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Prezidentas neis į
iš viso PASAULIO

Įvykiai Klaipėdoje
•

1945 m. baigiantis karui, Klaipėdos katalikų mūrinę bažny
čią hitlerinė kariuomenė užminavo ir susprogdino. Tą faktą liu
dija vietiniai Klaipėdos gyventojai.

Po karo Klaipėdoje lietuvių skaičius sparčiai augo, šiandie
ninėje Klaipėdoje yra 85.000 lietuvių, rusų 43.000 (1971 metų 
surašymo duomenys). Daugumas katalikų yra tikintys. Pav., 
1972 m. tik per gavėnios rekolekcijas šv. Komuniją priėmė apie 
8000 žmonių.

Po karo tarybinė valdžia leido katalikams pasinaudoti ma
ža vokiečių sektantų bažnytėle, Bokštų gatvėje. Pamaldų metu 
būdavo didžiausias susigrūdimas, žmonės alpdavo; ir katalikai 
pradėjo reikalauti leidimo didesnei bažnyčiai statyti.

1954 m. Klaipėdos klebonas 
(dabartinis vysk. Povilonis) 
gavo leidimą naujai bažnyčiai 
statyti. Tuo metu Tarybų Są
jungos vyriausybės vadovu bu
vo Malenkovas; tikinčiųjų per
sekiojimas Lietuvoje šiek tiek 
buvo susilpnėjęs. Tikintieji 
buvo raginami prisidėti prie 
taikos išsaugojimo visame pa
saulyje. Leidimą statyti baž
nyčią Klaipėdoje, be abejo, 
davė dar ir propagandiniais su
metimais, nes į Klaipėdą at
vyksta daug užsieniečių jūri
ninkų.

—> Statykite, kad bokštas bū
tų matyti net iš jūros, — kalbė
jo valdžios atstovai.

Nors tuo metu karo sunai
kintoje Klaipėdoje statybiniii 
medžiagų labai trūko, bet baž
nyčios statybai valdžia leido 
naudotis medžiagų fondais. 
Statybos pradžioje,valdžios 
pusės, atrodė, nebuvo jokios 
piktos valios, kad pastatytą 
bažnyčią vėliau paimti 
naudoti profaniniams 
lams.

1965 m. birželio 30 d.
Vyskupijos Valdytojas vysk. P. 
Maželis pašventino naujai sta
tomos Klaipėdos katalikų baž
nyčios pamatus į kuriuos buvo 
įdėtas šio turinio aktas: “Klai
pėdos ir visos Lietuvos katali
kai, pasivesdami motiniškai 
Marijos globai, savo aukomis 
stato Klaipėdoje Taikos Kara
lienės bažnyčią, kurios pama
tus pašventino 1957 m. birželio 
30 d. J. E. Telšių Vyskupijos 
Valdytojas Vyskupas Petras 
Maželis.”

“Statome bažnyčią Taikos 
Karalienės garbei, savo atsi
šaukime į Lietuvos katalikus 
kalbėjo Klaipėdos katalikų 
parapijos bažnytinis Komitetas. 
— Tuo mes norime užakcen
tuoti, kad prie Baltijos kranto 
nebenorime matyti karo gaisrų 
ir sugriovimų”.

Aukos bažnyčios statybai bu- 
'vo renkamos visoje Lietuvoje.
Klaipėdos katalikai džiaugėsi 
ir entuziastiškai prisidėjo prie 
bažnyčios statybos. Nors iš
skirtas sklypas buvo labai pel
kėtoje vietoje,, bet žmonės per 
kelias savaites pelkę užpylė, 
gabendami žemes vežimėliais 
ir net krepšiais. Grįžę iš darbo 
tikintieji skubėdavo į talką ir 
dirbdavo iki nakties. Vairuo
tojai laisvalaikiu vežė bažny- 
čnos statybai reikalingas me
džiagas, rinko miesto griuvė
siuose nereikalingas plytas. Net 
ir autoinspektoriai “nematyda
vo” bažnyčios statyboje talki
ninkaujančių vairuotojų su 
mašinomis. Net valdininkai 
ateidavo tikintiesiems į talką. 
Talkininkaujančių tarpe matė
si ir tokių, kurie anksčiau į baž
nyčią niekada neidavo.

Bažnyčios statybai tikintieji 
suaukojo apie 3 milijonus rub-

Suėmimai išgarsino Pabaltijo bylą
HELSINKIS. — Europos Saugumo ir Kooperavimo konfe

rencija, kurioje dalyvavo 35 valstybių užsienio reikalų ministe
rial, pasibaigė baliumi. Pasakyta daug kalbų, tačiau konferen
cija parodė tik vieną dalyką, kad su sovietais susitarti dėl “žmo
nių laisvių” nebus taip lengva. Sovietai iš tos konferencijos ti
kisi tik laimėjimų, už kuriuos jie nieko nenori atsižadėti. Nesu
tarimai, ar, geriau sakant, susitarimų stoka net neleido paskelb
ti harmoningo komunikato. Jame tik žadama dėti pastangas, 
kad konferencija pasisektų savo tolimesniuose darbuose.

ir pa
reik a-

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus darbininkai nenusileidžia 
diktatūron pasinešusiai prezi-1 
dento Bordaberry valdžiai. 
Unijos vėl okupavo nemažai 
įmonių. Kariuomenei ardant, 
demonstraciją, 
veterinorius.

Ui 7 metu j erdves bus pasiustas didelis erdvės teleskopas, kuris stebės tolimas žvaigždes ir 
planetas.

žu™28 meh! PRAŠO KINIJOS PADARYTI ĮTAKĄ
PANAMA. — Iš Kubos į Ar

gentiną sugrįžo keleivinis lėk-! 
tuvas, kurį pagrobė 24 m.- te-! 
roristas. Argentinos peronistii 
valdžia prašo Kubos, kad tero
ristą sugrąžintų atgal. Jis rei
kalavo ir negavo iš Argentinos 
valdžios išpirkimo pinigų ir 
nežinojo, kad jo pagrobtame 
lėktuve visą laiką buvo maišas 
su 700,000 dol.

CHICAGA. — Žydu rabinai 
puola naujai' pagamintą^filmą 
“Jesus Christ Superstar”, 
riame dėl Jėzaus mirties 
kaltinama visa žvdu tauta, 
dų rabinai filme labai negražiai 
parodomi. Filmas esąs antise
mitinis. Įdomu, kad didelę da
lį. filmavimo darbų filmų ben
drovė atliko Izraelyje.

WASHINGTONAS. — Šian
die valstybės sekretorius Ro
gers iš Helsinkio atvyksta į 
Čekoslovakiją, kur bus pasi
rašyta konsularinė sutartis ir 
Rogers tarsis su čekų vyriau
sybės bei komunistų partijos 
vadais. -

ku- 
vėl

KAMBODIJOS PRINCUI SIHANOUKUI
SAN CLEMENTE. — Prezidentas Nixonas prašė Kinijos 

padėti užbaigti Kambodijos konfliktą. Tas paaiškėjo po Kinijos 
atstovo apsilankymo pas prezidentą San Clemente. Su kinų di
plomatu Huang ilgai .kalbėjosi ir prezidento patarėjas Kissinge- 
ris, kuris vakare iškėlė Kinijos atstovui puotą, kurioje dalyvavo 
daug Hollywood© žvaigždžių, laikraščių leidėjų ir pramonės 
tūzu.

Kongresas nustatė, kad Ame-.~—---- ---- — -=I 
rikos bombonešiai gali .padėti 
Kambodijos- vyriausybei gintis- 
nuo komunistų puolimij tik iki
rugpjūčio 15 d. Amerikos tiks
las įsteigti Kambodijoje koali
cine vyriausvbę, kurioje galė
tu būti, tačiau nevadovauti, ir 
komunistai.

HOLLYWOODAS. — Joe’ 
Brown, žinomas komediantas, 
mirė sulaukęs 80 metų amžiaus.

Irakejgšąudė 
22 sąmokslininkus
BEIRUTAS. — Specialus 

Irako tribunolas, kuriam va
dovavo Izzat ai Dourv Revo
liucinės Komandos Tarvbos 
narys, pasmerkė 22 sąmoksli
ninkus mirties bausme, kuri 
turėjo būti įvykdyta. Vyriau
sias sąmokslo vadas pulkinin- 

Ikas Kazzar. saugumo viršinin
kas, ir 21 jo šalininkas buvo 
sušaudvti.

Bagdado radijas sako, kad 
tai tik pirmoji nusikaltėlių 
valstybei grupė gavo atpildą. 
Dar daugiau asmenų slapstosi 
ir bus teisiami “in absentia”. 
Tribunolas paskelbė, kad pas 
suokalbininkus rasta nemaža 
suma pinigų, apie 110,000 dol.

c.

SAN CLEMENTE. — Prezi
dentas Nixonas raštu pareiškė 
senato Watergate komiteto 
pirmininkui sen. Erwinui, kad 
prezidentas jokiose aplinkybė
se neis į senato komitetą ir ne
atsakinės į jo klausimus. Pre
zidentas taip pat neleis senatoT\ "1 ♦ j € taip pat 11CICI5 bClldiU

KWHIIuOIC nuvertė komitetui prieiti prie preziden-
T1 t r* ■ z"x i r ■» v zs X-'b •> l "'* - -.-K ^-1 . —-  tūros dokumentu. Taip daro

ma ne dėl to, kad būtu norima 
nuslėpti informaciją, bet todėl, 

NAIROBI. — Nedidelėj cen- kad prezidento pareiga yra iš- 
trinės Afrikos valstybėje laikyti pagrindines konstituci- 
Rwandoje įvyko karinis per- nes prezidento teises ir jo vaid- 
versmas ir prezidentas Kayi- menį valstybėje.
banda buvo pašalintas iš parei-j 
gų. Valdžios vadu tapo buvęs 
gynybos ministeris, generolas 
Habyarimana, sudaręs 10 kari- P^s save skriaudžia . Pre- 
ninku komitetą. i

Rwanda yra atsilikęs, netur
tingas kraštas, buvęs Belgijos 
kolonijos dalimi. Gyventojų yra 
apie 4 milijonai, 84% jų pri
klauso hutų genčiai ir 15% — 
tutsi genčiai. Sostinėje Kigalu 
gyvena 25,000. Tarp hutų ir j 
tutsių vyksta kovos ir daug zidentas 
žmonių žūna. Dėl tų žudynių 
Rwanda daugiausia ir pagarsė
jo.

prezidentą

Nixono gynėjai 
pereina į puolimą

Sen. Erwinas, gavęs tokį 
laišką pareiškė, kad “preziden-

Saugumo konferencija per
traukta iki rugsėjo 18 d., kada 
jau ne ministerial, bet men
kesni valdininkai suvažiuos i 
Ženevą pradėti konkrečių de
rybų.

Spaudoje [plačiai pagarsėjo 
septynių vyrų ir dviejų mote
rų suėmimas Helsinkyje. Vi
suose pranešimuose pabrėžia
ma, 
vos, 
vai, 
vo 
nio 
kad
rikos piliečiai, 
Britanijos, 
jos. Visi buvę . New Yorke 
įsteigtos Pasaulinės Baltų kan- 
ferencijos nariai, kuriai vado
vauja Lietuvoje gimęs dr. J. 
Valiūnas.

kad suimtieji buvo Lietu- 
Latvijos ir Estijos atsto- 
reikalavę Helsinkyje sa- 

tautos laisvės, šeštadie- 
Chicago Tribune pažymi, 
šeši suimtieji buvo Ame- 

kiti atvyko iš
Kanados ir švedi-

Gynybos sekretorius Schle
singer spaudos kanferencijoje 
nurodė, kad vyriausybė pra
šys kongreso pratęsti bombar
davimų ribą vėlesniam laikui. 
Amerika vis dar tikisi, kad 
Kambodijos vyriausybės ka
riuomenė sustiprės ir vėliau pa
ti viena galės sėkmingai gintis 
nuo komunistų jėgų.

Kinijoje premjeras Chou En 
Lajus pareiškė Amerikos sena
torių grupei, kad niekas nega
li būti kantrus, kol ant jo gal
vos krinta bombos. Jis tuo pa

lių. Net neturtingi katalikai su sakė, kad ir Kinija negali kant- 
džiaugsmu aukojo savo san- riai laukti, kol Amerika bam- 
taupas bažnyčios statybai.. Vie- barduos Kambodiją. Kambo- 
nas darbininkas, atnešęs dido- dijos princas Sihanoukas yra 
ką pinigų sumą, pasakė: “Kar- pasiryžęs kovoti nors ir 20 me
tu su plytomis, įmūrykite į tų, tačiau tikisi kova laimėti, 
bažnyčiossienas ir mano širdį.” pasakė premjeras Chou En 
Paaiškėjo, kad šis darbinin- Laj. Jis pridėjo, kad jis tol ne
kas išlaikydamas nemažą šei- atvažiuos į Amerika, kai ten 
mą paaukojo viso mėnesio at- Washingtone bus “Chiang Kai 
lyginimą. Ką nors pardavę, Sheko klikos ambasadorius”, 
žmonės dalį pinigų skirdavo' 
bažnyčiai.

1960 m. vasarą bažnyčios 
statybos darbai buvo baigti ir 
per Žolinę turėjo įvykti bažny
čios šventinimo iškilmės. De
ja, įvyko antras “sprogimas”, 
panašus į hitlerininkų. Susi
rinkę tikintieji į bažnyčios 
šventinimo iškilmes, rado baž
nyčios vartus užkaltus 
mis.

— Valdžia neleidžia 
rvti bažnvčios!

— Bedieviai atima iš 
bažnyčią!

