liepos 29 d. 
8 vai. p. p. laike pobūvio p. Ru
džių ir dr. Mažeikos patalpose. 
Visi yra nuoširdžiai prašomi 
dalyvauti tame mini - piknike. 
Taip pat visa lietuviškoji visuo
menė prašoma dalyvauti iškil
mingoje atsisveikinimo vaka
rienėje Martinique restorane 
rugpjūčio 19 d. 6:30 vai. p. p. 
Bilieto kaina 15 dol. asmeniui.

(Pr).

GRAŽU — PŪIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

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

^fūro garažas. $29,500.
! ARTI PARKO skoningas Octagon 
Įmūrąs. Gražiai pradėta, greit galima 
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.OOO.

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

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Anie $12.000 
naiamu. Maži taksai. I pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
- : tinis mūras. Prie parko. Apie S16.000 

New Inst. No job to small.^Let as put uajamu. Nauiai sutvarkvtas beisman- 
I tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
I matykit.’ .

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas gazu šildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

MODERNUI 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis- 
mantas. 1% vonios. Garažas. ’— 
$24.000. .

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

Valdis Real Estate
4

7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

ELK GROVE VILLAGE
BY OWNER

3 bedroom ranch. Living room, sena-, 
rate dining room. Dishwasher, dis-1 
posal. drapes, ref., stove. Close 
school. New carpeting. A steal 

S37,900. For information
Call 437-3342

BUSINESS CHANCES
Biznio Progas

to 
for

KOLMAR ELECTRIC CO.
24 Hr. Service for Industry. Commerce 
and Residence. Elect. Remodeling.

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

HOME INSURANCE

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanas 
visoms progoms.

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

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745 •
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

(rengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku camento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tek: 778-0838 ar 651-9625

X Į t I 1 t l I t 1

"NAUJIENOS* KIEKVIENO
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. S9420 na jamu i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

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

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

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu 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 stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantu© 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. t»60P. Tel.: VT 74447

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus krantus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Arą. 

Chicago, III. 60632. Tat YA 7-5*0

LAIKRODŽIAI IR BRANfENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2446 WEST 6*h STRIKT
T.L: RWx>blk 7-1*41

CALIFORNIA SUPM SERVICE 
Taieomi auto motorai, ataWflal, 

tune-ups It t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9317

A. G. AUTO REBUM.DERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351*44 W. 43 r J Chicago, III.

TBL. — 776-MM
Anlco^as G»c*>žlamtk»a, aav.