Šitokie šūkiai skriejo iš lūpų 
į lūpas, nežmoniškai skaudin
dami tikinčiuosius. Visi-jautė
si sutrypti ir apgauti.

lento-

atida-

mūsų

(E)
(Bus daugiau)

| Kinijos premjeras, kalbėda
masis su senatorium Warren 
Magnusonu, pavadino Ameri
kos ir Sov. Sąjungos susitarimą 
dėl atominio karo vengimo lik 

.“popieriaus gabalu”. Jis pa
reiškė. kad Sovietų Sąjunga 
niekada praeityje nesilaikė su
tarčių, o Nixono ir Brežnevo 
pasirašytas dokumentas net 
nėra sutartis. Sovietai pasira
šė su Kinija draugiškumo su
tartį dar 1950 m., tačiau dabar 
Kremlius laiko prie Kinijos sie
nos milijoną kareivių, pareiš
kė Chou En Lajus.

BURLINGTON, Vt. — Čia 
mirė prieš kelioliką metų bu
vusi garsi artistė Veronica La
ke, 51.

Puolė mokyklą 
Rodezijoje

SALISBURIS. — Rodezijoje 
juodi teroristai, matyt, atvykę 
iš kaimyninės Mozambikos. 
puolė vokiečių jėzuitų veda
mą misijų mokyklą ir pagrobė 
apie 300 mokinių, mokytojų ir 
tarnautojų. Rodezijos kariuo
menei pradėjus banditus vytis, 
jie turėjo paleisti dalį pagrob
tųjų tačiau apie 80 dar liko 
įkaitais. Banditai pareiškė mo
kytojams. kad jie gabena jau
nuolius į karinę stovyklą, kur 
jie bus treniruojami kovai prieš 
baltųjų režimą Rodezijoje ir 
Portugalijos kolonijose.

Susišaudyme vienas teroris
tas buvo nušautas, kiti pasi
traukė į džiungles Mozambikos

moterys. mokytojos, slaugės ir 
tarnaitės.

JOPLIN, MO. — Dr. Edgar 
Mitchell, buvęs Apollo astro
nautas, susižiedavo su savo se
kretore Anita Letting.

Pirmasis žygių suimtiesiems 
išvaduoti daręs valstybės sekre
torius Rogers. Tačiau šeši ame- 
rifci.ečiai jalšisakė būti paleisti, 
koLTTebus paleisti kiti trys de
legacijos nariai, kurių valsty
bės Suomijai spaudimo nepa
darė.

Ridentas nurodė, kad jis įsakė 
visiems savo tarnautojams ko
operuoti su?; komiteto -tardy
mais, tačiau joks prezidentas 
negalėtų dirbti, jei jis turėtų 
skelbti privačius savo įstaigos 
popierius.

Prezidentas nurodė, kad bu- 
--- ------ ; Trumanas, kviečia
mas į kongreso Priešamerikinių 
Veiksnių komitetą atsakė, kad 
galių atskyrimas valstybei 

bū- 
prezidentas 

tik paprasta legislatūros 
jei jis atsakinėtų į kon- 

komiteto tardymus.

:numatytas konstitucijoje, I .tų sugriautas ir 
taptų 
šaka, 
greso

Baltųjų Rūmų patarėjas John1 Ko prezidentas Nixonas savo 
Dean tikrai buvo pavestas pre
zidento Nixono ištirti Water
gate aferą dar 1972 m. birželio 
mėn.. pareiškė kitas Baltųjų 
Rūmų buvęs patarėjas Charles 
Colson. Jis tokius tyrinėjimus 
ir vedė net tris mėnesius, tačiau 
senate jis pareiškė, kad 
jimų nebuvo, piktinosi 
televizijos 5 kanalo 
Show” programoje.

Pagarsėjus “priešų sąrašui”, 
dabar galima pasakyti, kad tą 
sąrašą pats John Dean ir suda
rė, aiškino Colsonas, kuris

WASHINGTONAS. — Buvęs

tyri nė- 
Colson 
“Kup’s

laiške nemini, tai, kad jis tuo 
metu būdamas kongreso ir 
minėto komiteto nariu, piktai 
kritikavo prezidentų Trumaną 
už jo atsisakymą atvykti į ap
klausinėjimus. Dabar panašiai 
kritikuojamas pats preziden
tas

Baltų delegacijos suėmimas 
dar kartą pademonstravo išei
vių lietuvių veiklumą. Daug or
ganizacijų tuoj pat kreipėsi te
legramomis į valstybės depar
tamentą, reikalaudamos tuoj 
paleisti suimtus tautiečius.

Cicero Lietuvių Respubli
konų Lyga, pirm. J. Vasaitis, 
nusiuntė sekretoriui Rogers te
legramą į Suomiją, per Ame
rikos ambasadą. Iš jos p. Va
saitis gavo ilgą telegramą. Ro
gers vardu dėkojančią už pa
stangas ir aprašančią žygius, 
kurių Rogers griebėsi išvaduoti 
lietuvius, estus ir latvius.

Nixonas.

Uganda sulaikė
112 amerikiečiu

WASHINGTONAS. — Ugan
pradėjo viešai aiškinti Deano doje buvo sulaikytas East Afri- 
vaidmenį Watergate^kandale. can Airlines keleivinis lėktu

vas su 112 amerikiečių Taikos 
Korpuso narių, kurie vyko į 
Zaire valstybę pradėti ten savo 
darbo. Valstybės departamen
tas tuoj kreipėsi į Ugandos val
džią. reikalaudamas lėktuvą 
su amerikiečiais paleisti.

Ugandos prezidentas Ami
nas nemėgsta Amerikos ir san- 

Itykiai tarp abiejų valstybių la
bai pablogėję. Neseniai liepos 

‘ ' i. Aminas pasiuntė
Nixonui notą, lin- 
“greit pasveikti iš 

aferos”.

Daug perkama 
naujų automobilių 
DETROITAS. — Per pir

muosius šešis šių metų mėne
sius amerikiečiai nupirko 6.1 

i milijonus naujų automobilių, 
kas yra naujas rekordas. Vis 
didesni perkamų automobilių 
nuošimti sudaro maži automo
biliai. Per 6 mėn. maži automo
biliai sudarė 49% visų nupirktų 
kai pernai per tą patį laikotar
pį mažų automobilių buvo nu
pirkta 35%.

Importuoti automobiliai per 
6 mėn. sudarė 23.9%, jų par- 

j duota 959.200, kas irgi yra 
daugiau už 1972 m. Palyginus 
visus parduotus naujus auto
mobilius su 1972 m., šiemet 
parduota 14.4% daugiau. Spė
jama. kad pirkėjai bijo kainų 
pakilimo ir perka šiemet, kol 
dar veikia vyriausybės kainų 
kontrolės.

4-tos proga 
prezidenti 
kėdainas 
Watergate ;

Pačioje
Korpuso darbininkų jau nebe-1 —1
liko, nėra Ugandoje ir Ameri- nas sulaikymas valstybės dė
kos ambasadoriaus. reikalus l parlamento laikomas labai

p*r- tvarko žemesni valdininkai, rimtu reikalu, kuris dar pablo
priversti- gins abiejų valstybių santykius.

Ugandoje Taikos

Jeb Magruder, buvęs prezidento 
rinkimo komiteto vicepirmininkas, T .....
buvo įveltas į Watergate skandalą. J^untl aniOukieciŲ

s?’ L&'!



Įprasminta 70 metą amžiaus sukaktis
Malonu yrą pasidžiaugti, kad 

mūsų tėvynė Lietuva, greta iš
klydusių po pasaulį savo sūnų 
palaidūnų, dar turi daug gerų, 
susipratusiu ir ištikimų savo 
sūnų, kurie nors ir po daugelio 
pietų neatitolsta nuo savo mo
tinos tėvynės, jos vargais sielo
jasi ir savo ištekliais dalijasi, 
norėdąmi padėti rusų okupaci
joje kenčiančiai Lietuvai ir b‘e- 
tuvybės išlaikymui svetur per

Vjenas^ tokių ištikimų tėvynės 
sūnų yra Julius Strodoinskis, 
kuris su žmona visokiomis 
progomis remia lietuvišką veik
lą. Juodų neseniai yra paauko
ję Kanados Lietusių Fondui 
tūkstantį dolerių, kurio tikslas 
yra telkti kapitalą atsikuriančiai 
Lietuvai, o gaunamais iš kapita-^ 
lo procentais čia išeivijoje rem
ti lietuvių mokslą ir tautinę 
kultūrą.

Dąbar vėl Julius Strodoinskis, 
tįegos 9 dieną niinedarnas savo 
amžiaus 70 ni£tų sukaktį, vieto
je baliaus ir nugėrinių. kurių ir 
taip lietuvių tarpe dažnai pasi
taiko, paaukojo Lietuvių Fon- 
dui ir antrą tūkstanti dolerių. 
Tai yra nepaprastai gražus ir 
visiems sektinas pavyzdys, kaip

galima' prasmingai pažymėti 
sąvo gyvenimo nueitą kelią.

Julius Strodoinskis yra gimęs 
1903 metais, liepos mėn. 9 die
ną, istoriniuose Kražiuose, Ra
seinių apskrityje. Julius atitar
navęs Lietuvos kariuomenėje, 
kavalerijos pulke, 1928 metais 
panoro išvažiuoti ir pasidairyti 
po pasaulį, emigravo į Kanadą.' 
Tais metais visą pasaulį slėgė 
ekonominė depresija, todėl ir 
Kanadoje gyvenimas, ypač nau-' 
jiems imigrantams, nebuvo' 
lengvas. Čia Juliui-teko gerokai 
pavargti, dirbant Įvairius darbus, 
ūkiuose, miškuose ii- fabrikuose. I 
Užsidirbęs kelionei pinigų, 1930 
Vytauto Didžiojo metais grįžta 
Lietuvon. Nors Lietuvoje jo tė
vas ir broliai valdė didelį Juodei
kių dvarą, ir Julius galėjo jj,e- 
blogąi gyventi, bet jis savo že
maitišku užsispyrimu panoro 
dar kartą paĮiandyli savo laimę. 
Gerą pusmetį paviešėjęs tėviš
kėje, vėl išvyksta į Kanadą.

Antru kartu atvykęs i Kanadą

Julius Sįtrodomskis ir žmona

tirties ,vėliau jau pats savaran
kiškai kaip pusininkas dirbo, 
o 1938 metais vedė ir jau turė-

jau nekaip naujokas, .bet susipa- damas keturias darbo rankas, 
žinęs su krašto gyvenimu, Julius, netoli Delhip nusipirko tabako 
pasiryžo savo laimės paieškoti 
tabako pramonėje. Iš pradžių 
jis pradėjo tabako ūkyje dirbti 
kąip- darbininkas. įsigijęs pa-

J. A U G U S T AlTlb

į 4.WA.&AS SMETONA IR JO VEIKLA j
1 ,154 pusi- Kjpyiją. Kairia $1.50 i

J x.ei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos jLietuvos ir Antano ( 
) Smetonos valdymo iaiko.tarpį, negales .apsieiti Joe J. Augustaiėio pa- < 

' ruęšfos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- i 
i tolimą Lietuvos praeiti. ‘ Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos' valdymo i 

i :aikotarpi pažistantieji 'žmonės tvirtina, .kad J. Augustaitįs teisingiau- J 
'r šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
j J. Augųsfaičio knygą galima gauti “Naujienose’ darbo valandomis.
) Kas negali užeiti Į'“Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 česi ’ 
’ arba Money 'Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: ]

NAUJIENOS į
; i 739 So HĄĮ>STEP STREET, CHICAGO. ILLINOIS 6060< !

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija i:aijp pavasariu tąLCię pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spįndmų žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu' įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste 
buklus. Dramctiškai besikeičiančiuose gamtos ‘ scenovaizdžiuose ’ svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami ^šręjksti žodžiais jausmų ir 
gęlipę^.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio toi 

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
3- Jurgis Baltrušaitis, ŽEM£S PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI*“ IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
O. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VJEŠNJĄ VĖTROJR. Eilių rinktinė, 16S 

psl Kaina $3,00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.UC
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5 90

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau kc 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.

* 14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
1$. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI.’ Rinktini lyrika. 167 psl., $8.00
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. S2.50
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Uai, 92 psl., Si.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. Sl.OC
19 ^ugėniįus Gruodis, AGUONOS JR SMĖLIS.
20 “ ............. .................. .........
21
22.

>5 psl
24

_____ ___ . Eiles. 70 psl., S1.00.
Elena Tumienė, KARALIAI LR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. 82.50 
AŠonsis tyruoiis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. S3.00 
Jones Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

$1.00
Adpręas jlasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija 115 psl. $3.t0.

Noredaųp įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 
raštine srhį Užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orden

N A tLJ J I E N O S,
>73^ .>o. Halsted St., Chicago, 111. 60608

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

I vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
I Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

I
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. S4.00.
ČIKAGIĘTĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 

Autorę buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. S1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės i Lietu- 
Į vą įspūdžiai, ‘iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS.
I toriaus pastabumą neapgauna ifituristo ir agitpropo propaganda 
I užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 
psl. SI.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 

1 rinj gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.
Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo

kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
| 52 psl. $1.00.

I
Sie ir kiti leidiniai yra gaunami.

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTEP ST., CHICAGO, ILL 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

I čekį ar piniginę perlaidą

Mašalai t i». -Pareikšdamas, kadtčiuptas Tarptautinėje erdviųnaujieno
Turnforde staiga mirė Kon- 

Įtantinas Ežerinskas, 62 m. am
žiaus. Velionis buvo kilęs iš 

[Tauragės aps. Palaidotas bir
želio 19 d. šv, Petriko kapinėse, 

[Londone. ]

Živilės draugovės skautės. Sve
čius vaišino Rūtos draugija.

Huddersfieldo lietuviai sąyo 
aukomis pamatė Vincui Zigmui 
paminklą. JĮpašventino kuų. 
J. Kuzmickis, primindamas .^e-1 
lionies asmenį j r jo draugų so-< 
lidarumą. y. įįieuius mjrė J-972: 
m. birželio mėn. Paminklas pa
šventintas mirjies metinių pro
ga. - ' i

ūki. Neblogai sekantis, vėliau 
kaimynyslėje nupirko ir dar ki
tą tabako ūkį, kuriuose su savo 
žmona ir ūkininkavo net 33 me
tus.

Greta ūkininkavimo Julius 
bandė savo laimę ir biznyje. Jis 
buvo pirkęs ir valdė Delhio mie
ste viešbutį, Toronte didelį 
apartamentą ir dar Delhio mie
ste gyvenamuosius namus. 
Jiems tuose reikaluose ir darbe 
gerai sekėsi ir per savo darbą ir 
sumanumą Strodomskiai tapo 
galima sakyti turtingiausi žmo
nės apylinkėje. Šiuo metu Ju
lius ir Ona Strodomskiai jau yra 
pardavę minėtą viešbutį, To
ronte turėtus brangius aparta
mentus ir tuos du vertingus ta
bako ūkius. Pasilikdami Del
hio mieste turėtus gyvenamuo
sius namus, kuriuos išnuomoja 
gyventojams, o patys sau yra 
nusipirkę taip pat Delhio mieste, 
201 Church Street, didelius ir 
gražius rezidencinius namus, 
kurių sodyba apima apie du 
akrus žefrieš plotą', gražiai apso
dintą gėlėmis ir įvairiais mede
liais, prie kurių Julius su žmona 
nuolat dirba ir triūsia, lyg tos 
bitės apie gėlių žiedus.

Taip jiems gražiai bepoilsiau- 
jant, nepastebimai priartėjo ir 
liepos 9-ji, skelbianti Juliaus 
70-jį gimtadieni, šiai progai 
tinkamai pažymėti, mūsų su
kaktuvininkas Julius Strodoms-

Londone staiga mirė Vytautas 
Lukauskas, 52m. amžiąus. Ve
lionis buvo kilęs iš Radviliškio. 
Palaidotas Londone birželio 27 
dieną. -

Iš Čikagos į >Manchesterį at
skrido R. Kuraitė. Jaunoji vieš
nia yra numadusi ilgesnį laiką 
Manchesteryje paatostogauti ir 
aplankyti pažįstamus. O tų pa
žįstamų yra labai daug, nes Ri
ta yra anksčiau čia gyvenusi ir 
dalyvavusi jaunimo veikloje.

Manchesterio lietuviai tragiš
kuosius birželio įvykius paminė
jo susirinkę prie paminklinio 
lietuvių kryžiaus Mostono ka
pinėse. Eisenoje dalyvavo per 
100 lietuvių. Moterys buvo pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais. Kapinėsįe žodį tarė kun/ 
•V. Kamaitis; -I--

Antroji nųpėjimo daljs .vyko 
Manchesterio lietuvių klubo sa
lėje. Paskaitą lietuviškai ir an
gliškai skaitė svečias iš Rų^topo 
H. Vainis. Meninę dalį išpildė’

kis apsisprendė geriau per Lie
tuvių Fondą " duoti tūkstantį 
dolerių lietuvių mokslui, tau
tinei kultūrą!‘ir atsikuria.nėjąi. 
Lietuvai paremti, negu ir taip 
jau per didelėms lietuvių ke
liamoms vaišėms išleisti be jo
kio pajjękąųao |enkjo.

Todėl gerbiamam sukaktuvi
ninkui ,tebūna e garjįė ir padėka 
už gražų tautinį apsisprendimą, 
kuris turėtų būti sektinu pa
vyzdžiu .visiems^ 'lietuviams, o 
ypač Lietuvoje t.,mokslus išėju
siai inteligentijai, kurie vienokia 
ai’ kitokia forma -yra Lietuvai 
skolingi. .Garbė Tau, Juliau, ir 
ilgiausių metų parodžiusiam 
gražų pavyzdi. . . • -

Stepas Jąkubickas

Manchesterio lietuviai paini-, 
nėjo Tėvo dieną ir ta proga 
pagerbė gausingiausios šeimos 
tėvą (turintį 9 vaikus) K. Pa
žėrą. Rųhūvyįe kilo mintis, 
kad Modhos ir Tėvo dieną būtų 
minima kartu ir tokią dieną rei
kėtų pavadinti Tėvų diena.

ilgai liks atmintyje lietuviškų 
dainų ir muzikos garsai, ku
riuos taip nuoširdžiai mums 
perteikė programos atlikėjai.

Liepos 1 d. už Sibiro kanki
nius buvo pasimelsta Londono 
lietuvių bažnyčioje. Pamaldas 
laikė kun. J. Sakevidus ir pa
sakytame pamoksle priminė 
skaudžiuosius mūsų tautos įvy
kius.

, V. Vytenietis

Manchesterio skaučių Živilės 
draugovės vadovė V. Baraus
kaitė .išvyko s.tudjjuoti į Londo
ną. Dabar draugovei vadovau
ja R. Bernatavičiūtė.'

Ruskis kad ir diplomatas 
negali gyventi nevogęs 
Vokiečių dpa praneša iš Pa

ryžiaus, kad sovietų aviacijos 
attache Prancūzijai Jevgenij 
Nikolajevič Mironkin buvo su-

orlsdviiųnkystės parodoje be
vagiant vieną naujovišką, dėl
to labai brangų , kompasą ir 
Laserio aparatūros dalis. Pir
mas toks aukšto diplomato ap- 
sivogimas Paryžiuje sukėlė 
nuostabą.

Vėlai gegužės 30 d. vąkąre 
tas sovietų attache buvo paste
bėtas iš parodos išeinantis di
doką poką po pažastimi neši
nas. Sulaikius ir poką patikri
nus, pasirodė, kad “diploma
tas” Mirokin nešasi svarbų 
prancūzų firmos Thomson CSF 
išradimą. Mirokin tremiamas 
ar jau ištremtas.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Birželio 30 d. LAS ir Sporto 
ir Socialinis klubas suroušė Lon
done tragiškų Jjii'želio įvykių 
minėjimą. Tą proga į Londo
ną atvyko LAS Nottinghamo 
skyriaus suruošta .ekskursija, iš 
viso .53 žmonės. Tame skaičiu- 
jee buvo ir dalis jąunimo, kuris 
dalyvavo programos išpildyme.

Minėjimą atidarė klubo pirm. 
S. jKaspa.rąs. Trumpai priminė 
mūsų tautos skaudžiuosius Įvy
kius, skątino nepalūžti tremtyje 
ir su pasitikėjimu žvelgti į 
atei^.

Mepinę dalį pradėjo E. Vai
norienė, viešnia iš Nottingha
mo. Ji Lietuvoje pagamintomis 
kanklėmis paskambino keletą 
dainų jjjeJiodijų. Jai talkinin- 
kayo -taip pat iš Nottinghamo 
atvykusios jaunuolės: O. Lisiū- 
tė, 'N. Vainoriūtė ir L. Bendikai- 
tė. Jos išpildė 11 Įvairių kūri
nių. Trumpai pasakius, tai bu
vo stambi dainų, muzikos įr ei- 
jėraąčių pynė.

Antroje dalyje pasirodė Lon
dono lietuvių mišrus choras, va
dovaujamas J. Černio. 
sutartinai padainavo 
tautines dainas. Solo 
dainavo J. Alkis.

.Uždaromąjį žodį tarė LAS 
Anglijos Vietininkijos pirm. P.

Choras 
keturias 

partiją

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. CiKągietės jspūęižuu aku 

puotoje Lietuvoje apsilanjaus. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS iN THE DĄRĮG Pikantiškų JT inŲno^ų nuotykių 

^prašymai, paimu iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
lOV psl. Kaina $2.5u. ' — <

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasines poemos “Metai’’ poeto 
>iaclo Rastemo vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3JX).

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai I1LK \y- 
.auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaitpyjių 
ill psl. Kaina $3AK>. Kietais' viršeliais $4-00.

Jauguma šių kn/gų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
ntas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienai arba atsiuntus .čeki ar 
piniginę perlaidą

• 739 South Halsted Street. .Chicago. LŲ. bOBUs

y

jąų suris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CH1CAGOS UETUVIŲ ISTOKIJĄ :
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) melų ' 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų attiktus darbus. 664 psJ. Kalni 
j>8.UU. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugiją.

■Knygoje aprašyta pirmas Chięagon atvažiavęs ’ lietuvis, pirmos ; 
Uetuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios,-įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draūgja, 48 
pasaulietiški chorąi, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių 4iiogrąfi- ; 
jos.’ Duoti dokiimentuoti katalikiškų, .socialistinių,' laisvamaniškų y ’ 
ritu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos' mokyklos, ’skaityklos,”ban- ' 
kai ir kt. _r - i

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mons? 
Orberj ' ' '

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1/39 So. HALSTED ST., CHICAGO, .ILL. SQ6G5

Nectarine - Cheese Pizza

49

1739 So. Halsted Street Chicago, JUL 606,08
X
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Au- 
bei

You've got your reasons to save money, 
fljare’a one great way to do it painlessly. 
Join the milijone who are buying Bonds

N<rry Boonf pay Vid ėr
iMtOTitv of 5 yearn, IO month* (4^ th* fir* 
year). Bonds are replaced if kwt, or 
destrayed. When needed they em he ambed * 
at vour hank. Interest a not sublet t» state 1 
ar local income tales, and federal feat "say >

A most unusual recipe from California is “Nectarines Napoli”, 
a fruit and cheese entree baked in a pastry shell. Hus pizza
type pie is attractive, delicious and easy to prepare. Simply 
layer’ sliced nectarines. Mozzarella cheese and mushrooms in 
an unbaked pastry shell. Add diced green pepper and coyer with 
spicy pizza sauce and Parmesan cheese. Serve piping'hot ac
companied by wedges of crisp iceberg lettuce with Italian 
dressing.

NECTARINES NĄPOLI
3 or 4 fresh California 

nectarines
1 package (8 oz.) Mozzarella 

cheese, thinly sliced 
L'nbaked 9-inch pastry shell

1 can (4 oz.) mushroom 
slices, drained 
cup diced green pepper

Thinly slice nectarines to 
cneese slices in bottom of 
slices: alternate rest with mushrooms and green pepper 4a 
pastry shell. Combine pizza sauce with flour, salt, rosemary 
and pepper, pour over. Place one nectarine slice on each re
maining cheese slice and circle top of pie. Sprinkle with Par
mesan cheese. Bake at 425 degrees on low shelf 30 minutes, un
til crust is baked and sauce hot. Let stand K) minutes -bofore 
serving. Makes 6 servings.

FREE COOKBOOK: For yovr free copy of the 
cotar-iUustrated California Fruit Cookbook, tend stamjteA. 
addressed, business-site envelope to "The Fruits of Siqnsner’*,, 
741 Fulton Are.. Sacramento. CA. 9582.' v* .■

1 can (10 <4 or..) pnera saoce
1 tablespoon flour '

y2 teaspoon salt
y^. teaspoon rosemary,.

crumbled į •
teaspoon pepper \

2 tablespoons rrated'
Parmesan cheese

measure 2 cups. Place .all but S 
pastry shell." Reserve 6 nectarine

5 s &

£

are purchased ■fcrow.gh the Plan. It’s 
helpaag Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

'ITaat’g because the Payroll Saviagg 
Plan is such an easy way to save. All 
you. do is rig* up where you work and 
.the amount yoa specify is set aside from

...?>£ ’. . t iz America-
Buy U.S. Savings Bonds.



IR JUOKAS NE VISUOMET VIETOJE
_D. Gerb. “Naujienų” Redaktoriau! Tariu, kad “Draugo” 

Red. poelgis — atsisakymas priimti mano str. — atsakymą į 
paskvili, išspausdintą “Draugo” šeštad. priede geg. 26 d. “Links
ma knyga”, prieštarauja tiesos ir žurnalistinės etikos dėsniams, 
dėl to prašau rasti galimybės, kas čia mano rašoma, ištisai iš
spausdinti Jūsų redaguojamam “Naujienų” dienrašty.

Su pagarba ir padėka Vincas Žemaitis

Labai gaila, tai didelis nuos-

Malonus “Draugo” Redakto-( iškėlęs aukštai “ant šakių”, kai
riau! Ibotyros erudito balsu sušunka:

Vardan “audiatur et altera,“Ir dar sako, kad nėra pas mus 
pars”, prašau išspausdinti šį linksnių knygų, kad lietuviui 
mano laiško pobūdžio straips- stokoja jumoro jausmo!” 
nelį.

šeštadienio (geg. mėn.' 26 d.) tolis mokslui, kad ponas žinia- 
kultūriniam priede nr. 124-21, 

" psl. ,4 išspausdinta Žiniavaldo
slapyvardžiu “Linksma knyga”, 
Č. Gedgaudo istorinio veikalo 
“Mūsų praeities beieškant”, pa
šaipus vertinimas. Str. auto
rius pabaigoje tuo pat pašaipiu 
tonu paliečia ir mane, tos kny
gos recenzentą, dėl to randu 
reikalo štai ką jam pasakyti:

Žiniavaldas, atseit, būtų kaip 
ir visas žinias valdąs, neliečia 
Č. Gedgaudo naujoje šviesoje ke
liamų mūsų tolimos praeities 
istorinių problemų, bet, atrodo, 
kaip žymus ' lyginamosios kal
botyros specialistas, parankio
jęs veikale visą virtinę knygos 
autoriaus sulietuvintų ar atlie
tuvintų vardų bei vietovardžių,

valdis pasirašo slapyvardžiu, 
nes gal po juo slepiasi kalboty
ros mokslų naujai užtekanti 
žvaigždė, norinti nušviesti mums 
akis: Žiūrėkite, gerbiamieji, ko
kias nesąmones skelbia moksli
ninkai lietuviai. Man, girdi, tai 
nę tik juokus, bet ir gilius ato
dūsius sukelia.

Pamėginkime prisiminti. Tai 
buvo prieš gerų penkiasdešimts 
metų, kai mūsų kylanti kalbo
tyros žvaigždė prof. K. Būga, 
recenzuodamas dr. J. Basanavi
čiaus apie senovės trakus studi
ją, kuriai iš pirmų šaltinių, gy
vendamas ilgus metus Bulgari
joje, jis pririnko neabejotini) 
duomenų, vėliau dar patikrinęs 
kitais moksliniais duomenimis,

Kalifornijoje, Marin apskrityje, yra pojūrio parkas Point Reys. Nors ir šilta, šis arklys nelinkęs 
bristi į sūrų jūros vandenį.

“Prieš keletą melu Utenos 
rajone buvo kone anekdotiš
kas atsitikimas. “Aušros” ko
lūkis užsisakė degalų, kuriems 
iš bazės atvežti buvo pasiųsUis 
vietovę mažai pažįstantis vai
ruotojas. Pavažiavęs kelioliką 
kilometrų Utenos — Molėtų 
plentu, vairuotojas paklausė 
sutiktą žmogų kelio į “Aušros” 
kolūkį. Bet atsitiko taip, kad 
jis klausė kelio jau įvažiavęs į 
Molėtų rajono teritoriją. Pa
klaustasis nuoširdžiai paaiški
no ir nurodė... savąją molėtiš- 
kę “Aušrą”, kur vairuotojas 
nuvežęs ir išpylė degalus. Klai
da paaiškėjo lik po kelių die
nų, Uteniškei “Aušrai” atkak
liai lėbaujantis dingusio kro
vinio”.

mintingos galvosenos”. .. mū
sų žemdirbių kolektyvai tikrai 
verti vadintis vardais, turin
čiais vardo vertę”. -V. R.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę 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 įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

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

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

SLA — AKCIDENTALŽ 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 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

__ SAVE AT

Mutual Federal
2212 W. CERMAK ROAD - CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

£? nf 0N SAV,NGS CERTIFICATES 
t*|% OF $10,000. OR MORE

W 2 YEAR MATURITY
Per Annum

REGULAR
a 1/0 PASSBOOK

ACCOUNTPer Annum

NOW INSURED TO $20,000.

įrodė, kad lietuvių (ar jų gen
čių) gyventa kadaise Dunojaus 
žemupy, taigi, tas pats Būga, 
kone dabartinio Žiniavaldo žo
džiais, pasmerkė visą Dr. J. Ba
sanavičiaus darbą, kaip niekam 
vertą, ir apgailestavo, kad jis 
tam “šlamštui” be reikalo taip 
daug paskyręs brangaus (apie 
20 metų) laiko. Neatsirado lie
tuvių mokslininkų gerb. dr. J. 
Basanavičiaus užtarti ir teko 
laukti apie 50 metų, iki bulgarų 
kalbininkas I. Duridanovas (žr.: 
“Trakisch - Dakische Studien”, 
Sofia, 1969 m. 11.) pateikdamas 
šimtus sen. trakų kalbos pa
vyzdžių, dr. J. Basanavičiaus 
tezėms pripažino tiesos ir moks
linės vertės, šiandien, gyvas 
būdamas, jis galėtų gardžiai pa
sijuokti iš prof,. K. Būgos, kalbų 
mokslo erudito, lėkšto, katego
riško, pašaipaus sprendimo. 
Tuomet vokiečių mokslinin
kams pangermanistams labai 
lengvai vyko įtikinti prof. K. 
Būgą jų išgalvotais absurdais, 
kad lietuviai savo senose žemė
se nėra aborigenai, tik 6-am 
šimtmety po Kr., slavų spaudžia
mi, atsikraustę, kaip kolonistai 
iš Rytų į dabartinius gyvena
mus plotus,ir tik'XV-XVI šimt
mety lietuviai - žemaičiai pasie
kę Baltijos pakrantes ir koloni
zavę visą Mažąją Lietuvą, kur 
anksčiau gyvenę “finiški kur
šiai - lyviai” ir ’’germaniški prū
sai” (žr.: prof. K. Būgos žemė
lapį: “XIII amž. pradžia (1201)”, 
prof. Shmittleino veikale “Etu
des sur nationalitė dės Eestii” 
(1948) ir mano kn.: “Lietuvių 
etninių sienų klausimais” (1971 
m.). Nacių mokslui prieš lietu- 

;vių tautą čia jo daug pasitar
nauta.

Arba štai, želigovskininkas 
prof. dr. H. Lowmianskis, sėdė
damas lenkų okupuotoje Lietu
vos valstybės senoje sostinėje 
— Vilniuje, 1932 m. išleistoje 
knygoje “Studia nad początka- 
mi spoleczestwa į panstwa Li- 
tewskiego”, padarė atradimą, 
kad Lietuvos valstybė XIII am
žiuje atsirado maždaug kitoje 
dab. demarkacijos linijos pusė
je, gavusi pradžią apytikriai da
bartinėse Kaišiadorių - Alytaus 
apskrityse, ji iššoko, tartum, 
Pilypas iš kanapių istorijon, ga
vusi sau vardą iš kokio Litau- 
kos upelio ar raisto vardo.

Vėliau rusas (ar gudas?) 
prof. dr. V. T. Pašuta savo vei
kale “Obrazovanie Litovskavo 
Gosudarstva”, Moskva, 1959 m. 
pono Lowmianskio nesąmones

Įkyrėjo kolchozų vardų griozdai
Rašydamas straipsnį apie 

“Kolūkių vardus” 1973 in. 
“Kultūros Barų” Nr. 4, Mečis
lovas Treinys pradeda šiokia 
pirmąja pastraipa:

“Viename dviejų kolūkių su
sitikime yra tekę girdėti tokius 
sveikinimo žodžius: “Mes, ke- 
liasįgyvenimiečiai, sveikiname 
draugus žingsnispirmyniečius. 
Dažnas pasakytų, kad čia kaž
kokia nesąmonė arba, geriau
siu atveju, — nevykęs kalam
būras”.

Prie šio apibūdinimo negali-

šiek tiek sušvelnino. Neatsirado 
iš mūsų istorikų bei kalbininkų 
(profesorių ir daktarų titulais), 
išskyrus dabar č. Gedgaudą, 
kad šiuos svetimųjų savanau
diškus absurdus sugriautų, kai 
kuriems jų tai liko nepaliečia
ma aksioma, panašiai kaip ir 
lenkų kronikininko Dlugošo nu
vainikavimas, mūsų garbingųjų 
Lietuvos karalių: Traidenio, 
Gedimino, Algirdo ir kitų į Di
džiuosius Kunigaikščius, nors 
jie patys save ir kiti tokiais juos 
vadino, girdi, vien dėl to, kad 
jų‘ turimos karališkos preroga
tyvos kiekvieną kartą svetimų
jų aliejais nebuvo pašlakstytos! 
Kiek dar daug mumyse yra seno 
vergiškumo, nykštukų mažaver- 
tybės komplekso poreiškių, vaiz
džiai matyti, kad ir A. D. Kizlio 
Kizlaičio str.: “Kas žlugdė ir 
žlugdo lietuvių tautą” (Sk. 
“Naujienos”, atk. geg. mėn.

ma nieko nepridėti nė atimti. 
Reikia iš tikrųjų sutikti, kad 
yra nesąmonė kolūkį vadinti 
“Kelias į gyvenimą” arba “Žings 
nis pirmyn”, užuot palikus lik
viduoto kaimo ar kelių į krū
vą suplaktų kurį tikrinį vardą.

Straipsnio autorius konsta
tuoja, kad iš okupuotoje Lietu
voje dabar esančių 1340 kolū
kių, griozdiškais vardais, kaip 
“Kelias į šviesą”, “Pirmoji va
ga”, “Gražus rytas” ir kitų pa
našių, esama 611 (45.6%).

Kaimų ir miestelių vardus te
turi 426 (31.8%) kolūkiai. Va
dinasi, pati didžioji jų dalis 
— 914 kolūkių (68.2%) — yra 
visokiais pramanytais kombi
naciniais vardais. Kai kurie jų 
turi upių, ežerų (96 kolūkiai, 
7%) ir ne paskutinėje, vietoje 
bolševikų šventųjų, palaimin
tųjų ir didžiūnų vardus. Pasta
rųjų esama 207 kolūkiai (15.4

-

Partiškai propogandiniais pa 
vadinimais krikštijant kolū
kius, atsitiko, kad visoje oku
puotoje- Lietuvoje atsirado po 
keliolika ar keliasdešimt kolū
kių tais pat vardais. Taip an
tai, “Aušros” ir “Pergalės” var
du esama po 25 kolūkius. Iš
keldamas šią anomaliją, auto
rius pateikia linksmą istorijė-

Baigdamas straipsnį, auto
rius daro blaivią išvadą: “Mū
sų nuomone, daugelį kolūkiu 
pavadinimų (kaip ir numerinį 
kolūkių brigadų žymėjimą) 
reikia pakeisti tos vietovės gy
venamųjų vietų vardais”, nes 
anot straipsnio autoriaus iš-

ATVIRUKAS
SAUGUMO KONFERENCIJAI

Pabaltiečių Komitetas Švedi
joje yra išleidęs propagandinį 
atviruką su Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos valstybių vėliavomis 
(7 spalvų) su šiuo įrašu angliš
kai: “Saugumo Konferencija! 
Pabaltijo tautos reikalauja: 
okupacinės armijos atitraukimo, 
laisvės, savarankiško apsispren
dimo”.

Atvirukų kaina 20 centų. 
Gaunami: Baltiška Kommitten, 
Postbox 10012, 103 21 Stock
holm 16, Sweden.
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygai ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 

• šerno' gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta,^ ideologine veikla.

- Antanas Rūkęs, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičio šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA MNAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

UETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu vos 
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 St, Chicago, UI. 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Įžvalgių kalbininkų pripažįsta
ma, kad lietuvių kalba išlaikiusi 
(konservavusi) kalbines formas, 
senesnes už senąsias graikų, lo
tynų, net sanskrito kalbas. Ne 
veltui prof. A. Voldemaras savo 
studijoje “La Lithuanie et sės 
problemes” yra pasakęs, kad 
lietuvių kalba laukia mokslinin
kų, kurie ja remdamiesi atkasią 
amžių glūdumoje paskendusius 
senovės kalbų, kultūrų ir senos 
proistorės lobius.

Mokslinės studijos vis labiau 
išryškina, kad lietuvių ir jų gen
čių gyventa nepalyginamai di
desniuose plotuose (gal laiki
nai?), kuriuos yra užbrėžusi 
archeologė M. Gimbutienė savo 
veikale “Balts” (1963). Ponas 
Žiniavaldai, jau net ne specia
listas gali pastebėti lietuvių reikš
mės ir tarinio žodžius graikų, 
lotynų, slavų, germanų kalbo
se, kodėl gi jų negali būti ispa
nų, italų, prancūzų kalbose, tuo 
labiau, jei į tuos kalbinius plo
tus kadaise, kaip istorija nusa
ko, buvo lietuvių genčių nužy
giuota? Patarčiau paskaityti, 
ką apie tai rašo Jūratė Statkutė 
de Rozales, kad ir šių metų 
“Dirvoje” savo str. “šokiai ir 
sambūriai”. Vienas pažįstamas 
man sakė, kad į Čikagos univer
siteto lietuvių kalbos pamokas 
buvo užėjęs studentas turkas 
pasiteirauti, ką reikštų netoli jo 
tėviškės, prie ežero, didelio pie
vų ploto vardas Ašvija ir kalnų 
Taurus vardas, girdi, nei turkų, 
nei jų kaimynų kalbose tokių 
žodžių nėra?

(Bus daugiau)

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir pai ūpina fondus namams įsigyti.

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

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

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

TeL 421-3070
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(Tęsinys)
VI. — NESISKAITYMAS SU 

TEISE LAISVINIMO DARBE
Kalbėdamas apie mūsų jau

nimo dorines ar kitas klaidas, 
visuomet turiu galvoje ne visą 
mūsų jaunimą, o tik jo dides
nę ar mažesnę dalį. Todėl tie 
mūsų jaunieji, kurių mano pa
stabos ir neigiami vertinimai 
neliečia, neturėtų ant manęs

pykti, dėl mano kritinių pasta
bų įsižeisti. Priešingai, ir jie 
turėtų kelti aikštėn aiškiai ma
tomą savo bendraamžiuose 
blogį , turėtų jį pasmerkti ir 
svarstyti jo pašalinimo būdus 
ir galimybes.

Dėl šių mano kritinių geros 
valios pastabų, manding, netu
rėtų įsižeisti nei tie, kuriuos 
jos liečia. Neturėtų įsižeisti dėl 
to, kad aš šias pastabas darau

Gromyka nepaveikė užsienio ministrų
Dar Amerikos lietuvių dienraščiai neturėjo progos 

išsikalbėti su Helsinkyje buvusiais ir grįžtančiais Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir Vliko atstovais, bet šiandien jau 
aiškiai žinome, kad jie atliko naudingą Lietuvos laisvės 
klausimui darbą. Didžioji Amerikos spauda ignoravo Dr. 
Jono Genio ir Dr. J. K. Valiūno padarytus pareiškimus. 
Ji net neįdėjo didžiųjų spaudos agentūrų atsiustų prane
šimų apie įvykius Helsinkyje, bet pačių suomių ir švedų 
spauda gana plačiai aprašė lietuvių, latvių ir estų galin
giesiems primintą okupaciją ir baisų išnaudojimą. Žinios 
buvo pirmuose dienraščių puslapiuose.

Sovietų Sąjungos užsienio ministras Andrei Gromy
ka bandė primesti suvažiavusiems imperialistinės sovietų 
valdžios pageidavimą pripažinti Antrojo Pasaulinio Karo 
metu pavergtas Rytų Europos tautas ir sovietų karo jė
gų nustatytas dabartines sienas, bet jam nepavyko. Nuo
taiką Gromykai sugadino laisvajame pasaulyje gyvenan
tieji lietuvių, latvių ir estų atstovai, dar kartą iškėlę 
viešumon sovietų valdžios prievartos veiksmus ir rusų 
propagandos agentūrų skelbiamą melą. Kiekvienas Hel
sinkio konferencijos narys gavo gerai paruoštą informa
cinę knygelę, kurioje aiškiai ir visiems suprantamai iš
dėstyti visi sovietų prievartos ir melo veiksmai.

Sūriausios druskos rusams užpylė JAV sekretorius 
William R. Rogers, kuris, vykdamas į posėdžius, pamatė 
suomių policijos sauvalę, suimant latvį ir tuojau kreipėsi 
į atitinkamus suomių valdžios oragnus, reikalaudamas, 
kad suimti Amerikos piliečiai tuojau būtų paleisti. Minis
terial susirinko į Suomiją, kad galėtų aptarti kokiu būdu 
pasikeisti tiksliomis ir teisingomis informacijomis, p čia 
suomių policija suiminėja tais pačiais klausimais susido
mėjusius žmones. Ne tiktai suomių užsienio ministras, 
bet ir kiti aukšti pareigūnai prižadėjo reikalą ištirti ir 
suimtuosius paleisti. Be sekretoriaus Rogers protesto 
konferencijos vietoje, JAV Valstybės Departamentas 
įteikė protestą suomių vyriausybei dėl areštų Helsinkyje.

Bet turiningiausią kalbą užsienio ministrams pasakė 
tas pats JAV sekretorius Rogers. Jis pasisakė prieš Gro
mykos pageidavimą pripažinti dabartines Rytų Europos 
sienas ir skelbiamą “nesikišimo į vidaus reikalus” prin
cipą, bandomą taikyti Rytų Europos tautoms. Jgigų įip- 
rime, kad Rytų Europoje būtų taika, tai užsienio minist
rai privalo paruošti taisykles, kuriomis bus aptartą da
bartinė padėtis ir priemonės, kuriomis teks vadovautis 
sienų pripažinimo klausimu. Sekretorius aiškiai primi
nė Gromykai, kad be nustatytų taisyklių tautų nepri
klausomybei aptarti, dar reikės aiškiai nustatyti kiek
vieno piliečio pagrindines teises. Sekretorius užsiminė

apie tarptautinę komisiją, kuri kiekvienu atveju turės 
teisę patikrinti, ar tos teisės respektuojamos.

Sekretoriaus Rogers pozicija aiškiai palaikė federa
linės Vakarų Vokietijos užsienio ministras Scheel, britų 
užsienio ministras Douglas Home, Belgijos, Olandijos, 
Švedijos ir kitų valstybių užsienio ministrai. Kiekvie
nam buvo aišku, ko Gromyka siekė savo reikalavimais, 
bet kiekviepąs buvo pasiryžęs neleisti rusams įteisinti 
Rytų Europoje padarytos sauvalės. Visus labai padrąsi
no griežta ir aiški sekretoriaus Rogers kalba, kuris, visai 
nekreipdamas jokio dėmesio į Gromykos užsimojimus, 
aiškiai dėstė pačiam Gromykai ir kitiems konferencijos 
dalyviams pagrindinius taikos principus. Sekretoriaus 
kalba pragiedrino konferencijos nuotaiką. Kiekvienam 
buvo aišku, kąd rusai, jeigu jie nori taikos Rytų Euro
poje, turės prisįlaikyti civilizuoto pasaulio dėsnių.

Kiekvienas konferencijos dalyvis suprato, kad toks 
didelis noras atnaujinti prekybos ryšius su Amerika ir 
Vakarų Europą, noras gauti paramą žemės ūkiui pakel
ti ir įsigyti reikalingų mašinų yra surištas su sekreto
riaus Rogers paminėtais taikos dėsniais, pagrindinėmis 
piliečių teisėmis ir laisvas pasikeitimas informacijomis 
žodžiu, raštų ir kitoms moderniškiausiom priemonėm. 
Brežnevas, besitardamas su prezidentu Niksonu, matyt, 
pasižadėjo padaryti šias nuolaidas. Jeigu rusai tų nuo
laidų būtų nesutikę padaryti, tai taikos Rytų Europoje 
nebūtų. ' ' j

Gromyka bandė išstumti iš Berlyno ne tik Vakarų 
vokiečius, bet ir sąjungininkus, bet jiems nepavyko. Kol 
nebuvo pripažintos Vakarų Vokietijos ir sąjungininkų tei
sės Berlyne, kancleris Brandt nęsirašė jokio susitarimo. 
Kol nebuvo tinkamai išspręsti Vokietijos santykiai su 
Sovietų Sąjungą, nebuvo jokios prasmės Brežnevui va
žiuoti į Washington^. Brežnevas, yįso politinio biuro re
miamas, buvo įpareigotas daryti amerikiečiams nuolai
das, bet rasti būdą šaltajam karui baigti ir prekybai pra
dėti. Iš sekretoriaus Rogers kalbos matėsi, kad Brežne
vas pasižadėjo leisti Rytų Europos tautoms ne tik lais
vai pasikeisti informacijomis, bet leisti ir kitoje geležinės 
sienos pusėje gyvenantiems žmonėms išvažiuot^ į Vakarus.

Brežnevas norėjo galimai greičiau baigti “šaltąjį ka
rą”. Washingtone jis pasirašė kelis gana svarbius susi
tarimus. Bet Washipgtone jam buvo pasakyta, kad šal
tam karui baigti reikią sudaryti tinkamas sąlygas. Pačiai 
sovietų valdžiai reikia sustabdyti šmeižtų propagandą 
prieš JAV ir Vakarų guropą, reikia leisti rusams susi
pažinti su Amerikos ir kitų tautų pažiūromis į įvairius 
tąrptaųtįnįųs kląųgįiųus. Jeigu sovietų valdžia nesutiks 
su šiomis sąlygomis, tai visi kiti susitarimai bus beverčiai. 
Kąip Berlyno kląusįmas buvo pagrindinis Vakarų Vo- 
kiętijp§ susitarimui, taip artėjanti Vienos konferencija 
padės pagrindus Rytų Europos taikai. Brežnevas tą ži
nojo ir mątytį, kąd sutiko tas sąlygas priimti. Kitos išei
ties jam nebuvo, Bęt laisva spauda Sovietų Sąjungoje at
neš galą visąi “komunistinei” santvarkai.

gera valia, gerais tikslais, ne 
nekęsdamas to mpsų klystan
čio jaunimo, o jį mylėdamas, 
kad jis susimąstytą ir, jei kur 
ras mano pastabas teisingas, 
kad pasitaisytą.

Mano širdžiai artimi ir tie, 
mūsą jau kiek ir vyresnio am
žiaus, bet dar vistiek jauni 
žmonės (neskaitant tik ją vie
ną kitą) vad. akiratininkai, 
kurią tarpe aš turiu ir labai 
mano nuomone, gerų, dorų ir 
išlavinto proto vyrų. Su jais 
kartais susitinku, gražiai, nors 
ir labai atvirai, pasikalbu, juos 
ir ją “Akiračius” liečiančiais 
klausimais. Aš būčiau tikrai 
laimingas, jei mano kritinės, 
juos liečiančios pastabos taip 
pat ir jų būtų priimtos, kaip 
geros valios, gerų tikslų, ne
žiūrint to, kad jose yra vienas 
kitas žodis ir aštrus ar kietas, 
bet esmėje vis tiek ne piktas, 
jiems gero linkintis.

Šia proga aš noriu atkreipti 
mūsų dažnai prieš VLIKą, kaip 
tautos atstovybę nusiteikusio, 
net VLIKą visai panaikinti sie
kiančio jaunimo dėmesį į VLI- 
Ko teisinę problematiką, kurios 
jis, tas mūsų jaunimas, nepa
žįsta, ir apskritai nesiskaito su 
teise, spręsdamas tuos ar kitus 
Lietuvos laisvinimo klausimus. 
Dėl šio nesiskaitymo su teise 
negalima mūs jaunimui prikiš 
ti, kad jis yra blogos valios ar
ką. Ne, tos jo blogos valios čia 
nėra, o yra tik jo nesiorienta- 
vimas teisės dalykuose, neįver
tinimas teisės, kąip tokios, vie
šame valstybių gyvenime ir 
jų, tų valstybių tarpusavio san
tykiuose, tarptautiniame gy
venime. Toks nesiskaitymas 
su teisę — stambi klaida, ku
rios neturėtų mūsuose būti.

1) Kodėl turime laikytis tei
sės kovodami dėl Lietuvos lais
vės?

Todėl, kad teisės ginklas 
mums ir yra vienintelis ginti 
tautos interesus, ypač gi kovo
ti dėl Lietuvos valstybės lais
vės ir nepriklausomybės atsta
tymo. Kokios jėgos kovoje su 
raudonąja bolševikų imperija 
čia nepanaudosim, rusų iš Lie
tuvos jėga neišvarysim. Todėl 
belieka mums veikti tik per ki
tas laisvojo pasaulio valstybes, 
per tarptautinę bendruomenę 
ir jos institucijas, remiantis tik 
teise, kuri gi yra mūsų pusėje.

2 Ko, pirmiausia, mums rei
kia teisinėje kovoje dėl Lietu
vos laisvės?

Pirmiausia reikia mums po
litinio organo, kompetentingo 
atstovauti mūsų pavergtająi 
tautai. Jo reikia dėl to, kad gi 
teisiniai valios pareiškimai ki
toms valstybėms ar tautinėms 
institucijoms turi būti daromi 
pačios tautos vardu. Tik tada 
jie gali turėti teisinių padari
nių.

3) Kas yra VLIKas ir kokia jo 
kompetencija?

Del (ariamų šmeižtų prieš kunigą Vaišnį
Gavęs š. m. Lietuvos Žurnalis

to 3 ar., radąu straipsnelį “Ant 
kieno malūno vanduo pilamas?”
Šis straipsnelis b.uvo įdėtas 1973 
m. Aidų 1 nr. 28-29 p. Ten įro
dinėjama, kad kunigas Vaišnys 
kai kuriuose laikraščiuose yra 
šmeižiamas. Ir pastebi: “Jeigu 
tie šmeižėjai būtų atidavę lietu
vybei bent dalį tos duoklės, ku
rią yra atidavęs J. Vaišpys, S. J., 
tai mes galėtume tik džiaugtis”. 
Redakcija dar prideda: “Kon
krečiai šis pareiškimas buvo 
protestas prieš LŽS pirmininko 
kun. J. Vaišnio, S. J. šmeižimą”.

Kas gi yra šmeižtas ? šmeiž
tas tai yra išgalvojimas prieš as
menį tokių veiksmų ar darbų, 
kurių jis nėra padaręs ar įvyk
dęs. Tokių tariamų šmeižtų 
prieš kunigą J. Vaišnį niekur 
nesu skaitęs. Jam kaip kunigui 
ir Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
pirmininkui prikišama:

1. Kunigas Juozas Vaišnys, 
S. J., būdamas Kanadoje, vieno-

VLIKas ir yra tas organas, 
kompetentingas mūsų paverg- 
tajai ir savo valios tiesioginiai 
reikšti negalinčiai tautai atsto
vauti. Jis ir turi teisę, kaip 
sakoma, “kalbėti ir veikti” pa
vergtosios tautos vardu. Tai 
mūsų nacionalinis komitetas, 
kokių tarptautiniame gyveni
me jau ne vienas buvo; kokių 
turėjo ir kitos tautos, netgi na
cių pavergtoji didelė Prancū
zijos tauta II-jo Pas. karo me
tu.

Šitos pažiūros į VLIKą, kaip 
tautos atstovybę, mes turime 
ir laikytis, šią teisinę pažiūrą 
į A LIKą, kaip tautos atstovy
bę, aš jau ne kartą plačiau ar 
siauriau esu išdėstęs savo 
straipsniuose mūsų laikrašti
nėje spaudoje, taip pat ir sa
vo paskaitose teisininkų susi
rinkimuose (uždaruose ir vie
šuose), ir man tos pažiūros 
niekas rimtuose, esminėse dis
kusijose nėra ginčijęs, nėra jos 
griovęs. Priešingai, aš turiu 
labai rinitų, stiprių mūsų tei
sinių jėgų šios mano pažiūros 
ir jos teisinės konstrukcijos pa
rėmimą. Todėl aš ir laikau, 
kad mano teisinė pažiūra į 
VLIKą, kaip tautos atstovybę, 
yra visų mūsų teisininkų (iš
skiriant nebent kokį V. Raste- 
nį ar jam panašų VLIKui aler
gišką “kolegą”) pažiūra, šios 
pažiūros aš čia vėl iš naujo ne
dėstysiu. Kas norės su ja susi
pažinti, tam galėsiu atskirai ją 
pasiųsti — terašo man Naujie
nų adresu. Tik kreipiu visų, 
ypač gi mūsų jaunimo dėmesį 
į tai, kad labai svarbu mums 
jos laikytis, nes, jei VLIKas 
nebūtų teisinė tautos atstovy
bė, tai jis negalėtų atlikti savo 
uždavinių (negalėtų tautai at
stovauti), ir tada jis būtų mums 
visai nereikalingas.

(Bus daugiau)

je šeimoje svečiavosi ir šneku
čiavosi su polilruku, dabartiniu 
“Tiesos” redaktoriumi Albertu 
Laurinčiuku. Tai yra faktas.

2. Kunigas Juozas Vaišnys, S. 
J., siūlė lituanistines mokyklas 
aprūpinti okupuotoje Lietuvoje 
leidžiamais vadovėliais. Vienas 
rimtas vyras aiškino, kad jis 
siūlęs lituanistines mokyklas 
aprūpinti ne vadovėliais, bet 
skaitiniais. Bęt čia didelio skir
tumo nėra. Tai irgi faktas.

3. Kunigas Juozas Vaišnys, S. 
J., lankėsi Ciceroje pas Zalato
rius ir ten kažkokius pasitari
mus ar pasiteiravimus turėjo 
dėl vaikų buvimo ar siuntimo į 
pionierių stovyklas. Čia taip pat 
faktas.

Tai kur čia tie šmeižtai? Ne
išgalvotų faktų skelbimas spau
doje negalima vadinti šmeiž
tais.

Jeigu Aidai, Žurnalistų Sąjun
gos Valdyba ar kiti imasi ginti 
kunigą J. Vaišnį, tai turėtų kon
krečiai nurodyti, kaip kunigas 
J. Vaišnys šmeižiamas. Vien 
tik “verkšlenti”, kad kunigas J. 
Vaišnys šmeižiamas, daugumo 
skaitytojų neįtikins.

Dar įdomjau, kad kunigas J. 
Vaišnys dėl tų šmeižtų pats nie
kur viešai nėra pasisakęs ar juos 
paneigęs. Atrodo, kad daugu
mas jį gina vien tik dėl to, kad 
jis kunigas. ’ '

Panašų įvykį prisiminiau iš 
Vokietijoje Watenstedto stovyk
los gyvenimo. Poetas, karinin
kas, karo komendantas, kalėji
mo viršininkas, policijos parei
gūnas ir kitas pareigas ėjęs ne
priklausomoje Lietuvoje, Juozas 
Mikuckis keliu asmenų buvo 
Įtartas, kad jis gali būti rusų 
šnipas. Per dažnai susitikinė
davo su politrukais ir rašydavo 
apie stovyklos gyvenimą į ko
munistinius laikraščius neigia
mus rašinius, šoko jį ginti 
99% stovyklos gyventojų, ypač 
stipriai jį gynė intelektualai. O 
pats Mikuckis nė karto nėra pa
siaiškinęs. Bet tie žmonės, ku
rie ką nors apie Mikuckį neigia
mai buvo pasisakę, buvo vadi
nami:^ šmeižikais, provokato
riais, vienybės ardytojais, rusų 
agentais ir kitokiais. Vienas nei 
buvo apspardytas už tautai nu
sipelniusio asmens šmeižimą.

Viename posėdyje-latvis Janis 
Graudins priminė Mikuckiui, 
gal jis galėtų paaiškinti dėl apie 
jį skleidžiamų gandų. Mikuckis 
nusijuokė ir Graudinšui atsakė: 
“Kam man aiškintis, aš turiu 
aibes gynėjų”.

Na, jis su gėlėmis buvo išly
dėtas į Ameriką ir priimtas oku
puotoje Lietuvoje.

Čia pat turiu pastebėti, kad 
nemanau ir net netikiu, kad 
kun. Juozas Vaišnys, S. J., nu
eis Mikuckio keliais.

Bet jo paties tylėjimas, o tik 
kitų jo gynimas daug kam su
daro mįslę!

Stasys Juškėnas

L. VAIČIŪNIENĖ

KURSTANČIOS VILTI 
PAŽINTYS

L BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZIEJAUS SURUOŠTOS

PAGERBTUVĖS

Pakitus pažiūrai į supančią gamtą, bū- 
dingesnicji paukščiai, gyvuliai žvėrys... 
virto sąvokomis, simboliais, emblemomis, 
kalboje tropais. Pvz.: Vytis, Geležinis Vil
kas. sakalas gegutė, žaltys, uodas ir t. t.

Kadangi Astrienė savo margučių nelai
ko anokiais senoviniais, o dabartiniais iš
vestiniais iš tautos gyvojo kamieno ir vals
tybės garsinimo reikalo, tai nėra nenuo
seklus jos margučiuose Lietuvos vieno kito 
paukštelio įpilietinimas.

Kiltų klausimas: ar dera tuos tautinius 
— tikybinius, valstybės ženklus brėžti mar
gučiuose?

Nepriklausomoje Lietuvoje, kai šie 
ženklai buvo viešose, jiems skirtose vielo
se ir laiku, tikybos ir valstybės reiškėjai, 
aišku, nederėjo ir nebuvo reikalo. Dabar, 
aneksuotoje Lietuvoje rusų bolševikinės

__ - - ... - - • . ■ .

imperijos įstatymais, pąręmtais sunkio
mis bausmėmis, jie uždrąustį, o pabiru
sioje išeįvijoję skpta, kąi kurių pažangių
jų, susitaikĮusįų su likimu, vardan tylos 
ir ramybės, net skandinami “kosmopoliti
niuose” vandenyse — išeitų, kad ųe tik 
dera , bet ir reikią. Dęrą dar ir todėl, k$d 
pats margutis yra lietųyįų pavasarinės 
šventės, vėliau krikščionių Velykų įproti- 
nis ženklas . Bet nederą tokie mąpgučįąį 
ridinėti.

šiam teiginiui pagrįsti yrą pąkąųkąm.ąi 
pavyzdžių. Tuo tarpu nors keletą. Girdė
ta. kad vokiečiams okupavus Norvegiją, 
pasirodė paukščių su tąųtiųčims vėliavėlė
mis prie sparnų... Aneksuotoje Lietuvo
je lietuviai, kur tik įniąmmią, dedą tauti
nius, tikybinius, valstybes ženklus. Mąr- 
gučiuose matome Vytį, Gedimino stulpus, 
Vėliavos spalvas, Geležinį Vilką... Audi
muose įausta Lietuvos himną ir L t. An- 
druškevičius ant laužo žengė su iškelta Lie
tuvos vėliava.

Iš prancūzų poeto 21 posmo eilėraščio, 
kuriaųie kiekviename sako, ;ąnl ko jis ra
šo Prancūzijos vardą, išrašau nors du 
posmus.

Ant puslapių tuščiu 
Ir puslapių prirašytų,

Ant kraujo akmenų 
Tavo vardą rašau.

Ant slenksčio savo namų,
Ant mūsų šeimos daiktų, 
Ant gyvybės pilnos ugnies 
Tavo vardą rašau...

Astrienė rašanti Lietuvos vardą ant 
margučių, žino kad jie tokie neįsileidžia
nti okupuoton Lietuvon, (dabar paverčia- 
mon ekonomine sritimi), pasisveikinti 
Velykų. Vasario 16-sios dieną su okupuo
tais lietuviais. Ji tokiais margučiai atsilie
pianti į pavergtų seserų, brolių margina
mus margučius, o čia. kaip pati sako, at
lieka savo misiją. Tai dabartinė Velykų 
bobutė, kaip anoji semi laikų miegantiems 
naktį ar ankstybą rytą atveža taip išųiar- 
gintų, turinčių savo prasmę, margučių.

Apskritai kalbant apie dabartinių rpar- 
gučių mąrginimą, ar ne tįkslingiau aut jų 
rašyti sąvo tautos žemėą įvaizdžius, dva
sios apraiškas, pegu. kaip 4.ąl>ar |.enka ma
tyti, ąpt “lietuviškais” vadinamų margu
čių dabąrtiiuų gamybinių, net fabrikinių 
audinių raštų, net kitų tautų tautinių...

Astrienę, Velykų bobutę, už jos ntisiją 
reikią sveikinti. Bet kafiu reikia prašyti, 
ypač kai jos margučiai rodomi tokiai vi
suomenės gausai, kad ji, kiek įmanydama,

vengtų ir tos dalelės čia paminėtų netiks- - 
lumų. Kad jos margučiai, eidami šalia anų 
senoviškųjų, būtų kuo būdingiausiais Lie
tuvos pasiuntiniais.

Girdėti, kad čia vienur, čia kitur kai 
kas surengia margučių ridinėjinią. Bet 
kad būtų buvęs tokiu plačiu mastu po sa
vo iškelta vėliava surengtas jų marginimo 
kursas — painoka kurios lietuvių sąjun
gos, federacijos, kultūros tarybos, židinio, 
centro, tautinių namų ir t t. neteko nugirs
ti, nors ir gyvenamų kraštų vyriausybės 
tai skatina ir pinigu paremia. Pvz. Kana
dos ukrainiečių moterų sambūris šiais me
tais savo margučių dažymo, marginimo 
kursui gavo 200 dol., nekalbant apie para
ma kitiems tautiniams darbams.

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus 
žygis surengti margučių marginimo kursą 
lietuvių bendruomenėje bene pirmasis ir 
iki šiol vienintelis.

Girdėti, kad Balzekas yra užismojęs pa
statydinti Lietuvių kultūros muziejų. Iš 
šių trijų čia mano nupasakotų pažinčių 
drįsčiau tikėti, kad tąs pastatas savo sti
liumi, veidu, bus tartum lietuvių tautos 
gyvenimo knygos , skaitytos “lapas į lapą“ 
aplankas, atitinkąs vidaus turinį, paskirtį, 
idėją. O jo aplinka atspindės Lietuvos so
dybą, šventorių, su lietuviškais vartais,

.kryžiumi, beržais su jurginais palagėmis, 
rūtomis palakiais ir su savo tautine vėlia
va. .. šaukiančia Lietuvai laisvės.

Toks kūrinys “Lietuva” dažną praeivį 
patrauktų, pakviestų , įeiti susipažinti, šį 
bei tą sužinoti apie gyvąją Lietuvą. Juk 
dėmesį patraukia ir atmintyje pasilieka ne 
bendrybė, bet atskirybė “individualybė” 
— tautinė. Savo tautinių namų seniai lau
kia išeivijoje klaidžiojanti tautos dalis. 
Turėtume ką parodyti ir prašančiam kita
taučiui, ką mes savo turime surinkę ir ką 
dabar kuriame.

Lietuvai, pasak kun. Writo, (žiūr. 
“Lietuviški vandenvardžiai ir piliakalniai”, 
Vincas Žemaitis), būdamo dosnūs viso
kiomis statyboms, kuriose mes tik laikini 
šiokie tokie įnamiai, turėtų dosniai prisi
dėti prie Lietuvių kultūros muziejaus pa- 
statydinimo. Jis būtų Lietuvos vardas, pa
rašytas ant Amerikos žemės.

Balzekas, su rėmėjais, būtų atlikęs ne 
tik savo misiją, (kaip Horacijus), bet ir 
tų, > kurie' pirmoje vietoje, rodos, tokią 
misiją turėjome atlikti, bet— iki šiol ne
same atlikę.

O “kas nerenka, tas barsto”.
* Pabaiga
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DR. ANNA BALIONAS 
f KIŲ, AU9Ų, NQSlftS 
#1 ££HKLM U0Q* 

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BA1UKAS IR
DR. FANG C LU

AJCŲjHRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TaL LU 5-6444 
Antras ofisas — 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei -neatsiliepiąs skambinti 4744012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHUtUMGlJA
Z*l«f. 495-0513

P«x V«U«y M*dk*l .Center 
U0 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

1444 .WEST 71rt STREET 
OfiM* HEmlock* 4-5449 

R«M.; JU-2233
OFISO VALANDOS: 

zirBaadieniaifi ir ketvirUd. 1—7 -t*L. 
'er.crs.sL. penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.
' Rax.: .GI «»J

DR. W. EiSIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
' Ginekologinė chirurgija 
^132 -So. Kadzia Ava., WA 5-2670
landos pagal susitarimą. Jei neat

siliepi s t skambinti M! 3-0001«

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUŪNAITE

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
>132 io. .KKDZLE AVĖ. 

WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti

. 471-0225.'’
Valandos pasai susitarimą.

Ofiso teI.: HE 4-1818 arba R E 7-9700 
xszidendjos: PR 6-9801

Pi. J. MESKAUSKAS 
..GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

* 1 -1— B-M-Bm—BMMSB

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st St. — TeŪ ’737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.
.... ji t

DR. LEONAS SfiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak. 
-Ofise telef.: 776-2880

Naujas ręz. telef.: .448-5545

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

.Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta. •
Rez. tel.: WA 5-3099

ZIGMAS I. GIRA

LIETUVOS UNIVERSITETĄ
PRISIMINUS

Rektorius prof. M. Romeris 
kažkuria proga buvo man pa
sakęs “bijau Vaclovo Biržiš
kos“, bet baigė kalambūru!” 
tiek jo universiteto bendroj 
bibliotekoj knygų, kad jos 
mane slegia kai ten nueinu”. 
Supratau didelio mokslininko 
nuoširdus susirūpinimas — ar 
spės perskaityti visa, kas jo 
srities kitų sukurta geriausia 
ir ar spės svarų indėlį įnešti.

Vienų kartų radau kabinete 
pas rektorių Čepinskį Beržans- 
kį, kuris įkalbėjo Čepinskį leis
ti jam paieškoti archyvuose įro
dymų, kad ir Čepinskis yra ba
joriškos kilmės, žinoma, Če
pinskis visomis keturiomis kra 
tesi tokio pasiūlymo. Mat Ber- 
žanskis dėl savęs buvo “jau su
radęs” ir visur save vadino: 
Šviesiausias kunigaikštis Gedi
minas - Beržanskis - Klausutis

w ~ r. -j—  — t——

19 IN. TV
TIK $119.95

■ Ali d. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9.

— Gabės Poomian.
Rektorius Budys bandė kiš

tis net į techniškų buhalterijos 
darbų, pavyzdžiui, kad pasku
binti apyskaitas; pristatė apie 
10 kunigų, studijuojančius jau 
aukštuosius teologijos moks
lus, ir davė jiems dirbti vienų Į 
auditorijų. Kunigai išsklaidė 
ir sumaišė dokumentus, ir, ži
noma, nieko nepagelbėjo, nes, 
kad tai sugebėti, reikia gerai 
suprasti visas įvairias buhalte
rijos operacijas, štai, pavyz
džiui, randa, kaip komuniją 
tik didesnį apskritų lapelį, ant 
kurio parašyta, kad x litų su
mai pateisinamieji dokumentai 
yra prie kito orderio, nes ope
racija turi ryšį su antra vėles
ne operacija. Juokiasi ir spė
lioja, kas nors jau čia negera. 
Aš einu pas rektorių P. Bučį ir 
aiškinu, kad taip dirbti neį
manoma. Rektorius nervinasi, 
bet valdosi ir matau, jog nu
sistatė kantriai bandyti mane 
dar ilgesnį laikų. Atsiima ku
nigus iš buhalterijos darbo.

Mat, kai prof. P. Būčys per
ėmė vienerieins metams uni
versiteto rektoriaus pareigas, I 
aš tuoj pajutau, jog tarp mud-

Britų princesės Anne sužadėtinis leitenantas Mark Phillips kalbasi 
su korespondentais sėdėdamas ant savo pulko tanko. Jis priklauso 
dragūnų pulkui, kuris aprūpintas vietoj arklių šarvuočiais. Leite

nantas Phillips yra vienas geriausių Britanijos raitelių.

pBpwBpKiW**■**■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Gyvojo Dievo Bažnyčia, stulpas ir patvirtinimas. Tiesos.

1 Tim. 3:15.

Dievo Bąžnyčia, tas vienatinis Dievo vaik^ susirinkimas, esantis Kris
taus kūnu, kuriam gerai pritinka Kristaus Bažnyčios vardas, yra visai ne
žymus, palyginamai mažas ir neturtingas pasaulio turtais; dėlto pasaulis 
arba svietas visai jo nepažįsta ir nepripažįsta. Bažnyčia nėra žmonių suor
ganizuotą nė žmonių valdoma; jos nariai nėra įrašyti žemiškose knygose, 
bet danguje prirašyti. (Ebr. 12:23)į Jos Galva ir Vyskupas yra jos Vieš
pats, jos įstatymai yra Jo Žodis; ji turi tik viena Viešpatį, vieną Tikėjimą, 
vįeną Krikštą; ji yra pastatyta ant liudijimų šventų apaštalų ir pranašų, 
pats Jėzus yra jos svarbiausias kampinis akmuo.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kieĮ^ienam 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. Žavisi, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60€29

IV. RAITO TYRINĖTOJAI
flHSUOI&l ■ SIIIXIXKOKilKlIHllB

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

\«L/ 2533 W. 71st Street
M Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

L- ------------- ---------------- -__

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELiNYČIA I 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR S-0834

V ■■■„ ------ -- ..r-—.-,-

/pERKRAUSTYMAi "

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

i 2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

GĖLININKAS
(PUTRAA1ENTAS)

Ijnksmnmn arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Hariem Avė. — 536-1220

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882 V- _ U- ■ ,1.

viejų nėra nuoširdaus bendra-!- 
darbiavimo. Jis supratau, yra?; 
kažkieno nuteiktas prieš mane, j 
nežiūrint, kad visas senatas/ 
stebėdamas mano veiklų, manį 
reikšdavo nuolat pagyrimus.

Labai logiškai, kad ir iš sve

iBet kaip tiktai tuo metu grįžta 
Jš atostogų Volodka, aukštojo 
mokslo Departąniento Direk
torius ir jis pažiūri į šį reikalų 
kitaip, paaiškina ministeriui, 
o tas pakeičia-savo rezoliucijų.

Man mano bičiulis referen-
timos jam srities, aš supratau 
jį galvojant šiaip. Tenka iš vi
sų pajamų ir išlaidų duot mė
nesines apyskaitas Valstybės 
Kontrolei. Taigi jis mane ir 
klausia, — kiek išleista, kiek 
pajamų turėta, ir iš kiek neat
siskaityta. Gaunasi milijonai 
litų, iš kurių dar nespėta atsis
kaityti, — kodėl?

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Btndra praktika, spec. -MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

y. Tumasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71«t STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
|Q OKTHOP^UAS-PROTEZJSTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West $3rd St., Chicago, III. 60629 

Telef*: pRoapect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Z= '■ ------ ■ --------=A

į SOPHIE BARČUS ‘
RADIJO ŠEIMOS /ALANDOS

: Visos programos iš WOP A, į 
1490 kiL A. M.

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

Telef.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

s— . - -------- 'J

Atsakau — trūksta persona
lo. Nėra etatų samdyti dau
giau tarnautojų. Skubiai eina 
pas švietimo ministerį bei Vals
tybės Kontrolierių ir išsirūpi
na leidimą laisvai samdvti vie
ną asmenį specialiai apyskai
toms. Žiūri, kad už vieno, an
tro mėnesio jau pradeda pasto
viai plaukti apyskaitos į Vals
tybės Kontrolę, o iš ten patik
rinus po įvairaus papildomo 
aiškinimosi gaunami tvirtina
mieji raštai. Rektorius visiš
kai apsiramina ir pradeda, 
jaučiu, pasitikėdamas bendra
darbiauti.

štai vasara. Atostogos. Kad 
dar labiau paspartinti apys
kaitas, aš pareiškiu rektoriui 
Bučiui liksiąs šiais metais be 
1 mėnesio atostogų ir tikiuosi 
tada visiškai baigti užsiliku
sias apyskaitas. Jam tai pa
tinka. Kreipiasi į švietimo Mi
nisterį Dr. Jokantą, prašyda
mas atitinkamo sutikimo pa
pildomai apmokėti už tų darbą. 
Asmeniškai ministerį įtikina ir 
šis užrašo teigiamą rezoliuciją.

tas Baltrušaitis telefonu apie 
itai painformuoja. Aš tuoj pas 
rektorių. Dienos darbas bai
gėsi, atėjo ąntra valanda. Rek
torius griebia savo lazdų, port
felį ir vėl eina pas ministerį ir 
nenusiramina tol, kol ministe- 
ris vėl nepakeičia savo rezoliu
ciją. Tuomet, rašto jau nepalei
džia iš rankų, neša jį tuoj į

goms Europoje priskiriama 
dar 30 divizijų raudonarmie
čių, jų skaičiuje 7 divizijos oro 
pajėgų, kurios laikomos pa
ruošoje pačioje So vie,tų Rusi
joje. Sovietų — Kinijos pasie- 
nyje yra išdėstyta 40 divizijų 
sausumos kariuoomenės. Slap 
tajame pranešime minimas 
maršalo Grečko įtraukimo į 
Politbiurą faktas, kurs rodąs 
raudonosios armijos rolę So
vietų Sąjungos politikoje,' bet 
pabrėžiama, kad Brežnevas, 
nepaisant viso to ginklavimosi, 
ieško santykių atpalaidavimo 
su Vakarais.

ir Valstybės. Kontrolieriui ir 
nors Valstybės Kontrolėj teko 
daug įtikinėti, bet ir ten gavo 
teigiamų rezoliucija. Tai ne 
daugelis žnftliiių taip elgiasi.

(Bus daugiau)

4.6 milijonai sovietų 
raudonojoj armijoje

Vokiečių spauda pranešė 
“slaptą” žinią iš Briuselio, kad 
Sovietų Rusija turi paruošusi 
4,650,000 raudonarmiečių ar
miją, kurios 70 nuošimčių skir
ta prieš Vakarus, o likusioji 
dalis prieš Kinija. NATO iš 
savo pusės turi tik 1 milijoną 
ir 400 tūkstančiu kareiviu, ta
čiau NATO armija yra aprū
pinta stipresne atomine jėga 
negu sovietai.

Paskelbtarie “slaptame” pra 
nešime teigiama, kad Rylų Eu
ropoje yra 100 divizijų sovietų 
kariuomenės ir 60 divizijų ki
tų Varšuvos pakto valstybių 
(satelitų); lie to sovietų pajė-

Farmeris nuskandino 
43,000 mažų viščiukų

Vienas fųrmefis .iš Joaquin 
(Texas) nuskandino 43 tūks
tančius vienos dienos amžiaus 
viščiukų. Jie buvo sumesti į 
200 litrų talpos vandens tankus 
ir paskui sumalti ir sumaišyti 
su kitais vištoms lesinti pro
duktais.

Farmeris pasakė, kad pre
zidentui paskelbus 60 dienų lai
kui kainų stabilizaciją, bet 
vištų lesalui kainu nestabiliza
vus, nebeapsimoka vištas au
ginti.

Vienas to farmerio darbinin
kų, dalyvavęs Viščiukų naiki
nimo akcijoje, pareiškė, kad 
jis “nebegali toliau to darbo 
dirbti, kadangi jam pykina 
širdį.”

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ -"NAUJIENAS"

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

.... ......

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOyfe.j.j-"-j:.-j  ---------- :----- r t 

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina §1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

I N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

- - - - .. .. ... ----- ~ ■■ - - •

1 ■ ■■ 1 —■ ■■■ ...... ................................................................
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate

J. B. KONČIAUS knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 

404 dideli puslapiai, daur nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- . 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietijų ir ki
tas tremties vietas. Knygų pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
----- ---- --- --------- -----------------------------------------------------------

j Sunkios ligos išvargintam I

i ADOMUI ŠERNUI .
mirus, . • j

Jo žmoną Editą, sūnų Alfredą, brolius — Jo
ną ir Petrą su šeima, ir visus gimines nuo
širdžiausiai užjaučiu ir kartu liūdžiu

Alfonsas Hščikas
-~T~-—-- . ■_  ——— ------------------------------

Brangiai motinėlei 1
ALEKSANDRAI ŠUKIENEI

š. m. birželio mėn. 26 d. mirus, mielą mūsų į 
skyi’iaus valdybos narę Ireną jr jos vyrą Joną 
Siručius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime- ‘ .

Balfo Lemonto Apylinkės 
Skyriaus valdybą ir nariai .

7-------------------------- --- --- -- —---------------------------------- --------------

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1603

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

GARSINKITES NAUJIENOSE
f — NAUJIBNOS, CHICAGO », ILI___ MONDAY, JULY 9, 1973



JURGIS JANUŠAITIS

Petras Baltramonas išėjo 
i amžinuosius namu s C.

Marquetie Parko širdyje gra
žiai buvo įsikūręs Petras Bal- 
tramonas su savo miela šeima. 
Jis vertėsi kirpėjo amatu. O kas 
jo nepažinojo? Čia ne vienas 
lietuvis stabtelėdavo valandėlei 
pasišnekučiuoti su mielu Petru, 
o neretai" ir nusikirpdavo plau
kus. Petras buvo vienas iš tų, 
kuris mėgo nuoširdžiai, atvirai 
ir visokiais klausimais išsikalbė
ti. Jis dažnai liesdavo šio krašto 
gyvenimą, spręsdavo įsikūrimo 
problemas, tačiau visada pokalbį 
baigdavo, mintimis skubėdamas 
į savo mielą Vilkaviškį, kuria
me praėjo jo jaunystės metai.

Petras Baltramonas buvo tvir
tų principu, atrodė nepalaužia
mos sveikatos ir su savimi ne
šiojosi daug šviesių, giedrių vil
čių ir gausybę planų ateičiai. 
Jį sutikdavome sporto aikštėse, 
ar lietuvių pobūvyje vis mielą, 
besišypsantį. O kai lietuviui 
reikėdavo padėti, jis ir čia iš
tiesdavo savo ranką.

Planavo dar ilgus metus gy
venti gražioje rezidencijoje, 
gražiuose nesenai įsigytuose na
muose.

Deja, Aukščiausiojo planai 
nežinomi. Ir nežinia kada mir
ties angelas palies planų sriau
tą ir sugriaus visus gyvenimo 
kelius. Nutiko taip ir a. a. Pet
rui Baltramonui. Pasalūnė prieš 
bene trejetą metų stipriai kan-

A. TYIRAS
LAIKRODŽIAI IR BRANSSNYBSS 

Pardavimas ir
2646 WEST STZIET

T»l.: Republic 7-1S41

do. Po sunkios naštos kėlėsi, 
lyg vildamasis dar ilgai gy
venti. Bet... nebeilgam. Liga 
sukaustė stiprų vyrą, sunaikino 
fizines jėgas ir po poros mene-, 
šių sunkios ligos amžiams už
merkė giedrias akis, gegužės 
mėn. 31 d. mvlimai žmonai te-, 
ištardamas: “Aš mirsiu”, ir 
ašara suvilgė jo skausmo iš
vargintą veidą.

A. a. Petras iškeliavo j am
žinuosius namus. Nebesugrįš! 
jis į gražųjį Marquette Parką, 
nebepaspausime jam sutikę ran
kos. Gailestyje liko mylima 
žmona ir du jo laimės žiedai — 
.dvi dukros Zita ir Asta, kurias 
taip mylėjo ir savo gyvenimo 
didžiąją dalį buvo paskyręs savo 
šeiniai. Tai buvo mielos šir
dies, visada atjaučiąs tėvas ir 
vyras. - i

Petkaus koplyčioje su velio
niu atsisveikino kaimynai, bičiu
liai ir gausybė lietuvių. Bažny
tines apeigas atliko kun. Jo
nas Kuzinskas ir palydėjo jis 
velionį į amžinojo poilsio vietą 
— Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes, kur birželio 4 d. pagal gra
žias tradicijas buvo palaidotas.

Prie kapo paskutinį atsisvei
kinimo žodį tarė kaimynų ir 
artimųjų vardu J. Kaunas. Ir 
supilamas tauraus, tylaus lietu
vio dar vienas kapas.

A. a. Petras Baltramonas bu
vo gimęs 1910 m. gegužės mėn. 
17 d. Vilkaviškio mieste. Čia 
jis mokėsi, augo ir savo jaunys
tę praleido. Nuo pat jaunų die
nų išmoko kirpėjo amatą. Jis 
buvo garsus kirpėjas. Jo klien
tai — vyskupas Reinys, visa Vil-

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — MALE 
DArbininkų Reikia

REIKALINGAS SPAUSTUVĖS
D A R.B ĮNINKĄS

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

Petras Baltramonas

kariškio kunigų seminarija ir 
vilkaviškiečiai.

Dalinai a. a. Petrus mėgo ir 
laimę bandyti kitur. Jis gyve
no Palangoje, Kretingoje, Ky
bartuose. Ir vis vertėsi kirpėjo 
amatu.

Siaubo dienoms artėjant, a. a. 
Petras nenorėjo likti tėvynėje ir
būti pavergtas raudonųjų. Jis 
su žmona ir mažametėmis duk
relėmis leidosi į tolimą, nežino
mą kelionę. Vokietijoje pralei
do karo audras ir, ramesnės 
užuovėjos ieškodamas, 1949 m. 
pasiekia Ameriką. Pradžioje 
dirba fabrikuose East Čikagoje, 
vėliau išlaikė kirpėjo egzami
nus ir, įsikūręs Čikagoje, tuo 
amatu vertėsi iki mirties.

A. a. Petras buvo kilęs iš 
turtingos šeimos, savo gyveni
me pakėlęs daug sunkumų, ta
čiau visas nesėkmes įveikdavo 
su savo dideliu kantrumu ir 
visais rūpesčiais dalydamasis 
su savo miela šeima.

ne-

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

PASKOLOS PERKANT NĄMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

MACHINIST - MAINTENANCE 
Exper. man who works well on his 
own, to maintain equipment, tools 
and dies, in growing extrusion plant. 
Some electrical knowledge nec. Top 
wages. Free insurance and other 

benefits.
MIDLAND PLASTICS INC. 

2901 N. SHEFFIELD AVE. 248-2561

EXP. AUTO BODY COMBO, 
MAN WANTED.

A-l person can look to the future with 
us. Good working conditions. Dont 

delay we need vou now.
FRANK MAURO OLDSMOBILE 

1001 CHICAGO AVE. 
EVANSTON. ILL.

Call 866-7605, ask for AL.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Prof«s

KOLMAR ELECTRIC CO.
24 Hr. Service for Industry, Commerce 
and Residence. Elect. Remodeling. 
New Inst. No job to small. Let as put 

some light in vour 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

RENTING IN GENERAL
Nuomos

' -■ - H,-,arnr,.n. ....... .. ...................... ..........i-------------------------------------- j

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-3209

< - - - ...T 1 ■" T-—"1-...............   — L ninuaawiF

1939 m. Vilkaviškyje sukūrė 
šeimą, vesdamas Mariją Mačiu- 
laityte, kuri savo mylimą vyrą 
Petrą ir sunkiausios ligos va
landomis su didele meile ir 
kantrumu globojo iki pat mir
ties. >

CICERO IŠNUOMOJAMAS suaugu
siems naujai dekoruotas 4 kambarių 
butas su 2 miegamais, gazu šildomas, 
2-me aukšte iš kiemo. 1410 So. 49 Ave. 
Apžiūrėti 7:30 — 4:00 vai. Po to 

skambinti TO 3-0609.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI,

— Petras Martinkus tarnauja 
Chicagos miesto policijos Chi
cago Lawn distrikte.

— Zuzana Zalaforytė iš Ken
nedy aukšt. mokyklos priimta 
vasaros atostogų ’metu dirbti 
miesto savivaldybėje.

— Eduardas L. Bubnys 
tanas Dobrovolskis, Gar)
Maukus. Romas J. Tervydis. Pi
jus V. Stončius. Stasys J. Povi-

. Ro-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Į COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

Trapi žmogaus žemiškoji ke
lionė. Ji, rodos, tokia trumpa. 
Ir a. a. Petras, atrodo, taip 
trumpai tegyveno. Dar su savi
mi nešėsi per gyvenimą gausy
bę planų. Deja. Aukščiausias 
jam lėmė iškeliauti į amžinąją 
tėvynę pačiame, rodos, tvirtume 
ir pačiame pavasaryje.

Neišsipildė Tavo, mielas Pet- Antanas V. Jasaitis, 
rai, viltys sugrįžti į gimtuo- bertas E. Samoška ir Raimun- 
sius namus, į mielą Vilkaviškį, (jas p žilvytis baigė Illinois 
į kurias tu taip nuoširdžiai tikė- Technologijos institutą bakalau- 
jai.

\n-
E.

ro laipsniais įvairiose specialy- 
O svečios šalies žemelė tebū-jbėse. Dauguma jų buvo garbės 

nie Tau lengva po audringų šios j studentų sąrašuose, 
žemės gyvenimo kelionių.

LATHE OPERATOR
SMALL machine shop needs experien
ced man with own tools. Will train 
right person. This is a permanent 

position. Age not a factor.
MANY COMPANY BENEFITS

OXEQUIP
HEALTH INDUSTRIES

8335 So. HALSTED
HU 3-3800

NIGHT WATCHMAN
For enclosed lumber yard. Middle 

aged or elderly man preferred. 
English speaking.

MALKOV LUMBER CO.
ROOSEVELT RD. & CAMPBELL AVE

733-7900

ACTO MECHANIC
Expd. on VW’s very excl. pay. Insure 

your future with us.
DOWNERS GROVE VW INC.

Call 964-9500
Dont delay now.

Join our happy Family.

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

Insure vour future.
Call Mr. ALLEN 
for appointment.

722-2200

EXPERIENCED MECHANIC 
with keen knowledge of welding on 
semi-trailers. Would consider semi 
experience with minimum 2 years 

training.
If you have the interest, call

436-7373 — that’s 436-7373

OVER THE ROAD DRIVERS 
Experienced, minimum age 23. Good 
work background. Good safety re
cord. Must pass rigid physical exam. 
Applv in person 9 A. M. to 4 P. M. 
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS

7101 So. CICERO AVE.
Call Frank BUCKLEY 581-7101

PRINTER
Small letter press shop. Some know- 
la dge of hand comp. Gordon & Kluge 
presses. Man with car living on north

west side.
Call between 9 A. M. and 3 P. M.

JU 8-5366

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

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.

ELK GROVE VILLAGE
BY OWNER

3 bedroom ranch. Living room, sepa
rate dining room. Dishwasher, dis
posal. drapes, ref., stove. Close to 
school. New carpeting. A steal for 

$37,900. For information
Call 437-3342

EVERGREEN PARK
FOR SALE BY OWNER

3 Bedroom brick ranch — Large lot 
56' x 134'. 2 car garage. Side door. 
Gas Fa. heat. 2 nat. faer places. Ce
ramic tile Kitchen and Bath. 6 large 
closets. Pan. basement with wet. 
bar. Overhead sewers. Alum. s. s. 
& doors. Large patio. Ideal location. 
Near^Jįo^įng. schools and churches.

Low 40’s. x 
For app. call 

424-5422
MARQUETTE PARKE

1 & V2 story frame — by owner 
— 4 rooms np and 4 rooms 
down. Gas heat. Newly remo

deled. 2 car garage. 
PR 6-1418

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

HlIUSiKiKUVIiIEIOIIIIBEHIIIIIIIIf  IE?

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

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

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik } reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sia dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų 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 lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti ‘ Naujienas, 
besistengiant surasti bent po viena nauja skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos. ir net būtinos.

ChicagoĮe, prie m lepiuose Ir Kanadole NauĮienoc metams — $22.00, 
pusei motu — $12.00, trims mėnesiams — $7.10, vienam meneciui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mene
siui — 83.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

Atsiųsta paminėti
Domas Jasaitis: Hipotermijos 

fiziologiniai padariniai ir jos 
pritaikymas medicinoje.

Atspaudas iš LKM Akademi
jos “Suvažiavimo Darbų” VII t. 
335-345 psl. Išleido Lietuvių 
Katalikų Akademija. Roma. 
1972 m. Kaina nepažymėta.

Brošiūroje aprašytas kūno 
temperatūros a Įšaldymo (hipo
termijos) taikymas medicinos McAulv 
praktikojee.

Adomitis iš 
Illi- 
st u- 
būti 
ka-

dauguma 
reiškėsi lietuviškame visuome
nės gyvenime ir veikloje.

— Kenneth G
Marquette Parko apylinkės, 
nois Technologijos instituto 
dentas, taip pat ruošiasi 
Amerikos Laivyno j rezervo 
rininku. lankydanias instituto

įROTC jūrų kadetų mokyklą, 
i Už pavyzdingą tarnybą apdova
notas Amerikos Legiono me
daliu.

Vilija Bilaisytė gavo Rea
ders Digest premija kartu su 

uikšl. mokyklos bai
gimo pažymėjimu ir geriausios
m ok i nės t i 111 h i baigia nei ų j ų
klasėj.

TRUMPAI

HELP WANTED — F5MALE 
Darbininkių Reikia

CLERICAL
File clerks and Telephone Order 

Clerks. 5 openings available.
Come in or call 

Mr. HELLER 
726-8707 for Appointment.

DUN. & BRADSTREET INC. 
300 W. ADAMS ST.

7th Floor.
An equal opportunity employer

RELIABLE WOMAN WANTED
To care for elderly semi-bedridden 
invalid woman. 5 day week, go. Good 
wages for right woman. Chicago 

North side. References.
English necessary.

Excellent transportation.
AR 1-5552

REIKALINGA
VIRTUVES DARBININKE
Healthv Food Restaurant

3236 So. HALSTED ST
TEL. 326-2724

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

2 aukštų mūras. Naujas^gazu šildy
mas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz
džiai. šviesus kambarys beismante. 
Mūro garažas. S29,500.

ARTI PARKO skoningas Octagon 
‘mūras. Gražiai pradėta, greit galima 
užbaigti. $23.900.

ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. S17,900.

4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000. -

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

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12.000 
naiamu. Maži taksai. I m’ptus nuo 
Talman hankn. Pirkėini pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartampn- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Nauiai sutvarkvfas beisman- 
tas. Vertas $68.000 ir daugiau. Pa- 
matvkit.

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

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. įrengtas beis- 
irumfas. 1% vonios. Garažas. — 
$24.000. ,

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

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw A.ve. RE 7-7200

SALEM — WISCONSIN
2 bedroom ranch — completely fur
nished, carpeted — appliances. 62'x 
318' lot on fishing lake. Beautifully 

landscaped.
Good mushroom area. 

S24.500. 
968-6338

NAUJIENOS
1739 So. HAISTED ST.

CHICAGO, IL 60608

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

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

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

susipažintų.

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

ADRESAS ---------------------------- —-......—-----------------------------------------------

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS __________

Paradas
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7 M. MŪRINIS 3 bubi ir 2 biznio 
natalnn. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. S9 420 pajamu i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
viri 10°^ nelno.

MŪRINIS BTTNGATzOW 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 i

BUILDERS AND CONTRACTORS’ 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. ©Q60fi. Tel.: VI 7^447

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areh«r Av«. 

Chicigo, III. 60632. T«l. YA 7-5?80

R & R GENERAL 
CONTRACTORS

Interior & exterior repairs & remo
deling. Roofing, siding, gutters, ce
ment work. Painting & Decorating. 

Reas. Work guar. Free Est.
Call anvtime.

871-3091

SECRETARY
TO PRESIDENT AND SALES DEPT.
Dictation, typing, filing, diversified 

duties.
Excellent benefits.

Near southwest
Call 254-8900V. Kriščiunevicius, Detroit, 

.Mich, atsiliepė i Naujienų plati- 
'ninio bei naujų skaitytojų vajų 
j užsisakydamas Naujienas vie- 
neriems metams. Vajaus komi- 

jsija nuoširdžiai dėkoja už dė- 
: mesi.

— Dr. K. G. Balukas išvyko 
vienai savaitei atostogų į Bever-Į 
ly Shores. Ind. J. Evinskas iš į 
Marquette Parko apyl. išsikėlė, 
j Midlothian, 
Kiela iš Burbank, 
atostogų į Laguna Beach. Fla. I

— Martynas žemaitaitis ir,
Bruno Ligas iš Gage Parko apy- nimo rungtynes ir banketą “Mar- 
linkės gavo Amerikos pilietybę, pinique” restorane, rugpjūčio 19 

d. Nedelskit e <io\aūų knygutes 
grąžinti, nes dovanų dalinimo 
.diena jau artėja. Khygnčių va
jus yra pratęstas iki liepos 26 

Mokyklos dienos. Dovanų dalinimas įvyks 
“Išvykos popie- 
Siuskitc aukas 
>s iždininkui A.

apyl. išsikėlė
III. (Marius P.

III., išvvko Paremkite šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sportinę Išvyką. Neuž
mirškite atsilankvti j alsisveiki-

— Mikas Janulis ir James J. I 
Šimonis baigė Southern Illinois 
universitetą. Carbondale, Ill.

— Maria Aukšt.
vedėja Sės. M. Salesia. SSC, pa- liepos 2!) dieną, 
kviesta į Rockfordo kolegijos tės” pobūvyje.
seminarus diskutuoti apie Ame- jau dabar Išvyk
rikos aukštesniųjų mokyklų re-, Būgai, 842 W. 33 Place, Chicago, 
formas liepos 22-L28 d. | III. 60608. (Pr).

SECRETARIAL — GENERAL
Typing. Filing. Dictaphone. Shorthand 

helpful. Immediate opening. 
T oop location. 
Good Benefits.

236-0185

SECRETARY 
or excellent typist, ^ood with 
figures. Excellent company 

benefits.
Call for appointment. 

227-7100

SECRETARY
Director of store operations of nat’l. 
restaurant chain who travels 2-3 days 
a wk. needs secretary with gd. short
hand and typing skills, capable of 
handling a variety of responsibilities. 
Public trans, to door. 1200 N. 3400 
W. Salary open. Contract Mr. Watson.

227-8900

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TERRA
Bringtnybes, Laikrodžiai, Dovanas 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telet 434-4669
---- ---- -----  ......----------------------

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

.i,„..H ILL"""-, ........ ....................Imu- ...R—................................-.Į

X. 11 I M G I S 
CALIFORNIA SUPBR JBRVICE 
Taisomi auto motorai, staWxial, 

tun*-ups Ir t. t.
024 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-J327

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public
INCOME TAX SERVICE __

4259 S. **pl«wood. Tai. 254-745* 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

A. G. AUTO AIBUM.DIRS
Čii automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351M4 W. 63ri Strwt, Chkago, IIL 

TWL. — 776-58U
Aniceta* Garbačlauekat, mv.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA

Įrengiu Ir taisau kambariui, voniai, 
virtuve*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

-Tek: 778-0838 ar 351-9625




